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Esperesiktatás Ecsenyben f 3. oldal
Ordass- és Prónay-díjasok f 5. oldal
Száz éve született fasori tanárok f 6. oldal
Ünnepi hangverseny a Deák téren f 7. oldal
Görbe tükörben – a papné f 10. oldal
„Büntiszéken” f 13. oldal

„Is ten or szá gá nak ér ke zé sét
vár juk. Nem azért ér ke zik,
mert vár juk, ha nem azért
vár juk, azért si et tet jük, mert
Jé zus ígér te, hogy el jön”
A vasárnap igéje f 2. oldal

„Re mény sé gem sze rint eb ből a dia ló gus -
ból mind két fél és fő leg egész egy há zunk
nyer te sen ke rül het ki: stra té gi ánk ta lán
még misszi ó ibb lesz, misszi ói mun kánk
pe dig még kon cep ci ó zu sab bá vá lik. ”
Gáncs Péter zsinati jelentése f 4. oldal

g Lup ták György

Ézsa i ás köny vét ol vas va egy ré gen lá -
tott nagy sze rű film né hány kép so ra
me rült fel em lé ke im kút já ból. A Si -
va ta gi show cí mű, 1974-ben ké szült
dél-af ri kai ter mé szet film egy rész le -
te. Meg ér ke zik a vár va várt esős év -
szak a si va tag ba. Az él te tő ned ves ség
ha tá sá ra a szá raz, kö ves ta laj ban
szunnya dó mil li ó nyi mag egy csa pás -
ra élet re kel, és tar ka bar ka szí nek ben
pom pá zó vi rág sző nyeg gé va rá zsol ja
a si va ta got. 

Je ru zsá lem ből Je ri kó fe lé tart va az
em ber a Jú de ai-si va ta gon kel át. A tá -
vol ról jött ma gyar a si va ta got egy faj -
ta sza ha rai ho mok ten ger nek kép -
ze li el. Ez azon ban más si va tag.
A nyolc száz mé te res he gyek va ló já -
ban ko pá rak, in kább a kő a meg ha -
tá ro zó, s nem a ho mok. Itt-ott egy
kecs ke- vagy bir ka nyáj, nem is ér te -
ni, ugyan mit le gel het nek eb ben a si -
vár ság ban. A no vem ber től áp ri lis
vé gé ig tar tó esős idő szak nak há la, ide
is új ra vissza tér az élet. Év ről év re
meg úju ló örök kör for gás.

Bi zo nyá ra ez a kép ih let te Ézsa i ást:
„Örül ni fog a pusz ta és a szom jú föld,
vi gad a pusz ta ság, és ki vi rág zik raj -
ta a nár cisz.” (Ézs 35,1) Majd így so -
rol ja a be szé des ter mé sze ti ké pe -
ket: „…víz fa kad a pusz ta ság ban, és
pa ta kok ered nek a pusz tá ban. Tó vá
lesz a dé li báb, és víz fa kad a szom jú
föl dön. Ahol az előtt sa ká lok ta nyáz -
tak, nád és ká ka te rem.”

Mú ló ban van Is ten bün te tő ha rag -
ja, kö ze leg a ha za té rés, az új já épí tés
idő sza ka. Mert Is ten bün tet ni is tud
– er ről sze re tünk ma is meg fe led kez -
ni. Több száz évig várt, szó vá tett és
fi gyel mez te tett. De el jött a nap, ami -
kor meg mu tat ta: a vég te len sé gig
nem tű ri el né pe hűt len sé gét. A nép
messze ide gen be űze tett – a tör té ne -
lem Ura akar ta ezt így. S ott a fog ság -
ban volt idő ön ma guk ba néz ni, ren -
dez ni vég re kö zös dol ga i kat. 

A pusz ta ság ban nyí ló nár cisz Is ten
meg úju ló ke gyel mé nek a je le. Ad vent
ne kem min dig el sőd le ge sen ezt a
meg úju lást je len tet te: még tart a ke -
gye lem ide je. Még élek, még do bog
a szí vem, még tu da tá ban va gyok a
dön té se im nek. És Is ten még min dig
vár. S most ad vent ben az egy más
után láng ra lob ba nó gyer tyák kal, a
kö zel gő ün nep pel új ra em lé kez tet,
mit is tett ér tünk! Olyan lett, mint mi.
Nyo mo rú sá gos kö rül mé nyek kö zött
lát ta meg a vi lá got, el ső lá to ga tói a
tár sa da lom szé lé re szo rult em be rek
mel lett messzi ről jött ide ge nek vol -
tak. Elő je le ként maj da ni ke reszt ha -
lá lá nak, min den ki ál ta li el ve tett sé gé -
nek – hogy sen ki se mond has sa, tá -
vol van Is ten, el ér he tet len és meg is -
mer he tet len. 

A pusz ta ság ban nyí ló nár cisz ar -
ra ösz tö kél, hogy még ne ad juk fel. Is -
ten még nem mon dott le ró lunk.
Nem mon dott le ró lad, nem mon dott
le né pünk ről, és nem mon dott le
evan gé li kus egy há zunk ról sem. Még
vár, és még re mény ke dik, hogy

vissza té rünk hoz zá, és ezt olyan mó -
don tesszük, aho gyan ő azt már
meg mu tat ta. 

Mert az utat ő mu tat ja, és nem mi.
A sze mé lyes meg té rést sen ki sem
spó rol hat ja meg. Az Is ten sze rin ti
bűn lá tás és a bű nök meg val lá sa ki ke -
rül he tet len elő fel té te le Is ten meg -
bo csá tá sá nak. Az bi zony nem megy

au to ma ti ku san. Itt nincs kis ka pu,
nem le het át búj ni a léc alatt. Ezt a lé -
pés so ro za tot nem vált hat juk ki pót -
cse lek vé sek kel, nem he lyet te sít het jük
egyéb ként he lyén va ló és szim pa ti kus
öt let elé sek kel és ak ti vi tá sok kal. Is ten
elé csak egy mó don le het áll ni: aho -
gyan a vám sze dő tet te a temp lom hát -
só sar ká ban. Le bo rul va előt te és csak
ennyit mond va: „Is ten, légy ir gal mas
ne kem, bű nös nek.”

De amíg mint egy Is ten nel vi tat -
koz va – vagy in kább Is ten iga zát vi -
tat va – nem tart juk mind azt bűn nek,
amit pe dig ő an nak tart, nos, ad dig
még messze a gyó gyu lás. És messze
a meg úju lás is. Ki kell mon da ni, mai
eu ró pai és ma gyar ke resz tyén sé -
günk szin te csak pót cse lek vé sek ből
áll. Úgy te szünk, mint ha élő hi tű ke -
resz tyé nek vol nánk, pe dig nem az Is -
ten ál tal ki je lölt egyet len utat jár juk.
A csu pán csak val lá sos em ber ben a
szo ká sok, be ideg ző dé sek he lyet te sí -
tik az élő Krisz tus-hi tet. Pót ká vé –
kof fe in nél kül, il lú zi ót nyújt élő tar -
ta lom he lyett.

Ad vent ar ra buz dít, hogy ha Is ten
tü rel me tart még, ak kor eb ből csak
egy kö vet kez het: bát ran kell él nünk
ez zel a le he tő ség gel. Lu ther mond ja
egyik ige hir de té sé ben: „A kül ső (hir -
de tett) ige, il let ve pré di ká ció az a ve -
ze ték és esz köz, amely ál tal Krisz tus
és az Ő ke gyel me ne künk meg je len -
te tik, fel kí nál ta tik és szí vünk be száll.
E nél kül so ha sen ki meg se lát ja ezt
a kin cset.” (Temp lo mi posz til la,
Szent há rom ság utá ni 19. va sár nap
ige hir de té se.) 

Az ige egy há za ként szánk ban az
élő Is ten igé jé vel kell el ső sor ban
oda for dul nunk em ber tár sa ink hoz,
a vi lág hoz. Ránk ez bí za tott, min den
más csak esz köz, mód szer. Az élő Is -
ten élő igé je dön ti le a fa la kat köz te
s kö zöt tünk. Az élet be szé de győ zi le
el len ál lá sun kat. Be lénk ezt éget te
Is ten, mond juk, hir des sük, ki ált suk
be le a vi lág ba!

A mi dol gunk a vi rág hagy mák el -
ül te té se. Is ten az, aki meg ad ja az él -
te tő őszi esőt. S ak kor majd vi rág ba
bo rul nak gyü le ke ze te ink, egy há -
zunk, egész éle tünk.

A szer ző evan gé li kus lel kész, a Bács-
Kis kun Egy ház me gye es pe re se

Nárciszokatálmodó

„A pusz ta ság ban nyí ló
nár cisz Is ten meg úju ló
ke gyel mé nek a je le. 
Ad vent ne kem min dig
el sőd le ge sen 
ezt a meg úju lást 
je len tet te: még tart
a ke gye lem ide je. 

A ta nács ko zás Krá mer György or szá -
gos iro da igaz ga tó áhí ta tá val kez dő -
dött, majd meg em lé kez tek a kö zel -
múlt ban el hunyt zsi na ti tag ról, Gyu -
ris Mik lós ról, a Bor sod-He ve si Egy -
ház me gye fel ügye lő jé ről. Új zsi na ti
ta gok be mu tat ko zá sa és es kü té te le
után az ügy rend mó do sí tá sát vé gez -
ték el a kül döt tek. 

Vá lasz tá sok kö vet kez tek ez után.
Egy részt a zsi nat lel ké szi al el nö két
kel lett meg vá lasz ta ni, te kint ve,
hogy az ed di gi al el nök, Smi dé li usz
Zol tán, a So mogy-Za lai Egy ház me -
gye es pe re se nyu ga lom ba vo nult.

Más részt meg vá lasz tás ra várt a
zsi nat teo ló gi ai bi zott sá gá nak el nö -
ke is. A zsi nat lel ké szi al el nö ké nek
Ros tá né Pi ri Mag dol nát, a Va si Egy -
ház me gye es pe re sét, a teo ló gi ai bi -
zott ság el nö ké nek pe dig Orosz Gá -
bor Vik tort, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem do cen sét vá lasz -
tot ták meg. 

A kö vet ke zők ben két ki emelt – a
győ ri In su la Lu the ra nát és a bu da pes ti
De ák té ri épü let komp le xu mot érin tő
– be ru há zás ról adott tá jé koz ta tást
Fi cze re Ilo na, az or szá gos iro da épí té -
si, in gat lan ügyi és mű em lé ki osz tá lyá -

nak ve ze tő je, il let ve a győ ri gyü le ke zet
kép vi se le té ben Rás kai Pé ter épí tész.

Az or szá gos tiszt ség vi se lők be -
szá mo ló it hall gat ták meg ezek után
a kül döt tek. Az elő ző év ben már el -
fo ga dott mun ka mód szer sze rint a
zsi nat az elő ze te sen elekt ro ni kus
úton ki kül dött je len té sek re ér ke zett
kér dé sek és az azok ra adott vá la szok
alap ján ha tá ro zott. A tes tü let a be szá -
mo lók mind egyi két – egy ki vé tel lel
– ér de mi vi ta nél kül, nagy több ség -
gel fo gad ta el. 

A ki vé tel az or szá gos bí ró ság el nö -
ké nek be szá mo ló ja volt. Gi ró Szász
Já nos saj ná la tos mó don nem vett
részt a ta nács ko zá son, így tá vol lé té -
ben je len té sét a gré mi um le vet te a
na pi rend ről. A je len tés azon ban tör -
té ne te sen érin tet te egy lel kész kö zel -
múlt be li fe gyel mi ügyét, amely ko -
moly hul lá mo kat vert, és több kér dést
a fel szín re ho zott. 

– Nagy fel újí tá son va gyunk túl – kez -
di az in téz mény be mu ta tá sát a ve ze -
tő, Ju hász Esz ter, aki hat éve vál lal ta
el ezt a szol gá la tot, Pécs ről ide köl töz -
ve vet te át a sze re tet ott hon ve ze té sét.
A nem csak ener ge ti kai meg úju lást

szol gá ló, kö zel 114 mil lió fo rin tos be -
ru há zás ke re té ben el vé gez ték a fa lak
kül ső hő szi ge te lé sét, va ko lá sát, meg -
újul tak a kül ső nyí lás zá rók, mi köz ben
– sa ját erő ből – meg szé pül tek a la -
kó szo bák és a kö zös sé gi te rek is.

Az új, kor sze rű épü let gé pé sze ti rend -
szert pe dig úgy ter vez ték meg és ala -
kí tot ták ki, hogy a te tő re és a kert be
te le pí tett nap ele mek és -kol lek to -
rok je len tő sen ol csób ban ál lít sák elő
az elekt ro mos és a hő ener gi át. 

– Har minc két gon do zot tunk van,
át lag élet ko ruk nyolc van négy év –
foly tat ja Esz ter. Az ő el lá tá suk, gon -
do zá suk a fel ada tunk. A han gu la tos
kert ki csit még ta lán ma gán vi se li az
épít ke zés nyo ma it, ám az idős höl gyek
lát ha tó öröm mel búj nak elő szo bá ik -
ból egy kis sé tá ra. Jól esik le ve gőz ni,
süt ké rez ni a bá gyadt őszi nap sü tés -
ben, el ül dö gél ni, me ren ge ni vagy ép -
pen be szél get ni az ár nyas fák alatt.

ZöldutatkapottazÜllőiútiberuházás
Zsi nat: be szá mo lók, tör vény mó do sí tá sok, vá lasz tá sok
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f Folytatás a 10. oldalon
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„A zord hi deg el le né re nagy szám ban
gyűl tek össze a meg em lé ke zők a sze -
ren csi vas út ál lo más előtt, ahol het ven
év vel ez előtt be va go ní roz ták a tér ség -
ből össze fog do sott em be re ket…”

Emlékmű Szerencsen f 8. oldal
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Ad vent – Jé zus el jö ve te le. Nem azért
ér ke zik, mert vár juk, ha nem azért
vár juk, mert ígér te, hogy ér ke zik. Az
ad vent nem pusz ta vissza te kin tés
haj da ni ér ke zé sé re, ha nem a bet le he -
mi ér ke zés erő sí ti re mény sé gün ket:
aki el jött a föld re, em ber ré lett, az jön
el ítél ni élő ket és hol ta kat. Az ad vent
Jé zus má so dik el jö ve te lét hir de ti.
Nem is il lik hoz zá ne gé des han gu lat
csil lám ló csil la gok kal fel dí szí tett fő -
ut cán. 

Az ad vent fe szült vá ra ko zás, az
ígé ret be tel je se dé sé nek sür ge té se.
Ahogy éne kel jük is: „Törd át az ég zárt
aj ta ját…” (EÉ 149) Fe szült vá ra ko zás,
mert az Is ten szőt te sző nyeg visszá ját
lát juk itt (Re mé nyik: A sző nyeg visszá -
ja), ha jó za nul né zünk kö rül a vi lág -
ban. S olyan könnyen be le ga ba lyo -
dunk el var rat lan szá la i ba, és meg aka -
dunk a bűn és a ha lál cso mó i nál. 

Van nak, akik még gyer me ki en bíz -
nak a fej lő dés ben. Meg tud juk vál toz -
tat ni a vi lá got – vé lik –, hisz aho gyan
az em be ri rossza ság nak ha tá sa van, bi -
zo nyo san az em be ri jó ság is to vább -
su gár zik. Má sok – ta lán pesszi mis ták,
ta lán re a lis ták – úgy lát ják, hogy ha az
egek tar tó erői még nem is ren dül tek
meg, de a föld tar tó erői már inog nak.
Akár a te rem tett ség egyen sú lyá ra,
akár a csa lá dok, a nem ze dé kek egy ben
tar tó erő i re te kin tünk. S ez a fo lya mat
már alig ha ál lít ha tó meg. 

Ezért Jé zus ígé re te, hogy di cső ség -
ben jön el, és meg újít min de ne ket,
ele ve nünk ben érint meg min ket.
S min den olyan jel, min den olyan

moz za nat, amely ezt a di cső sé ges el -
jö ve telt mu tat ja, olyan, mint ami kor
a sző nyeg szí né ből lát ha tunk va la mit.
Ha hang zik az ige, ha fel idé ző dik a
pró fé ták be tel je sült ígé re te, ha az

úr va cso ra ke nye ré ben és bo rá ban
Jé zus tes tét és vé rét ad ja ne künk,
mind bá to rí tás, hogy va ló ban kö ze -
le dik meg vál tá sunk. 

Ezek a je lek – ahogy a fák ta vasszal
vi rág ba bo rul nak – azt hir de tik,
hogy ha a jó fej lő dé sét nem is re mél -
het jük, és erőnk sem mi a meg bom -
lott egyen súly hely re ál lí tá sá hoz és az
össze ku szá ló dott szá lak ki bo go zá sá -
hoz szük sé ges erő höz mér ve, ha
nem tud juk is vissza hoz ni az el ve szett
pa ra di cso mot, még is vár juk Is ten
or szá gá nak el ér ke zé sét. 

Ezek a je lek – a min dig ér tünk szó -
ló ige, az ér vé nyét nem vesz tő evan -
gé li um – azt hir de tik, hogy ez a
nem ze dék, a tér és idő fog lya i nak
nem ze dé ke nem mú lik el, míg meg
nem lát hat ja Is ten ural mát, amely
nem ma gá tól, nem au to ma ti ku san
ala kul ki, ha nem Jé zus hoz za el. Ő te -
rem ti meg. Ő tör li el a bűnt és a ha -
lált. Te rem té sé nek el ső zsen géi mi

ma gunk va gyunk, aki ket a Szent lé lek
a ke reszt ség ben új já te rem tett. 

Ad ven ti idők ben élünk. Jé zus új te -
rem té sei eb ben a vi lág ban. Nem hi -
szünk az em ber jó szán do ká ban (Jó -

zsef At ti la ra jon gá sá val szem ben),
nem hi szünk az ál ta lunk meg vál toz -
tat ha tó vi lág ban. Jé zus ban hi szünk.
Hisszük, hogy ő jön ha ta lom mal és
di cső ség gel ítél ni élő ket és hol ta -
kat. Hisszük, hogy íté le te nem ret te -
net, ha nem kö nyö rü let. Ezért nem
me ne kü lünk ön ma gunk elől a ké nyel -
mes élet, a sa ját ott hon zárt ka pui
mö gé. Ami kor pe dig csüg ge dünk a
ránk sza ka dó gon dok mi att, a kö -
nyör gés és a di csé ret út ja in ke resz tül
ke re sünk – Jó zsef At ti lá val együtt –
új erőt. 

És há lá sak va gyunk, ami kor az új
te rem tés, Is ten kö zel gő or szá ga va -
la hol lát ha tó vá vá lik, ami kor ki tar -
tó imád ság és fi gye lem ál tal em be -
rek egy mást meg ért ve meg bé kél nek,
ami kor né pek kö zött fa lak om la nak
le, ami kor meg bé lye g zet tek nye rik
vissza be csü le tü ket, és emelt fő vel
lép het nek a kö zös ség be. Há lá sak
va gyunk, ami kor gon dol ko dá si irá -

nyok vál toz nak meg: az em ber már
nem erő for rás, s a gaz da sá gos ság
csak egy le het sok más, fon to sabb
érv mö gött, ami kor em ber ré vá lik az
is, aki nem „pol gár”, ha nem haj lék -
ta lan, mun ka nél kü li, aka rat ta lan és
erő t len. 

Mind ezek a je lek olya nok, mint az
ad ven ti ko szo rú gyer tyái. Min den nap
új re mény ség gel hir de tik, hogy kö ze -
le dik meg vál tá sunk. 

Is ten or szá gá nak ér ke zé sét vár -
juk. Nem azért ér ke zik, mert vár -
juk, ha nem azért vár juk, azért si et -
tet jük, mert Jé zus ígér te, hogy el jön.
Ámen. 

g BEn c zE And rás

Imád koz zunk! „Csil la gok te rem tő
Ura, / hi tünk örök fény su ga ra, / vi lág -
meg vál tó Krisz tu sunk, / hall gasd
meg es dek lő sza vunk. // Mert ir ga -
lom ra in dí tott / a ha lált ho zó pusz -
tu lás, / meg vál tást hoz tál: a be teg, /
bű nös vi lág nak gyó gyu lást. // A vi lág
fá radt es te lén, / mint nász te rem ből
vő le gény, / el hagy tad ál dott Szűz -
anyád / mé hé nek tisz ta temp lo mát.
// Erőd és ha tal mad előtt / térd re bo -
rul nak min de nek, / az égi ek s a föl -
di ek / kész ség gel hó dol nak ne ked. //
Szent Urunk, hit tel kér imánk, / ki
egy kor íté lőnk le szel, / ne ér hes sen
min ket so ha / az ál nok el len ség nyi -
la. // Krisz tus, leg ke gye sebb Ki rály, /
di csé rünk té ged és Atyád, / s a Lel ket,
a Vi gasz ta lót / most és örök idő kön át.
Ámen.” (Is me ret len 9. szá za di szer ző;
for dí tot ta: Far kas falvy Dé nes)

AD vent 2.  vA sár nAp jA – LK 21,25–36 

Aszínébőlisvalamit

Mai írá sunk Bach há rom, ad vent
el ső va sár nap já ra írott kan tá tá ját is -
mer te ti. Eze ket a mű ve ket – ma gá -
tól ér te tő dő mó don – ad vent alap -
éne ke, a Nun komm, der Hei den
Hei land (Jöjj, né pek Meg vál tó ja, EÉ
131) kö ti össze és ha tá roz za meg. Lu -
ther Már ton az óegy há zi Ve ni re -
demp tor gen ti um him nusz ból (GyLK
655) for dí tot ta-ala kí tot ta a ko rált.

A há rom kan tá ta kö zül a leg ko -
ráb bi az Erd mann Neum e is ter szö -
ve gé re 1714-ben We im ar ban kom po -
nált Nun komm, der Hei den Hei land
(BWV 61). A be ve ze tő kó rus té tel a
Lu ther-ének el ső vers sza kát dol -
goz za fel a kor ban mo dern nek szá -
mí tó hang sze res for má ban, fran cia
nyi tány ként: „Jöjj, né pek Meg vál tó -
ja, / Tisz ta Szűz nek mag za ta, / Mind
e vi lág cso dál ja, / Mint jöt tél e vi lág -
ra.” Ez az ün ne pi ka rak ter egy aránt
szim bo li zál ja Jé zus Je ru zsá lem be
va ló be vo nu lá sát (óegy há zi evan -
gé li um, Mt 21,1–9) és a Meg vál tó ér -
ke zé sét. 

A té tel kö zép ré szé ben meg vál to -
zik a met rum: a „Des sich wun dert al -
le Welt” („Mind e vi lág cso dál ja”) sor
hár mas lük te té sű, szár nya ló fú ga ként
épül fel. Ezt a ka rak tert foly tat ja a re -
ci tat ivót kö ve tő te nor ária is, amely -
ben a két he ge dű és a két brá csa kü -
lön le ges hang szí nű szó la ma fo nó dik
össze az ének szó lam mal. Ami lyen rö -
vid, olyan zse ni á lis a kö vet ke ző re ci -
ta ti vo: a basszus Jé zus biz ta tó sza vát
szó lal tat ja meg: „Íme, az aj tó előtt ál -
lok, és zör ge tek: ha va la ki meg hall ja

a han go mat, és ki nyit ja az aj tót, be -
me gyek ah hoz, és ve le va cso rá lok, ő
pe dig én ve lem.” (Jel 3,20) A rö vid, piz -
zi ca to ak kor dok a ko pog ta tást ele ve -
ní tik meg. A ben ső sé ges szop rán ária
a va ri ál tan is mét lő dő csel ló szó lam fe -
lett hív: „Nyílj meg, szí vem, Jé zus jön,
és be köl tö zik.” 

A rö vid zá ró ko rál Phi lipp Nic o lai
éne ké nek – Wie schön le uch tet der
Mor gens tern (Szép fé nyes Haj nal csil -

la gom, EÉ 361) – rész le te: „Ámen,
ámen, / Jö vel, Uram, szép ko ro nám,
és ne kés sél. / Té ged vár lak buz gó
szív vel.” (Új zen ge de ző mennyei kar
[ÚZMK], 1743, 391. szám, 7. vers szak
vé ge)

Az azo nos cí mű (szin tén hat té te -
les) lip csei kan tá ta (BWV 62) 1724-
ben ke let ke zett, és Bach ko rál kan tá -
ta-év fo lya má hoz tar to zik. Jel lem ző -
je, hogy a ko rál el ső és utol só vers sza -
ka ere de ti alak já ban je le nik meg, a
töb bi stró fa pe dig re ci ta ti vo és ária -
szö ve gek for má já ban át költ ve (a
szer ző is me ret len). A mű élén ki bő -
ví tett, kon cer táló ko rál fel dol go zás áll:
a Lu ther-ének el ső ver se. A tán cos,

dal sze rű te nor ária ka rak te rét a hang -
sze res be ve ze tő is erő sí ti. Az erős
hőst meg szó lí tó, ro busz tus basszus -
ária a he ro i kus tí pus hoz tar to zik.
A kan tá tát egy sze rű, négy szó la mú
ko rál har mo ni zá lás zár ja: „Di cső ség
az Atyá nak, / Ő egy szü lött Fi á nak, /
A Szent lé lek Is ten nek / Le gyen örök
tisz te let.” (8. vers szak)

A Sch wingt freu dig euch em por zu
den er ha be nen Ster nen (Száll ja tok fel
a fen sé ges csil la go kig, BWV 36) el -
ső ver zi ó ja – nyi tó kó rus és há rom
ária – vi lá gi kan tá ta volt; a mű sok
vál to zat után nyer te el vég ső for má -
ját. 1731-ben Bach négy ko rál té tel lel
bő ví tet te a da ra bot: há rom stró fa Lu -
ther him nusz pa raf rá zi sá ból, egy pe -

dig Phi lipp Nic o lai fent em lí tett Haj -
nal csil lag-éne ké ből szár ma zik. Négy
té tel az ige hir de tés előtt, négy pe dig
utá na szó lalt meg a lip csei is ten tisz -
te le ten.

A kom po zí ció így ki ala kult for má -
ja egye dül ál ló Bach élet mű vé ben.
A kó rust és az ári á kat az Erd mann
Neum e is ter-fé le kan tá ta tí pus ból ve -
szi át, vi szont le mond a re ci tat ivók -
ról a ko rál té te lek ja vá ra. Nyil ván va -
ló, hogy Bach itt új uta kat ke res a
„mo dern” kan tá ta és a ko rál együt -
tes al kal ma zá sá ban.

A nyi tó kó rus ze né jét a tri o lás he -
ge dű mo tí vum és az oboa dal la ma ha -
tá roz za meg. A szi go rú szer kesz té sű

szop rán-alt ko rál du ett ben ső sé ges
hang já val Bach leg ih le tet tebb té te lei
kö zé tar to zik. A te nor ária Jé zust
mint a Lé lek vő le gé nyét áb rá zol ja. Ez
a fel fo gás je le nik meg az el ső rész
négy szó la mú zá ró ko rál já ban is:
„Szól jon te hát az or go na, / Gyö -
nyö rű sé ges mu zsi ka, / Ének szók is
zeng je nek. / Hogy az édes Jé zu som -
nak, / Drá ga szép ked ves Uram nak /
Sze rel mé ben ör vend jek. / Zeng jen,
peng jen / Vi gas sá gos, buz gó sá gos
hál’adó szó, / Nagy az Úr, ezek re mél -
tó.” (ÚZMK, 391. szám, 6. vers szak)

A má so dik rész basszus ári á já nak
öröm te li hang ja mu tat ja a vi lá gi,
szü le tés na pi ere de tet: kö szön ti az ér -
ke ző Urat, és ké ri, hogy ve gyen szál -
lást a ke resz té nyek szí vé ben. Erős
kont raszt ezek után a ha to dik té tel,
amely ben a te nor szó lis ta las sú ér té -
kek ben szó lal tat ja meg a ko rált, mi -
köz ben a két oboa d’amo re élénk fi -
gu rá ci ói Is ten Fi á nak har cát és győ -
zel mét áb rá zol ják: „Ki aty já val örök-
egy / Har cát test ben vív ja meg, / Tes -
tünk gyön ge sé ge it / Ere jé vel hat ja át.”
(6. vers szak) A con ti nuo os ti na to fi -
gu rái erő sí tik a té tel szi go rú sá gát.

An nál ked ve sebb nek hat a szop -
rán ária, amely nek szö ve ge ki fej ti,
hogy a gyen ge, bű nös em ber is ten di -
csé re te is ked ves a Te rem tő előtt.
A té tel kö zép ré sze le he tő sé get ad a
szop rán és a he ge dű vissz hang já té ká -
ra. A zá ró ko rál ki tel je sí ti az is ten di -
csé ret hang ját.

Az ér dek lő dők a kan tá ták cí mé re
rá ke res ve sok szép fel vé telt ta lál -
hat nak a You Tu be-on. Hall gas sunk
hát Ba chot, és imád koz zunk Lu ther
éne ké vel, hi szen: „…az éj sza ka mú -
lik, a nap pal pe dig már egé szen kö -
zel van.” (Róm 13,12; rész let az óegy -
há zi epis to lá ból)

g Dr. EcsE di Zsu zsa

Oratio
œcumenica
[Lel kész:] Ir gal mas és ke gyel mes Is te -
nünk! Te el küld ted Fi a dat, hogy re -
mény sé get hoz zon föl di éle tünk re -
mény te len sé gé be. Ké rünk, hall gass
meg min ket, ami kor Jé zu sunk ne vé ben
eléd hoz zuk ké ré se in ket. A te sze re te -
ted ben re mény ke dünk. Se gíts, hogy
mind az, amit ké rünk, aka ra tod sze rint
le gyen, és tel je sít hesd azt.

[Lek tor:] Légy egy há zad dal, evan -
gé li kus egy há zunk kal és gyü le ke ze -
tünk kel. Nél kü led el eset tek és gyen gék
va gyunk. Őrizz meg ben nün ket az
egy ség, a sze re tet és a bé kes ség út ján.
Igéd mu tas sa meg szá munk ra az igaz -
ság út ját, hogy ra gasz kod has sunk hoz -
zád. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zad
ve ze tő i ért: püs pö ke in kért, es pe re se in -
kért, lel ké sze kért, pres bi te re kért és
mind azo kért, akik kü lön fé le szol gá lat -
ban áll nak egy há zad ban. Adj ne kik hű -
sé get és ki tar tást ak kor is, ha ne héz sza -
va kat kell ki mon da ni. Se gítsd őket,
hogy tő led kér jék és kap ják a ve ze tés
böl cses sé gét. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Eléd hoz zuk a te rem tett vi -
lá got. Imád ko zunk hí vő kért és hi tet -
le ne kért egy aránt, hi szen mind nyá jan
a te gyer me ke id. Ké rünk, bé kél tesd
meg az egy más sal szem ben ál ló kat,
hogy a gyű lö let he lyett a sze re tet, a ha -
rag he lyett a meg bo csá tás, az ön zés he -
lyett pe dig egy más se gí té se le gyen
ér ték ké min den tár sa da lom és val lás
szá má ra. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Imád ko zunk ha zán kért
és né pün kért, ma gyar sá gun kért. Adj
bölcs ve ze tő ket, akik nem csak sa ját
hasz nu kat ke re sik, ha nem fe le lős sé get
hor doz nak a rá juk bí zot ta kért. Ké rünk
té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Légy a csa lá dok kal. Áldd
meg azok örö mét, akik nek a csa lád já -
ban bol dog ság és sze re tet van, de légy
azok kal is, akik nél fe szült sé gek ne he -
zí tik há zas tár sak, szü lők és gye re kek
vagy test vé rek min den nap ja it. Ne
hagyd el azo kat, akik nek há zas sá gá ra
ál dá so dat ad tad, sem azo kat, aki ket a
ke reszt ség ben gyer me ked dé fo gad -
tál. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] For dulj azok fe lé is, akik
ma gá nyo sak. Állj oda mind azok mel -
lé, akik ér ték te len nek ér zik ma gu kat,
el ve szí tet ték ön be csü lé sü ket. Mu tasd
meg ne kik, hogy sze re ted őket. Ne
hagyd ma gá ra egyet len el ke se re dett,
csa ló dott gyer me ke det sem. Ké rünk
té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk a test ben
szen ve dő kért. Hall gasd meg só ha ju kat,
és légy mel let tük ak kor is, ha sen ki nincs
ágyuk mel lett a leg ne he zebb idő ben. Te
ké szítsd fel azo kat is, akik a leg ne he zebb
út ra in dul nak. Fogd a ke zü ket és sze -
ret te ik ke zét, hogy ben ned vi gasz ta lód -
has sa nak. Ké rünk té ged…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Kö szön jük, hogy már itt,
a föl di élet ben be léd vet het jük re -
mény sé gün ket. Te erő síts meg ben -
nün ket éle tünk min den nap ján, hogy
hi tünk ben és re mény sé günk ben meg -
ma rad has sunk, az örök ké va ló ság ban
pe dig szín ről szín re lát has sunk és di -
csér hes sünk té ged, Szent há rom ság
egy igaz és örök Is ten.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

b Azadventivárakozásidőszakábanjobbanigényeljükazelcsendese-
dést,meditációt,feltöltekezést.Ahamarsötétedőnapokbanfényér-
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„Íme,azajtóelőttállok,észörgetek”
Ad ven ti kan tá ták
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A ba la ton szár szói in téz mény ve ze tői
és is ko la lel ké szi kon fe ren ci án Cser -
mely Pé ter pro fesszor elő adá sá ban lá -
tott kép ih let te írá so mat. Ő az is ko -
la lel ké szi szol gá lat híd sze re pé nek il -
luszt rá lá sá ra hasz nál ta az áb rát,
amely re me kül szem lél te ti, mi lyen
ko moly fel adat össze kap csol ni két
olyan szer ve ze tet, ame lyek alap já ban
vé ve nem fel tét le nül il lesz ked nek
egy más hoz. Hi szen míg az egy ház a
Krisz tus ban hí vők kö zös sé ge, ad dig
az is ko la ok ta tá si in téz mény, amely -
nek ko moly ál la mi elő írá sok nak is
meg kell fe lel nie… 

Ugyan ak kor jól tud juk, és nap
mint nap ta pasz tal juk, hogy van -
nak en nél sok kal mé lyebb és szé le -
sebb sza ka dé kok is, ame lyek híd
után ki ál ta nak. Ez az el gon dol koz ta -
tó kép, kü lö nö sen így, az ad ven ti
idő szak kö ze pén, se gít het ab ban is,
hogy új ra rá cso dál koz zunk a „pon ti -
fex ma xi mus, a nagy híd ve rő” kö zel -
gő szü le té sé nek öröm üze ne té re. 

Az Ószö vet ség re úgy is te kint he -
tünk, mint ku dar cos híd épí té si kí sér -
le tek szo mo rú do ku men tá ci ó já ra.
A bűn eset ál tal ha sí tott mély sza ka -
dék át hi da lá sá ra mind két ol dal ról
szá mos pró bál ko zás szü le tett, a meg -
hi ú sult bá be li to rony épí tés től kezd -
ve az em ber ál tal új ra meg új ra meg -
sze gett szö vet ség kö té se kig. 

Is ten már az éden ben ke re si az el -
bu kott és el buj do só em bert, aki jó -
val ké sőbb majd ugyan csak só vá rog -

va ki ált az el rej tőz kö dő Is ten után.
Gon dol junk csak a Zsol tá rok köny -
vé re…

Ez a tra gi kus bú jócs ka ért vé get
azon az el ső ka rá cso nyi éj sza kán.
Töb bé nem rej tőz het el az em ber az
Is ten elől, de az Is ten sem az em ber
elől, hi szen Jé zus Krisz tus ban az Is ten
Fia/Em ber fia lép be a tör té ne lem be,
aki va ló sá gos Is ten és va ló sá gos em -
ber! Ké pünk ezt a cso dát jut tat hat ja
eszünk be, hi szen jól lát ha tó raj ta,
hogy a két kü lön ál ló híd elem so ha
nem tud na össze kap cso lód ni ma gá -
tól, ha nem il lesz ked ne kö zé jük a fe -
lül ről (!) ér ke ző „kö tő elem”. Az, ami/
aki mind két ol dal lal kom pa ti bi lis,
kész és ké pes össze kap cso lód ni. Ben -
ne és ál ta la nyí lik meg az út, a híd, az
élő kap cso lat Is ten és em ber kö zött. 

Er ről a misz té ri um ról Ric hard
Rohr így vall Hal ha tat lan gyé mánt
cí mű köny vé ben (Ur sus Lib ris, 2014):
„A meg tes te sü lés, a szü le tés Bet le -
hem ben már Is ten fel té te lek nél kü li
vá lasz tá sa volt, és ön ma ga aján dé ka
szá munk ra. A meg tes te sü lés már
meg vál tás… Jé zus nem azért jött el,
hogy meg vál toz tas sa Is ten gon dol -
ko dá sát az em be ri ség ről, ha nem
hogy meg vál toz tas sa az em be ri ség
gon dol ko dá sát Is ten ről. Ez »egy -
sze rű és szép«, ami lyen nek Eins -
tein sze rint min den nagy igaz ság nak
len nie kell.” (148. o.)

Kí sért min ket, hogy el fe led jük,
el ho má lyo sít juk ezt az „egy sze rű és

szép” igaz sá got. Az ame ri kai fe ren -
ces szer ze tes író is fi gyel mez tet köny -
vé ben er re a va lós ve szély re: „Az is -
te ni és em be ri mo dern szét vá lasz tá -
sa mint ha az »össze fér he tet len sé gen«
és az »össze bé kít he tet len« kü lönb sé -
ge ken ala pul na. Ma gá nak a val lás nak
kell vi sel nie a fe le lős ség nagy ré szét

azért, hogy ez a szét vá lasz tás meg tör -
tént, hi szen gya kor la ti lag nö vel te a tá -
vol sá got Is ten és az em ber kö zött,
ahe lyett, hogy büsz kén be je len tet te
vol na: a prob lé ma már meg ol dó -
dott, és az ész lelt sza ka dék már a kez -
de tek től át volt hi dal va.” (104. o.)

Va jon nem ép pen ezt hir det te
meg „büsz kén” az an gyal a bet le he -
mi pász to rok nak: „Ne fél je tek, mert
íme, nagy örö met hir de tek nek tek,
amely az egész nép örö me lesz: üd vö -
zí tő szü le tett ma nek tek, aki az Úr
Krisz tus, a Dá vid vá ro sá ban.” (Lk
2,10–11) Ric hard Rohr még ezen is
túl mu tat, ami kor eb ben az össze füg -
gés ben Pál apos tolt idé zi: „Mert
őben ne ki vá lasz tott min ket ma gá nak
már a vi lág te rem té se előtt…” (Ef

1,4) Majd így foly tat ja: „Jé zus tel je sen
el fo gad ta is te ni-em be ri ál la po tát, és
örö mét lel te ben ne: »Én és az Atya
egy va gyunk.« (Jn 10,30)” (104. o.) 

Rohr to váb bi ér ve lé se meg le he tő -
sen pro vo ka tív: „Re mé nye im sze -
rint önök is tud ják, hogy for ma i lag
hely te len a ke resz té nyek ré szé ről,
ha egy sze rű en azt mond ják, hogy
»Jé zus Is ten« – bár ál ta lá ban így
gon dol ják. Ez zel ugyan is el sza laszt -
ják az egész meg tes te sü lés lé nye gét
és cél ját. Jé zus ön ma gá ban nem azo -
nos Is ten nel, aki szá munk ra a Szent -
há rom ság. Jé zus sok kal in kább és
sok kal he lye seb ben szól va az Is ten és
em ber kö zöt ti egy ség.” (105. o.) 

Va jon nem ép pen ezt az egy sé get,
eggyé vá lást, szü le tő és élő kap cso la -
tot fe dez het jük föl ké pün kön is? Ép -
pen ez a hely re ál ló kap cso lat Is ten és
em ber több di men zi ós kö zös sé gé nek
tit ka, amely ről így vall az idé zett
könyv: „Jé zus so ha sem is mer te ma -
gát füg get len »én«-ként, és nem is így
élt, ha nem csak »te«-ként, ál lan dó
kap cso lat ban Aty já val és a Szent lé lek -
kel, amit száz fé le kép pen ki is fe je zett.
Az Atya és a Szent lé lek Jé zus szá má -
ra kap cso lat. Is ten sok kal in kább ige,
mint fő név. Az Is ten sze re tet, ami ele -
ve kap cso la tot je lent.” (105. o.) 

Ez a fe lül ről alá szál ló sze re tet -
kap cso lat je le nik meg ké pün kön is,
ame lyet ta lán fur csa len ne ka rá cso -
nyi üd vöz lő lap ként el kül de ni, pe dig
sok kal töb bet mond el az ün nep lé -

nye gé ről, mint a ha vas fe nyő fák és az
üre sen csil lo gó dí szek…

Ami kor Ba la ton szár szón is ko la -
igaz ga tók és is ko la lel ké szek kö zös sé -
gé ben együtt gon dol koz tunk er ről a
kép ről, elő ször ki csit meg le pett Cser -
mely Pé ter asszo ci á ci ó ja, aki a fe lül -
ről le eresz tett össze kö tő  elem lán ca -
i ban az is te ni ke gye lem szim bó lu mát
vél te fel fe dez ni. De az óta már én sem
tu dom más kép pen lát ni ezt a ké pet,
és így sze ret ném meg lát tat ni ked ves
Ol va só ink kal is. En nek se gít sé gé vel
új, friss, konk rét tar tal mat kap hat a
klasszi kus ün ne pi jó kí ván ság: „Ke -
gye lem tel jes ka rá csonyt!”

Adventihídmeditáció
é gtájoLó

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A meg hí vón sze rep lő ige, Péld 3,5–6
alap ján tar tott ige hir de té sé ben a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö -
ke ar ról be szélt, hogy az új es pe res szol -
gá lat ba lé pé sé vel új út sza kasz kez dő -
dik a csa lád, az egy ház me gye és a
gyü le ke zet éle té ben is. Ar ra hív ta fel a
temp lo mot meg töl tő hall ga tó ság fi gyel -
mét, hogy Is ten egyen ge ti az utat.

A pré di ká ci ót kö ve tő en De me Dá -
vid nagy ka ni zsai és Ha lász Sán dor iha -
ros be ré nyi lel kész ik tat ta be Kő sze ghy -
né Racz kó Zsu zsan nát es pe re si hi va -
ta lá ba.

Az ün ne pi is ten tisz te let hez kap -
cso ló dó köz gyű lé sen dr. Há ri Ti bor
egy ház me gyei fel ügye lő kö szön töt te az
egy be gyűl te ket, és el ső ként a hé ví zi né -
met aj kú gyü le ke zet ön ál ló su lá sa ügyé -
ben kér te sza va zás ra az egy ház me gyei
köz gyű lés je len lé vő tag ja it. A sza va za ti
jo gú ta gok egy han gú lag tá mo gat ták az
egy ház ke rü le ti köz gyű lé sen elő ze te sen
már jó vá ha gyott dön tést, hogy Hé ví -
zen új egy ház köz ség lé te sül jön.

A fris sen be ik ta tott es pe res sze -
mé lyes han gú szék fog la ló já ban így fo -
gal ma zott: „Egy há zunk ban nem az

ér vé nye sü lés a cél, ha nem min dig a
szol gá lat.” Hoz zá tet te: ve ze tői szol gá -
la tá ban min dig a szol ga tár sak egy -
más sal és a gyü le ke ze tek kel va ló bi zal -
mi kap cso la tá ra fog tö re ked ni.

Kő sze ghy né Racz kó Zsu zsan na el -
ső es pe re si te vé keny sé ge ként köz vet -
len előd jét, az egy ház me gye újon nan
meg vá lasz tott misszi ói fe le lő sét, a
nyug díj ba vo nu ló Smi dé li usz Zol tánt
ik tat ta be új fel adat kö ré be.

A köz gyű lés vé gén jó kí ván sá ga it
tol má csol ta töb bek kö zött Mé szá ros
Ta más egy ház ke rü le ti fel ügye lő, Lack -
ner Pál volt tá bo ri püs pök, Smi dé li usz
Zol tán le kö szö nő es pe res, Henn Lász -
ló, a Veszp ré mi Egy ház me gye fel ügye -
lő je, va la mint a test vér egy há zak meg -
je lent kép vi se lői. Az ecse nyi gyü le ke -
zet egy na vi gá ci ós esz köz zel aján dé koz -
ta meg sze re tett lel kész nő jét, hogy az
ve zes se hi va ta los út ja in, és min dig
meg ta lál ja a ha za fe lé ve ze tő irányt.

A csa lá di as han gu la tú ün nep ség
sze re tet ven dég ség gel zá rult, me lyet a
fel ső mo cso lá di Bá nó Má ria Kas tély -
szál ló ban tar tot tak.

g Adá mi Má ria

Az ün ne pi köz gyű lé sen Pál fi Gyu la
fel ügye lő hang ja bi zony el-el csuk lott.
Ő tár gyalt a gyü le ke zet ne vé ben
töb bek kel, míg rá ta lált Ba log Esz ter -
re. Mi köz ben ke r esett, szem be sült a
ténnyel: nem könnyű ma lel készt
ta lál ni, aki vál lal ja a sok szor nem egy -
szerű pa ró ku si szol gá la tot. 

Igen, szü le tés na pi aján dé kot ka pott
a gyü le ke zet. A ki tar tó ke re sés nem
volt hi á ba va ló, va ló ban együtt örült
az egész kö zös ség. Az egy ház me gyei
fel ügye lő, Bak Pé ter és az es pe res he -
lyet tes, Pin tér Mi hály kö szön tő sza -
va it hall va e so rok író ja azt érez te,
hogy jó test vér ként az egy ház me gye
ve ze tői szá má ra is öröm, ha egy

gyü le ke zet ben be töl tik a meg üre se -
dett lel ké szi ál lást.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten jó volt
hal la ni a re for má tus test vé ri kö -
szön tést Cson tos Jó zsef da ba si lel ki -
pász tor tól, aki utalt a nem rég kö zö -
sen épí tett szór vány temp lom ra. Há -
la Is ten nek, ma már egy re ter mé sze -
te sebb az is, hogy az evan gé li kus lel -
kész ik ta tó is ten tisz te le ten ka to li kus
pap is meg áld ja egy igé vel az újon nan
ik ta tott evan gé li kus kol lé gát. Így
tör tént ez al ka lom mal is: Ba log Esz -
ter dr. Tan czik Ba lázs plé bá ni ai kor -
mány zó tól is ka pott ál dást. 

Az ik ta tó es pe res ige hir de té sé -
ben fel tet te a kér dést: mi ért kell ün -

ne pel ni? Nincs ab ban sem mi kü lö -
nös, ha va la ki új mun ka he lyen kezd
dol goz ni. A fog lal ko zá sok több sé gé -
ben eb ből nem csi nál nak ün ne pet.
Mi mi ért tesszük ezt? Ja kab apos tol
le ve le ad ja meg a vá laszt: az egy ház
más, itt más a rend. A gyü le ke zet ben
a „sze gény sor sú test vér” a mél tó sá gá -
val di csek szik, „a gaz dag pe dig meg -
alá zott vol tá val” (Jak 1,9–10).

Is ten szol gá ja szá má ra nem a má -
sok el is me ré se vagy ép pen nem el is -
me ré se a mér ce. Nem mé re ge ti sa ját
ma gát, mert tud ja, hogy Is ten nél
van az el is me rés ko ro ná ja, ame lyet
meg ígért az őt sze re tők nek (Jak 1,12).
Ad ja Is ten, hogy az ő sze re te tén tá -
jé ko zód va – örö mök és gon dok kö -
zött – az új lel kész meg ta lál ja az Is -
ten hez ve ze tő kes keny utat.

Az újon nan be ik ta tott pász tor ar -
ról a kéz ről szólt, amely ed di gi éle té -
ben, szol gá la tá ban ve zet te. Hi szi –
mond ta –, hogy ez a kéz fog ja ve zet -
ni ezután is (Zsolt 73,23). Be szélt a
má sik kéz ről is, me lyet azért adott Is -
ten, hogy se gít sünk ve le má so kon. Így
ve zet és ta ná csol min ket a mi Urunk
(Zsolt 73,24).

Az is ten tisz te let és az ün ne pi
köz gyű lés után a gyü le ke zet te rí tett
asz ta la fo gad ta a ven dé ge ket. Ezt
nem is em lí te ném, ha nem len ne em -
lí tés re mél tó az a lel kü let, aho gyan
a gyó ni gyü le ke zet tisz te li a ven dé -
ge it, tisz te li a pap ját, aho gyan össze -
fog. Nem csak ün ne pi al kal mak kor,
ha nem ak kor is, ami kor mun kás
kéz re van szük ség. Ré sze se le het tem
en nek az össze fo gás nak, hi szen kö -
zel tíz évig kö zöt tük szol gál hat tam
mint lel kész.

Ez az össze fo gás még él az egy ház -
me gye több gyü le ke ze té ben. Az ilyen
kö zös ség lé té vel épít he ti, for mál -
hat ja gyü le ke ze te in ket és az egész tár -
sa dal mat.

Így ta lál jon egy más ra gyü le ke zet
és lel ké sze, „aján dé ko zott az aján dé -
ká ra”.

g KEr tész Gé za

Születésnapiajándék…
Ba log Esz ter lel kész be ik ta tá sa Gyó non

b AGyóniEvangélikusEgyházközségajándékot–újlelkészt–kapott
231.születésnapjára:éppenekkor,november30-ániktattabeaszol-
gálatbaBalogEsztertGyőriPéterBenjámin, aDél-PestMegyeiEgy-
házmegyeesperese.

Istenegyengetiazutat
Es pe re sik ta tás a So mogy-Za lai Egy ház me gyé ben

b TörténelmipillanatnaknevezteprédikációjábanSzemereiJános püs-
pökaztazeseményt,amelyrenovember30-án,vasárnapdélutánke-
rültsorEcsenyben.Ezvoltugyanisazelsőalkalom,hogyakétszázhar-
mincéves,kicsinyegyházközségesperesiszékhellyévált.Ajelenlegne-
gyedikgyermekévelvárandósKőszeghynéRaczkóZsuzsanna személyé-
benpedigelsőízbenkapottnőivezetőtaSomogy-ZalaiEgyházmegye.

Ba log Esz ter 1974-ben szü le tett Bu da pes ten. 1992-ben érett sé gi zett a Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
1999-ben vég zett, D. Sze bik Im re püs pök szen tel te lel késszé. A ke len föl di
gyü le ke zet ben volt se géd lel kész két évig. 2001–2005 kö zött egy há zunk or -
szá gos iro dá já nak if jú sá gi és gyer mek osz tá lyán dol go zott gyer mek-, majd
if jú sá gi re fe rens ként. 2013 őszé től is ko la lel kész ként szol gált az oros há zi Szé -
kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ban. A lel -
ké szi mel lett né met sza kos ta ná ri vég zett sé ge is van, il let ve az EHE-n el -
vé gez te a dok to ri is ko lát. Fér jé vel há rom fiúgyer me ket ne vel nek.
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A zsi nat az eset sú lyos sá gá ra va ló te -
kin tet tel szük sé ges nek lát ta egy ese ti bi -
zott ság fel ál lí tá sát, amely nek fel ada ta
az egy há zi fe gyel mi el já rás sza bá lya i -
nak át te kin té se lesz. A bi zott ság tag jai:
a zsi nat el nök sé ge, a zsi nat teo ló gi ai bi -
zott sá gá nak el nö ke, az Észa ki Egy -
ház ke rü let el nök sé ge, az or szá gos bí -
ró ság el nö ke és az or szá gos ügyész. 

Egy több éve hú zó dó ügy ke rült ez -
után te rí ték re, még pe dig a bu da pes ti 
Ül lői úti köz pon ti épü let együt tes fel -
újí tá sa. Az or szá gos vé dett sé gű mű -
em lék épü let je len leg öt or szá gos
in téz mény nek és a Jó zsef vá ro si Evan -
gé li kus Egy ház köz ség nek ad ott hont.
Ám a ház je len le gi ál la po ta mi att mél -
tat la nok a mun ka vég zé si kö rül mé -
nyek egy há zunk or szá gos köz pont já -
ban. Ez az ál la pot azért áll ha tott elő,
mert az egész épü let együt test át fo gó -
an érin tő fel újí tás-át ala kí tás az épí tés
befejezésének éve, vagy is 1870 óta
gya kor la ti lag nem tör tént. 

Több meg hi ú sult el kép ze lés után
ta valy egy ener ge ti kai kor sze rű sí té -
si pá lyá za ton tá mo ga tást nyert el
egy há zunk. A be ru há zás nak az Eu -
ró pai Unió tá mo ga tá si sza bá lyai mi -
att 2015-ben meg kell va ló sul nia.
A pá lyá za ti tá mo ga tás azon ban nem

ter jed ki a kor sze rű sí tés sel egy ide jű -
leg szük sé ges és gaz da sá go san el vég -
zen dő be ru há zá si mun kák fi nan szí -
ro zá sá ra. Így több let for rás biz to sí tá -
sá ra van szük ség. 

A tel jes át épí tés-fel újí tás elő ze tes
fi nan szí ro zá sá ra két le he tő ség van:
ban ki hi tel vagy sa ját ala pok idő le ges
fel hasz ná lá sa. A zsi nat gaz da sá gi bi -

zott sá gá nak tá mo ga tó vé le mé nye
alap ján az or szá gos pres bi té ri um a
bel ső for rás fel hasz ná lá sát ja va sol ta.
Esze rint az egy ház hosszú tá vú be fek -
te té si alap já ból cél sze rű meg va ló sí -
ta ni a be ru há zást; az alap ból igény -
be vett össze get ti zen öt év alatt kell

tör lesz te ni. Ez éven te 66 mil lió fo rint
– plusz ka mat – vissza fi ze té si ter het
je lent, amely biz ton ság gal vál lal ha tó,
és az éves költ ség ve té sek ter ve zé sé -
nél ke zel he tő mér té kű el kö te le zett -
ség nek te kint he tő. A zsi nat ez utób -
bi mel lett tet te le a vok sát, így zöld
utat ka pott a tel jes kö rű fel újí tás.

A tes tü let ezek után tör vény mó do -

sí tá sok ról és har mo ni zá ci ó ról ha tá -
ro zott. Ezek kö zül em lí tést ér de mel
a pres bi te ri ülé sek nyil vá nos sá gá ról
vagy zárt sá gá ról sok szor vi tát ki vál -
tó tör vé nyi sza bá lyo zás, il let ve az a
ha tá lyos elő írás, hogy kik azok a lel -
ké szek, akik sza va za ti jo gú tag jai le -

het nek az egy ház me gyei köz gyű lés -
nek. Az előb bi eset ben a gré mi um
tag jai úgy dön töt tek, hogy az egy ház -
köz sé gi pres bi té ri u mok ülé sei nem
nyil vá no sak. A má so dik kér dés ben az
a ha tá ro zat szü le tett, hogy a köz gyű -
lés sza va za ti jo gú tag ja lesz az egy ház -
me gyé ben szol gá ló min den gyü le ke -
ze ti lel kész és má sod lel kész.

A zsi nat más nap, szom ba ton a
meg vá lasz tott új lel ké szi al el nök es -
kü té te lé vel kezd te mun ká ját, majd
újabb tör vény mó do sí tá sok kö vet -
kez tek. A Ze len ka Pál szo li da ritá si
alap ról szó ló tör vény a nyug díj ba vo -
nu lást és az anya gyes mel let ti ke re -
ső te vé keny sé gét il le tő en vál to zott.

Az ál la mi nyug díj szá mí tá si mód -
szer a szol gá la ti idők te kin te té ben
csak a be töl tött egész évek kel szá mol.
Aki nek egy vagy két hó nap ja hi ány -
zik, az anya gi lag rosszul jár. Mi vel a
lel ké szi szol gá lat vál tás a gyü le ke ze -
tek ben a leg több eset ben nyá ron
tör té nik, ezért – hogy a nyug díj ba vo -
nu ló lel ké szek anya gi lag ne jár ja nak
rosszul – olyan vál toz ta tá si ja vas la -
tot ter jesz tet tek a zsi nat elé, hogy tört
évek alap ján ve gyék fi gye lem be a
szol gá la ti évek sze rin ti szor zót. 

A má sik vál toz ta tás sze rint a gyer -
mek egy éves ko rá nak be töl té se után
a gyer me két ne ve lő anya a gyes mel -

lett ke re ső te vé keny sé get foly tat hat
ma xi mum he ti nyolc órá ban. A vál toz -
ta tá si ja vas la tok ra a zsi nat rá bó lin tott. 

To váb bi ki sebb tör vény mó do sí tá -
so kat ha gyott jó vá a gré mi um az egy -
ház tar tá si kö te le zett sé gé ről és az
Evan gé li kus Pe da gó gi ai-Szak mai Szol -
gál ta tó és To vább kép ző In té zet ről.

A zár szám adás új rend jé nek elő -
ké szí té se kap csán dön tött a zsi nat ar -
ról, hogy mi ként kell ke zel ni az éves
be szá mo ló el fo ga dá sa kor vég le ges sé
vá ló költ ség ve té si ma rad vá nyo kat,
majd tá jé koz ta tást hall gat tak meg a
ta gok az egy szá za lé kos ki egé szí tő
tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról.

Még egy ha tá ro zat el fo ga dá sa várt
ezek után a tes tü let re. A Fé bé Evan -
gé li kus Di a ko nissza egye sü let aján dé -
ko zás sal fel aján lot ta in gat lan ja it a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
szá má ra, hogy azok ah hoz a fenn tar -
tó hoz ke rül je nek, amely a ko ráb bi
szol gál ta tá so kat to vább biz to sít ja.
A zsi nat ezt az aján dé ko zá si szer ző -
dést jó vá hagy ta. 

Az ülés szak vé gén a kül döt tek
még meg hall gat tak egy tá jé koz ta tót
az át szer ve zett or szá gos iro dá ról,
majd Ha fen scher Ká roly lel ké szi el -
nök zár sza vá val fe jez te be idei mun -
ká ját egy há zunk zsi na ta.

g Kiss Mik lós

ZöldutatkapottazÜllőiútiberuházás
Zsi nat: be szá mo lók, tör vény mó do sí tá sok, vá lasz tá sok

Amisszióésastratégiaegységétkeresik
A zsi na ti be szá mo lók ról rö vi den 

AbaffyZoltán
nemlelkészielnökjelentése

A zsi na ti be szá mo lók mind egyi ke át gon dolt egy sé get ké pez, ne -
héz ki emel ni be lő lük a leg sú lyo sabb mon da to kat. Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő az egy ház anya gi hely ze tét ele mez te, s hang -
sú lyoz ta, hogy a le gel gon dol kod ta tóbb ne ga tív fej le mény az egy -
szá za lé kos sze mé lyi jö ve de lem adó-fel aján lás ból szárma zó be vé -
tel ti zen két szá za lé kos vissza esé se. A si ke res pá lyá za to kon meg -
szer zett for rá sok nö ve ked tek ugyan, de – mint mond ta – az egy
szá za lé kok ból szár ma zó, iga zán sza bad moz gás te ret biz to sí tó
for rá sok ki esé se ko moly ér vá gás. Ép pen ezért te kint jük az ál lam -
mal fo lyó tár gya lá sok egyik sar ka la tos pont já nak azt, hogy az
adó rend szer vál to zá sa nyo mán ki ala kult, szá munk ra hát rá nyos
je len sé get a jö vő ben el ke rül jük – hang sú lyoz ta az or szá gos fel -
ügye lő. Az el nök ség do ku men tu ma i ból ki tű nik, hogy egy há zi ve -

ze tő ink már nyíl tan le szá mol tak a nép egy há zi struk tú rák kal, és
ke re sik az egy ház épí tés és a misszió új út ja it. Gáncs Pé ter el nök-
püs pök ke re set len őszin te ség gel né zett szem be a gya kor ta hal lott,
két egy más sal el len té tes elő je lű vád dal, mi sze rint az evan gé li -
ku sok a „múlt ból itt  fe lej tett kö vü le tek”, il let ve hogy na gyon is haj -
lé ko nyak, „te rep szí nű ek”. Dr. Ha fen scher Ká roly, a zsi nat lel ké -
szi el nö ke egy mis kol ci egy ház jo gi ha tá ro zat sú lyos kö vet kez mé -
nye i ről be szélt, s sze rin te át kell gon dol ni a jo gi sza bá lyo zás mód -
ját. Aba ffy Zol tán, a zsi nat nem lel ké szi el nö ke pe dig a misszi -
ói mun kát aka dá lyo zó prob lé má kat vet te gór cső alá. Az aláb -
bi ak ban ki vo na to san is mer tet jük a be szá mo ló kat, ame lye ket tel -
jes ter je del mük ben az Evan gé li kus.hu hon la pon ta nul má nyoz -
hat nak ol va só ink.

Két alap ve tő ügyet tűz tünk a
zász lónk ra. Ez az egyéb ként
szo ro san össze füg gő két té ma: 

– „Lát ha tó an evan gé li kus!”
– a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház stra té gi á ja, 

– a misszi ói mun ka ág meg -
újí tá sa, át szer ve zé se. 

Be kell lát ni – a leg utób bi
nép szám lá lá si ada tok is vissza -
iga zol ták –: va la mit nem csi -
ná lunk jól, va la min vál toz tat -
ni kell! Ezért is fon tos, hogy az
előb bi két té mát tény leg ala po -
san be szél jük át, gon dol juk
vé gig, és tar tal mas cse lek vé si
prog ra mok kal te gyük mű kö -
dő ké pes sé és el ső sor ban ered -
mé nyes sé.

Az el múlt év ben el fo ga dás -
ra ke rült a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház stra té gi á -
ja. De hol van nak a cse lek vé -
si prog ra mok? Ne hogy ab ba a
hi bá ba es sünk, hogy van egy a
„pol cun kon” jól mu ta tó, jó
anyag, de a meg va ló sí tá sá ból
nem lesz sem mi. (Nem tud juk
ap ró pénz re vál ta ni…) 

Még egy szer a misszi ó ról… 
A zsi nat ed dig két al ka -

lom mal – ál ta lá nos vi tá ban –

tár gyal ta a misszi ói mun ka ág
meg újí tá sá nak kér dé sét. Vall -
juk be őszin tén, nem kap tunk
ez ide ig olyan tar tal mas anya -
got, mely al kal mas len ne a
stra té gi ai cél el éré sé hez. Most
az zal, hogy az or szá gos iro dá -
ban lét re jött a gyü le ke ze ti és
misszi ói osz tály, ta lán be gyor -
sul va la mi, és két éves vá ra ko -
zás után ér de mi lé pé sek, dön -
té si hely ze tek ala kul hat nak ki. 

Lás suk be, nem va gyunk
nagy egy ház, ezért kü lö nö -
sen is fon tos, hogy ha té kony
in téz ke dé se ket hoz zunk. 

A stra té gia, a misszi ói mun -
ka és a mé dia (in for má ci ós
köz pont) fe lül vizs gá la ta, át dol -
go zá sa, át szer ve zé se, új ra gon -
do lá sa most pár hu za mo san
fo lyik-folyt. Kell, hogy ta lál -
koz za nak az alap el vek, és a lé -
nye ges ele mek össze fé sü lé se
meg tör tén jen. 

Tu dunk-e tar tal mas, ha té -
kony cse lek vé si prog ra mo kat
be in dí ta ni, és ami en nél is
fon to sabb: fo lya ma to san mű -
köd tet ni, kont rol lál ni, ha szük -
sé ges, mó do sí ta ni és ál lan dó -
an ér té kel ni?

A nép egy há zi szer ve zet nem -
csak hogy el vi sel he tet le nül költ -
sé ges, de na gyon bü rok ra ti kus
is, s el te re li a fi gyel met kül de -
té sünk lé nye gé ről. A mus tár -
mag nak nem kell ha jó bő rönd
mé re tű tok… Ha nem aka runk
kap kod ni a zsi na ti cik lus vé ge
fe lé, ak kor er ről mi ha ma rabb el
kell kez de nünk együtt, szé les
kör ben gon dol kod ni. 

Nem tu dok hall gat ni ar ról,
ami a mis kol ci ügy ben tör tént.
Nem aka rok az ügy rész le te i be
men ni, hi szen a fe gyel mi ta nács
mun ká ját fe lül író bí ró sá gi dön -
tés ki mond ta az íté le tet. Így hát
nem te he tek mást, mint a fo lya -
mat kap csán né hány ál ta lá nos
kér dést ve tek fel. 

Le he tet len nek ér zem azt,
hogy a pász to ri szol gá lat ban, az
egy ház ve ze tői mun ká ban az
egy ház és az elöl já rók te kin té -
lye ki le gyen té ve fur fan gos
ügy vé di el já rá sok nak, egy ház -
tól igen csak ide gen stí lus nak.
Vo nat ko zó tör vé nyünk cí mé -
ben is ott van, hogy az egy ház
bé kes sé gét kell szol gál nia min -
den ilyen el já rás nak. Ha pe dig
az egy ház ve ze tés sel szem ben

hang zik el fel buj tó vagy te kin -
tély rom bo ló ki fe je zé sek so ra, ha
a dön té sek el le he tet le ní tik az
egy ház kor má nyoz ha tó sá gát,
ha a vég ered mény nem szá mol
az egy ház egé szé nek össze füg -
gé se i vel, ak kor el kell gon dol -
kod nunk azon, hogy jó-e a sza -
bály ozá sunk. 

Szám ta lan eset ben el hang zik
– a mos ta ni íté let in dok lásá ban
is ki tér nek er re –, hogy az egy -
ház ban más sza bá lyo zás van,
mint a vi lág ban, s az egy há zi
jog szol gál ta tás alap ja i ban el -
tér a vi lá gi tól. Va ló ban, s ép pen
ezért kér de zem, va jon be szél he -
tünk-e ar ról, hogy a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház bí ró -
sá ga füg get len, min den ki től,
még az egy ház tól is füg get len,
vagy eb ben a sa já tos egy ház jo -
gi hely zet ben még is csak az egy -
ház bí ró sá ga? 

Azt hi szem, a zsi nat nak kö -
te les sé ge ezt az alap kér dést vé -
gig gon dol ni… Az egy há zi bel -
ső jog rend ügyé ben a ránk vo -
nat ko zó vi lá gi tör vé nyek mel lett
az egy ház bel ső sza bá lyo zá sa az
egy há zi szem pon tok kal együtt
kell, hogy ér vé nye sül jön.

…ho vá so rol ha tó egy há zunk,
ben ne az egyes gyü le ke ze tek?
Az egy ház „Krisz tus tes te”, Pál
igé jé vel él ve: „nagy ti tok” (Ef
5,32). Nem csu pán egy a sok
szer ve zet, egye sü let, ala pít vány
kö zött, ha nem va la mi más is.
De tel je sen még sem füg get le -
nít het jük ma gun kat at tól, aho -
gyan a kö rü löt tünk élő vi lág lát
és ér té kel min ket. So kan múlt -
ból itt fe lej tett kö vü let ként,
mu ze á lis ér ték ként te kin te nek
ránk. Má sok pe dig min ket,
evan gé li ku so kat túl zot tan al kal -
maz ko dó, „te rep szí nű, lan gyos
lu tyik nak” ti tu lál nak, akik nek
nin csen iga zi tar tá suk… 

Mind két kri ti kus vé le ményt
le het sér tő döt ten vissza uta sí ta -
ni, mond ván, hogy ezek szél ső -
sé ges elő íté le tek. De nem biz -
tos, hogy min dig a tü kör rel
van a baj… Kö zöt tünk is jócs -
kán él nek szte reo tí pi ák, fel szí -
nes ál ta lá no sí tá sok, ha mis elő -
íté le tek. Mind ez jól meg fi gyel -
he tő az utób bi esz ten dő ta nul -
sá gos po lé mi á já ban, amely a
zsi nat és a misszi ói bi zott ság kö -
zött ala kult ki. Bi zo nyos ke gyes -
sé gi kö rök ből kri ti kát ka pott a

stra té gi ai bi zott ság mun ka -
anya ga, hogy az nem iga zán
evan gé li u mi, misszi ói ih le tett -
sé gű. Egye sek nek már a stra té -
gia szó is egy ház ide gen ki fe je -
zés, túl zot tan „vi lá gi as, mi li -
táns” fo ga lom… Ta lán er re
adott vá lasz ként is fo gal ma zó -
dott meg a zsi nat ré szé ről a kri -
ti kus igény: a misszi ói bi zott ság
vi szont nem elég „stra té gi ai”,
adós még egy iga zán kor sze rű
misszi ói kon cep ci ó val. 

Re mény sé gem sze rint eb ből
a dia ló gus ból mind két fél és fő -
leg egész egy há zunk nyer te -
sen ke rül het ki: stra té gi ánk ta -
lán még misszi ó ibb lesz, misszi -
ói mun kánk pe dig még kon cep -
ci ó zu sab bá vá lik. En nek bi zo -
nyí té ka a misszi ói bi zott ság nak
a zsi nat ké ré sé re im már több -
szö rö sen át dol go zott kon cep ci -
ó ja, amely ben töb bek kö zött ezt
ol vas suk: „Úgy vél jük, hogy
csu pán csak a struk tú ra át ala -
kí tá sa még ön ma gá ban nem
ele gen dő. Ezért dol goz ni és
dol goz tat ni sze ret nénk… El -
sőd le ges cél, hogy misszi ói gyü -
le ke ze tek szé les há ló za tá vá for -
má lód jon át egy há zunk!”

Dr.HafenscherKároly
lelkészielnökbeszámolója

GáncsPéter
elnök-püspökjelentése
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A ró mai ka to li kus egy ház fő a re mény
és a biz ta tás hang ján szó lí tot ta meg
az Eu ró pai Unió (EU) törvényhozó
tes tü le té nek részt ve vő it s raj tuk ke -
resz tül az eu ró pai pol gá ro kat. Az Eu -
ró pai Par la ment ben no vem ber 25-én
el mon dott be szé dé nek kö zép pont já -
ban az em be ri mél tó ság és az em be -
ri jo gok kér dés kö re állt. 

Fe renc pá pa éle sen el ítél te az EU
me ne kült po li ti ká ját: „Nem le het el fo -
gad ni, hogy a Föld kö zi-ten ger tö meg -
sír le gyen! Az eu ró pai or szá gok ba ér -
ke ző me ne kül tek nek kor rekt fog lal koz -
ta tá si fel té te le ket kell biz to sí ta ni.” 

Be szé dé ben na gyon fon tos nak ne -
vez te a csa lá dok és a ter mé szet ha té -
ko nyabb vé del mét. „Nem urai, ha -
nem ol tal ma zói, gon do zói va gyunk
a ter mé szet nek, s az sem to le rál ha -
tó so ká ig, hogy mi köz ben mil li ók éh -
ha lált szen ved nek, ad dig Eu ró pá -
ban na pon ta élel mi sze rek ton ná it

ha jít ják a sze mét tá ro lók ba” – fűz te
hoz zá. Rá mu ta tott, hogy Eu ró pa
nagy kí sér té se az in di vi du a liz mus túl -
hang sú lyo zá sa, a gyen gék, be te gek,
idő sek „le írá sa”. 

Mi köz ben az em be ri ség egy ré sze
el fo gad ha tat lan bő ség ben tob zó dik,
ugyan ak kor tel je sen kö zö nyös a sze -
gé nyek iránt, s a kö zöny ki ter jed a

meg nem szü le tett éle tek re is – mu -
ta tott rá a ka to li kus egy ház fe je. „El -
ve té lő kul tú rá nak” ne vez te mind -
azt, ami nek egyik moz ga tó ere je a fo -
gyasz tá si mo hó ság. Fe renc pá pa sze -
rint Eu ró pa jö vő je össze függ az zal,
hogy ké pes lesz-e az öreg kon ti nens
la kos sá ga új ra fel fe dez ni a transz cen -
den ci át. Ezért ar ra kér te a fe le lős po -
li ti ku so kat, tö re ked je nek olyan Eu ró -
pa fel épí té sé re, ahol nem a gaz da ság
kö rül fo rog min den, ha nem az em -
be ri élet szent sé ge a leg fon to sabb. 

g Dr. Bé kE fy La jos

Az Észt Evan gé li kus Egy ház zsi na ta
no vem ber 26-án új ér se ket vá lasz tott,
mi u tán a ko ráb bi egy ház ve ze tő, And -
res Põder el ér te a hat van öt éves kor -
ha tárt. 

A vá lasz tá si fo lya mat ban az egy -
ház me gyék je lö lé se alap ján öt je lölt
vett részt: kö zü lük Jo el Lu ha mets tar -
tui es pe res és Ti it Sa lumäe egy ház -
ta ná csos hosszú egy há zi pá lya fu tás
ta pasz ta la ta i val a há ta mö gött, Ove
San der, a teo ló gia rek to ra, Mar ko Ti -
i tus vil jan di es pe res, egy ház ze nész és
Ur mas Vi il ma egy ház kan cel lár a fi -
a tal ge ne rá ció len dü le té vel mu tat ko -
zott be. 

Az észt egy ház ké pét ala kí tó és így
a vá lasz tást dön tő en be fo lyá so ló teo -
ló gi ai és tar tal mi kér dé sek mel lett
(női or di ná ció, azo nos ne mű pá rok
meg ál dá sá nak kér dé se, a kü lön bö ző
ke gyes sé gi irány za tok erő sö dő el -
len té tei, a kon zer va ti viz mus meg erő -
sö dé se a bal ti egy há zak ban) iz gal mas
tak ti kai kér dés volt te hát a dön tés ho -
zók szá má ra, hogy két-há rom vagy
húsz-hu szon öt év re vá lasszák-e meg
az egy ház leg főbb ve ze tő jét.

A vá lasz tás meg kez dé se előtt Jo el
Lu ha mets vissza lé pett, így az el ső for -
du ló ban négy je lölt vett részt. Mi vel
egyi kük sem szer zett öt ven szá za lék -
nál na gyobb több sé get, a má so dik,
dön tő for du ló Ove San der (hu szon -
hat sza va zat) és Ur mas Vi il ma (har -
minc két sza va zat) kö zött zaj lott. 

A negy ven egy éves Ur mas Vi il ma
2008 óta úgy ne ve zett kan cel lár ként
vesz részt az egy ház ve ze té sé ben,
nem zet kö zi szín té ren is gyak ran ő
kép vi sel te az egy há zat. Mint kan cel -
lár nak el ső sor ban az egy há zi ad mi -

niszt rá ció irá nyí tá sa és a gaz da sá gi
kér dé sek fel ügye le te volt a fel ada ta,
egye bek mel lett a lel ké szek élet kö rül -
mé nye it ja ví tó szo li da ri tá si ala pot ho -
zott lét re. Emel lett a tal lin ni dóm -
temp lom lel ké sze ként lá tott el gyü -
le ke ze ti szol gá la tot. 

Több év ti ze des hit ok ta tói és né -
hány éves is ko la lel ké szi ta pasz ta la ta -
i ra épít ve gyü le ke ze té ben – az észt
egy ház ban el ső ként – evan gé li kus is -
ko lát ho zott lét re, mely már két év -
fo lyam mal mű kö dik. Az or szá gos
lel kész kon fe ren cia 2012-ben az év lel -
ké szé vé vá lasz tot ta. A vá lasz tá si
ered mény ér té ke lé se so rán egy ház -
ve ze tői ta pasz ta la ta és mér sé kelt
kon zer va tív né ze tei mel lett meg fon -
tolt sá gát, jó kom mu ni ká ci ós kész sé -
gét is ki emel ték.

Ur mas Vi il ma meg vá lasz tá sát kö -
ve tő en úgy nyi lat ko zott, hogy – ha Is -
ten él te ti – hosszú idő szak áll előt te
az ér se ki szol gá lat ban, így gyors vál -
to zá sok ra nem ké szül az egy ház éle -
té ben, mű kö dé sét az egy ház már
ko ráb ban el fo ga dott fej lesz té si ter ve
(stra té gi á ja) alap ján kez di meg. Az új
ér sek be ik ta tá sá ra 2015. feb ru ár 2-án
ke rül sor.

Egy há zunk az 1920-as évek óta
ápol két ol da lú kap cso la tot az Észt
Evan gé li kus Egy ház zal, né hány lel -
kész ösz tön dí jas mel lett fő ként az
1937 óta rend sze re sen meg ren de -
zett finn ugor lel kész kon fe ren ci ák
ke re té ben. Emel lett a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség Fa bi ny Ta más püs pök
ál tal fel ügyelt ke let-kö zép-eu ró pai ré -
gi ó já ban is ak tív az együtt mű kö dés,
fo lya ma tos az in for má ció cse re.

g Pap Kin ga Mar jat ta

Ferencpápa
Strasbourgban

Sztruh ár And rás 1948-ban szü le tett
Orosz lá nyon hí vő, ősi evan gé li kus
csa lád ban. Szol gá la tá hoz az ala po kat
eb ben a sze re tő kö zös ség ben és az
orosz lá nyi evan gé li kus gyü le ke zet ben
kap ta nyi tott szí vű gyer mek ként. (…) 

Ti zen hat éve sen, 1964-ben meg -
szer vez te az az óta meg sza kí tás nél -
kül min den év nya rán meg tar tott if -
jú sá gi tá bort, amely ma már fej ér-ko -
má ro mi egy ház me gyei if jú sá gi tá bor
né ven fut. Azon ban 64-ben nem kis
bá tor ság és el szánt ság kel lett az el in -
dí tá sá hoz. Ma ga And rás is így val lott
er ről a tá bor ju bi le u mán: „Ha an nak
az er dé sze ti ve ze tő nek a he lyé ben let -
tem vol na, aki en nek a gya nús tár sa -
ság nak Sztruh ár And rás és ba rá tai
név re ki ad ta a Vér tes ben a tá bo ro zá -
si en ge délyt, va ló szí nű, most nem
len ne öt ven éves tá bor ta lál ko zó.” 

Ma már lát juk, hogy Is ten cso dá -
i nak ki fogy ha tat lan tár há za mi lyen
meg le pe té se ket tar to gat egy fi a tal és
az ál ta la ve ze tett kö zös ség szá má ra.
Kü lön bö ző im po záns sta tisz ti kák -
kal alá le het ne tá masz ta ni az el múlt

öt ven év tá bo ra i nak tör té ne tét. Meg -
pró bál tam össze ír ni azok so rát, akik
Csák vá ron, Kő há nyá son, Ti sza vár -
kony ban, Hán tán, Mind szent pusz tán,
Nagy ve le gen meg for dul tak eb ben a
kö zös ség ben, majd va la mi lyen egy há -
zi szol gá lat ra kap tak el hí vást és meg -
bí zást. Olyan hosszú a sor, hogy be -
le tö rött a bics kám. (…)

Ami kor az ak ko ri hi va ta los egy -
ház ve ze tés rosszal lá sát, nem tet szé -
sét fe jez te ki, vagy az Ál la mi Egy ház -

ügyi Hi va tal ra va ló hi vat ko zás sal til -
tás nak adott han got, ak kor And rá sék
csak odébbáll tak, és más hely szí -
nen foly tat ták a mun kát, to vább ra is
vál lal va en nek min den ódi u mát.

Sztruh ár And rás pél da adá sa az
egy há zi köz élet ben is elénk élt va ló -
ság volt és ma rad. Ami kor elő ször
nyílt rá al ka lom, teo ló gi án kon az el -
ső év fo lyam mal sze rez te meg a di a -
kó nus lel kész kép zett sé get. Az itt
szer zett tu dás is mé lyí tet te hi tét és el -
kö te le zett sé gét, úgy a gyü le ke ze ti,
mint a köz egy há zi szol gá la tok fe lé.
A rend szer vál tást kö ve tő zsi nat tag -
ja lett egé szen 2012-ig. Be töl töt te a vi -
lá gi al el nö ki tisz tet és az ügy ren di bi -
zott ság el nö ki tisz tét.

Vé gül, de nem utol só sor ban – le -
het, hogy ez zel kel lett vol na kez de -
nem – meg kell em lí te nem Sztruh ár
And rás éle té ben még egy hang sú lyos
te rü le tet. A ki ter jedt, nagy csa lá dot.
And rás iga zi Lu ther-ta nít vány ként
töl ti be ezt a hi va tást, a csa lád fő re ne -
he ze dő, de sok-sok öröm mel já ró
fe le lős sé get.

Schu lek Má tyás 1935-ben, nyolc -
gyer me kes lel kész csa lád má so dik
gyer me ke ként szü le tett Bu da pes ten.
Kö zép is ko lai ta nul má nya it Sá ros -
pa ta kon, majd Ko má rom ban vé gez -
te. Csa lád ja mi att ne he zen vet ték fel
egye tem re. Vé gül a deb re ce ni Kos -
suth La jos Tu do mány egye tem re ke -
rült ma gyar–tör té ne lem szak ra. 

1956-ban szin te aka rat la nul sod ró -
dott be le a po li ti kai ese mé nyek be. Az
egye tem for ra dal mi bi zott sá gá nak
el nö ké vé vá lasz tot ták. 1957-ben öt év
bör tön bün te tés re ítél ték. 1959-ben
am nesz ti á val sza ba dult, ek kor ke rül -
he tett sor el ha lasz tott es kü vő jé re is.
Bör tön éve i re so ha nem em lé ke zett
gyű lö let tel vagy ke se rű ség gel. De rű -
sen em le get te a for dí tói mun kát,
ame lyet oda benn vég zett, tisz te let tel
em lé ke zett meg baj tár sa i ról. 

Sza ba du lá sa után mint se géd ha -
ran go zó és se géd egy ház fi dol go zott,
volt vil lany sze re lő se géd mun kás,
gép la ka tos szak mun kás-bi zo nyít -
ványt szer zett. Az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem Böl csé szet tu do má -
nyi Ka rá ra 1965-ben iratkozott be. Hi -

ány zó vizs gá it le tet te, meg sze rez te
ma gyar–tör té ne lem sza kos ta ná ri
dip lo má ját, majd es tin el vé gez te az
an gol sza kot is.

Hu szon egy éven át gya ko rol ta ta -
ná ri hi va tá sát a kő bá nyai I. Lász ló
Gim ná zi um ban. 

1989 ele jén az új ra in du ló fa so ri
gim ná zi um egyik ala pí tó ta ná ra lett.
1992-ben fe jez te be ta nul má nya it az
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi án,
az óta rend sze res lel ké szi szol gá la tot
vál lal a Ke len föl di Evan gé li kus Egy -

ház köz ség ben. 1997-ben szen tel ték
lel késszé. 

Az 1992-es is ko la ala pí tá sok ide jén
evan gé li kus ok ta tá sunk meg ha tá ro -
zó sze mé lyi sé ge volt.

1991 őszén ka pott meg bí zást a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
meg szer ve zé sé re. 1992 szep tem be ré -
ben in dí tot ta az el ső év fo lya mot.
Har ma ti Bé la püs pök kel „tár gyal ták
vissza” a gim ná zi um épü le tet az ál la -
mi is ko lá tól 1993-ban. 

A ta ná rok sza bad sá gát te kin tet te
mi nő sé gi mun ká juk zá lo gá nak. El -
sőd le ges nek a sze re tet tel jes lég kört
tar tot ta, val lot ta, hogy ezen ala pul -
nak az ok ta tás-ne ve lés ered mé nyei.
Fél re ért he tet len né tet te, hogy a
konflik tu so kat ke resz tény szel lem ben
kell ke zel ni. Az evan gé li kus is ko la
leg fon to sabb is mér vé nek azt te kin -
tet te, hogy a tan tes tü let ke resz tény
kö zös ség ként él jen. 2005-ig ve zet te
sze re tett is ko lá ját. 

Több ször úgy nyi lat ko zott, hogy
négy gyer me ke van: két lá nya, egy fia
és a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um. 

Fiatalérsekazészt
egyházélén

SchulekMátyásOrdass-,Sztruhár
AndrásPrónay-díjbanrészesült

A fa so ri evan gé li kus temp lom ban tar -
tott ün ne pi is ten tisz te le ten ad ták át no -
vem ber 28-án az idei Or dass- és Pró -
nay-dí jat. Egy há zunk or szá gos pres bi -
té ri u má nak dön té se alap ján Schu lek
Má tyás, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um nyu gal ma zott igaz ga tó ja kap -

ta az Or dass La jos-dí jat. Sztruh ár
And rás nak, a zsi nat volt vi lá gi al el nö -
ké nek és ügy ren di bi zott sá ga volt el nö -
ké nek a Pró nay Sán dor-dí jat ítél ték oda.
A dí ja kat és ok le ve le ket Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök és Prőh le Ger gely or szá -
gos fel ügye lő ad ta át. A dí ja zot tak

meg ha tód va kö szön ték meg az el is me -
rést. Schulek Mátyás lau dá ci óját Kézdy
Edit, a De ák té ri gim ná zi um igaz ga tó -
ja mon dta el, Sztruhár Andrásét Mé -
szá ros Ta más, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let fel ügye lő je. Alább ezek -
ből ol vas ha tók rész le tek.

LaudációSchulekMátyástiszteletére

SztruhárAndrásméltatása

A Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság nagy kö vet sé gé nek
kul tu rá lis at ta sé ja, Jens Wa i bel de cem ber 1-jén az Észa -
ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ba lá to ga tott. A két éve
ha zánk ban szol gá ló dip lo ma ta a Fa bi ny Ta más püs pök -
kel foly ta tott be szél ge tés so rán rész le te sen tá jé ko zó dott
a ké szü lő Lu ther-rajz film so ro zat elő ké szü le te i ről. A kö -
vet ke ző epi zód né met szink ron ja a nagy kö vet ség tá mo -
ga tá sá val ké szül het el. 

A jö vő be li együtt mű kö dés le het sé ges te rü le tei kö zött
a ro mák kö zött vég zett mun ka, az evan gé li kus is ko lák né -
met kap cso la ta i nak erő sí té se, il let ve ki ad vá nyok meg je -
len te té sé ben va ló együtt mű kö dés le he tő sé ge is fel me rült.

Jens Wa i bel a szom szé dos Lu ther Ani má ci ós Mű hely -
ben is lá to ga tást tett, ahol Richly Zsolt ren de ző és mun -
ka tár sai ve ze té sé vel meg is mer ke dett a so ro zat mű vé szi
ve zér lő el ve i vel és a rajz film ké szí tés tech ni kai hát te ré vel.

g P. K. M.

Németattaséapüspökihivatalban
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Akár kor szak al ko tó nak is ne vez het -
nénk a ta va ly áp ri li s ban kör be kül dött
ver seny fel hí vást: „Há rom fős csa pa -
tok je lent ke zé sét vár juk két ka te gó -
ri á ban. I. ka te gó ria: 5–8. év fo lya -
mok nak 8-10 per ces idő tar ta mú pre -
zen tá ció Is ko lánk tör té ne te cím mel.
II. ka te gó ria: 9–13. év fo lya mok nak 8-
10 per ces idő tar ta mú film Az evan -
gé li kus ok ta tás tör té ne te; ben ne is ko -
lánk tör té ne te cím mel.” 

A fel hí vás ra tíz is ko la ti zen nyolc
csa pat tal je lent ke zett, a be kül dött
pre zen tá ci ó kat és kis fil me ket no -
vem ber 21-én ad ták elő, il let ve mu -
tat ták be a hely szí nen az is ko lák
csa pa tai. A pá lya mű ve ket négy fős
zsű ri ér té kel te; tag jai dr. Csep re gi Zol -
tán egy ház tör té nész, dr. Hu bert Gab -
ri el la iro da lom tör té nész, Mi há lyi
Zol tán né, egy há zunk or szá gos iro dá -
ja ok ta tá si osz tá lyá nak nyu gal ma zott

ve ze tő je és Sza lai Il di kó mé dia ta nár
vol tak. 

A szer ve zők az új ra in dí tott Fa sor
ne gyed szá za dos ju bi le u ma al kal má -
ból tűz ték ki a célt, hogy a ver seny -
ben részt ve vő is ko lák job ban meg -
is mer jék sa ját tör té ne tü ket, sa ját
múlt ju kat. Az evan gé li kus iden ti tás
meg erő sö dé sét, az evan gé li kus egy -
ház hoz va ló kö tő dés erő sö dé sét vár -
ták et től a mun ká tól.

– A sa ját múlt és je len meg is me -
ré se után a kö vet ke ző lé pés egy más
is ko la tör té ne té nek meg is me ré se. Ez
pe dig azért fon tos, hogy érez zük – di -
á kok és ta ná rok egy aránt –, hogy egy
na gyobb kö zös ség ben és tör té nel mi
fo lya mat ban élünk ben ne. Egy más
tör té ne té nek ismerete ad hat egy faj -
ta tá gabb kö zös sé gi ér zést és el kö te -
le ző dést. Jó tud ni, hogy nagyobb
kör ben is szá mon tar ta nak min ket –
mond ta Bir kás-Sztró kay Edit fa so ri
tör té ne lem- és hit tan ta nár, a ver seny
öt let gaz dá ja és le bo nyo lí tó ja.

Hoz zá fűz te, hogy az el ké szült kis -
fil mek és pre zen tá ci ók kéz zel fog ha tó
és a nyil vá nos ság szá má ra is hoz zá fér -
he tő do ku men tu mok let tek. 

– A pá lya mű ve ket min den ki szá -
má ra el ér he tő vé tesszük, hi szen ezek
is ré szét ké pe zik egy há zunk tör té ne -
té nek. He lye zés től füg get le nül min -
den egyes pá lya mű gaz da go dást je -
lent mind annyi unknak. Ezt az al kal -
mat va ló já ban nem is annyi ra ver -
seny nek kel le ne fel fog ni, ha nem be -
mu tat ko zás nak, ahol meg is mer het -
jük az evan gé li kus ok ta tás tör té ne tet,
Sop ron négy száz éves is ko lá já tól
kezd ve egé szen a leg utób bi is ko la két

év vel ez előt ti át adá sá ig – emel te ki
Bir kás-Sztró kay Edit. 

A ver seny még is csak ver seny, pon -
to zás sal, ered ménnyel. Hu bert Gab -
ri el la, a zsű ri egyik tag ja sze rint már
a har ma dik pá lya mun ka meg te kin -
té se után vi lá gos sá vált, hogy a ver -
sennyel nagy len dü le tet ka pott az
evan gé li kus ok ta tás tör té ne té nek a
fel tá rá sa, meg írá sa.

– Ez igen csak lel ke sí tő, hi szen
2017 fe lé te kint ve ezt a hi ányt is pó -
tol ni kell. Ezek a sze mé lyes han gú,
még is ko moly ku ta tó mun ka ered mé -
nye it is meg mu ta tó mű vek egy től
egyig hoz zá fog nak já rul ni ah hoz,

hogy egy szer majd a tel jes kép ki bon -
ta koz zon az evan gé li kus ok ta tás ról.
A di á kok olyan ré sze ket tár tak fel,
ame lye ket csak ők is mer nek, és ez a
„hi va tá sos” ku ta tók szá má ra is fel be -
csül he tet len kincs – mu ta tott rá az
iro da lom tör té nész.

Hoz zá fűz te, hogy no ha fi gye lem -
be vet ték a kre a ti vi tást, a tar tal mi ele -
me ket, az elő adás mó dot – és ezek ki
is ad tak pont szá mo kat, ezek pe dig
he lye zé sek ben nyil vá nul tak meg –,
még is min den ki nyer tes ként te kint -
het ma gá ra és az egész evan gé li kus
kö zös ség re. 

g Itt zés Szil via

Apályamunkákata négy ta gú zsű ri a kö vet ke ző szem pon tok sze rint pon -
toz ta: kre a ti vi tás, a cím hez va ló hű ség, elő adás mód, tar ta lom – ter mé -
sze te sen sa ját szak mai szem pont ja i kat is fi gye lem be vé ve. Ho gyan lát -
ta a ver senyt és a mű ve ket a mé dia szak em ber?

Sza lai Il di kó mé dia ta nár:
– Mi ért jó fil met ké szí te ni a sa ját is ko lá ról? Ta lán mert a film ké szí -

té se köz ben sze mé lye sebb kap cso lat ala kul ki az in téz ménnyel, az épü -
let tel, a kö zös ség gel. Nyil ván egy ilyen ver seny re ké szül ve a po zi tí vu mo -
kat akar ták be mu tat ni a di á kok – de eh hez meg is kel lett ke res ni a po -
zi tí vu mo kat, elő ször gon do lat ban, az után kép ben. A film azért is al kal -
mas for ma eh hez, mert a leg kö ze lebb áll a va ló ság hoz: azon nal lát juk be -
lő le, amit mu tat ni akar, egy szer re kap juk meg a ké pet és a han got is.

A ver senyt na gyon él vez tem, de né hány ta nul ság gal is szol gált szá mom -
ra. Az egyik: ne héz meg tar ta ni az egyen súlyt a ter mé sze tes ség és a pro -
fiz mus ra tö rek vés kö zött. Úgy lát tam, hogy időn ként a pro fi for ma a fi -
a ta los len dü let ká rá ra ment, de per sze ma gát a tech ni kai pro fiz must is
ér té kel ni kell. A fi a tal kor osz tály ra jel lem ző könnyed sé get, ki rob ba nó -
sá got és egy faj ta jó ér te lem ben vett ama tő r iz must hi á nyol tam egy-egy
mű nél. Ta lán a jö vő ben ér de mes lesz két film ka te gó ri át in dí ta ni: egyet
a kvá zi pro fik nak, egyet az ama tő rök nek. De min den képp jó for má nak
tar tot tam, és gon do lom, a leg na gyobb nyer te sek ma guk a ké szí tők vol -
tak, hi szen aki egy ilyen kis film mel vagy akár pre zen tá ci ó val vé gül el -
ké szül, az na gyot al ko tott.

Négyszázéviskolatörténelem
Ver seny a fa so ri ju bi le um al kal má ból

b Scholanostra, azazAmiiskolánk–eztabeszédescímetkaptaazevan-
gélikusiskoláktörténelmivetélkedője,melyetazevangélikusokta-
tásújraindulásánakhuszonötévesjubileumaalkalmábólhirdetettmeg
aBudapest-FasoriEvangélikusGimnáziummintegyházunkelsőként
újraindítottoktatásiintézménye.Azeseményrőlelőzőlapszámunk-
banrövidenmárhírtadtunk,azalábbiakbanIttzésSzilvia összefog-
lalójáttesszükközzé.

LiptákPál 1914. feb ru ár 14-én Bé -
kés csa bán szü le tett Lip ták Pál kán -
tor ta ní tó és Zsi lák Zsó fia ház tar tás -
be li gyer me ke ként. Hú gá val ket ten
vol tak test vé rek. Ta nul má nya it 
a bé kés csa bai ma gyar–szlo vák tan -
nyel vű ele mi is ko lá ban kezd te, majd
1932-ben a hely be li ágos tai hit val -
lá sú evan gé li kus Ru dolf Gim ná zi -
um ban érett sé gi zett. A bu da pes ti 
Páz mány Pé ter Tu do mány egye te -
men föld rajz–ter mé szet rajz sza -
kon ta nult to vább, 1934-től mint
Eöt vös-kol lé gis ta. 

Ta ná ri ok le ve lé nek 1937. évi meg -
szer zé se után, 1938-ban sum ma cum
la ude ered ménnyel dok to ri szi gor la -
tot tett. Disszer tá ci ó ja Bé kés csa ba
föld raj zá val fog lal ko zott. 1938–39-
ben a mis kol ci ta nító kép zőn ta ní tott.
Ta ná ri mű kö dé sét 1939–41-ben ka to -
nai ki kép zés sza kí tot ta meg. 1941–43-
ban a bu da pes ti állami ta nító kép zőn
ta ní tott.

1943-ban ne vez ték ki dr. Sár kány
Sán dor helyére a Bu da pes ti Evan gé -
li kus Gim ná zi um ter mé szet rajz-
föld raj z ta ná rá nak. Az 1943–44-es
tan év ben a negyedikesek osz tályfő -
nö ke (ne kem is osz tály fő nö köm),
he ti óra szá ma húsz. Eb ből nyolc
óra föld rajz, tíz óra ter mé szet rajz,
két óra hon vé del mi is me re tek, emel -
lett a ter mé szet raj zi gya kor lat ve ze -
tő je.

1943-ban meg nő sült, fe le sé ge Ké pes
Em ma, Ké pes Gé za író, mű for dí tó
test vé re. Há rom lá nyuk szü le tett, egyik
ko rán meg halt. Emí lia és Ág nes köz -
gaz dá szok.

1944-ben is mét ka to nai szol gá la tát
töl töt te, 1945 má ju sá ban ame ri kai,
majd on nan orosz ha di fog ság ba ke rült.
1948 jú li u sá ban tért ha za. Ha za té ré se
után 1949. má jus 31-ig a fa so ri gim ná -

zi um utó da ként mű kö dő ál ta lá nos is -
ko lá ban ta ní tott.

1949. jú ni us 1-jé től a Ter mé szet tu -
do má nyi Mú ze um Em ber ta ni Tá rá ba
ke rült. 1956 áp ri li sá ban A Du na–Ti sza
kö ze ant ro po ló gi á já nak főbb kér dé sei
a 7–13. szá zad ban cí mű ér te ke zé sé vel
elnyerte a bio ló gi ai tu do má nyok kan -
di dá tu sa címet.

1960. már ci us 16-tól a sze ge di Jó zsef
At ti la Tu do mány egye tem Em ber ta ni

Tan szé ké re ne vez ték ki tan szék ve ze -
tő do cens nek.

1969. ja nu ár já ban véd te meg A ma -
gyar ság et no ge ne zi sé nek pa leo ant ro po -
ló gi á ja cí mű aka dé mi ai dok to ri ér te -
ke zé sét, jú ni us 19-én egye te mi ta ná ri
ki ne ve zést ka pott. A sze ge di tan szék -
ről 1980. jú ni us 30-án ment nyug díj -
ba. 2000. jú li us 5-én Bu da pes ten halt
meg, sír ja a Far kas ré ti te me tő ben van.

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Ant ro po ló gi ai Bi zott sá gá nak tag ja volt
(1962–1985), az Anth ro po lo gi ai Köz le -
mé nyek szer kesz tő bi zott sá gá nak 1956-
tól tag ja, 1968–1978 kö zött a Ma gyar
Bio ló gi ai Tár sa ság Em ber ta ni Szak osz -

tá lyá nak el nö ke, 1975–1980 kö zött az
Ac ta Bio log i ca Sze ge di en sis fő szer -
kesz tő je.

A Szo ci a lis ta Kul tú rá ért, az Ok ta tás -
ügy Ki vá ló Dol go zó ja és a Bar tucz La -
jos-em lék pla kett ki tün te tés ben ré sze -
sült. 1994-ben elnyerte a pro fes sor
eme ri tus címet.

Lip ták Pál nem zet kö zi hír ne vű,
sok ol da lú tu dós volt. 1969-ben je lent
meg az Em ber tan és em ber szár ma -
zás tan cí mű, az óta több ki adást
meg ért tan köny ve, mely e tárgy -
kör ben az el ső ma gyar nyel vű ki ad -
vány. 1975-ben A finn ugor né pek
ant ro po ló gi á já ról írt ta nul mányt.
Az Avars and An ci ent Hun ga ri ans
cí mű köny vét az Aka dé mi ai Ki adó
1983-ban je len tet te meg.

Lip ták Pál ti pi kus pél dá ja volt azok -
nak a tu dós fa so ri ta ná rok nak, akik a
kö zép is ko lai munkájuk mel lett a tu do -
má nyos élet ben is je len tős ered mé nye -
ket ér tek el.

* * *

SeyboldVilmos1914. no vem ber 3-án
Kő sze gen szü le tett Sey bold La jos ma -
gán zó és Sey bold An na ró mai ka to li -
kus ház tar tás be li gyer me ke ként. 1948.
au gusz tus 21-én vet te fe le sé gül Ke ne -
di Er zsé betet. Es ke té sü ket a fa so ri
evan gé li kus temp lom ban Pász tor Pál
vé gez te, egyik es kü vői ta nú juk dr.
Ver mes Mik lós, Sey bold egyik fa so ri ta -
nár tár sa volt. Lász ló ne vű fi uk 1951-ben
szü le tett. Sey bold Vil mos Bu da pes ten
hunyt el 1953. már ci us 15-én, sír ja az Új
köz te me tő ben van.

Sey bold Vil mos a Test ne ve lé si Fő -
is ko la el vég zé sét kö ve tő en az 1938–39-
es tan év ben a fa so ri gim ná zi um ban
Ko vács Bé la test ne ve lő ta nár órá it
vet te át he lyet tes ta nár ként he ti hu -
szon négy órá ban. Az 1941–42-es tan -

év ben a Val lás és Köz ok ta tás ügyi Mi -
nisz té ri um ren des ta nár rá ne vez te ki. 

Az 1941–42-es fa so ri év könyv ben
meg je lent az 1941. áp ri lis 29-én tar tott,
A test ne ve lés a kö zép is ko lá ban cí mű
szék fog la ló elő adá sá nak rész le te. Eb -
ben ki fej tet te: „A kö zép is ko lai test ne -
ve lés egy részt az if jú ság egész sé ges fej -
lő dé sét biz to sít ja, más részt a ta nu lók
ne ve lé sé ben is köz re mű kö dik. Ev vel a
tu da tos és terv sze rű ne ve lő mun ká val

lesz tel jes ér té kű vé a test ne ve lés. Az
erős, egész sé ges test, amellyel a spor -
to kon elé je ke rült aka dá lyo kat, ne héz -
sé ge ket le küz döt te, ön bi zal mat ad a ta -
nu ló nak. Fon tos sze re pet kap a test ne -
ve lés az aka rat ne ve lé sé ben is. A test -
gya kor lás ép pen így ne ve lő je a bá tor -
ság nak, rend sze re tet nek, te kin tély -
tisz te let nek, baj tár si as ság nak és sok
más ér té kes lel ki tu laj don ság nak.”

Az 1942–43-as tan év vé gén ha di -
szol gá lat ban volt, az 1943–44-es tan -
év ka rá cso nyá tól ka to nai szol gá la tot
vég zett, 1945–1947 kö zött ha di fog -
ság ban volt, az 1947–48-as tan év ben
már is mét ta ní tott.

1948-ban érett sé gi zett osz tá lyom
érett sé gi tab ló ján az ő fény ké pe is
sze re pel.

Édes any ja, özv. Sey bold La jos né
1947. ok tó ber 1-jén meg ha tó le ve let
kül dött Ren ner Já nos dr. igaz ga tó nak,
mely ben meg ír ta, hogy Vil mos fia
még az orosz tá bor ból kül dött, ok tó -
ber 23-án kelt le ve lé ben meg ír ta: né -
hány hé ten be lül ha za ér ke zik a ha di -
fog ság ból, és tisz te le tét te szi az igaz -
ga tó úr nál. Ké ri ér te sí té sét, hogy az in -
ter ná tu si szo bá ban ha gyott dol gai
meg ma rad tak-e.

Ha di fog sá ga ide jén az 1945/46-os
tan év ben a test ne ve lés órá kat az if jú -
sá gi sport kör fel ső osz tá lyos tag jai
be vo ná sá val ta ná rok el len őr zé se mel -
lett tar tot ták.

Sey bold Vil mos töb bek kö zött
sport kö ri szak osz tály ve ze tő, sport -
kö ri el nök, in ter ná tu si ne ve lő ta nár,
le ven te-fő ok ta tó volt. Nagy szak ér -
te lem mel és jó ér zék kel vá lasz tot ta
ki a te het sé ges spor to ló kat, és fej lő -
dé sük ki bon ta koz ta tá sá hoz két nagy
bu da pes ti sport egye sü let hez irá -
nyí tot ta őket. Ezek ből a ta nu lók ból
ké sőbb nagy szá mú vá lo ga tott já té -
kos, sok szo ros or szá gos baj nok, fő -
is ko lai vi lág baj nok ke rült ki, utób -
bi ak fő leg a ké zi lab da és a jég ko rong
sport ágban.

* * *

Lip ták Pál és Sey bold Vil mos fa so ri ta -
ná ra ink min den hol és min den kor hí -
ven tel je sí tet ték ta ná ri és ha za fi as kö -
te les sé gü ket, és mind a tu do má nyos
mun ka, mind a sport te rü le tén ki ma -
gas ló tel je sít ményt nyúj tot tak. Em lé -
kü ket, mint volt ta nít vá nya ik, szí vünk
mé lyén a jö vő ben is meg őriz zük.

g Dr. Vi tá lis György
volt fa so ri di ák és ta nár

Emlékezésszázéveszületettfasoritanárokra
Kimagasló teljesítmény a tudomány és a sport terén

Lip ták Pál Sey bold Vil mos
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sAjtóKözLemény
A ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház
Ül lői úti köz pont já nak ener ge ti kai kor sze rű sí té se

AMagyarországiEvangélikusEgyháztöbbmint190millióforin-
totnyertÜllőiútiközpontjánakfelújításáraazÚjSzéchenyitervKör-
nyezetésenergiaoperatívprogram keretében.Atámogatáslehe-
tővétesziazÜllőiútiközpontépületénekutólagoskülsőhőszige-
telését,külsőnyílászáróinakcseréjét,fűtésiéshasználatimelegvíz-
rendszerénekkorszerűsítését,világítás-korszerűsítését,valamint
napkollektorosésnapelemesrendszerektelepítését.

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem meg fe le lő ek, fű té si és hasz ná -
la ti me leg víz-rend sze re nem tesz ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá rói
és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak. A be ru há zás nak kö szön he tő en a
ked ve zőt len hő tech ni kai adott sá gok kal, kor sze rűt len elekt ro mos há ló -
zat tal és ma gas alap ener gia hor do zó-fo gyasz tás sal ren del ke ző épü let
komp lex ener ge ti kai fej lesz té se va ló sul meg, meg úju ló ener gia for rá sok
hasz no sí tá sá val kom bi nál va.

A most kez dő dő pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí te nek ki,
a fű tés- és hasz ná la ti me leg víz-rend szert pe dig tel je sen fel újít ják, nap -
kol lek to rok kal se gít ve a mű kö dé sét. Sor ke rül a fa lak utó la gos szi ge te -
lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener -
gia ta ka ré kos da ra bok ra cse ré lik. 

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Ül lői úti köz pont já nak min den dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha -
tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az
el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá -
tá sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot
meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

Továbbiinformációkérhető:
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
gyorgy.kra mer@lu the ran.hu, evan ge li kus.hu
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sAjtóKözLemény
A szom bat he lyi evan gé li kus 
Dia kó ni ai Köz pont ener ge ti kai kor sze rű sí té se

ASzombathelyiEvangélikusDiakóniaiKözponttöbbmint440mil-
lióforintotnyertazÚjSzéchenyitervKörnyezetésenergiaopera-
tívprogram keretében.Atámogatáslehetővétesziadiakóniaiköz-
pontkétszombathelyitelephelyeépületeinekutólagoskülsőhőszi-
getelését,külsőnyílászáróiknakacseréjét,fűtésiéshasználatime-
legvíz-rendszerüknekakorszerűsítését,világítás-korszerűsítését,
valamintnapkollektorosésnapelemesrendszerektelepítését.

A be ru há zás nak kö szön he tő en komp lex ener ge ti kai fej lesz tés re ke rül
sor – meg úju ló ener gia for rá sok be vo ná sá val – az épü le tek hosszú tá -
vú fenn tart ha tó sá gá nak elő moz dí tá sa ér de ké ben. Az épü le tek ener ge -
ti kai té nye zői ugyan is már nem meg fe le lő ek, fű tés- és hasz ná la ti me leg -
víz-rend sze rük nem tesz ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí lás zá ró ik és fény -
for rá sa ik má ra el avult tá vál tak.

A most kez dő dő pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí te nek ki,
a fű tés- és hasz ná la ti me leg víz-rend szert pe dig tel je sen fel újít ják, nap -
kol lek to rok kal se gít ve a mű kö dé sét. Sor ke rül a fa lak utó la gos szi ge te -
lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener -
gia ta ka ré kos da ra bok ra cse ré lik. 

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Szom bat he lyi Evan gé li kus Dia -
kó ni ai Köz pont va la mennyi la kó ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha -
tás te rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az
el ér ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá -
tá sá nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot
meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

Továbbiinformációkérhető:
Szom bat he lyi Evan gé li kus Dia kó ni ai Köz pont
9700 Szom bat hely, Ná rai u. 8.
gyorgy.la bos sa@lu the ran.hu
szom bat hely-lu the ran.hu/szom bat he lyi-evan ge li kus-di a ko ni ai-koz pont

H I r D e t é S e k

Fin ta Ger gely, az Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem Egy ház ze nei Tan -
szé ke tan szék ve ze tő do cen sé nek
Szent lé lek-hí vó or go na já té ka után
Ben ce Gá bor – a kán tor kép ző in té -
zet igaz ga tó ja, az em lék bi zott ság
tag ja, a zsű ri tit ká ra – ad ta meg az
al ka lom alap hang ját. A pá lyá zat bí -
rá ló bi zott sá gá nak tag jai Dras kó czy
Lász ló ze ne szer ző (el nök), Kamp
Sa la mon kar nagy és Kecs kés Ba -
lázs ze ne szer ző vol tak.

Ko vács Le ven te Krisz tus fel tá madt
(EÉ 213) cí mű al ko tá sa nyer te az egyik
har ma dik dí jat. A mű vet a Bu da ör si
evan gé li kus ének kar ad ta elő Kecs kés
Ba lázs ve zény le té vel. A má so dik dí jat
Vár ko nyi And rás Pé ter Pa ra di csom
me ze ji be cí mű, hat szó la mú női kar ra
ké szült al ko tá sa nyer te el. A kom po -
zí ció mag ja egy bu ko vi nai ka rá cso nyi
né pé nek, kö zép rész ként egy Má ria-si -
ra lom szó lal meg.

Ko vács Szi lárd Nagy há lát ad junk
az Atya is ten nek (EÉ 48) cí mű al ko tá -
sa kap ta a má sik har ma dik dí jat.
A mű vet a Lu the rá nia ének- és ze ne -
ka ra tol má csol ta Kamp Sa la mon ve -
zény le té vel, or go nán köz re mű kö dött
Ács Dá vid.

Ez után össze ál lí tás hang zott el Szo -

ko lay Sán dor mű ve i ből. Fa bi ny Ta más
püs pök ige hir de té sé ben Pál és Szi lász
tör té ne tén ke resz tül (Ap Csel 16,25–34)
az ének gyó gyí tó ha tá sá ról és a cso dá -
la tos sza ba du lás le he tő sé gé ről be szélt.

Az Al föld qu ar tett (Hoff mann Ág nes,
Szo mor né Bu dai Ma ri ann, Mol nár
Já nos, Szo mor Ist ván) Men dels sohn

Esz-dúr vo nós né gye sé nek (op. 12) két,
re mek be sza bott té te lé vel ör ven dez tet -
te meg a hall ga tó sá got.

A mag ló di Mag da la kó rus Si mon
Bar ba ra ve ze té sé vel – az Eper je si gra -
du ál egy té te le után – He vér Lász ló 23.
zsol tá rát és Csor ba Ist ván Ju bi le u mi
éne két szó lal tat ta meg. Szo ko lay Al fres -

co per or ga no cí mű mű vé nek há rom
té te le Fin ta Ger gely elő adá sá ban csen -
dült fel.

Ez után Dras kó czy Lász ló ér té kel te
a pá lyá za tot, ki osz tot ta a dí ja kat, és be -
mu tat ta a Nagy há lát ad junk! cím mel
meg je lent, a pá lyá zat ra ér ke zett mű -
ve ket köz re adó kó rus gyűj te ményt.

Az el ső díj ban ré sze sí tett al ko tás, Be -
sze Ta más Dá vid zsol tá ra – Psal mus
23 al kal mas le het kü lön le ges, ün ne pi
li tur gia hang zó dí szé ül. A mű vir tu ó -
zan meg kom po nált vo ká lis és inst ru -
men tá lis szó la mai – ame lyek ben a
hár fa ki emelt sze re pet ját szik – le he -
tő vé te szik, hogy ma gá val ra ga dó an
szem lél tes sék a bib li ai szö ve get.
A mű vet az Er kel Fe renc ve gyes kar és

al kal mi ka ma ra együt tes ad ta elő Cse -
ri Zsó fia ve zény le té vel. 

A zá ró di cső í tés és ál dás előtt Cse -
micz ky Mik lós Pa ter nos te re volt az
imád ság hang ja. A na pot pél da mu ta -
tó an a gyü le ke zet éne ke zár ta: Tarts
meg, Urunk, szent igéd ben! (EÉ 255)

g EcsE di Zsu zsa

Nagyhálátadjunk!
Ün ne pi hang ver seny a re for má ció és kul tú ra évé ben

Har non co urt nyolc van öt éve, 1929.
de cem ber 6-án szü le tett Ber lin ben,
s ke reszt ne vét az az na pi vé dő szent -
ről, Szent Mik lós püs pök ről kap ta.
Gye rek ként Ni ko laus a csel ló- és
zon go ra ta nul má nyai mel lett bo ga ra -
kat gyűj tött, és ma ri o nett szín há zat
esz ká bált. Csak ti zen nyolc éves ko -
rá ra kör vo na la zó dott ben ne, hogy
mu zsi ku si pá lyá ra men jen. 

Har non co urt az egye te mi évek
alatt is mer te meg a he ge dűs Ali ce
Hof fel nert, aki vel 1953-ban há za sod -
tak össze. Szin tén eb ben az év ben fe -
le sé gé vel meg ala pí tot ták a Con cen -
tus Mu si cus Wi en ze nei együt test,
amelynek leg főbb cél ja az volt, hogy
a „ba rokk kor kép ző mű vé szet ál tal
do ku men tált élet te li sé gét a ze né re is
al kal maz zák”. 1982-ben je lent meg
Mu sik als Klang re de cí men Har -
non co urt el ső, óri á si port ka va ró
írá sa (ma gyar for dí tás ban 1988-ban
A be széd sze rű ze ne cím mel ad ták ki). 

Az együt tes nem zet kö zi hír ne vét
J. S. Bach bran den bur gi ver se nyei fel -
vé te lé nek kö szön he ti. 1967-ben egy
film ben – An na Mag da le na Bach
kró ni ká ja (ren de ző: Je an-Ma rie Stra -
ub) – is köz re mű köd tek ud va ri ze ne -
kar ként, Har non co urt pe dig Leo -
pold an halt-köt he ni her ce get ját -
szot ta.

A Con cen tus Mu si cus igen ha mar
el kezd te fel fe de zé se it hang hor do -
zó kon is rög zí te ni. Felvették a Bach-
kan tá ta-össz ki adást is. 

Har non co urt 1972-től a salz bur gi
Mo zar te um ban, majd 1973-tól a Salz -

bur gi Egye tem Ze ne tu do má nyi In té -
ze té ben is elő adá si gya kor la tot és his -
to ri kus hang szer is me re tet ta ní tott.

So ká ig el zár kó zott a ve zény lés -
től, és a csel ló pult mö gül di ri gál ta
együt te sét. A het ve nes évek től azon -
ban egy re gyak rab ban kér ték fel más
ze ne ka rok ve ze té sé re. Elő ször 1972-
ben a mi lá nói Sca la ének- és ze ne ka -
rá val Mon te ver di ope rá ját, az
Odüssze usz ha za té ré sét ta nul ták be,
s eh hez már a ve zény lő pult kel lett. A
Bé csi Szim fo ni ku sok elő ször 1983-ban

hív ta meg Har non co urt-t; 1997-ben
ve ze tő kar mes te rük nek is ki ne vez ték
vol na, de ő ezt el uta sí tot ta. 1984-től
mű kö dik ve lük együtt, le mez fel vé te -
lei és kon cert tur néi mel lett 2001-ben
és 2003-ban még a hí res bé csi új évi
kon cer tet is di ri gál ta.

1975-től Je an-Pier re Pon nel le ren -
de ző vel Mon te ver di-, majd Mo zart-
ope rá kon kezd te ope ra di ri gen si pá -
lya fu tá sát, s Pon nel le ha lá lát kö ve tő -
en is fő ként a zü ri chi ope ra ház ban te -
vé keny ke dett.

Har non co urt tisz te le té re hoz ták
lét re a Sty ri ar te ne vű klasszi kus
ün ne pi já té ko kat Graz ban (ahol e
so rok író ja Gersh win Por gy és Bes -
sét hall hat ta a ve zény le té vel). Szin -

tén so kat tény ke dik a salz bur gi ün -
ne pi já té ko kon és a Thea ter an der
Wi en nél.

Har non co urt-t szá mos nagy ne vű
ze ne kar tisz te let be li tag já nak ne -
vez ték ki, az 1980-as évek től ran gos
dí jak kal és ki tün te té sek kel mél tat ták.
Út tö rő, ener gi á val te li s min dent
ma gá val ra ga dó sze mé lyi sé gét leg in -
kább egy ve zény lé sé ről ké szült fény -
kép sej tet he ti. Szug gesz tív né zé se
min dent el árul a ze né ről.
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

b GazdagtartalmúestéreinvitáltaMagyarországiEvangélikusEgyház
ReformációiEmlékbizottságanovember29-énaDeáktéritemplom-
ba.Abizottságazévelejénpályázatothirdetettegyházzeneikórus-
művekírására.Azünnepirendezvényensorkerültapályázatértéke-
léséreésadíjakátadására,afelkértegyüttesekpedigbemutattákadí-
jazottalkotásokat.Ahangversenytisztelgésvoltanagyevangélikus
zenészekmunkásságaelőttis.

b NikolausHarnoncourt-ról sokaknakJ.S.Bach egyházikantátáinakössz-
kiadásajuteszébe,melyet1971-tőlmajdhúszévenkeresztülrögzítet-
tekGustavLeonhardttal. Ennekkuriózuma,hogyazaddigiromanti-
kuselőadásmódhelyettazeneileírásokbólkövetkeztethető,Bachko-
rabeli,úgynevezetthistorikuselőadásmódotérvényesíti,sszintén18.
századigyakorlatszerintaszopránésazaltszólamot,valamintaszó-
lókatisfiúkéneklik.Munkásságánakköszönhetőenazótaáltalánosan
bevettszokásBachotkorhűhangszerekenvagylegalábbmegközelí-
tőenbarokkos„egyszerűséggel”,sallangoktólmentesenjátszani.

Ahistorikuszeneegyikúttörője
Ni ko laus Har non co urt nyolc van öt éves
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Je ges szél és ha vas eső fo gad ta az em -
lék mű ava tá sá ra ér ke ző ket, mint ha
az idő já rás is az al ka lom hoz iga zí tot -
ta vol na a kö rül mé nye ket. A zord hi -
deg el le né re nagy szám ban gyűl tek
össze a meg em lé ke zők a sze ren csi
vas út ál lo más előtt, ahol het ven év -
vel ez előtt be va go ní roz ták a tér ség -
ből össze fog do sott em be re ket, és
küld ték őket több éves jó vá té te li 
kény szer mun ká ra, fő leg a Dony ec -
ki-szén me den cé be.

A Him nusz el ének lé se után Sze -
rencs Vá ros Né met Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány za tá nak el nö ke, Ár vay At ti -
la kö szön töt te a meg em lé ke ző ket,
leg el ső he lyen név sze rint a mál en -
kij ro bot túl élő it. Mint el mond ta, a
tör té né szek becs lé se sze rint több
mint száz ezer ci vilt, nő ket és ti zen -
éves fi ú kat hur col tak el mar ha va go -
nok ban, hogy em ber te len kö rül mé -
nyek kö zött bá nyák ban, gyá rak ban és

kol ho zok ban „te gyék jó vá mind azt,
amit el sem kö vet tek”. 

Az el hur co lás alap ja a Szov jet Ál la -
mi Vé del mi Bi zott ság 1944 de cem be -
ré ben kelt, Sztá lin ál tal szig nó zott,
7161. szá mú ha tá ro za ta volt. Esze rint
a Vö rös Had se reg ál tal „fel sza ba dí tott”
te rü le te ken mun ka vég zés vé gett moz -
gó sí ta ni és in ter nál ni kel lett min den
né met nem ze ti sé gű, mun ka ké pes, 17
és 45 év kö zöt ti fér fit és a 18 és 30 év
kö zöt ti nő ket. A szük sé ges lét szám tel -
je sí té sé hez vi szont a né me tes hang zá -
sú ne vű és több nyi re ma gyar nem ze -
ti sé gű em be re ket is össze gyűj töt ték. 

A tér ség ben mű kö dő né met nem -
ze ti sé gi ön kor mány za tok két éve
dön töt tek egy re gi o ná lis szin tű,
min den el hur colt ról meg em lé ke ző
hely fel ál lí tá sá ról, és tér sé gi össze -
fo gás sal, il let ve kor mány za ti tá mo -
ga tás sal ezt mél tó mó don si ke rült
meg va ló sí ta ni.

Az em lék mű ava tás fő véd nö ki
tiszt sé gét Ma gyar or szág köz tár sa -
sá gi el nö ke, dr. Áder Já nos vál lal ta el,
üd vöz lő le ve lét dr. Gróh Gás pár, a
Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va tal Tár sa dal -
mi Kap cso la tok Igaz ga tó sá gá nak ve -
ze tő je ol vas ta fel. Több tíz ez ren „in -
dok lás nél kül, íté let nél kül, jog fosz -
tot tan, tel jes lel ki és fi zi kai ki szol gál -
ta tott ság ban” in dul tak a „kis mun ká -
ra”, ahon nan az in ter nál tak mint egy
har ma da so ha nem tért ha za, ide gen
föld ben, jel te le nül el föl del ve nyug sza -
nak az egy ko ri lá ge rek te rü le tén. 

„Az erő szak mo dern rab szol gá it”
a kol lek tív bű nös ség je gyé ben az
em ber te len bá nás mód, az éhe zés, a
meg fe szí tett mun ka és kü lön bö ző jár -
vá nyok és be teg sé gek nyo mo rí tot ták
meg lel ki leg és gyak ran tes ti leg is. 
„A kis mun ka Ma gyar or szág ha tal -
mas vesz te sé gé nek bi zo nyult”, ke gye -
let tel és tisz te let tel kell fe jet haj ta ni
az ál do za tok már tí ri u ma előtt.

Va le ria Koch ma gyar or szá gi né -
met köl tő nő so ra i val, né met nyel ven
kezd te kö szön tő jét a Ma gyar or szá -
gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány -
za tá nak el nö ke, Hei nek Ot tó. Fel idéz -
te, hogy a sze ren csé sen vissza tér tek
nem be szél het tek a lá ge rek ről, az ide -
gen ben el töl tött évek ről, csak a rend -
szer vál tás után nyíl tak meg. Az em -
lék mű üze ne te, hogy az át élt bor zal -
mak so ha nem is mét lőd het nek meg
– mu ta tott rá.

Az em lék mű al ko tó ja, Ek ker Ró bert
szob rász mű vész és a Mi nisz ter el -
nök ség ki emelt tár sa dal mi ügye kért
fe le lős he lyet tes ál lam tit ká ra, dr. La -
tor cai Csa ba kö zö sen lep lez te le a
mál en kij ro bot me men tó ját. Ez után
a he lyet tes ál lam tit kár tar tott be szé -
det, mely ben ki emel te: az el hur col -
tak „nem a há bo rú bű nö sei, ha nem
a há bo rú ál do za tai, a fa ji meg kü lön -
böz te tés ál do za tai”. 

Ál do za tok a túl élők is, mert ha za -
té ré sük után a ha ta lom ál tal rá juk sü -
tött bé lye get is kel lett vi sel ni ük, kor -
lá toz ták mun ka vál la lá su kat, nem be -
szél het tek, nem em lé kez het tek meg
a kény szer mun ka éve i ről, el si rat ni
sem le he tett a ha lot ta kat. A kom mu -
nis ta ha ta lom az em lé ke ze tet is ki
akar ta sa já tí ta ni, el akar ta né mí ta ni. 

A tisz te let és a ke gye let je gyé ben
a kor mány 2015-ben em lék év ke re -
té ben kí ván ja ápol ni a Szov jet uni ó -
ba hur colt po li ti kai fog lyok és kény -
szer mun ká sok em lé ke ze tét. A bor zal -

ma kat meg ér te ni és el fe lej te ni nem
le het, de hí vő ke resz tény ként a meg -
bo csá tás és Is ten aka ra tá ban va ló
meg nyug vás le het a vi gasz a túl élők
szá má ra is. 

A tör té nel mi egy há zak kép vi se lői
ez után meg ál dot ták az em lék mű vet.
El ső ként Szűcs End re re for má tus
püs pök he lyet tes Jó nás köny vé nek
má so dik fe je ze té ből idé zett: „Az
Úré a sza ba dí tás.” Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök Szi lá gyi Do -
mo kos Halál árnyéka cí mű ver sé ből

és a Je le né sek köny vé ből ol va sott fel
rész le tet (Jel 21,4). 

Rossz na pok jár tak het ven év vel
ez előtt, és az el hur col tak nem tud ták
„jól fel hasz nál ni az időt”, ami re az
apos tol fi gyel mez tet – mond ta dr.
Orosz Ata náz gö rög ka to li kus püs -

pök. Még is okul nunk kell a tör té nel -
mi ese mé nyek ből, most, ami kor a
Dony eck-me den cé ben új ra száz ez rek
szen ved nek. Hasz nál juk ki jól az
időt, te gyünk jót min den ki vel vá lo -
ga tás nél kül. Az el hur col tak nak bol -
dog nyu gal máér t és örök em lé ké ért
fo hász ko dott a püs pök. 

Dr. Ter nyák Csa ba eg ri ka to li kus
ér sek kép vi se le té ben Dar vas Lász ló
cím ze tes ka no nok a Szó zat nyol ca -
dik vers sza ká val szólt az egy be gyűl -
tek hez, és hang sú lyoz ta: „A nem zet,

amely nem em lé ke zik meg, s el fe lej ti
vér ta nú it, nem ér dem li meg a jö vőt.”
Az ál do za tok vér ta nú sá ga erőt ad, és
jö vőt ígér nem ze tünk nek. 

Az ál dá sok vé gén az em lé ke ző
so ka ság fenn han gon imád koz ta a
Mi atyán kot.

A kö zös ima után ko szo rú zás kö -
vet ke zett, mely ben a sze ren csi Szent
Im re her ceg cser kész csa pat tag jai
se géd kez tek, és dísz őr sé get is áll tak
az em lék mű két ol da lán. 

g Wal kó Ádám

A ki lenc ven há rom éves Fó ris Ist ván
is könnye i vel küsz köd ve, el csuk ló
han gon mond ta: „Nem gon dol -
tam vol na, hogy ezt a na pot meg -
érem.” A szend rői fér fi szel le mi leg
tel je sen friss, de jár ni már csak ne -
he zen tud. Két gyer me ke tá mo gat -
ja, míg az em lék mű től az au tó ju kig
érünk. Ek kor tás ká já ból elő ve szi
ko pot tas, vi lá gos kék ka to nai iga zol -
vá nyát, azt mu tat ja, mi köz ben be -
szél ge tünk. „A ha za vé del me a
Ma gyar Nép köz tár sa ság min den
pol gá rá nak szent kö te les sé ge” – ol -
vas ha tó az ak ko ri Al kot mány 61.
pa rag ra fu sa mind járt a köny vecs -
ke el ső ol da lán. 

A sors fin to ra, hogy a szend rői
fér fi ép pen azért ke rült a hír hedt
kény szer mun ka tá bor ba, mert a

ha zá ját véd te. Fó ris Ist ván ugyan -
is ha di fo goly ként ke rült a gu lág ra
hu szon két éve sen. Tor na al ján volt
ka to na ab ban az idő ben. „A fron -
ton vol tam, a ro mán ha tá ron es tem
fog ság ba, ami kor ka pi tu lált Ro -
má nia” – em lék szik vissza. 1944.
ok tó ber 6-án – idé zi fel nap ra
pon to san – az egyik leg na gyobb
ro mán gyűj tő tá bor ba, a te mes vá -
ri lá ger be ke rült, az tán Uk raj ná ba,
Za po rizzs já ba. 

„Elő ször fa ki ter me lé sen dol goz -
tam. A lá ger nek hord tunk fát az er -
dő ről, azt fű ré szel tük kéz zel egész
nap, ir dat lan hi deg ben, az tán húz -
tuk be szán ká val. Za po rizzs já ban
pe dig acél gyá rat épí tet tünk, Mar tin-
ke men cét. Fa gyos krump lit, ré pa- és
kor pa le vest ad tak en ni, nem tu -
dom, hogy él tem túl. A mun ka és az
imád ko zás se gí tett” – mond ja vé ge -
ze tül az egy ko ri lá ger la kó, aki 1948.
de cem ber 1-jén jö he tett ha za. 

„Az vi selt meg na gyon, hogy
két évig azt se tud ta a csa lá dom,
élek-e, vagy meg hal tam. Nem le he -
tett le ve let ír ni” – me sé li Fó ris
Ist ván, aki az utol só túl élő Szend -
rő ben. Mint mond ja: „So kan vol -
tunk on nan ha di fog lyok, de a töb -
bi ek már mind meg hal tak.”

f Minap.hu

„Kismunka”–hatalmasveszteség
Sze ren csen em lék mű vet avat tak a „mál en kij ro bot” ál do za ta i nak

b AMagyarOrszággyűlés2012-benaSzovjetunióbahurcoltmagyarpolitikairabokéskényszermunkások
emléknapjávátettenovember25-ét,mert1953-banezenanapontérhetetthazaezerötszázpolitikaifogoly
amunkatáborokból.Szerencsrőléskörnyékérőlmintegynégyezeremberthurcoltakel„málenkijrobot-
ra”,azaz„kismunkára”.Atúlélők,atörténelmiegyházakképviselői,valamintállamiésönkormányzative-
zetőkrészvételévelavattákfelmúltkeddenaszerencsivasútállomássalszembenfelállítottemlékművet,
amelyetaMagyarországiEvangélikusEgyházképviseletébendr.FabinyTamás püspökáldottmeg.

Az ava tó ün nep sé gen részt vet tek
a mál en kij ro bot egy ko ri fog lyai
is: Lekner Irén (Sze rencs); Dri z -
ner An tal né, Lam perth Já nos né,
Kaiser György, Kaiser György né,
Ta kács Já nos né (Rá tka); Wink ler
Jó zsef né, Ko czák And rás né, Na -
ár Já nos (Her ceg kút); Ré ti Bé la
Gá bor (Ra ka maz); Csat lós Gi zel -
la (Bal kony); Kris tó Ist ván né,
Schmidt Er zsé bet (Aba új szán -
tó); Fó ris Ist ván (Szend rő).

Nyilatkozik az egyik túlélő

SzilágyiDomokos:Halálárnyéka
Rekviem1(részlet)
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Meg tud tam, hogy a Pős tény szom -
széd sá gá ban le vő Szé csény be mé ne -
ket te le pí tet tek fe dez te tés re, és hogy
a lo vá szok nak gond ja van az ál la tok
moz ga tá sá val. Öröm mel kap tam az
al kal mon, és vál lal koz tam a haj na li
lo vag lás ra… Egy rend őr tiszt meg lá -
tott, és fel je len tett: „Ez a volt hor thys -
ta tiszt még min dig tisz ti al lű rö ket
gya ko rol!” (…) A bí rói ház előtt vá -
ra ko zott a Vol ga, be tes sé kel tek a
hát só ülés kö ze pé re, két fogd meg kö -
zé. Amint az utol só há zat is el hagy -
tuk – mint egy ve zény szó ra –, há tul
be füg gö nyöz ték a ko csit…, az tán rá -
kat tin tot ták a „kar pe re cet” a csuk ló -
im ra. (…)

Az And rássy út 60.-ban es te tíz óra
fe lé le kí sér tek va la mi el osz tó te rem -
be. Ott az tán a gép pisz to lyos őrök a
fal hoz ál lí tot tak min ket. Arc cal a fal
köz vet len kö ze lé ben kel lett hát ra tett
kéz zel áll ni úgy, hogy az or runk a fa -
lat érint se. Vol tunk ott vagy har min -
can…, egy re hoz ták-vit ték a meg fé -
lem lí tés től sá padt és ri adt te kin te tű
fog lyo kat. (…) 

1950. au gusz tus vé gén nagy me le -
gek jár tak. Az egyik ebéd után név -
sort ol vas tak, és so kun kat el kü lö ní -

tet tek a töb bi ek től. Vagy száz-száz -
öt ve nen vol tunk. …tel je sen mez te -
len re kel lett le vet kőz nünk. Majd al -
só ne műt, ba kan csot és ki must rált,
vö rös sá vos ra fes tett ÁVH-ru há kat
do bál tak kö zénk, hogy azt ve gyük
ma gunk ra. Így ved let tünk át egy sze -
ri ben – in ter nál tak ból kény szer -
mun ká sok ká. (…)

Va go nok ba zsú fol tak min ket, nem
volt se víz, se éle lem. Pity mal lott,
ami kor egy kis ál lo má son ki haj tot tak
mind nyá jun kat a va go nok ból.
„Recsk” – ol vas hat tuk az ál lo más fel -
ira tát. (…) 

Egy dű lő úton a kö ze li er dő fe lé haj -
szol tak min ket. A lo ho lás után drót -
ke rí té sek kö zött ta lál tuk ma gun kat.
Két nagy ho dály sze rű ba rakk – több
ki sebb épü let, sok újabb ÁVH-s és
né hány hoz zánk ha son ló, már előt -
tünk meg ér ke zett sze ren csét len.
Mint ahogy ké sőbb meg tud tuk, ez
utób bi ak „re ni tens”, úgy ne ve zett
jobb ol da li szo ci ál de mok ra ta párt -
ta gok vol tak. (…)

A min ket fo ga dó tiszt be fe je ző
mon da tai vol tak rám leg in kább ha -
tás sal: „Na és még egy do log: a szö -

kés! Hát er ről ne is ál mod ja nak,
mert úgy sem fog si ke rül ni!” 

Ez a gú nyos mo sollyal ki ej tett
mon dat vég ső el ha tá ro zás ra jut ta tott.
„Csak azért is meg mu ta tom nek tek,
hogy én meg fo gok szök ni!” – gon -
dol tam.

Aszökés
A fa ki ter me lő csa pat ban dol goz tat tak.
Az egyik haj na lon épp a leg allya zott
fák ága it kel lett egy-egy cso mó ba
húz gál nom. Olyan volt a te rep, hogy

csak a két szom szé dos őr lát ha tott.
Úgy esett, hogy ami kor az egyik jó -
ko ra lom bos ágat vit tem a cso mó hoz,
az egyik őr va la ki vel el volt fog lal va,
a má sik pe dig nem fi gyelt rám. 

Itt a ked ve ző pil la nat – gon dol tam.
Gyors el ha tá ro zás sal né hány má -
sod per cig vá ra koz tam, hogy meg győ -
ződ jek ar ról: egyik őr sem fi gyel te
meg, hogy a gally ra kás mö gött ma -
rad tam. Majd egy eny he mé lye dés
rész be ni ta ka rá sát fel hasz nál va a
mun ka hely től el len té tes irány ban
oson tam el az el ső, na gyobb ta ka rást
adó bok ro kig, fá kig, on nan pe dig fut -
va to vább. 

Pár száz mé ter után meg lát tam egy
kö rül be lül két mé ter ma gas, sű rűn
be font drót ke rí tést. Fi gyel ve, hogy
nincs-e va la hol őr ség vagy moz gás,
a ke rí tés hez men tem, s szét fe szí tet -
tem a kö tö ző dró to zást úgy, hogy a
fe jem, majd a tes tem is át fért a ré sen.
Az tán még jó né hány mé ter fu tás az
er dő ben, és sza bad vol tam. Le ír ha -
tat lan öröm, bol dog ság fo gott el.
Több mint ti zen há rom hó na pi rab -
ság után is mét sza ba don lé le gez -
het tem. 

Rö vid há la fo hász után tá jé ko zód -
tam. Szé pen sü tött a szep tem be ri
nap. Már reg gel hét óra tá ján is
olyan me leg volt, hogy az in ge met is
le vet tem a mun ká hoz, s mi vel szö ké -
si al ka lom ilyen hely zet ben adó dott,
bi zony csak a vö rös csí kos nad rág
meg a ba kancs volt az összes öl tö zé -
kem. A leg rö vi debb úton Ba las sa -
gyar mat ra akar tam men ni, hogy szü -
le i met ér te sít sem lé te zé sem ről – ők
ugyan is úgy tud ták, hogy Ki star -
csán va gyok az in ter ná ló tá bor ban.
Az tán ne ki a ha tá ron át nyu gat ra, hi -
szen eb ben az or szág ban ezek után
csak buj do só ként ma rad hat nék. 

Te hát tá jé ko zód tam a nap sze -
rint, s meg in dul tam észak nyu ga ti
irány ban, hi szen is mer vén a tér ké pet,
tud tam, hogy Recsk ről Ba las sa gyar -
mat ra ez az irány a kö ve ten dő. Csak -
hogy fel fo ko zott ideg ál la po tom ban
el tá jol tam ma gam, és ép pen az el len -
té tes irány ban in dul tam to vább az er -
dő be, vagy is dél ke let re. Sze ren csé re
csak a kö vet ke ző domb há tig, ahol egy
vá gás szé lén meg is mé tel tem az irány -
meg ha tá ro zást. Ek kor jöt tem rá a té -
ve dés re, s most már kis var ga be tű
köz be ik ta tá sá val a he lyes irány ba
for dul tam. 

Vándorlás–csakéjjel
El ha tá roz tam, hogy  ha már si ke rült
a szö kés, na gyon óva tos és kö rül te -
kin tő le szek. Nap pal csak ad dig moz -
gok, amíg a ha la dá si irá nyom ban
nem fogy el az er dő. Min den em be -
ri ta lál ko zást el ke rü lök, és nyílt te re -
pen csak a sö tét ség be áll ta után ha -
la dok to vább. Táp lá lé kom az lesz,
ami meg ehe tőt az er dőn ta lá lok.
A nyom vesz tés re is gon dol tam az
eset le ges ku tyás kö ve tés ese té re, és az
el ső pa tak nál ba kan cso mat le vet -
vén rót tam to vább az er dőt. 

Kö rül be lül dél után két-há rom óra
le he tett, ami kor ab ban az irány ban el -
fo gyott az er dő. Sze ren csé re jó me -
leg szep tem be ri nap pal volt, így
alud tam egyet egy bo kor tö vé ben, re -
mél ve, hogy éj jel na gyobb tá vol sá got
tu dok meg ten ni. 

Nagy tá vol ban a tá bor irá nyá ból
ka to nák kal meg ra kott te her au tó után
por zott az út, s nó tá zás hang fosz lá -
nya it hoz ta fe lém a szél. Te hát még
nem vet ték ész re a szö kést – gon dol -
tam –, mert egyéb ként nem igen vin -
nék nó ta szó mel lett el tá vo zás ra vagy
sza bad ság ra a le gé nye ket. Ez a meg -
lá tá som – mint ké sőbb meg tud tam
– meg is áll ta a he lyét. Ugyan is csak
a ké ső es ti lét szám el len őr zé sen de -
rült fény az el tű né sem re. 

Ak kor már va la hol Mát ra bal la
kör nyé kén jár tam, ki hasz nál va a csil -
la gos, de hold vi lág ta lan éj sza kát.
Sár ga ré pa, sző lő, szil va volt a táp lá -
lé kom, amely szep tem ber ele jén itt is,
ott is akadt a ha tár ban. (…) 

Gár dony pusz ta volt a köz vet len
cé lom, így már csak tíz-ti zen két ki -
lo mé ter volt odá ig előt tem. Min den
hi ba nél kül meg is ér kez tem nagy né -
né mék nek a te le pü lés szé lén ál ló
ta ní tói há zá hoz. Nagy meg rö kö nyö -
dés sel, de sze re tet tel fo gad tak, és el -
rej tet tek. Né ném ve je, Tóth Zo li is ott
la kott kis csa lád já val, s na pon ként
on nan járt be ke rék pá ron Ba las sa -

gyar mat ra, a mun ka he lyé re. Ve le
üzen tem édes apám nak, s dél után
Zo li az zal a vá lasszal tért meg, hogy
ab ban az öl tö zék ben men jek éj jel
Gyar mat ra, amely ben Gár dony ba
ér kez tem. 

A nap palt az il le ték te len sze mek
elől el búj va a pin ce le já ró ban töl töt -
tem, per sze már fel öl töz ve az ott ka -
pott ru hák ba. A Bib li át ol vas gat -
tam, ame lyet Zo li fe le sé ge nyo mott
a ke zem be. Es te az tán – hí ven az üze -
net hez – be lo pa kod tam Gyar mat ra,
nagy ke rü lő vel, dél fe lől kö ze lít ve meg
a csa lá di há zat. 

Édes anyám sze ren csé re nem volt
ott hon, édes apám pe dig a bel ső be -
já rat nál fo ga dott: „Fi am, na gyon
rosszul tet ted, hogy meg szök tél. Azt
ta ná cso lom, je lent kezz ön ként, kü -
lön ben mind nyá jun kat be fog nak
bör tö nöz ni mi at tad.” 

„Ez kép te len ség – vá la szol tam –,
hi szen nem is tud tok ró lam. Nem
nyúl hat nak hoz zá tok!”

Apám ek kor ezt mond ta: „Több
mint egy éve be csuk tak, nem tu dod,
hogy itt kint mi van. A leg jobb,
amit te hetsz, hogy most je lent ke zel!” 

Ek kor már nagy ke se rű ség ön tött
el. „Nem azért szök tem meg, hogy
az tán ön ként je lent kez zek. Előbb a
cseh szlo vá ki ai ro ko nok hoz me gyek,
az tán to vább nyu gat ra, mert itt -
hon már sem mi ke res ni va lóm nem
ma radt” – fe lel tem ne ki. 

Apám még meg kér dez te, ad jon-e
pénzt, en ni va lót, de már el me nő fél -
ben azt vá la szol tam, hogy nem kell
sem mi. (…) 

Még sza bad lá bon vol tam, de már
jöt tek a rossz hí rek ott hon ról. Le tar -
tóz tat ták az édes apá mat. Al cs út ról
ha za té rő édes anyá mat a vo nat ról
vit ték el. El ha tá roz tam, hogy fel -
adom ma gam. (…) 

A rend őr ség ről előbb Sal gó tar -
ján ba, majd az And rássy út 60.-ba
szál lí tot tak. Így ve télt el sza ba du lá -
si kí sér le tem. 

A hír hedt Pé ter Gá bor elé kí sér tek.
Ő az után a je len lé tem ben ren del te el,
hogy vi gye nek vissza Recsk re, ver je -
nek meg, és bün tes se nek vessző fu tás -
sal. Öt év bör tön bün te tést he lye zett
ki lá tás ba. (…) 

Meg je lent egy is me rős po li ti kai
tiszt, s mi nő sít he tet len szit kok kö ze -
pet te összevissza rug do sott… A ra -
bok mind ott áll tak fel so ra koz va,
ki ve zet ték őket, hogy meg mu tas -
sák: bi zony, „in nen nem le het meg -
szök ni!”. Az tán kö vet ke zett a be -
széd, amely nek lé nye ge az volt, hogy
az ed dig ki lá tás ba he lye zett ked vez -
mé nye ket a szö ké sem mi att most
mind el von ják, s ezt ki-ki sze mé lye -
sen is meg kö szön he ti ne kem…

Avesszőfutás
A 120-150 fős cso por tot egy más sal
szem ben két sor ba ál lí tot ták, s ne kem
a két sor fal kö zött kel lett vé gig fut -
nom. Mi re egy-két el esés után a
sor fa lak vé gé re ju tot tam, már csu pa
vér vol tam. Mi köz ben üt le gel tek, a
leg kü lön bö zőbb szit kok hang zot tak
el: „Te pi szok! Mi at tad nem lát ha tom
az anyá mat!” De az is bi zo nyos, hogy
nem min den sze ren csét len sors tár -
sat le he tett a ha zug szó la mok kal fel -
tü zel ni, mert kü lön ben nem él het tem
vol na túl a vessző fu tást…

Mind ezek után a bün te tő ve rem be
lök tek, s az őrök to vább foly tat ták
bán tal ma zá so mat. Vé gül a tá bor pa -
rancs nok meg je lent, s a fü lem hal la -
tá ra ad ta ki az uta sí tást, hogy hagy -
ja nak már ne kem bé két! A tá bor ba in -
ter nált or vos nak pe dig meg hagy ta: „El
kell lát ni a se be it, és min dent meg kell
ad ni ne ki, ami re szük sé ge van!” 

Más nap reg gel is mét meg bi lin -
csel tek, és el vit tek Recsk ről. Ami
ez után kö vet ke zett, szin tén nem volt
irigy lés re mél tó. A Mo so nyi ut cai to -
lonc ház ban hét hó nap ra pin ce zár ká -
ba csuk tak, majd a vá ci bör tön be ke -
rül tem, de a ha lál tá bor ból meg sza ba -
dul tam. g
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g Fül lEr Tí mEa

(Az aláb bi tör té net a kép ze let szü le mé -
nye. Sze rep lői ki ta lál tak. Min den ha -
son ló ság a va ló ság gal, to váb bá élő
vagy holt sze méllyel csu pán a vé let len
mű ve.)
Hát er ről még nem be szél tem, meg
nem is na gyon tar tot tam prob lé má nak,
hi szen ha job ban meg gon do lom, húsz
éve ta ní tok il le gá li san hit tant. Min dig
az ép pen ak tu á lis lel ké sze met se gí tet -
tem ki ve le, az ő ne vén fu tott a do log,
én meg alap ve tő en jól meg vol tam így.
Mi vel lát tam már il le ga li tás ban mű kö -
dő egy há zat, annyi ra nem is za vart
mind ez. 

Nem sza bá lyos, hát nem sza bá -
lyos, na és?! Az em ber so kat ol vas,
imád ko zik. Ke re si és el le si az új uta kat,
igyek szik min dig job ban és job ban
meg ten ni, ami raj ta áll, hogy az tán az
Úr is ten is meg te gye, ami raj ta áll, és el -
jus son a gye re kek hez az öröm hír: Is -
ten sze re ti őket, ne ki fon to sak, és él -
het nek ve le bi zal mas kap cso lat ban. 

A do log má sik ol da la, hogy ret te ne -
te sen sze ret tem nem lel kész len ni.
Meg esett, hogy va la ki vel be szél get tem,
és egy szer csak azt mond ta: 

– Á, ne ked mu száj ezt mon da nod,
mert lel kész vagy. 

És er re azt fe lel het tem: 
– Nem va gyok lel kész! Si mán csak

ke resz tény va gyok. És az te is le hetsz. 
A szám min dig a fü le mig sza ladt

ilyen kor az ámu ló te kin te tek lát tán, na -
gyon él vez tem. Azt a né hány he tes-hó -
na pos el ső fel lán go lást le szá mít va,
ame lyet szin te min den meg té rő fi a tal
át él, nem igen von zott a lel kész lét. 

És eb ben csak erő sí tett ez egyik püs -
pök – ki lé tét fed je jó té kony ho mály –
fá radt sá gá ban el ej tett el szó lá sa. Egy
nagy összegy há zi ren dez vé nyen meg -
kér dez te tő lem: „Te is lel kész vagy, vagy
te nor má lis em ber?” És én nor má lis
em ber vol tam. (Ezt is rit kán mond ják
rám.)

Idén azon ban el jött a pil la nat, ami -
kor elő kel lett búj ni. Konk ré tan au gusz -
tus 10-én, ami kor – vég re – el ol vas tuk
a szám ta lan kör le vél egyi két, és ki de -
rült, hogy mos tan tól nem le het hit ok -
ta tó az, aki nem vég zett teo ló gi át. Ja,
és az is ak kor de rült ki, hogy a pót fel -
vé te li je lent ke zés utol só (utá ni) nap ja
az nap van. 

Ép pen ba la ton szár szói nya ra lá sunk -
ra cso ma gol tam. A fér jem ha ját tép ve
jött le az eme let ről. Nem lesz hit tan!

Ő annyit nem bír, he lyet te sí te nie is kell,
stb. Pa nasz ko dott, aho gyan csak egy
fér fi tud. 

– Ugyan már, hi szen ed dig is én ta -
ní tot tam a hit tant, te meg le ad mi niszt -
rál tad az egé szet. Mi vál to zott? – kér -
dez tem könnye dén. 

Jaj, ez nagy hi ba volt. Pa nasz ko dó
em ber től so ha nem kér de zünk
könnye dén. Fér fi tól dup lán nem. Férj -
től trip lán. Ez ré gi, fon tos sza bály.
Jött is rög tön a szó ára dat: 

– Mi vál to zott? A tör vé nyek! Mel -
les leg a te szór vány be li hit ta nos kam -
pá nyod után sze rin ted lesz, aki át sik -
lik a csöpp nyi kü lönb ség fö lött, ami
ket tőnk kö zött van? 

Khm, ez ké nyes kér dés. Tény leg
volt egy kis konflik tu som a be íra tá sok -
nál. És vall juk be, ez is igaz: nem túl
gyak ran ke ver nek össze ben nün ket a
csu pa sza káll-ba jusz fér jem mel. 

– Nem lesz hit tan. Kész. Nem tu dok
mit csi nál ni – vi har zott to vább az
em ber. 

Per sze én tud tam, hogy lesz, mert
ha nem le het az is ko lá ban, ak kor tar -
tok a könyv tár ban il le gá li san vagy a
pin cé ben ti tok ban, vagy tu dom is én,
nem ha gyom a gye re ke i met, az száz
szá za lék. 

Szó val vár tam, hogy meg nyu god jon
a fér jem. Köz ben fél szem mel a le vest
les tem, fél fül lel a mo só gép ál la po tát
hall gat tam, és fél aggyal – vagy ta lán
ne gyed, nyol cad, ti zen ha tod, har minc -
ket ted…? – oda bök tem az em ber nek: 

– Hát bumm, ak kor el vég zem a lé -
te ző le het sé ges leg leg leg leg leg mi ni má -
li sabb kép zést, és kész.

– Tény leg? – kér de zett vissza szo -
kat la nul csen de sen. 

– Na ná! – fe lel tem la zán. 
– Rend ben, ko mo lyan vet tem –

mond ta. És el vi har zott. 
Na, ügyes kis asszony ka va gyok

én. Hogy le nyu go dott. Vég re hagy
bé ké ben dol goz ni to vább. Ti ra rammm. 

Az tán el utaz tunk a gyerekekkel
Szár szó ra. És jött az otthon maradt
embertől a te le fon: „Be fi zet tem, ki töl -
töt tem, alá ír tam, be szken nel tem.” Én
meg meg di csér tem, ahogy kell: „Ügyes
vol tál.” Biz tos fon tos dol go kat vég zett
el, ha így örül ne ki. Mi ért ne osz toz nék
ve le az örö mé ben?!

El telt vagy há rom nap, mi re le esett
a tan tusz, hogy ak kor én most fel vé te -
liz ni fo gok. Ez már a vég idők je lei kö -
zé kell, hogy tar toz zon: hogy még is csak
a teo ló gi á ra fo gok fel vé te liz ni. Jaj! Fel -
vé te liz ni! Mert az nem úgy megy,
hogy be irat ko zik az em ber lá nya, és jár
ara nyo san, ha nem még az is le het,
hogy fel sem ve szik rög tön!

A fér jem meg kezd te él vez ni a dol -
got: 

– Kép zeld, érett sé giz ni is fogsz hit -
tan ból! Hi hi hi hi! 

– Én? És mik a té te lek?
– Ha gon do lod, meg kér dez het jük

va la ki től. De sze rin tem ne pa za rold rá
az idő det. Tu dod, hogy es te jön nek a
ven dé gek, és ma rad nak egész hé ten,
pén te ken meg már men ned kell. 

Rá ke res tem az in ter ne ten, és iga za
volt: tény leg érett sé giz ni fo gok. Ez
őrü let! Nem vizs gáz tam vagy… vagy…
hagy juk, fo gal mam sincs, hány éve. Hát
az biz tos, hogy el rán ta nak! 

És a na pok csak tel tek. Ké szül get -
tem, de egy re rosszabb lett. Mennyi
min dent nem tu dok, egek! Se gít ség!…
Hogy nem csa pott le rám a tü zes vil -
lám az ég ből ed dig!

Ám ha már pró bál tam fel vé te liz ni,
ak kor – most lá tom – van még pár év
ha la dé kom, hogy fel ké szül jek. Na, ak -
kor jö vő re ve le tek ugyan itt. Azt hi -
szem, nem me gyek el idén. Ennyi. Én
nem tu dok így érett sé giz ni. 

* * *

Hogy ijed tem ben té ved tem el, vagy
a bu da pes ti út fel újí tá sok mi att, azt
nem tu dom, de egész ko moly vá ros -
né zés vé gén ér kez tem meg az egye -
tem re. Resz ke tő lá bak kal je lent kez -
tem be a por tán. Re mé lem, a vizs gák
leg alább a Bib li á val lesz nek kap cso -
la to sak, mert ha az egy ház zal, ak kor
lőt tek ne kem. 

Épp az előbb pró bál tam vissza szá -
mol ni ma gam ban, hogy Lu ther mi -
kor tűz te ki a té te le it, de a szá mok
nem az erős ol da lam. Iga zá ból kis ko -
rom tól szol mi zál va gon dol ko dom.
Az egyes a dó, és így a töb bi. Jó mód -
szer amúgy, de most ez sem hasz nált.
Ke ver get tem a dal lam ta lan dal la -
mo kat a fe jem ben. Már si ke rült fel -
idéz nem a bank szám la szá mo mat, a

ré gi PIN-kó do mat, a gye re kek szü le -
té si dá tu mát és né hány kö ze li is me -
rő sünk te le fon szá mát, de a re for má -
ció éve va ló szí nű leg négy je gyű szám
le het, és olyan egy sem ug rik be. 

A fa lon lát tam egy pla ká tot: Lu -
ther… va la mi ke rek szám volt a vé -
gén. De ez még nem je lent sem mit.
Mos ta ná ban az em be rek úgy ün -
nep lik a ke rek év for du ló kat, hogy el -
kez dik vagy há rom év vel előt te, és
mi re tény leg el jön a nap, már te le van
a bö gyük az egésszel. Lás suk csak:
1514? 1515? Most va la hogy egyik sem
is me rős. Lu ther Már ton a re ne szánsz
ide jén élt, az tu ti. Tre cen to, quat ro -
cen to, cin que cen to. (Nem ze né szek
ked vé ért: ze ne tör té ne ti leg így bon -
tot tuk fel a re ne szánsz kort.) Va jon
me lyik? Mi lyen ze nét hall gat ha tott?
Ma chaut-t vagy in kább Pur cellt? És
Gu ten berg gel pa csiz ha tott, vagy nem?
Aj jaj! Mi lesz itt? El ha sa lok!

És va ló ban. Eggyel több lép cső fok
volt, mint gon dol tam…

A te rem ben vi szont elő ször az
érett sé gi vizs gán kel lett át es nem.
Át es tem. (Azért a szer ze tes ren de ket
ott hon át ol va som. Ed dig nem na gyon
iz gat tak.)

Huh, most jött a ne he ze. Az aj tó
előtt, ahol a gyü le ke ze ti ének ből zaj -
lott a fel vé te li vizs ga, egy fé lig-med -
dig is me rős lány resz ke tett. A por tán
már lát tuk egy mást. Ő az ének lés től
rez gett, én meg az egy ház tör té net től.
Ki csit erő sít get tük egy mást. Míg én
éne kel tem (ze ne ta nár elő élet tel ez
azért nem volt szá mom ra olyan
meg rá zó), ő egy ház tö ri zett. „Nyu gi!”
– mond tuk egy más nak mo so lyog va.
De hi á ba. Lát tam raj ta is, és érez tem
ma ga mon is. 

Azért én csak na gyon las san men -
tem fel a lép csőn, hát ha köz ben
vissza jön az Úr Jé zus, és nem is kell
be men nem azon az aj tón, ahol Lu -
ther Már ton egye nes ági le szár ma -
zott jai fe nik rám he gyes fo ga i kat. 

Vé gül nem volt más vá lasz tá som.
Hosszan szo rí tot tam a ki lin cset, és
ak kor be ug rott még egy utol só szám:
1-5-17. Az el ső lá nyom má jus ban
szü le tett, és ti zen hét éves. Igen, ez
egy szép gon do lat. Ez zel már be
mer tem lép ni. 

Az asz tal túl ol da lán meg le pe té -
sem re csu pa mo soly gó ar cot lát tam.
És nem is kér dez tek sem mi ne he zet.
Il let ve fo gal mam sincs, mit kér dez -
tek, mert ak kor még na gyon iz gul -
tam. De ar ra ha tá ro zot tan em lék -
szem, mit vá la szol tam. 

Azt mond tam el ne kik, hogy egy
cso mó ara nyos gye re ket ta ní tok, és
na gyon sze ret ném őket to vább ra is
ta ní ta ni. Ezt nem te he tem meg, ha ők
nem vesz nek fel. Bár iga zá ból úgy is
meg fo gom ten ni, csak il le gá li san. Sőt
ha nem vesz nek fel, ak kor min den év -
ben új ra meg új ra meg új ra el jö vök
fel vé te liz ni, és so se fo gom fel ad ni. Vi -
szont ha fel vesz nek, olyan jó hall ga -
tó le szek, ami lyen csak tu dok len ni.
Hall gat ni tu dok, az megy ne kem. (Fe -
lel ni nem min dig.) Szó val min den ki
sok kal job ban jár, ha most rög tön fel -
vesz nek, mert ha ma rabb sza ba dul nak
tő lem, és… 

Még akar tam va la mit mon da ni, de
ak kor lát tam, hogy már min den ki
ret te ne te sen ne he zen tart ja vissza a
ne ve té sét. Hát hall gat tam egy ki -
csit, hogy lás sák, tény leg olyat is tu -
dok. Ha ma ro san el is en ged tek. 

Egy ház tö ri ből nem is kér dez tek
sem mit. Se zsi na tot, se té te le ket. Én
vi szont, ahogy ki men tem az aj tón,
azon nal meg néz tem a pla ká ton,
amely szem ben volt a be já ra ti aj tó -
val – vagy is be lé pé sem előt ti po zí ci -
óm ban épp a há tam mö gött –, hogy
mi kor kezdődött a re for má ció. És
kép zel jék: 1517-ben! Ezt könnyű lesz
meg je gyez nem. Leg alább ad dig, míg
be nem töl ti a ti zen nyol cat az el ső lá -
nyom…

* * *

Nos, vé ge a fel hőt len kép zet len lét -
nek. Szep tem ber től le ve le zős teo ló -
gus hall ga tó va gyok. És ki hit te vol -
na: él ve zem. Jó, hogy ta ní ta nak,
hogy job ban rá lát ha tok más szem -
szö gek ből is a Bib lia vi lá gá ra. Él ve -
zem a ta ná rok és az év fo lyam tár sak
sze mé lyi sé gét. Olyan ez, mint egy
vér fris sí tés. És jól esik ké szül ni, bön -
gész ni, utá na jár ni an nak, ami nek
kell. Di ák nak len ni új ra.

És teg nap meg di csért az egyik
kö zép sős ovi som hit tan után:

– Jaj, ez most olyan jó hit tan óra
volt, hogy amíg élek, nem fe lej tem el. 

Na, ezt a bó kot én sem fo gom egy -
ha mar. Le het, hogy fej lő döm? És mi
min den jö het még!

Görbetükörben–apapné
Az il le gá lis hit ok ta tó – rész let egy tit kos nap ló ból 

Programokmindenkinek
– Ho gyan te lik a gon do zot tak egy-
egy nap ja? – ér dek lő döm.

– Min dig a ki len có rai áhí tat tal
kezd jük a na pot – hang zik a vá lasz.
– Jo hann Gyu la, az in téz mény lel ké -
sze vagy a gya kor la ti évét mel let te töl -
tő ha tod éves teo ló gus hall ga tó jön na -
pon ta az össze gyű lő idő sek hez, akik
fe le ke ze ti ho va tar to zás ra va ló te -
kin tet nél kül szí ve sen vesz nek részt
az al kal ma kon. 

Va sár nap pe dig meg te lik a kis ká -
pol na, hi szen a gyü le ke zet ki egé -
szül Ki star csa – nem nagy szá mú –
temp lom ba já ró evan gé li ku sa i val.
Ők szin tén ide jár nak is ten tisz te let -
re, mi vel a te le pü lés nek nincs evan -
gé li kus temp lo ma. 

A kö zös sé gi szo bá  ban fej tö rő fel -
ada to kat kap nak a részt ve vők, vagy
já té kos, eset leg be szél ge tős prog -
ram vár ja őket. Időn ként ve tí tést
szer vez nek ne kik. 

He ten te jár a la kók hoz or vos,
hogy ne kell jen utaz ni uk a ren de lő -
in té zet be és sor ban ál lás sal töl te ni -
ük az időt. Két szer egy hé ten gyógy -
tor nász is fel ke re si őket. De gya ko ri
ven dég a fod rász és a pe di kű rös is,
aki ket azon ban ma guk a gon do zot -
tak fi zet nek. Igen, a nő idő sen is, sze -
re tet ott hon ban is nő!

– Kö zö sen tart juk meg egy há zi
ün ne pe in ket, együtt ké szü lünk most
a ka rá csony ra is – foly tat ja az in téz -
mény ve ze tő. – Idén is a gon do zot -
tak ké szí tik a meg le pe té se ket, sőt a
szent es ti mű sor ban is ők fog nak
sze re pel ni. Ré gi, sok éves ha gyo -
má nyunk sze rint pe dig ha von ta
egy szer össze gyű lünk, és fel kö -
szönt jük az adott hó nap ban szü le -
tés nap ju kat ün nep lő ket. A leg utób -
bi alkalmon az egyik la kó uno ká ja
ját szott a kis elekt ro mos or go nán.
Az is me rős dal la mok hal la tán gyak -
ran elő ke rül tek a zseb ken dők a
ned ves sze mek „ápo lá sá ra”.

Szeretettel,figyelemmel
– Min den ki re oda fi gye lünk – avat be
a rész le tek be Ju hász Esz ter. – Emel -
lett ter mé sze te sen is mer jük be teg sé -
ge i ket, eset le ges di é tá ju kat, s min den -
ki nél tisz tá ban va gyunk a rá vo nat -
ko zó or vo si elő írá sok kal is. Szak kép -
zett gon do zók fel ügyel nek rá juk a nap
hu szon négy órá já ban. 

A szak ma i ság mel lett fon tos szá -
munk ra a ke resz tény ér ték rend is.
Ezért cé lom, hogy az egy ház or szá -
gos iro dá já nak dia kó ni ai osz tá lya

ál tal szer ve zett dia kó ni ai alap kép zé -
sen mi előbb min den mun ka tár sam
részt ve gyen. 

Nem csak a tes ti igé nye ket igyek -
szünk ma xi má li san ki elé gí te ni! Fi gye -
lünk a lel ki éle tük re is, s ha kell, min -
den se gít sé get igény be ve szünk egy-
egy ne he zen mú ló – eset leg év ti zed -
del ko ráb ban szer zett – lel ki sé rü lés
gyó gyí tá sá hoz is. Eh hez ter mé sze te -
sen hoz zá já rul az in téz mény lel ké sze
is, aki nem csak a gon do zot tak kal, de
a sze mély zet tag ja i val is rend sze re -

sen le ül be szél get ni, vagy is ő vég zi va -
la mennyi ünk lel ki gon do zá sát. 

Az idő sek jó kö rül mé nyek kö zött,
egy- vagy két sze mé lyes szo bák ban
lak nak, ame lye ket ked vük sze rint
ren dez het nek be a sa ját meg szo -
kott, ott hon ról ho zott bú to ra ik kal,
tár gya ik kal. 

Ar ról min den ki ma ga dönt, hogy
kö zös ség ben töl ti-e az időt, vagy az -
nap in kább a pi he nést vá laszt ja, ne tán
hoz zá tar to zói se gít sé gé vel né hány na -
pos „sza bad ság ra” tá vo zik. Ter mé -

sze te sen az egész épü let aka dály men -
te sí tett, ami re szük ség is van, hi szen a
la kók jó ré sze to ló ko csi val vagy já ró -
ke ret tel köz le ke dik. S ugyan ezen ok -
ból üze mel lift is a két szin tes ház ban.

Amúltraemlékezni,
ajövőtterveznikell
Las san ebéd hez hí vo gat nak, de még
ér dek lő döm az in téz mény ve ze tő től
a ter ve ik ről.

Az in té zet ön el lá tó, vagy is sa ját
kony hánk ban ké szül min den, ami az
ét ke zé sek al kal má val az asz tal ra ke rül.
S mert a kony ha ka pa ci tá sa el bír ja,
szer ző dés ben vál lal tuk a rá kos pa lo tai
sze re tet ott hon el lá tá sát is, va la mint
köz re mű kö dünk a rá szo ru ló kis tar csai
idő sek ét kez te té sé ben is.  

A fej lő dés per sze nem áll hat meg,
szá mos ter vünk van. Egy részt jó len -
ne a kony hánk ka pa ci tá sát még job -
ban ki hasz nál va né hány kör nyék be li
in téz ményt is be von ni az el lá tás ba. Az
így ke let ke ző be vé tel újabb fej lesz té -
sek előtt nyit hat ná meg szá munk ra a
ka put. Be fo gad ni nem tu dunk több
idős né nit, ke vés a hely, ne héz be ke -
rül ni a ta ka ros épü let fa lai kö zé, de
ezen saj nos nem tu dunk vál toz tat ni.
Ezt kap tuk örö kül, ezt kell meg őriz -
nünk – zár ta gon do la ta it Ju hász Esz -
ter, az Evan gé li kus Pap nék Jo han ni -
ta Sze re tet ott hon ve ze tő je.

g Gyar ma ti Gá bor

f Folytatás az 1. oldalról Látogatásakistarcsaiszeretetotthonban
Idős hölgyek – meg fi a ta lí tott fa lak kö zött
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„Egye ne sed je tek fel, és emel jé tek fel a
fe je te ket, mert kö ze le dik a meg vál tá -
so tok.” (Lk 21,28)

Ad vent 2. he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li s he ti igéi az el jö ven dő vi lág íté -
let re em lé kez tet nek. Mi még két ad -
vent kö zött élünk: íté let előtt, ke gye lem alatt. De „az Em ber fia el jön az ő Aty -
já nak di cső sé gé ben, és meg fi zet min den ki nek az ő cse le ke de tei sze rint”. (Mt
16,27; LK) És ad dig ti is: „Hir des sé tek a né pek nek, és mond já tok: íme, az Is -
ten, a mi Üd vö zí tőnk el jő!” (GyLK 709) „És ak kor meg lát ják az Em ber fi át el -
jön ni a fel hő ben nagy ha ta lom mal és di cső ség gel.” Jé zus ki je len tet te: „Az ég
és a föld el mú lik, de az én be szé de im nem múl nak el.” (Lk 21,27.33) Ja kab tü -
rel mes vá ra ko zás ra int: „Le gye tek te hát ti is tü re lem mel, és erő sít sé tek meg
a szí ve te ket, mert az Úr el jö ve te le kö zel van.” (Jak 5,8) Mind vé gig le gye nek
ki tar tó an áll ha ta to sak az em ber tár sa ik iránt sze re te tet ta nú sí tó ch ris ti a nu -
sok: „…amíg a re mény ség egé szen be nem tel je se dik, hogy ne le gye tek res tek,
ha nem kö ves sé tek azo kat, akik hit és tü re lem ál tal örök lik az ígé re te ket.” (Zsid
6,11–12) A fel ma gasz talt Krisz tus le ve le i ben meg té rés re hív ja gyü le ke ze té -
nek tag ja it: „Térj meg te hát” a ha mis ta ní tá sok ból! „Aki győz, an nak adok…
új ne vet…” (Jel 2,16.17) És aki ben az el ső sze re tet meg hi de gült, an nak üze -
ni: „térj meg, és tedd az előb bi cse le ke de te i det”. „Aki győz, an nak en ni adok
az élet fá já ról…” (Jel 2,5.7) Mi csak Jé zus sal győz he tünk, mert le győz te a bűn,
a ha lál, a sá tán ha tal mát a ke resz ten. E föl dön „hit ben já runk, nem lá tás ban.
(…) Ezért ar ra tö rek szünk, hogy… ked ve sek le gyünk ne ki. Mert mind nyá junk -
nak lep le zet le nül kell oda áll nunk Krisz tus íté lő szé ke elé, hogy min den ki meg -
kap ja, amit meg ér de mel…” (2Kor 5,7.9–10) Pál lal vall ja a re for má ció né pe Jé -
zus má so dik el jö ve te lét vár va: „…ke gye lem ből van üd vös sé ge tek hit ál tal, és
ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka; nem cse le ke de te kért, hogy sen ki se di cse -
ked jék.” (Ef 2,8–9) Tú róczy Zol tán egy írá sa cí mé ben is meg vall ja: szá má ra
Is ten „csak ke gye lem”. A nagy ta nács előtt Jé zus nem ta gad ja: ő Krisz tus, az
Is ten Fia! „De mos tan tól fog va ott ül majd az Em ber fia a min den ha tó Is ten
jobb ján.” (Lk 22,69) Pál a fel tá ma dás rend jé ről ta nít az Úr igé jé vel, hogy ne
le gyünk tu dat la nok az el huny tak fe lől. „Mert amint fel hang zik… az Is ten har -
so ná ja, ma ga az Úr fog alá száll ni…, és elő ször fel tá mad nak a Krisz tus ban
el huny tak, az után mi, akik élünk, és meg ma ra dunk, ve lük együtt el ra gad ta -
tunk fel hő kön az Úr fo ga dá sá ra a le ve gő be, és így min den kor az Úr ral le szünk.”
(1Thessz 4,16–17) Lu ther így bá to rít: „A ke resz tyén em ber szá má ra nincs ked -
ve sebb gon do lat, mint hogy Is ten ben él jen. Tud ja, hogy Ura jön; meg vál tást
hoz. A ha tal mas Bí ró, aki min den ha lot tat fel tá maszt, test vé rünk s párt fo -
gónk lesz.” Akik már el ju tot tak az üdv bi zo nyos ság ra, s tud ják: hol és ki vel
töl tik az örök ké va ló sá got (lásd 1Jn 5,11–13), kér he tik: „Ál dott Jé zus, se gíts min -
ket er re, / Jöjj, és vígy át az örök élet re, / Ahol öröm ben / Üd vö zül tek kel élünk
a menny ben!” (EÉ 509,4) S vall ják: „Az én Uram… ma gá é vá tett, hogy egé -
szen az övé le gyek, az ő or szá gá ban él jek… örök bol dog ság ban!” (Kiská té.)

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

„Ha majd az Is ten har so ná ja vég ső ri -
a dó ra zen dül, ak kor a nap, a hold és
min den te remt mény ki ál toz ni kezd:
Sújts le, Úr Is ten, sújts le csak! Ihol az
is ten te le nek, akik nem is mer tek, és a
ha mis ke resz tyé nek, kik a Krisz tus
evan gé li o má nak nem en ge del mes -

ked tek, ha nem egye tem ben ká ro mol -
ták ne ve det, ül döz ték s meg öl ték
szent je i det: sújts le rá juk! Leg főbb
ide je, hogy vé get vess en nek az ál la pot -
nak. Ir tóz ta tó és hal lat lan égi há bo rú
lesz ak kor, mely hez ha son ló vi lág -
kez det óta soha sem volt még, s va la -
mennyi te remt mény föl ké szül, hogy
ím, itt a vég. A menny dör gés, ahogy
ma hall juk, csak íze lí tő elő hír nö ke
amaz utol só dör dü lés nek. Az va ló ban
Is ten har so ná ja lesz majd, amely vé gez
a min den ség gel. A te rem tett ség pe dig
rá fe lel: igen és ámen. Harc lesz az, iga -
zi üt kö zet, me lyet Krisz tus ve zet a po -

kol min den ör dö ge és a föld is ten te le -
nei el len. E csa tá ban min den el len sé -
gét menny dör gő vil lám mal zúz za szét.
Ak kor tel je se dik be az ige: »Ha tal mat
ada a Fi ú nak íté let re is, mi vel hogy em -
ber nek fia. Ne cso dál koz za tok ezen:
mert el jő az óra, amely ben mind azok,
akik a ko por sók ban van nak, meg hall -
ják az ő sza vát. És ki jő nek, akik a jót
cse le ked ték, az élet fel tá ma dá sá ra,
akik pe dig a go noszt mű vel ték, a kár -
ho zat fel tá ma dá sá ra.« (Jn 5,27–29)” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

se mper refor m AnDA

Örül ni fog a pusz ta és a szom jú föld,
vi gad a pusz ta ság, és ki vi rág zik raj -
ta a nár cisz. (Ézs 35,1) 

A de cem be ri öröm most a „jó hír re”,
„öröm hír re” utal. Az an gyal ezt
mond ja: „Ne fél je tek, mert íme, nagy
örö met hir de tek nek tek, amely min den
nép örö me lesz, mert Dá vid vá ro sá -
ban ma meg szü le tett nek tek az Üd vö -
zí tő, aki az Úr Krisz tus.” (Lk 2,10–11;
újon nan re vi de ált Ká ro li-ford.) 

A leg na gyobb öröm, min den más -
nál na gyobb bol dog ság: van Meg vál -
tónk, Sza ba dí tónk. Én ma gam is if -
jú ko rom nak egy ka rá cso nyán in -
dul tam el az Úr út ján, ami kor egy
ház nál szent es te föl ol vas ták ezt az
igét. Szom jú föld, pusz ta ság volt a
lel kem, üres volt a ka rá cso nyom.
Azért imád koz tam né hány nap ja,
hogy iga zi ka rá cso nyom le gyen. És
meg szó lí tott Is te nem, az ige sze mé -
lye sen hoz zám szólt: ne ked szól az
üze net, ma, ka rá csony kor hoz zád is
el jöt tem, és mos tan tól ne ked is
Meg tar tód aka rok len ni. Én pe dig
er re igent mond tam, amit az óta
sem bán tam meg.

A leg na gyobb örö möt hogy le -
het ne meg bán ni?! Igénk ben az öröm
és a vi ga dás sze re pel. Az utób bi szó
szin te le for dít ha tat lan az ere de ti szö -
veg ben. Tar tó san öröm te li éle tet,
bé kes sé ges bol dog sá got, meg elé ge -
dett sé get je lent. Nem egy va la mi tet -
szik meg, és an nak örü lünk csu pán,
ha nem jó az Is ten nel kö zös ség ben
len ni. „Ha Is ten bé ké je lak ja szí ve met,
/ Úgy dúl hat vi har el le nem. / Nagy
hit tel szí vem zen gi ez éne ket: / Az
Úr ban, az Úr ban jó ne kem. / Ha Sá -
tán áll el le nem, s há ló kat vet, / E szó

ra gyog rám fé nye sen: / Már Jé zus ér -
tem min dent el vé ge zett, / Meg tisz -
tít vé ré vel tel je sen… / az Úr ban, az
Úr ban jó ne kem.” (Evan gé li umi kar -
éne kek, Magyarországi Baptista
Egyház kiadása, 1992, 61,1–2)

Ez a ka rá cso nyi öröm, nem a csil -
lo gás, nem a mun ka szü net, nem az
aján dék. Az, hogy ki vi rág zik a pusz -
ta ság ban a nár cisz. Elő ször Krisz tus
el jö ve te lé vel és bűn bo csá na tá val a
szom jú föl det „meg itat ja” mint élő
víz zel, az tán be is töl ti örök aján dé -
ka i val, hogy ne csu pán meg ad ja ne -
künk azt, ami szük sé ges, ha nem ál -
lan dó vá te gye aján dé kát; így öröm is
lesz ve le él ni.

A Mes si ás ról így jö ven döl Ézsa i -
ás: „Egy vessző szál hajt ki Isai tör zsö -
ké ről… Az Úr lel ke nyug szik raj ta: a
böl cses ség és ér te lem lel ke, a ta nács
és ha ta lom lel ke, az Úr is me re té nek
és fé lel mé nek lel ke.” (Ézs 11,1–2)
A vessző szál sza va az ere de ti szö veg -
ben ne ce ret. Azon nal eszünk be jut,
hogy a pró fé ci ák sze rint a mi Meg vál -
tón kat „ná zá re ti nek”, „ne ce re ti nek”
fog ják ne vez ni. És ez a szó nem csu -
pán a la kó he lyé re utal, de ar ra is, hogy
ő ked ves vi rág szál lesz né pe éle té ben. 

A ti zen két éves Jé zus ról ezt ol vas -
suk: „…gya ra po dott böl cses ség ben,
tes té nek ál la po tá ban és az Is ten és az
em be rek előtt va ló ked ves ség ben.” (Lk
2,52) Szol gá la ta kez de tén, meg ke resz -
te lé se kor az Atya hang ja így szólt a
menny ből: „Ez az én sze re tett Fi am,
aki ben gyö nyör kö döm…”

Ne künk pe dig ez a nagy ad ven ti, ka -
rá cso nyi és min den kor ra szó ló üze net:
„Gyö nyör ködj az Úr ban, és meg ad ja
ne ked szí ved ké ré se it.” (Zsolt 37,4) 

g Széll Bul csú

Ahónapigéje

„Az Úr nak ke gyel mes sé gét hadd éne -
kel jem örök ké.” (Zsolt 89,2; Ká ro li-for -
dí tás)

Ez a zsol tár vers nem csak az egy -
ház ze né re vo nat ko zik. Az egy ház ban
minden nek az Úr ke gyel mét kell
hir det nie.

„Ke gyel mes Úr a mi Is te nünk” –
er re a bol do gí tó meg győ ző dés re nem
az em be ri lé lek mély sé gé ben ku tat -
va ju tunk el. Ön ma gunk ban szo -
ron ga tó fé lel mek ijesz tő ké pét lát juk.
Ben sőnk ben el hi bá zott dol ga ink mi -
att vá do ló lel ki is me re tünk íté le tét
hall juk, és a jö vő bi zony ta lan sá gá nak
kín ját érez zük.

„Ke gyel mes Úr a mi Is te nünk” –
ezt a fel is me rést nem a tör té ne lem
ese mé nyei tá maszt ják alá. Ott az
em be ri bűn tra gi kus har cá val ke rü -
lünk szem be, ahogy a ha ta lom dé mo -
ni meg szál lott ja ként pusz tít ja az em -
ber az em bert.

„Ke gyel mes Úr a mi Is te nünk.” Ne
ta gad juk le éle tünk meg ol dat lan kér -
dé se it, és ne fes sük át a fáj dal mas va -
ló sá got, hogy hi he tő vé te gyük ezt a
val lo mást. En nek a val lo más nak nincs
tám pont ja sem ben nünk, sem kö rü -
löt tünk. Még sem rög esz me. Nem il -
lú zió, mert Jé zus Krisz tus áll mö göt -
te, aki éle tét ál doz ta azért, hogy mi eb -

ben a bé kes sé get, re mény sé gét és
erőt adó bi zo nyos ság ban él hes sünk.

Zeng je hát az ének, hir des se sza -
vunk és éle tünk: „Ke gyel mes Úr a mi
Is te nünk!”

Mily nagy az Úr ke gyel mes sé ge,
Van-e em ber, kit meg nem hat?
Van-e szív, mely min dent fe led ve,
Az Is ten nek há lát nem ad?
Ó, jer, őt áld ja min den lé lek,
Ki min ket min dig sze re tett!
Én őt imá dom, míg csak élek,
Né ki mon dok di csé re tet.

(EÉ 58,1)  
g Madocsai  Miklós

„Az Úr nak Lel ke van raj tam, mi vel -
hogy föl kent en gem, hogy hir des sem
az Úr nak ked ves esz ten de jét.”

(Lk 4,18a.19)
Uram!
Ün ne pi pil la nat volt az a ná zá re ti
temp lom ban, ami kor meg hir det ted
Is ten or szá gá nak evan gé li u mát.
A min den ki nek szó ló egye te mes ke -
gyel met. Pró fé ci ák tel je se dé sét. Ige -
hir de té sed nyo mán öröm tá madt. De
ez csak han gu lat nak bi zo nyult, mely
ha mar szer te fosz lott. A temp lom fa -

la kon kí vül már nem kel let tél a ti e -
id nek. Bár a sza ba du lás le he tő sé gét
hoz tad ne kik, meg ma rad tak sze -
gény sé gük ben, a ré gi bű nök ter he
alatt, bi lin csek kö zött, va kon, öröm -
te le nül.

Uram!
Sok egy há zi évet en ged tél vé gig -

él nem. Há lá val em lé ke zem is ten -
tisz te le ti órák ra, ame lye ken sza vad
édes ün ne pé lyes ség gel hul lott a
lel kem be. Ami kor ámu lat tal fe lejt -
kez tem raj tad, és tud tam: er re, er -

re van szük sé gem! S ma még is a ré -
gi szí vem mel, csüg ge dé se im mel
va gyok itt előt ted.

Ne így le gyen! Kö nyö rög ve kér -
lek té ged, aki ma fá rad ha tat la nul új -
ra kez ded mun ká dat a lel ke men: ne
így le gyen! Sze ret né lek ün ne pi órán
oda adás sal hall gat ni és az élet ke -
mény hét köz nap ja i ban hű ség gel
kö vet ni.

Meg je lent Or dass La jos Út ra va ló az
év min den nap já ra cí mű kö te té ben

AD vent 2.  vA sár nAp já r A

Nemrögeszme

Sze ret né lek hű ség gel kö vet ni

„Az Is ten or szá ga nem szem mel lát -
ha tó lag jő el. Sem azt nem mond -
ják: Ímé itt, vagy: ímé amott van.
Mert az Is ten or szá ga ti ben ne tek
van.”

(Lk 17,20–21)
Uram! 
A föl di or szá gok ban szo ká sos ha ta -
lom át vé tel min tá já ra kép zel ték el a fa -
ri ze u sok Is ten ha tal má nak ér ke zé sét.
In nen ered tü rel met len kér dé sük, s
ezért volt ben nük nagy csa ló dás vá -
la szod hal la tán. 

Lesz idő, ami kor majd úgy je le nik
meg Is ten or szá ga, mint égen a vil -
lám lás. De az az idő – ta ní tá sod sze -
rint – csak ké sőbb lesz. Ad dig Is ten
or szá gá nak pol gá ra it csön des lel ki
meg győ zés út ján to bor zod. Nem
ígérsz a ti e id nek ural ko dó pol cot.
Szol gá la tu kat ké red. Nem di cső ség -
ben va ló süt ké re zés re hí vod őket, ha -
nem szen ve dés el hor do zá sá ra. Tud -
tad: aki az édes ke reszt sú lya alatt sze -
re ti meg Is ten ural mát, azt nem tán -
to rít ja el az a di cső ség sem, ame lyet

vé gül is meg adsz mind azok nak, akik
mind vé gig áll ha ta to sak. 

Uram! 
Kor tár sa im mal együtt én is sok ha -

ta lom át vé telt lát tam. Az ura lom gyö -
nyö ré ért egy más éle tét sem kí mél ték az
em be rek. De ha a ha ta lom meg in -
gott, si et ve igye kez tek ma gu kat a kö vet -
ke ző rend szer ural má nak fel kí nál ni. Az
ilyen gon dol ko zás tól óvj meg en gem.
Hadd le gyek a te or szá god nak meg győ -
ző dött, csön des lel kű tag ja, aki egé szen
oda adom ma ga mat a te szol gá la tod ra.

OrdassLajosadventigondolatai
„Is ten or szá gá nak pol gá ra it csön des lel ki meg győ zés út ján to bor zod”
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pA L AC K p os tA

Nekirakatéletet,
valódit!

Já rom az ad ven ti ut cá kat. For ga tag. To la ko dó,
tü rel met len em be rek. Sze mük előtt egyet len cél
le beg: mi nél gyor sab ban be sze rez ni az összes
kel lé ket ka rá csony ra, hogy meg hitt le gyen az
ün nep. Én is meg-meg ál lok. Ke re sek va la mit,
de ma gam sem tu dom, hogy mit. Né zem a ki -
ra ka tot. Az üve gen át mint ha még fé nye seb bek
len né nek a ka rá cso nyi dí szek.

Ahogy ál lok ott, egy szer csak meg pil lan tom
sa ját ma gam tü kör ké pét a ki ra kat ban. Alig is -
me rek ma gam ra. Ez len nék én? Zi lált va gyok,
tás kák a sze mem alatt, a ha jam az ég nek áll. Ki
vagy te, tü kör kép? Az tán ott, az ut cán, a ki ra -
kat előtt be lém nyi lall: de ré gen is néz tem szem -
be va ló di ön ma gam mal. Csak ki ra kat az éle tem.
Azt mu ta tom ma gam ból, amit sze ret nék, hogy
lás sa nak. De sen ki nem is mer va ló já ban.

Igyek szem meg fe lel ni min den ki nek. Ta lán
ép pen ez a baj, mert nem tu dok ne met mon -
da ni. Más kor meg nem tu dok a vé le mé nyem
mel lett ha tá ro zot tan ki áll ni. Ta lán az ilyen re
mond ják, hogy lan gyos. Nem aka rok lan gyos
len ni.

Az em be rek ked ves nek, meg bíz ha tó nak lát -
nak. Én vi szont csak a ki ra kat ban va gyok ked -
ves. Ma gam ban de sok szor mást gon do lok, mint
hi szik! De én őszin te sze ret nék len ni. Olyan sok -
szor csak az ér dek áll a kap cso la ta im mö gött,
pe dig iga zá ból más ra sem vá gyom, mint hogy
va la ki ben meg bíz has sak.

Jó len ne vál toz tat ni va la mit. Nem aka rok ki -
ra kat éle tet. Nem aka rom, hogy egy üveg fal vá -
lasszon el min dig az em be rek től. Nem aka rom,
hogy olyan le gyek, mint aki nek az éle te csak úgy
fut tá ban ér de kes.

Most már tu dom, hogy nem va la mit, ha nem
va la kit ke re sek. Va la kit, aki ki hoz a va ló di élet -
be. Va la kit, aki is mer. Úgy, ahogy va gyok. Va -
la kit, aki előtt nem kell meg ját sza nom ma gam.
Va la kit, aki nem lát se több nek, se ke ve sebb -
nek, mint ami va ló já ban va gyok. Va la kit, aki
még is sze ret.

Ek kor vég re ész re ve szem, mit is né zek olyan
erő sen ab ban a ki ra kat ban. Egy gu ri ga mi ból ké -
szült kis bet le he met. Ott van Jó zsef és Má ria.
Ott van nak a pász to rok is. Még pár bá rány is
le gel a pa pír fü vön. Kö zé pen pe dig ott a já szol
és ben ne egy pa rá nyi kis ded. Pa pír ból. Szép.

De rá jö vök, még szebb ez az egész a va ló ság -
ban. Ő az! Jé zust ke res tem, és vé gül ő ta lált rám.
Jé zus nak akar tam el pa na szol ni ke se rű sé ge -
met, és ő már ak kor hall ga tott en gem, ami kor
még be le sem kezd tem a mon dan dóm ba. Jé zus
ér tem is meg szü le tett, hogy el kezd hes sem él -
ni azt az éle tet, amely őszin te, amely te le van
sze re tet tel, és amely nem lan gyos. Ne kem tő -
le lesz fé nyes az ün ne pem.

Me gyek to vább az uta mon. Már nem egye -
dül. És köz ben azt dú dol ga tom ma gam ban: „Aj -
tód nál va la ki meg áll… / Ó, halld meg! / Bo csásd
be Jé zust! / Bo csásd be szí ved aj ta ján!”
g Ka lin csák Ba lázs né Var ga Ka ta lin

Névjegy:
Kalincsák
Balázsné
Varga
Katalin

Fér jem mel együtt ti zen har ma dik éve a
Ne mes csó–Mesz len–Acsád–Kő szeg do -
rosz lói Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség
lel ké szei va gyunk. A kő sze gi evan gé li kus
szak kép ző is ko la he lyet tes is ko la lel ké sze ként
is szol gá lok. Egy iker pár anyu ká ja va gyok
hét éve. Na gyon fon tos szá mom ra a ki csik
kö zött vég zett szol gá lat. Ki csi pe dig le het
gye rek, má sok ál tal je len ték te len nek ti tu -
lált em ber vagy akár gyü le ke zet is!

Az oldalt szerkesztette: VITÁLIS JUDIT

A Ta más-mi se szer ve ző csa pa ta szep tem ber ben
meg újult ener gi ák kal vá gott ne ki az is ten tisz te -
le tek szer ve zé sé nek, ál lan dó ze ne ka runk, a Lift!
pe dig a pró bák ba ve tet te be le ma gát ugyan csak
nagy lel ke se dés sel. Ezen moz gal mas idő szak
után ránk fért már a fel töl tő dés, ami kor nem csak
azért ta lál ko zunk egy más sal, hogy a kö vet ke ző
Ta más-mi se rész le te it meg be szél jük, ki dol goz -
zuk, ha nem azért, hogy együtt le gyünk, meg pi -
hen jünk, meg áll junk, és be szél ges sünk egy más -
sal és Is ten nel. 

No vem ber vé gi fó ti lel ki gya kor la tun kon le he -
tő sé günk adó dott mind er re: ki sza kad hat tunk
min den na pi éle tünk lük te tő for ga ta gá ból, szé pen
le las sul hat tunk, el csön de sed het tünk, ez ál tal pe -
dig sok kal könnyeb ben meg hall hat tuk Is te nünk
sze líd hang ját. 

A lel ki gya kor lat ke re tét a reg ge li és es ti li tur -
gi kus áhí ta tok ad ták, ame lyek után a fel ol va sott
igé ről be szél get het tünk tel je sen kö tet le nül. 

A sza bad ban meg épít het tük éle tünk kö rét.
Ezek na gyon őszin te, meg hitt pil la na tok vol tak,
úgy érez tem, mint ha a tár sa im lel ke ott pi heg ne
a sze mem előtt, ta pint ha tó volt a sze re tet, és ezek
után a le he tő leg cso dá la to sabb ér zés volt ál dást
kér ni az Is ten től az ő éle tük re. 

Er ről rész le te seb ben Dó ri me sél:
– Szom bat dél előtt ki vo nul tunk a ter mé szet -

be, ke res tünk egy fél re e ső he lyet, er dő szélt, tó -
par tot, ahol min ket sem za var nak, és mi sem za -
va runk sen kit. Na gyon kí ván csi vol tam a fel adat -
ra, hi szen ne kem ez volt az el ső ilyen jel le gű kö -
zös sé gi él mé nyem. Egy sze rű nek tűnt a fel adat:
úgy ne ve zett „élet kört” kel lett épí te ni, amely
alap ján ké sőbb ál dást kér tünk éle tünk ak tu á li san
fon tos ré sze i re, va la mint együtt imád koz tunk. 

Ez pon to sab ban azt je len tet te, hogy meg kel -
lett vizs gál ni az éle te met: hon nan jö vök, és ho -
vá tar tok. Hogy mi az, ami most épp kö rül vesz,
mi az, ami fon tos. Vagy ép pen hogy ki az. Eh hez
az ön vizs gá lat hoz gyűjt het tem bár mit – to bozt,
ka vi cso kat, fa le ve let, bo to kat –, ami meg fe le lő -
en szim bo li zál ja azt, amit ké sőbb mon da ni aka -
rok az élet kö röm ről a töb bi ek nek. 

Ter mé sze te sen nem volt kö te le ző min dent
meg osz ta ni a cso port tal, volt olyan tárgy, amely -
ről nem so kat be szél tem. Ez na gyon tet szett, mert
szól hat tam azok ról, amik kö rül most az éle tem
fo rog, de meg ma radt a sze mé lyes – az Is ten és
köz tem lé vő – in ti mi tás is. 

Szá mom ra tu laj don kép pen nem az volt a lé -
nyeg, hogy min den kép pen jó szim bó lu mo kat ta -
lál jak – két el do bott ku pa kot hív tam se gít sé gül
el ső sor ban –, ha nem az, hogy át gon dol jam a dol -
ga i mat. Eszem be ju tott, hogy ép pen ad vent el -
ső va sár nap ja van, és na gyon meg örül tem, hogy
pont most si ke rült egy ilyen el csen de se dős hét -
vé gén részt ven nem, mert min dig is fon tos nak
tar tot tam, hogy Krisz tus szü le té sét meg fe le lő en
mély, ma gam ba né ző csen des ség gel vár jam.
Saj nos a vi lág nem er re buz dít min ket a fo lya ma -
tos mé dia nyo más sal, de azt gon do lom, hogy a tu -
da tos el csen de se dés és gon dol ko dás a sa ját hit -
éle tünk ről sze mé lyes, ha tá ro zott dön té sünk kell,
hogy le gyen. Ezért aján lom jó szív vel a fent is mer -
te tett me di tá ci ós mód szert, amellyel kö ze lebb
vonz hat juk Is tent az éle tünk be. 

Én biz to san ki fo gom pró bál ni ott hon is, bel -
ső tér ben, egye dül el csen de sed ve. Még jobb, ha
kö zös ség is van mö göt tem, mert az, hogy meg -
hall gat nak, és hogy utá na mind annyi an a fe jem -
re te szik ál dást osz tó ke zü ket, hi he tet le nül meg -
erő sí tő és meg ha tó, iga zi lel ki él mény, ami lyen -
ben már na gyon ré gen nem volt ré szem.

* * *

Dél után csa pat épí tő já ték kö vet ke zett. Össze köl -
töz tünk. Leg alább is gon do lat ban. A fel adat ré sze -
ként meg kel lett kö zö sen ter vez nünk és raj zol -
nunk azt a há zat, amely ben kö zö sen él nénk
együtt. Iz gal mas egy-két óra kö vet ke zett. Mi vel
nem volt meg ha tá roz va anya gi ke ret, a kre a tív
em be rek kép ze le te ha mar szárny ra ka pott, így lett
a há rom eme le tes há zunk ban finn sza u na dup -
la öl tö ző vel, zu hany zó val, ja kuz zis me den cé vel,
komp lett hang stú di ónk, szín pa dunk, könyv tár -
sar kunk, mo só kony hánk, kony ha ker tünk, te ra -
szunk na po zó ágyak kal…

Szá mom ra a leg iz gal ma sabb a já ték ban az volt,
aho gyan szé pen ki raj zo ló dott a csa pa tunk di na -

mi ká ja: ho gyan is mű kö dünk mi így együtt, ki
mennyi re erős egyé ni ség, ki ho gyan vi szi vég hez,
amit sze ret ne, ki az, aki csak a hát tér ben fi gyel,
és így to vább. Na gyon hasz nos volt eze ket le ké -
pez ni, meg be szél ni. Ahogy Dó ri fo gal ma zott: a
sa ját tu laj don sá ga in kat a má sik fé nyé ben is lát -
hat tuk. 

Es te egy gyö nyö rű vá gó ké pek kel te le tűz delt,
meg in dí tó fil met néz tünk meg kö zö sen, mely nek
cí me: Le ve lek Já kob tisz te le tes nek. Min den ki nek
sze re tet tel aján lom, aki sze ret ne ad vent ide jén el -
csen de sed ni, meg néz ni egy szép, ki fe je zet ten nyu -
godt di na mi ká jú fil met a ke gye lem ről, a ke gye -
lem el fo ga dá sá nak ne héz sé gé ről, ar ról, ho gyan
le he tünk Is ten esz kö zei má sok éle té ben, és mi -
ként lesz nek esz kö zök má sok a mi éle tünk ben. 

Va sár nap a lel ki gya kor lat zá rá sa ként a kán tor -
kép ző egyik szo bá já nak ga lé ri á ján ül tünk össze,
be szél get tünk az Úr Jé zus je ru zsá le mi be vo nu -
lá sá nak tör té ne té ről, majd úr va cso rát vet tünk.
Éle tem ed di gi leg ben ső sé ge sebb úr va cso rai kö -
zös sé gét él het tem át, amely nek leg meg ha tóbb pil -
la na ta az volt, ami kor Krisz tus vé ré nek vé te le köz -
ben meg szó lalt a dé li ha rang szó. Le ír ha tat lan ér -
zés volt. 

Most pe dig a töb bi ek gon do la tai kö vet kez nek ar -
ról, hogy mi ket él tek meg a lel ki gya kor la ton, il -
let ve hogy ki mit ho zott ha za Fót ról.

D. A.: Én a ka rá csonyt on nan ve szem ész re,
hogy már iszo nya to san fá radt va gyok. Mert ha
nem aka rok rossz ke resz tény nek tűn ni, ak kor
min den ad ven ti al kal mon, el csen de se dé sen,
sze re tet ven dég sé gen és bib lia órán részt kel le -
ne ven nem, amik mind azt a célt szol gál nák,
hogy meg tud jak áll ni ka rá csony előtt, rá tud -
jak han go lód ni az ün nep re – csak ezek így
együtt ép pen az el len ke ző jé hez ve zet nek: fe szí -
tett, te li nap tá ram van, és pon to san a ka rá -
csony ra va ló lel ki fel ké szü lés ma rad ki… 

Ne kem ez a hét vé ge ar ra volt jó, hogy le gyen
időm ma gam ra – az ál tal, hogy el men tem ott -
hon ról, ki sza kad tam a nap tá ram fog sá gá ból, és
volt negy ven nyolc órám, ami kor a te le fo nom
le volt né mít va –, ezért sok kal job ban meg tud -
tam él ni az Is ten nel va ló kap cso la tot. Az zal,
hogy össze cso ma gol tam a tás ká mat, és el -
utaz tam Fót ra, na gyon át él he tő vé vált szá mom -
ra, hogy én most ki lép tem az élet pör gés ből. Et -
től az ad vent el ső nap ja olyan ha tár kő vé vált,
ami lyen né nem min dig szo kott vál ni szá -
mom ra: hogy most va la mi el kez dő dik. 

Szá mom ra a Bib lia mel let ti be szél ge té sek vol -
tak na gyon jók. Ez sok kal több, mint ami kor én
egye dül le ülök Bib li át ol vas ni. Mert egy cso mó
gon do lat, amely az én fe jem ben szü le tett,
azért lett, mert a töb bi ek mond tak va la mit, ami -
ből ben nem meg fo gal ma zó dott az a va la mi. És
ne kem na gyon fon tos a li tur gia, so kat ad,
ami kor pe dig éne kel jük, az kü lö nö sen mé lyen
érint.

Mit vi szek ha za? A kö zös ség él mé nyét: a sé -
tát, a kö zös együtt lé tet a töb bi ek kel, az ige kö -
rü li be szél ge té se ket, a B. Á.-tól ta nult éne ket,
a kö zös úr va cso rát.

P. D.: Az em ber né ha fél ve jön el ott hon ról,
hi szen min den ki nek meg van a sa ját rend sze re.
Én pél dá ul hét vé gén tu dok pi hen ni. Ezt nyil ván
az em ber fél ve ad ja fel. Én úgy jöt tem el, hogy
nem tud tam, mi lesz itt, ez előtt so sem vol tam
még lel ki gya kor la ton. Ki csit tar tot tam at tól, hogy
majd ha za esek va sár nap fá rad tan, mi köz ben nem
tud tam ki ta ka rí ta ni sem a la kást, az tán kez dő -
dik a mun ka hét, és ki al vat la nul kez dek ne ki. De
a lel ki fel töl tő dés na gyon kell, az em ber ön ma -

gá tól ne he zen ve szi rá ma gát az el mé lyü lés re.
Örü lök, hogy el jöt tem, na gyon jól esett.

Ed dig nem volt idő ar ra a kö zös szol gá lat köz -
ben, hogy egy mást job ban meg is mer jük. Én ne -
he zen is nyí lok meg, ne kem kell egy bi zo nyos is -
me ret sé gi fok, hogy el kezd jek őszin tén be szél -
ni va la ki vel. Most job ban meg is mer het tem a töb -
bi e ket, a csa pat is kö ze lebb ke rült egy más hoz.

S. O.: Én sem vol tam még so sem lel ki gya kor -
la ton. Ez a hét vé ge ar ra vi lá gí tott rá, hogy nem
al ka lom sze rű en kell kap cso la tot te rem te ni az Is -
ten nel, a há lá dat is min den nap meg kell fo gal -
maz ni. A há zunk ba pe dig szí ve sen be köl töz nék…

* * *

Aki sze ret ne egy es té re ki sza kad ni a min den -
na pok sod rá sá ból, meg áll ni ve lünk együtt ad -
vent har ma dik va sár nap ján, azt vár juk a kö vet -
ke ző Ta más-mi sé re de cem ber 14-én 18 órá tól
az Evan gé li kus Egye te mi Gyü le ke zet ben (1117
Bu da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.), ün ne -
pel jen ve lünk! A mot tó: „Most is! Most már!
Most még!” 

Min den kit sze re tet tel vá runk! 
g SzE li No é mi

Adventiösszeköltözés
A Ta más-mi se szer ve ző i nek fó ti lel ki gya kor la ta

b Kétnapraelutaztakotthonról,kiszabadultakateleírtnaptárfogságából,némítottáka
telefonjukat,hogyegymásraésIstenrefigyeljenek.ATamás-misétszervezőcsapattag-
jaiamúlthétvégétFóton,azEvangélikusKántorképzőIntézetbenközöslelkigyakor-
lattaltöltötték.Tanulságosbeszámolójukatközöljükazalábbiakban.(V.J.)
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A De ák té ri evan gé li kus gim ná zi um épü le té nek
ener ge ti kai kor sze rű sí té se

A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um több mint 84 mil lió fo rin tot nyert
az Új Szé che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke re té ben.
A tá mo ga tás le he tő vé tet te a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um épü le -
té nek utó la gos kül ső hő szi ge te lé sét, kül ső nyí lás zá ró i nak fel újí tá sát, cse -
ré jét, fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, va la mint
vi lá gí tás-kor sze rű sí té sét. Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel -
tek meg, fű tési és hasz ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el -
vá rá sa i nak, nyí lás zá rói és fény for rá sai má ra el avult tá vál tak.

A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a pad lás fö dém utó -
la gos hő szi ge te lé sé re, va la mint a kül ső nyí lás zá rók fel újí tá sá ra, cse ré jé re.
A fű té si rend szert kon den zá ci ós gáz ka zá nok te le pí té sé vel és acél le mez lap -
ra di á to rok fel sze re lé sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta ka ré kos sá. To váb -
bá a ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse rél ték.

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um va -
la mennyi ta nu ló ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban
nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di ká tor ér -
té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá gát és ver seny -
ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um 
1052 Bu da pest, Sü tő ut ca 1. 

de ak te ri.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

A Luther Kiadó ünnepi nyitva tartása
December 1. és 23. között hétfőtől péntekig 9 és 18 óra,
december 13-án, szombaton 9 és 18 óra,
december 20-án, szombaton 9 és 13 óra között.
2014. december 24-től 2015. január 18-ig zárva tartunk.

Kiadványaink megrendelhetők: kiado@lutheran.hu 
Megvásárolhatók: 1085 Budapest, Üllői út 24.

felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét,
hogy könyvesboltunk január 1-jétől elköltözik!
Üzletünk új címe: 1081 Budapest, Kiss József u. 2/a
Leltár utáni nyitás: 2015. január 19-én, hétfőn.
Megrendeléseket január 19-től tudunk teljesíteni.
Megértésüket köszönjük!
Könyveinket a leltározás ideje alatt megvásárolhatja a Huszár Gál
könyvesboltban (1052 Budapest, Deák tér 4.).

Bi zo nyos em be rek a vál to zás min den
faj tá já tól ide gen ked nek. Szá muk ra a
meg lé vő ál la po tot, a sta tus quo biz -
ton sá gát el hagy ni na gyon ag gasz tó.
Szá mom ra a vál to zás jó – egé szen
ad dig, amíg a sa ját fel té te le im sze rint
ala kul nak a dol gok. Azon ban a leg -
töb bünk höz ha son ló an én is ódz ko -
dom ezek től a for du la tok tól, ha a fej -
le mé nyek re, a kö vet kez mé nyek re
nincs sem mi lyen be fo lyá som. 

Az úgy ne ve zett „baby boom ge ne -
rá ció” (az 1946–1964 kö zött szü le tet -
tek – a ford. meg jegy zé se) idős tag ja -
ként a tár sa dal munk ban zaj ló vál to -
zá sok je len le gi üte me fo lya ma to san
le nyű göz. Nem rég egy mű sza ki áru -
ház ban vol tam, és azt fi gyel tem,
hogy a tech no ló gia mi lyen nagy
mér ték ben be fo lyá sol ja a ze ne és a fil -
mek pi a cát. Úgy tű nik, az on-line in -
for má ció áram lás min dent meg vál -
toz ta tott.

Ez azon ban csu pán egy ap ró pél -
da. Gya kor la ti lag min den üz let ág
ér zé ke li a tár sa dal mi és a tech no ló -
gi ai vál to zá sok ha tá sát, egé szen a kü -
lön fé le áruk és szol gál ta tá sok ér té ke -
sí té sé ig. Mind ez ne héz fel ada tok elé
ál lít ja a ve ze tő ket, akik nek idő ben és
ha té ko nyan kell élet be lép tet ni ük a
szük sé ges vál toz ta tá so kat.

A Ve ze té si lec kék Jé zus tól (Le a -
 ders hip Les sons of Jesus) cí mű könyv

szer zői, Bob Bri ner és Ray Prit chard
a kö vet ke zőt mond ják: „A ve ze tés nél
ar ra van szük ség, hogy a ré gi össze -
füg gé sé ben ért sük meg az újat…
A ve ze tő nek tud nia kell, hogy ép pen
mi tör té nik. Vi lá gos sá kell ten nie
azt is, hogy az új mi ért jobb. Az iga -
zán in no va tív ve ze tő ket min dig ki fo -
gá sol ják a ré gi utak vé del me zői.”

Em lék szem, ami kor a nyolc va -
nas évek kö ze pén egy jó ba rá tom tól
meg kap tam az el ső szá mí tó gé pe -
met a mun kám hoz. Egy nap Al bert,
aki egy szá mí tó gé pek kel ke res ke dő
cég tu laj do no sa, meg kér dez te: „Bob,
van ne ked szá mí tó gé ped?” Ami kor
mond tam ne ki, hogy nincs, azt gon -
dol tam ma gam ban: „Mi ért is len ne?
Hi szen az elekt ro mos író gé pem is tö -
ké le te sen mű kö dik!” Ba rá tom azon -
ban ra gasz ko dott az el kép ze lé sé -
hez, és kül dött ne kem egy hasz nált
Ma cin tosht. 

Az a gép re mény te le nül ős ko ri
volt a mai ké szü lé kek hez ké pest, de
ab ban az idő ben mint író nak és szer -
kesz tő nek for ra dal ma sí tot ta a mun -
ká mat. Meg vál toz tat ta az éle te met.
Sze ren csé re a ba rá tom meg győ zött
ar ról, hogy ves sem be le ma gam a szá -
mí tó gé pes tech no ló gia ak kor még új
vi lá gá ba.

An nak el le né re, hogy év ez re dek -
kel ez előtt író dott, a Bib lia va ló já ban

a vál to zá sok ról – tár sa dal mi és spi -
ri tu á lis vál to zá sok ról – szó ló könyv.
Íme, né hány alap elv, amely eb ben a
kér dés ben ki ol vas ha tó be lő le, és
amely a vál to zá sok ke ze lé sét szem -
lél te ti.

Tudd, hogy mi tör té nik! A jó ve -
ze tő nem csu pán a je len re és a lé -
nyeg re kon cent rál, ha nem szám ba
ve szi a jö vő ben vár ha tó ese mé nye -
ket és az ezek re adott le het sé ges re -
ak ci ó kat is. A nagy bi zony ta lan ság
ide jén az ősi iz ra e li ták ké szek vol -
tak Is sa kár fi a i hoz for dul ni, „akik
fel is mer ték az al kal mas időt, és
tud ták, mit kell ten nie Iz rá el nek”.
(1Krón 12,33)

Mu tass kö ve ten dő pél dát! Évek -
kel ez előtt az egyik fő nö köm gyak -
ran mond ta: „So ha nem kér nék
sen kit olyan ra, amit én ma gam ne
len nék haj lan dó meg ten ni.” Te hát
egy vál to zás nál a mun ka tár sak va -
ló szí nű ked ve zőb ben fog nak re a gál -
ni, ha azt lát ják, hogy a ve ze tő jük
irá nyít ja a vál toz ta tás fo lya ma tát.
„Amit ta nul ta tok és át vet te tek, hal -
lot ta tok és lát ta tok is tő lem, azt te -
gyé tek…” (Fil 4,9)

Kérj vissza jel zést, hogy a vál toz ta -
tá sok vég re haj tá sa ha té kony le gyen!
Ha nem ké rünk ja vas la to kat, vé le -
ményt, és úgy vál toz ta tunk, az ka -
taszt ro fá lis le het, de leg alább is aka -
dá lyoz hat ja a vál to zá si fo lya ma tot.
„Ve ze tés nél kül el bu kik a nép, de se -
gít sé get je lent, ha sok a ta nács adó.”
(Péld 11,14)

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

Hatékonyvezetés
aváltozásokközepette

T. a ba rát nőm. Szin te ugyan azon a
na pon köl töz tünk ugyan ab ba a vi lág -
vé gi fa lucs ká ba. Rá adá sul mind ket -
ten egy ide gen or szág ból. Még sem az
ide gen ség ér zé se vagy az új don ság va -
rá zsa volt az, ami össze ho zott ben -
nün ket, ha nem az óvo dá ban ne ve lé -
si cél zat tal hasz nált „bün ti szék”, ame -
lyen fi a ink nak gya kor ta osz toz ni uk
kel lett. Mi pe dig en nek a szá mom ra
vi tat ha tó pe da gó gi ai mód szer nek a

kö vet kez té ben leg több ször együtt
fog lal tunk he lyet a „bün ti szü lők”
„bün tipad ján”. 

T. gya kor la ti és szép ér zék kel meg ál -
dott nő, Bécs egyik ke re sett de sign ere.
Na pon ta in gá zik a vi lág vé gi fa lu és a
vi lág vá ros kö zött. Mind ezt mo so -
lyog va, de rű sen és ele gán san te szi.
Ele gan ci á ján csak ak kor esik né mi
csor ba, ami kor „meg mon do gat”. Igen,
ő az a faj ta nő, aki nek igen csak fel vág -
ták a nyel vét. Per sze amit mond, az
nem bán tó, de rop pant di rekt.

Egy szer óri á si temp lo munk te te -
jét bá mul va meg kér dez te: 

– Bak ker, mi ért nem csi nál tok
apart ma no kat a temp lom pad lá sán?
Annyi hely len ne. Er re fe lé nin cse nek
ki ad ha tat lan al bér le tek… 

Ami kor hí vo gat tam, hogy ve gye
szem ügy re ki csit job ban az al só szin -
tet is, mond juk, egy va sár nap dél előt -
tön, min dig til ta ko zott. 

– Én? Nem, bak ker, én biz tos
nem. Ar ról ne is ál modj! Nem fo gok
temp lom ba jár ni…

T. jobb nál jobb, „bak ker ral” kez -
dő dő in gat lan fej lesz té si öt le te i nek
nem egy szer hasz nát vet tük, bár az
ap art ma nos dol got még egyik pres -
bi te ri ülé sen sem mer tem fel vet ni.
T.-t vi szont több ször hí vo gat tam
al kal ma ink ra, de ő ezek elől ud va ri -
a san ki tért.

Egyik va sár nap még is be li be gett a
temp lom ba. Ele gáns volt és kí ván csi.
Az is ten tisz te let után ne kem sze gez -
te a kér dést. 

– Bak ker, ezek hol van nak? Ro hadt
ke ve sen vol tak. 

(Pe dig nem is… leg alább negy ve -
nen vol tunk.)

Né hány hét tel az em lí tett is ten tisz -
te let után gom báz ni men tünk. Mi kor
ha za fe lé in dul va üres ko sa ra in kat
pa kol tuk az au tó cso mag tar tó já ba,
meg kér dez te tő lem: 

– Mit szólsz a J. T. egy ház ta ní tá -
sá hoz?

– Há á át… 
Mi előtt va la mi ér tel mes vá laszt ki -

nyög tem vol na, jött a kö vet ke ző kér -
dés: 

– Ti is a Szent írást ol vas sá tok? Azt
a Szent írást…?

– Per sze, de mi leg több ször Bib li -
á nak ne vez zük.

– Hú, bak ker, mi kor Mó zes azt
mond ta, hogy…

– Hon nan tu dod, hogy mit mon -
dott Mó zes?

– Hát… mond ták a csa jok. A Pi -
ros ka és az Ilus.

– Kik mond ták? És mit mond tak
Mó zes ről? És egy ál ta lán, mi ó ta ér de -
kel té ged Mó zes?

– Hát, a csa jok mond ták. Jön nek
hoz zám he ten te két szer, és ma gya -
ráz zák a Szent írást.

– Öö ö öö… Ne ked? A Szent írást?
– Tu dod, hogy szí ve sen ta nu lok.

Ez a Pi ros ka és az Ilus meg olyan jó
fe jek. Gye re el, is merd meg őket!

– En gem nem ér de kel a Pi ros ka
meg az Ilus ka, és jó lesz, ha te sem
ba rát ko zol ve lük!

– Na fi gyelj, bak ker! Ezek jön nek,
le ül nek ve lem, és el ma gya ráz zák a
Szent írást. És tu dod, mit? Jól csi nál -
ják! Ez egy jó csa pat! Min den ki te szi
a dol gát! Nézd meg, mi van ná la tok!
Egye dül, ha meg dög lesz, sem tu dod
meg töl te ni a gyö nyö rű temp lo mo dat.
Jó, vagy tok né há nyan, akik gü riz tek,
de ez csa pat mun ka! Bak ker, ne kem
tet szik, amit csi nál nak…

Va sár nap, amint a hí ve ket vár -
tam a temp lom ban, és a még üres
pad so ro kat pász táz tam, eszem be ju -
tott egy pi ros pad a bu da pes ti Bos -
nyák té ren. A pa don teo ló gus hall ga -
tók ül tek, köz tük én is, és ép pen meg -
vál ta ni ké szül tünk a vi lá got, mi kor
egy sze re tett pro fesszo runk oda jött
hoz zánk. Elő ször csak hagy ta, hogy
be szél jünk, az tán meg szó lalt: 

– Gye re kek, gye re kek, nem lesz ez
így jó! Higgyé tek el, a nép egy ház so -
ká ig már nem tart ha tó fenn. Kis gyü -
le ke ze tek, csa lá di as kö zös sé gek lesz -
nek majd a na gyok ból. És azok is csak
ak kor ma rad nak fenn, ha a Szent írás
üze ne te ke rül új ra a köz pont ba.

A temp lom pad ban ül ve né hány pil -
la na tig olyan volt, mint ha a „bün ti szé -
ken” fog lal nék he lyet. És T.-re, az tán
meg az ál dott em lé kű pro fesszor úr ra
gon dol va új ra meg új ra az mo tosz kált
a fe jem ben: „Bak ker, iga zuk volt…”

g HEin richs Esz tEr

„Büntiszéken”

„jer, tár junk aj tót!” – Ad ven ti kö zös ének lés Kő bá nyán
Ad vent má so dik va sár nap ján kö zös ének lés sel ké szü lünk ka rá csony ün -
ne pé re. Öku me ni kus prog ra munk de cem ber 7-én 17 óra kor kez dő dik a
bu da pest-kő bá nyai evan gé li kus temp lom ban. Sze re tet tel vá runk min -
den kit, aki éne kel ni sze ret, és vár juk azo kat is, akik hall gat ni sze re tik, hogy
má sok éne kel nek.

Ad ven ti ve spe ra a zug lói evan gé li kus temp lom ban
De cem ber 11-én, csü tör tö kön es te 18 óra kor a Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
alap ján éne kelt ad ven ti ve spe rán ve he tünk részt a zug lói temp lom ban.
A li tur gi á ban köz re mű köd nek az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem kán -
tor sza ká nak ok ta tói és hall ga tói, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
ének ka ra, va la mint li tur gi kus ének-sze mi ná ri u ma dr. Kincz ler Zsu zsan -
na és dr. Fin ta Ger gely ve zény le té vel. 

Az egye te mes ke resz tyén gyö ke rek re vissza ve zet he tő li tur gi kus for -
ma, a ve spe ra ge rin cét a kö zös zsol tá ro zás al kot ja, amely se gít Is ten re
fi gyel nünk, ki emel egyé ni gon do la ta ink ból, és egyé ni ér zé se in ket össze -
han gol ja a meg vál tott gyü le ke zet imád sá gá val. A kö zös ének lés be – le -
gyen akár jól is mert gyü le ke ze ti ének vagy li tur gi kus té tel – mind annyi -
an be kap cso lód ha tunk.

Hor váth Bar na re for má tus es pe res Em lé kez ni ti los cí mű élet raj zi kö te tét
no vem ber 26-án mu tat ták be Bu da pes ten, a Rá day Kol lé gi um ban. A köny vet
Tő kécz ki Lász ló tör té nész mu tat ta be. A szer kesz tő, Hor váth Bar na bás Dá vid
kö szön te meg a könyv el ké szí té sé ben köz re mű kö dők mun ká ját.
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 e 2014. december 7. Evangélikus Életkrónika

Istentiszteleti rend • 2014. december 7.
Advent 2. vasárnapja. Li tur gi kus szín: lila. Lek ció: Róm 15,4–13; 
Ézs 63,15–16(17–19a)19b; 64,1–3. Tex tus: Lk 21,25–36. Éne kek: 142/804., 133.

Istentiszteleti rend • 2014. december 8. 
XI.,Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyartudósokkrt.3.du. fél 8. hét -
indító istentisztelet.

Összeállította: Balla Mária

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. fél 10. (úrv.); Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics
András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv., szuplikáció) Barcsik
Zoltán teológushallgató; du. 5. (úrv., családi, szuplikáció) Barcsik Zoltán
teológushallgató; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. (úrv.)
Horváth-Hegyi Olivér; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (úrv.) Jakab Béla;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer,IV.,TóthAladárút2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv., családi ) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. Cselovszky Ferenc; Fasor,VII.,Városligeti
fasor17. de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,
VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Gombkötő Beáta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10.
(szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9.
Gombkötő Beáta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.,
családi ) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy
Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10.
(úrv., családi ) Gáncs Tamás; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera)
Gáncs Tamás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; de. negyed 12.
Keczkó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf
Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. fél 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.,
Gyarmatu.14. de. 9. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér de.
10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de.
10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de.
10. (úrv., családi ) Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11.
(úrv.) Vető István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.) Vető István;
Árpádföld,XVI.,Menyhértu.42.(reformátustemplom) du. 3. Kulcsár Márton
János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,
GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér
3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre,XVIII.,Rákóczi út 83.
(reformátustemplom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest,XIX.,Templom
tér1. de. 10. (úrv.) Deák László; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Deák László;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,
Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10.
(úrv.) Hokker Zsolt; Budakeszi,Főu.155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr.
Lacknerné Puskás Sára; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza.

H I r D e t é S

A fó ti evan gé li kus egy ház köz ség épü le té nek
ener ge ti kai kor sze rű sí té se

A Fó ti Evan gé li kus Egy ház köz ség több mint 11 mil lió fo rin tot nyert az Új Szé -
che nyi terv Kör nye zet és ener gia ope ra tív prog ram ke re té ben. A tá mo ga tás
le he tő vé tet te a Fó ti Evan gé li kus Egy ház köz ség épü le té nek utó la gos kül ső hő -
szi ge te lé sét, fű té si és hasz ná la ti me leg víz-rend sze ré nek kor sze rű sí té sét, vi -
lá gí tás -kor sze rű sí té sét, nap kol lek to ros és nap ele mes rend sze rek te le pí té sét.

Az épü let ener ge ti kai té nye zői már nem fe lel tek meg, fű té si és hasz -
ná la ti me leg víz-rend sze re nem tett ele get a kor el vá rá sa i nak, fény for rá -
sai má ra el avult tá vál tak.

A most be fe je ző dött pro jekt ke re té ben sor ke rült a fa lak utó la gos hő -
szi ge te lé sé re. A fű té si rend szert kon den zá ci ós gáz ka zán te le pí té sé vel és
acél le mez lap ra di á to rok fel sze re lé sé vel tet ték kor sze rű vé és ener gia ta -
ka ré kos sá. A hasz ná la ti me leg víz-rend szert tel je sen fel újí tot ták, nap kol -
lek to rok kal se gít ve mű kö dé sét. A ré gi vi lá gí tó tes te ket új, ener gia ta ka -
ré kos da ra bok ra cse rél ték. To váb bá te le pí tet tek egy há ló zat ra vissza táp -
lá ló nap ele mes rend szert is. 

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja a Fó ti Evan gé li kus Egy ház köz ség va -
la mennyi dol go zó ja és gyü le ke ze ti tag ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te -
rü le te azon ban nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el ér -
ni kí vánt in di ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá -
nak biz ton sá gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg -
őr zé sét ér dem ben szol gál ja.

A pro jekt az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re -
gi o ná lis Fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sult meg.

Fó ti Evan gé li kus Egy ház köz ség
2151 Fót, Pe tő fi ut ca 1.

fot.lu the ran.hu
ujsz ec he nyi terv.gov.hu

A no vem ber 27-én át adott új ott hon -
ban az el lá tot tak kö re is bő vül, az
anyák és gyer me ke ik mel lett ezen túl
az édes apák el he lye zé sé re is le he tő -
ség nyí lik. A Csa lád ba rát Ol ta lom el -

ne ve zé sű pro jekt épí té si és szak mai
meg va ló sí tá sá ra 278,9 mil lió fo rin tot
nyert a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Ol ta lom Sze re tet szol gá la ta.
A nem ze ti szí nű sza lag át vá gá sa, a
kulcs át adás és a be vo nu lás után a
kor sze rű és na gyon szép épü let eme -
le ti – ta lán ké sőbb majd tár sal gó nak
szánt – kö zös sé gi te ré ben ke rült sor
a szen te lé si is ten tisz te let re. 

Krá mer György, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos iro dá -
já nak igaz ga tó ja ige hir de té sé ben (Ézs
25,4 alap ján) fel tet te a kér dést: mit
ün nep lünk e va ló ban ní vós és kor sze -
rű in téz mény ava tá sa kor, hisz az
ott hon ta lan ság nyo mo rú sá ga et től
még je len van a vi lág ban. Ám aki ne -

héz hely ze té ben, nyo mo rú sá gá ban
ide meg ér ke zik, át él he ti a sza ba du -
lás cso dá ját – mu ta tott rá, és há lát
adott azo kért, akik a ki lá tás ta lan ság -
ból itt majd me ne dé ket ta lál nak. 

Krá mer György azért imád ko zott
a nyír egy há zi in téz mény szen te lé -
sen, hogy a szük sé get szen ve dők itt
ne hi va tal no kok kal ta lál koz za nak,
és a mun ka tár sak hoz zá ér té sén és
sze re te tén kí vül Is ten gond vi se lé sét
is érez zék.

Az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat igaz -
ga tó ta ná csá nak ün ne pi ülé sén La -
borczi Gé za, az in téz mény igaz ga tó
lel ké sze fel ol vas ta Czi be re Ká roly nak
az ez al ka lom ra írt kö szön tő le ve lét.
Az Em be ri Erő for rá sok Mi nisz té ri -
u má nak szo ci á lis ügye kért és tár sa -
dal mi fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit -
ká ra ugyan is vá rat lan hi va ta li kö te -
le zett sé ge mi att kény te len volt le -
mon da ni a sze mé lyes meg je le nést. 

La borczi Gé za be mu tat ta – amo -
lyan „mo dern Nóé bár ká ja ként” jel -
le mez ve – a pro jek tet, majd Györ fi
Mi hály, az igaz ga tó ta nács el nö ke
em lék ér met, em lék la pot nyúj tott
át mind azok nak, akik részt vet tek a
pá lyá zat el ké szí té sé ben, ki vi te le zé -
sé ben, a ter ve zés ben, épí tés ben, a
szak mai prog ram ki dol go zá sá ban.
Krá mer György kö szön tőt mon -
dott – im már a fenn tar tó kép vi se -
le té ben –, és át ad ta az or szá gos
iro da dia kó ni ai osz tá lyá nak aján dé -
kát. Mind ezek után Ro szík Gá bor
evan gé li kus lel kész, az el ső ilyen jel -
le gű, Gö döl lőn lét re ho zott ha zai

in téz mény meg ala pí tó ja kí vánt ál -
dást az it te ni szol gá lat ra. 

A Csa lá dok Át me ne ti Ott ho na re -
mény ség sze rint né hány nap múl va
be né pe sül: az itt dol go zók Das kóné
Sós Ani ta rész leg ve ze tő vel az élen ab -
ban re mény ked nek, hogy na po kon
be lül meg ér ke zik a mű kö dé si en ge -
dély, és meg kez dőd het a köl tö zés. Ak -
kor vég re bú csút int het nek an nak a
Csil lag ut cai épü let nek, amely egyéb -
ként Nyír egy há za el ső kis ded óvó ja -
ként ír ta be ma gát a hely tör té net be,
de az utób bi évek ben nagy ki hí vást je -
len tett a szak ha tó sá gok jó in du la tát
meg nyer ni a fenn tar tá sá hoz.

g VEszp ré mi Er zsé bEt 
f Evan gé li kus.hu

b ÁtadtákazOltalomSzeretetszolgálatCsaládokÁtmenetiOtthoná-
nakújépületétNyíregyházán,aRezedautcában.AlétesítményazEu-
rópaiRegionálisFejlesztésiAlapfinanszírozásával,aTársadalmiinf-
rastruktúraoperatívprogram keretébenvalósultmeg.Akorábbi,anya-
óvónaknevezett,rosszkörülményekközöttműködőintézményez-
zelkorszerűfeltételekközékerült,azeddigiharminchatférőhelyto-
vábbinéggyelgyarapodott:krízishelyzetbenlévőkazonnalibefoga-
dásátteszilehetővé.
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Karácsonyva ló di fénye

Hogy a fen ti tör té net nek mennyi a va -
ló ság alap ja, nem tud hat juk pon to san,
min den eset re ál ta lá no san el fo ga dott
tény, hogy a ka rá csony fa-ál lí tás szo ká -
sa né met pro tes táns kö rök ből ki in dul -
va ter jedt el vi lág szer te. 

A szo kás ter je dé sé ben nagy sze re -
pe volt egy-egy kép nek, mű vé szi áb -
rá zo lás nak. Egy nyo mat ha tá sá ra –
amely 1848-ban je lent meg a vi lág el -
ső ké pes he ti lap já ban, a The Lon don Il -
lustra ted ben, és Vik tó ria ki rály nőt,
il let ve csa lád ját áb rá zol ja egy ka rá -
csony fa kö rül – szé les kör ben „má sol -
ni” kezd ték a ki rá lyi csa lád szo ká sát a
bi ro da lom ban, sőt ha ma ro san át ter jedt
a ten ge ren túl ra is. (Eb ben az idő szak -
ban ké szült az a met szet is, amely Lu -
thert és csa lád ját áb rá zol ja egy fel dí szí -
tett fe nyő kö rül.) Sok pár hu za mot ta -
lál ha tunk már a 19–20. szá zad for du -
ló ján ké szült fest mé nyek alap ján az ak -
ko ri és a mos ta ni szo ká sok kö zött. Pél -
dá ul Franz Skar bi na né met fes tő több
mint száz húsz év vel ez előtt a ber li ni ka -
rá cso nyi vá sár ról ké szült fest mé nye
akár egy mai nagy vá ro si ad ven ti for -
ga ta got is áb rá zol hat na.

A ka rá csony fa dí szí té sé nek és a ka -
rá cso nyi han gu lat nak min dig is fon -

tos ele me volt a fény. Az el múlt év ti -
ze dek fo lya mán azon ban a csil la gok
ra gyo gá sát szim bo li zá ló gyer tyá kat
fel vál tot ták az elekt ro mos fény fü zé -
rek – még gyer tya láng ra em lé kez te -
tő ala kú – kis lám pács kái (ha egy ki -
égett kö zü lük, egye sé vel min det vé -
gig kel lett pró bál ni). 

A fü zé rek az tán a szo bai ka rá csony -
fák ról las san fel kúsz tak a ker ti fe -
nyők re, az ut cai fák ra, az ab la kok ba, vé -
gül egész ház fa la kat fon tak kör be „le -
csor gó” fé nye ik kel. (Ezért egy re kor sze -
rűbb, biz ton sá go sabb és nem  utol só -
sor ban ener gia ta ka ré ko sabb iz zó kat
fej lesz tet tek ki, így a meg fe le lő égő sor
ki vá lasz tá sa fon tos és nem is olyan egy -
sze rű fel adat!) 

No vem ber vé gé től a ki sebb-na -
gyobb vá ro sok te rei, ut cái, üz le te i nek

ki ra ka tai fény ár ban úsz nak, ház fa lak -
ra fes tett fény já té kok kal káp ráz tat ják
el a já ró ke lő ket. Szin te már be fo gad -
ni sem tud juk a fé nyek, ízek, il la tok ku -
sza ka val kád ját. 

Még is mint ha ép pen a lé nye get
nem ta lál nánk eb ben a nagy for ga tag -
ban. A csen des ad ven ti vá ra ko zás he -
lyett stresszes ké szü lő dés be haj szol -
juk ma gun kat, hogy iga zán fe lejt he -
tet len né te gyük a vár va várt ün ne pet.
Pe dig aki mi att fe lejt he tet len né vá -
lik az ün nep, min den fé le kül csín hí -
ján ér ke zett a bet le he mi is tál ló ba, ta -
lán csak egy kis mé cses pis lá kolt a já -
szol mel lett. 

A bet le he mi Szü le tés-temp lom ban
égő örök mé cses szün te le nül hir de ti a
vi lág vi lá gos sá gá nak meg ér ke zé sét.
Ezt az öröm hírt ad ja át a vi lág cser ké -
sze i nek össze fo gá sát cé lul tű ző, 1990-
es évek ben in dult moz ga lom, a bet le -
he mi láng szét osz tá sa. Idén de cem ber
13-án ér ke zik a bé ke láng Bet le hem ből
Bécs be, a gum pend or fi pro tes táns
temp lom ba, ahon nan az öku me ni -
kus is ten tisz te le tet kö ve tő en ha zánk -
ba is út nak in dul a Ma gyar Cser kész -
szö vet ség tag ja i nak jó vol tá ból.

Ha ez a bet le he mi láng nem jut is el
mind nyá junk ott ho ná ba, egy kis mé -
csest mi ma gunk is gyújt ha tunk es tén -
ként, és a lá zas ro ha nás ból ki sza kad -
va át él het jük Ady End re ver sé nek ma
is idő sze rű so ra it: „És meg va kul tak /
Hiú sze me im. Meg halt if ju sá gom, / De
őt, a fé nyest, nagy sze rűt, / Mind örök -
re lá tom.”

g JCsCs

Üz enet Az Ar Ar átróL

Rovatgazda: Sánta Anikó
ararat@lutheran.hu

b Azevangélikushagyományszerintakarácsonyfa-állításszokásának
kialakulásátmagaLutherMárton alapoztameg,akiegytéliesténsé-
tálvamegpillantottegyfenyőfát,amintátszűrődöttrajtaacsillagok
ragyogófénye.Ezalátványannyiramegragadta,hogyszerettevolna
acsaládjátismegajándékozniazélménnyel,ezérthazavittegykisebb
fenyőfácskátvagy-gallyat…

jó nak len ni nem fel tét le nül jó
Sem mi kép pen sem aka rom el vi tat ni vagy le be csül ni azo kat az ered mé nye ket,
me lye ket a „jó nak len ni jó” moz ga lom el ért. Ren ge teg em be ren se gí tet tek, és so -
kak ban fel éb resz tet ték a baj ba ju tot tak irán ti fe le lős ség ér ze tét. Re mél he tő leg egy -
re töb ben fel is me rik, hogy a jó té kony ság, a tár sa da lom pe re mé re ju tot tak meg -
se gí té se nem csak a sze gé nye kért van, ha nem mind nyá junk nak ér de ke.

A jó té kony ság nem új je len ség, ame lyet a mai, sza bad ver se nyen ala pu ló
gaz da ság igaz ság ta lan sá gai hoz tak lét re. Min den val lás ban alap ve tő fo ga lom
az ala mizs na, a sze gé nyek se gí té se Is ten től ren delt cse le ke det (5Móz 15,17).
En nek ve szé lye i re azon ban már Jé zus is fel hív ta a fi gyel met (Mt 6,1–4). 

Az em be rek előt ti di cse ke dés mel lett a ve szélyt az is je len ti, hogy az em ber
meg nyug tat ja ma gát: meg tet tem, amit tud tam. A töb bi nem rám tar to zik. 

A leg na gyobb baj az, hogy az ada ko zás csak a lát ha tó se be ket ke ze li, a be -
teg sé get nem. Sze gé nyek ter mé sze te sen min dig vol tak és lesz nek, az vi szont
egy ál ta lán nem mind egy, hogy mi okoz za a sze gény sé get, és há nyan van nak
a nyo mor ban élők. 

Is mert mon dás, hogy az éhe ző nek ne ha lat adj, ha nem há lót, hogy tud -
jon ma gá nak ha lat fog ni. A gond ma csak az, hogy ha van is há ló ja va la ki -
nek, és tud na is ha lász ni, nem jut oda a víz hez, vagy ha fo gott is ha lat, azon
má sok gaz da god nak meg, olya nok, akik nem is fá rad tak a há ló val.

Igaz az, hogy jobb a köz mun ka, mint ha az em ber tét le nül ül dö gélne az
alul já ró ban vagy a kocs má ban, de egy söp rű vel vagy la pát tal so ha sem tud
oda el jut ni, hogy ma gá nak em ber hez mél tó élet kö rül mé nye ket te remt sen. 

A jó té kony ság ve szé lye az, hogy el fe lej te ti ve lünk, hogy hol van az iga zi
prob lé ma. 

Kö ze le dik a ka rá csony, ilyen kor min den ki igyek szik má sok nak örö möt sze -
rez ni, pénz tár cá ink is ha ma rabb nyíl nak meg a ki nyúj tott ke zek fe lé, de ne
fe lejt sük, hogy a meg ol dás nem itt van. Ha nem te szünk va la mit a ba jok oká -
nak meg vál toz ta tá sá ért, ak kor a gaz da gok egy re gaz da gab bak lesz nek, a sze -
gé nyek és in gye nebé dért sor ban ál lók pe dig egy re töb ben.

g Szi las At ti la nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész (Vár pa lo ta)
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sAjtóKözLemény
Az evan gé li kus me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi,
In for ma ti kai szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um
épü le te i nek ener ge ti kai kor sze rű sí té se

AzEvangélikusMezőgazdasági,Kereskedelmi,InformatikaiSzakkép-
zőIskolaésKollégiumtöbbmint270millióforintotnyertazÚjSzé-
chenyitervKörnyezetésenergiaoperatívprogramkeretében.Atámo-
gatáslehetővétesziazEvangélikusMezőgazdasági,Kereskedelmi,In-
formatikaiSzakképzőIskolaésKollégiumépületeinekutólagoskül-
sőhőszigetelését,külsőnyílászáróinakcseréjét,fűtési,használatime-
legvíz-ésszellőzőrendszerénekkorszerűsítését,világítás-korszerű-
sítését,valamintnapkollektorosésnapelemesrendszerektelepítését.

Az épü le tek ener ge ti kai té nye zői már nem meg fe le lő ek, fű té si és
hasz ná la ti me leg víz-rend sze rük nem tesz ele get a kor el vá rá sa i nak, nyí -
lás zá ró ik és fény for rá sa ik má ra el avult tá vál tak. A be ru há zás nak kö szön -
he tő en a ked ve zőt len hő tech ni kai adott sá gok kal, kor sze rűt len elekt ro -
mos há ló zat tal és ma gas alap ener gia hor do zó-fo gyasz tás sal ren del ke -
ző épü le tek komp lex ener ge ti kai fej lesz té sé re ke rül sor, meg úju ló
ener gia for rá sok be vo ná sá val.

A most kez dő dő pro jekt ke re té ben nap ele mes rend szert épí te nek ki,
a fű tés- és hasz ná la ti me leg víz-rend szert pe dig tel je sen fel újít ják, nap -
kol lek to rok kal se gít ve a mű kö dé sét. A kol lé gi um épü le té ben meg úju -
ló ener gia-ala pú fa el gá zo sí tó ka zán te le pí té se is meg va ló sul, to váb bá a
meg lé vő kony hai szel lő ző rend szert is kor sze rű sí tik. Sor ke rül a fa lak utó -
la gos szi ge te lé sé re, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jé re is. A ré gi vi lá gí tó -
tes te ket új, ener gia ta ka ré kos da ra bok ra cse ré lik. 

A pro jekt el sőd le ges cél cso port ja az Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke -
res ke del mi, In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um va la mennyi ta -
nu ló ja, la kó ja és dol go zó ja. A pro jekt kör nye ze ti ha tás te rü le te azon ban
nem csak az érin tett in gat lan ra ter jed ki, ha nem az el ér ni kí vánt in di -
ká tor ér té kek kel köz vet ve az egész or szág ener gia el lá tá sá nak biz ton sá -
gát és ver seny ké pes sé gét ja vít ja, a kör nye ze ti ál la pot meg őr zé sét ér dem -
ben szol gál ja.

Továbbiinformációkérhető:
Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for ma ti kai Szak kép ző
Is ko la és Kol lé gi um
9730 Kő szeg, Ár pád tér 1.
igaz ga to@te ki.su li net.hu,
te ki.su li net.hu

Hálásanköszönjükazok nak, akik a 2013. év ről ké szí tett sze mé lyi jö -
ve de lem adó-be val lá suk ban 1%-os fel aján lást tet tek a Ke len föl di Evan -
gé li kus Temp lom épí tő Ala pít vány ré szé re, mely nek alap ján a NAV
230 791 fo rin tot utalt át. Ezt az össze get a hát rá nyos hely ze tű ek se gí -
té sé re, egy há zi épü le tek kar ban tar tá sá ra hasz nál tuk.

H I r D e t é S e k

LiturgiaireformNorvégiában
In ter jú Olav Gad ing evan gé li kus püs pök he lyet tes sel

– Mit gon dol, a re for má ció kez de te öt -
szá za dik év for du ló já nak meg ün nep -
lé se te rén ho gyan tud nánk együtt mű -
köd ni?

– Az az ér zé sem, hogy a ki sebb sé -
gi egy há zak ezt az év for du lót sok kal
ko mo lyab ban ve szik, mint mi, akik
több ség ben va gyunk lu the rá nu sok.
Sok kal több prog ra mot hal lot tam itt,
önök nél er re vo nat ko zó an, mint
amennyi lé pést mi az egy há zunk ban
ed dig tet tünk.

El kell, hogy mond jam, rend kí vül
ins pi rált en gem az önök gaz dag öt let -
tá ra, és kö ze lebb ér zem most ma -
gam hoz azt az ér zést, mi lyen is az, ha
az em ber evan gé li kus. 

Fa bi ny püs pök úr le ve tí tet te ne kem
a Lu ther-rajz film el ső ré szét; azt hi -
szem, hogy jó len ne, ha Nor vé gi á ban
is be mu tat hat nánk. Akár fel irat tal,
akár szink ron nal, de min den kép pen
rend kí vü li anyag le het ne a mi gyü le -
ke ze te ink szá má ra is.

– Elő adá sá ban a nor vég li tur gi ai re -
form ról szá molt be es pe re se ink nek.
Nor vé gi á hoz ha son ló an ná lunk is le zaj -
lott egy re form, több-ke ve sebb si ker rel.
Ho gyan lát ja, mi le het egy li tur gi ai re -
form buk ta tó ja?

– Ná lunk a gon dok alap ve tő en a
teszt idő szak ra te he tők, 2003 és 2008
kö zé. Ak kor a leg több gyü le ke zet ben
ja vas la to kat fo gal maz tak meg ar ra
vo nat ko zó an, me lyik li tur gi ai részt
tar tot ták jó nak, me lyi ket nem. Eb ből
pa rázs vi ták szü let tek. Ek kor ma gam
is több gyü le ke ze ti ta got és lel készt
meg kér dez tem ar ról, mi a vé le mé nyük.

Az volt a ta pasz ta la tom, hogy akik tá -
mo gat ták a re for mot, azok ma guk is
so kat fog lal koz tak ve le, és időt szán tak
rá. Akik vi szont el uta sí tották, sok -
szor azért tet ték ezt, mert nem vet ték
a fá rad sá got ar ra, hogy el mé lyed je nek
a li tur gi á ban, és az al ka lom hoz meg -
fe le lő imád sá got vagy bűn val lást vá -
lassza nak.

A ja vas la to kat 2009-ig gyűj töt ték
össze, majd ki ér té kel ték. Ez sok gyü -
le ke zet szá má ra rend kí vül kre a tív idő -
szak volt. Mi nél töb bet vál toz tat tak az
is ten tisz te le ten va sár nap ról va sár nap -
ra, an nál több po zi tív vál to zást él tek át
ma guk a gyü le ke ze tek is. 

A leg fon to sabb lé pés az volt, hogy
egy re több em ber lett az is ten tisz te let
ak tív ré sze sé vé, és töb ben vál lal tak ben -
ne sze re pet. Ez ál tal egy re job ban ma -
gu ké nak érez ték az al kal mat. Nem csak
a lel kész nek kell az ol tár előtt áll nia és
fel ol vas nia egy részt a Bib li á ból vagy

imád koz nia. Ezt meg tud ja ten ni egy
la i kus gyü le ke ze ti tag is.

Az tán az em be rek el kezd tek ezek -
ről a sze mé lyes él mé nye ik ről be szél get -
ni az üz let ben, az óvo dá ban, az is ko -
lá ban, a mun ka he lyü kön. Hív ták egy -
mást: „Gye re el a temp lom ba, mert a
szom szé dunk fog imád sá got ol vas ni
va sár nap az is ten tisz te le ten.” Így egy -
re töb ben let tek kí ván csi ak a meg vál -
to zott is ten tisz te le ti rend re.

Új ze nei ré szek is be ke rül tek a li tur -
gi á ba. Egye sek szá má ra ezek ből túl sok
lett. Vi gyáz ni kel lett, hogy a vál toz ta -
tá sokat csak fok ról fok ra, ne egy szer -
re vezessük be. 

Az új li tur gi át most már be ve zet tük,
min den ki hasz nál ja, a gyü le ke ze tek nek
azon ban sza bad sá guk van ar ra néz ve,
hogy töb bet vagy ke ve seb bet hasz nál -
nak be lő le al kal ma i kon…

A li tur gi ai re form nak túl kell mu tat -
nia a ka to li ciz mu son. Vissza kell men -
nünk a re for má ció elé, sőt még az elé
is, hogy az or to dox vagy a ka to li kus
egy há zak lét re jöt tek.

Tény, hogy a kü lön bö ző hely ze tek -
ből, fe le ke ze ti hát tér ből ér ke zett gyü -
le ke ze ti ta gok sok szor nyi tot tab bak ar -
ra, hogy meg vizs gál ják a kü lön bö ző
tra dí ci ó kat, mint gon dol nánk, és nyi -
tot tab bak ar ra is, hogy eze ket át ve gyék
és gya ko rol ják. Ne künk, egy há zi ak nak
sok elő íté le tünk van. De ren ge teg
min dent ta nul ha tunk má sok tra dí ci -
ó já ból is.

Én sze mély sze rint úgy vé lem, hogy
ne künk, lu the rá nu sok nak sok fon tos
dol gunk van, ame lyet az öku me né
szá má ra kéz zel fog ha tó vá te he tünk.
Az ige hir de tés köz pon ti sze re pe, az
evan gé li um hir de té se az, ame lyet új -
ra a ke resz tény tra dí ció ré szé vé te he -
tünk. Ez zel egy idő ben pe dig a ka to -
li kus és or to dox tra dí ció meg mu tat hat -
ja ne künk, hogy az úr va cso rai kö zös -
ség ho gyan vál hat új ra fon tos sá a szá -
munk ra.

g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

b AnorvégiaiMøreEgyházkerületküldöttekénttárgyaltMagyarorszá-
gonnemrégibenOlavGading püspökhelyettesaNorvégésaMagyar-
országiEvangélikusEgyházkapcsolatainakszorosabbrafonásáról.
Anorvégevangélikusliturgiaireformrólespereseinkelőttnovember
18-ánBudapestentartottelőadásautánszólaltattamegőtazEvan-
gélikus.hu.Azalábbiakbanrészleteketközlünkazinterjúból,amelyet
teljesterjedelmébenazEvangélikus.hu honlaponolvashatnak.
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VASÁRNAP

6.20/DunaTv
Isten kezében
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
Wittenből
9.30/Bartókrádió
Musica sacra
(egyházzenei magazin)
9.35/DunaTv
Magyar klasszikusok
új köntösben
Takaró Mihály műsora
12.05/DunaTv
Ízőrzők – Tihany
13.30/M.KatolikusRádió
,,Valaki ír a kezeddel’’
Vasárnapi versműsor
14.20/PaxTv
A magyar tudomány ünnepe,
2014
Előadás-sorozat az EHE-n

HÉTFŐ

9.05/DunaTv
Virágzó Magyarország
Sopron
19.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(credoradio.hu)
20.00/PaxTv
Kút (élő interaktív műsor)
Műsorvezető: Deák László
evangélikus lelkész
21.05/DunaTv
Vaddisznók
(magyar dokumentumfilm)
22.30/DunaWorld
Talentum
A falképfestő – Patay lászló
22.45/DunaTv
Az utolsó óráig – Egyházi
személyeket ért atrocitások
1944/45-ben a Délvidéken
(magyar dokumentumfilm)

KEDD

9.40/PaxTv
A hit hallásból van
(portréműsor)
14.20/M3
1100 év Európa közepén
16.00/DunaTv
Múzeumtúra – francia
módra
(francia  sorozat)
Van Gogh utolsó otthona
19.30/DunaWorld
Hazajáró
Zoboralja – ,,A csitári hegyek
alatt’’
21.00/DunaWorld
A rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora
22.40/DunaTv
Kultikon (kulturális magazin)
23.00/DunaTv
Lúdas Matyi
A Komáromi Lovas Színház
előadása

SZERDA

13.12/Kossuthrádió
A Budapesti Fesztiválzenekar
kamarazenei hangversenye 
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk eleitől
fogva...’’
A református egyház félórája
14.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Kantáták
(credoradio.hu)
16.25/DunaTv
Kevés pénzzel Európában
(spanyol ismeretterjesztő
sorozat)
Róma
21.00/DunaWorld
Legenda
(zenés show-műsor)
Kovács Kati
0.15/DunaTv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós
esszéje

CSÜTÖRTÖK

5.00/DunaWorld
Magyar elsők
Az első magyar harang
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó az ősagárdi
evangélikus templomból
15.30/DunaTv
Szép, szőke szerelmünk, 
a Tisza
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Szeged főutcája
21.10/DunaTv
Ripacsok
(magyar játékfilm, 1981) (89’)
23.00/M3
Pygmalion
(magyar tévéjáték, 1989)
23.00/DunaTv
MüpArt classic
Beethoven-est
0.45/M3
A sárvári vár
(magyar dokumentumfilm)

PÉNTEK

13.30/Kossuthrádió
Örüljetek az Úrban
mindenkor!
A metodista egyház félórája
15.40/DunaTv
Európa egészsége – A szeretet
nevében
(európai dokumentumfilm)
15.55/PaxTv
A tudomány vonzásában
Evangélikus iskolák
19.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(credoradio.hu)
21.09/Bartókrádió
J. S. Bach: Musikalisches
Opfer (BWV 1079)
23.00/DunaTv
Álmok
(amerikai–japán játékfilm,
1990) (114’)

SZOMBAT

6.50/DunaTv
Élő egyház
(vallási híradó)
7.20/DunaTv
Isten kezében
13.05/DunaTv
Szemben az erőszakkal
(amerikai játékfilm, 1956)
(131’)
14.40/PaxTv
Emmausi vacsora
(riportfilm)
15.30/SzentIstvánRádió
(Észak-Magyarország)
Ökumené –
A testvéregyházak félórája
Benne: Lélekhangoló
(szentistvanradio.hu)
16.20/DunaTv
Kísértet Lublón
(magyar játékfilm, 1976) (93’)
19.40/PaxTv
Natasa és Ervin
(koncertfilm)

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora (civilradio.hu)
9.00/PaxTv
Evangélikus istentisztelet
a budavári templomból
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
a debreceni Nagytemplomból
11.00/DunaTv
Evangélikus istentisztelet
Arnótról
14.55/DunaTv
Jónak lenni jó
(karitatív műsorfolyam)
18.00/CredoEvangélikus
Rádió(Szombathely)
Evangélikus istentisztelet
(credoradio.hu)
22.40/PaxTv
Életutak tanúságtétele
Az EBBE sorozata

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból december 7-étől december 14-éig

HÍREK, HIRDETÉSEK Újnap– újkegyelemta izé-ima
és ének együtt lét

A rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Budapest, Hő sök te re 10–11.)
min den hó nap má so dik kedd -
jén, leg kö ze lebb december 9-én,
19 órá tól Ta izé-ima és ének -
együtt lét. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
gyer tya feny.lu the ran.hu

Új hely szí nen az is ten tisz te le tek
A jó zsef vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet is ten tisz te -
le ti rend je de cem ber 30-tól meg vál to zik. Egy há zunk
Ül lői út 24. alat ti szék há zá nak fel újí tá sa mi att az is -
ten tisz te le tek a Ka rá csony Sán dor ut cá ba, a Man -
dák Má ria Evan gé li kus Gyü le ke ze ti Ház ba köl töz -
nek, és az új esz ten dő el ső va sár nap já tól dél előtt 10
óra kor kez dőd nek, egy elő re ha tá ro zat lan ide ig, de
mi ni mum két évig.

or dass La jos-könyv új ki adás ban
Im már ne gye dik ki adás ban je len tet tük meg – a Har mat Ki adó val kö zö -
sen – Or dass La jos Út ra va ló az év min den nap já ra cí mű áhí ta tos köny -
vét. Kap ha tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (Bu da pest VI II. ker., Ül -
lői út 24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban (V. ker., De ák tér 4.).
Ára 2500 fo rint; leg alább öt pél dány köz vet len meg ren de lé se ese tén 20%
ked vez ményt adunk.

Zász ka licz ky Pál (Or dass La jos Ala pít vány)

elő adás Ke len föl dön
A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ta nács ter mé ben
(1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.) de cem ber 13-án,
szom ba ton 16.30-kor kez dő dő sze re tet ven dég sé gen
Mak láry Ákos gö rög ka to li kus pap, bu dai pa ró kus tart
elő adást Kik is va ló já ban a gö rög ka to li kus vagy ke -
le ti ka to li kus ke resz té nyek? Ők ho gyan vár ják a ka -
rá csonyt? cím mel. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel hí -
vunk és vá runk.

Vasárnap(december7.)
Pál ír ja Ti mó te us nak: Eszem be ju tott ugyan is a ben ned élő, kép mu ta tás nél kü li
hit, amely elő ször nagy anyád ban, Ló isz ban és anyád ban, Euni ké ben la kott, de
meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy ben ned is meg van. 2Tim 1,5 (5Móz 32,7; Lk 21,25–
33; Jak 5,7–8; Zsolt 1) Test vé rem, va jon ben ned is meg van? En gedd az Úr nak,
hogy meg vizs gál jon, és tük röt tart son eléd. Ha ben ned is meg van, mint Ti mó -
te us ban, Ló isz ban, Euni ké ben és Pál ban, ak kor le gyen há la az Úr nak! Ha pe -
dig nincs, ak kor en gedd Is ten nek, hogy for mál jon! Az Úr lát ja és tud ja, ho gyan
állsz hit éle ted ben. A kép mu ta tás nél kü li hit élet pe dig nem meg ját szott, nem
eről te tett, ha nem be lül ről fa ka dó, őszin te meg nyi lat ko zá sa a krisz tu si lé lek nek.

Hétfő(december8.)
Mert mind az, aki kér, kap; aki ke res, ta lál; és aki zör get, an nak meg nyit ta -
tik. Lk 11,10 (2Krón 15,2; Zsid 6,9–12; Ézs 11,1–10) Van, aki azt mond ja: kér -
tem, és még sem kap tam, ke res tem, és még sem ta lál tam. Má sok pe dig lel -
ke sen és öröm mel oszt ják meg ta pasz ta la tu kat, hogy kér ték az Atyát, és meg -
ad ta ne kik, ke res tek, és ta lál tak. Jé zus imád koz ni ta ní tot ta ta nít vá nya it, akik
lát ták, hogy Jé zus tud imád koz ni az Atyá hoz, ne kik pe dig nem ment ez a do -
log. Ha a ta nít vá nyo kat ta ní ta nia kel lett Jé zus nak imád koz ni, ve lünk sincs
ez más képp. Urunk, ta níts min ket he lye sen kér ni, ke res ni és jó he lyen zör -
get ni. Ta níts min ket imád koz ni!

Kedd(december9.)
Is ten elő re el is ha tá roz ta, hogy fi a i vá fo gad min ket Jé zus Krisz tus ál tal. Ef
1,5 (Jer 31,3b; Jel 2,12–17; Ézs 12,1–6) Is ten nem mon dott le az em ber ről! „Az
al ko tás kész, az al ko tó pi hen” fel fo gás sal el len tét ben a Szent írás azt mond -
ja, hogy Is ten nek elő re el ké szí tett üdv ter ve van Jé zus Krisz tus ál tal az em -
be ri ség szá má ra. Min den ki nek, aki hisz a Fi ú ban, örök éle te van. Is ten ké -
szí tett egy utat ma gá hoz az em ber nek. Ez az út Jé zus. Aki Jé zust is me ri és
be en ge di éle té be, az raj ta ke resz tül az Atya gyer me ke is lesz. Az Is ten ál tal
fel kí nált leg drá gább, de so kak szá má ra ki bon tat lan aján dék ez a föl di lét ben.
Te el fo gad tad-e már Is ten nek ezt a leg drá gább aján dé kát?

Szerda(december10.)
Aná ni ás… rá tet te ke zét, és ezt mond ta: „Atyám fia, Saul, az Úr kül dött en -
gem, az a Jé zus, aki meg je lent ne ked az úton, ame lyen jöt tél, és azért kül dött,
hogy új ra láss, és meg telj Szent lé lek kel.” Ap Csel 9,17 (2Kir 20,5; Jel 2,1–7; Ézs
14,1–23) Bib li át ol va só em be rek szá má ra jól is mert Saul meg té ré sé nek tör -
té ne te. Saul tel je sen meg vál to zott, egé szen más em ber ré lett, mert Jé zus sal
ta lál ko zott. Akit ő ed dig ha lott nak vélt, egy szer csak meg je lent ne ki, és tel -
je sen meg vál toz tat ta az éle tét. Nem min den ki nek az éle té be lép be Jé zus ilyen
kü lö nös mó don, mint Saul-Pál nak. De hogy be sze ret ne lép ni az em ber éle -
té be, az egé szen bi zo nyos. Ahol pe dig már be fo gad ták, ott fel ada tot, kül de -
tést bíz az em ber re, mint aho gyan ezt tet te Aná ni ás sal és Pál lal is. Té ged az
Úr hív még min dig ma gá hoz, vagy küld, hogy vidd a jó hírt má sok nak?

Csütörtök(december11.)
Jé zus ek kor oda hív ta ta nít vá nya it, és így szólt: „Szá na ko zom a so ka sá gon, mert
már há rom nap ja ve lem van nak, és nincs mit en ni ük; éhe sen pe dig nem aka -
rom őket el bo csá ta ni, ne hogy ki dől je nek az úton.” Mt 15,32 (2Móz 16,11–12; 2Kor
5,1–10; Ézs 24,1–23) A négy ezer em ber meg ven dé ge lé se kor a ta nít vá nyok hét
ke nye ret és ke vés ha lat tet tek le Jé zus elé. A vé gén min den ki jól la kott, sőt hét
ko sár ma ra dé kot szed tek össze. Nem hogy elég, de több lett, mint amennyi -
re szük ség volt. Olyan so kan nél kü löz nek eb ben a vi lág ban. Jé zus pe dig szá -
na ko zik a nél kü lö ző kön. Ezért hív ja ma gá hoz mai ta nít vá nya it, és bíz za meg
őket fel adat tal: azt a ke ve set, ami tek van, ad já tok ne kem, én meg ál dom, és
jut min den ki nek bő sé ge sen. Mert az Úr ke zé ben a ke vés sok ká lesz!

Péntek(december12.)
Is ten bé kes sé ge, mely min den ér tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí ve te ket
és gon do la ta i to kat a Krisz tus Jé zus ban. Fil 4,7 (Zsolt 91,4; Lk 22,66–71; Ézs
25,1–9) Is ten tisz te le te ken hall juk ezt a mon da tot hét ről hét re, amely meg -
nyug tat, fel emel, bá to rít, hely re tesz. Eb ben a bé két len és ro ha nó vi lág ban
nagy szük sé ge van az em ber nek bé kes ség re! És nincs iga zi bé kes ség se hol
más hol a szív szá má ra, mint Krisz tus ban. Ho vá me het nél más ho vá a bé kes -
sé gért? Ke res ni le het más hol, de meg ta lál ni nem! Csak gon dold vé gig egy
na po dat! Sok szor csak ro ha nunk, kap ko dunk, elé ge det len ke dünk, ke ser günk
annyi min de nen – fá rad tan esünk ha za, és a szí vünk bé két len. De Krisz tus -
ban van bé kes ség, és ő bő ke zű en osz to gat!

Szombat(december13.)
Íme, az aj tó előtt ál lok, és zör ge tek: ha va la ki meg hall ja a han go mat, és ki -
nyit ja az aj tót, be me gyek ah hoz, és ve le va cso rá lok, ő pe dig én ve lem. Jel 3,20
(1Móz 18,3; 1Thessz 4,13–18; Ézs 26,1–6) Egy csen des hé ten va la ki azt
mond ta ne kem: már más kor is kap tam ezt az igét. Is ten ezen ke resz tül hív -
ta őt a ve le va ló kö zös ség re. Is ten nem aj tós tul ront a ház ba. Ő ki tar tó an, sze -
lí den zör get, és be bo csá tást vár. Mint aho gyan egy szép if jú sá gi éne künk szól
er ről: „Az aj tó előtt ál lok, és zör ge tek, / Ar ra vá rok, hogy be bo csáss. / A szí -
ved aj ta ján kí vül nincs ki lincs, / Raj tad áll a nagy ta lál ko zás! // Ó, halld meg
han gom, és vá la szolj, / Nyisd meg szí ved aj ta ját! / Ó, halld meg han gom, és
vá la szolj, / Hogy ve lem együtt va cso rálj!” Jé zus min dent meg tett, hogy a „kö -
zös va cso ra” lét re jö hes sen. Most raj tad áll a nagy ta lál ko zás!

g Zsar na i né Ur bán Nó ra


