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Életünk filmje… f 3. oldal
Interjú egy teológus informatikussal f 7. oldal
Testvéri teadélután f 7. oldal
Az elcserélt templom búcsúja f 8. oldal
A hit és szeretet próbája f 11. oldal 
In memoriam Székely Levente f 14. oldal

„Szó se ró la, de e so rok író ja is meg men tett teg nap há -
rom éle tet, ma pe dig en nek tu da tá ban nyu god tan tud
fog la la tos kod ni ar ról szóló cik ke meg írá sá val, hogy a
mo dern mar ke ting esz köz tá rá ban sze re pel nek ha té kony
és ked ves esz kö zök.”

Az adakozás örömteli útjai f 15. oldal

„A Bet há nia Egy let ben min dig fon tos volt
a la i kus hí vők szol gá la ta. A lel ké szek mel -
lett az ő mun ká juk nyo mán lett éb re dés,
ter jedt a Krisz tus ban mint Meg vál tó ban
va ló hit.”

Krisztusért és egyházáért f 13. oldal

„Au gus ti ni Sá mu el köny ve úgy lett a ci ga -
nisz ti kai ku ta tás alap mű ve, hogy a szer ző ne -
vét né hány ma gyar tu do mány tör té né szen
kí vül sen ki nem is mer te.” 

Evangélikus lelkész volt 
a cigánykutatás úttörője f 10. oldal

Adjátokvisszaaszavainkat!
g Fül ler Tí mea

Olyan,  mint ha  meg lop tak  vol na.
Alat to mo san,  ész re vét le nül.  Csak
most fe dez tem fel, ennyi év sok-sok
ap ró bosszú sá ga után, hogy mennyi
min dent le nyúl tak tő lem. 
Elő ször a „ho mo kos” szó tűnt el,

amely – mint min den nor má lis em -
ber tud ja – ré gen ak kor hagy ta el az
em ber szá ját, ami kor egy gye rek a ho -
mo ko zás után nya kig ko szo san elő -
ke rült. Ilyen kor ál ta lá ban a ma gá ból
ki kelt fel nőtt rög tön meg ál la pí tot ta,
hogy az il le tő gyer mek ho mo kos. De
ma már nem. Ha va la ki nek még is ki -
csú szik ez a ki fe je zés a szá ján, a töb -
bi ek pi ron kod va vagy vi hog va for dul -
nak el. Za var ba ej tő. 
Az tán el tűnt a „me leg” szó. Kö zép -

is ko lás ként  me leg  ba rá ti  üd vöz le -
tün ket  küld tük  a  sze ret te ink nek,
amely ből min den ki  ki ér zett  egy  jó
hát ba ve re ge tést,  öle lést,  kéz szo rí -
tást. Ma a „me leg” szó ke rü len dő. Tel -
je sen más je len tést hor doz. Mint ha
min den ki más ki ma rad na a me leg ség -
ből.  Kí no san  ke rül jük  a  ki fe je zést,
idét le nül vo no gat juk a vál lun kat. Ho -
va lett a me leg ség? Mit mon dunk he -
lyet te? Mi ért kel lett ép pen a leg jobb
sza va in kat meg töl te ni olyan tar ta lom -
mal, amely nem il lik hoz zá juk? 
Azt, hogy a ró zsa szín a kis lá nyok

ked venc szí né ből ci kis jel ző vé fa jult,
már alig vet tem ész re. A szi vár vány -
ra azon ban fel szisszen tem. Egész gye -
rek ko rom ban  sze ret tem  és  vár tam,
hogy ha na gyon esik az eső, leg alább
a vé gén süs sön már egy ki csit a nap is,
és le gyen te le az ég az zal a sok szín -
nel, az Is ten mo so lyá val. És a szi vár -
vány ról ne vez tük el a báb cso por tun -
kat, a gye rek tá bo run kat fel nőtt ként.
Olyan szép, ma gá tól ér te tő dő, ki fe je -
ző szó: szi vár vány. Vagy más nyel vek -
ben: eső ív, eső íj. Mi lyen ked ves sza -
vak, mennyi já té kos ság van ben nük. 
Nem rég  egy  hasz nált ru ha-bolt -

ban szi vár vá nyos zász lót ta lál tam. A
fel ira ta: pace. Aki hoz zám ha son ló -
an  ola szul  ta nult,  rög tön  tud hat ja,
hogy ez a szó bé két je lent. (Aki an go -
lul is ta nult, az meg azt is sej ti, hogy
ott a me net, vo nu lás meg fe le lő je…)
Öröm mel hoz tam ha za a zász lót. A
lá nyok le is csap tak rá, a leg élel me -
sebb fel is te rí tet te a fo tel jé re. Pont jó
mé re tű volt. El mo so lyod tam, és azt
gon dol tam, le het ne a tá bo ri zász lónk.
(Na jó, van ben ne va la mi út tö rős, el -
is me rem, de mit te gyek, ha ko rom nál
fog va fer tő zött va gyok.) 
Vé gül el fe lej tő dött ott a fo te len az

a zász ló. So se de rült vol na ki, hogy

megint tol vaj ke rül get ben nün ket, ha
nincs az is ko lá ban év ele jén egy nagy
fu tó ver seny. A nagy lá nyom lel ke sen
ma gá val vit te ezt a zász lót, és mi vel
evan gé li kus gi mi be jár, öröm mel mu -
tat ta a töb bi ek nek, akik rög tön ki ta -
lál ták,  hogy  fus sa nak  ez zel  együtt.
Mert a szi vár vány mi lyen jó fej ség. 

Va ló szí nű leg so kan rá jöt tek, mi volt
a baj. Ne kem kü lön el kel lett ma gya -
ráz ni. Még most sem ér tem iga zán,
hogy is kép zel het te bár ki, hogy még
ezt  is el tűr jük. Nem, a  szi vár ványt
már nem adom! Ké rek min den kit, aki
ol vas sa, hall ja, ve lem együtt akar ja:
a  szi vár ványt  ne  ad juk  oda!  Csak
azért, mert né hány ho mo sze xu á lis
em ber ilyen tar ka, szi vár vány szí nű
zász lók alatt vo nul ga tott tün tet ni, le -
gyen ez után ez az ő jel ké pük? Hogy
mi ért is vo nul tak, az már tény leg nem
tar to zik ide. A ho mo sze xu á lis be ál -
lí tott ság sem. De a szi vár vány nem
sza bad,  hogy  ál do za tá ul  es sen  egy
ilyen os to ba ság nak. Nem ve he tik el
tő lünk, bu ta ság len ne oda ad ni. 
Nem sza bad meg ten nünk. Őriz -

zük job ban a sza va in kat, vi gyáz zunk
rá juk, mert tol va jok set ten ked nek kö -
rü löt tünk, és el akar ják sze de get ni tő -
lünk ép pen a leg ked ve seb be ket, leg -
ér té ke seb be ket.  Ké rem,  ve gye nek
ko mo lyan.  Ne  hagy juk  ma gun kat!
Hasz nál juk  bát ran  és  nyu god tan  a
sza va in kat iga zi je len té sük kel! 
Igen is ho mo kos a ho mok kal össze -

ma sza tolt gye rek, me leg a tea és a ba -
rá ti  öle lés.  Ró zsa szín  az  el sős  lá -
nyom összes pul csi ja,  a  szi vár vány
meg min den kié, és sen ki nem sa já -
tít hat ja  ki  sa ját  cél ja i ra. Ma rad jon
csak az Is ten ve lünk kö tött szö vet sé -
gé nek az em lé kez te tő je le, a sok szí -
nű ség öröm te li szim bó lu ma. Hadd
le gyen  az,  ami:  égi  aján dék,  a  föld
egyik vé gé től a má si kig érő tar ka híd,
egy cso dá la tos ter mé sze ti je len ség,
ame lyet lát va még fel nőtt ként is gyö -
nyör köd ve el mo so lyo dunk. 
És van re mény. A Nóé bár ká já ról

csak li zott  bé ke ga lamb-szim bó lum
is,  lám, má ra  vissza re pült  a bib li ai
tör té net be. A tör té ne lem so rán ha -
ta lom ra tö rek vő ilyen-olyan moz gal -
mak jön nek és men nek. Az ige azon -
ban ma rad. Ki tar tás!

„Mert té ved Arisz to te lész,hogy iga zat
cse le ked ve len nénk iga zak ká (leg fel -

jebb a lát szat sze rint), épp el len ke ző -
leg,  hogy  így  mond jam,  iga zak ká
vál va és iga zak lé vén cse lek szünk iga -
zat. Előbb vál to zik meg a  sze mély,
csak  az után  a  cse le ke de tei.  Előbb
nyer  tet szést Ábel,  csak  az után  az
aján dé kai (1Móz 4,4).” 
d� Lu ther le ve le Ge org Spa la tin nak,

1516. ok tó ber 19.
(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)

S e m p e r  r e f o r m a N d a

„Nem, a szi vár ványt már nem!
Ké rek min den kit,
aki ol vas sa, hall ja,
ve lem együtt akar ja:
a szi vár ványt ne ad juk oda! 

A li tur gi át Sza bó né Mát rai Ma ri an -
na, az EHE Gya kor la ti In té ze té nek
ve ze tő je,  egy há zunk  hit ok ta tá sért
fe le lős püs pök he lyet te se ve zet te. Az
ün nep ség ige hir de tő je Sze me rei Já -
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő -
je  volt.  A  pré di ká ció  alap já ul  vá -
lasz tott tex tus Lu kács evan gé li u má -
ból így szólt: „Er re ki von ták a ha jó -
kat a part ra, és min dent ott hagy va
kö vet ték őt.” (Lk 5,11) 
Sze me rei Já nos el mond ta, hogy a

ta nít vá nyok hoz  ha son ló an  a  lel ké -
szek nek, hit ta ná rok nak is van „csó -
nak juk”, ame lyet hát ra kell hagy ni uk,
ha Jé zust akar ják kö vet ni. 
A püspök sa ját ta pasz ta la ta i ról is

be szá molt, mi sze rint a lel kész nem -
csak szol gál és ad, ha nem ma ga is kap
az ige ál tal bá to rí tó im pul zu so kat, ő
is meg ta pasz tal ja, hogy Is ten ró la is
gon dot vi sel. 
Az el ső évet kez dő hall ga tók mel -

lett új mun ka társ sal is bő vült a hit -
tu do má nyi egye tem kö zös sé ge, hi -
szen az is ten tisz te le ten be ik tat ták az
egye te mi  lel ké szi  szol gá lat ba  Pán -
gyánsz ky Ág nest. A lel kész ik ta tás li -
tur gi á ját  Sze me rei  Já nos  vé gez te,
majd a je len lé vő lel ké szek egyen ként
kér ték Is ten ál dá sát a pi li si gyü le ke -
zet ből ér ke zett lel kész nő mun ká já ra. 

Az  egye te mi  lel kész  mel lett 
– Ko rá nyi And rás egy ház tör té nész-
pro fesszor sze mé lyé ben – az egye -
tem ve ze tő sé ge új rek tor he lyet test
is vá lasz tott.
Az is ten tisz te let utol só ré szé ben a

ha tod éve sek „ki kül dé sé re” ke rült sor.
Sza bó né Mát rai Ma ri an na a 90. zsol -
tár alap ján biz tat ta ar ra a lel kész je löl -
te ket, hogy le gye nek lát ha tók, hogy
Is ten sze re te te is lát ha tó vá vál has son
raj tuk. Idén ti zen egy hall ga tó kezd -
te meg gya kor la ti évét a gyü le ke ze tek -
ben:  Pfe if fer Ot tó Sop ron ban,  Be -
decs Ré ka Bu da pest-Ke len föl dön,
Ha la si And rás Jó zsef Szom bat he -
lyen, Pá pai At ti la Csö mö rön, Ben ce
Áron Bu da hegy vi dé ken, Ko vács Ka -
ta lin Ág nes Kecs ke mé ten, And re jek
Mit ja a szlo vé ni ai Mu ra szom ba ton
(Murs ka So bo ta), Far kas Er vinHé víz -
györ kön, Ci li ke Esz ter Ka pos vá ron,
Mó ricz Ni ko lett Pestúj he lyen, Tóth
Or so lya pe dig  Bu da pest-Zug ló ban.
Az ün ne pi ülést Sza bó La jos rek -

tor nyi tot ta meg. Mi re jó a fi gyel mes
együtt já rás az egy ház ban? cí mű
be szé dé ben a rek tor ki fej tet te, hogy
a teo ló gu sok sa ját ta pasz ta la ta ik ból
is tud hat ják, hogy az ál lan dó, ki tar -
tó együtt já rás Is ten nel mennyi re ne -
héz  tud  len ni.  Ezért  két  kér dés re
kell vá laszt ad ni uk: va jon jól hal lot -

ták-e Is ten hí vá sát, hogy itt a he lyük?
Il let ve: elég gé el kö te le zet tek-e ar ra,
hogy ezt a szol gá la tot vál lal ják?
A  rek tor  kér dés ként  fo gal maz ta

meg, hogy mi lyen jö vő vár az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re. Vé -
le mé nye sze rint ez a jö vő ígé re tes le -
het, ha az in nen ki ke rü lő ve ze tők ről
su gár zik, hogy ők ma guk is Is ten től
ve ze tet tek. A teo ló gi ai szak is me ret és
a sze mé lyes ke resz tyén élet vi tel együtt
ad ják  a  szol gá lat  biz tos  alap ját  –
emel te ki a rek tor a le en dő lel ké szek
és hit ta ná rok két fon tos tu laj don sá gát. 
Sza bó La jos a je len ről is lel ke sen be -

szélt, hi szen az egye tem szá mos elő -
re lé pés sel büsz kél ked het. Az épü le te -
ket fel újí tot ták, az épü let ener ge ti kai
kor sze rű sí té sek nek kö szön he tő en az
in téz mény mű kö dé se gaz da sá go sab -
bá vál hat. Mind ezek meg va ló sí tá sá ért
a rek tor kö szö ne tet mon dott azok nak
a dol go zók nak, akik nyá ron is mun -
kál kod tak az is ko la fej lesz té sén. Hang -
sú lyoz ta,  hogy  a  kül ső  meg úju lást
bel ső, lel ki meg úju lás nak is kö vet nie
kell az egye tem fa la in be lül. 
Az ün ne pi ülés vé gén ki hir det ték,

hogy  idén  Szlo vák Ka ta lin teo ló -
gus-lel kész  sza kos  hall ga tó  ré sze -
sült köz tár sa sá gi ösz tön díj ban. Sza -
bó La jos hi va ta lo san is kö szön töt te
El isa bet ta Ric ci olasz ven dég hall ga -
tót, aki Ró má ból ér ke zett az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem re. 
Bár a tan év nyi tó ün ne pély vé get

ért,  a  hall ga tók  szá má ra  a  hét vé gi
csen des na pon  ér de kes  elő adá sok -
kal foly ta tó dott az új tan év re va ló lel -
ki fel ké szü lés. 

g Ko vács Bar ba ra

Oázisazegyházban
ÉvnyitóazEvangélikusHittudományiEgyetemen

b Felújítottkollégiumiszobák,frissenfestettfalak,modernnapkollek-
torok.Megújultkörnyezetvárjaaszázharmincnégynappaliésötven-
hatlevelezőtagozatoshallgatótazEvangélikusHittudományiEgye-
temen(EHE).Atanévnyitóistentiszteletetésünnepiüléstszeptem-
ber12-éntartottákazuglóievangélikustemplomban.Adiákokésok-
tatókmellettmunkatársak,családtagokésmásegyetemekképvise-
lőiisosztoztakazígéretesújévörömében.

f A rektori beszéd lapunk 5. oldalán

Továbbra is várja a hívásokat a 1353-as adományvonal. Az Ökumenikus Segélyszervezet a hívásonkénti 250 Ft-ból
most elsősorban az árvíz sújtotta hazai települések károsultjait támogatja.
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 e 2014. szeptember 21.  Evangélikus Életforrás

Pál apos tol min den két sé get ki zá ró -
an múlt idő ben mond ja: „amíg test
sze rint él tünk”. Pál fel té te le zi, hogy
le ve lé nek ol va sói már nem test sze -
rint,  ha nem  Lé lek  sze rint  él nek.
Me rész fel té te le zés? Ha a Ró mai le -
vél mai ol va só i ra és (fél re)ér tel me -
ző i re gon do lunk, ak kor bi zo nyá ra
vak me rő en me rész fel té te le zés.
De Pál a kor társ ke resz té nye ket

szó lít ja meg. Azo kat, akik – ha kel -
lett – egész eg zisz ten ci á ju kat fel ad -
ták, hogy Krisz tus kö ve tői le hes se -
nek. Azo kat, akik – ha kel lett – ül -
dö zést és fog sá got is szí ve sen vál lal -
tak a hi tü kért. Azo kat, akik – ha kel -
lett  –  ször nyű  tes ti  kín zá so kat  is
haj lan dók vol tak ki áll ni, és az éle -
tü ket  is  föl ál doz ták  Krisz tu sért.
Azo kat, akik – az apos tol lal együtt
– va ló ban el mond hat ták: „…kár nak
íté lek min dent Krisz tus Jé zus, az én
Uram is me re té nek pá rat lan nagy sá -
gá ért. Őér te kár ba vesz ni hagy tam
és sze mét nek íté lek min dent, hogy
Krisz tust meg nyer jem.” (Fil 3,8) 
Ne kik ír ja Pál: „Mert amíg test sze -

rint él tünk, a bű nök tör vény ál tal szí -
tott szen ve dé lyei ha tot tak tag ja ink -
ban… Most azon ban, mi u tán meg -
hal tunk an nak a szá má ra, ami fog -
va tar tott min ket, meg sza ba dul -
tunk a tör vény től, úgy hogy az új
élet ben a Lé lek sze rint szol gá lunk…”
Nem fér het hoz zá sem mi két ség,

hogy Pál fel fo gá sá ban a Szent lé lek -
től va ló új já szü le tés és a Lé lek sze -
rin ti  szol gá lat  ára  a  test  sze rin ti
élet nek va ló meg ha lás. A Gala ták -
hoz írt le vél ben ugyan ezt így fe je zi
ki: „Krisz tus sal együtt ke reszt re va -
gyok fe szít ve: töb bé te hát nem én
élek, ha nem Krisz tus él ben nem; azt
az éle tet pe dig, amit most test ben
élek, az Is ten Fi á ban va ló hit ben

élem, aki sze re tett en gem, és ön ma -
gát ad ta ér tem.” (Gal 2,20) 
És  hogy  sen ki nek  ne ma rad jon

két sé ge, hogy ez nem csak a vi ta he -
vé ben tett, meg gon do lat lan ki je len -
tés,  a  le vél  vé ge  fe lé  meg is mét li:
„…nem kí vá nok más sal di cse ked ni,
mint a mi Urunk Jé zus Krisz tus
ke reszt jé vel, aki ál tal ke reszt re fe szít -
te tett szá mom ra a vi lág, és én is a
vi lág szá má ra.” (Gal 6,14) 
Azért ír ja le két szer, mert na gyon

is  a  lel ké re  akar ja  köt ni  min den
ol va só já nak, hogy a ke reszt re fe szí -
tés – ha kép le te sen is – a Szent lé -
lek től va ló új já szü le tés so rán épp -
úgy nem ke rül he tő meg, mint ahogy
a maj da ni, test ben va ló föl tá ma dást
is a test ha lá lá nak kell meg előz nie. 
A Gala ták hoz írt le vél ha son ló té -

má jú ki je len té sei nél kül a Ró mai le -
vél ben ol vas ha tó mon da tok könnyen
fél re ért he tők és fél re ma gya ráz ha tók.
Mert  a  Ró mai le vél ben Pál  csak
meg ha lás ról be szél,  rá adá sul múlt
idő ben. Úgy tűn het – so kan így is
gon dol ják –, hogy egy sze ri és min -
den ko ri ér vé nyű do log ról van szó:
aki egy szer már meg halt a test őt ko -
ráb ban fog va tar tó bű nös kí ván sá gai
szá má ra, an nak töb bé nincs gond -
ja a bűn nel, ha nem on nan tól fog va
új já szü le tett, lel ki em ber, aki bár mit
mond és tesz, azt meg tért, új já szü -
le tett  em ber ként mond ja  és  te szi,
mint aki a Lé lek sze rint szol gál. 
Hogy Pál ezt mennyi re nem így

gon dol ja, azt a Gala ták hoz írt le vél

idé zett  pár hu za mos  ré szei  te szik
egé szen nyil ván va ló vá. Mert ott Pál
nem egy sze rű en meg ha lás ról, ha nem
ke reszt re  fe szí tett ség ről be szél. Ez
pe dig ál la pot. Va la mi kor el kez dő dött
– Pál szá má ra a da masz ku szi úton
kez dő dött el –, és még min dig tart.
És a test ha lá la pil la na tá ig tar ta ni fog. 
Mert Pál nem mer né azt mon da -

ni, hogy ben ne a da masz ku szi úti él -
mé nye és a vá ros ban tör tént meg -
ke resz tel ke dé se óta ak kor is egy foly -
tá ban él ne a Krisz tus, ha ő – az az a
ré gi én je, az óem be re, a min den ki -
ben tes ti szü le té sé től fog va élő ré -
gi Ádám – köz ben nem vol na fo lya -
ma to san Krisz tus sal együtt ke reszt -
re fe szít ve. Mert an nak az em ber -
nek, akik szü le té sünk nél fog va va -
gyunk, más  szó val  a ben nünk élő
óem ber nek,  ré gi  Ádám nak  meg
kell hal nia, de leg alább is Krisz tus -
sal  együtt  ago ni zál nia  kell  a  ke -
resz ten ah hoz, hogy már most, itt
a  föl di  élet ben  Krisz tus  él hes sen
ben nünk. Mert csak ak kor és annyi -
ban va gyunk Szent lé lek től új já szü -
le tett,  lel ki em be rek, amennyi ben
Krisz tus él ben nünk. 
Krisz tus pe dig csak ak kor és csak

ad dig  tud  él ni  és  cse le ked ni  ben -
nünk, amíg mi ma gunk ve le együtt
ke reszt re va gyunk fe szít ve. Kép le -
te sen szól va, amíg a mi ke zün ket a
szö gek a ke resz ten tart ják, Krisz tus
ad dig tud sza ba don cse le ked ni ben -
nünk és ál ta lunk. Ab ban a pil la nat -
ban, hogy a mi ke zünk sza bad dá vá -
lik, Krisz tus ke zét bé nít ják meg a
szö gek, ame lye ket az ilyen kor el kö -
ve tett  bű ne ink kel mi ma gunk  ve -
rünk be le új ra és új ra. 
És ami ért a mai egy ház ban nem igen

le het ilyen – kép le te sen szól va – le szö -
ge zett ke zű és a go nosz be széd re kép -

te len, a ke reszt re fe szí tet te ké hez ha -
son ló an  ki szá radt  tor kú,  ki tik kadt
nyel vű, ki cse re pe se dett aj kú em be re -
ket ta lál ni, az még nem je len ti azt, hogy
Pál sze rint ez ne len ne a ke resz tény élet
el en ged he tet len kri té ri u ma. 
Ami kor  ar ról  hal lunk,  hogy  az

Isz lám Ál lam sem mi lyen gaz tet től
vissza nem ret te nő ter ro ris tái nem
kép le te sen, de va ló sá go san ke reszt -
re szö gez nek ke resz té nye ket, ak kor
jus son eszünk be Lu ther fi gyel mez -
te té se: Krisz tus  szen ve dé sét min -
den ki nek el kell szen ved nie. Vagy
hit ál tal, lé lek ben, ami üd vös sé ges,
vagy va ló sá go san, de az a po kol. 
Pál nem a pok lot, ha nem hi te ál -

tal már most a mennyet, az üd vös -
sé get  hor doz za ma gá ban,  és  er ről
vall, ami kor két szer is le ír ja: „Krisz -
tus sal együtt ke reszt re va gyok fe szít -
ve”. Így tud ja Is tent most már éle te
vé gé ig Lé lek sze rint szol gál ni. Mert
va la mi kor szol gál ta test sze rint is, de
ak kor bosszút li heg ve akar ta rab szí -
jon a nagy ta nács elé ve zet ni Krisz -
tus kö ve tő it. Ez a mai isz lám ter ro -
ris tá ké nál nem ke vés bé vad ál la ti in -
du la tok tól haj tott Saul rab bi azon -
nal új élet re tá madt vol na Pál ban, ha
csak  egy  pil la nat ra  is  ki sza ba dít ja
ma gát a – lel ki ér te lem ben vett – ke -
reszt re fe szí tett ség ál la po tá ból.
És ez a vad ál lat tes ti szü le té sünk

foly tán  mind annyi unk ban  él,  sőt
mi ma gunk va gyunk azok. A tör vény
ket re cé nek aj ta ja csak ak kor és csak
annyi ban  nyíl hat  ki  szá munk ra,
ami kor  és  amed dig  ez  a  vad ál lat
énünk hit ál tal, Krisz tus sal együtt
ke reszt re van fe szít ve. Ak kor Krisz -
tus él ben nünk, aki – bár ér tünk egy
idő re ön ként ma gá ra vet te az át kát
– nincs alá vet ve a tör vény nek.

g Vég he lyi An tal
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Is ten vég te le nül gaz dag. Gaz dag sá -
ga szá munk ra el kép zel he tet len. Min -
den az övé. Aki te hát hoz zá for dul,
olyas va la ki hez  for dul,  aki nek  van
mi ből ad nia. Aján dé ka i ból, ado má -
nya i ból nem fogy ki. Ezért is biz tat -
ja gyer me ke it, Fi á nak  ta nít vá nya it:
„Kér je tek, és ada tik… Mert aki kér,
mind kap…” (Mt 7,7–8) Mint ha azt
mon da ná  Jé zus:  ne  le gye tek  szé -
gyen lő sek.  Mond já tok,  mi re  van
szük sé ge tek. 
Még is igaz az, amit De ve cse ri Gá -

bor köl tő a jó íz lé sű ván dor ról írt, aki
hár mat kér he tett a jó tün dér től, de
csak egyet kért: „Nem ké rek mást,
csak té ged ma ga dat, s ez zel egyet kér -
tem, egyet s vég te lent…”
A min dent bir tok ló Is tent szó lít -

hat juk meg. Azért  kér he tünk  tő le,
mert tud juk, hogy min de nét, ami je
van, ja vunk ra hasz nál ja. Pál apos tol
a Ró mai le vél hí res 8. fe je ze té ben cso -
dál ko zik rá a nagy ti tok ra: „Ha Is ten
ve lünk, ki le het el le nünk? Aki tu laj -
don Fi át nem kí mél te, ha nem mind -
nyá jun kért oda ad ta, ho gyan ne aján -
dé koz na ne künk ve le együtt min -
dent?” (31–32. v.)
Ezért nin csen olyan ké rés, melyet

imád ko zó em ber ként ne mond hat nánk
el a min dent ne künk kí ná ló Is ten nek.

Hogy  mi lyen  ké ré sünk  tel je sül  az -
után? Csak az, ami ja vunk ra van. Mert
az aján dé ko zó Is ten az zal is aján dé koz,
amit nem ad meg.
Nem csak az „aján dé ko zó ün ne -

pen”, ka rá csony kor sze re tem dú dol -
gat ni és ol vas gat ni éne kes köny vünk
Jo hann Se bas ti an Bach tól fenn ma -
radt egyet len éne két, az „Ím, jász lad
mel lett  tér de lek”  kez de tűt.  En nek
szá mom ra  kü lö nö sen  ked ves  so ra
így hang zik: „Csak egyet, egyet kér -
he tek, / egy égi jó ra vá gyom, / hogy
a szí vem ben végy he lyet, / ó Jé zus,
bár hol já rok…” Az imád ság is ko lá já -
ban – sok szor ma gán ta nu ló ként –
pró bál juk meg fo gal maz ni a leg fon to -
sabb ké ré se ket, a lé nye get.
Nem azért fon tos, hogy meg ta nul -

junk sok min den he lyett egyet kér -
ni, mert az ad mél tó alá za tos sá got,
ha nem azért, mert ab ban az egyet -
len egy ben nem va la mit, ha nem va -
la kit ké rünk. Az éle tet adó Urat. Ha
ő él ben nünk, min den a mi énk. Ve -
le együtt min den…
Még  egy  szö veg   kí ván ko zik  ide

éne kes köny vünk ből.  Saj nos  rit kán
ta lál ko zom ve le is ten tisz te le ti hasz -
ná lat ban,  pe dig  tar tal mas  ének  a
Sánt ha Ká roly ma gya rí tot ta  375.,
mely nek  kez de te:  „Krisz tu som,  hív

egy sze gény szív…” En nek a Krisz tust
hí vó ének nek a har ma dik vers sza ka
így hang zik: „Nem ké rek mást, csak
egy ál dást, / Mind ha lá lig csak egyet,
/ Hogy szün te len le gyen ve lem / A te
in gyen ke gyel med.” 
Ezt az ál dást kér te az Ószö vet ség

sok em be re, ezt az ál dást „erő sza kol -
ta ki” Já kób, hi szen tud ta, hogy min -
den nél fon to sabb az éle te szá má ra.
Ezt az ál dást él te át a Krisz tus sal já -
ró ta nít vá nyok kö zös sé ge, s er ről ta -
nús ko dott az apos to lok, majd a már -
tí rok so ra. S aki rá jött er re a gaz dag -
ság ra, nem kért mást, csak egyet.
Az Ószö vet ség nagy ki rá lya, Sa la -

mon sem állt be a gaz dag sá got, pom -
pát, ha tal mat ké rő és áhí tó ural ko dók
so rá ba. Rá jött ar ra, hogy min den föl -
di kincs nél na gyobb aján dék az, ha
böl cses sé get kap. Böl cses sé get, amely
kü lönb sé get tesz jó és rossz kö zött.
Adj böl cses sé get – így sum máz ha tó
a nagy ki rály kö nyör gé se. 
Er re jegy zi meg a Ki rá lyok köny -

vé nek tu dó sí tó ja:  „Tet szett az Úr -
nak, hogy ezt kér te Sa la mon.” Az tán
ezt ol vas suk: „Azért ezt mond ta ne -
ki Is ten: Mi vel ezt kér ted, és nem kér -
tél ma gad nak hosszú éle tet, nem
kér tél gaz dag sá got, és nem kér ted el -
len sé ge id éle tét, ha nem ér tel met kér -
tél, hogy tör vé nyem nek en ge del mes -
ked ve tudj kor má nyoz ni, ezért tel je -
sí tem ké ré se det: olyan bölcs és ér tel -
mes szí vet adok ne ked, hogy hoz zád
fog ha tó nem volt előt ted, és nem tá -
mad utá nad sem.” (1Kir 3,10–12) 
Ké sőbb még ta lá lunk olyan bib li -

ai meg jegy zé se ket, ame lyek el árul -
ják, hogy az egy ké rés mi lyen so kat
ho zott Sa la mon nak.

Nem vé let len az sem, hogy az egy -
ház egyik leg ősibb, to vább ha gyo má -
nyo zott és ma is hasz nált is ten tisz te -
le ti imád ság for má ja – a kol lek ta – min -
den va sár na pon csu pán egyet len ké rés -
ben fog lal ja össze a gyü le ke zet kö nyör -
gé sét. Az ősi em be ri böl cses ség – a ke -
ve sebb több le het – itt meg va ló sul.

„…egy a szük sé ges do log” – is mer -
jük  és  em le get jük  so kat  a  Má ria–
Már ta tör té ne té ben ol vas ha tó jé zu si
mon da tot  (Lk  10,42;  Károli-ford.).
Igaz ez az imád ság ra is. Sok minden -
nek szük sé gét érez zük. Ta lán meg is
fo gal maz zuk, mit sze ret nénk. Ta lán
van kö zöt tük sok olyan ké rés is, amely
Is ten sze rint va ló. Még is bol dog az az
em ber,  aki  tud  kö nyö rög ni  az  egy
szük sé ge sért. Más és más meg fo gal -
ma zás ban el té rő le het a ké rés foly ta -
tá sa: egyet ké rek, Uram, hogy… De
min den ilyen szent kon cent rá ci ó val
meg fo gal ma zott ké rés ugyan ar ról az
egy ről be szél. Ar ról, hogy Jé zus Krisz -
tus ra van szük sé günk.
A föl di élet út ját já ró ván do rok va -

gyunk. Bár csak el mond hat nák ró lunk
De ve cse ri Gá bor sza va i val, hogy jó
íz lé sű  ván do rok  va gyunk.  Mert  a
me se be li jó íz lé sű ván dor nem kí vánt
hár mat, csak egyet.
Té ged ma ga dat kér lek, Uram. Ez -

zel egyet ké rek. Egyet,  s vég te lent.
g Dr. Ha fen scher Ká roly

Csakegyetkérek

Oratio
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„Lélekszerintszolgálunk”
[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Te hű sé -
ges vagy né ped hez, és el nem ha gyod,
ha nem ve ze ted föl di út ján. Hű sé ged -
ben bíz va kö nyör günk hoz zád.
[Lek tor:] Add, Urunk, hogy hű sé -

ged  hű sé get,  bé kes sé get,  örö möt
aján dé koz zon né ped nek, és meg be -
csül jük  irán tunk va ló  sze re te te det.
Ké rünk, se gíts, hogy te légy egy há -
zad, gyü le ke ze tünk éle té nek for rá sa,
és min den nap ja ink a hoz zád va ló tar -
to zás örö mét és bé kes sé gét hir des sék
min den em ber nek. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, se gíts vissza ta lál -

ni hoz zád új ra és új ra, mi kor a kí sér -
té sek ben nem tu dunk meg áll ni, mi -
kor  nem  tu dunk  egye dül  ben ned
bíz ni,  mi kor  bű ne ink  el bo rí ta nak
ben nün ket. Add meg ne künk a hoz -
zád va ló vissza té rés mély sé ges örö -
mét. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, add bé kes sé ged

me ne dé két min den em ber nek eb ben
a  vi lág ban,  ame lyet  há bo rúk,  vi -
szály ko dá sok,  vál sá gok  se bez nek.
Add meg min den ül dö zött nek, ki ta -
szí tott nak, meg seb zett nek a te bé kes -
sé ge det, gyó gyí tá so dat, és tégy ben -
nün ket a te bé kéd esz kö ze i vé. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, az élet re mény -

sé gé nek bá to rí tá sá val légy a be te gek -
kel, szo mor ko dók kal, gyá szo lók kal.
Te  se gíts  el hor doz ni  min den ki nek
éle te ter hét, és ne hagyd ki huny ni a
pis lá ko ló mé csest, ne en gedd de rék -
ba tör ni a meg re pedt nád szá lat. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Urunk, a te ol tal mad ra

bíz zuk gyer me ke in ket, uno ká in kat.
Áldd  meg  azok  mun ká ját,  akik re
ne ve lé sü ket bíz tad. Add, hogy az is -
me re tek ben va ló gya ra po dás köz ben
hoz zád is tu da tos hit tel ra gasz kod ja -
nak. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Hall gass meg ben nün -

ket, Urunk, és erő sítsd ben nünk az
ab ban va ló bi zal mat, hogy te ké ré -
sünk nél kül is Atyánk ként sze retsz
ben nün ket, és gon dos kodsz ró lunk.
Ámen.

b Akikér,annakazzaliskalkulálniakell,hogynekérjentúlsokat,mert
azvisszaüthet,sbezárhatjaazadományoktárházát;denekérjen
túlkevesetse,hiszenhaazajándékozónakvan„tartaléka”,akkormi-
értnekaphatnámegazt,amireténylegszükségevan?Vajonazimád-
ságbankérőemberhogyangondolkodjon?Bátrankérjen,amirecsak
szükségevan,vagylegyenvisszafogott,nehogyelutasításbanlegyen
része?

or go na kon cert-so ro zat
a ceg lé di evan gé li kus

temp lom új or go ná ján
Szep tem ber  25-én  es te  7-kor 
Ch ri stoph Bos sert or go na mű vész,
a würz bur gi ze nei fő is ko la egy -
ház ze ne és or go na tan szé ké nek
pro fesszo ra;  szep tem ber  26-án
es te 7-kor Pál úr Já nos or go na mű -
vész, a Liszt Fe renc Ze ne  mű vé -
sze ti  Egye tem  ta ná ra,  a  bu da -
pest-fa so ri re for má tus temp lom
or go nis tá ja;  szep tem ber  27-én
es te 7-kor Fassang Lász ló, a Liszt
Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem,
a  pá ri zsi  Con ser va to ire,  il let ve
Sza bó Ba lázs, a Liszt Fe renc Ze -
ne mű vé sze ti Egye tem és a würz -
bur gi ze nei fő is ko la ta ná ra, or go -
na mű vé szek ad nak kon cer tet. 
A  be lé pés  díj ta lan,  ado má -

nyo kat  az  or go na fenn tar tás ra
kö szö net tel el fo ga dunk.

A Ceg lé di Evan gé li kus
Egy ház köz ség el nök sé ge

h I r d e t é s
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Ha lál kö ze li  ál la pot ba  ke rült  em be -
rek be szá mo ló i ban gyak ran fel buk ka -
nó elem, hogy éle tük vagy an nak egy
ré sze a má sod perc tö re dé ke alatt le per -
gett előt tük. 
Eb ben a gon do lat éb resz tő ben nem

egy ha lál-, ha nem egy élet kö ze li él -
ményt sze ret nék meg osz ta ni a ked -
ves ol va só val. Ezt az él ményt Nagy -
ve le gen, a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház -
me gye if jú sá gi tá bo ra i nak öt ven éves
ju bi le u mi ta lál ko zó ján és az on nan
ha za ho zott em lé kek itt ho ni fel dol go -
zá sa so rán él tem át. 
Az Evan gé li kus Élet ol va sói a múlt

he ti lap szám ban már hírt kap hat tak a
ta lál ko zó ról, ezért az ese mény ről ma -
gá ról nem írok. A tá bor tör té nel mi je -
len tő sé gét sem mél ta tom – bár le het -
ne –, ne ve ze te sen hogy a rend szer vál -
tás előtt egy ne gyed év szá za don ke -
resz tül mi ként ért el és gyűj tött össze
fi a ta lo kat  Is ten  igé je  kö ré.  Eb ben  a
cikk ben ar ra sem té rek ki, hogy ne kem
sze mé lye sen mit je len tett az a ti zen -
öt tá bor, ame lyen részt ve het tem. Ta -
lán egy má sik al ka lom mal lesz még er -
re le he tő ség.
Most csu pán az egy ko ri tá bo rok ban

ké szült ama tőr fel vé te lek ről di gi ta li zált
és DVD-n el ér he tő vé tett fil mek kap -
csán át élt im pul zu so kat adom köz re. 
Négy tá bor ról ké szül tek fel vé te lek

1988 és 1994 kö zött.
Ho má lyo san em lék szem ar ra, hogy

an nak ide jén né hány tá bo ro zó meg-
meg állt az ak kor új don ság nak szá mí -
tó vi deo ka me rá já val, és fel vé te le ket ké -

szí tett, de a fil me ket sem ak kor, sem
az óta nem lát tam. Egé szen mos ta ná -
ig. Óri á si él mény volt ezen a sa já tos ab -
la kon ke resz tül vissza te kin te ni a múlt -
ba, fel fe dez ni a tá bo ri hely színt, az egy -
ko ri ked ves tá bor la kó kat. Pár koc ká -
nyi kép elég volt ah hoz, hogy vissza -
tér je nek az ott éne kelt éne kek dal la mai,
a té mák, a prog ra mok, de még az il -
la tok és ízek is. És per sze elő jöt tek a kö -
zö sen át élt ese mé nyek és a han gu lat is.
A leg ré geb bi film az 1988-as tá bor -

ban ké szült. A lel ké szi szol gá la ti időm
sík ján ez az el ső se géd lel ké szi éve met
kö ve tő nyár. Az el ső olyan al ka lom,
ami kor if jú lel kész ként a gyü le ke ze -
tem ből fi a ta lo kat vi het tem. Csa lá di éle -
tem  sík ján  ez  az  a  tá bor,  ame lyen
egy éves  há za sok ként  vet tünk  részt,
még gye re kek nél kül, de el ső gyer me -
kün ket  vár va,  akit  ott,  a  tá bor ban
mint a tá bor leg if jabb tag ját már szá -
mon tar tot tak, és er ről ok le ve let is kap -
tunk, ame lyet az óta is a ked ves em lé -
kek kö zött őr zünk. 
A  hat  év vel  ké sőb bi  fil men  már

nagy csa lá dos ként buk kan tunk fel. Rö -
vid pil la na tok ra a leg ki sebb gyer me -
künk is lát szott a ba ba ko csi já ban… Ak -
kor, 1994 nya rán köl töz tünk új szol gá -
la ti  he lyünk re,  és  Ka pos vár ról  jöt -
tünk vissza a fej ér-ko má ro mi tá bor ba.
Szem be tű nő  a  fil me ken,  hogy  a

kül ső  kö rül mé nyek  mi lyen  egy sze -
rű ek és sze ré nyek vol tak ak ko ri ban. Ez
igaz az au tók ra, ame lyek kel a tá bo ro -
zók jöt tek, és a hét vé gén ha za in dul -
tak. Igaz a sát rak ra és a tá bo ri fel sze -

re lés re, de a részt ve vők ru há za tá ra is,
amely jó val szür kébb és ko pot tabb a
fel vé te le ken,  mint  ami lye nek ben  a
mai fi a ta lok jár nak…
Össze ha son lít ha tat la nul jobb kö -

rül mé nyek kö zött élünk, mint an nak
ide jén! Fon tos nak tar tom e tény meg -
ál la pí tá sát, mert Is ten gon dos ko dá sa
is ott van eb ben! Fon tos nak tar tom,
hogy  fel hív jam  a  fi gyel met  ar ra  is,
hogy lé nye ge sen jobb fel té te le ket ka -
pott evan gé li kus egy há zunk is a tör -
té ne lem  Urá tól.  Fon tos  ezt  ész re -
ven ni, tu da to sí ta ni, és jó len ne ve le
böl csen él ni! 
So kat  vál toz tunk  idő köz ben  mi,

részt ve vők is. Vol tak olyan film koc kák,
ame lye ken sa ját ma gun kat és a köz vet -
len csa lád ta go kat is csak hosszas vizs -
gá ló dás alap ján si ke rült be azo no sí ta -
ni. Fe le sé gem mel be szél get ve né mi iró -
ni á val azt is fel ve tet tük, hogy mi lesz,
ha kor ban elő re ha la dunk, meg kop nak
az ér zék szer ve ink, és sze ni li seb bek is
le szünk, és a mi éle tünk film jén sem
si ke rül majd fel is mer ni ma gun kat és
egy mást… 
Ko moly ra for dít va a szót, egy faj -

ta  szám ve tés re  is na gyon al kal mas
egy több év ti zed del ko ráb bi élet sza -
ka szun kat meg mu ta tó film. Szem be -
sít az idő mú lá sá val. Lel ki meg kö ze -
lí tés ben a ke gyel mi idő mú lá sá val is.
Fur csa ér zés volt fel fe dez ni az egy ko -
ri tá bo ro zók kö zött olya no kat, akik
az óta  már  nin cse nek  kö zöt tünk,
mert  meg hal tak,  vagy  olya no kat,
akik ott még ere jük tel jé ben lé vő, vi -

dám fi a ta lok vol tak, de idő köz ben az
éle tük tra gi kus for du la tot vett, és má -
sok  ki szol gá lá sá ra  szo ru ló,  el esett
em ber ré vál tak. 
Volt egy film rész let, amely a he lyi

csa pat tal ví vott fo ci meccsün ket mu -
tat ta. Szur ko ló tá bo runk cso dá la tos
volt, ah hoz két ség nem fér het. A fel -
vé te len lát ha tó csa pat já ték és a ma -
gam tel je sít mé nye azon ban csa ló dást
kel tett  ben nem.  Az  em lé ke im ben
sok kal ügye seb bek vol tunk, és én is
job ban ját szot tam… Ol csó ma gya ráz -
ko dás  len ne  az  ope ra tőrt  okol ni,
hogy az iga zán jó meg moz du lá sok -
ról le ma radt… Ez is el gon dol kod ta -
tott. Nem le het sé ges, hogy ha son ló -
an  el fo gul tak  va gyunk  ön ma gunk
vagy akár egy ko ri tet te ink, élet ve ze -
té sünk meg íté lé sé vel? 
Na gyon hasz nos esz köz a fény kép

és a film. Se gít sé gük kel kí vül ről lát -
hat juk ma gun kat, ami re nagy szük -
sé günk van. 
A nagy ve le gi tá bo ri fil mek nagy él -

ményt je len tet tek, de sok fon tos kér -
dés sel  kap cso lat ban  el  is  gon dol -
koz tat tak. 
Ezek  a  fil mek  csak  érin tő le ge sen

szól tak ró lunk. Csu pán itt-ott buk kan -
tunk  fel  ben nük  rö vid  pil la na tok ra.
Még is fi gyel mez tet tek ar ra, hogy éle -
tünk film je fo lya ma to san ké szül. Azt
nem tu dom, hogy hol és mi kor né -
zünk, néz he tünk be le, de az bá to rí tó,
hogy még nincs vé ge. A fil mek nek le -
het jó, öröm te li vég ki fej le tük, hap py
end jük. Az Is tent is me rő em ber tud -

ja, hogy Is ten nek sem mi sem le he tet -
len. A  gol go tai  tör té net  óta  tud juk,
hogy nincs olyan el ron tott élet, amely
ne for dul hat na jó ra, akár az utol só pil -
la nat ban.
Jó kér dés, hogy ki hez és mi ként jö -

het el a po zi tív for du lat. 
Jé zus mel lett mind két la tor meg fo -

gal maz ta a ma ga mód ján a kí ván sá gát,
a po zi tív  for du lat  irán ti  igé nyét. Az
egyi ké tel je sült, a má si ké nem. A bal
ol da lon füg gő azt kér te: „Nem te vagy
a Krisz tus? Mentsd meg ma ga dat és
min ket is.” Ez a ké rés nem tel je sült. A
jobb ol da lié vi szont vá ra ko zá son fe lül.
Az „em lé kez zél meg ró lam” ké rés re Jé -
zus nem azt fe lel te, hogy ezt azért meg -
te szem ér ted, ha nem azt, hogy: „ma
ve lem le szel a pa ra di csom ban”… (Lk
23,39.42.43)

Életünkfilmje… é gtájolÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A Gyu rátz Fe renc du nán tú li evan gé -
li kus püs pök alak ját és mun kás sá gát
be mu ta tó do ku men tu mo kat és tár gyi
em lé ke ket  az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um mun ka tár sai – Har ma ti Bé -
la Lász ló, Ker tész Bo tond és Zász ka -
licz ky Zsu zsan na – vá lo gat ták össze,
a pá pai Kék fes tő Mú ze um,  il let ve a

Veszp ré mi Egy ház me gye köz re mű kö -
dé sé vel.
A meg nyi tón el ső ként a há zi gaz da

lel kész, Pol gár di Sán dor es pe res kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket. El mond -
ta, a ki ál lí tás cél ja az, hogy min den lá -
to ga tó szá má ra olyan aján dék le gyen,
amellyel lel ke épül és gaz da go dik. 

Dr. Ál do zó Ta más, a vá ros pol gár -
mes te re  kö szön tő jé ben  ki emel te:  a
tár lat meg mu tat ja, mi min dent tet tek
hoz zá a pá pai evan gé li ku sok a kö zös -
ség éle té hez az el múlt év szá za dok ban.

Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let je len le gi püs pö ke
sze rint Gyu rátz Fe ren cet az a szem lé -
let mód tet te iga zán ér té kes, fon tos em -
ber ré, hogy min dig azt ke res te, mit ad -
hat a kör nye ze té nek. 
Vé gül dr. Har ma ti Bé la Lász ló, az

Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um igaz -
ga tó ja is mer tet te a ki ál lí tás kon cep ci -
ó ját. Hang sú lyoz ta, hogy Gyu rátz Fe -
renc negy ven négy évet át íve lő pá pai
lel ké szi szol gá la ta kitörölhetetlen nyo -
mo kat ha gyott a vá ros és a kö zös ség
tör té ne té ben.
A  most  lát ha tó  anyag  el ső  ré sze

Gyu rátz Fe renc élet út ját, mun kás sá -
gát, il let ve a vá ros hoz és a hí res pá pai
kék fes tő Klu ge csa lád hoz va ló kap cso -
la tát ál lít ja kö zép pont ba. A bi og rá fi -
ai in for má ci ó kat, fény ké pe ket tar tal -
ma zó táb lák mel lett a tár lók ban el he -
lye zett ere de ti anya köny ve ket, ki ad vá -
nyo kat, kék fes tő min ta fá kat és egy ház -
tör té ne ti jel le gű tár gya kat is meg le het
cso dál ni.  A  tár lat  má sik  fe le  négy
kör nyék be li gyü le ke zet kö zép ko ri ere -
de tű temp lo mát mu tat ja be.
Az em lék ki ál lí tás de cem ber 31-ig lá -

to gat ha tó.
g Adámi Mária

Kü lö nö seb ben nem von zott a csil lag -
vi lág so sem. Bár au gusz tu si éj sza ká -
kon cso dál va néz tem fel az ég bolt szik -
rá zó ék kö ve i re, azért még sem ku tat -
tam tit ka i kat táv cső vel. Le het, hogy el -
jött az ide je an nak, hogy ne csak fu -
tó mo sollyal nyug táz zam az égi tes tek

oly tá vo li, ti tok za tos szép sé gét, ha nem
egy messze lá tó val fel na gyít sam őket?
Az idén szep tem ber kö ze pén bi zony
ked vet kap tam hoz zá Welt ler Re zső
nyu gal ma zott lel kész Te rem tés és koz -
mo ló gia cí mű elő adá sát hall gat va és
néz ve Mó richi dán. Mert egy ér zék le -
tes elő adás éhet kelt a té má ra.
Ezért hi szek a misszi ó ban. No nem

a kény sze rű hit té rí tés ben. Az éhet és
szom jú sá got kel tő, Krisz tus hoz von -
zó  bi zony ság té tel  ere jé ben  hi szek.
Szep tem ber  14-én,  va sár nap  im már
har ma dik  al ka lom mal  nyílt  meg  a
he lyi kul túr ház nagy ter mé nek aj ta ja,
hogy fe le ke zet kö zi, csa lá di fa lu misszi -
ós csen des na pun kon Jé zus hoz gyü le -
kez ze nek a hit val lók és az Is ten-ke re -
sők, a meg győ ző dé se sek és a té to vák. 
A he lyi evan gé li kus if jú ság ve tí tett

ké pes hang já té ka Is ten cso dá la tos vi -
lá gá ról, a pres bi te rek ver ses bi zony sá -
ga a gond vi se lő Atyá ról, Jé zus kö ze le -

dő  nagy  ad vent jé nek  meg hir de té se
Pais Jó zsef pün kös di pász tor szol gá la -
tá val, Ko há ry Fe rencmegyei missziós
lel kész nek, az Is ten előt ti bűn bo csá na -
tot  át élt  em ber  fel hőt len örö mé nek
ere jé ről szó ló igei üze ne te, a M.Is.K.A.
együt tes jó ked vű en dü bör gő da la i nak

rin ga tó rit mu sa, az imád sá gos lég kör,
a ven dég lá tás ban meg nyil vá nu ló, tö -
rő dő  test vér sze re tet  vá gyat  kel tett
ben nünk  a  mennyei  vi lág gal  va ló
össze kap cso ló dás ra.
Mind eköz ben lé lek ben ész re vét len

fel emel ked tünk, a tér és idő szin te meg -
szűnt kö rü löt tünk. Nem gyö tört már
annyi ra sok fé le nyű günk rög höz kö tő
gond gra vi tá ci ó ja ezen a vi gasz ta lan nak
tű nő esős, őszi dél utá non. 
Ami kor Welt ler Re zső elő adá sá ban

be mu tat ta a kö ze li inf ra vö rös, lát ha -
tó fény és ult ra ibo lya tar to mány ban
ész le lé se ket vég ző Hubb le űr táv cső le -
nyű gö ző fel vé te le it, már tud tam, hogy
ez a misszi ós nap mind annyi unk szá -
má ra egy ha tal mas mennyei te lesz kóp
volt, amely nek se gít sé gé vel ész lel het -
tük és szív lel het tük Al ko tónk nak az
uni ver zu mot át fo gó sze re te tét Jé zus
Krisz tus ban!

g Ba kay Be at rix

MennyeimesszelátóGyurátz-kiállításnyíltPápán
b GyurátzFerencutca–EvangélikusokPápánéskörnyékén címmelren-
deztekkiállítástazújonnanelkészültpápaievangélikuslátogatóközpont-
ban.Atárlatot,amely–ahelyiönkormányzattámogatásával–a„800
évesPápa”programsorozatkeretébenvalósultmeg,szeptember10-én,
szerdánrövidünnepségkeretébennyitottákmegazérdeklődőkelőtt.
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A lel ké szi hi va tás sal mint egy ér tel -
mű en  ve ze tői  pá lyá val  fog lal ko zó
mo dern ki ad vány cím lap ján lát tam az
aláb bi mon da tot: „Auf merk sam mit -
ge hen mit de i nem Gott.” – „Fi gyel -
me sen együtt jár ni a te Is te ned del.”
Mö göt te ott a bib li ai hely: Mik 6,8. 
Fur csá nak tűnt a mon dat, meg néz -

tem a ma gyar for dí tá sú bib li ai ver set:
„Em ber, meg mond ta ne ked, hogy mi a
jó, és hogy mit kí ván tő led az Úr! Csak
azt, hogy élj tör vény sze rint, tö re kedj
sze re tet re, és légy alá za tos Is te ned del
szem ben.” Szó sze rin ti egy sze rű for dí -
tás sal: „Járj sze ré nyen, alá zat tal Is te -
ned ol da lán.” (Var ga Gyön gyi kol lé ga -
nőm től kap tam ezt a for dí tást SMS-
ben.) Ez az a mon dat, ame lyet a mi ko -
runk ban így ér tünk meg jól: fi gyel mes
együtt já rás. Is ten nel és úti tár sa ink kal:
sze ré nyen és alá zat tal.
Nincs en nél  fon to sabb  fel ira ta a

lel ké szi és hit ta ná ri hi va tás nak. Gyak -
ran  az  egy sze rű  mon da tok  ad nak
élet re szó ló tar tal mat. 

Azegyházmintafigyelmes
együttjárásterepe
Gye rek ko rom nya ra in a gye nes di á si
Ka per na um ban Her nád Ti bor bá csi
min den áhí ta ta ez zel a mon dat tal zá -
rult: „Te csak menj to vább Jé zus sal!”
Ak kor  biz tos,  hogy  nem  ér tet tem
en nek a teo ló gi ai mély sé gét, de azt tu -
dom, hogy na gyon tet szett, és vár tam
ezt a mon da tot. Ami kor Prőh le Ká -
rolyt kö szön töt tük  nyolc van ötö dik
szü le tés nap ján, a zú gó taps köz ben
fel fe lé mu ta tott: „Csak Jé zus ki ne ma -
rad jon,  aki nek min dent  kö szön he -
tünk.” Az én ta pasz ta la ta im sze rint
en nek a két em ber nek so ha sem kér -
dő je le ző dött meg az őszin te sé ge és
be csü le tes sé ge, tud tam, hogy min den
élet hely zet ben  ezt  kö ve tik  is,
amennyi re em be ri leg le het sé ges. 
A na pok ban em le get tük a kol lé gi -

um ban  Mun tag An dor pro fesszor
urat, aki er ről az Is ten nel va ló fi gyel -
mes  együtt  já rás ról  úgy  ta nús ko -
dott, hogy nem volt igei al ka lom a
teo ló gi án vagy a zug lói temp lom ban,
ahol ő ne lett vol na je len. Az együtt
já rás Is ten nel csend ben és csen des
élet ben  is  tö ké le te sen  meg va ló sul.
Nem kell hoz zá lár ma vagy reflek tor -
fény. Elég a ter mé sze tes ség és a meg -
bíz ha tó ság. Még a hit össze füg gé sé -
ben is. Egy sze rű ség, a szó leg tisz tább
ér tel mé ben.
Mai év nyi tón kon elég csu pán két

kér dés re fe le le tet ad ni. Tény leg hal -
lot tuk-e  azt,  aho gyan  meg mond ta
az Úr, hogy itt kell len nem. Il let ve: el -
szán tuk-e ma gun kat ar ra, hogy fi gyel -
me sen  együtt  jár junk  Is te nünk kel? 
Nem  egy  bo nyo lult  szi gor lat  ez.

Össze sen két kér dés. Ha jó a vá lasz,
ak kor min den  rend ben  van.  Le het
tan évet kez de ni. Ha ne he zen szü le -
tik a fe le let, ak kor vi szont pót lás ra van
szük ség a to vább lé pés hez. A meg hal -
lás és a fi gyel mes ség mint alap szük -
ség le tek azok nak kü lö nö sen is fon to -
sak, akik ma kez dik meg a teo ló gia tu -
do má nyá nak el sa já tí tá sát.

Azelhívatásmegtartóereje
apályán
A  teo ló gia  ta nul má nyo zá sá nak  van
még egy kü lön le ges sé ge, amit sem mi -
lyen for má ban sem sza bad le ki csi nyel -
ni  vagy  je len ték te len nek  te kin te ni.
Ez pe dig az a kri té ri um, hogy teo ló -
gi át nem le het más kép pen ta nul ni és
mű vel ni, csak el hi va tott ság gal. Nem
tud ja nél kü löz ni ezt az as pek tust so -
ha sem a teo ló gi ai mun ka, mert in nen
kap ja az ener gi á ját. Ez az erő for rá sa. 
Az  el hí va tás  –  vagy más  szó val

meg szó lí tott ság  –  na gyon  fon tos

kri té ri um  a  teo ló gia  ta nu lá sá nak
start vo na lán.  Min dig  tar tal maz za
azt a szem pon tot, hogy nem ma rad -
ha tok ott, ahol ed dig vol tam, és nem
él he tek úgy, ahogy ed dig él tem, mert
olyan  ki hí vás  ér te  el  az  éle te met,
amely min den kép pen vál to zást oko -
zott. Mi ez a vál to zás? Er re fe lel a teo -
ló gia ta nu lá sa min den nap. 
Ha el fo ga dom ezt a meg szó lí tott -

sá got, és vál la lom a ve le já ró küz del -
met, ak kor va la mi tel je sen új éri el az
éle te met. 
Ér de kes sé ge en nek az ese mény nek

az is, hogy nem köt he tő élet kor hoz.
Most  is  töb ben  van nak  a  kez dők
kö zött, akik „ké sői el hí vás sal” kez de -
nek  ne ki  a  teo ló gia  ku ta tá sá nak. 
A mes ter sza kos kép zés és a hit ta nár -
kép zés  tel je sen át ala kít ja  az ed di gi
hall ga tói  össze té te lün ket  az  idén.
Köz vet len érett sé gi után ér ke zett a
„fi a tal  ki sebb ség”,  és  dön tő en  na -
gyobb lét szám mal a mun ka, a ta ní -
tás mel lett ta nu ló több ség. 
Mu tat ja ez azt, hogy az el hí vás tör -

tén het olyan kor, ami kor már min den
ki ala kult, és si ke res élet pá lyát, kar ri -
ert fu tott be va la ki, még is éle te egy
pont ján azt éli meg, hogy vál toz tat -
ni kell. Vagy töb bet sze ret nék tud ni
az Is ten nel va ló fi gyel mes együtt já -
rás ról. Na gyon fi a ta lon és ke vés ta -
pasz ta lat bir to ká ban is át le het él ni
ezt. De ak kor is, ami kor ta lán már azt
gon dol ta va la ki, hogy nem fog új ta -
nul má nyok ba  kez de ni,  az tán most
még is itt van. 
Ez egy bel ső vágy, amely a mély ből

tör  fel,  és  bár mennyi re  is  szo rít ja
vissza va la ki, előbb vagy utóbb ki tör,
és  el in dít  a  vál to zás  vál la lá sa  fe lé.
Több let tu dást sze ret ne el ér ni Is ten nel
kap cso lat ban az em ber. Kö ze lebb és
mé lyebb re sze ret ne jut ni a Szent írás
meg is me ré sé ben. Rá sze ret ne éb red -
ni olyan igaz sá gok ra és tar tal mak ra,
ame lyek „töb bek és faj sú lyo sab bak”,
mint a meg szo kott ed di gi ek. Nem elég
az élet to váb bi meg élésé hez az, ami
ed dig úgy tűnt, hogy ki töl ti a na po kat
és a he te ket. Ez egy bel ső nyug ta lan -
ság, iga zi kí ván csi ság és meg ta pasz -
tal ha tó ta lál ko zás Is ten je len lé té vel.
For má já ban és mon da ta i ban na gyon
sok fé le kép pen va ló sul hat meg. De a
lé nye get te kint ve min dig egy do log áll
a kö zép pont ban: el in du lok a kö ve tés
út ján. Is ten hí vó sza va most ér te el az
én éle te met úgy, hogy tar tó san és hű -
sé ge sen a nyo má ba sze gőd jek. 

Hogyanlehetünk„oázisteremtők”
azevangélikusegyházban
ésatársadalomban?
Ma, ami kor sok fé le meg kö ze lí tés ben
ke res sük az egy há zi hi va tá sok be töl -
té sé nek kri té ri u ma it vagy biz to sí té -
ka it,  sok szor azt  ta pasz tal juk meg,
hogy min den kép pen szük sé ges egy
szi lárd  és  ki moz dít ha tat lan  alap,
amely va ló ban meg tart lel kész ként,
hit ta nár ként, kán tor ként vagy gyü le -
ke ze ti mun ka társ ként a sok vál to zás
kö ze pet te. Mi ez az alap? Ma sem le -
het más, mint a po zi tív üze net nek a
meg hal lá sa  Is ten  igé jé ből,  hogy  az
éle tem célt, tar tal mat és for mát ta lált
az Is ten nel va ló ta lál ko zás ban. 
Ez zel a bel ső ér zés sel jöt tek most

ta lán  leg in kább  kí ván csi an  azok,
akik meg kez dik a  ta nul má nya i kat
itt, és bí zom ben ne, hogy a vissza -
té rő hall ga tók is eb ben erő söd het -
tek a nyá ri él mé nyek és szol gá la tok
vi lá gá ban.  Sok fé le  if jú sá gi  prog -
ram – idén ép pen „szél ró zsás nyár”
van mö göt tünk – vagy kül föl di tá -
bo rok örö me és ta pasz ta la ta kí sér
most  min ket.  Őriz ni  kell  eze ket.
Nem sza bad el fe lej te ni. 

De leg alább ilyen fon tos az in dít -
ta tás, ame lyet az ott ho ni gyü le ke zet
és a lel kész, a szü lő vagy ke reszt szü -
lő, eset leg ba rát köz ve tít, aki esz köz -
ként  meg fo gal maz ta  szá mom ra  a
teo ló gia ér té ké nek sze mé lyes üze ne -
tét. Aki han go san ki mond ta, hogy:
„Ne ked ér de mes er re a szol gá lat ra, a
Krisz tus kö ve té sé re in dul ni.” 
Nagy ere je van ezek nek az ér té kes

mon da tok nak. Most, az in du lás nál és
ké sőbb, a meg in gás vagy el bi zony ta -
la no dás pil la na ta i ban egy aránt. 
A teo ló gia mű ve lé se mint hi va tás

ala po kat igé nyel az élet ben. Kö tő dé -
se ket és kap cso la to kat. Ta lál ko zá so -
kat és han go kat. Él mé nye ket és  ta -
pasz ta la to kat.  Ezért  is  ér de kes  az,
hogy Eu ró pá ban is egy re töb ben van -
nak a lel kész- és hit ta nár kép zés ben
olya nok, akik a „ké sői el hí va tás” út ján
ér kez nek meg. Egy hi va tás ban már
helyt áll tak, de most sze ret nék a meg -
szer zett  ta pasz ta la tok  alap ján  még
egy új, a teo ló gia ta nu lá sát igény lő má -
so dik, har ma dik hi va tás ban be tel je sí -
te ni az éle tü ket és a szol gá la tu kat. 
Nem min den ki nek nyí lik meg így

a  pá lya,  de  aki nek  igen,  an nak  ez
nagy le he tő ség az üze net köz ve tí té -
sé re. Ki csit olyan ér zés, mint ami kor
a ki lo mé ter óra alatt meg nyom juk a
nul lá zógom bot, és az ele jé ről in dul
min den szá mo lás, a meg tett ki lo mé -
te rek  azon ban  ott  van nak  már  a
nagy  órán  össze ad va.  Tel je sen  új
kez dő dik,  de  a  mély ben  ott  van
mind az,  ami  ed dig  tör tént.  Ér ték -
ként. Ener gia for rás ként.
Az a hi va tás, amely re itt fel ké szí -

tünk, vég ső so ron tény leg ve ze tői hi -
va tás. Em be rek elé ki áll ni és gyer me -
kek, fi a ta lok elé oda áll ni az zal a kül -
de tés sel, hogy irányt, jö vőt és élet tar -
tal mat, leg fő kép pen ta lál ko zást tu -
dunk fel kí nál ni a mun kánk kal.
Olyas mit,  mint  amit  a  fél  éve

meg nyílt Má ria ut cai je zsu i ta rend -
ház egy kis szo bács ká ja be tölt „Oá -
zis”  né ven.  Oá zis:  egy  hely,  ahol
meg hall gat nak.  Egy  sze mély,  aki
meg hall gat. Oly kor egyet len be szél -
ge tés elég ah hoz, hogy a má sik el -

higgye, van re mény. Itt hang zott el az,
hogy a ta lál ko zás, a meg hall ga tás a
nyol ca dik  szent ség.  Nagy  szük ség
lesz er re a mi egy há zunk ban is a jö -
vő ben. A ta lál ko zás meg élé sé nek ez
az örö me volt ta pasz tal ha tó a szar -
va si  év kez dő  lel kész kon fe ren ci án.
Ilyen oá zis te rem tő nek in dul ma az
Ma gyar or szá gon, aki el kezd teo ló gi -
át ta nul ni.
A je zsu i ták hí vo ga tó pla kát ján ez

ol vas ha tó: „A hely, ahol el fo gad nak
úgy,  ahogy vagy,  ahol meg ér te nek,
ahol vá la szol nak, ahol meg ta pasz ta -
lod, hogy nem vagy egye dül. Ano nim
mó don, be je lent ke zés nél kül, té rí tés -
men te sen. A pár be széd há za.”

Milyenjövőtsejtetegyetemünk
egyérdekesfordulópontja
a2014/15-östanévküszöbén?
Az egy ház ban, gyü le ke zet ben, dia -
kó ni á ban  és  is ko lá ban  a  ve ze tés
min dig ak kor ér el ered mé nye ket,
ha  a  ve ze tő ről  su gár zik,  hogy  ő
ma ga  is  ve ze tett  Is ten  ál tal.  Ezt
nem  rek lá moz za  ön ma gá ról,  ha -
nem egy sze rű en árad ró la. Ne héz
en nek a je le it úgy fel so rol ni, hogy
egy ve ze tő kép zés so rán el is le hes -
sen sa já tí ta ni. Nem le het olyan spe -
ci á lis  tré nin get  sem meg hir det ni,
ahol  biz to san  ga ran tál ja  va la ki,
hogy a jö vő ben lát sza ni fog ez a ve -
ze tett ség min den ve ze tőn. De őszin -
te  és  oda adó  élet tel,  „fi gyel mes
együtt já rás sal” el le het jut ni er re az
ál la pot ra. A gyü le ke ze tek tör té ne -
te és mai éle te ta nú sít ja ezt. 
A teo ló gi ai tu do má nyos mun ka is

azt szol gál ja, hogy a szak is me ret és
a  sze mé lyes  ke resz tény  élet vi tel
egy mást erő sít sék. Az is igaz, hogy
sok szor csak kér dé se ken, két sé ge -
ken  és  vi tá kon  ke resz tül  ju tunk
előbb re ezen az úton. Ez ma azért
is fon tos, mert a lel ké szek és hit ta -
ná rok nem egy te kin tély ala pon vagy
a meg elő le ge zett tu dás több let el is -
me ré sé vel  biz to sí tott  egy irá nyú
köz lés  mun ká já ba  kül det nek,  ha -
nem ép pen a dia ló gus ba.
Ma gas szin ten vizs gál ta és gya ko -

rol ta ezt az eu ró pai egy há zak össze -
füg gé sé ben a So ci etas Oe cu me ni ca
bu da pes ti  kon fe ren ci á ja  au gusz tus
21–26. kö zött. En nek szer ve zé sét és
elő ké szí té sét kol lé gánk, Szent pé tery
Pé ter ko or di nál ta. Gra tu lá lunk a si -
ke res kon fe ren ci á hoz.
Be széd ben, kom mu ni ká ci ó ban is

„együtt já rás”. A köl csö nös ta ní tás és
ta nu lás hely ze té ben. Nem kész vá la -
szo kat  kell  pusz tán  „fel mon da ni”,
ha nem együtt meg fo gal maz ni, meg -
ke res ni a kér dé se ket és fe le le te ket iga -
zi dia ló gus ban. A leg ki seb bek hit tan -
órá já nak is alap ve tő és idő sze rű ele -
me ez ma.
Egye te münk nek ér de kes for du ló -

pont ja a mai év nyi tó. Töb ben van nak
azok, akik teo ló gi át fog nak ta nul ni,
de nem lel kész ként akar nak szol gál -
ni  a  jö vő ben,  ha nem hit ta nár ként,
gyü le ke ze ti mun ka társ ként vagy teo -
ló gi át ta nult se gí tő ként. Új ki hí vás ez
szá munk ra, és igyek szünk meg ta lál -
ni azt az utat, ahol már itt, az egye -
te men is az együtt gon dol ko dás, az
együtt ku ta tás és együtt fel fe de zés va -
ló sul hat meg. 
Nagy  vá ra ko zás sal  te kin tünk

Pán gyánsz ky Ág nes egye te mi lel kész
most in du ló tel jes mun ka ide jű szol -
gá la tá ra  is.  Bí zunk  ben ne,  hogy
húsz éves lel ké szi ta pasz ta la ta so kat
se gít majd hall ga tó ink lel ki fej lő dé -
sé ben, és az egye tem nek a gyü le ke -
ze tek kel  va ló  ak tív  kap cso la ta,
együtt já rá sa út ján is meg újul éle -
tünk az ő szol gá lat ba ál lá sá val. Ma

eh hez hoz zá te szem azt is, hogy az
el hi va tott ság  ér zé sé nek  mély sé ge
is nö ve ked het be szél ge té sek, ige hir -
de té sek és a sze mé lyes lel ki gon do -
zás so rán. Nagy öröm szá munk ra,
hogy er re most le he tő ség nyílt. Ál -
dást ké rünk a mun ká já ra! Kö szön -
jük őt azok nak is, akik el en ged ték
Pi lis ről.
Jól lát ha tó kül ső meg úju lá son esett

át mind egyik épü le tünk az el múlt hó -
na pok ban.  Az  épít ke zés  pá lyá za ti
for rás ból  va ló sult meg. Kö szön jük
azok nak a helyt ál lá sát, akik a nyá ron
át  is  vé gig  szer vez ték,  ve zet ték  és
meg va ló sí tot ták  ezt  a  mun kát.  A
múlt fél év utol só nap ja i ban be-be néz -
tek az épí tő mun ká sok az áll vány ról
a tan ter mek be a fel újí tás kez de tén,
most is van rá esély, de ez már a be -
fe je ző sza kasz. Ez a pá lyá zat ak kor
lesz iga zán ered mé nyes, ha ke ve sebb
ener gia fel hasz ná lá sá val tu dunk majd
üze mel ni a jö vő ben.
Ke ve seb bet  fo gyasz tunk,  és  ki -

sebb  ter het  ra kunk  rá  re mény ség
sze rint a kör nye ze tünk re. Kis teo ló -
gi ai  zá rás ként most már  csak  az  a
kér dés, hogy ugyan ak kor lesz-e olyan
bel ső vál to zás és lel ki meg úju lás az
épü le te ink ben,  hogy  el mé lyül tebb
hi va tás tu dat tal és „fi gyel mes” együtt
já rás sal épül a hi tünk és a tu dá sunk
a kö vet ke ző tan év ben. Itt a for dí tott -
ja  le het  igaz az előb bi mon dat nak:
több let ener gia-rá for dí tás sal és érez -
he tő, mér he tő lel ki és szel le mi tel je -
sít ménnyel. 
A  cé lunk  nem  le het  most  sem

más, mint jó lel ki és kö zös sé gi ve ze -
tők kép zé se az egy há zunk szá má ra.

Célunk–stratégiaimondatokban
Ø Biz to sí ta ni a meg fe le lő hit ta ná -

ri és hit ok ta tói bá zist az evan gé li -
kus egy ház ban né hány éven be lül.
To vább kép zés sel és szak nép sze rű -
sí tés sel for dul ni a pá lya vá lasz tók fe -
lé. Bő ví te ni a kép zést ezen a te rü le -
ten. Mi nő sé gi hit- és er kölcs tan ok -
ta tás a cél.

Ø Le he tő sé get és mo ti vá ci ót adni
az úgy ne ve zett  „ké sői el hí va tás sal”
teo ló gi át ta nul ni aka ró ci vi lek nek is
az egy ház ban. Ez a 2017-es ju bi le u -
mi évig gyö nyö rű ki hí vás. Tu dunk-
e friss és len dü le tes kép zést for mál -
ni,  ahol  kö zös ség épí tő  szán dék  és
kor sze rű evan gé li u mi kom mu ni ká -
ció töl ti be a te ret? Úton egy evan gé -
li kus tu dás köz pont fe lé.

Ø Kap cso la ti tő ke meg szer zé sé re
va ló ké pes ség ki ala kí tá sa és fej lesz té -
se a jö vő lel ké sze i ben és hit ta ná ra i ban,
hogy ne pró bál koz za nak egye dül, és
ne is ma rad ja nak ma guk ra. Kom mu -
ni ka tív és misszi ói ka rak ter erő sí té -
se a kur zu so kon. A va ló ban hasz nál -
ha tó tu dás köz ve tí té se.

Ø Sza bad ság ban, fris ses ség ben és
kre a ti vi tás ban  meg újult,  va ló ban
„együtt já ró” egy ház alap ja it épít get -
ni  az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi
Egye tem mun ka nap ja in tan ter mek -
ben,  gya kor la to kon  és  gyü le ke ze ti
szol gá la tok ban. Egy ház épí tő teo ló gi -
ai kép zés a cél.

Bár csak igaz len ne egész in téz mé -
nyünk re az in du ló tan év ben Bol dog
Kal kut tai Te réz anya hí res mon da -
ta: „So ha ne en gedd, hogy va la ki ne
le gyen bol do gabb a ve led va ló ta lál -
ko zás után, mint előt te.” 
Le gyen  min den ki  bol do gabb  a

hall ga tó ink kal, ta ná ra ink kal és mun -
ka tár sa ink kal va ló ta lál ko zás után,
mint előt te. Ha így lesz, ak kor tény -
leg ha té ko nyak le szünk! Ne en ged -
jük, hogy ne így le gyen!

g Sza bó La jos

Mirejóafigyelmesegyüttjárásazegyházban?
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Ökumenikuskönyörgésanemzet
ésakereszténységegységéért

Ré gi  ha gyo mány,  hogy  szep -
tem ber  má so dik  szom bat ján
öku me ni kus kö nyör gést tar ta -
nak a ti ha nyi apát ság temp lo -
má ban a nem zet és a ke resz -
tyén ség egy sé gé ért. Szep tem ber
13-án,  szom ba ton Fa bi ny Ta -

más ige hir de té sét hall gat ta meg
a  nagy szá mú  gyü le ke zet.  Az
Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő je Mt 9,36
alap ján ab ból in dult ki, hogy Jé -
zus mi ként szán ta meg a meg -
fá radt és el gyö tört em be re ket.

Ezt kö ve tő en – Pi linsz ky Já nos
egy gon do la tá ra  is épít ve – a
püs pök ar ról be szélt, hogy a ha -
zát  csak  úgy  le het  sze ret ni,
ahogy ar ról az evan gé li u mok és
a nép da lok ta nús kod nak: rész -
vét tel. Hang sú lyoz ta to váb bá,
hogy mind a nem zet nek, mind
a ke resz tény ség nek össze kell
fog nia.  Re mé nyét  fe jez te  ki,
hogy ha ma ro san el jön az idő,
ami kor kü lön bö ző fe le ke ze tek -
hez tar to zó ke resz té nyek kö zö -
sen  ve het nek  úr va cso rát.  Az
öku me ni kus kö nyör gé sen Kor -
zensz ky Ri chárd per jel ve ze té -
sé vel  szá mos  ben cés  szer ze -
tes,  va la mint  re for má tus  és
evan gé li kus lel kész vett részt.
g Czakó András felvétele

Jogerőstávítélet
Elutasítottaastrasbourgibíróságakormányfellebbezését

azegyházügyitörvényügyében

Az EJEB-hez az Em be ri jo gok
eu ró pai egyez mé nyé nek meg -
sér té sé re hi vat koz va le het for -
dul ni ak kor, ha a pa na szos a sa -
ját  ha zá já ban már  az  összes
jog or vos la ti le he tő sé get ki me -
rí tet te.  Ma gyar or szág ról  ki -
lenc kis egy ház for dult a bí ró -
ság hoz az zal a pa nasszal, hogy
sé rült a gyü le ke zé si és egye sü -
lé si sza bad sá guk, mi u tán az új
egy ház ügyi tör vény meg fosz -
tot ta őket egy há zi stá tu suk tól.
Az áp ri li si el ső fo kú íté let azt

is ki mond ta, hogy az egy há -

zak nak kár té rí tés jár, de en nek
mér té ké ről a kor mány nak és a
pa na szo sok nak kell meg egyez -
ni ük az íté let vég le ges sé vá lá -
sa  után.  Most  ez  az  íté let
emel ke dett jog erő re a fel leb -
be zés el uta sí tá sa nyo mán.
A ma gyar Al kot mány bí ró -

ság ta va lyi ha tá ro za tá ban már
meg sem mi sí tet te az egy ház -
ügyi tör vényt. 
A  stras bour gi  bí rák  azt

mond ták ki az el ső fo kú íté let -
ben, hogy a gon do lat, a lel ki -
is me ret és a val lás sza bad sá ga

te kin te té ben sé rült a ma gyar
ál la mot  be per lő  val lá si  kö -
zös sé gek gyü le ke zé si és egye -
sü lé si sza bad sá ga az ál tal, hogy
az új egy ház ügyi tör vény meg -
fosz tot ta őket egy há zi stá tu -
suk tól.  Ma gyar or szág nak  az
ilyen tör vé nyi sza bá lyo zás he -
lyett lett vol na más le he tő sé -
ge is a „biz nisz egy há zak” ki -
szű ré sé re – szö gez ték le.
A most jog erő re emel ke dett

íté let nem ha tá ro zott a kis egy -
há zak nak já ró kár té rí tés mér té -
ké ről. Az áll ben ne, hogy öt pa -
na szos ese té ben a jog sér tés ki -
mon dá sa meg fe le lő elég té telt je -
lent. A to váb bi kö ve te lé se ket il -
le tő en a fe lek nek most hat hó -
nap juk  van  ar ra,  hogy  meg -
egyez ze nek. Ha ez nem si ke rül,
ak kor a bí ró ság nak kell meg ál -
la pí ta nia a kár té rí té si össze get.

g MTI

Már ko ra reg gel től ra gyo gó nap sü tés
vár ta  au gusz tus  17-én  a  Ta hi  fe lé
igyek vő ket. „Add meg szol gá id nak,
hogy tel jes bá tor ság gal hir des sék igé -
det!”– ez az Ap Csel 4,29-ből vett idé -
zet kö szön töt te a ven dé ge ket a tá bor
be já ra tá nál. Kü lön fé le vá ra ko zá sok -
kal, mo ti vá ci ók kal, ter hek kel és örö -
mök kel ér kez tek az or szág ha tá ra in
in nen és túl ról a bap tis ta test vé rek.
So kak szá má ra az éves ta hi kon fe -

ren cia az egyet len nap, ami kor ta lál -
koz hat nak rég nem lá tott is me rő se -
ik kel,  tá vol ban  élő  ro ko na ik kal.
Mind emel lett  a  szer ve zők  gaz dag
igei táp lá lék kal is ké szül tek. A bap -
tis ta egy ház ve ze tő sé ge, a meg hí vott
pré di ká to rok, bi zony ság te vők és elő -
adók a fent idé zett imád ság je gyé ben
ar ra buz dí tot ták a test vé ri sé get, hogy
bát ran  vál lal ják  fel  hi tü ket,  le gyen
min den nap ja ik ré sze Jé zus Krisz tus
va ló di  ter mé sze té nek  be mu ta tá sa.

Ha ma ro san meg tel tek a ki he lye -
zett  szé kek,  a  ru ti no sab bak  kem -
ping szé ke ket, plé de ket is hoz tak ma -
guk kal. A több mint ezer fős ven dég -
se reg egy ré sze már a prog ram kez -
de te  előtt  csat la ko zott  éne ké vel  a
fú vó sok hoz, hi szen jól is mert dal la -
mo kat ját szot tak.
Köz ben  a  Je ru zsá lem  te rem ben

meg kez dő dött a gyer mek fog lal ko zás,
szív me len ge tő volt hal la ni a vi dám
ne ve tés és ének szó ki szű rő dő fosz lá -
nya it. Si mon Nor bert gaz da sá gi igaz -
ga tó kö szön té sé vel és Mé szá ros Kor -
nél fő tit kár  ima áhí ta tá val  kez de tét
vet te a dél előt ti prog ram.
A dél előt ti ige hir de tés ben Sze ve -

ré nyi Já nos evan gé li kus  misszi ói
lel kész, az Ali ansz Ma gyar Evan gé -
li u mi Szö vet ség el nö ke ar ra vi lá gí -
tott rá, hogy mind annyi unk nak sze -
mé lye sen  kell  kép vi sel nünk  Jé zus
Krisz tust. Ezt kö ve tő en Pol lák Dá -

vid is ko la lel kész szá molt be ar ról,
hogy in téz mé nyek, is ko lák bap tis ta
fenn tar tá sú vá vá lá sa kö vet kez té ben
mi lyen le he tő sé gek nyíl tak a szol gá -
lat ki szé le sí té sé re. Bercze lé di Zsolt,
a Kő rö si Cso ma Sán dor Két Ta ní tá -
si Nyel vű Bap tis ta Gim ná zi um igaz -
ga tó ja be szélt a fo gad ta tás ról, ér té -
kek ről és a fe le lős ség ről, amely ezt
a mun kát kí sé ri.

Ko vács Im re, a si ke tek gyü le ke ze -
té nek lel ki pász to ra és Bok ros And rea
jel nyel vi tol mács, a jel nyel vi bib lia for -
dí tó mun ka cso port ve ze tő je el mond -
ta, ho gyan ve zet te őket Is ten „lép cső -
fo kon ként”  szol gá la tuk ban.  Öröm
volt lát ni, hogy a ren dez vé nyen a si -
ke tek gyü le ke ze té nek tag jai is nagy
szám ban vet tek részt.
A kor mány zat kép vi se le té ben Zsig -

mond né dr. Vi tá lyos Esz ter Zsu zsan -
na, a Mi nisz ter el nök ség eu ró pai uni -
ós fej lesz té se kért fe le lős ál lam tit ká -
ra  kö szön töt te  az  egy be gyűl te ket,
majd dr. Her jecz ki Gé za, az Észak-
ame ri kai Ma gyar Bap tis ta Szö vet ség
el nö ke ad ta át  az ame ri kai ma gyar
bap tis ták kö szön té sét. Az ál lam tit kár
asszony a hely szín ről tu dó sí tó Ma -
gyar Te le ví zió hír adó já nak adott nyi -
lat ko za tá ban szólt ar ról, hogy az el -
ső ma gyar aka dály men te sí tett jel nyel -

vi Bib li át – amely nek for dí tá sát egy
egy há zi ve ze tők ből és nyel vé szek ből
ál ló öku me ni kus mun ka cso port vég -
zi – rész ben uni ós for rás ból sze ret -
nék ki ad ni. Az el ső ma gyar jel nyel -
vi Bib lia ki adá sá nak öt le te és a mun -
ka cso port lét re ho zá sa bap tis ta kez -
de mé nye zés re bon ta ko zott ki.
A szü net ben Papp Já nos egy ház -

el nök, Fischl Vil mos ME ÖT-fő tit kár,
He c ker Wal ter, a Ma gyar Bib lia tár su -
lat al el nö ke, Bok ros And rea, va la mint
Ko vács Im re rész vé te lé vel saj tó tá jé -
koz ta tót tar tot tak a ma gyar jel nyel -
vi Bib lia ki adá sá nak ak tu á lis mun ka -
fá zi sá ról. Az ebéd szü net ben kü lön -
fé le fa kul ta tív prog ra mok gaz da gí tot -
ták a ren dez vényt.
A dél utá ni prog ram so ro zat Dur -

kó Ist ván misszi ói igaz ga tó kö szön -
té sé vel és a fi a ta lok ze nei szol gá la tá -
val vet te kez de tét, ame lyet Küb ler Já -
nos lel ki pász tor bi zony ság té te le kö -
ve tett. Papp Já nos egy ház el nök ün -
ne pi  meg em lé ke zé sé ben  ki emel te:
„Kül de té sünk, hogy nyil vá no san hir -
des sük Krisz tust, hi szen bap tis ta kö -
zös sé günk má ra is mert és szé les tár -
sa dal mi kört el érő kö zös ség lett!” Bo -
ros Dá vid, a  kis kő rö si  gyü le ke zet
lel ki pász to ra ige hir de té sé ben tré fá -
san  „szent  ka nál hoz”  ha son lí tot ta

kül de té sün ket,  ar ra  utal va,  hogy
sem mit hoz zá nem té ve, de szol gál -
va ad juk át má sok nak az evan gé li um
üze ne tét.
Ezt  kö ve tő en meg is mer het tük  a

Ke resz tény Mo to ro sok Kö zös sé gét,
szol gá la tát, va la mint meg hall gat hat -
tuk Hos tyánsz ki Pé ter, az  újon nan
egy há zunk hoz csat la ko zott kis kun -
fél egy há zi gyü le ke zet lel ki pász to rá -
nak bi zony ság té te lét. 
A Se re gek Ura Bib li ai Múlt idé ző

Kör iga zán lát vá nyos be mu ta tó val ké -
szült, kor hű ru hák ban és fegy ve rek -
kel de monst rál ták Dá vid  és Gó li át
küz del mét.  He ge dűs Ádám nak, a
csa pat ve ze tő jé nek narrációja alap -
ján szin te meg ele ve ned tek a  jól  is -
mert bib li ai tör té net rész le tei. 
A dél utá ni prog ra mot a fi a ta lok ze -

nei szol gá la ta szí ne sí tet te. Ké ső dél -
után  Papp  Já nos  el nök  ál dás ké rő
imá já val zá rult a 2014-es ta hi kon fe -
ren cia.
A be ve ze tő kö szön tő ben el hang -

zott, hogy nagy csa lád ként gyűlt össze
ezen a na pon a né pes ven dég se reg.
Re mél jük, hogy gyer me ke ink – lát va
és érez ve minden nek ál dá sa it – hor -
doz zák és igény lik a meg úju lás mel -
lett ha gyo má nya ink to vább adá sát is.

For rás: bap tist.hu

„Addmegszolgáidnak,hogyteljesbátorsággalhirdessékigédet!”
Azelső„akadálymentesített”jelnyelviBibliaelőkészületeirőlistájékoztattakaMagyarországiBaptistaEgyházországoskonferenciáján

b TahibantartottországoskonferenciátaugusztusközepénaMagyar-
országiBaptistaEgyház.(Krónikájánakmegkésettközléséértolvasóink
elnézésétkérjük.)ArendezvényenaMagyarországiEvangélikusEgy-
házmisszióilelkésze,SzeverényiJános ésaMagyarországiEgyházak
ÖkumenikusTanácsának(MEÖT)főtitkára,dr.FischlVilmos evan-
gélikuslelkészisrésztvett.

b ElutasítottaazEmberiJogokEurópaiBírósága(EJEB)ked-
denamagyarkormányfellebbezésétamagyaregyházügyi
törvénytelmarasztalóáprilis8-iítéleteellen.Astrasbour-
giszékhelyűEurópaTanácségiszealattműködőigazság-
szolgáltatásitestületinterneteshonlapjánhoztanyilvá-
nosságra,hogyjogerőreemelkedettazelsőfokúítélet.

Vál to za tos  prog ram  vár ta  a
he lyi e ket és a messzebb ről ér -
ke ző ket. Hely szín ként a temp -
lom, a gyü le ke ze ti te rem, il let -
ve a csik ván di kas tély pin ce he -
lyi sé ge szol gált. A részt ve vők
így há rom cso portban hall -
gat hat ták  a  kü lön bö ző  elő -
adá so kat.

Ko vács Lász ló sop ro ni lí ce -
u mi is ko la lel kész, meg bí zott
fő szer kesz tő áhí ta tá val in dult
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let ne gyed éven ként – kö -
zel ezer példányban – meg je -
le nő  fo lyó ira tá nak  je gyé ben
szer kesz tett nap. Ez után bib -
lia ta nul má nyok kö vet kez tek,

me lye ket Gab nai Sán dor sop -
ro ni es pe res, va la mint Welt ler
Gá bor ma lom so ki és Ve rasz -
tó né Ma gyar Me lin da ura i új -
fa lui lel ké szek tar tot tak az öt -
ezer meg ven dé ge lé sé nek tör -
té ne te (Jn 6,1–15) alap ján.
Ko moly teo ló gi ai kér dé se ket

bon tot tak ki a Hit val lá sos sá -
gunk cí mű blokk ban a meg hí -
vott  elő adók: D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott püs pök, Ben c ze
And rás ke rü le ti püs pök he lyet -
tes, szé kes fe hér vá ri lel kész és
Ör dög End re oros há zi lel kész.
Az  elő adá sok  meg hall ga tá sa
után a gya kor la ti a sabb té mák
fe lé ka la u zol ta az egy be gyűl te -
ket Ros tá né Pi ri Mag da va si
es pe res, Sze bik Il di kó, a csák -
vá ri gyü le ke ze ti ének kar ve ze -
tő je és Bal la Emő ke új ság író, a
Du nán tú li Ha rang szó szer -
kesz tő bi zott sá gá nak tag ja.
A szer ve zők – Ko vács Lász -

ló  fő szer kesz tő  és  Ko czor
György za la ist ván di lel kész, a
ter jesz tés fe le lő se – el mond ták:
a nap em lé ké re kü lön szám ké -
szül, és re mé nye ik sze rint az ol -
va só ta lál ko zó ból  si ke rül  ha -
gyo mányt te rem te ni.

g A. M.

TalálkozásrahívottaHarangszó
b Harangszó-nap névenszervezetttalálkozótaDunántúli

Harangszó címűegyházkerületilapszerkesztőségeazol-
vasótáborszámáraszeptember13-án,szombatonCsik-
vándon.Amostelsőalkalommalmegtartottrendezvényen
mintegynyolcvananvettekrészt.
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Ke resz tény blog írók össze jö ve -
te le volt né hány hó nap ja a je -
zsu i ta  rend  ál tal  fenn tar tott
Pár be széd Há zá ban Bu da pes -
ten, a Ho ránsz ky ut cá ban. Jel -
lem ző en fi a ta lok – pro tes táns
és ka to li kus egy ház ta gok – jöt -
tek  össze  mint egy  fél szá zan,
hogy esz mét cse rél je nek az in -
ter net misszi ós le he tő sé ge i ről.
E  sok fe le ke ze tű  hí vő  kö zös -
ség ben ön kén te le nül fel ve tő dik
a kér dés, hogy ki mi lyen fe le ke -
ze tű csa lá di hát tér ben ta lál ko -
zott a hit dol ga i val…
– Egy sze rű,  át la gos  ró mai

ka to li kus  csa lád ban  nőt tem
fel,  gyer mek ko rom ban  nem
na gyon  érin tett  meg  a  hit,
egé szen 16–17 éves ko ro mig –
mond ja  be szél ge té sünk  ele -
jén Jor sits At ti la.

– Mi tör tént ak kor?
– A kö zép is ko lánk ban Új -

szö vet sé get osz to gat tak aján -
dék ba  a  Ge de on  Tár sa ság
misszi ó sai. Sze ret tem ol vas ni,
és ahogy be le me rül tem, meg -
érin tett Is ten igé je. Nem sok -
kal ez után vá sá rol tam egy tel -
jes Bib li át, hogy az Ószö vet sé -
get is ol vas has sam. Nap ra pon -
to san nem tu dom a meg té ré -
sem  ide jét, de nagy já ból ek -
kor ra te he tő. Ezek után a győr-
új vá ro si evan gé li kus gyü le ke -
zet ben ta lál tam lel ki ott hon -
ra. Sa ját dön té sem volt, hogy
ezt vá lasz tot tam. Meg vizs gál -
tam a kü lön bö ző fe le ke ze te -
ket, és úgy ta lál tam, ez a leg -
in kább  bib lia hű.  Rend sze re -
sen, na pon ta ol vas tam a Bib -
li át, igen ér de kel tek a tör té ne -
tek és össze füg gé se ik. Új vi lág
tá rult fel előt tem. 

– Ott kon fir mált?
– Igen,  és  ott  se gí tet tek

épül nöm a hit ben.
– Er re a ha tás ra szü le tett

meg a ké sőb bi hit tan ta ná ri és
teo ló gi ai irá nyú pá lya vá lasz -
tás?
– Nyu god tan mond ha tom,

hogy még nem, csak na gyon
ér de kes nek ta lál tam Is ten sza -
vát,  már  ak kor  rá érez tem  a
bib lia ta nul má nyo zás jó ízé re.

– Mi lyen irá nyú ér dek lő dé -
se volt még, és össze tud ta-e
köt ni ezt is a Bib lia utá ni
vággyal?

– Sze ret tem  a  szá mí tás -
tech ni ka  vi lá gát,  így  let tem
in for ma ti kus, az evan gé li kus
teo ló gi án pe dig el vé gez tem a
hit tan ta ná ri  sza kot,  és  hogy
még mé lyebb bib li ai is me re te -
ket  sze rez hes sek,  a  lel kész
sza kon is ki jár tam a hat évet.

– Ezek sze rint Ön fel szen telt
evan gé li kus lel kész?
– Nem, Is ten más irány ba

for dí tot ta az éle te met. Az én
el hí vá som nem a lel ké szi pá -
lyá ra szólt.

– Ezek után adó dik a kér -
dés, hogy ak kor mi re?
– Sze ret tem  vol na  össze -

köt ni az in for ma ti kai és teo -
ló gi ai is me re te ket, hogy Is ten
öröm hí rét – az evan gé li u mot
–  hir des sem.  Az  in ter ne ten
ta lál tam meg en nek le he tő sé -
gét. Két év vel ez előtt el kezd -
tem  egy  sa ját  in ter ne tes
misszi ót.  A  te o lo gia blog.hu
cí met vá lasz tot tam, és ezen a
fó ru mon hét köz na pi mó don
igyek szem be szél ni az ol va só -
im hoz a Bib lia alap ve tő kér dé -
se i ről.  Ke rü löm  a  „ká na á ni”
nyel vet, mert több ol va sóm is
ke re ső vagy ate is ta.
Kí sér let nek  in dult. Ele in te

nem  ter vez tem  né hány  hó -
nap nál hosszabb idő re, de mi -
vel egy re töb ben kezd ték ol vas -
ni, és hoz zá is szól tak, meg ma -
rad tam en nél a for má nál. Úgy
lá tom, hogy ezen az úton olyan
em be re ket  si ke rül  el ér ni  az
evan gé li um mal,  aki ket  más
úton  ta lán meg  sem  le het ne
szó lí ta ni. Az ano ni mi tás le he -
tő sé ge je len tős előny, így el me -
rik mon da ni az em be rek kér -
dé se i ket,  vé le mé nyü ket.  Ők
nem men né nek el temp lom ba,
nem szó lí ta ná nak meg egy lel -
készt, így vi szont han got ad nak
az ak tu á lis té mát érin tő gon do -
la ta ik nak. 
Ka pok  hi de get-me le get  a

vissza jel zé sek ben.  Fon tos
még,  hogy  írá sa im  rö vi dek,
igyek szem egy sze rű ség re tö -
re ked ni a bo nyo lult és ne héz
kér dé sek ben.

– Há nyan van nak ma, akik -
kel rend sze res kap cso lat ban
van a blog írás ré vén?
– Több mint  ezer  ál lan dó

ol va sóm van, és szá mos „vé let -

le nül”  oda té ve dő  in ter ne te -
ző. Ez zel a blog gal egy vir tu -
á lis kö zös ség ré sze let tem.

– Ami kor Jé zus test ben itt
járt a föl dön, be jár ta egész Iz -
ra elt, nem ma radt meg a zsi -
na gó gák fa la in be lül az Is ten
or szá ga öröm hí ré nek hir de té -
sé vel, ha nem fe sze get te az ak -
ko ri „egy ház” szer ve ze ti ke re te -
it. Ne kem most úgy tű nik,
mint ha Ön is va la mi ha son lót
cse le ked ne ez zel a teo ló gi ai
blog gal. Jól gon do lom?
– Igen, azt hi szem, ha Jé zus

ma  kö zöt tünk  le het ne  test -
ben,  biz to san  él ne  ez zel  az
esz köz zel. Ezért ra gad tam meg
ezt a le he tő sé get, és bő ví tet -
tem az el ér he tő sé gét a leg is -
mer tebb kö zös sé gi ol da la kon
va ló meg je le nés sel.

– Mi lyen té mák iránt nyil -
vá nult meg ed dig a leg na -
gyobb ér dek lő dés?
– Né hány írás cí mét mon -

da nám az utób bi idő ből: Van
Is ten, nincs Is ten? Mi ért pont
a hit? Mi hez kezd jünk a bűn -
nel? Mi ért hi szel Jé zus ban? 
A Bib lia idő szem lé le te– ez egy
öt ré szes so ro zat volt. 

– Mennyi re sok mun kát je -
lent egy-egy rö vid írás el ké szí -
té se?
– Le het, hogy hi he tet len nek

tű nik,  de  egy-egy  írás ban  –
amely al kal man ként csak egy
ol dal, né ha még an nál is ke ve -
sebb  –  sok szor  egész  he ti
mun ka van. A gö rög és hé ber
nyel vű ere de ti szö ve gek mel -
lett sok ér tel me zést és kom -
men tárt is meg vizs gá lok, ezek
esszen ci á ját adom köz re egy-
egy  té má ban.  Per sze  sza bad
időm ben  fog lal ko zom  ez zel,
na pi egy-két órát, de a gon do -
la tok nak nap köz ben sem le het
ha tárt szab ni.

– Úgy tu dom, hogy Ön két -
gyer me kes, bol dog há zas ság -
ban élő édes apa. Nem vesz el
sok időt a csa lád tól ez a te vé -
keny ség?
– Ami kor  a  csa lá dom mal

va gyok, igyek szem ki kap csol -
ni  a  blog írót,  hogy  tel je sen
ve lük le hes sek, bár nem ta gad -
ha tom meg ma gam, hi szen a
teo ló gia – az Is ten ről va ló be -
széd – a szen ve dé lyem. A csa -
lád dal  is  együtt  ol vas suk  a
Bib li át, az Út mu ta tót is hasz -
nál juk.

– Vé ge ze tül sze ret ném meg -
kér dez ni, hogy mit sze ret ne el -
ér ni blog írói te vé keny sé gé vel.
– Azt sze ret ném, hogy Is -

ten min dig  je len  le gyen  az
em be rek  éle té ben,  hét köz -
nap ja i ban,  hogy meg me ne -
kül je nek. Az ol va sók pe dig
fel is mer jék,  hogy  ne kik  Is -
ten re van szük sé gük a bol dog
és  tel jes  élet  meg élé sé hez.
A Jé zus ban va ló hit for rá sa az
evan gé li um, ezt az in for má -
ci ót sze ret ném min den ki vel
meg is mer tet ni. Ő azért élt és
halt, hogy az övé it meg ment -
se,  ezt  a  hírt  kell  hir det ni
min den le het sé ges esz köz zel,
ahol az em be rek  je len van -
nak. Is ten je len van az in ter -
ne ten, de hogy mit lát nak be -
lő le az em be rek, raj tunk mú -
lik,  na gyon  fon tos,  ho gyan
je le nít jük meg őt.

g Ta kács Fe renc

Teológiahétköznapinyelven–
blogmisszióazinterneten

Beszélgetésegyteológusinformatikussal

b Diplomamunkájánaktémájátvalósítottamegagyakorlat-
banJorsitsAttila.Azinternetáltaldivatbahozottműfa-
jokújlehetőségetjelentenekazevangéliumhirdetésében.
Devajoneléghatékonyanszolgálatbaállítható-ealegújabb
technológiaIstenországaörömhírénekterjesztésében?Er-
rőliskérdeztükazEvangélikusHittudományiEgyetemel-
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A Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Ang lisz ti kai In té ze -
té nek és Her me ne u ti kai Ku ta -
tó köz pont já nak ve ze tő je, Fa -
bi ny Ti bor és Fa lu dy Ale xan -
der ang li kán egy ház tör té nész
lel kész ál tal szer kesz tett kö tet
hi ány pót ló Ma gyar or szá gon,
hi szen a 16. szá zad tól nap ja -
in kig mu tat ja be az ang li kán
ke resz tény ség tör té ne tét, va -
la mint  teo ló gi ai  ar cu la tát. 
A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö -
vet ség  el nö ke,  il le tő leg  az
Ang li kán–Lu the rá nus  Tár -
sa ság  ku rá to ra  –  a  tör té ne ti
le írá son túl – hat ta nul mány -
ból, egy pá rat lan öku me ni kus
do ku men tum ból,  va la mint
kro no ló gi át,  ang li kán  fo gal -
mak szó jegy zé két és teo ló gu -
sok  kis le xi ko nát  tar tal ma zó
füg ge lék ből épí tet te fel a kö -
te tet. Ezek összes sé ge át fo gó
ké pet nyújt a ma gyar ol va só
szá má ra az ang li kán ke resz -
tény ség ről.

Sza bó Ist ván egye te mi ta nár,
re for má tus püs pök a kö tetet
mél ta tva hang sú lyoz ta, hogy „a
ma gyar or szá gi pro tes táns ke -
resz tény ség tör té ne ti okok ból
in kább a né met or szá gi teo ló -
gi ai ha gyo mány hoz áll kö ze -
lebb, ezért ki ma gas ló je len tő -
sé gű, a  tör té ne ti meg ha tá ro -
zott sá gon át íve lő kö tet lá tott
nap vi lá got Fa bi ny Ti bor és Fa -
lu dy Ale xan der együtt mű kö -
dé sé ből.” A Du na mel lé ki Re -
for má tus  Egy ház ke rü let  lel -
ké szi ve ze tő je el mond ta: „Ez a

kö tet tük rö zi a je len ko ri fej le -
mé nye ket,  az az  az  ang li kán
ke resz tény ség  nyi tott sá gát
ugyan úgy, mint a ma gyar pro -
tes tán sok tá jé ko zó dá si vá gyát,
ugyan ak kor ki fe je zi az öku me -
né 20. és 21. szá za di ala ku lá sát.”
A kö tet ben im már ma gya rul

is ol vas ha tó az 1993-ban alá írt,
úgy ne ve zett Por vo oi kö zös nyi -
lat ko zat, amely ről a re for má -
tus püs pök el mond ta, hogy ez
az  egyik  olyan  öku me ni kus
nyi lat ko zat,  amely  nem csak
meg szü le tett,  ha nem  ma ra -
dan dó nak is bi zo nyult. „E nyi -

lat ko zat szám ba ve szi az egy -
ház alap ját, meg ne ve zi a hit el -
ve ket, és azok hoz ké pest meg -
ha tá roz za a fe le ke ze ti kü lönb -
sé ge ket, ugyan ak kor a fe le ke -
ze te ket az igaz egy ház apos to li

szol gá la tá ra hív ja.” Sza bó Ist ván
ki emel te,  hogy  a  ma gyar or -
szá gi ol va sók szá má ra e kö tet
be mu tat ja az ang li kán egy há -
zon be lül je len lé vő kál vi ni ha -
tást és a  lu the ri spi ri tu a li tást
egy aránt, így mind az evan gé -
li kus, mind a re for má tus ol va -
sók nak  kü lö nö sen  iz gal mas
ol vas má nya le het, hi szen sa ját
test vér fe le ke ze tük  né ze te it  is
meg is mer he tik ál ta la.
Ki adónk  igaz ga tó ja,  Ken -

deh K. Pé ter kö szön tő jé ben
hang sú lyoz ta: a Lu ther Ki adó
évek óta tö rek szik ar ra, hogy
ne ki zá ró la go san evan gé li kus
szer zők től és evan gé li kus teo -
ló gi ai  tar tal mat  je len tes sen
meg. „En nek szel le mé ben ad -
tuk ki a Her me ne u ti kai Ku ta -
tó köz pont Ala pít vánnyal kö zö -
sen je len kö te tün ket, ki fe jez ve
az evan gé li kus nyi tott sá got és
pár be széd kész sé get” – fo gal -
ma zott az igaz ga tó.
A könyv be mu ta tón köz re -

mű kö dött  a  Só lyom Ri chárd
mű vé sze ti ve ze tő ál tal di ri gált

Gab ri eli kó rus is, amely az an -
gol  ka ted rá li sok  ének ha gyo -
má nyát kö ve tő elő adá sá val az
ang li kán egy ház ze ne pá rat lan
ének kin csé ből nyúj tott íze lí tőt. 

g Ga lam bos Ádám
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Azanglikánkereszténységévszázadai címűkötet
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b ALutherKiadóésaHermeneutikaiKutatóközpontAla-
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ténységévszázadai címűkötetetmutattákbeszeptember
11-énaBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziumdíszter-
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országikonferenciájánakmegnyitásaalkalmábólszerve-
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Fa bi ny Ti bor Fa lu dy Ale xan der

Sza bó Ist ván református püspök
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1.Nyolc van éves a nagy ta nár egyé -ni ség: Ilia Mi hály. Erős szel le mi
pél da,  ma gá nyos  kö zös ség te rem tő,
aki iro dal mi har cát vé gig egy he lyen,
a gyö nyö rű vi dé ki vá ros ban, Sze ge den
vív ta.  Ő  ma  az  egyet len  fér fi,  akit
sem mi, sen ki nem tor zí tott el, ma radt
a má sok ra fi gye lő szem, az örök se gí -
tő kész ség. Mi, a kö ze lé ben élők na pon -
ta meg ta pasz tal hat tuk, mennyi re el tá -
vo lod tunk  ma gunk tól  és  má sok tól,
nem tu dunk szót vál ta ni a jó ról, a szép -
ről. A ha zá ról.
Ilia  ta nár  úr ról  ma  min den ki  azt
mond ja Ma gyar or szá gon, Er dély ben,
a Vaj da ság ban, Kas sán, Be reg szá szon
és a nagy vi lág ban: egy sze mé lyes in téz -
mény.  Egye dü li  pél dány  (Kosz to lá -
nyi-fé le ér te lem ben).

2.Le he tet len,  hi he tet len,  hogy  aTi sza táj le gen dás ve ze tő je nyolc -
van éves! A je les iro da lom szer ve ző és
iro dal mi le ve le ző, „az el ve szett el ve szők
közt örö kös fő szer kesz tő / min dünk -
nek hol tun kig a ta nár” – ír ta Za lán Ti -
bor.Nem ze dé kek nagy szí vű ne ve lő je,
melyek tagjai kö zül so kan ke rül tek szel -
le mi éle tünk be. Ilia Mi hály sok év ti ze -
des mun kás sá gá nak leg fon to sabb ér -
de me, hogy ő volt az el ső, aki szó ban
és tet te i ben ar ra tö re ke dett, hogy a ma -
gyar kul tú rát a ma ga egye te mes sé gé -
ben ér tel mez zük és ítél jük meg . 
Ilia jól ér zé kel te, hogy a ha tá ron tú li

ma gya rok  sor sa  el vá laszt ha tat la nul
össze függ a Tri a non utá ni seb zett kö -
zös ség gel.  Min dig  törekedni  kell  a
gond, a fo gyat ko zó öröm, az iro da lom

ki be szé lé sé re. Amíg te het te, a rá di ó ban,
sze ge di lap já ban, az egye te mi ka ted rá -
ról, hoz zá szó lá sa i ban, kri ti ká i ban er -
re  fi gyel mez te tett.  És  a  vi lág iro da -
lom ban pá rat lan, min den re ki ter je dő
le ve le zé sé ben.

3. „Ilia iro da lom fel fo gá sá nak a kez -
de tek  óta  egyet len  mér cé je

volt/van – ír ta ta nít vá nya, a sző lő il la -
tú re gé nyek szer ző je, Amb rus La jos–
: az esz té ti kai mi nő ség.” Ezt tel je sí tet -
te ki min den ben. Szó ban és írás ban.
Sze ged író i val és szü lő fa lu já val, Tá pé -
val fog lal ko zó fi nom esszé i vel. Min -
den ho vá be csem pész ve egy da ra bot az
éle té ből: be csü le tet, mun ka bí rást, bé -
kes sé get, füg get len sé get, lel ke se dést,
biz ta tást…
Nagy sze rű út ba in dí tói vol tak, gaz -

dag mu ní ci ót ka pott tő lük: Mé szöly Ge -
de on, Kol tay-Kastner Je nő, Klemm
An tal Im re, Nyí ri An tal, Ha lász Előd,
Ba ró ti De zső ta nár ként egyen get ték a
fi a tal em ber út ját. Bá lint Sán dor to vább
csi szol ta tu dá sát; Pé ter Lász ló be von -
ta Ju hász Gyu lamű ve i nek kri ti kai ki -
adá sá ba. Ti zen hét éven át kö tő dött a
Ti sza táj hoz, 1972–75-ben fő szer kesz -
tő ként a ha tá ron tú li ma gyar iro dal mat
is be kap csol ta a ha zai vér ke rin gés be.
A párt cen zú ra csak meg cson kít va en -
ged te Ba logh Ed gár nak A „ki sebb sé gi

hu má num” né ző szö gé ből cí mű esszé -
jét meg je len ni, ezért tá vo zott a fo lyó -
irat élé ről. Len dü le te, min den re fi gye -
lé se perc re sem szűnt meg. Zsú folt szo -
bá ja pol ca in ott so ra koz tak a kör nye -
ző or szá gok ban és a nyu ga ti emig rá -
ci ó ban élő írók mű vei. Aki akart, mint
fogy ha tat lan friss ke nyér ből tör he tett
egy da ra bot.

4.Nyolc van éves a tu dós ta nár ésszer kesz tő. Egy kü lön le ges szel -
le mi ség  hor do zó ja.  Mi  ez?  Ne héz
meg ma gya ráz ni.  De  jó,  hogy  van
Ilia Mi hály – szi lárd pont a gyű löl kö -
dő vi lág ban. Szün te le nül fi gyel mez -

tet ben nün ket kö te les sé ge ink re, hogy
so ha ne fe led jük, hon nan jöt tünk, mit
bíz tak ránk ele ink.
Iga zi ré gi is ko la, ahol ta ní tott: a Jó -

zsef At ti la Tu do mány egye tem. Egy
ta nár pél da le he tett. Nagy és fe le lős -
ség tel jes ter het tett a vál lá ra: an ten -
nás em ber ként dol goz ha tott, su gá -
roz va ma gát a ka ted rán fá rad ha tat -
la nul. Bi zony ke vés ke bé rért, in kább
sze re lem ből, ha már Is ten oda ál lí tot -
ta a vi lág kö ze pé re. (Élet fogy tig tar -
tó szol gá lat ra.)

5.Töb ben  meg fo gal maz ták  már:
Ilia Mi hály ne ve kulcs volt szer -

te a vi lág ban. Jut hat tunk bár ho vá, el -
té ved het tünk, ne vét ki mond va meg -
nyíl tak az aj tók, ke nyér és bor mel lé
szép szót is ka pott a por lep te ván dor.
Szál lást  né hány  éj sza ká ra  Lon don -
ban, Tor on tó ban, Ot ta wá ban.
„Irány tű is volt – em lé ke zett Jan ko -

vics Jó zsef –: a vissza ve ze tő utat is je -
lez te. Tud tam, ahol Ilia Mi hály, ar ra -
fe lé van, ott van Ma gyar or szág!”
Hál’ Is ten nek él, vár ja a ba rá to kat,

ak kor van Ma gyar or szág, Sze ge det se
lop ták el. Jön nek a ta nít vá nyok, köl -
tők és más ka pa-ka sza ke rü lő, vi dám-
szo mo rú nép ség. Lesz nek nyolc va -
nan, nyolc száz ez ren… ti zen öt mil li -
ó an! És kö zé pen ma ga ül, kis idő re,

hogy  le csi tít sa  a  za jos  tár sa sá got.
Las san ha lad a kö szön tés, a vö rös bo -
rok fel bon tá sa is vá rat ma gá ra, mert
a csa va ros du gó hú zók ott hon ma rad -
tak. És Ilia ta nár úr is be szél, szé pen,
las san; rög tön szét oszt ja a ver ses kö -
te te ket, re gé nye ket, esszé ket és ta nul -
mány gyűj te mé nye ket mint kö te le ző
ol vas má nyo kat. Mert ahogy csen de -
sen mond ja: tu dá sunk nem ér föl egy
táp ai gyógy fü vész bölcs sza va i val.

6.Ré gi fel jegy zé sét ol va som. Ko -
pott, tö re de zett pa pír lap ra  ír -

tam föl va la mi kor. Ked ves író ját idé -
zi, sza vai ma is ak tu á li sak. „Az el múlt
két-há rom év ben több ször is Mar cus
Au re li us hoz for dul tam vi gasz ta lód -
ni. Úgy lá tom, e kor nak ta lán nincs
is  szük sé ge  ar ra  az  ér tel mi sé gi re,
nincs már las san öt ven éve, aki azt hi -
szi, hogy az egész re van ha tá sa az ő
mun kál ko dá sá nak. A ma gát egy-egy
po li ti kai ér dek cso port mel lé el kö te -
le ző, a rész prob lé má kat gyor san és
lát vá nyo san  meg ol da ni  tu dó  vagy
ezt ígé rő tí pus bol do gul.”

7.Nyolc van év. A hosszú idő nemér dem, az vi szont ki vé te les pil la -
nat,  hogy  egy  or szág,  arany őszben
tün dök lő vá ros kö szön ti a je les na pon.
Úgy, hogy meg ele ve ned je nek a köl tő so -
rai: „en gedd el ül jünk pár négy zet mé -
ter zsú folt Eu ró pád ban”. A vá ros szé li
koc ka ház ap ró szo bá já ban el időz zünk
még so ká ig. Jó vö rös bor ral kö szönt hes -
sük Ilia Mi hályt: Is ten él tes sen, ta nár úr!

g Feny ve si Fé lix La jos
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A „Ki ri tog”-ként em le ge tett ün nep nek
a ma gyar or szá gi né me tek ki te le pí té -
se előtt szin te min de nütt ugyan az volt
a for ga tó köny ve: több hé tig tar tó ta -
ka rí tás, a por ta me sze lé se, sü tés-
fő zés, szom ba ti le gény fa ál lí tás,
va sár nap pe dig ün ne pi is ten tisz -
te let. Ezt kö vet te a so ro zás ra vá -
ró le gé nyek ver bun kos tán ca a
le gény fa  kö rül,  majd  az  es ti
órák ban kez dő dő és kedd (!) haj -
na lig tar tó dí nom dá nom. 
A ha gyo má nyok a né me tek

1946-os  ki te le pí té se  után  az
oszt rák–ma gyar ha tár tól ke let -
re erő sen meg kop tak. Sop ron -
bán fal ván kü lö nös kép pen, mi -
vel itt a jó részt evan gé li kus né -
met ség ki lenc ven szá za lé kát el -
űz ték. 
A bán fal vi evan gé li kus bú -

csú ha gyo má nyai már rég fe -
le dés be me rül tek vol na, ha a
Né met or szág ba ki te le pí tet tek
nem őr zik meg  szü lő föld jük
szo ká sa it. A Ba den-Würt tem -
berg  tar to mány be li  Schwä -
bisch Gmünd ben és kör nyé kén élő
egy ko ri sop ron bán fal vi ak – iden ti tá -
su kat ke res ve és múlt ju kat nem fe led -
ve – a bán fal vi bú csú nap já ra min den
év ben ki csi no sí tot ták né met or szá gi
por tá i kat, asz tal ra va rá zsol ták Bán -
fal va íze it, és elő szed ték a lá da fi á ból
félt ve őr zött kin csü ket, az „ott ho ni”
nép vi se le tet. Úgy ün ne pel tek, azo kat
az éne ke ket éne kel ték és azo kat a tán -
co kat  jár ták,  ame lye ket  egy ko ron
szü le ik és nagy szü le ik. Még egy úgy -
ne ve zett „bú csú bi zott sá got” (Ar be its -
grup pe Wan dor fer Ki ri tog) is ala pí -
tot tak, hogy le gyen, aki kéz ben tart -
ja az ün ne pi ese mé nye ket.

Kö rül be lül egy idő ben az zal, ami -
kor  a  Schwä bisch  Gmünd ben  élő
egy ko ri bán fal vi ak ki öre ged tek a bú -
csúi mu la to zá sok ból, Sop ron ban új -

ra fel me rült az igény ar ra, hogy az itt -
hon már csak „mér sé kelt lán gon égő
ha gyo má nyo kat” új ra fel ele ve nít sék. 
Sok min den ki ko pott a ré gi ek szo -

ká sa i ból, de a ki lenc ve nes évek től új -
ra van Bán fal ván fel vo nu lás, húz zák
a ze né szek a né met talp alá va lót, elő -
ke rül nek a szek ré nyek ből a nép vi se -
le tek, és még a temp lom is meg te lik
hí vek kel. 
Saj nos már  nem  az  a  temp lom,

amely nek a temp lom szen te lé si év for -
du ló ját idén is ün ne pel jük. Az 1887-
ben fel szen telt „ré gi” temp lo mot –
nyolc van év vel ké sőbb – 1967-ben el -
cse rél ték… Igen, el cse rél ték. Mi vel a

ki te le pí tés  jócs kán  meg ti ze del te  a
gyü le ke ze tet, a ma rok nyi ra zsu go ro -
dott kö zös ség nem  tud ta  fel újí ta ni
temp lo mát,  az  épü let  ál la ga  pe dig
egy re rom lott. Sop ron vá ros a gyü -
le ke zet nek  egy  olyan  cse rét  ja va -
solt, amely re nem le he tett – és nem
is volt sza bad – ne met mon da ni. 
Cse ré be a temp lo mért az at tól né -

hány száz mé ter nyi re ta lál ha tó – szin -
tén meg le he tő sen ro mos ál la pot ban lé -
vő – ka to li kus is ko lát kap ta meg a gyü -
le ke zet a vá ro si  ta nács tól. En nek az
épü let nek azon ban nem volt tor nya.
A bán fal vi ak ma is könnyek kel küsz -

köd ve me sél nek ar ról, ho gyan
bon tot ták le el cse rélt temp lo muk
tor nyát, és hogy szin te az egész
fa lu (akkor már vá ros rész) a to -
rony tég lá it pu col ta. A meg tisz -
tí tott  tég lá kat  kis  ta lics ká kon
hord ták át „az is ko lá hoz”, majd
új ra épí tet ték a tor nyot. 
Az el múlt he tek ben ez a to -

rony – 1967 óta elő ször – meg -
újult. Pom pá ja azért is szem be -
tű nő még a ke vés bé el fo gul tak
szá má ra is, mert a temp lom saj -
nos nem  lett  fel újít va,  csak  a
hoz zá  épí tett  to rony.  Az  el -
nyert pá lyá zat a to rony re no vá -
lá sát és a fű té si rend szer kor sze -
rű sí té sét  tet te  csak  le he tő vé. 
A bán fal vi ak örö me per sze így
is  óri á si,  és  so kan  el jöt tek  a
két nyel vű há la adó is ten tisz te -
let re azok kö zül is, akik 1967-
ben en nek a to rony nak a tég lá it

pu col ták, ta lics káz ták, vagy ado gat -
ták a kő mű ve sek ke zé be.
Az ün ne pi is ten tisz te le ten Gab nai

Sán dor es pe res ál dot ta meg a tor nyot
és mind azo kat, akik nek ez a to rony
so kat je lent.
Az ün nep lés sem ma radt el. A dél -

után fo lya mán a gyü le ke zet if jú sá ga sa -
ját ké szí té sű „Lu ther-bur gert”, „Lu ther-
sü tit”  és  „Lu ther-pun csot”  kí nált  a
to rony tö vé ben, je len lé tük kel hir det -
ve  azt,  hogy még  az  ilyen  –  tag ja it
majd hogy nem száz szá za lék ban el ve -
szí tett és a temp lo má tól meg fosz tott
– kis kö zös ség nek is le het jö vő je.

g Hein richs Esz ter
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Szep tem ber  1-je,  reg gel  8  óra,
Bu da pest-Fa so ri  Evan gé li kus
Gim ná zi um, tan év nyi tó ün ne pi is -
ten tisz te let. 
Hu szon öt év vel ez előtt eb ben a

szá munk ra oly fon tos, büsz ke sé -
gün ket, jó hí rün ket ide ha za és a
„vi lág ba” szer te vi vő, egy há zi ön -
tu da tun kat erő sí tő és evan gé li kus
dob ba ná sú  szí vün ket  öröm mel
el töl tő in téz mény ben in dul ha tott
el ép pen a rend szer vál tás haj na -
lán, 1989. szep tem ber 2-án az új -
já éle dő egy há zi ok ta tás. Pro tes -
táns kö zép is ko la csak egy mű köd -
he tett az ál la mo sí tás után, ka to -
li kus is ép pen csak egy né hány.
Je len tős,  tör té nel mi  pil la nat

volt, és ilyen lesz ez a mos ta ni is,
ké szül rá lé lek ben a rá di ós szer -
kesz tő, ami kor haj na li fél hat kor
fel kel, hogy meg néz ze, mi lyen is
lesz az idő. Sza kad az eső. Nem
is sza kad, öm lik, zu hog, mint ha
dé zsá ból  ön te nék,  a  le zú du ló
víz tö meg dü höd ten ve ri a te tő -
ket, a ház fa la kat, a jár dá kat. Az
ősz el ső nap ja, in dul ni kell. Di -
á kok és szü lők száz ez rei kém le -
lik az eget, s ez a lát ha tat lan kö -
zös ség  most  be fo gad,  én  is  a
reg gel nyolc órai be csen ge tés re
si e tek, az az a temp lo mi or go na
hang já ra,  amely be töl ti majd  a
lel ke ket meg a szak rá lis te ret, és
ki szű rő dik  ta lán  az  eső víz től
ned ves fa sor ba. 
A va la mi ko ri és a mos ta ni ta -

ná rok ra gon do lok, akik men tek
eső ben, hó ban, fagy ban és nap -
sü tés ben, hogy a te kin télyt pa ran -
cso ló épü let fa lai kö zött a tu dást,
hi tet, er köl csöt ta nít va és meg él -
ve át ad ják a di ák ja ik nak. Akik kö -
zül ma is ott ül nek so kan öreg-,
sőt: „örök” di á kok, mert „a” Fa -
sor az éle tük ré sze, meg ha tá ro zó -

ja, ala po zó ja, el ve he tet len ér té ke.
S az új ra in du lás – az em be ri ol -
dalt szem lél ve – az ő hű sé gük nek
és áll ha ta tos mun kál ko dá suk nak
is  nagy mér ték ben  kö szön he tő. 
Ahogy  fu tok  a  Ki rály  ut cai

tro li meg ál ló ba,  az  el ső  em ber,
aki vel  ta lál ko zom, Ódor Lász ló
ko ráb bi igaz ga tó. Így az in ter jú -
ké szí tés  in for má lis  ré sze már a
tro lin meg kez dő dik. Jó han gu lat -
ban,  ki csit  vi ze sen,  nyolc  óra
előtt  öt  perc cel  a  méh kas ként
züm mö gő, te lis-te li temp lom ba
lép ve a hely szel le me és a je len at -
mo szfé rá ja  tölt  be. De  jó  ez  az
egész! A kin ti sö tét, áz ta tó eső be li
idő já rá si és fény vi szo nyok után itt
tel jes a har mó nia. 
Több mint öt száz di ák az Is ten

há zá ban,  szá mos  ma gas  ran gú
ven dég – püs pö kök, lel ki pász to -
rok, mi nisz ter, aka dé mi kus, po li -
ti kus, ál lam tit kár –, szü lők és ta -
ná rok, több té vé ka me ra, sok fo tós
és  új ság író…  El mond ha tat la nul
lel ke sí tő más fél  óra  kö vet ke zik.
A fel nőtt em bert – e so rok író ját
leg alább is  –  szep tem ber  ele jén
min dig el fo gó tan év kez dő nosz tal -
gia ben nem most te tő fo ká ra hág,
és ami so ha nem le het tem, most
egy ki csit én is az va gyok: lel kes fa -
so ri di ák. Kol lé gám mal csak fej -
bó lin tá sok kal és szem moz gás sal
kom mu ni ká lunk,  ő  for gat,  én  a
han gok ra va dá szom. 
Szo bor a va ta tás,  fo ga dás,  ta -

lál ko zás  sok  is me rős sel,  gyors
kér dé sek-vá la szok, ugye, szólsz te
is,  igen,  szí ve sen,  mi kor  megy
adás ba,  de  ugye,  meg vág já tok
majd, per sze-per sze, ne ag gódj,
le het ba kiz ni, no, vo nul junk csak
fél re, egy nagy le ve gő, és ak kor
most be kap cso lom a mik ro font…

g Kőháti Dorottya

egy r á di ÓS Nap lÓ já bÓl
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Rat kó Jó zsef köl tő, drá ma író, könyv -
tár igaz ga tó volt. Mély ről in dult. 
1936. au gusz tus 9-én, Bu da pes ten

szü le tett. Szü lei egy sze rű mun kás em -
be rek, ap ja la ka tos, any ja pe dig var -
ró nő. Gyer mek- és if jú ko ra Pest er zsé -
bet hez, Vá mos mi ko lá hoz, Sán dor fal -
vá hoz,  Mis kolc hoz,  Pa rasz nyá hoz,
Er dő bé nyé hez, Haj dú had ház hoz, Ti -
sza dob hoz és Nyír egy há zá hoz kö tő -
dött.  Volt  le lenc,  „gyer mek vá ro si
pol gár”, el ta ná csolt egye te mis ta. Dol -
go zott ál la mi gaz da ság ban, bor pin -
cé szet ben, dol go zott se géd mun kás -
ként,  pe da gó gus ként,  új ság író ként
Nyír egy há zán, majd könyv tá ros ként
Nagy kál ló ban. 
Már ez a hosszú fel so ro lás is jel zi:

ne héz, so kat pró bált, küz del mek kel
tar kí tott  és  ne he zí tett  élet pá lya  az
övé. Hely ze te, sor sa – fő leg az in du -
lás nál – na gyon ha son lí tott Jó zsef At -
ti la és Mak szim Gor kij „start já hoz”. 
A He tek iro dal mi cso port tag ja ként

in dult, és ele in te fő leg a Nap ja ink, a
Ti sza táj, az Al föld és az Új Írás kö zöl -
te írá sa it. Mi vel „mély ről” jött, „mély -
sé gek ben” gon dol ko dott, tá vol ma radt
tő le az el na gyolt, fel szí nes lá tás. Mí -

ve sen meg fo gal ma zott va ló ság is me -
re tét és őszin te sé gét, a sze gé nyek és
szen ve dők irán ti szo li da ri tá sát sa ját
éle té nek ne héz sé gei tet ték igaz zá és hi -
te les sé, köl té sze tét pe dig a sze gény ség
és a kö zös ség köl té sze té vé.
A sze gény ség és a ha lál prob lé má -

já val fog lal koz va a meg ol dást a „ki -
írás ban” és a szo li da ri tás ban lát ta: az
egyes em ber prob lé má i ról, ne héz sé -
ge i ről nyíl tan kell be szél ni és ír ni –
val lot ta. A ha lál és min den fé le meg -
pró bál ta tás, szen ve dés el len pe dig a
mi nél na gyobb em be ri kö zös sé gek -
ben kell fel ven ni a har cot, had ál lá sa -
i ból vissza szo rí ta ni azt a mi ni má lis
mér té kű re. 
Egy  in ter jú ban  így nyi lat ko zott:

„A köl tő, ami re vál lal ko zik, akár mi -
lyen sür gős mun ká ra, nem tér het ki
két fel adat el vég zé se elől: 1. Föl kell
mér nie, hon nan jön, mi lyen erő tar -
ta lé kai van nak. 2. Szem be kell néz -
nie  a  ha lál lal,  hogy  az  ne  za var ja
mun ká já ban.”  (Már kus Bé la: Ven -
dé günk  volt  Rat kó  Jó zsef.  Haj dú-
Bi ha ri Nap ló, 1970.)
Rat kó Jó zsef nem ta nul ta, ha nem

meg él te, sze mé lyé ben szen ved te vé -

gig köl té sze té nek, iro dal mi mű kö dé -
sé nek „alap té má it”, ezért vált tar tal -
mas sá,  hi te les sé  mun kás sá ga  már
éle té ben. „A sze mé lyes sor son túl a
kor  em be ré nek  sor sa  is  ez,  ez zel
emel ked nek a csak ve le tör tént dol -
gok egy ál ta lá no sabb ér vé nyű gon do -
lat ki fe je zé sé nek le he tő sé gé re.” (Ilia
Mi hály)
Né hány al ko tá sa, né hány ver ses kö -

te te: Fé le lem nél kül (1966); Fegy ver -
te le nül (1968); Egy ke nyé ren (1970).
Kü lön kell meg em lí te nünk a Se gítsd

a ki rályt! cí mű szín mű vét, amely nek
egyes rész le te it a Nagy kö ké nye sen tá -
bo ro zó hat va ni ol va só tá bor ban ír ta,
és itt mu tat ták be a ké szü lő mű ke -
reszt met sze tét elő ször. A da rab könyv
for má já ban 1985-ben je lent meg. 
Az ese mé nyek kö zép pont já ban I.

Szent Ist ván áll az 1031. esz ten dő ben,
ami kor már nem élt fia és ki sze melt
utó da, Im re her ceg. A ki rály tra gé di -
á já ban ben ne fe szül a „Ho gyan to -
vább?!” kér dé se. Ki lesz az utód, és mi
lesz  a  ma gyar ság  sor sa?  Mö göt te
pe dig ott van Rat kó Jó zsef sze mé lyes
tra gé di á ja: nem sok kal az előtt kel lett
el te met nie fi át, At ti lát.
Bő ke zű en meg aján dé ko zott mind -

nyá jun kat esz mél te tő ver se i nek, iro -
dal mi al ko tá sa i nak, meg nyi lat ko zá -
sa i nak so ka sá gá val. Saj ná lom, hogy
sze mé lye sen nem is mer het tem. 
El is me ré sei: Jó zsef At ti la-díj (1969),

Sza bó  Lő rinc-díj  (1971),  SZOT-díj
(1975), Vá ci Mi hály-díj (1979), Szép
Er nő-díj (1985),  il let ve posz tu musz
Ma gyar Örök ség díj (2006).
1989. szep tem ber 13-án hunyt el

Deb re cen ben. Ma ra dan dót al ko tott.
Rat kó Jó zsef „be ír ta ma gát” az iro da -

lom ba, so kak szí vé be. Mű vei nem -
csak iro dal mun kat, kul tú rán kat gaz -
da gít ják, ha nem éb ren tart ják a kül -
de tés nagy sze rű sé gét, a re a li tás ér zé -
ket, fe le lős sé günk sú lyát.
A hat va ni fi a ta lok kal az ol va só tá -

bor  ren dez vé nye in  több  éven  ke -
resz tül nya ran ta ta lál ko zott. A vá ros
kul tu rá lis  és  mű vé sze ti  ve ze tő i vel
tar tot ta a szí vé lyes, ba rá ti kap cso la -
tot. Ezek a ta lál ko zá sok so kak szá má -
ra je len tet tek ma ra dan dó él ményt és
em lé ket.
„Ál lig szer szám ban ha da koz nak /

csil lag ta lan, vé kony sze gé nyek. / Ér -
tük  ha lá lig  el sze gő döm  /  éne kes,
min de nes cse léd nek.”  (Ju tok majd)
Meg tet te. Ha lá la után, 1989. no -

vem ber 18-án a Hat va ni Köz mű ve -
lő dé si Egye sü let fel vet te Rat kó Jó -
zsef ne vét. 1991-ben pe dig a vá ros
ön kor mány za ta  utcát  nevezett  el
róla.
A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos -

suth La jos Gim ná zi um már ci us 19-én
Rat kó-em lék nap pal  és  em lék táb la
el he lye zé sé vel em lé ke zett meg ha lá -
lá nak hu szon ötö dik  év for du ló já ról.

g Dr. Barcza Béla

HuszonötévehunytelRatkóJózsef

Ha az ol va só a Go og le tér ké pén meg -
ke re si a ki csiny csong rá di köz sé get,
ha mar rá ta lál hat az evan gé li kus temp -
lom om la do zó va ko la tú, tö rött ab la -
kú épü le té re. A Go og le Street View,
vagy is  Ut ca kép szol gál ta tá sa  Csa -
nád al ber ti ese té ben a 2011. de cem be -
ri ál la po to kat mu tat ja. Va ló ban szo -
mo rú lát ványt nyújt a 2010-es vi har
nyo ma it is vi se lő temp lom. Eh hez ké -
pest aki ma oda lá to gat, egy gyö nyö -
rű  temp lo mot  ta lál  a  nem rég még
om la do zó he lyén. 
Mi tör tént? A ki csiny kö zös ség ve -

ze té se – élén Szőcs Ist ván né pres bi -
ter rel – mert na gyot ál mod ni, és ko -
mo lyan vet te a be já rat fö lött az ősök
nyel vén  ol vas ha tó  zsol tárt  az  Úr
örök ké tar tó sze re te té ről és hű sé gé -
ről.  Pá lyá za ti  for rás  után  néz tek,
hát ha meg ment he tő a sú lyos vi har -
ká ro kat szen ve dett épü let. 
Kér dé sünk re  Szőcs  Ist ván né  el -

mond ta, hogy a nagy ká rok eny hí té -
sé nek egy ré szét – az ab la kok ja ví tá -
sát és a bel ső fes tést – még a biz to -
sí tá si összeg ből fe dez te a gyü le ke zet,
de  a  sú lyos kül ső ká rok ki ja ví tá sát
csak a Da rá nyi Ig nác Terv pá lyá za tán
el nyert mint egy húsz mil lió fo rint nyi
tá mo ga tás tet te le he tő vé. (A pá lyá za -
tot a be rettyó új fa lui Gá csi Jó zsef ír -

ta. A ter ve ző Mol nár Zol tán volt Bé -
kés csa bá ról, a ki vi te le zést pe dig a Bé -
kés Bau Kft. ré szé ről Tóth And rás vé -
gez te.  A  mű sza ki  el len őr  Szu da
György volt.) 
Saj nos a to rony el éré se kor a mun -

ká sok to váb bi sú lyos sé rü lé se ket fe -
dez tek fel a to rony si sak bá do go zá sá -
ban, amely nek or vos lá sát a pá lyá za -
ton el nyert összeg már nem fe dez te.
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let, a
Nyu gat-bé ké si Evan gé li kus Egy ház -
me gye,  Csa nád al ber ti  ön kor mány -
za ta, va la mint a Négy-Ha tár 99 Kft.
együt te sen  kö zel  két mil lió  fo rint tal

egé szí tet te  ki  a  ren del ke zés re  ál ló
for rá so kat, hogy szep tem ber 13-án egy
meg nyug ta tó an  fel újí tott  temp lom

fo gad has sa  az  új ra szen te lés re  egy -
be gyűl te ket. 
A meg va ló sult fel újí tás új ra a fa lu

ékes sé gé vé tet te az épü le tet.
Az  ün ne pi  al ka lom  be ve ze tő je -

ként Ku tyej Pál he lyet tes lel kész kö -
szön töt te a temp lo mot tel je sen meg -
töl tő gyü le ke ze tet.
A há la adó is ten tisz te le ten pré di ká -

ló Gáncs Pé ter püs pök a 100. zsol tár
alap ján hang sú lyoz ta an nak szim bo -
li kus je len tő sé gét is, hogy a temp lom -
szen te lé si ün ne pen ke resz te lő re is sor
ke rül het.  Az  is ten tisz te let  vé gén  a
Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je
– a tót kom ló si gyü le ke zet aján dé ka -
ként – a 100. zsol tár nál ki nyit ott Bib -
li át he lye zett az új ra szen telt temp lom
ol tá rá ra. 

Cson ka Zsu zsa be osz tott  lel kész
hir de té se it kö ve tő en Kiss Bog lár ka
sza va la tá val zá rult az is ten tisz te let,
me lyet ün ne pi köz gyű lés kö ve tett Dé -
nes Er zsé bet egy ház köz sé gi fel ügye -
lő ve ze té sé vel. Ezen fel szó lalt, il let -
ve kö szön tőt mon dott Ra dos né Len -
gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet -
tes, Csjer nyik Zol tán pol gár mes ter,
Ma da rász Gé za egy ház me gyei  fel -
ügye lő és Szőcs Ist ván né pres bi ter. 

g Kiss Ta más

Templom-újraszentelésCsanádalbertin
b Zsúfolásig telt szeptember 13-án a hányatott sorsú csanádalberti
evangélikustemplom,amikorahelyigyülekezethálátadottazelké-
szülttemplomfelújításért.Ahajdanitótgyülekezetakitelepítésekide-
jénmégtöbbségievangélikusközösségvolt,máraszintecsakaszebb
napokatlátottépületekemlékeztetnekazelmúltjobbidőkre.

„Men je tek be ka pu in há la ének kel, ud -
va ra i ba di csé ret tel! Ad ja tok há lát ne -
ki, áld já tok ne vét! Mert jó az Úr, örök -
ké tart sze re te te és hű sé ge nem ze dék -
ről nem ze dék re.” (Zsolt 100,4–5)

Nem tu dom, ki hogy van ve le, én
egy re ne he zeb ben iga zo dom el
az  újabb  és  újabb  be tű-  meg
mo za ik sza vak,  szak ki fe je zé sek
vi lá gá ban. S most nem a bi zo -
nyos kö rök ben  szin te kö te le ző
ang li ciz mus ra  gon do lok  (már
megint  kül föl di ül  be szél nek  –
mond ja ilyen kor szom széd né -
nim), ha nem a friss ke le tű ma -
gyar nyög ve nye lő sök re. 
Évek óta szok juk az ÁNTSZ-t,

de  so kan  még  ma  sem  tud ják,
hogy ez mi nek is a nyel vi „sű rít mé -
nye” (Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat), mert ők bi -
zony vál to zat la nul az SZTK-ba jár -
nak or vo si vizs gá lat ra, az idő seb -
bek meg egye ne sen az OTI-ba. 
Ez  idő  tájt,  is ko la kez dés kor

pe dig sű rűn ol va sunk, hal lunk a
Klik ről, a Kle bels berg In téz mény -
fenn tar tó  Köz pont  be tű je lé ről,
amely egy elő re szin te csak ne ga -
tív ér zel me ket kelt az érin tet tek -
ben. So kan hosszú k-val is mond -
ják, s ta lán nem vé let le nül…
Mi nap,  az  MT VA  be tű je lét

lát va  ki tű ző mön,  a  szom széd
né ni meg kér dez te, hogy mit je -
lent az „A” a vé gén. Az MTV-t
rég óta is me ri, de ez az utol só be -
tű  mind má ig  rej tély  szá má ra.
Mi u tán fel vi lá go sí tot tam, hogy a
Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és
Va gyon ke ze lő Alap emb lé má ja
dí sze leg  a  bi lé tá mon,  lát tam  a
sze mén, hogy hi szi is, meg nem
is. A biz ton ság ked vé ért azért el -
is mé tel tet te a meg fej tést.
Már azt hit tem, nem ér újabb

meg le pe tés, de a hét vé gi rá di ó -
zás köz ben is mét fel kap tam a fe -
je met  egy új  ki fe je zés re. A G7
gaz da sá gi ma ga zin előtt  így fi -
gyel mez tet te hall ga tó sá gát a be -
mon dó: „A mű sor ter mék meg -
je le ní tést is tar tal maz!” Már le -
ment a mű sor  fe le, de én még
min dig  azon  tű nőd tem,  hogy
mit is je lent ez a frá nya szó össze -
té tel. Á, biz to san rosszul hal lot -
tam, le gyin tet tem, mi kor a kö -
vet ke ző  ma ga zin mű sort  is
ugyan így  kon fe rál ták  fel:  „ter -
mék meg je le ní tés sel”.
Na pok óta ke rü löm a  szom -

széd né nit, ne hogy rá kér dez zen.
g Ozs váth Sán dor

Nyelvelés
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A 18. szá zad ban Má ria Te ré zia és II.
Jó zsef több ren de le tet ho zott a ci gá -
nyok le te le pí té sé re, ame lye ket a ha -
tó sá gok erő szak kal, el ret ten tő bün te -
té sek al kal ma zá sá val haj tot tak vég re.
A ci gá nyok nak a fal vak ha tá rá ban te -
le pe ket je löl tek ki, ahol kuny hók ban
(ci gány put rik) lak tak. Az ad dig ván -
dor mes ter ség ből élő ci gány kéz mű -
ve sek nek meg til tot ták új la kó he lyük
el ha gyá sát. Így az ad di gi meg él he té -
sük től meg fosz tot ták őket, mi vel az
edény ja ví tás, a fém mun kák vég zé se,
a kés éle zés vagy a tek nő vá jás fo lya ma -
tos hely vál toz ta tást igé nyelt. 
A szi go rú an fel ügyelt in téz ke dé sek

rész le ges si ker rel jár tak. Vég leg meg -
ma radt  a  ci gány te le pe ken  a  ci gá -
nyok egy ré sze, azok, akik a he lyi fa -
lu si la kos ság szük ség le te it ki elé gít ve
le te le pült ként is to vább tud ták gya -
ko rol ni  ipa ru kat.  Más  ré szük  vi -
szont az erő sza kos asszi mi lá ció elől
a nyu ga tab bi or szá gok ba ván do rolt. 
A 18. szá zad fo lya mán kel tet te fel

elő ször a pro tes táns lel ki pász to rok ér -
dek lő dé sét a ci gány ság sa ját nyel ve és
kul tú rá ja, meg egye ző en a fel vi lá go so -
dás ko rá nak ál ta lá nos ten den ci á já val.
A pap ság is szé le sebb kö rű mű velt ség -
re, a „vi lá gi tu do má nyok ban” va ló jár -
tas ság ra  tö re ke dett.  Kö zü lük  is  ki -
emel ke dett Au gus ti ni (ab Hor tis) Sá -
mu el, aki nem csak Ma gyar or szá gon
te kint he tő út tö rő nek. 

Néhányéletrajziadat
Au gus ti ni Sá mu el édes ap ja Pop rá don
volt lel kész. Sá mu el Lő csén vé gez te
a gim ná zi u mot, és ugyan ott con rec -
tor  lett;  az után  a  besz ter ce bá nyai
evan gé li kus is ko lá ban tör té nel met és
föld raj zot,  va la mint  la tin  és  gö rög
nyel vet ta nult. 1746-ban Eper je sen jo -
gi ta nul má nyok ba kez dett, de teo ló -
gi á val  vál tot ta  fel  őket.  1754-ben  a
wit ten ber gi egye tem re ment, fél év
múl va azon ban már Ber lin ben foly -
tat ta ta nul má nya it. 1757-ben ha za tért,
1758. jú li us 24-étől mint kés már ki ta -
nár a szám tan és a böl cse let alap ele -
me i re ok tat ta az if jú sá got. 
1761. ok tó ber 13-án sze pesszom -

bat he lyi  lel kész nek  ik tat ták  be,  és
csak nem har minc évi szol gá lat után
itt is halt meg.

Aciganisztikaikutatásalapművéről
Au gus ti ni  leg je len tő sebb  mun ká ja
va ló szí nű leg  a  szin tén  evan gé li kus
Ter sztyánsz ky Dá ni el (1730–1800) ál -
tal szer kesz tett, Al lergnä dig st Pri vi le -
gi er te An ze igen aus sämt lich kaiser -
lich-kö nig li chen Erblän dern cí mű fo -
lyó irat ban  1775–76-ban  meg je lent
cikk so ro za ta. A so ro zat a Von dem he -
u ti gen Zustan de, son der ba ren Sit ten
und Le ben sart, wie auch von den
übri gen Ei genschaf ten und Um stän den
den Zi ge u n er in Un garn cí met vi sel -
te, és a szak sze rű ci gány ku ta tás egyik
ko rai re mek mű vé nek te kint he tő. 
A Bécs ben né met nyel ven 1771–

1776 kö zött meg je le nő fo lyó irat ról ke -
ve sen tud ják, hogy nem né met, ha -
nem ma gyar ol va só kö zön ség ál tal tá -
mo ga tott lap volt. Ez volt az el ső ön -
ál ló  for má ban meg je le nő  fo lyó ira -
tunk, ha zai szer kesz tők tol lá ból és el -
ső sor ban ha zai ol va sók szá má ra. 

„Az e né met fo lyó irat ban meg je -
lent, ma gyar tu dós tól ere dő nép rajz
a ma gyar czi gá nyok ra néz ve alap ve -
tő mun ka, mely nek lel ki is me re te sen
gyűj tött ada tai még most  is kéz ről
kéz re jár nak” – ír ta Augustini so ro -
za táról száz esz ten dő vel ké sőbb Po -
no ri Thew rewk Emil (1838–1917). A
ha gyo má nyos  ci gány élet ről  má ig
sem szü le tett si ke rül tebb jel lem zés,
mint ez a két év szá za da ké szült, leg -
el ső is mer te tés.
Au gus ti ni mun ká ja ön ál ló könyv -

ként több nyel ven is meg je lent. Ma -
gya rul 2009 ja nu ár já ban A ma gyar -
or szá gi ci gá nyok mai ál la po tá ról,
kü lö nös szo ká sa i ról és élet mód já ról,
va la mint egyéb tu laj don sá ga i ról és
kö rül mé nye i ről cím mel lá tott nap vi -
lá got a Györ ffy Ist ván Nép raj zi Egye -
sü let és a Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság
ki adá sá ban. 
Ezt a cikk so ro za tot Hein rich Mo ritz

Gott li eb Grell mann (1756–1804), a ci -
ga nisz ti ka el ső eu ró pai hí rű ku ta tó ja
fel hasz nál ta a szer ző ne vé nek em lí té -
se nél kül, hi szen a fo lyó irat ban a cikk
vé gén  az  „ad  H”  szig nó  sze re pelt.
Grell mann, aki nek köny ve bő két év -
ti zed alatt né me tül, an go lul, fran ci á -
ul és hol lan dul is meg je lent, mun ká -
já ban – csak nem kétszáz ol da lon át –
szol gai mó don kö vet te Au gus ti ni Sá -
mu el rend sze rét. Né hány té ve dé sét a
18. szá zad vé gén és a 19. szá zad ele jén
meg in du ló ku ta tás he lyes bí tet te. 
Au gus ti ni Sá mu el köny ve úgy lett

a  ci ga nisz ti kai  ku ta tás  alap mű ve,
hogy a szer ző ne vét né hány ma gyar
tu do mány tör té né szen  kí vül  sen ki
nem is mer te. Azt vi szont jó for mán
sen ki  nem  em lí ti  az  iro da lom ban,
hogy a vi lág – mai is me re te ink sze -
rint – leg ré geb bi ci gány nyel vű Mi -
atyánk ja – mind járt két, mar kán san
kü lön bö ző for má ban – e könyv ben
ol vas ha tó. Kö zü lük az el ső, már Au -
gus ti ni Sá mu el ál tal is ré gi nek tar tott
olyan rom lott szö ve gű, hogy gya kor -
la ti lag  ér tel mez he tet len.  A  má so -
dik, mely Hein rich Mo ritz Gott li eb
Grell mann nyo mán a nyu gat-eu ró pai
szak iro da lom ban má ig fel-fel tü ne de -
zik,  még  nap ja ink ban  is  ki vá ló an
ér tel mez he tő,  egy ér tel mű en  a ma -
gyar nyel vi kö zeg és a pro tes táns val -
lá sos ság ha tá sát tük rö zi.

MikénttekintAugustini
acigányokra
A ci gá nyok élet mód já nak ku ta tá sát
Au gus ti ni  Sá mu el  kez de mé nyez te.
Elő ször ma gyar or szá gi meg fi gye lők
ada tai alap ján kö zölt igen rész le tes,
nép raj zi ér té kű, át fo gó le írást a ci gá -
nyok ról. A Bécs ben meg je le nő fo lyó -
irat ban foly ta tá sok ban ad ta köz re a
ci gány élet is mer te té sét. Ál lás pont ja
a  fel vi lá go so dás  ko rá nak  szel le mét
tük rö zi. Szo ro san kap cso ló dik Má ria
Te ré zia ci gány po li ti ká já hoz, aki 1761-
től több ren de let ben szor gal maz ta a
ci gá nyok mun ká ba ál lí tá sát és ne ve -
lé sét. A ci gány, „sza bad éle tet” ide a -
li zá ló – fő ként a 19. szá zad ban ál ta -
lá nos sá vá ló –, ro man ti kus iro dal mi
be ál lí tás sal éles el len tét ben Au gus ti -
ni tár gyi la go san meg ál la pít ja a ha gyo -
má nyos ci gány gaz dál ko dás és vi sel -
ke dés tart ha tat lan sá gát. 
A ci gá nyok fel eme lé sét a tár sa da -

lom kö te les sé gé nek te kin ti, és bí zik

en nek  le he tő sé gé ben.  A  ci gány
ugyan úgy em ber – ír ja –, mint bár -
ki más: a ter mé szet jó tu laj don sá gok -
kal ru ház ta fel, és ne ve lés sel meg ja -
vít ha tó.  Au gus ti ni  a  ci gányt  mint
em bert be csü li, de a ci gány élet for -
ma ma ra di, tár sa da lom el le nes vo ná -
sa it ke mé nyen el íté li. 
So ro za tá nak be ve ze tő jé ben ta lá ló -

an mu tat rá, hogy nem le het a ci gány -
ság ról ál ta lá nos ság ban be szél ni. Tény,
hogy nagy szá mú kö zös vo nás ta lál ha -
tó a kü lön bö ző or szá gok ban élő ci gá -
nyok kö zött, de szá mos vo nat ko zás -

ban min den ko ri kör nye ze tük höz al -
kal maz kod nak, ezért kü lön bö ző cso -
port ja ik  erő sen  kü lön böz nek  egy -
más tól. Az er dé lyi ci gá nyok pél dá ul
ke zük mun ká já ból tart ják fenn ma gu -
kat, a ma gyar or szá gi ak nap lo pás ból. 
A ci gá nyok fe gyel me zet len sé gét,

el fo gad ha tat lan ma ga tar tá sát ne vel -
te té sük re ve ze ti vissza, mert az em -
ber  egyé ni sé gét  a  ne ve lés  ala kít ja
ki, s a ci gány gyer me kek nem ré sze -
sül nek meg fe le lő szü lői ne ve lés ben. 
Aláb bi ak ban  rö vi den  fel vil lant -

juk, mi lyen le írást ad Au gus ti ni a ci -
gá nyok ról, éle tük egy-egy te rü le té ről.

Mindennapiélet
Az anya le pe dő ben a há tán hord ja cse -
cse mő jét, majd – alig hogy meg ta nul
jár ni – kol du lás ra és lo pás ra szok tat -
ja. A gyer me kek tíz éves ko ru kig mez -
te le nek. Ti zen há rom-ti zen négy éves
ko ruk ban nő sül nek. Csak na gyon ke -
ve sen van nak, akik ké sőbb a ha gyo má -
nyos  ci gány   élet for má val  sza kí ta ni
tud nak – állapítja meg Augustini.
Táp lá lé kuk – ha hoz zá jut nak – fő -

leg hús,  gyak ran dög hús;  ha nincs
hús, főtt tész tán él nek. Ke nye ret so -
ha sem süt nek, csu pán ké re ge tés sel
szer zik.  Pa rázs ban  süt nek  egy faj ta
po gá csát. Szen ve dé lyes do há nyo sok
és ba gó rá gók. 
A ván dor ci gá nyok sá tor ban  lak -

nak, de té li re domb ol dal ba bar lan got
váj nak, be já ra tát desz ká ból esz ká bál -
ják össze. A bar lang ban ad dig ül nek
a tűz kö rül tét le nül, amíg az éh ség ki
nem csal ja őket. 
A te le pült ci gá nyok va la mi vel ren -

de zet tebb kö rül mé nyek kö zött él nek.
Az ese tek több sé gé ben azon ban ők
is meg elé ged nek a raj tuk lé vő ru há -
val és né hány nél kü löz he tet len hasz -
ná la ti tárggyal. 
Ház tar tá si  fel sze re lé sü ket  né mi

ágy ne mű, egy agyag fa zék, vi zes kor -
só, vas lá bas, egy (!) ka nál, kés, leg jobb
eset ben még egy tál al kot ja. Min dig
van ná luk zsák a be gyűj ten dő hol mi
ked vé ért. 
Szék és ágy nincs a ház ban, a föl -

dön al sza nak és ét kez nek. A gyer me -
kek nem sa já tít hat ják el a nor má lis

ház tar tá si te vé keny sé get, mert nem
lát nak rá pél dát a csa lád ban. 
Ru há za tuk nyo mo rú sá gos, ugyan -

ak kor ke re sik a fel tű nőt: ked ve lik az
élénk szí ne ket (a zöl det és pi ro sat), és
ron gya ik mel lé meg le pő en sok arany-
ezüst ék szert vi sel nek. Vál tó fe hér ne -
mű jük nincs. Az asszo nyok nem fon -
nak és nem varr nak: a ru ha da ra bo kat
ké re ge tés sel vagy egyéb úton szer zik
be. Nem za var ja őket, hogy a vi sel tes
ru ha  mé re te  nem  re á juk  sza bott.
Csiz mát  és  ka la pot  csu pán  stá tus -
szim bó lum ként vi sel nek. 

Test al ka tu kat te kint ve Au gus ti ni
cá fol ja azt a hi e del met, hogy rú tak:
ará nyos ter me tű ek, és épp úgy sok fé -
le arc for dul elő ná luk, mint min den
más nép nél. 

Munka,foglalkozások
Fog lal ko zá sa ik kö zött meg em lí ten dő
a ko vács- és la ka tos mes ter ség. Szer -
szá ma ik: fúj ta tó, ül lő, csí pő fo gó, egy
vagy két ka la pács. Min dig föl dön ül -
ve vagy gug gol va dol goz nak, gyor san
és  ügye sen.  Kéz ügyes sé gük  azon -
ban hi á ba va ló, mert bár mi lyen mun -
kát vé gez nek, hi ány zik be lő lük a ki -
tar tás, szor ga lom. Er dély ben az üst -
fol to zók kü lön bö ző hasz ná la ti  tár -
gya kat is ké szí te nek, Ma gyar or szá -
gon ez nem szo ká suk. 
Má sik  fő  fog lal ko zá suk  a  ló ku -

pec ség: be teg lo va kat ad nak el egész -
sé ges ként. 
Rit ka ki vé tel a mes ter sé get foly ta -

tó ci gány: ros ta ké szí tő, csiz ma dia, fa -
esz ter gá lyos.  Er dély ben  arany mo -
sók. A múlt ban hó hé rok is vol tak. Az
asszo nyok ócs ka ru há val is ke res ked -
nek, fő leg pe dig jö ven dőt mon da nak
és ku ru zsol nak. Ku ruzs lá suk pusz ta
csa lás, szö ge zi le a be szá mo ló (nem
„né pi es gyó gyí tás”, mint ké sőb bi ku -
ta tók vé lik). 
Fő jö ve del mi for rá suk a lo pás (be -

sur ra nó tol vaj lás), amely szin tén az
asszo nyok dol ga.

Szociáliskészségek,nyelv,
művészet,vallás
Er köl csi  té ren  igény szint jük  ala -
csony: a becs vágy is me ret len ná luk.
Ugyan ak kor gyer me ke sen hi ú ak, és
fel tű né si visz ke teg ség ben szen ved -
nek. Fe cse gők, lár má sak, ve sze ke dő -
sek. Nagy nyil vá nos ság előtt es nek
egy más nak, bo tok kal na gyo kat üt ve
– a le ve gő be, és port szór va egy más -
ra,  de  kárt  nem  té ve  egy más ban,
asszo nyok és gyer me kek böm bö lé se
kö ze pet te. 
A bün te tés meg szé gye ní tő vol tát

nem ér zé ke lik. Té ve dés, hogy egy -
mást nem csap ják be. 
Ha  tör vény  elé  ke rül nek,  ve lük

megy az egész csa pat, és ször nyű jaj -

ve szé ke lést  csap nak.  Gyer me ke i ket
ma jom sze re tet tel sze re tik, de az in du -
lat ba jö vő anya ke gyet le nül el ve ri őket. 
Mind ez azon ban nem ter mé sze -

tük ből fo lyik, ha nem ne ve lé sük ből és
ha gyo má nya ik ból  fa kad – vé li Au -
gus ti ni. Így te hát meg vál toz tat ha tó,
mint  pél dák  mu tat ják;  bár  tény  –
állítja –, hogy e pél dák szá ma rend -
kí vül cse kély.
A ze né ben min den ko ri kö zön sé -

gük íz lé sé hez iga zod nak: fa lun a pa -
rasz tok ha gyo má nyos da la it ad ják elő,
ura sá gok nál úri ze nét. Ami az iro da -
lom, a tu do mány, a mű velt ség kér dé -
sét il le ti, ez zel nyil ván so ha sem ren -
del kez tek, mert mind ez nem tűn he -
tett vol na el nyom ta la nul. 
Ugyan ezt  fel té te le zi  Au gus ti ni

élet mód juk ról:  ahogy  el ső  eu ró pai
meg je le né sük től  fog va  min dig  és
min de nütt in gyen élők vol tak, ugyan -
ez le he tett őse ik ha zá já ban is a hely -
zet. Mi vel azt ta pasz tal ják, hogy fá -
rad sá gos mun ka és ta nu lás nél kül is
meg tud nak él ni, nincs sze mük ben
ér té ke a tu do mány nak és a be csü let -
nek. A tisz tes ség, hű ség fo gal mát sem
is me rik, ezért ka to ná nak sem vál nak
be. Au gus ti ni utal ar ra, hogy ré geb -
ben  kém ke dés sel  és  gyúj to ga tás sal
vá dol ták  őket,  de  jó zan  kri ti ká val
meg jegy zi, hogy ez ké tes, mert kín -
val la tás sal csi kar ták ki be lő lük. 
Val lá suk  nincs  („a  dög  nem  tá -

mad fel” – idéz egy ci gány mon dást),
csu pán szín leg ve szik fel a min den ko -
ri  kör nye zet  val lá sát.  Ha lál eset nél
han gos sí rás-rí vás fo lyik, utá na kü lö -
nö sebb né pi szo ká sok nél kül tör té nik
a te me tés (is mét re á lis meg fi gye lés ké -
sőb bi  szí nes  le írá sok kal  szem ben!). 
Nyel vük és ere de tük kap csán Au -

gus ti ni rész le te sen is mer te ti az Ut -
recht ben  ta nu ló  re for má tus  Wá li
Ist ván (1729–30 [?] – 1779), a du na -
al má si lel ki pász tor fi á nak meg fi gye -
lé sét, amely ről csu pán eb ből a for rás -
ból tu dunk. Wá li is mer te fel elő ször
a ci gány nyelv in do eu ró pai ere de tét
és a ci gány ság in di ai kap cso la ta it. 
Úgy  lát szik  –  ír ja  Au gus ti ni  –,

bá na tu kat dal ban pa na szol ják el, és
le het sé ges, hogy da la ik köl tői ér té ket
kép vi sel nek, de nyel vü ket nem ért -
jük (1776-ban még nem vol tak nyel -
vi le írá sok!). 
Azt a hi e del met, hogy va la ha her -

ce ge ik,  ki rá lya ik  ve zet ték  csa pa ta i -
kat, alap ta lan ki ta lá lás nak mi nő sí ti, de
le het sé ges nek tart ja, hogy ré geb ben
va la mi fé le fő nö ke ik vol tak, akik nek vá -
lasz tá sát a Tzi gá nyok ról va ló his tó ria
cí mű ver se zet alap ján le ír ja. Ma már
– ír ja – nincs lé nye ges sze re pük a ci -
gá nyok ma guk vá lasz tot ta vaj dá i nak.

* * * 

Au gus ti ni Sá mu el nek – fen ti ek ben
rö vi den is mer te tett – rész le tes le írá -
sa a ci ga no ló gi á ra a leg utób bi idő kig
ha tott, és köny ve hű tük re a 18. szá -
za di tár sa da lom ci gá nyok ról al ko tott
ké pé nek. 
Au gus ti ni  to váb bi  tu do má nyos

mun kás sá ga  is  fi gye lem re  mél tó.
Ránk ma radt két disszer tá ci ó ja, me -
lye ket gre ifs wal di és ber li ni egye te mi
ta nul má nyai alatt ké szí tett 1755-ben,
il let ve 1756-ban. Írt eze ken kí vül bo -
ta ni kai  és  ás vány ta ni  mű ve ket  is,
ame lyek Bécs ben je len tek meg. Be jár -
ta a Tát rát, nagy ás vány gyűj te ményt
ál lí tott össze. Meg ír ta to váb bá a Pop -
rád  fo lyó  völ gyé nek  to pog rá fi á ját,
amely csak ha lá la után je lent meg. 
A  haj dan volt  evan gé li kus  lel ki -

pász tor sze mé lye az egye te mes ma -
gyar tu do mány tör té net szem pont já -
ból is je len tős. 

A szerző adventista lelkipásztor,
a Miskolci Egyetem professor emeritusa 
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amagyarországicigánykutatásegyikúttörője,azelsőjelestudósci-
gánykutatóegySzepesvármegyeievangélikuslelkészvolt.Augusti-
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„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” (Zsolt 103,2)

Szent há rom ság  ün ne pe  után  a  14.
hé ten  az Út mu ta tó reg ge li  és  he ti 
igé i nek két kulcs moz za na ta az Úr is -
ten di cső í té se és há la adás min den tet té ért; ám er re csak az ké pes, akit a Szent -
lé lek ele ve nít meg. „Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten fi ai. (…) Ha
pe dig gyer me kek, ak kor örö kö sök is: örö kö sei Is ten nek, és örö kös tár sai
Krisz tus nak, ha ve le együtt szen ve dünk, hogy ve le együtt meg is di cső ül jünk.”
(Róm 8,14.17) „Ma gasz tal já tok az Urat, mert jó, mert örök ké va ló az ő ke -
gyel me.” (Zsolt 118,1; LK) S gyer me kei vall ják: „A böl cses ség kez de te az Úr -
nak fé lel me.” (GyLK 728) Má ri á val együtt fel is me rik: „…nagy dol go kat tett
ve lem a Ha tal mas…” (Lk 1,49) És Dá vid dal együtt éne kel nek Is ten ir gal má -
ról, mert… (lásd he ti igénk 3–5. ver sét). Lu ther így ta nít: „Te hidd in ga do -
zás nél kül, hogy Is ten tud is, akar is ve led is nagy dol go kat cse le ked ni! Csak
ez a hit ma rad meg és jut el Is ten nagy sá gos dol ga i nak va ló sá gos meg ta pasz -
ta lá sá ra és ez zel Is ten sze re te té re, majd di csé re té re.” S a tíz lep rás kö zül csak
a sa má ri ai volt az, aki „ami kor lát ta, hogy meg gyó gyult, vissza tért, és fenn -
han gon di cső í tet te Is tent. Arc ra bo rult Jé zus lá bá nál, és há lát adott ne ki. (…)
És ezt mond ta az Úr: Kelj fel és menj el, a hi ted meg tar tott té ged.” (Lk 17,15–
16.19) Pál há lát ad Is ten nek Ti mó te us kép mu ta tás nél kü li hi té ért, s em lé -
kez tet min ket is: „Mert nem a fé le lem lel két ad ta ne künk Is ten, ha nem az
erő, a sze re tet és a jó zan ság lel két.” (2Tim 1,7) A meg gyó gyí tott va kot ki zár -
ták a zsi na gó gá ból, mert így di cső í tet te is me ret len gyó gyí tó ját: „Ha ő nem
vol na Is ten től va ló, sem mit sem tu dott vol na ten ni. (…) Jé zus… meg kér dez -
te tő le: Hi szel te az Em ber fi á ban? (…) Er re az így szólt: Hi szek, Uram. És le -
bo rul va imád ta őt.” (Jn 9,33.35.38) Pál Fi le mon hi té ért és sze re te té ért is há -
lát ad, és köz ben jár Onész i mo szért, a meg tért rab szol gá ért, „aki egy kor ne -
ked ha szon ta lan volt, most pe dig ne ked is, ne kem is hasz nos. (…) Bi zony, test -
vé rem, bár csak hasz no dat ve het ném az Úr ban!” (Fi lem 11.20) Mi „hasz nos”
gyer me kei va gyunk az Örök ké va ló nak? Dá vid ne ki kö szö ni a temp lom épí -
té sé re össze gyűlt ön kén tes fel aján lá so kat: „Ál dott vagy te, Uram…, örök től
fog va mind örök ké! (…) Most azért, Is te nünk, há lát adunk ne ked, és di csér -
jük a te fen sé ges ne ve det. (…) Bi zony, tő led van mind ez, és csak azt ad tuk
ne ked, amit a te ke zed ből kap tunk!” (1Krón 29,10.13.14) Az utol só va cso ra
és a láb mo sás után az Úr Jé zus új pa ran csot adott övé i nek: „sze res sé tek egy -
mást: aho gyan én sze ret te lek ti te ket, ti is úgy sze res sé tek egy mást! Ar ról fog -
ja meg tud ni min den ki, hogy az én ta nít vá nya im vagy tok, ha sze re ti tek egy -
mást.” (Jn 13,34–35) Meg tud hat ják ezt ró lunk má sok is? Pál áll ha ta tos ság -
ra buz dít ja a test vé re it, és há lát ad éret tü(n)k: „…aki ket sze ret az Úr, mert
ki vá lasz tott ti te ket Is ten kez det től fog va az üd vös ség re a Lé lek meg szen te lő
mun ká ja és az igaz ság ba ve tett hit ál tal.” (2Thessz 2,13) Ezért: „Én lel kem,
di csérd Ura dat, / Adj há lát szent ne vé nek! (…) / Bízd rá min den re mé nyed!
// Ő nyújt ke zet, és el ve zet / A menny be, üd vös ség re.” (EÉ 51,1.4)

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

A  múlt  szá zad  hat va nas  éve i ben
min den hó nap utol só va sár nap ján fe -
le sé gem mel egy bu da pes ti gyü le ke -
zet ben Szik szai Bé ni bá csi bi zony ság -
té te lét hall gat tuk. A gyü le ke zet tag -
jai hoz ták el szám űze té se he lyé ről,
hogy be szá mol has son lel ki ta pasz ta -
lá sa i ról. Tisz tá ra su vik szolt ba kancs -
ban, su gár zó arc cal tett bi zony sá got.
Bi zony ság té te le i nek egy ré sze El vé -
gez te tett! cí mű köny vé ben (Bet há nia,
Bu da pest, 1947) meg is je lent.
Egyik al ka lom mal a hit és a sze re -

tet pró bá já ról mond ta el ta pasz ta la -
ta it. A sze re te tet és a kö te les sé get ha -
son lí tot ta össze. A kö te les sé get meg
le het győz ni, hogy van időd, rá érsz,
nem kell si et ned, van még öt per ced,
ma radj nyu god tan – hang zott a ta -
ní tá sa. A sze re te tet azon ban nem le -
het be fo lyá sol ni, az nem tűr ha lasz -
tást. Akit a sze re tet hajt, an nak nincs
ide je vá ra koz ni. A lé lek ből, sze re tet -
ből fa ka dó szol gá la tot ez jel lem zi. Jé -
zus is ezt ve ti az efe zu si gyü le ke zet
sze mé re:  „Tűr tél,  fá rad tál,  ter het
hor doz tál,  bé ke tű rő  vagy,  de  nem
sze re tet ből,  ha nem  kö te les ség ből.” 
Te gyük fel ma gunk nak őszin tén a

kér dést: amit cse lek szünk, sze re tet -
ből  szár ma zik-e,  vagy  kö te les ség -
ből? Szé gyen kez nünk kel lett a ma -
gunk ban meg szü le tett őszin te vá lasz
mi att:  gyak ran  csak  kö te les ség ből. 
A sze re tet azon ban még nem hit

– foly tat ta Bé ni bá csi. Ami kor Má -
ria Mag da lé na Jé zus sír já hoz ment,
ar ról  győ ző dött  meg,  hogy  Jé zus
tes te nincs a sír ban, de ak kor nem ju -
tott  eszé be,  amit  Jé zus  mon dott,
hogy har mad na pon fel tá mad. Nem
nyíl tak  meg  sze mei  a  hit  lá tá sá ra,
hogy hi szen meg mond ta, és most be -
kö vet ke zett.  Má ria  szí ve  te le  volt
sze re tet tel Jé zus iránt, de nem volt
iga zi, va ló sá gos hi te az Úr Jé zus ban
még az üres sír lát tán sem.
Azt kell te hát mon da nunk, hogy

le het va la ki nek a szí vé ben sze re tet,
még sem bi zo nyos, hogy van hi te is.
Nyil ván a Lé lek gyü möl cse a sze re -
tet, de csak ak kor iga zi és va ló sá gos,
ha a Lé lek gyü möl cse ként je lent ke -
zik. Ne  té vesszen meg ben nün ket,
hogy va la ki ben sze re tet van, mert le -
het, hogy az csak jel le mé nek Is ten ad -
ta ter mé sze tes vo ná sa. Le het az em -
ber Krisz tus nél kül is olyan, mint az
arany ke hely – ked ves, von zó, sze re -

tet tel jes,  szí vét  buz gó ság  fű ti,  de
nem hit ből va ló sze re tet.
A kö te les ség ér zet ne he zen ta lál ja

meg  a  ké nyes  hely zet meg ol dá sát.
A sze re tet ez zel szem ben für ge, ta -
lá lé kony a leg ké nye sebb hely ze tek ben
is. Ki vág ja ma gát, meg ta lál ja a meg -
ol dás út ját. Akik kö te les ség sze rű en
dol goz nak  mun ka he lyü kön,  olya -
nok, mint a meg nem ola jo zott ke rék,
amely  nyi ko rog.  Aki ket  vi szont  a
sze re tet fűt, olya nok, mint a go lyós -
csap ágy, alig le het meg ál lí ta ni őket,
ha egy szer meg in dul tak.
A sze re tet meg bé nul egy idő re a

ha lál érin té sé re. Nem tud ja, mit cse -
le ked jék, mer re  van  a  ki ve ze tő  út.
Ami kor egy asszony el ve szí ti a fér jét,
hi á ba van szí vé ben gyer me kei iránt
nagy sze re tet, a ha lál ré mü le te úgy
meg bé nít ja, hogy nem ta lál ja az élet
ér tel mét, és idő kell, míg fel ocsú dik,
hogy gyer me ke i ért is él nie kell.
Ami kor az Is ten sze rint va ló bá nat

rá sza kad az em ber re, és eb ben a bá -
nat ban meg ta lál ja a meg iga zu lás út -
ját, fel tá mad szí vé ben az örök élet re -
mény sé ge,  az  a  re mény ség,  amely
nem szé gye nít meg.
Bé ni  bá csi  szólt  a  bi zony ság te -

vés ről is. So kan szé gyel lik a Krisz tus -
ról szó ló bi zony ság te vést, de ha azt
lát ják, hogy va la ki bá tor ság gal tesz bi -
zony sá got, azon nal kö vet ni akar ják.
Ezek a hit me ré szei hi á nyoz nak a mai
vi lág ból. A mai ke resz tyé nek kö zött
sok a meg hú zó dó, eresz alá la pu ló;
nincs ben nük bá tor ság, kész ség bi -
zony sá got  ten ni  Jé zus ról,  in kább
meg la pul nak,  rej tőz köd nek.  Nem
mu tat ják  ma gu kat  az  el len ség nek. 
Pál  apos tol  vi szont  azt  mond ja

az Efe zu si le vél ben: „Áll ja tok hát elő,
kö rül övez vén ma ga to kat az igaz ság
fegy ve re i vel!” Ne la pul junk, és ne rej -
tőz zünk,  ha nem  áll junk  ki  me ré -
szen! Ko moly fi gyel mez te tés volt ez
ab ban a po li ti kai kör nye zet ben. Ko -
mo lyan meg kel lett vizs gál nunk ma -
gun kat: élet erős-e bi zony ság te vő éle -
tünk?  Őszin te  bá tor ság ra  kel lett
meg újul nunk.
Is ten ígé re te i nek bir to ko sá vá nem

az él mé nyek tesz nek, ha nem a ki je -
len tés. Is ten igé jé ben ott van nak az
örök élet re, a bűn bo csá nat ra vo nat -
ko zó ígé re tek. So kan van nak, akik
él mé nye ket vár nak, hogy azok ál tal
le gye nek ezen ígé re tek bir to ko sa i vá. 

A  ki je len tés  nél kül  nem  le he tünk
bir to ko sai Is ten ígé re te i nek. Csak a
Szent lé lek je lent he ti ki, ő győz het
meg ar ról, hogy Is ten gyer me kei va -
gyunk. A Szent lé lek ál tal tá masz tott
bel ső meg vi lá go so dás ki tö röl he tet -
len és örök.
Is ten gyer me ke it a hit be li meg győ -

ző dés sem elé gít he ti ki. Aki iga zán
sze re ti őt, az szem től szem ben va ló
lá tás ra  só vá rog.  Lel ke  a  ve le  va ló
együtt lét re kí ván ko zik.
Má ria nem ment ha za ak kor sem,

ami kor Já nos lá tott és hitt, ak kor sem,
ami kor  az  an gya lok kal  ta lál ko zott,
ami kor azok be szél get tek ve le, mert
ő több re vá gyott. Má ria Jé zust kí ván -
ta lát ni, ve le akart ta lál koz ni.
A lel ki fel is me rés a né ven szó lí tás

nyo mán tá mad. A pász tor ne vü kön
szó lít ja  az  ő  ju ha it. Cso dá la tos  ez!
A né ma szó lí tás ál tal a lé lek meg ér -
zi:  ez  ne kem  szól,  ez  én  va gyok.
Cso dá la tos csen gés van ben ne, amely
nem a fül be cseng vissza, ha nem a
szív  mé lyén  ta lál  vissz hang ra,  és
meg ér zi a meg szó lí tott, hogy ez az én
Mes te rem.
A bi zony ság té tel iga zi alap ja a Jé -

zus Krisz tus sal mint élő Meg vál tó val
va ló ta lál ko zás. Pé ter és Já nos is csak
annyit tu dott el mon da ni, amennyi ről
az em mau si ta nít vá nyok bi zony sá got
tet tek: „Za var ban va gyunk, va la mi fé -
le em be rek azt mond ták, hogy Jé zus
nincs a sír ban.” El mond ták hű sé ge sen,
amit ta pasz tal tak.
Mennyi re más le he tett Má ria bi -

zony ság té te le, aki azt mond ta: „Lát -
tam az Urat, be szél tem ve le.” Mit ér,
ha el me gyek va la ho vá, és azt mon -
dom, hogy azt ol vas tam a Bib li á ban:
Jé zus fel tá madt; vagy azt mon dom a
bib lia órán, hogy Jé zus nincs már a
ko por só ban, ha nem él, és ta lál koz tam
az élő Jé zus sal?
Meg ér tet tük: ak kor lesz bi zony ság -

té te lünk élet erős, győ zel mes és tisz -
ta, ha el mond hat juk, hogy Jé zus, a mi
Urunk él, ta lál koz tunk ve le.
A Lé lek ál tal meg ál dott együtt lé -

tek vol tak e ta lál ko zá sok, s mi bol -
dog öröm mel, lel ki éne kek ének lé -
sé vel  jöt tünk  ha za  éj nek  ide jén,
meg újult lé lek kel. Nagy szük sé günk
volt e meg újí tó ta lál ko zá sok ra. Há -
la le gyen a mi Urunk nak, hogy ott
le het tünk!

g Szen czi Lász ló

Ahitésszeretetpróbája

An nak a szép bel ső-fe renc vá ro si Feszty-
ház nak, ahol mi is la kunk, nincs kert -
je, csak egy nad rág szíj vé kony kis ud va -
ra, egy-két dísz fá val s a ben nün ket a
szom széd ház tól el vá lasz tó fal ra fel fut -
ta tott vad sző lő vel. Az em lí tett szom -
szé dok nak – írom ezt a leg cse ké lyebb
irigy ség nél kül – sok kal na gyobb sze -
ren csé jük van: ne kik egy tá gas bel vá -
ro si kert ju tott, sok-sok vi rág gal, bo kor -
ral, pá zsit tal, pi he nő pa dok kal és nyá ri
la ko mák ra al kal mas asz tal lal. 
Pa nasz ra  ne künk  se  le het  okunk:

kert jük  szép sé gé ből,  a haj na li  és es ti
ma dár kon cert ből, egy ap rócs ka fe hér
ku tya és egy fi a tal spá ni el vak kan tá sa -
i ból s min den na pi éle tük ked ves zson -
gá sá ból jut ne künk is. Meg a friss le -
ve gő ből és a jó il la tok ból. 
En nek a zi va ta ros nyár nak azon -

ban akadt a szom széd ban egy ál do -
za ta,  mond hat nám:  hő si  ha lott ja.
Egy ázott-té pá zott ál la po tá ból két szer
is sze re tő gond dal „fel tá masz tott”, de
vé gül már  gyó gyít ha tat la nul  be teg
ma dár ijesz tő. Sze ren csé re – az uno -
kák ked vé ért – mi még da li ás ko rá -
ban le fény ké pez tük, de ami óta el tűnt,
a gye re kek új ra és új ra meg kér de zik:
„Nagy ma ma,  hol  a  ma dár ijesz tő,
ugye, nincs sem mi ba ja?” 

Ma dár ijesz tő-menny or szág ról
nem  be szél het tem  a  ki csik nek  –
mert ilyen egy sze rű en nem lé te zik.
Ar ról azon ban igen, hogy a szom szé -
dok fab ri kál ta, ki csit az Óz, a cso dák
cso dá ja-be li re em lé kez te tő rongy em -
ber ke sem halt meg egé szen, hi szen
ott él a szom szé dok szí vé ben épp úgy,
mint kö zü lünk mind azo ké ban, akik
a nyár ezer nyű ge-nya va lyá ja kö ze -
pet te  is  meg sze ret ték,  ra gasz kod -
tak hoz zá, ba rát juk nak érez ték. 

Ha kis ma dár ijesz tő-ra jon gó ink egy
ki csit idő seb bek len né nek, el mon da -
nám ne kik, ér dek lő dé sük mi ért is ha -
tott meg annyi ra most, az Úr 2014. esz -
ten de jé ben, ami kor annyi an dob ják a
sut ba, fe le dik el egyik nap ról a má sik -
ra éle tük so ká ig fon tos sze rep lő it, sze -
ret te it, le gyen az éle tük tár sa, ba rát, kol -
lé ga, egy szó val akár ki. 
Nem csak és nem el ső sor ban az fo -

gott meg kér de zős kö dé sük ben, hogy
a  gyer me ki  fan tá zia  és  já té kos ság
bi zo nyí té ká nak lá tom. Mert an nál bi -
zony sok kal több nek. Olyan hű ség -
nek, amely re mos tan ság az „iga zi” fel -
nőt tek, a nem köl tők, a jó za nok vaj -
mi rit kán ké pe sek. Ez ugyan is nem
egyéb, mint Lk 16,10 szép és egy sze -
rű ki áb rá zo lá sa: „Aki a ki csi ben hű,
az a nagy ban is hű.” S ez ne künk, még
csak  az  öreg ség  kü szö bét  át lé pő
nagy szü lők nek szép és biz ta tó ígé ret.
Ha  már  so kak  sze mé ben  vi ha rok
tép te,  vén  ma dár ijesz tők  le szünk,
ak kor  is  él nek  majd  kö rü löt tünk
olyan fi a ta lok, akik már kis gyer mek -
ként meg ér tet ték a hű ség lé nye gét. 
Kö szön jük,  ked ves  Ma dár ijesz tő,

hogy eb ből ki csik nek és na gyok nak lec -
két ad tál!

g Pet rő czi Éva

Hűség,avagyrekviemegymadárijesztőért
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A Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye lel ké szi mun ka kö zös sé gi ülé sén azt a fáj dal -
mas, de kény sze rű dön tést hoz ták, hogy a rossz idő re te kin tet tel idén el ma rad
a szo ká sos egy ház me gyei ká vai if jú sá gi bi cik lis ta lál ko zó. A ká vai evan gé li kus
gyü le ke zet azon ban szep tem ber 13-án, szom ba ton a temp lom ban en nek el le né -
re meg tar tot ta ün ne pi is ten tisz te le tét, ame lyen a tíz éve meg szé pült temp lo mért
ad tak há lát. Az ün ne pi al ka lom után pe dig sze re tet ven dég sé get szer vez tek.

g Süle Zsolt felvételei
For rás: be nye ka va gyul.blog spot.hu

Az oltár előtt Buday Zsolt gyülekezeti lelkész
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A ve réb nél kar csúbb ma dár. A hím fe -
je ha mu szür ke, szem gyű rű je és tor ka
fe hér, be gyén és mel lén ró zsa szí nű fut -
ta tás  lát szik.  A  to jó  egy sze rűb ben
szí ne zett. Mind két ivar ra jel lem ző a
szár nyon lát ha tó rozs da bar na me ző.
Tar tóz ko dá si he lye a nyílt te rü le -

tek bok ro sai, a vad ró zsá val, ga la go -
nyá val be nőtt domb ol da lak, a tar vá -
gá sok he lyén fel nö vek vő fi a ta lo sok,
az árok par ti bok ro sok.
Vo nu ló ma dár. Ta vasszal, áp ri lis -

ban  ér ke zik,  a  te let  Af ri ká ban,  a
Sza ha rá tól dél re töl ti. A hí mek ér kez -
nek elő ször;  te rü le tet  fog lal nak,  és
éne kük kel  igye kez nek  párt  csa lo -
gat ni ma guk hoz.

Da luk egy sze rű csi cser gés, gyak -
ran  nász re pü lés  köz ben  hal lat ják.
Fel emel ked nek, ki csit „tán col nak” a
le ve gő ben, majd is mét a bok rok kö -
zé eresz ked nek. Jel lem ző rá juk a sű -
rű ben  gyak ran  hal la tott  „ved-ved-
ved” hang.
A  pá rok  éven te  több nyi re  csak

egy szer köl te nek. A ko ráb ban ér ke -
zett  hí mek  fé szek kez de mé nye ket
épí te nek, a  to jó ezek kö zül vá laszt
egyet, ame lyet már ma ga fe jez be.
A fé szek min dig ala cso nyan épül,

szá raz nö vé nyi ré szek ből, pók há ló -
szö ve dé kek ből. A csé szét fi nom gyö -
ke rek kel, né ha szőr rel bé le lik. Ta lál -
tam már me ze i po szá ta-fész ket lágy
szá rú nö vé nyek kel át szőtt, ala csony
bo kor ágak kö zött, árok par tot kí sé rő
csa lán- és üröm fol tok ban.
A má jus ban le ra kott öt-hat, zöl -

des szür ke ala pon fol to zott to já son
a  to jó  egye dül  kot lik.  A  fész ket
csak né ha hagy ja el, hogy táp lá lé kot
ke res sen. 
A  fész ket  el ha gyó  fi ó kák  ele in te

csak  gyen gén  re pül nek,  a  sű rű ben
buj kál nak. Szü le ik ön ál ló so dá su kig

ete tik őket. A pá rok né ha ka kuk kot
ne vel nek.
A me zei po szá ta táp lá lé ka ro va rok -

ból és pó kok ból áll, de au gusz tus tól
na gyon sok bo dza bo gyót is fo gyaszt. 
Az őszi vo nu lás au gusz tus ele jén

in dul, a hó vé gén kul mi nál, és szep -
tem ber el ső fe lé ben ér vé get. A ma -
da rak erő sen fel híz nak, éj sza ka re pül -
nek, egy-egy al ka lom mal kö rül be lül
há rom száz ki lo mé tert tesz nek meg.
A  me zei  po szá ta  ko ráb ban  na -

gyon gya ko ri volt, má ra egész Eu ró -
pá ban igen csak meg fo gyott.
Ha zánk ban vé dett, ter mé szet vé -

del mi ér té ke hu szon öt ezer fo rint.
g Sch midt Egon

Kérdések
1. Mit  gon dolsz,  mi lyen  sú lyú  egy
me zei po szá ta?

2. Va jon hány pár él ha zánk ban?
3. Hány nap alatt kel nek ki a fi ó kák?

Mezeiposzáta
Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me SélNeK aZ áll atoK

Vá la szok:
1. 14 gramm;
2. kö rül be lül két százöt ven ezer;
3. 12-13 nap alatt.

Különlegesbibliaiutazások
b Mostindulóhatrészessorozatunkbankülönlegesbibliaiutazásokat
elevenítünkfel.Mindegyiktörténethezegy-egyrejtvényistartozik.
Ahelyesmegfejtéseketösszegyűjtve,mindahatotegyüttküldjétek
elszerkesztőségünkcímére(1085Budapest,Üllőiút24.).Aboríték-
raírjátokrá:Gyermekvár.

Ami kor Jé zus menny be me ne te le és
pün kösd ün ne pe után egy re töb ben
let tek Krisz tus-kö ve tők, Saul el ha tá -
roz ta,  hogy  fő pa pi  en ge déllyel Da -
masz kusz ban össze fog dos sa és meg -
kö töz ve Je ru zsá lem be vi szi a ke resz -
té nye ket. Bosszút akart áll ni raj tuk.

A da masz ku szi úton azon ban hir -
te len mennyei fény vil lant fel kö rü -
löt te, ő pe dig a föld re esett. Han got
hal lott, Jé zus hang ját:
– Saul, Saul, mi ért ül dö zöl en gem?
– Ki  vagy  te,  uram?  –  kér dez te

ijed ten Saul.

– Én va gyok Jé zus, akit te ül dö zöl.
De kelj fel, menj be a vá ros ba, és ott
majd meg mond ják, mit kell ten ned!
A Saullal uta zó fér fi ak döb ben ten és

szót la nul áll tak, mert ők is hal lot ták
ugyan a han got, de sen kit sem lát tak. 
Saul ek kor fel állt, ki nyi tot ta a sze -

mét, és ré mül ten ta pasz tal ta, hogy
meg va kult. Úgy tá mo gat ták be a vá -
ros ba. Ott há rom na pig nem lá tott,
nem evett és nem ivott, csak imád -
ko zott.
Da masz kusz ban  élt  egy  Aná ni ás

ne vű ta nít vány, aki nek az Úr lá to más -
ban meg pa ran csol ta, hogy men jen el
az Egye nes ut cá ba, amely nek egyik há -
zá ban Saul imád ko zik. Te gye rá a ke -
zét, ak kor Saul majd vissza kap ja a sze -
me vi lá gát. Aná ni ás egy ki csit vi tat ko -
zott, hi szen sok rosszat hal lott már
Saul ról, de az Úr azt mond ta ne ki: 
– Menj, mert ő az én ki vá lasz tot tam.

Az lesz a fel ada ta, hogy a po gá nyok kö -
zött hir des se a meg vál tás üze ne tét.
Ezek  után  min den  úgy  tör tént,

ahogy az Úr akar ta. Ami kor Saul új -
ra lá tott, meg ke resz tel ke dett, és még
né hány na pig ott ma radt a vá ros ban.
Bi zony sá got tett és pré di kált a Meg -
vál tó ról. A zsi dók azon ban nem bíz -
tak  ben ne,  és  el ha tá roz ták,  hogy
meg ölik. Még a vá ros ka pu kat is éj jel-
nap pal őriz ték, hogy ne tud jon meg -
szök ni.
A me rény let tervének a hí re azon -

ban el ju tott Saul hoz. A ta nít vá nyok
se gí tet tek raj ta: egyik éj jel ti tok ban le -
eresz tet ték egy ko sár ban a vá ros fal -
ról.  Így  me ne kült  meg  a  meg tért
Saul, akit Pál nak is hív tak.

Oldjátokmegakeresztrejtvényt!
Akötélenolvashatószóamegfejtés.

1. Így hív ják azt az idő sza kot, ami kor
va la ki nem eszik és nem iszik.
2. Ez vet te kö rül Sault a da masz ku szi
úton.
3. Saul vissza kap ta a … vi lá gát.
4.Pál ere de ti ne ve.
5. Eb ben uta zott Pál azon a bi zo nyos
éj sza kán.
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1. Nóé óta a bé ke szim bó lu ma
a) galamb b) cet

2. A pusz tai ván dor lás nál a zsi dók
egyik ele de le
a) fürjek b) libák

3. Ab so lon ezen lo va golt, ami kor
ha lá lát lel te
a) ló b) öszvér

4. Me lyik ál lat nem sze re pel a Sám- 
son nal kap cso la tos tör té ne tek ben?
a) róka b) hal

5. Ke resz te lő Já nos pusz tai ele de le
a) fürjek b) sáskák

Bibliaiállatok

He lyes meg fej té sek:
1. a; 2. a; 3. b; 4. b; 5. b.

– Kép zeld! Be irat koz tam egy fő ző -
tan fo lyam ra.
– És meg ehe ti tek, amit meg főz tök?
– Mu száj…

* * *

– Apu ci, se gíts, légy szí ves! A fö cit ta -
nu lom,  és  se hogy  sem  ta lá lom  a
Kár pá to kat!
– Anyá dat kér dezd, Pis ti ke, ő ta ka -
rí tott.

* * *

– Ma a gyűj tő sza vak ról fo gunk ta nul -
ni. Pe ti, tud nál ne kem mon da ni egy
gyűj tő szót?
– Per sely.

* * *

– Kép zeld, pa pa, a ta ní tó bá csi ma ki -
hí vott a táb lá hoz!
– Re mé lem, nem val lot tál szé gyent?!
– Ugyan már! Ki nem tud le tö röl ni
egy táb lát?

* * *

– Anya, le tud nád ír ni a ne ve det csu -
kott szem mel is?
– Igen, ki csim. Mi ért?
– Mert  az  el len őr zőm be  kel le ne…
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A  CE  Union  (Ch ris ti an  En de a vor
Union:  Ke resz tyén  Tö rek vés  Szö -
vet ség) szü le té si he lye az észak-ame -
ri kai Port land volt. Fran cis E. Clark
pres bi te ri á nus lel kész gyü le ke ze té nek
öt ven nyolc fi a tal tag já val együtt 1881-
ben  ír ta  alá  azt  a  nyi lat ko za tot,
amely ben el kö te lez ték ma gu kat, hogy
Jé zus Krisz tust mint Meg vál tó ju kat
fog ják éle tük kel szol gál ni. Ez azt je -
len tet te, hogy ke resz tyén kö zös ség -

ben, if jú sá gi szö vet ség ben kí ván tak
együtt mun kál kod ni. 
Észak-Ame ri ká ban gyor san gya ra -

po dott a szö vet ség, majd az egész vi -
lá gon lét re jöt tek tag szer ve ze tei. 1902-
ben már öt ven két ezer szö vet ség ben
há rom és fél mil lió (!) tag ja volt a szer -
ve zet nek szer te a vi lá gon.
Ma gyar or szá gon 1900-ban Sza bó

Ala dár né ala kí tott egy gyer mek szö -
vet sé get, majd Sza bó Ala dár és dr.
Kecs ke mé thy Ist ván re for má tus teo -
ló gi ai  ta ná rok  –  hí vő  test vé rek kel
együtt – 1903-ban meg ala pí tot ták a

Bet há nia Egy le tet. Mi u tán szer ve ze -
tük fel vé te lét kér ték a CE Vi lág szö vet -
ség be,  evan gé li zá ci ók,  kon fe ren ci -
ák, csen des na pok, bib lia órák és sze -
mé lyes bi zony ság té te lek út ján gyor -
san nö ve ke dett a szö vet ség is mert sé -
ge, gya ra po dott az itt ho ni tag ság. 
A Bet há nia Egy let ben min dig fon -

tos  volt  a  la i kus  hí vők  szol gá la ta.
A lel ké szek mel lett az ő mun ká juk
nyo mán lett éb re dés, ter jedt a Krisz -

tus ban mint Meg vál tó ban va ló hit. 
A múlt szá zad el ső fe lé nek sok fé le ne -
héz sé ge  sem  tud ta  meg ál lí ta ni  az
egy let fo lya ma tos erő sö dé sét, tag lét -
szá má nak nö ve ke dé sét. 
Az  evan gé li kus  kö rök ben  jól  is -

mert Pa u er Ir ma volt egy idő ben az
egy let tit ká ra, aki ké sőbb, 1924-ben
meg ala kí tot ta  a  Fé bé  Evan gé li kus
Di a ko nissza egye sü le tet. Pod ma nicz -
ky Pál evan gé li kus  teo ló gus pro -
fesszor és ké sőb bi fe le sé ge, Var gha
Ilo na a  Bet há nia egyik al kal mán ta -
lál ko zott. 

A re for má tus dr. Csia Sán dor or -
vos nak, a Bet há nia egyik ve ze tő jé -
nek meg hí vá sá ra az 1930-as évek vé -
gén Bu da pest re ér ke zett a skót fut -
bal lis ta, James Stewart la i kus evan -
gé li zá tor. Sré ter Fe renc evan gé li kus
lel kész  „má so dik  éb re dé se”  az  ő
ige hir de té se in tör tént. Így írt er ről
dr. Csia Sán dor: „Ab ban lát ha tó lag
is óri á si volt Stewart ha tá sa, hogy az
ő pél dá ján fel lel ke sed ve, et től kezd -
ve ad di gi evan gé li zá to ra ink fo ko za -
to sabb  te vé keny ség be  kezd tek,  s
ek kor  in dult  na gyon  meg ál dott
mun ká já ra Sré ter Fe renc evan gé li -
kus lel kész is.” 
Olyan erő vel in dult el és foly ta tó dott

a lel ki mun ka, hogy – a gaz da sá gi vi -
lág vál ság és a két vi lág há bo rú el le né -

re – a negy ve nes évek vé gé re ha tal mas
éb re dés lett az or szág ban. 
Is ten állt az éb re dés mö gött több

olyan szer ve zet ál ta la össze han golt
szol gá la ta  nyo mán, mint  a  Fé bé,  a
Bet há nia, a Ke resz tyén If jú sá gi Egye -
sü let (KIE), a Ma gyar Ke resz tyén Di -
á kok Szö vet sé ge, a Ba rá ti Kör, a So li
Deo Glo ria (SDG) re for má tus di ák -
moz ga lom és több más tár sa ság az
egy há za kon  kí vül.  Sok  szép  lel ki
ének szü le tett ak kor tájt, és ke rült be
a ma gyar hí vő ének kul tú rá ba. A ne -
ve ze tes Hal le lu ja éne kes köny vet har -

minc ez res pél dány szám ban ad ta ki a
Bet há nia Egy let.
Az egy let tag jai ko mo lyan el kö te lez -

ték ma gu kat a Krisz tust kö ve tő élet -
mód mel lett. Nem új egy ház ala kult a
Bet há nia  Egy let  ke re té ben,  ha nem
min den  tag  lel ki is me re te sen  mun -
kál ko dott a ma ga fe le ke ze té ben, az éb -
re dést igye kez vén szol gál ni.
Min den meg tért hí vő em ber tag ja

le he tett  az  egy let nek,  aki  val lot ta,
hogy Krisz tus meg tisz tí tot ta őt a bűn -
től,  ki ra gad ta  a  sá tán  ha tal má ból,
örök éle tet adott ne ki ke gyel mé ből, és
ré sze sült a Szent lé lek aján dé ká ban. 
A ta gok Is ten irán ti há lá ból vál lal -

ták a szol gá la tot, a hit ter jesz té sé nek
ön fel ál do zó mód ján, Krisz tus sze re te -
té nek meg je le ní té sét a hét köz na pok -
ban – oda szen telt éle tük kel.
Az 1948-as év az egy let te vé keny sé -

gé nek csúcs pont ja, ami kor Bu da pes -
ten har minc két temp lom ban tar tot tak
evan gé li zá ci ós al kal mat, és Al cs úton,
il let ve Va ján há rom-öt ezer fős kon fe -
ren ci ák vol tak. 
1950-ben a Bet há nia Egy le tet ugyan

fel osz lat ták mint szer ve ze tet, de a ta -
gok – hű sé ges imád ko zó és Krisz tust
kö ve tő em be rek ként – há zi cso por tok -
ban ta lál koz gat tak. Ma is van nak hí -
vő test vé rek, akik az ak ko ri ne héz idők -
ben ju tot tak hit re, és őriz ték a lán got. 
A rend szer vál tást kö ve tő en, 1990-

ben azon nal meg ala kí tot ták – Bet há -
nia CE Szö vet ség né ven – a ko ráb ban
fel osz la tott  egy let  jog utód ját,  amely
még ab ban az év ben a CE Vi lág szö vet -
ség tag já vá vált. Az óta is fo lyik to vább
ren dü let le nül a lel ki mun ka. 
Pi lis csa bán a szö vet ség fenn tar tá -

sá ban mű kö dő Lel ki szol gá lat Há za
(képünkön) ad  le he tő sé get – al kal -
man ként ma xi mum öt ven hét fő ré -
szé re – csen des he te ken a lel ki épü -
lés re, meg té rés re.
Bu da pes ten, a  IX. ke rü let ben az

An gyal ut ca 30. sz. alatt az A30 if jú -
sá gi pin ce klub szol gál fi a ta lok rend -
sze res he ti al kal ma i nak meg tar tá sá -
ra. Eze ken kí vül Bu da pes ten a Sa lét -
rom ut cai re for má tus gyü le ke zet ad
ott hont  ima órák nak,  if jú  há za sok
össze jö ve te le i nek,  bib lia órák nak.
Mis kol con,  Deb re cen ben,  Haj dú -

szo bosz lón, Haj dú bö ször mény ben,
Va ján és Sze ge den van nak még rend -
sze res al kal mai a szö vet ség nek. 
Az ed dig meg is mer te ken kí vül ér -

de mes – a tel jes ség igé nye nél kül –
em lé kez ni  ré geb bi  ta gok ra: Mol nár
Má ria, Fe ren czy Je nő, Sal lay Ist ván,
Szik szai Bé ni, Bü tö si Já nos püs pök, dr.
Kiss Fe renc, Ab lon czy Dá ni el –
valamennyien „az ébredés emberei”.
A  Bet há nia  CE  Szö vet ség  irat -

misszi ó ja nemrég új ra ki ad ta a Hal le -
lu ja éne kes köny vet meg újí tott tar ta -
lom mal – az el ső ki adás már el is fo -
gyott. Fény su ga rak cím mel na pi Bib -
lia-ol va só ka la uz ként szol gá ló áhí ta tos -
köny vecs két is meg je len te tett a rend -
sze re sen meg je le nő Új Mus tár mag cí -
mű hír le vél mel lett. A ka la uz ban Kár -
pát-me den cei szer zők se gí te nek meg -
ér te ni Is ten na pi üze ne tét. 
A Bet há nia CE Szö vet ség ben va ló

tag ság fel té te le a fo ga da lom té tel. A fo -
ga da lom  szö ve gét  ér de mes  meg is -
mer nünk: „Mi vel a Meg vál tó en ge met
annyi ra sze re tett, hogy a ke reszt fán
meg halt éret tem, én is sze ret ni aka rom
őt, s irán ta va ló há lá ból éle te met ne -
ki  szen te lem.  Bíz va  az  ő  ere jé ben,
ko mo lyan tö rek szem min dig azt cse -
le ked ni, ami őne ki, az én Uram nak és
Meg vál tóm nak  ked vé re  van.  Igyek -
szem  va ló di  ke resz tyén  éle tet  él ni,
fő ként ab ban a kör ben és hely zet ben,
amely be ő ál lí tott. Igé jét min den nap
ol va som, min den nap imád ko zom, az
is ten tisz te le te ket ren de sen lá to ga tom.
Is ten or szá gá nak elő me ne te lén mun -
kál ko dom, mint a …. (vá ros ne ve) Bet -
há nia CE ke resz tyén szö vet ség tag ja a
szö vet ség gel szem ben vál lalt kö te le -
zett sé gem nek ele get te szek.”
A 20. szá za di ma gyar bel misszi ó -

ban je len tős te vé keny sé get foly ta tott
a  Bet há nia  CE  Szö vet ség.  Ma  öt
föld rész  hu szon ki lenc  or szá gá ban
lé te zik ez a szer ve zet, és tag jai igye -
kez nek a fo ga da lom ban el mon dot tak
sze rint Meg vál tó juk nak szen telt, bi -
zony ság te vő éle tet él ni. 
Imád ság ban hor doz zuk a Szí ri á ban,

Li ba non ban és Irán ban élő ke resz tyén
test vé re in ket, akik nek most kü lö nö sen
ne héz hit val ló éle tet él ni or szá guk ban. 

g Ta kács Fe renc

Krisztusértésegyházáért–aBethániaCESzövetség
b Amúltszázadelsőfelébenazébredésnagylaikusmozgalmaadottke-
retetahívőnépnek,hogytestvériszövetségbetömörülvetöltsebeIs-
tenakaratát.Evangélikus,reformátusésszabadegyházihívektalálkoz-
hattakazösszejöveteleken,ígyhídépültakülönbözőprotestánsfe-
lekezetekközött.Aszövetségjelmondata:Krisztusértésegyházáért.

A múlt szá zad el ső fe lé ben igen je len -
tős evan gé li kus sze mé lyi sé gek is tag -
jai vol tak a Bet há nia Egylet nek, pél dá -
nak oká ért – töb bek kö zött – Gáncs
Ala dár lel kész (Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök nagy ap ja), Tú róczy Zol tánpüs pök,
bá ró Pod ma nicz ky Pál pro fesszor.
„Pody bá csi” 1920–1923 kö zött a Be-
t há nia Egylet lel ké sze is volt, Tú róczy
Zol tán  pe dig  –  ar nó ti  szol gá la tá ra
vissza gon dol va – a kö vet ke ző ket ve -
tet te pa pír ra: „… ha az után fa lu si csen -
des ma gá nyom ban rám nem ta lál  a
Bet há nia, s evan gé li zá ló len dü le té vel
ma gá val nem so dor, ak kor alig ha le szek
az, ami va gyok.” (Tú róczy Zol tán: Íme!
Sza bó–Uzsaly Ny., Győr, 1933, 206–
207. o.) 
Ami kor én 1947-ben tag ja let tem a

szö vet ség nek,  ak kor  már  csak  egy
evan gé li kus lel kész volt ak tív tag ja : Sré -
ter Fe renc bu da vá ri lel kész.

Sal lay Ist ván lel kész  ha lá la  után,
1940-ben a református Szik szai Bé ni
lett az egye sü let fő tit ká ra. Az ő ha tá -
ro zott ve ze té se alatt lett az egye sü let
„zárt  kö zös sé gi moz ga lom má”. Aho -

gyan Ta kács Fe renc is ír ja, az 1948. év
volt a Bet há nia Egylet te vé keny sé gé -
nek a csúcs pont ja. Ak kor ren dez ték
meg a pro tes táns fe le ke ze tek a „har ma -
dik nagy-bu da pes ti evan gé li zá ci ót”.

Far kas Já nos atyai  ba rá tom,  aki
részt ve vő je volt ezek nek az al kal mak -
nak, ezt ír ja egyik dolgozatá ban: „1944.
Ben ne va gyunk a má so dik vi lág há bo -
rú ban. Ez év pün kösd je előtt Bu da pes -
ten 32 temp lom ban egy ide jű al li ansz
jel le gű evan gé li zá ci ó ra ke rült sor. Ezt
kö vet te 1946-ban a má so dik (en nek té -
má ja:  »Mi ért  ma rad tál  meg?!«)  és
1948-ban a har ma dik nagy-bu da pes ti
evan gé li zá ció. Az or szá gon vé gig vi har -
zott  há bo rú  aka dá lyoz ta,  egy elő re
meg bé ní tot ta  a  szol gá la to kat,  de  a
mun ka vég ső fo kon nem szűnt meg.”
Ez a har ma dik nagy- bu da pes ti evan -

gé li zá ció há rom hé tig zaj lott. Az el ső
hé ten vá ros szer te ima kö zös sé gek kö -
nyö rög tek na pon ta az evan gé li zá ció ál -
dá sá ért, és kö zel egy mil lió (!) röp la pot
osz tot tunk szét a vá ros ban. Akik ezt a
szol gá la tot  vál lal ták,  azok  egy  hé tig
min den nap  ugyan ab ban  az  órá ban,

ugyan ott  osz to gat ták  a  hit éb resz tő
szö ve gű röp la po kat.
Én a Gyu lai Pál ut cai köz pont ban a

nyom dá ból ki ke rü lő la po kat cso ma gol -
tam, és az ex pe di á lás ban se gí tet tem.
Ak kor jött a meg le pő hír, hogy az evan -
gé li kus Mol nár Gyu szi ba rá tun kat –
aki ak kor ta lán még egye te mis ta volt
– va la ki po fon ütöt te a röp lap osz to ga -
tás köz ben.
Ez már jel zés volt ar ról, hogy mit

vár ha tunk az el kö vet ke zen dő idő ben.
Ez  ugyan is  a  „for du lat  éve”  volt!  A
kom mu nis ták nyíl tan át vet ték a ha tal -
mat. Meg kez dő dött az ate is ta ál lam
val lás- és egy ház el le nes har ca…
A má so dik hé ten min den pro tes táns

temp lom ban egy he tes evan gé li zá ci ót
tar tott va la ki. Min de nütt ugyan az volt
a té ma. En gem – érett sé gi előtt ál ló
gim na zis ta ként  –  a  Szi lá gyi  De zső
té ri re for má tus temp lom ba kül dött ki
az egye sü let. Ott a kar za ton vol tam
„ren de ző”.
Csak  egyet len  re for má tus  temp -

lom ban nem volt evan gé li zá ció, Be -
recz ky Al bert lel kész  Po zso nyi  úti
temp lo má ban. Őt ugyan is még eb ben
az év ben püs pök ké vá lasz tot ták. Ő volt
a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke -
rü let el ső „ha la dó” – vagy is az ál lam -
ha ta lom hoz lo já lis – ve ze tő je.
Saj nos  az  evan gé li kus  ren dez vé -

nyek ről  nem  volt  tu do má som.  De
úgy  sej tem,  hogy  Zász ka licz ky Pál

fó ti es pe res-lel kész De ák té ri evan gé -
li zá ci ó ja en nek a nagy-bu da pes ti ak -
ci ó nak a ke re té ben ke rült meg ren de -
zés re. Azt vi szont tu dom, hogy en nek
az evan gé li zá ci ó nak a gyü le ke zet ben
ma ra dan dó ha tá sa volt.
A har ma dik hé ten volt a zá ró evan -

gé li zá ció a fa so ri re for má tus temp lom -
ban. 
Min den es te va la me lyik pro tes táns

fe le ke zet  lel késze  tar tott  be ve ze tő
szol gá la tot, az óra má so dik fe lé ben pe -
dig az ige hir de tést egész hé ten Szik szai
Bé ni tar tot ta. Úgy em lé ke zem, hogy
több ezer re be csül tük a részt ve vők szá -
mát. En nek a ha tal mas gyü le ke zet nek
ter mé sze te sen csak egy ré sze fért el a
temp lom ban;  a  nagy  ud va ron  és  a
gyü le ke ze ti ház ban szin tén több ez ren
zsú fo lód tak össze. Az ige hir de té se ket
hang szó rók köz ve tí tet ték. 
Én is mét ren de zői fel ada to kat kap -

tam. Az eme le ti gyü le ke ze ti te rem ben
kel lett  se gít sé gé re  len nem  azok nak,
akik igé nyel ték. Fe led he tet len em lék,
ami kor es te, szür kü let kor meg in dult
ha za a tö meg, és éne kel ték az evan gé -
li zá ció éne két: „Halld, az ég ha ran gi
zeng nek / messze föl dön szer te szét, /
hí rül ad va min de nek nek / Is ten üdv -
üze ne tét…”
A temp lom mal szem ben lé vő épü -

let ben orosz ka to nák vol tak. Min den
es te nyolc an-tí zen ki jöt tek a kert ka pu -
hoz, és cso dál koz va néz ték a fel lel ke -

sült tö me get, és hall gat ták a sod ró ere -
jű éne ket. 
Eb ben az év ben az al csú ti kon fe ren -

ci án  há rom ezer  fi a tal  jött  össze.
A  MÁV  kü lön  sze rel vényt  in dí tott
Bics ké re. Itt már gim na zis ta fi úk cso -
port ját ve zet tem fris sen érett sé gi zett di -
ákként. Ezt a ha tal mas tö me get kis cso -
por tok ra osztottuk, hogy min den ki vel
sze mé lyes kap cso lat ba ke rül hes sünk. 
Na gyon egy sze rű kö rül mé nyek kö -

zött él tünk. Sát rak ban a föl dön, szal -
mán fe küd tünk, és nagy ka to nai kon -
dé rok ban főz ték ne künk az egy sze rű
ételt. A rész vé te li díj meg ha tá ro zott
mennyi sé gű liszt, cu kor, bab, zsír és to -
jás volt. És né mi kis pénz a ke nyér vá -
sár lá sá ra. De ezek a kö rül mé nyek sen -
kit nem za var tak. Fel eme lő ér zés volt
együtt len ni ennyi fi a tal lal.
Éle tünk gond ja i val és prob lé má i val

kín lód tunk,  meg kö tö zött sé ge ink kel
és bű ne ink kel vi as kod tunk. Vá ra ko zás -
sal for dul tunk Is ten igé je fe lé. És ke res -
tük kér dé se ink re a vá laszt. 

Tu dom, hogy „em lé kez nünk kell ré gi -
ek ről”, de nem a múlt ból élünk. Is ten
gyer me ke i nek  na gyon  ko mo lyan  és
oda szán tan kel le ne össze fog ni uk és kö -
nyö rög ni a Szent lé le kért, hogy hoz za
el a lel ki éb re dés nek egy új, sod ró idő -
sza kát. 

g id. Pin tér Ká roly
nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész

„Emlékezzvisszaazegészútra,amelyenvezetettIstened,azÚr…” (5Móz8,2)

b KétségkívülaBethániaEgylet(CESzövetség)voltamúltszázadilel-
kiébredéslegmeghatározóbbéslegdinamikusabbmozgalma.Szemé-
lyesenisérintettvagyok,mert1946-banazalcsútiifjúságikonferen-
cián lettem tudatos keresztény. Takács Ferenc írása hat és fél
évtizednélrégebbiemlékeketkeltettéletrebennem…
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Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv., szász emlékistentisztelet) Kézdi Zorán;
de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Balicza
Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. fél 10. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6.
de. 3/4 11. Veperdi Zoltán; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. 10. (úrv.,
Sarepta-születésnapi hálaadó istentisztelet) Sztojanovics András; Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv., összegyülekezés napja) Donáth László;
Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Jakab Béla; Újpest,IV.,LebstückM.u.
36–38. de.  10.  Solymár  Péter  Tamás;  Káposztásmegyer, Megyeri Klub,
Megyeriút207. de. 9. Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.)
Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv., kantátazenés istentisztelet) Cselovszky Ferenc;
du. 6. (úrv.) megálló nevű ifjúsági istentisztelet; Fasor,VII.,Városligetifasor
17. de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. (úrv.)
Gombkötő Beáta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (úrv., szlovák) Gulácsiné Fabulya
Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,
Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolna
u.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy
Árpád; de. fél 11. (úrv., zenés istentisztelet) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Gáncs
Tamás; XI.,Németvölgyiút 138. de.  9. Gáncs Tamás; Budagyöngye,XII.,
SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; de. negyed 12. Keczkó Szilvia; Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf-Balogh Melinda; Zugló,XIV.,Lőcsei
út32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy
Tamásné;  Pestújhely, XV., Templom tér de.  10.  (úrv.)  Szabó  B.  András;
Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,
XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Kulcsár Márton János; Mátyásföld,XVI.,
Prodámu.24. de. 9. Kulcsár Márton János; Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.
(református templom) du.  3.  Kulcsár  Márton  János;  Rákoshegy, XVII.,
Tessediktér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de.
fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Kovács Áron;
Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,
Kossuth tér3. de.  10. Kósa László; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.
(reformátustemplom) de. 8. Kósa László; Kispest,XIX.,Templomtér1. de.
10. Deák László; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Deák László; Pesterzsébet,XX.,
AdyE.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Soroksár,XXIII.,
OtthonKözösségiHáz,Szitásu.112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budakeszi,
Főút155. (gyülekezeti terem) de.  fél  10.  (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára;
Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Mátraszentimre-Bagolyirtás,
Jókaiu.7-9.,FébéNázáret-temploma de. fél 12. dr. Barcza Béla.

Összeállította: Balla Mária

h I r d e t é s

glS – nem zet kö zi ve ze tői csúcs kon fe ren cia
Az Ame ri ká ból in dult Glo bal Le aders hip Sum mit (GLS), az az nem -
zet kö zi ve ze tői csúcs kon fe ren cia ok tó ber 3-án és 4-én Ma gyar or szág -
ra is meg ér ke zik. Hely szí ne: Sport kas tély, 1188 Bu da pest, Kis fa lu dy
utca 33/c. 
A ren dez vény elő adói kö zött kö szönt het jük: Bill Hy belst, a Wil low

Cre ek Com mu nity gyü le ke zet ala pí tó ját és ve ze tő lel ké szét • Pat rick
Len ci o nit, a The Tab le Gro up ala pí tó ját, el nö két, si ker könyv szer zőt •
dr. Hen ry Clo ud kli ni kai szak pszi cho ló gust, ve ze té si ta nács adót • Liz
Wi se mant, a Wi se man  cso port  el nö két,  si ker könyv szer zőt  • Co lin 
Po w ell volt ame ri kai kül ügy mi nisz tert • Bo nót, a U2 együt tes éne ke -
sét és ze ne szer zőt • ha zai elő adó ként dr. Vel key György kór ház igaz ga -
tót, a Ma gyar Kór ház szö vet ség el nö két.
To váb bi  in for má ció,  re giszt rá ció,  jegy ren de lés  hon la pun kon:  gls -

hun gary.org

evan gé li kus mű so rok a ma gyar te le ví zi ó ban
Szep tem ber 21-én, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban, az M1-en 9.50-kor kez -
dő dik az Evan gé li kus ma ga zin, me lyet szep tem ber 24-én, szer dán a Du -
na World csa tor nán 15.45-kor meg is mé tel nek. Szer kesz tő Nagy Lász ló, ren -
de ző Hor váth Ta más.

* * *

Szep tem ber 21-én, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban, az M1-en 10.15-től
Evan gé li kus if jú sá gi mű sort lát ha tunk, mely ben köz re mű kö dik a Fe renc -
vá ro si Kán to rá tus. Az adást szep tem ber 22-én, hét főn a Du na World csa -
tor nán 15.45-kor meg is mét lik.

* * *

Szep tem ber 21-én, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban, az M1-en 10.25-kor
Bib li ai je le ne tek könyv kö té se ken cím mel Ro zson dai Ma ri anne mu tat ja be
a re for má ció ko rá nak és az azt kö ve tő idő szak nak bib li ai áb rá zo lá sa it a
ko ra be li  köny vek  kö té se in.  Szer kesz tő  Nagy Lász ló, ren de ző  Ne mes
Takách Ág nes.

vi zsoly el jött hoz zánk
Sze re tet tel meg hív juk Önt és ked ves csa lád ját az Eu ró pai kul tú ránk gyöngy -
sze me cí mű, ma gyar bib lia tör té ne ti és -is me re ti ki ál lí tás ra. Té má ja: a Ká -
ro li-Bib lia út ja öt év szá za don át. Ven dég ki ál lí tó a Sto i ca Flo ri an Bib lia Li -
ga (Né met or szág) és dr. Szent ágo tai T. Ló ránt. Fő véd nök dr. Be recz Ág nes,
a Rá day Gyűj te mény igaz ga tó ja.
A ki ál lí tás hely szí ne: Éden Völ gye Ga lé ria, Bu da pest IV. ker., Gör gey

Ar túr u. 10. 
A ki ál lí tást szep tem ber 25-én, csü tör tö kön 18 óra kor meg nyit ja dr. Pe -

csuk Ot tó, a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra és dr. Ősz Far kas Er nő, a He -
ted na pi Ad ven tis ta Egy ház Du na mel lé ki Egy ház ke rü le té nek el nö ke.
A ki ál lí tás meg te kint he tő hét fő től pén te kig 11-től 18 órá ig, szom bat-

va sár nap 10-től 18 órá ig.

Szé kely Le ven te 1961. ok tó ber 23-án
szü le tett Szász tyú ko son. Gye rek ko -
rát Halm ágyon és Fog ara son töl töt -
te, és ugyan itt vé gez te ele mi, majd ál -
ta lá nos is ko lai ta nul má nya it is. A kö -
zép is ko lát Szé kely ud var he lyen vé gez -
te. Ez után hét évig Fog ara son, a Ké -
mi ai Kom bi nát ban dol go zott. 1987-
ben fel vé telt nyert az Egye te mi Fo kú
Egy sé ges Pro tes táns Teo ló gi ai Aka -
dé mi á ra Ko lozs vá ron.
1991-ben cse re di ák ként Ma gyar or -

szá gon  az  Evan gé li kus  Teo ló gi ai
Aka dé mi án ta nult, ahol sok em ber -
rel is mer ke dett meg, és élet re szó ló
ba rát sá go kat kö tött.
A si ke res lel ké szi vizs ga után 1992-

ben Halm ágy ba ka pott ki ne ve zést, és
há rom  évig  itt  tel je sí tett  lel ké szi
szol gá la tot. Min dig sze re tet tel be szélt
a „szü lő fa lu ról”, mely nek szép sé gét és
a  lel ké szi  lak  ven dég sze re te tét  sok
bel- és kül föl di test vér él vez het te.
1989-ben há zas sá got kö tött Hencz

Me lin dá val, hu szon ötö dik há zas sá -
gi év for du ló ju kat nem rég ün ne pel ték.
1992-ben  szü le tett  Örs fia,  majd
1998-ban Tas.
1995  szep tem be ré től  Tat ran gon

tel je sí tett lel ké szi szol gá la tot, aho vá
1996 ok tó be ré ben ik tat ták be mint
pa ró kus lel készt. Az itt vég zett 19 évi
szol gá lat alatt 133 al ka lom mal ke resz -
telt, 220 if jút ok ta tott és kon fir mált,
86 al ka lom mal es ke tett, 364 em bert
kí sért min den föl di ek utol só út já ra,
hir det ve sír juk mel lett az evan gé li u -

mot.  Ott  volt  sok-sok  gyü le ke ze ti
tag és csa lád el in du lá sá nál, nyo mon
kö vet te élet út ju kat, de je len volt el -
tá vo zá suk kor is. 
Az is ten tisz te le ti al kal mak és ka -

zu á lis szol gá la tok mel lett a gyü le ke -
zet szer ve zést is fon tos nak tar tot ta.
Be in dí tot ta a va sár na pi is ko lát, össze -
gyűj töt te  az  if ja kat,  ün ne pé lye ket
szer ve zett  a  gyü le ke zet  szá má ra,
min den  al ka lom mal  szí ne sít ve  az
egy há zi  esz ten dő  ün ne pe it,  va la -
mint nem ze tünk tör té nel mé nek je -
les év for du ló it.
Gyü le ke ze tei szá má ra test vér kap -

cso la to kat kö tött és ápolt: Ma gyar -
or szá gon a nagy tar csai és az oros há -
zi gyü le ke ze tek kel, Dá ni á ban Ho ven-
Il der he de gyü le ke ze te i vel. Kap cso lat -
ba  lé pett  egy  len gyel  evan gé li kus
misszi ói  köz pont tal  is,  amellyel  a

„ci pő do boz-ak ci ót” va ló sí tot ta meg.
En nek ered mé nye kép pen a Bras sói
Egy ház me gye fél ezer nél több – két és
ti zen öt év kö zöt ti – gyer me ke ré sze -
sül he tett ka rá cso nyi meg le pe tés ben.
Szé kely Le ven te a pres bi té ri um se -

gít sé gé vel meg szer vez te az egy há zi
in gat la nok kar ban tar tá sát is: temp -
lo mot  res ta u rált,  ra va ta lo zót  épí -
tett,  ven dég há zat  bő ví tett,  csán gó
szo bát ho zott lét re, és fo lya ma to san
szé pí tet te és rend ben tar tot ta ezek
kör nye ze tét.
Je len volt a kö zös sé get érin tő ren -

dez vé nye ken. Ak tív részt ve vő je és ér -
tel mi szer ző je volt a 2014-ben szer -
ve zett  há rom fa lu si  ha gyo má nyok
ün ne pé nek, és lel ke sen szer vez te a
temp lom száz het ven öt éves ju bi le u -
mát is…
Mun kás sá gá ra jel lem ző, hogy min -

dig szem előtt tar tot ta hí vei lel ké nek
mun ká lá sát  is.  Ba rá tai  szá má ra  is
min dig ma radt ide je, lett lé gyen az
egy  reg ge li  ká vé,  egy  te le fon hí vás,
szü le tés na pi  és  név na pi  kö szön tés
vagy ta lál ko zás. Min dig meg ra gad ta
az al kal mat, hogy bá to rít son, erő sít -
sen, csi tít son vagy együtt örül jön.
Fi a tal  kol lé gái  szá má ra  sok szor

az út mu ta tó sze re pét vál lal ta, idő sebb
kol lé gák kal az együtt mű kö dés le he -
tő sé gét ke res te, fon tos nak tart va a lel -
ké szek kö zös sé gé nek épí té sét.
A min den ha tó Is ten éle té nek öt -

ven har ma dik  esz ten de jé ben  szó lí -
tot ta el. 
Meg döb ben tő az el tá vo zás hir te len -

sé ge. Ki gon dol ta vol na, hogy röp ke
két hét,  és aki volt, már nincs. Aki
szólt, már né ma. Aki csa lád ja és ba -
rá tai mel lett  állt, most  ko por só ban
fek szik. Aki gyü le ke ze tét ve zet te, azt
most gyü le ke ze te kí sé ri utol só út já ra.
Ne héz, szin te le he tet len ezt fel fog -

ni. Vi gasz ta lást ta lál ni nem le het se -
hol, csak Is ten nél, aki így szól igé jé -
ben: „…ha a kül ső em be rünk meg -
rom lik is, a bel ső em be rünk még is
meg újul nap ról nap ra.” (2Kor 4,16)

g Si mon Lász ló

InmemoriamSzékelyLevente
(1961–2014)

b MintarrólaRomániaiEvangélikus-LutheránusEgyház–lapzártánk
utánérkezett–gyászjelentésébőlolvasóinkazEvÉletmúlthetiszá-
mábólmárértesülhettek,szeptember6-ánelhunytabarcaságiTat-
rangevangélikuslelkipásztora.Ahosszasbetegségután,mégisvárat-
lanhirtelenséggeltávozottSzékelyLevente azanyaországbanissokak
(sokunk)közeliismerőse,barátjavolt.Múltszerdántartotttemeté-
sén–többekközött–D.SzebikImre, aMagyarországiEvangélikus
Egyháznyugalmazottpüspökeisbúcsúzottanagyformátumúszol-
gatárstól,akinekgyászistentiszteleténAdorjániDezsőZoltán, aromá-
niaievangélikusegyházlelkészivezetőjehirdetteavigasztalásigéjét.Az
alábbiakbanSimonLászlóapácailelkipásztorbúcsúbeszédébőlidézünk.
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Nem tu dom, mennyi re van nak tisz tá -
ban a ked ves ol va sók az zal, hogy ha el -
men nek a Ma gyar Vö rös ke reszt ál tal
szer ve zett  vér adá sok  va la me lyi ké re,
ak kor meg kap ják a Ments Éle tet Ala -
pít vány kis, név jegy mé re tű kár tyács -
ká ját is, ame lyen egy sze mély re szó ló
kód van. A kó dot az ala pít vány web -
ol da lán kell meg ad ni, és a ne vünk be -
írá sa után egy név re szó ló ok le ve let ka -
punk, amely ar ról ta nús ko dik, hogy
ön kén tes  vér adó ként  épp  az  imént
men tet tük meg há rom em ber éle tét. 
A vér adás amúgy is me se sze rű: az

em bert egy ha lom cso ko lá dé val kí nál -
ják csak azért, mert ad va la mit a sa -
ját já ból úgy, hogy köz ben nem is ér -
zi an nak a hi á nyát.
Nem kér dés, hogy be teg em ber tár -

sa ink nak szük sé gük van a vér ké szít -
mé nyek re, és hogy az ön kén tes vér -
adás nak fon tos sze re pe van ab ban,
hogy ezek ren del ke zés re is áll ja nak.
A Vö rös ke reszt  igyek szik  is  ép pen
ezért nap ra kész nyil ván tar tást ve zet -
ni  az  ön kén te se i ről,  aki ket  SMS-
ben ér te sí te nek, ha az adott vá ros ba
szer vez nek vér adó na pot. Esz kö ze ik
kö zött azon ban va ló szí nű leg elő ke -
lő he lyet fog lal el a fen ti kis ok le vél,
ame lyet a leg töb ben biz to san öröm -
mel  osz ta nak  meg  is me rő se ik kel.
Sőt ab ban az eset ben, ha a Fa ce book-
azo no sí tónk fel hasz ná lá sá val tör té -
nik  mind ez,  au to ma ti ku san  be ke -
rül az ok le vél ké pe az  is me rő se ink
üze net fo lya má ba, és min den ki lát hat -
ja, mi lyen hős tet tet vit tünk vég hez. 
Szó  se  ró la,  de  e  so rok  író ja  is

meg men tett teg nap há rom éle tet, ma
pe dig en nek tu da tá ban nyu god tan
tud fog la la tos kod ni arról szóló cik -
ke meg írá sá val, hogy a mo dern mar -
ke ting  esz köz tá rá ban  sze re pel nek
ha té kony és ked ves esz kö zök.
Az ada ko zás hasz na nem von ha -

tó két ség be. És nem kell fel tét le nül a
sze gény öz vegy asszony két fil lér jé re
– az az tel jes va gyo ná ra – gon dol ni,
mert már a leg ki sebb jó té kony ko dás
is jó té kony ha tás sal van ránk. 

Ric hard Wi se man, a bri tek sztár -
pszi cho ló gu sa  ír ta  le  59 má sod perc
cím mel ma gya rul is meg je lent köny -
vé ben,  hogy  ku ta tá sok  iga zol ták  az
ado má nyo zás  sze mé lyes  bol dog sá -

gunk ra  gya ko rolt  po zi tív  ha tá sát. 
A könyv az élet kü lön bö ző te rü le te i ről
tar tal maz hasz nos ta ná cso kat, ame lyek
az  ön se gí tő  köny vek kel  el len tét ben
mind  tu do má nyos  ku ta tá si  ered mé -
nyek re épül nek, a cí me pe dig so kat -

mon dó: a fe je ze tek vé gén meg pró bál -
ja egy perc nél ke ve sebb idő ben össze -
fog lal ni a  leg fon to sabb ta nul sá go kat. 
Az ada ko zás sal kap cso lat ban még

meg em lí ti, hogy nem kell fel tét le nül
pénz be li nek len nie, egyet len nap öt
nem anya gi ter mé sze tű ked ves sé ge is
rend kí vül  hasz nos  bol dog ság ér ze -
tünk szem pont já ból.
Ro ha nó vi lá gunk ban vi szont az is

ne héz sé gek  árán  le het sé ges  csak,
hogy meg fe le lő időt tud junk szán ni
a  jó té kony ko dás ra.  Egy  szer ve zet
azon ban  pa rá dé san  egy sze rű  mó -
dot ta lált en nek a meg ol dá sá ra: a Tab
for a Ca u se (tab fo ra ca u se.org)  egy
bön gé sző höz  le tölt he tő ki egé szí tőt
fej lesz tett, amely min den egyes új lap
ak ti vá lá sá nál meg nyí lik. Így a te le pí -
té sé től kezd ve, ha új ol dalt sze ret nénk
meg nyit ni, ak kor nem egy üres ol dal
vagy a könyv jel ző ink vagy más gyá -
ri  be ál lí tás  lesz  lát ha tó,  ha nem  a
Tab for a Ca u se ál tal kí nált fe lü let,
amely csu pa hasz nos dol got tar tal -
maz.  Egy részt  szá mos  gyors in dí tó

gom bot he lyez he tünk el raj ta, más -
részt  olyan  esz kö zö ket  ad,  mint  a
jegy zet tömb, a Go og le-ke re ső, a be -
ágyaz ha tó Go og le-nap tár, har mad -
részt iz gal mas vagy me di ta tív ké pe -
ket is meg je le nít.
Az egész pe dig úgy kap cso ló dik az

ada ko zás hoz, hogy az ol da lon hir de -
té sek is meg je len nek, és a szer ve zet
az eb ből szár ma zó be vé te le ket oszt -
ja szét az elő re meg ha tá ro zott cé lok -
ra. E cé lo kat  je len leg öt  cso port ba
oszt ják: em be ri jo gok, ivó víz, ok ta -
tás, egész ség ügy, kör nye zet. A cé lok

alá pe dig kü lön bö ző szer ve ze tek tá -
mo ga tá sa tar to zik – az ivó víz pél dá -
ul a Wa ter.org-ot ta kar ja, míg az ok -
ta tás egyik cél pont ja a Room to Re ad,
amely har ma dik vi lág be li te le pü lé se -
ken épí t ki könyv tá ra kat. 
Min den  egyes  új  bön gé sző ab lak

meg nyi tá sá ért  egy  szí vet  ka punk,
ha pe dig is me rő se ink is csat la koz nak
a mi meg hí vá sunk ra, ak kor két száz -
öt ven szív vel nö vek szik a szám lá lónk.
Ezek ből  a  szí vek ből  költ he tünk  a
fen ti cé lok ra, és a szer ve zet ez alap -
ján ha tá roz za meg, hogy me lyik cél -
te rü let mennyi tá mo ga tást fog kap -
ni. Idő ről idő re szin tet is lé pünk, így
ma ga a rend szer egy jól ki ta lált ado -
má nyo zó já ték nak is tű nik.
A Tab for a Ca u se idő vel  jó ko ra

ha tást  ér het  majd  el.  Ta valy  még
csak 5688 sze mély éves ivó víz kész le -
té ről gon dos kod tak, és 182 hold nyi
eső er dőt men tet tek meg, de mi vel jó
és  iz gal mas kez de mé nye zés ről van
szó, ez a hatás csak nő ni fog…

g N. B.

Azadakozásörömteliútjai
e g yH áZ é S vil ág H álÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

be szél ge tés Ko nok ta más fes tő- és szob rász mű vésszel
Az Ars Sac ra Ala pít vány tisz te let tel meg hív ja Önt szep tem ber 22-én, hét -
főn 18 órá ra Ko nok Ta más Kos suth-dí jas fes tő- és szob rász mű vész nek
a Mag dol na-to rony ban meg te kint he tő, Utak a transz cen dens fe lé cí mű
ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó be szél ge tés re a Bu da vá ri Ön kor mány zat au lá -
já ba (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.). A mű vésszel Fa bi ny Ta más evan -
gé li kus püs pök be szél get. 
A ki ál lí tás szep tem ber 20-ától 28-áig, na pon ta 10–18 óra kö zött te -

kint he tő meg.

Ha rang to rony-új ra szen te lés mag ló don
„Erős to rony az Úr ne ve, oda fut az igaz, és vé del met ta lál.” (Péld 18,10)
Sze re tet tel meg hív juk a Mag ló di Evan gé li kus Egy ház köz ség fel újí tott ha -
rang tor nyá nak új ra szen te lé sé re. A szlo vák–ma gyar nyel vű ün ne pi is ten -
tisz te let  szep tem ber  27-én,  szom ba ton  dél után  fél  4-kor  kez dő dik
temp lo munk ban (Su gár út 79.). A szen te lés szol gá la tát dr. Cser há ti né Sza -
bó Iza bel la, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pök he lyet te se vég -
zi. Kö zöt tünk szol gál Gu lá csi né Fa bu lya Hil da or szá gos szlo vák lel kész,
Győ ri Pé ter Ben já min es pe res.

Mag ló di Evan gé li kus Egy ház köz ség

fel vé te li tá jé koz ta tó a de ák té ren
A  De ák  Té ri  Evan gé li kus  Gim ná zi um ba  (1052  Bu da pest,  Sü tő  u.  1.)
a 2015/16-os tan év re fel vé te liz ni szán dé ko zó di á kok és szü le ik szá má ra
szep tem ber 27-én, szom ba ton 10 óra kor fel vé te li tá jé koz ta tót tar tunk. Ezen
az al kal mon az is ko la igaz ga tó ja szá mol be a szü lők nek is ko lánk mű kö -
dé sé ről, ha gyo má nya i ról és a fel vé te li rend szer ről. A gye re kek pe dig di -
ák ja ink se gít sé gé vel is mer he tik meg az is ko lát. 
Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő, most 4. és 8. osz tá lyos ta nu ló kat szü -

le ik kel együtt!

meg hí vó or szá gos pap né ta lál ko zó ra
Szep tem ber 26–28. kö zött „…de mondd, hány perc az ün nep?” cím mel
or szá gos pap né ta lál ko zót ren de zünk Ba la ton szár szón. Sze re tet tel vár juk
az ak tív lel ké szek fe le sé ge it!

Nyi tott temp lo mok nap ja
A szep tem ber 20-i nyi tott temp lo mok nap já nak prog ram ja a deb re ce ni
evan gé li kus temp lom ban (4025 Deb re cen, Mik lós utca 3.):
14.00:Temp lom tör té ne ti ki ál lí tás a temp lom 125 éves ju bi le u ma al kal má ból.
15.00:Pe rem – Az él mény teo ló gia hely szí ne: Be szél je nek Is ten ről az ízek! 
• Or go na kon cert Bes se nyei Do rottyaor go na mű vész elő adá sá ban; köz re mű -
kö dik Ta kács Il di kó (ének) és Ver sánsz ky Il di kó (he ge dű).
16.00:Dr. Joób Ár pád – a ma gyar nép ze ne mu lat ta tó anya gá ból össze -
ál lí tott – köny vé nek be mu ta tó ja zsí ros ke nyér rel tá lal va. • A Lát ha tat lan
Szín ház  Érin té sek cí mű  elő adá sa.  (Elő ze tes  je lent ke zés  szük sé ges: 
lat ha tat lan@je len let mu hely.hu)
A prog ra mo kon va ló rész vé tel in gye nes az ér dek lő dők szá má ra!
Hí vo gat juk a gyü le ke zet hez nem tar to zó is me rő se in ket is!

h I r d e t é s e K

El ső ként Ha fen scher Ká roly, az ok ta -
tá si köz pont igaz ga tó lel ké sze, a zsi nat
lel ké szi el nö ke – aki a kor mány ál tal
élet re  hí vott  Re for má ció  Em lék bi -
zott ság mun ká ját mi nisz te ri biz tos ként
se gí ti – a bi zott ság fel ada ta i ról, ter ve -
i ről szólt. Ta valy ok tó ber ben a pro tes -
táns kul tu rá lis es ten je len tet te be Ba -
log Zol tán, az em be ri erő for rá sok mi -
nisz te re, hogy a re for má ció kez de te öt -
száz éves ju bi le u má nak mél tó meg ün -
nep lé se ér de ké ben em lék bi zott sá got
hoz nak lét re. (A pro tes táns egy há zak
de le gált jai mel lett a ró mai ka to li kus
egy ház ré szé ről Pá pai La jos győ ri me -
gyés püs pök, a Ma gyar Ka to li kus Püs -
pö ki Kon fe ren cia al el nö ke vesz részt
a bi zott ság mun ká já ban.) Az éven te
két szer ülé se ző gré mi um négy mun -
ka cso por tot  –  kul tu rá lis,  tu do má -
nyos, stra té gi ai és val lás kö zi – ho zott

lét re an nak ér de ké ben, hogy a ju bi le -
um kap csán mi nél hang sú lyo sab ban
tud ják is mert té ten ni a pro tes tan tiz -
mus kis sé el fe lej tett ér té ke it. A ju bi le -
u mi  év ben  kon fe ren ci át,  kon cer te -
ket, kul tu rá lis ren dez vé nye ket szer vez -
nek, de a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um -
ban  is  nagy sza bá sú  ki ál lí tás  nyí lik
majd. Több könyv és ki ad vány meg je -
len te té sét  is  terv be  vet ték.  Az  ese -
mény fo lyam mal a fi a ta labb kor osz tá -
lyok fe lé is nyit ni sze ret né nek, a prog -
ra mo kat pe dig tu da to san nem Bu da -
pest-köz pon tú an ter ve zik. 
Az  es pe re si  ta nács ko zá son  több

idei  na gyobb  lé leg ze tű  ren dez vény
ér té ke lé sé re is sor ke rült. Az or szá gos
lel kész kon fe ren ci á ról  Kon dor Pé ter
es pe res, a szar va si mun ka év kez dő ta -
nács ko zás ról dr. Lack ner Pál, a püs pö -
ki ta nács re fe ren se, míg az idei Szél ró -

zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál -
ko zó ról Mes ter há zy Ba lázshar kai lel -
kész, Szél ró zsa-atya be szélt. 
Több sé gé ben  po zi tív  vissza jel zé -

sek ér kez tek ezek kel a ren dez vé nyek -
kel kap cso la to san, de né hány kri ti kai
vé le mény is el hang zott. Az or szá gos
kon fe ren ci ák  ese té ben  a  részt ve vők
szá má nak csök ke né se, to váb bá a lel -
ké szek „je lent ke zé si mo rál ja” ha gyott
né mi  kí ván ni va lót  ma ga  után…
A Solt vad ker ten ren de zett Szél ró zsá -

ra 2375-en re giszt rál tak, több mint két -
szer annyi an, mint a két év vel ez előt ti
ren dez vény re. A leg na gyobb lét szám -
ban a 18–30 év kö zöt ti fi a tal fel nőt tek
ér dek lőd tek a ta lál ko zó iránt.

Cser ven ák An na Má ria fő köny ve -
lő az el múlt év no vem be ré ben lét re jött
Ze len ka Pál Evan gé li kus Szo li da ri tá si
Alap pal kap cso la tos ta pasz ta la ta it osz -
tot ta meg az es pe re sek kel. Mint mond -
ta, a be ve ze tett új rend szer hez a lel ké -
szek és a gyü le ke ze tek is jól al kal maz -

kod tak. Ki sebb zök ke nő ket le szá mít -
va az alap jól mű kö dik. 

Bár dossy Ta más, a gyü le ke ze ti és
misszi ói osz tály hit tan re fe ren se a hit -
ok ta tás sal össze füg gő ak tu á lis kér dé -
se ket vet te sor ra. Mi u tán be ve zet ték az
is ko lák ban a kö te le ző hit- és er kölcs -
tan ok ta tást, alap ve tő vál to zá sok kö vet -
kez tek be – mond ta. Vál to zás az  is,
hogy et től a tan év től kezd ve a hit ok -
ta tás sal kap cso la tos szer ve zé si fel ada -
tok  az  or szá gos  iro dá hoz  ke rül tek.
Ez zel nagy ad mi niszt ra tív ter het vet -
tek le az es pe re sek vál lá ról. 
Az elő ter jesz tést és az élénk vi tát kö -

ve tő en az es pe re si kar két ja vas la tot is
meg fo gal ma zott, ame lye ket a püs pö -
ki ta nács és az or szá gos pres bi té ri um
elé ter jesz te nek jó vá ha gyás ra. 

Ko czor Ta más, a De ák Té ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um is ko la lel ké sze Temp -
lom és is ko la cím mel az is ko la lel ké szek
hely ze té ről, szol gá la tá ról tar tott vi ta -
in dí tó elő adást.
A rév fü lö pi es pe re si kon fe ren cia

utol só blokk já ban Krá mer György or -
szá gos iro da igaz ga tó tá jé koz tat ta az
es pe re se ket az Ül lői úti szék ház kü -
szö bön ál ló fel újí tá sá ról, az egy szá -
za lé kos fel aján lá sok ról, il let ve a pá -
lyá za tok hely ze té ről. Né meth Zol tán
lel kész, az or szá gos iro da nem ré gi -
ben meg ala kult gyü le ke ze ti és misszi -
ói osz tá lyá nak ve ze tő je pe dig ter ve it
is mer tet te, és be mu tat ta az új osz tály
mun ka tár sa it.

g Kiss Mik lós

Hit oK ta táS, Nyug díj tör véNy éS SoK miN deN máS

Egyhajóbanesperesek
b Szokás,hogyazévinégyesperesitanácskozásközülazősziüléstöbb-
napos.EzúttalarévfülöpiOrdassLajosEvangélikusOktatásiKözpont
voltahelyszíneaszeptember7–9.közöttmegtartottesperesikonferen-
ciának,amelyentöbbaktuáliskérdésisterítékrekerült.Atanácskozás
egyhangúságátegybalatonisétahajókázássaloldottákarésztvevők.Anyi-
tóáhítatotifj.dr.HafenscherKároly tartotta,mígatanácskozástöbbiige-
szolgálatátLuptákGyörgy,SzabóAndrás ésBenczeAndrás esperesek.

f
o

tó
: 

r
o

s
tá

n
e

 P
Ir

I 
M

a
g

d
a



 e 2014. szeptember 21.  Evangélikus Élet

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu. • Evéleton-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu).
Tervezőszerkesztő: Szabó Dávid Károly (david.szabo@lutheran.hu). Munkatárs:Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu).
Rovatvezetők: dr. Hafenscher Károly – Régi-új liturgikus sarok (hafo@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca
(pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu), Tamásy Tamás – Új nap – új
kegyelem (tamytam@t-online.hu). Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi
Áron, Kendeh K. Péter, Kiss Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; fax: 1/486-
1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi
u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Árusítja a ki adó. Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Terjesztésiügyekbenreklamáció a Magyar
Posta Zrt. Hírlapüzletág ingyenes telefonszámán: +36-80/444-444 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Hamburgból
9.50/M1
Evan gé li kus ma ga zin
10.15/M1
Evan gé li kus
if jú sá gi mű sor
10.25/M1
Bib li ai je le ne tek
könyv kö té se ken
21.15/DunaWorld
Gasztroangyal – Pilis
22.45/DunaTv
Szimfonik Live Kolozsváron
(koncertfilm)

HÉTFŐ

5.15/M1
Hajnali gondolatok
8.00/DunaTv
Isten kezében
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
15.45/DunaWorld
Evangélikus ifjúsági műsor
18.30/M1
Az Élet menete
23.25/DunaTv
Négy lábbal a földön
(magyar dokumentumfilm)
0.00/M2
Az A38 hajó színpadán:
Palya Bea
(koncertfilm)

KEDD

15.45/DunaWorld
Élő egyház
(vallási híradó)
19.39/Kossuthrádió
,,Ragyog a mindenség’’
Részletek a Kaláka együttes
lemezéről
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.25/DunaWorld
A válogatás
(magyar dokumentumfilm)
Titkosszolgálat a határon túl
2.30/DunaTv
Hagyaték
,,Hívogatom az élőket’’
– A harang

SZERDA

9.10/DunaTv
100 kép a XX. századból
Jesse Owens
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
15.30/DunaTv
Büszkeségeink,
a hungarikumok
A herendi porcelán
15.45/DunaWorld
Evangélikus magazin
21.40/M2
Testvérek
(amerikai filmdráma, 2009)
22.25/DunaWorld
Magyar elsők
Az első magyar tévéadás

CSÜTÖRTÖK

13.30/M1
Dávid – Michelangelo
márványóriása
(olasz dokumentumfilm)
15.30/DunaTv
Szép, szőke szerelmünk,
a Tisza
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A történelem partjain
19.25/Kossuthrádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
21.05/PaxTv
Bach: János-passió
23.35/DunaTv
MüpArt classic
Bartók-est a Művészetek
Palotájában

PÉNTEK

10.35/PaxTv
Pilátus
(koncertfilm)
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
15.15/PaxTv
Veszteségből nyereség,
nyereségből győzelem
Dr. Bagdy Emőke előadása
22.15/DunaWorld
Szabadság tér ’89
(történelmi magazinműsor)
1.20/DunaTv
Néprajzi értékeink
A szentesi tekerőlant

SZOMBAT

6.25/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.40/DunaTv
Hagyaték
Budapest ostroma
és a kitörés
11.10/PaxTv
A Poézis együttes új dalai
(koncertfilm)
15.30/SzentIstvánRádió
(észak-Magyarország)
Ökumené – Testvéregyházak
félórája
Benne: Lélekhangoló
(szentistvanradio.hu)
15.50/DunaWorld
Itthon vagy! Magyarország,
szeretlek!
(élő körkapcsolás)

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet 
a budavári templomból
9.05/DunaTv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
9.30/Bartókrádió
Musica sacra
Lickl János György művei
11.25/DunaTv
Beavatás
Az ismeretlen Isten
17.25/DunaWorld
Liszt Ferenc és a Pesti Vigadó

VASáRnAPTÓLVASáRnAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 21-étől szeptember 28-áig

Vasárnap(szeptember21.)
Ezért te hát nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve vé nyek, ha nem pol gár tár sai a
szen tek nek és há za né pe Is ten nek.Ef 2,19 (Zsolt 144,15b; Lk 17,11–19; Róm 8,/12–
13/14–17; Zsolt 146) Nem kell, hogy két sé gek gyö tör je nek. Nem va gyunk ide -
ge nek. Nem kell el ke se red nünk, ha oly kor ma gá nyos nak érez zük ma gun kat
azon a he lyen, ahol Krisz tus kül döt te i ként, ke resz tyén em be rek ként ide ge nül,
jö ve vény ként ál lunk. Az apos tol sza va biz tat: nem vagy egye dül ak kor sem,
ha Krisz tus ural mát va la hol csak egy ma gad kép vi se led, mert az élő Is ten hez
tar to zol, aki mint a leg na gyobb ha ta lom van min dig mö göt ted és ve led.

Hétfő(szeptember22.)
Mert mind nyá jan Is ten fi ai vagy tok a Krisz tus Jé zus ban va ló hit ál tal. Gal
3,26 (2Móz 19,5; 2Tim 1,1–6/7/; 2Krón 20,1–26) Mi lyen cso dá la tos rá döb -
ben ni, hogy az em ber gyer me ki hely zet ben van az Is ten nel szem ben. Mint
gyer mek rá ha gyat koz hat egé szen az Aty já ra, gond ta la nul él het. Bár mi kor szól -
hat hoz zá, kér dez het tő le. Ha hi bá zott, ak kor is hoz zá me ne kül het, és ve le
min den nap újat kezd het. Min dig ott hon van az Aty ja mel lett, az atyai ház -
ba mint a sa ját já ba lép het. Tud ja, hogy sze re ti az Aty ja, csak jót kap hat tő -
le, min dig a ja vát akar ja.

Kedd(szeptember23.)
Ami kor meg hal lot ta Jób há rom ba rát ja, hogy mennyi baj ér te őt, el jöt tek a la -
kó he lyük ről… És mel let te ül tek a föl dön hét nap és hét éj jel; de egyik sem szólt
hoz zá egy szót sem, mert lát ták, hogy mi lyen nagy a fáj dal ma. Jób 2,11.13 (Róm
12,15; Jn 9,24–38/39–41/; 2Krón 26,1–23) A könny a fáj da lom szent jo ga. Nem
kell szé gyell nünk. Jé zus sem szé gyell te a könnye it, ami kor sírt ba rát ja, Lá zár
sír ja mel lett. Sza bad sír ni a sí ró val, együtt érez ni a szo mor ko dó val, Is ten szí -
ne előtt áll va. Hi szen az iga zi vi gasz ta lás nem fel tét le nül ab ban van, hogy az
Úr úgy is meg sza ba dít min ket, ha nem ab ban a tu dat ban, hogy még a mély ség -
ben, a fáj da lom ban, a be teg ség ben is ve lem van az Is ten. Itt is ő az Úr!

Szerda(szeptember24.)
Jé zus Krisz tus mond ja: Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és
meg vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek. Mt 11,28 (Ézs 61,1.3; Fi -
lem 1–16/17–22/; 2Krón 28,1–15) Jé zus ön ma gá hoz hív ben nün ket. Ne té vesszük
el az irányt! Nem új tör vény re, nem új ta ní tás ra, nem na gyobb ha ta lom ra van
szük sé günk, ha nem Jé zus ra, a ve le va ló sze mé lyes kap cso lat ra. Csak az ő je -
len lé te, a ve le va ló együtt lét ad ja meg ne künk azt, ami re az em be ri szív nek iga -
zán szük sé ge van: nyu gal mat, bé kes sé get, de rűt, meg újult éle tet.

Csütörtök(szeptember25.)
Is ten mond-e olyat, amit meg ne ten ne, ígér-e olyat, amit nem tel je sít? 4Móz
23,19b (2Kor 1,20; 1Krón 29,9–18; 2Krón 28,16–27) Is ten min den sza va te -
rem tő erő, se be in ket gyó gyí tó, bű ne ink től tisz tí tó, éle tün ket for má ló ha ta -
lom. Meg tart ja ígé re tét, va ló ra vá lik min den sza va, ha nem csak mel lé ke sen
hall gat juk és vesszük ma gunk ra, ha nem az lesz éle tünk alap ja. Ami lyen mér -
ték ben me rünk en ge del mes ked ni az ő sza vá nak, olyan mér ték ben ta pasz -
tal juk meg ere jét. Csak az az is te ni szó vá lik biz tos alap pá szá munk ra, amely -
re rá me rünk áll ni, és ha így te szünk, meg ta pasz tal juk, hogy éle tün ket Is ten
ke ze tart ja.

Péntek(szeptember26.)
Bíz za tok az Úr ban min den kor, mert az Úr a mi kő szik lánk mind örök re! Ézs
26,4 (2Kor 3,4; Jn 13,31–35; 2Krón 34,1–7) Eb ben a mo dern, fel gyor sult, egyik
nap ról a má sik ra vál to zó vi lág ban ke res sük az ál lan dó ság, a nyu ga lom, a bé -
kes ség szi ge te it, de mi előtt el ér nénk őket, köd be vesz nek előt tünk. Sok min -
den re meg pró bá lunk épí te ni: a bol dog csa lá di élet re mé nyé re, egy ked ves sze -
mély re, egy a szí vet ma gá val ra ga dó ér zés re, egyé ni am bí ci ó ra, kar ri er re, de
mind eze ket egy pil la nat alatt el so dor hat ják az élet vi ha rai. Csak Is ten az, aki
örök és ál lan dó, aki min dig meg ma rad, min dig hű ma rad, so ha nem tá vo -
zik el tő lünk. Nem en ged el ben nün ket, ha mi ki nem vesszük ke zé ből a ke -
zün ket. Szá munk ra Jé zus ban mu tat ta meg Is ten, hogy ő a kő szik la. Ő a szi -
lárd alap, amely re épí te nünk le het, ame lyen szá munk ra is ad he lyet.

Szombat(szeptember27.)
Az ő pa ran cso la ta pe dig az, hogy higgyünk az ő Fi á nak, a Jé zus Krisz tus nak
ne vé ben, és sze res sük egy mást. 1Jn 3,23 (5Móz 13,1; 2Thessz 2,13–17; 2Krón
34,8–21) Jé zus ta nít meg ben nün ket egy más sze re te té re, aki úgy sze re tett,
hogy a he lyünk re állt, és meg halt he lyet tünk. Ha ezt meg ért jük, ak kor ké -
pe sek le szünk be le él ni ma gun kat a má sik em ber hely ze té be, tud juk majd a
má sik em ber sze mé vel néz ni az éle tet, és más lesz a sú lya minden nek. Jé -
zus kö ze lé ben át for má ló dik a szí vünk, meg újul a gon dol ko zá sunk. Be épül
min den egy na gyobb egész be, be le si mul az Is ten aka ra tá ba, hogy min den
szol gá la tunk ál dás sá le gyen az ő ke zé ben.

g Kon dor Pé ter

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
APRÓHIRDETéS

Bu da pest X. ke rü let, Gép ma dár ut cá -
ban 50 m2-es la kás el adó. 20/824-3056.

GyÁSZ J E LEN Té S

„…akik Is tent sze re tik, azok nak
min den ja vuk ra szol gál, azok -
nak, aki ket örök el ha tá ro zá sa
sze rint el hí vott.” (Róm 8,28)
Mély  fáj da lom mal  tu dat juk,

hogy édes anyánk, Re idl Se bes -
tyén né szü le tett Schä fer Er zsé bet
au gusz tus 23-án,  éle té nek  104.
évé ben  csend ben,  bé ké sen  el -
aludt. Te me té se 26-án volt a be -
lecs kai te me tő ben. A Ha rang szó,
majd az Evan gé li kus Élethű sé ges
ol va só ja volt.
Gyá szol ják  lá nyai  és  sze ret tei.

Csil lag he gyi
össze gyü le ke zés

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it
és ba rá ta it szep tem ber 21-én a bé -
kás me gye ri temp lom ba (1038 Bu -
da pest,  Me ző  u.  12.)  az  össze -
gyü le ke zés  nap já ra.  Dél előtt  10
óra kor az is ten tisz te le ten Do náth
Lász ló pré di kál.  Dél ben  kö zös
ebéd re  vár juk  ven dé ge in ket.  14
óra kor: Az em ber men tő ka to na -
szö ke vény: ti zen öt éve halt meg
Tát rai Vil mos –  a  he ge dű mű -
vész re csa lád ja em lé ke zik. Tát rai
Vil mos he ge dű jén Ga bo ra Gyu la
ját szik, Fü löp Zsu zsan na (szop rán)
éne kel. 
Az  al ka lom ra  a  be lé pés  in -

gye nes, ado má nyo kat jó szív vel
fo ga dunk.

Nyug dí jas lel ké szek ta lál ko zó ja
a Nyu ga ti egy ház ke rü let ben

Sze re tet tel hív juk és vár juk a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let nyug -
dí jas lel ké sze it, há zas tár sa i kat, va la mint lel kész öz ve gye in ket szep tem -
ber 30-án, ked den 10 órá ra egy ház ke rü le tünk szék há zá ba, a nyug dí jas
lel ké szek ha gyo má nyos ta lál ko zó já ra.
Rész vé te li szán dé ku kat, kér jük, le gye nek szí ve sek je lez ni a püs pö ki hi -

va tal ban a 96/200-063-as vagy a 20/824-4222-es te le fon szá mon.
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé ge

meg hí vó őszi 
csen des nap ra

Sze re tet tel vá runk min den ér dek -
lő dőt szep tem ber 27-én a Sa rep -
ta  Evan gé li kus  Sze re tet ott hon
temp lo má ba  (Bu da pest  II.  ker.,
Ör dög árok  u.  9.),  ahol  az  EKE
(Evan gé li ku sok  Kö zös sé ge  az
Evan gé li u mért)  kö zös ség  tart ja
őszi csen des nap ját. A nap té má ja:
Jé zus ne vé ben.A prog ram 10 órá -
tól 16 órá ig tart. A szer ve zők fris -
sí tők ről gon dos kod nak, de ebé det,
kér jük, min den ki hoz zon ma gá val.

pe da gó gus kon fe ren cia
„Aki te hát val lást tesz ró lam az
em be rek előtt, ar ról majd én is
val lást te szek mennyei Atyám
előtt…” (Mt 10,32)
A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -

gé li kus Egy ház ke rü let 14. pe da -
gó gus kon fe ren ci á ját ren de zi ok -
tó ber 3–4-én Pá pán, a Gyu rátz
Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is -
ko lá ban. Rész le tes prog ram és je -
lent ke zé si lap az is ko la hon lap -
ján ér he tő el: gy uratz.lu the ran.hu


