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Misszió földön, vízen, levegőben f 4. oldal
Az V. révfülöpi Luther-konferencia 
előadásai f 7–10. oldal
Szélrózsa-szemle f 12. oldal
Népzenei hétvége a jó pásztor közelében f 13. oldal
Aki legyőzte a kísértőt f 14. oldal

„Ki vá ló mód szer, min den ki nek ja vas lom: ve gye elő 
Szent Pál Ko rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé nek ti zen -
harmadik fe je ze tét, és úgy ol vas sa fel ma gá nak han go san 
a sze re tet him nuszt, hogy a „sze re tet” szó he lyé re a sa ját
ne vét il lesz ti min den al ka lom mal. Meg rá zó él mény lesz!”

Interjú Bárdos Júliával f 5. oldal

„Az, hogy a szol gá lat ba in du lás
beik ta tás sal kez dő dik, jel zi, hogy 
a lel kész nem csak „mun ka vál la ló”,
ha nem a szent mun ká ban tölt be
fon tos he lyet.”
Régi-új liturgikus sarok f 2. oldal

A rév fü lö pi előadó te rem aj ta ján más
és más han gok szű rőd nek ki – kon fe -
ren ci á ja vá lo gat ja. A ja nu ár vé gi Lu -
ther-kon fe ren cia  ke mény  té má kat
tű zött  na pi rend re.  Szem be sül ni  a
ma gyar va ló ság gal – lu the ri ko or di ná -
ta-rend szer be he lyez ve je len sé ge ket és
ten ni va ló kat, meg is mer ni Lu ther pe -
da gó gi ai mun kás sá gát, meg fej te ni ige -
hir de té sé nek tit kát, az is ten tisz te let-
teo ló gi á ját mé lyebb ről meg vizs gál ni
ne héz,  fá rad sá gos,  ko moly  fel adat.
Még is szá mos al ka lom mal hall ha tott
az aj tón kí vül fi gye lő fül vi dám han -
go kat. A szü ne tek ben és az es ti be -
szél ge té sek során pe dig jó ked vű em -
be rek kel ta lál koz hat tam.
A Lu ther-kon fe ren cia után, an nak

elő adá sait  ol vas gat va  ke zem be  ve -
szem  a  re for má tor  „best selle rét”,  az
Asz tali be szél ge té se ket. Jó kat mo soly -
gok, s me rek vi dám len ni. Lu theri hil -
ari tás – szok ták mon da ni. A jó kedv, a
vi dám ság  lu the ri  örök ség?  Igen  az!
Még is több an nál. Krisz tu si örök ség. 
Le het, hogy az evan gé li u mok ban

nem  ol va sunk  sem  Mes te rünk ről,
sem a ta nít vá nyok ról vi dám tör té ne -
te ket, és az evan gé li u mi de rű még is
szin te ki ta pint ha tó. Nem csak a jé zu -
si pél dá za tok csat ta nó i ban, a fa ri ze -
u sok vissza fe lé el sü lő szel le mi fegy ve -
re i ben, s vég képp nem a ta nít vá nyok
meg mo so lyog ni  va ló  cset lé se i ben-
bot lá sa i ban. A lel kü le té ben. A hit, az
Is ten nel va ló bi zal mas kap cso lat aján -
dé ká ban, amely se gít a dol go kat, az
éle tet más ként lát ni.
A  sze münk  ugyan is  –  él jünk

bármely korban – in kább olyas mit
lát, ami szo mo rú ság ra ad okot. Sőt!
Haj la mo sak  va gyunk  a  gon do kat,
ba jo kat,  sö tét  fel hő ket  lát va  rá  is
me red ni ar ra,  ami  rossz. El ke se re -
dünk.  Ló gat juk  az  or run kat.  Azt
mond ják, a re a lis ták ma nap ság nem
vi dá mak. Nincs okuk rá. Már pe dig
én úgy hi szem, a ke resz té nyek re a lis -
ták. A leg fon to sabb té nyek kel, a vi -
lág ban  ját szó  leg fon to sabb erők kel
szá mol nak,  a  kap cso lat rend sze rük
alap já ban vé ve rend ben van, két láb -
bal a föl dön áll nak, s hi tük ből adó dó -
an  ter mé sze tes  szá muk ra  az,  hogy
tá jé ko zód nak a vi lág ról. Et től re a lis ták.
És még is vi dá mak!
Vi dá mak, mert szá mol nak a vi lág

iga zi va ló sá gá val: ez a vi lág az Is ten
vi lá ga. Dol gaink – ha ki nem rán gat -
juk ma gun kat on nan – Is ten ke zé -
ben  van nak. Tő le  jö vünk,  ve le  já -
runk, őhoz zá tar tunk. Múlt, je len,
jö vő – min den a ke zé ben van. 
Ab ban a kéz ben, amely te rem tett

és al ko tott min dent. En gem is. Ab ban
a kéz ben, amely gond vi se lő sze re te -
té nek je le ként ad az élet hez ele gen -
dőt. Ab ban a kéz ben, ame lyet ér tünk
oda le he tett sze gez ni a ke reszt re, de
ott is a leg sza ba dabb, meg vál tó kéz

volt. Ab ban a kéz ben, amely egye -
dül  tud meg tar ta ni, ha zu ha nunk.
Ab ban a kéz ben, amely egye dül tud
jó utat mu tat ni, és – hi szem – in te -
ni is fog, ami kor az utol só úton meg -
pil lan tom  a  zsák ut ca  táb lát, mert
nincs to vább. In te ni fog, hogy van
to vább,  hogy  „jöj je tek  én hoz zám
mind nyá jan,  akik  meg fá rad ta tok”. 
A  ke resz tény  de rű  em be re  er re  a
kéz re bíz za ma gát.

Tu dom, a rossz, a go nosz is re a li -
tás.  El ke se rí tő  va ló ság.  De  ép pen
Lu ther től ta nul tam meg, hogy a go -
nosz is csak Is ten ör dö ge. Az uga tó,
ha ra pós, mar ni ké szü lő ku tya lán con
van, s ugyan az a kéz fog ja… Ha Is ten
kö ze lé ben  va gyok,  nem  je lent het
ve szélyt az örök éle tem re.
Mind ez nem je len ti azt, hogy ne

hat na rám a vi lág gaz da sá gi vál ság és
a ma gyar krí zis. Még azt sem je len -
ti, hogy egyé ni gon dok,  sőt olykor
tra gé di ák ne tör nének rám. Azt pe -
dig vég képp nem, hogy vé dett len nék
tes ti-lel ki be teg sé gek től, nyo mo rú sá -
gok tól. De mind eze ket az örök élet
táv la tá ban – ahogy a ré gi ek mond ták:
sub spe cie aetern ita tis – fi gyel he tem,
lát ha tom, él he tem át. 
Ezért tu dunk az egy ház ban nem -

csak együtt sír ni, de együtt ne vet ni
is. Az egy ház hu mo ra kü lö nös kincs.
Vi gyáz ni kell rá. Ér de mes meg őriz -
ni, to vább ad ni is. A vi dám ság a hit je -
le. Na gyon visszás je len ség sa va nyú
evan gé li ku so kat lát ni.
Úgy va gyunk ez zel, mint a pesti

vic cel. Nagy baj ban van a tár sa da lom,
ha nincs pes ti vicc – mond ták nagy -
apá ink. Nagy baj van a ke resz tény ség -
gel, ha az egy ház nak nincs hu mo ra,
s leg fő kép pen: nem tud ön ma gán ne -
vet ni. Mert a ke resz tény hu mor nem
má so kon va ló ka ca gás, ha nem sa ját
ön kri ti kánk hang ja,  amely ké pes sé
tesz, hogy rá cso dál koz zunk a vi lág
visszás sá gá ra  és  Is ten  vi lá gá nak
öröm te li vol tá ra.
A ke resz tény derű nem a vas kos

tré fák ból fa kad hát, ha nem ab ból az
op ti miz mus ból, hogy mi az Is ten nel
va ló vég ső ta lál ko zás ra és együtt lét -
re ké szü lünk. Nem a vég re, ha nem
a ki tel je se dés re. Köz ben mo so lyog -
va vet az em ber egy pil lan tást a go -
nosz ra, hi szen „nincs ere je már, reá
íté let vár…”
Böjt előtt az egy ház is is me ri a far -

san gi időt. De tud ja a mér té ket, és is -
me ri a pót cse lek vé sek kel szem ben az
iga zi  örö möt  és  vi dám sá got.  Tud
örül ni a má sik em ber nek, aki ugyan -
úgy Is ten gyer me ke. És tud örül ni az
Is ten cso dá la to san te rem tett vi lá gá -
nak. És tud örül ni ma gá nak Is ten nek.

Zord na pok
– derűs ke resz té nyek

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

„So kan tet ték fel már ne kem ezt 
a kér dést: kán tor ta ní tó??! Azok még
nem hal tak ki? Nem. Én is egy élő 
pél dány va gyok.”
Egy helybéli lágyszívű kántor hétköznapjai

Petőfi szülővérosában f 3. oldal

Sár vá ron nagy múlt juk van a far san -
gi  bá lok nak.  Az  evangélikus  egy -
ház köz ség le vél tá ri anya gá ban száz
év nél is ré gebb ről szár ma zó meg hí -
vók  ta nú sít ják  a  gyü le ke ze ti  élet
moz gal mas sá gát. Haj da nán az Evan -
gé li kus Fér fi- és Le gény egy let, va la -
mint az Evan gé li kus Le ány és Nő egy -
let vál ta koz va hív ta egy be a vá ros úri

és pol gá ri kö zön sé gét a Ko ro na Szál -
ló ter me i be szí ni elő adás ra, tánc mu -
lat ság ra, far san gi vi ga lom ra. A rend -
szer vál tást kö ve tő en az egy le tek kel
együtt ez a ré gi ha gyo mány is új ra -
éledt. A far san gi idő szak tár sas tánc-
kul tú rá já nak  „hú zó ágát”  –  a  he lyi
Stop & Go Tánc klub bal kar ölt ve – a
vá ros tör té nel mi ke resz tény fe le ke ze -

te i nek bál jai je len tik. Az evan gé li kus
bál – ugyan úgy, mint a töb bi – öku -
me ni kus nyi tott ság gal  szer ve ző dik.
Az evan gé li kus jel le get a fel kért dísz -
ven dég(ek) sze mé lye és a gyü le ke zet
el ső bá lo zó kon fir man du sa i nak tánc -
be mu ta tó ja (képünkön)hangsúlyozza.

Szabad a tánc

A püs pök Zsolt 119,25 alap ján („Éle -
tem a por hoz ta pad: ele ve níts meg
igéd del!”) a dia kó ni á ról be szélt. A gö -
rög ere de tű szót ele mez ve hív ta fel
a fi gyel met an nak né pi eti mo ló gi á -
já ra: por ál tal, po ron ke resz tül. Egy
em ber re, egy száz éve szü le tett test -
vér re em lé ke zünk – mon dot ta –, aki
ál dott  esz kö ze  le he tett  Is ten nek.
Aki még a leg ne he zebb kö rül mé nyek
kö zött  is  vál lal ta  alig  húsz éve sen
tett  fo ga dal mát.  Túr me zei  Er zsé -
bet re em lé ke zünk, aki evan gé li kus
sze re tet szol gá la tunk ki ma gas ló egyé -

ni sé gé vé vált, és pél dát adott ar ra,
mit je lent szol gál ni. 

Csak alag út cí mű ver sé ben a so -
rok  kö zött  an nak  a  re mé nyé nek
adott han got, hogy ko ra po li ti kai el -
nyo má sá nak és gaz da sá gi vál sá gá nak
egy ko ron bi zo nyo san vé ge lesz: „Ne
félj, ne sírj! Hi szen csak alag út!” –
írta. Így vál lal ta a szür ke ru hát, az
egy sze rű sé get és ma ga hát tér be szo -
rí tá sát, hisz tud ta: Krisz tus tól kap ta
az el hí vást az élet re szó ló kül de tés hez.

Diakóniaünnep
Balassagyarmaton

Új ve ze tőt iktattak a Túr me zei Er zsé bet ről
elne ve zett sze re tet szol gá lat élére 

b TúrmezeiErzsébet szü le té sé nek ha vá ban, feb ru ár ban, az el ső va sár na -
pon – 5-én – ket tős ün nep re gyűl tek össze a ba las sa gyar ma ti evan gé -
li ku sok. Egy ko ri ve ze tő je em lé ké nek tisz te leg ve a gyü le ke zet te rü le tén
1933 óta mű kö dő sze re tet ház fel vet te a TúrmezeiErzsébetEvangélikus
Szeretetszolgálat ne vet, és ez év ja nu ár já tól – egy év át me ne ti idő szak
után – új ott hon ve ze tőt is ka pott. Az ün ne pi is ten tisz te le ten BarthaIst-
ván lel késszel dr.FabinyTamás püs pök vé gez te a szol gá la tot.

f Beszámolónk a 13. oldalon

A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház

Or szá gos
Presbitéri u mának

fel hí vása az
egyház köz sé gek hez

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház (MEE) Or szá gos Pres -
bi té ri u ma  február  másodikai
ülé sén  az  alábbi  közleményt
fo gal mazta meg:

„A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Or szá gos Pres bi té -
ri u ma az egy ház szer ve ze té -
ről és igaz ga tá sá ról szó ló 2005.
évi IV. tör vény 128. § (5) be kez -
dé se alap ján, te kin tet tel a hi deg
idő re, le he tő sé gei sze rint ké ri
va la mennyi evan gé li kus egy -
ház köz sé get és in téz ményt,
hogy nyis sa meg he lyi sé ge it az
ar ra rá szo ru lók nak, gon dos -
kod jon el lá tá suk ról.

2012. feb ru ár 2.”

g Ká kay Ist ván De zső, 
az or szá gos iro da igaz ga tó ja

f Folytatás a 3. oldalon
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„Lutherihilaritás–
szoktákmondani.Ajókedv,
avidámságlutheriörök-
ség?Igenaz!Mégistöbb
annál.Krisztusiörökség.
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Jé zus úton van Je ru zsá lem fe lé. S mi -
köz ben  ér tünk  ha lad  a  Gol go tá ra
ve ze tő úton, be tér a há rom test vér
há zá ba, aho va a szor gal mas és sok
min de nért  ag gó dó,  igyek vő Már ta
hív ja meg. A má sik test vér ről, Má ri -
á ról tud juk, hogy ő az, aki meg hall gat -
ta és meg is hal lot ta Jé zus pré di ká ci -
ó ját. A har ma dik test vér nek, Lá zár nak
mind a ne ve, mind a hol lé te itt rejt ve
ma rad. Nem tud juk, há nyan gyűl tek
itt össze, hogy Jé zust hall gas sák. Hogy
Jé zus mit mon dott, ab ból sem de rül
ki sem mi. Ami min den ki szá má ra is -
mert Már ta  és Má ria  tör té ne té ből,
hogy Má ria csönd ben hall gat ta Jé zus
igé jét, mert szá má ra nem volt en nél
fon to sabb ten ni va ló. Ült, fi gyelt, és Is -
ten ke gyel me áradt a szí vé be. 
Már ta  és  Má ria  egy aránt  be fo -

gad ta  Jé zust,  de  mind ket ten  más -
képp. Nem szól ha tunk egy szót sem
Már tá ra, hi szen ő volt az, aki Jé zust
be en ged te a há zá ba. Nem tes sé kel -
te ki rög tön, ha nem aj tót nyi tott ne -
ki. Pe dig nő lé té re nem te het te vol -
na  meg!  Mond hat nánk,  Jé zu sért
Már ta is kész cse le ked ni. Csak hogy
ép pen Jé zus nem azért tér be, hogy
le ül jön. Őt nem azért kell be en ged -
ni, mert így il lik. Ő nem a pi he nő ide -
jét akar ja el töl te ni a hű vös fa lak kö -
zött. És nem is azért tér be, hogy egy
fa lat étel lel kí nál ják. Jé zus ma ga az
evan gé li um, a szó, a be széd. Jé zus nak
mon da ni va ló ja van eb ben a ház ban!
És ez hat va nad va sár nap já nak is a lé -
nye ge: Jé zus nak szá munk ra is mon -
da ni va ló ja  van,  be szé de  van  hoz -
zánk.  Is ten  ben ne  jött  el  a  föld re,
hogy kö zel  jöj jön hoz zánk, meg is -
mer jük őt a sa ját sza va in, sa ját éle tén
és ha lá lán ke resz tül. 

A meg ke se re dett éle tű, a be teg ség -
től már jót alig re mé lő, a meg él he tés
gond ja i ba be le ve sző mind Jé zus nál
ta lál meg ol dást, tő le kap vá laszt. A
fel is me ré sük kor  ránk  om ló  bű nök
ha lál ba ker ge tő ha tal má ból Is ten ke -
gyel mé nek hir de té se sza ba dít meg, az
evan gé li um ban  meg szó la ló  Is ten
ál do za tos  sze re te te  ve zet  ki.  Pál
apos tol még Saul ként Is ten sza vá nak
hi á nya mi att csa pó dott a ke resz tény -
ül dö zők  kö zé.  Mi  min den re  volt
ké pes Saul az Is ten sza va előtt be -
zárt fül lel, ke mény szív vel, dac cal és
fék te len ség gel!  Is ten  az tán  őt  is
meg sze lí dí tet te sze re te té vel és igé -
jé vel. Ke gyel mé nek új já szü lő ha tal -
ma a há bor gó szí vű rab bi ta nít ványt
csen des lel kű apos tol lá tet te.
Jé zus ma már  nem  a  böl cső ben

fek vő gyer mek, nem a po ros úton já -
ró nagy ta ní tó, ha nem az, aki nek sza -
vá ra en ged a lé lek, meg nyí lik a szív
aj ta ja is, és az em ber meg ha jol Is ten
ir gal ma előtt. De mi lyen ne he zen tör -
té nik meg ez? Ho gyan áll ja a har cot
a ma gát erős nek tet te tő, vi gasz ta lás -
ra nem szo ru ló, üd vös ség gel, egy ház -
zal mi nek is szá mo ló, ar ra alig éhe -
ző  „én”!  Mennyi re  va ló sá gos  erő
ben nünk  a  bűn ha tal ma,  a  go nosz
ere je! Meg mu tat juk az ered mé nye in -
ket, lát szat ra töb bek va gyunk bár ki -
nél – nyug tat juk iga zo lá sul ma gun -
kat.  Jé zust nem kell meg győz nünk
sem mi ről, el len ben, ha őt hall gat juk,
na gyobb öröm ér ben nün ket min den
ad di gi si ker nél, él mény nél. Eszünk -
be sem jut, hogy ön ma gun kat pró bál -
juk iga zol ni.
Má ria lát szó lag sem mi lyen mun -

kát nem vé gez, még is éle té nek leg -
na gyobb és élet re szó ló tet tét hajt ja

vég re, ami kor le ül, hogy Jé zust hall -
gas sa.  A  Meg vál tó  tisz ta  be szé de
nem hi á ba va ló, fe les le ges, unal mas
vagy il len dő ség ből fa ka dó szó ára dat.
El in dít ben nün ket az üd vös ség re, ott
ma rasz tal  Jé zus  kö ze lé ben.  Má ria
ezért nem is áll föl, és nem igyek szik
a tűz hely mel lé se gí te ni test vé ré nek.
Az, amit Jé zus sza va i ból kap, jó val
több, mint egy kis va cso ra vagy akár
egy na pi táp lá lék. Jó, ha mi is meg ért -
jük,  hogy  nem  Jé zus nak  kell  ad -
nunk, nem Jé zust kell kí nál nunk. Ő
ad ne künk. Ő ép pen azért jött, hogy
ad jon! Jé zus Urunk sza va egész éle -
tün ket táp lá ló ke nyér. És mi lyen so -
kat je lent ez ne künk! Akik őt hall -
gat juk, be lő le élünk, szá munk ra ő a
na pi ele del.
Kí ván juk,  vágy juk  a  ke gye lem

igé jét, a Jé zus ról szó ló be szé det, a
ne künk  szó ló,  éle tünk küz del me i -
ben, fé lel me ink ben vi gasz ta ló és a
ke gye lem ben meg erő sí tő ige hir de -
tést. Hi szen mi is szen ve dünk, mint
ahogy ő is szen ve dett. Ben nün ket is
ma gunk ra hagy nak, mint őt ma gá -
ra hagy ták. Min ket is ar cul üt nek,
meg se bez nek, mint ahogy ve le is ezt
tet ték. Mi is imád ko zunk a kö vet ke -
ző per cért, mert szá munk ra oly sok
min den ért he tet len, el fo gad ha tat lan
és ne héz, ta lán még a ke reszt sú lyá -
val is ve tek szik. So kan iz gá ga, sok
min den re igyek vő éle tet él nek. Ar -
ra sem ké pe sek, hogy nyu god tan ül -
je nek  egy  kis  ide ig,  és  ez  saj nos
még az egy ház ban is igaz. Sok dol -
gunk van!
Két ség be esés ben és bi zony ta lan -

ság ban tart ben nün ket a bé két len ség
vagy a rá nem fi gye lés. Ki le het ez a
Jé zus, aki mel lett még is le csil la po dik

az em ber, meg nyug szik, föl fi gyel és
hall gat? Mi lyen rend kí vü li tu laj don -
sá ga van, hogy le bi lin cse li az őt hall -
ga tót? Ho gyan tör tén het meg, hogy
az egyik test vér őt vá lasz tot ta, míg a
má sik nem tud ta ab ba hagy ni a sür -
gö lő dést, és to vább ra is a szo ká sos
na pi te vé keny sé ge ér de kel te? Ak kor
Má ria ré sze sült ab ban a ke gye lem -
ben, hogy meg ér tet te, meg hal lot ta:
Is ten sze mé lye sen tö rő dik ve lünk. Ki -
hív  ben nün ket  az  ad di gi  éle tünk -
ből. Ke reszt je a mi éle tünk be is be -
le ha sí tott, és el vág ta ad di gi éle tünk
fo na lát, és új, örök éle tet adott. Er re
az új ra Má ri á nak na gyon is szük sé -
ge van, szük sé ge lesz, hi szen majd ott
kell  áll nia  test vé re, Lá zár holt tes te
mel lett.
A Jé zus ról szó ló be széd min dig ne -

künk szól. Ez az, amit so ha nem ve -
het nek el tő lünk. Nem mi nyú lunk
ér te, nem mi vá laszt juk. Ő ment vé -
gig az úton egé szen a Gol go tá ig, ő
ment a ha lál ba, hogy Is ten nél ér tem
is szót emel hes sen, hogy ha lált le győ -
ző, élő Úr ként hoz zám is szól has son.
Ámen.
g Kli ment né Fe ren czy And rea

Imád koz zunk! Jé zus, a te be szé ded te -
rem jen jó gyü möl csö ket! Szent igéd és
Szent lel ked ítél je meg bű ne in ket! Vi -
gasz tal jon bá na tunk ban! Bá to rít son
ha lá lunk ban! (283,3)

HAtvAnAdvAsárnAp(seXAgesIMA)–LK10,38–42

Mind ket ten be fo gad ták
AvAsárnApIgéje

„Édes  ura im,  mennyit  kell  köl te -
nünk éven ként pus kák ra, utak ra, hi -
dak ra, gá tak ra és sok más ha son ló
dol gok ra, hogy biz to sít suk a vá ro sok
bé kes sé gét és la kó há za it: hát mi ért ne
költ het nénk ugyan annyit a sze gény
el ha gya tott  if jú ság ra  is,  hogy  egy
vagy  két  ügyes  em bert  ad has sunk
mel lé jük mint is ko la mes tert?”

d� Lu ther Már ton:
Ke resz tyén is ko lák ál lí tá sa

s fenn tar tá sa ügyé ben
(Masznyik Endre for dí tá sa)

seMperreforMAndA

A Li tur gi kus könyv má so dik kö te te a
lel kész ik ta tás  rend je  mel lett  irány -
mu ta tást ad ar ra a hely zet re, ami kor
he lyet tes lel kész ke rül a gyü le ke zet be,
hi szen át me ne ti leg pó tol ni kell a ki -
esett  szol gá lat te vőt.  Bekövetkezhet
ez – mondjuk – a lel ké szi ál lás be töl -
té se kor az új lel kész be ik ta tá sá ig vagy
pél dá ul ab ban az eset ben, ha a lel kész
asszony gyer me ke ket ne vel, és szá mos
más  eset ben.  Ilyen kor  az  il le té kes
egy há zi ve ze tő he lyet test küld a gyü -
le ke zet be. A szol gá lat ko moly vol ta in -
do kol ja (a gyü le ke zet nem szen ved het
hi ányt igé ben és szent sé gek ben), hogy
va la mi lyen, a gyü le ke zet és a lel kész
szá má ra is fon tos mér föld kő le gyen az
ide ig le nes szol gá lat in dí tá sá nál is. 
Nem csak  a  he lyet tes  lel késszel,

ha nem  a  meg bí zott  lel késszel  is
ugyan ez  a hely zet. Nem min den ki
szá má ra is me rős ez az el ne ve zés. A
ko ráb bi se géd lel készt ma meg bí zott
lel kész nek hív ja az egy há zi tör vény.
Ami kor az Evan gé li kus Hit tu do má -

nyi Egye te men a teo ló gus hall ga tó be -
fe je zi a ta nul má nya it, és a püs pö ke lel -
késszé szen te li (or di nál ja), ak kor még
nem  vé gez het  ön ál ló,  gyü le ke ze tet
ve ze tő mun kát: vagy egy lel kész (prin -
ci pá lis) mel lé ke rül a gyü le ke zet ben,
vagy ön ál ló he lyen kez di a szol gá la tát,
de ak kor is az egyik kör nyék be li lel kész
be osz tott ja ként.

Ter mé sze tes, hogy az evan gé li kus
egy ház – még in kább a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház – el ső sor ban
gyü le ke ze tek ben gon dol ko dik, hi szen
tud ja, vall ja, hogy az egy ház el ső sor -
ban  a  gyü le ke ze tek ben  él. Még is,  a
gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat mel lett
sok olyan te rü le te van egy há zunk nak,
ahol lel ké szek szol gál nak, sa já tos lel -
ké szi sze rep ben. 
Az, hogy a szol gá lat ba in du lás be -

ik ta tás sal kez dő dik, jel zi, hogy a lel kész
nem csak  „mun ka vál la ló”,  ha nem  a
szent mun ká ban tölt be fon tos he lyet. 
A Li tur gi kus könyvmá so dik kö te té -

nek rub ri ká ja a 28. fe je zet ben így kez -
dő dik: „A be osz tott lel kész szol gá lat -
ba ál lí tá sát a fel ügye le té vel meg bí zott
lel kész, a he lyet tes lel kész szol gá lat ba
ál lí tá sát az egy ház me gye es pe re se vagy
an nak meg bí zott ja a va sár na pi gyü le -
ke ze ti (fő)is ten tisz te let ke re té ben vég -
zi.” Majd né hány be kez dés sel lej jebb így
foly ta tó dik: „Az is ten tisz te let rend je a
gyü le ke zet ben ál ta lá ban hasz ná la tos
va sár na pi is ten tisz te le ti rend, ami nek
– ha csak nyo mós ok nem szól el le ne
– ré sze az úr va cso ra.”
Az is ten tisz te let rend jé re így hát je -

len ke re tek kö zött nem té rünk ki, de
ér de mes be le pil lan ta nunk a  li tur gia
csak er re az al ka lom ra szó ló ré sze i be. 
Ter mé sze te sen ilyen rész a bib li -

ai ol vas má nyok so ra. Nem egy sze rű -

en ál ta lá nos, min den hely zet ben fel -
ol vas ha tó igék ről van szó. Az út mu -
ta tás így se gít: „A vá lasz tott lek ció a
he lyi gyü le ke zet ben vég zen dő szol -
gá lat sa já tos szem pont ja i ra, kö rül mé -
nye i re utal jon: a lel kész szen te lés kor
és lel kész ik ta tás kor hasz nált lek ci ók
min den kép pen ke rü len dők!”
Ez utób bi azért fon tos, mert nagy a

ve szély, hogy is me ret hi á nyá ban az em -
be rek a lel kész szen te lést és az -ik ta tás
kü lön bö ző for má it össze ke ve rik. Ha –
töb bek  kö zött  –  az  ige ol va sá sok kal
nem te szünk kü lönb sé get, ak kor a kü -
lön bö ző ér tel mű, tar tal mú, funk ci ó jú
és sú lyú szol gá la tok össze mo sód nak. 
Az ik ta tó ál tal fel tett kér dé sek egy -

szer re utal nak a meg bí zó ra, a meg bí -
za tás ha tá ro zott ide jé re, ugyan ak kor a
szol gá la tot  vég ző  lel ki is me re té re  és
kész sé gé re: „Té ged az egy ház ke rü let
püs pö ke meg ha tá ro zott idő re be osz -
tott/he lyet tes lel ké szi szol gá lat ra ren -
delt a gyü le ke zet be: vál la lod-e jó lel ki -
is me ret tel  a  rád  bí zott  szol gá la tot?”
Majd így foly ta tó dik: „Ígé red-e, hogy
meg bí za tá sod ide je alatt a …-i gyü le -
ke zet  épí té sét  pász to ri  sze re tet tel,
oda adó hű ség gel és pél dás élet tel szol -
gá lod, és evan gé li kus egy há zunk tör -
vé nyes rend jét – elöl já ró id út mu ta tá -
sát kö vet ve – min den kor meg tar tod?”
Érez he tő  ezek ből  a  sza vak ból,

hogy a lel ké szi szol gá lat egyik fel té -

te le az alá zat. Aki be csü le te sen igent
tud mon da ni a két kér dés re, az nem
ön ma gát  akar ja  hir det ni,  s  nem  is
csak fi ze té sért be já ró „mun ka vál la -
ló” akar len ni. 
Hogy azon ban egy há zunk de mok -

ra ti kus el vei se sé rül je nek, a he lyet -
tes  lel kész nél a püs pö ki ki kül de tés
be je len té se után a fun gens így for dul
a gyü le ke zet fe lé: „Test vé re im az Úr -
ban! (…) Kér de zem tő le tek, a gyü le -
ke zet tag ja i tól: tá mo gat já tok-e őt a
kö zöt te tek  vég zett  szol gá la tá ban?” 
Az ik ta tást kö ve tő imád ság pe dig

olyan kon tex tus ba he lye zi a gyü le ke -
ze tet és pász to rát, hogy ab ban meg -
szó lal a fe lül ről jö vő aján dék ígé re te
ép pen úgy, mint a szol gá lat mun ka -
te rü le te i nek  gaz dag sá ga:  „Sze re tő
mennyei Atyánk! Ma gasz tal juk szent
ne ve det, hogy meg aján dé koz tál szent
je len lé ted del. Kö szön jük, hogy mind -
nyá jun kat test vé ri kö zös ség be egye sí -
tet tél a mi Üd vö zí tőnk és Pász to runk,
Jé zus Krisz tus ál tal. Együtt kö nyör günk
most hoz zád ál dá sért. Tedd ered mé -
nyes sé kö zös mun kán kat. Áldd meg
gyü le ke ze tün ket és egész egy há zun kat,
püs pö ke in ket, a lel ki pász to ro kat és a
fel ügye lő ket, a pres bi te re ket és min den
mun ka tár sun kat. Éb reszd és erő sítsd
ben nünk a hi tet, igéd sze re te tét, az egy -
há zunk és az evan gé li um irán ti hű sé -
get. Áldd meg né pün ket és ve ze tő in ket.
Add meg min den ki nek az ered mé -
nyes mun ka örö mét és a min den na pi
ke nye ret, meg nyug vást adó ott hont és
meg ér tő tár sa kat. Adj bé kes sé get min -
den em ber nek: a vi lág bé ké jét és a te bé -
kes sé ge det, Jé zus Krisz tus ál tal.”
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

He lyet tes, meg bí zott, kü lön le ges 
szolgálatba állított lel kész ik ta tá sa

régI-újLIturgIKus
sAroKb A ki vé tel erő sí ti a sza bályt – tart ja a mon dás. Így van ez az egy ház -

ban a sa já tos, kü lön le ges szol gá la tok ese té ben is. Azért van nak, hogy
a meg szo kott me der ben zaj ló egy há zi éle tet egy át me ne ti idő ben vagy
spe ci á lis hely ze tek ben erő sít sék, biz to sít sák. 

Úr Jé zus Krisz tus! Há lát adunk ne -
ked, hogy Is ten ként föl di lé ted del,
szen ve dé sed del, ha lá lod dal és fel tá -
ma dá sod dal  osz toz tál  az  em ber
föl di út já ban, mind annyi unk lé té -
ben. Há lát adunk ne ked azért, hogy
még en nél is töb bet tet tél ér tünk:
sa ját  ma ga dat  aján dé koz tad  ne -
künk. Kö szön jük, hogy ezt a cso dát
nem zár tad a múlt rej te ké be, ha nem
új ra és új ra kí ná lod ne künk: igéd -
ben, a ke nyér ben és bor ban, tes ted -
ben és vé red ben. Kö szön jük, hogy
egy  kö zös ség gé  for má lod  azo kat,
akik ré sze sed nek az élet ke nye ré nek
cso dá já ban.
A ben ned va ló kö zös ség re mé nyé -

ben  kö nyör günk  hoz zád.  Bo csásd
meg  ne künk,  hogy  hi tet len ke dé -
sünk, ke se rű sé günk, ön zé sünk mi att
se be ket ej tünk egy má son, az ál ta lad
for mált kö zös sé gen. Bo csásd meg ne -
künk, hogy kö zös sé ge ink ben el hal -
vá nyul a ve led va ló kö zös ség örö me,
élet újí tó ere je. Bo csásd meg ne künk,
ha  mi at tunk  –  sza va ink,  tet te ink
vagy  ép pen  tét len sé günk  mi att  –
gya láz nak  té ged. Bo csá na to dért  és
úju lá sért kö nyör günk: te tedd élő vé
a ha ló dó tes tet. Te tedd élő vé egy -
há zad éle tét. Te tedd élő vé ta nít vá -
nya id  hi tét.  Légy  gyü le ke ze tünk -
kel, gyü le ke ze tünk min den ki sebb
kö zös sé gé vel. For málj min ket, hogy
sza va ink ban,  tet te ink ben,  a  ben -
nün ket moz ga tó in du la tok ban evan -
gé li u mod hir de tő i vé vál has sunk éle -
tünk min den te rü le tén.
Kö nyör günk azo kért, akik sze me

elől  a  szen ve dés  vagy  ép pen  a  lét
könnyel mű sé ge  el ta kar ja  a  hoz zád
tar to zás  élet újí tó  örö mét.  Mu tasd
meg  min den  mély ség ben  osz to zó
sze re te te det  a  be teg ség gel,  ma -
gánnyal, cél ta lan ság gal, gyásszal küsz -
kö dők nek. Se gíts, hogy a ve led va ló
kö zös ség ből erőt me rít ve gyó gyít has -
suk mi is a tes ti, lel ki se be ket.
Kö nyör günk ezért az or szá gért,

amely ben élünk. Mun káld ve ze tő -
ink ben a  fe le lős ség tu da tot és böl -
cses sé get,  hogy  a  rá juk  ru há zott
ha ta lom mal  mind annyi unk  ja vát
szol gál ják.  Add  meg  mind annyi -
unk nak a fe le lős ség tel jes mun ka vég -
zés le he tő sé gét és örö mét.
Kö nyör günk a vi lá gért. Add, hogy

a vi lág ban ural ko dó igaz ság ta lan sá -
got,  pusz tí tást  és  kö zönyt  akar juk
meg tör ni, és ki-ki a ma ga élet te rü le -
tén te gyen is a bé ké sebb, igaz sá go -
sabb, em be ribb vi lá gért.
Úr Jé zus Krisz tus! Te, aki kö zös sé -

get vál lal tál ve lünk, és ma is adod igé -
det,  tes te det  és  vé re det,  hall gasd
meg imád sá gun kat. Ámen.
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– Anya, ne ked vé gül is hol van a
dol go zód? – kér de zi tő lem öt éves
Pan ka lá nyom. 

– Mi ért kér ded, kin csem?
– Mert is ko lá ba is jársz, meg a te -

me tő be, a temp lom ban és az ima ház -
ban or go nálsz, de hoz zánk is szok tál
jön ni az ovi ba… Nagy ma ma az iro -
dá ban dol go zik, az a dol go zó ja. Ne -
ked hol a dol go zód?

– Ó, ki csim, ne kem nem ilyen egy -
sze rű, én kán tor ta ní tó va gyok, sok he -
lyen van dol go zóm.

– De mi az, hogy kán tor ta ní tó?

So kan tet ték fel már ne kem ezt a kér -
dést: kán tor ta ní tó??! Azok még nem
hal tak ki? 
Nem. Én is egy élő pél dány va gyok.

A kán tor ta ní tó ze nél, ta nít, or go nál,
éne kel, ve zé nyel, gye re kek kel fog lal -
ko zik a gyü le ke ze ti ke re te ken be lül
– hang zik a rö vid, hi va ta los vá lasz. 
De ho gyan is él egy kán tor ta ní tó

ma nap ság?
Ének szá mot  vá laszt  a  va sár na pi

is ten tisz te le tek re a ki írt ige, ün nep kör
sze rint. For gat ja szí vé ben a ki vá lasz -
tott  éne kek  dal la mát,  hang ne mét,
mon da ni va ló ját, és oda-vissza la poz -
gat ja ko rál elő já ték-gyűj te mé nyét, hogy
a  leg meg fe le lőbb  da ra bot  ren del je
hoz zá az adott ének hez. A ki sze melt
mű vet a va sár nap kö ze led té vel egy re
sű rűb ben né ze ge ti, majd gya ko rol ja,
vé gül az is ten tisz te le ten el játssza.
A kán tor te me té se ken éne kel, gyá -

szol ni, bú csúz ni se gít. Azt a fáj dal mat,
kö nyör gést, imát, ame lyet a gyá szo -
lók  nem  tud nak  ki fe jez ni  szó ban,
meg szó lal tat ja egy-egy ének szö ve gé -
ben. A kán tor a te me té sen nem sír, ki -
vé ve, ha gye rek ko ri ba rát já nak ko por -
só já nál kell éne kel nie. De ak kor is csak
a gyász ko csi előtt a sí rig.
A kán tor es kü vő kön or go nál,  és

szeb bé te szi a fi a tal pá rok leg meg hit -
tebb  pil la na ta it.  Fül ta nú ja  sok-sok
„sze re tem-aka rok-kész va gyok” ki je -
len tés nek, és ma gá ban szur kol, hogy
öt ven év múl va is ezt mond ják. 
A kán tor kar ve ze tő is. Nyug dí jas -

kó rus nak ko rál fel dol go zást, gos pel kó -
rus nak Bon ey M.-szá mot, an gol ka -
rá cso nyi éne ke ket ta nít. La ví ro zik a

stí lu sok és az egy ház ze nei íz lés haj -
szál vé kony mezs gyé jén, hogy a da rab
ér té kes, nép sze rű, hall gat ha tó, éne kel -
he tő,  szö ve gé ben  tar tal mas  le gyen,
ugyan ak kor az ének ka ri ta gok a kö vet -
ke ző pró bá ra is el jöj je nek, mi több,
oda szán ják az éle tük ből a ka rá csony
dél előt töt a temp lo mi szol gá lat ra.
A kán tor há lá ból Bo ci cso kit oszt

az ad ven ti  is ten tisz te let után a be -
szer ve zett  di ák  ze né szek nek, mert
négy  szó lam ban meg szó lal tat ták  a
Jöjj, né pek Meg vál tó ját. A  kán tor
Fa ce boo konTa izé-is ten tisz te let re hí -
vo gat ja is me rő se it, a gyü le ke ze ti ta -
go kat, va la mint meg szer ve zi a hét ta -
gú ka ma ra ze ne kart, és pró bál ve lük
a gyer tya fé nyes es te előtt.
A  kán tor ta ní tó  ta nít  is.  Hit tant,

Mi atyán kot, Tíz pa ran cso la tothá rom -
éves től ti zen négy éves ko rig. Az ovi -
sok nak bá bo zik, a ti nik kel ön is me reti
já té ko kat ját szik. A ki csi ket gra du ál -
ének hez szok tat ja, a ka ma szok kal pe -
dig ke resz tyén rap pel pró bál ja fel ven -
ni a rit must. A kán tor ta ní tót gyak ran
lát ni a vá ros ban há tán gi tár ral pi ros bi -
cik li jén szá gul doz ni, ovis ta nít vá nyai
csak azt mond ják: „Ott a gi tá ros né ni!”,
és na gyot kö szön nek ne ki.
A kán tor ta ní tó nyá ri tá bo ro kat, év

köz ben nyom ke re sőt szer vez gye re -
kek nek, így ked vé re te le fo nál hat, szer -
vez het, éne ke ket ta nít hat, kéz mű ves
sab lo no kat gyárt hat éj jel egyig. Cse ré -
be a gye re kek fél év múl va is be lül ről,
lel ke sen fúj ják a hit ta non: Ó, Uram, te
vagy az élet, te vagy a fel tá ma dás…
A kán tor ta ní tó ugyan úgy éli éle tét,

mint bár ki más, és min den erő for rá -
sát be ve ti, hogy el tart sa csa lád ját. Két
is ten tisz te let kö zött tyú ko kat etet, pi -
a con vi rá got és bo dza ször pöt árul, gye -
re ke ket  kor re pe tál,  ci vil  szer ve ze tet
me ne dzsel,  pá lyá za tot  ír,  fó li á ban
pa ra di cso mot  és  ubor kát  ter mel,
nagy ma mát  ápol. Ott hon  is  sze ret
éne kel ni,  és  gye re ke i vel,  fér jé vel
együtt so kat mu zsi kál nak.
A kán tor ta ní tó reg gel né ha nem a

jó  dol go zó já ba  in dul  el,  mert  azt
sem tud ja hir te len, me lyik is ko lá ban
is lesz hit tan órá ja, de bol dog, hogy
van mun ka he lye: a gyü le ke zet. 

A szer ző a kis kő rö si evan gé li kus gyü -
le ke zet kán to ra

Egy hely bé li lágy szí vű
kán tor hét köz nap jai 

Pe tő fi szü lő vá ro sá ban
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Megemlékezéstúrmezeierzsébetről

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tisz te let tel
meg hív ja Túr me zei Er zsé bet (Ta má si, 1912. feb ru -
ár 14. – Bu da pest, 2000. má jus 22.) köl tő, mű for -
dí tó, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let fő -
nök asszo nya  szü le té sé nek  szá za dik  év for du ló ja
al kal má ból Ta má si ban feb ru ár 12-én tar tan dó ün -
nep sé gé re.

Azünnepprogramja
9.30: Is ten tisz te let  az  evan gé li kus  temp lom ban.

Igét  hir det  Gáncs Pé ter, a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke. 

11.00: Ün ne pi meg em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet ről
a Könnyü Lász ló Vá ro si Könyv tár és Hely tör -
té ne ti Gyűj te mény ol va só ter mé ben. Kö szön tőt
mond Mis kolczi Zol tán né könyv tár igaz ga tó.
Túr me zei Er zsé bet köl té sze te cím mel elő adást
tart id. Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész.
Köz re mű köd nek  a  Würtz  Ádám  Tag is ko la
drá ma szak kö rös ta nu lói (fel ké szí tő jük Pá li né
Ra uch Ju dit ta nár nő). Zár szót Gáncs Pé ter püs -
pök mond.

12.30: Túr me zei Er zsé bet em lék táb lá já nak meg ko szo -
rú zá sa.

H I r d e t é s

túrmezeierzsébetéleténektanúitkeressük!

2012. feb ru ár 14-én ün ne pel jük Túr me zei Er zsé bet di a ko nissza test vér, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü -
let 1990. évi új ra in du lá sa utá ni el ső fő nök asszo nya szü le té sé nek szá za dik év for du ló ját. 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dia kó ni ai Bi zott sá gá nak dön té se nyo mán az idei esz ten dő ben sze ret -

né az egy ház ezt az ün ne pet dia kó ni ai szol gá la tá nak kö zép pont já ba he lyez ni. Az egy ház mé dia mun ka ága (te -
le ví zió, rá dió, írott saj tó) is ki emel ten fog lal ko zik majd Túr me zei Er zsé bet élet út já val, mű ve i vel. A Fé bé-egye -
sü let és a Lu ther Ki adó pe dig kö zösen ter ve zi egy ki ad vány meg je len te té sét. 
Eh hez a ké szü lő em lék kö tet hez ke re sünk most hi te les ta nú kat, akik kö zel ről is mer ték Er zsé bet test vért,

és éle té ről, szol gá la tá ról hasz nos ada lé ko kat osz ta ná nak meg, eset leg le ve le zé sü ket, más do ku men tu ma i -
kat a szer kesz tők ren del ke zé sé re bo csá ta nák. Se gít sé gü ket elő re is kö szön jük!

Kő há ti Do rottya: do ra.ko ha ti@gmail.com; 20/824-3015.
Her zog Csa ba: her zog.csa ba@lu the ran.hu; 20/824-5536.

A küldetéshez, amely ben Túr me zei
Er zsé bet tes ti és lel ki tá maszt nyújt -
hat a reá bí zot tak nak. „Szol gál junk
az Úr nak öröm mel!” – szó lí tot ta fel
végül a püs pök a je len lé vő ket.
Az ige hir de tés után a sze re tet szol -

gá lat – a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Pres bi té ri -
u ma ál tal vá lasz tott – új ve -
ze tő jé nek be ik ta tá sa kö vet ke -
zett. Ács And rea hét éve az
ott hon mun ka tár sa, na gyon
jól  is me ri  az  in téz ményt  és
an nak la kó it. Ta va ly kon fir -
mált,  az óta  is  el kö te le zett
egy ház ta gunk.
Az  Evan gé li kus éne kes -

könyv benTúr me zei Er zsé bet
száz öt  ének szö ve ge,  il let ve
for dí tá sa ta lál ha tó. Ezek ből az
is ten tisz te le ten a gyü le ke zeti
éne ke ken  kí vül  is  több  el -
hang zott a gyü le ke zet ének -
ka ra és a gyer me kek elő adá -
sá ban. A köl tő nő ver se it ifj.
Zá borsz ky Csa ba Ka zin czy-
ér mes elő adó mű vész tol má -
csol ta.  A  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Iro dá ja kép vi se le té ben Bu da An na -
má ria, a Dia kó ni ai Osz tály ve ze tő je és
Ká kay Ist ván iro da igaz ga tó volt je len.
Az  ün nep ség  a  temp lom tól  pár

száz mé ter re lé vő sze re tet ház ka pu -
já ban  foly ta tó dott,  ahol  a  püs pök
meg ál dot ta az im má ron új ne vet vi -
se lő há zat. A gyü le ke zet nagy öröm -
mel lép te át a ré gi-új kü szö böt, amely
mö gött a la kók és a gon do zók fi gyel -
mes  fo ga dá sa ha mar ba rát sá gos és

me leg lég kört te rem tett a kin ti ti zen -
egy fo kos hi deg után.
Mi ért vet te  fel a sze re tet szol gá lat

Túr me zei  Er zsé bet  ne vét?  A  vá lasz
1951-re nyú lik vissza, ami kor a kom -
mu nis ta  ön kény  fel osz lat ta  a  Fé bé-
egye sü le tet, és szol gá la tát be til tot ta. A
di a ko nisszák a bu da pes ti anya ház vé -
dett sé gé ből az ut cá ra ke rül tek. Túr me -

zei Er zsé bet a ba las sa gyar mati gyü le -
ke zet ben és a sze re tet ott hon ban ta lált
me ne dé ket, ame lyet az egy ház 1933-
ban vá sá rolt meg, és még a há bo rú
alatt is to vább mű kö dtetett, több nyi -
re di a ko nisszák ve ze té sé vel. 
Túr me zei  Er zsé bet  mint egy  hu -

szon öt éven át vé gez te itt az ott hon -
ve ze tés szol gá la tát. Eköz ben a gyü le -
ke zet ben ne gyed év szá za dig mun kál -
ko dó Sza bó Jó zsef püs pök ige szol gá -

lat tal is rend sze re sen meg bíz ta. Ver -
sei  nyom ta tás ban  nem  je len het tek
meg, de ti tok ban – gé pelt for má ban
– még is so kak hoz el jut hat tak. 
A sze re tet ház ban je len leg ti zen hét

fő elhelyezésére van le he tő ség, két- és
há rom ágyas szo bák ban, de a gyü le -
ke zet ve ze tőinek fe jé ben már meg szü -
le tett  a  bő ví tés  gon do la ta  és  ter ve.

Em lí tés re mél tó még a SZIA (Szo ci á -
lis In no vá ció Ala pít vány) mi nő ség biz -
to sí tá si ta nú sít ványának fo lya mat ban
lé vő meg szer zé se. 
A lel ké szi szol gá la tot a min den kori

he lyi evan gé li kus lel kész lát ja el az in -
téz mény ben.  Je len leg  Bart ha  Ist ván
(képünkön a püspök jobbján) az, aki
min den nap  ta lál ko zik  a  la kók kal  az
áhí ta tok és be szél ge té sek al kal má val.

g Hor váth-He gyi Áron
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A szor gos égi han gyák tör té ne te a II.
vi lág há bo rú ban  kez dő dött.  1943-at
ír tak, ami kor né hány ame ri kai pi ló ta
azon kezd te el tör ni a fe jét, ho gyan le -
het ne a re pü lést hu ma ni tá ri us cél ra
hasz nál ni, hi szen a rá szo ru lók, éhe zők,
be te gek kö zött nin cse nek győz te sek és
le győ zöt tek,  ha nem  csak  szen ve dő
em be rek, gye re kek. Amint vé get ért
a há bo rú, szárny ra kap tak re mé nye -
ik, s alig va la mi vel a „győ ze lem nap -
ja” után, 1945. má jus 20-án ame ri kai
és eu ró pai pi ló ták meg ala kí tot ták a
Ke resz tyén Re pü lő sök Misszi ós Tár -
sa sá gát  (CAMF),  amely ből  az tán
ké sőbb ki nőtt a Misszi ói Lé gi tár sa -
ság. Az el ső bé kés „se gély be ve tés re”
1946-ban Me xi kó ban ke rült sor.

„segélybevetések”
A MAF bib li ai hi tű, ke resz tyén meg -
győ ző dé sű mun ka tár sak kal dol go zik,
akik  fon tos nak  tart ják  a  misszi ói
pa rancs  be töl té sét  (Mt  28,19–20:
„Men je tek el te hát, te gye tek ta nít -
vánnyá min den né pet, meg ke resz tel -
ve őket az Atyá nak, a Fi ú nak és a
Szent lé lek nek ne vé ben…”) A tár sa ság
tag jai a leg kü lön bö zőbb fe le ke ze tek -
ből jöt tek, de ez zel a kö zös misszi -
ói el kö te le zett ség gel.
Té ve dés  len ne  azt hin ni,  hogy  a

MAF  pusz tán  re pü lős  pré di ká to ri
szol gá la tot vé gez. Alap sza bály za tuk
sze rint a ma ren del ke zés re ál ló több
mint száz negy ven kis gép pel élel mi -
szer-, gyógy szer- és be teg szál lí tást vé -
gez nek, lé gi men tő szol gá la tot lát nak
el, or vo si esz kö zö ket, or vo so kat és
ápo ló kat is el jut tat nak igen el zárt te -
rü le tek re – ahogy er ről a MAF sta -
tisz ti kai ada tai ta nús kod nak. 

Légidiakónusokvilágszerte
A múlt esz ten dő ben hét mil lió ki lo -
gramm  anya got,  árut  (gyógy szert,
élel mi szert,  or vo si,  tech ni kai  esz -
kö zö ket) re pí tet tek cél ba, két száz ezer
em ber for dult meg a kis gé pek fe dél -
ze tén, nyolc van öt ezer fel- és le szál -
lá suk volt két ezer-öt száz kü lön bö ző
cél ál lo má son. Ez zel min den más lé -
gi tár sa sá got fe lül múl tak! Ezer öt száz
part ner szer ve zet tel  (egy há zak kal,
misszi ók kal,  hu ma ni tá ri us  szer ve -
ze tek kel) mű köd nek együtt. Mind eh -
hez a sok fé le fel adat hoz ezer két száz
mun ka társ áll – pon to sab ban száll –
ren del ke zés re. 

Szak em be re ik,  szpon zo ra ik,  az
ér tük imád ko zók szer ve zet ten ti zen -
öt or szág ból tá mo gat ják égi-föl di vi -
lág szol gá la tu kat, amely nek ke re té -
ben  min den  ötö dik  perc ben  fel -
száll a vi lág va la me lyik ré szén egy
MAF-re pü lő gép, a le he tő leg bé ké -
sebb, ir gal mas cél lal. Ők va ló ban az
éter  szor gal mas  han gyái  s  a  föl di
szük ség ben szen ve dők gyors di a kó -
nu sai. 

Kiterjedtmissziói
hálózat
2006 szep tem be re óta vi lág szol gá la -
tuk köz pont ja az ang li ai Ash ford ban
van, in nen szer ve zik és ko or di nál ják
pél dá ul a ka na dai, az auszt rá li ai, eu ró -
pai, bra zí li ai, új-zél an di, ko re ai ré gi ós
já ra to kat. De van bá zi suk Bang la des -
ben, Ke let-Ti mo ron, Dél-Af ri ká ban,
Ka na dá ban, Ha i tin és Ugan dá ban is.
A vi zes te rü le tek fö lött hid ro plán nal
vég zik  szol gá la tu kat,  és  re pül nek  a
dzsun ge lek fö lött is.
Leg töb ben  „ha vi  fix”  nél kül,

szpon zo rok, ba rá ti kö rök, gyü le ke ze ti
kö zös sé gek  ön kén tes  ado má nya i ra
ha gyat koz va  sze lik  az  égi  óce ánt.
Ilyen  „szor gos  égi  han gya” Mar tin
Köh ler is, aki vel nem rég a Spie gel-On -
line.de ké szí tett in ter jút. 
Köh ler a Ba jor Evan gé li kus Egy ház

tá mo ga tá sá val vég zi mun ká ját a né -
met szol gá la ton be lül „dzsun gel pi ló -
ta ként”.  Az  in ter jú ban  fő leg  ar ról
szólt,  mi lyen  ha tal mas  or vos hi ány
van bi zo nyos te rü le te ken. Pá pua Új-
Gui ne á ban hosszú re pü lés nyi tá vol -
ság ra él nek az em be rek az or vos tól,
oly kor húsz ezer em ber re jut egyet -
len dok tor. 
Bi zony elő for dul, hogy el kés ve ér -

kez nek meg egy-egy hely re. Ak kor
már nem ma rad más, mint az evan -
gé li um vi gasz ta lá sa. Ez tör tént pél -
dá ul  az  egyik  pá pua  fa lu ban:  egy
benn szü lött anya iker gyer me kek nek
adott éle tet, de az egyi kük meg halt,
és mi re – há rom nap múl va – a gép
le szállt, az anya is be le halt a vér vesz -
te ség be. De ez ki vé te les eset. 
A MAF gé pe i nek, pi ló tá i nak, or -

vo sa i nak,  ápo ló i nak,  ta ná ra i nak,
misszi o ná ri u sa i nak évi nyolc van öt -
ezer fel- és le szál lá sa az élet men tést
szol gálja – több nyi re ered mé nyesen
– kö zel het ven éve…

g B. L.
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Anemzetköziésökumenikus
szervezetlelkészei
avilágnagykikötőiben
A Nem zet kö zi Ke resz tyén Ten ge ré -
sze ti Tár sa ság (IC MA) 28 kü lön fé le
ke resz tyén egy há zi szer ve zet csúcs -
szer ve. Azo kat a lel ké sze ket és di a kó -
nu so kat tö mö rí ti, akik ke res ke del mi,
ha lász- és utas szál lí tó ha jó kon al kal -
ma zott  ten ge ré sze kért  dol goz nak.
Je len leg a vi lá gon 526 ki he -
lye zett iro dá juk van, és 927
ki kö tői lel kész vég zi mun ká -
ját 126 or szág ki kö tő jé ben. 
A né met és más nem ze ti

ág hoz ké pest fi a tal szer ve zet
1969-ben  ala kult meg. Az
IC MA nem csak a ten ge ré -
szek lel ki gon do zá sá val fog -
lal ko zik, ha nem a csa lád juk -
kal, a szo ci á lis hely ze tük kel
is, és al kal man ként anya gi
tá mo ga tást is ad a rá szo ru -
ló „ten ge ri med vék nek”. Na -
gyon fon tos nak tart ja a szer -
ve zet a ten ge ré szek em be ri
mél tó sá gá nak, sze mé lyi sé -
gük ér té ke i nek, hi tük nek a
meg őr zé sét,  vé del mét.  A
nem zet kö zi  ve ze tő ség ben
ame ri kai, brit, dán, né met,
va ti ká ni, hol land lel ké szek
és ten ge ré sze ti szak em be rek
dol goz nak. A ke resz tyén vi -
lág szer ve zet  éven te  tart ja
köz gyű lé sét a vi lág kü lön bö -
ző ré sze in.

Amissziógyökere
aszociálisérzékenység
Nem vé let len, hogy a né met
ten ge ré szmisszió gon do la ta
ak kor ve tő dött föl, ami kor a
rend kí vü li szo ci á lis ér zék kel
meg ál dott fi a tal lel kész, Jo -
hann Hin rich Wichern az
1848-ban tar tott egy há zi na -
pon Wit ten berg ben iz zó be -
szé det mon dott az egy ház szo ci á lis
fel ada ta i ról. Nem csak a ten ge rek ván -
do ra i ért emel te fel a sza vát, ha nem
min den faj ta  szo ci á lis  szük ség hely -
zet ben ver gő dő em be rért, kö ve tel ve,
hogy az egy ház te gyen ha té ko nyabb
lé pé se ket ér tük. 
Wichern  fel lé pé sé nek  ha tá sá ra

jött lét re a bel misszió. Az Ang li á ba
ki ván do rolt, majd vissza tért ten ge ré -
szek  is  sür get ték  sa ját  misszi ó juk
lét re ho zá sát, így az egy há zi aka rat és
a  ten ge rész kö ve te lés  sze ren csé sen
egy be esett. Már 1854-ben lét re hoz -
ták Bré má ban az el ső egy há zi ten ge -
rész ott hont. Az evan gé li kus egy ház
azért  is  igye ke zett  fel lép ni,  hogy  a

ten ge ré szek ki zsák má nyo lá sa mér -
sék lőd jön.  A  Né met  Ten ge ré szeti
Misszió meg ala kí tá sá ra 1891. jú ni us
15-én Ham burg ban és Ki el ben ke rült
sor. Az 1920-as évek ben lét re hoz ták
val pa ra í sói, New York-i és rot ter da mi,
majd az öt ve nes évek ben a nagy vi lág
kü lön bö ző  ki kö tő i ben  (Isz tam bul,
Ale xand ria, Dub lin, Fok vá ros, Pi re usz
stb.) a te lep he lye i ket. 

Kikötőilelkészek
ésdiakónusokatengerészek
emberiméltóságáért
Idő vel a lel ki gon do zói, is ten tisz te leti
te vé keny ség mel lé szo ci á lis fel ada tok
is tár sul tak. A lel ké szek a ki kö tők ben
be ren de zett iro dá ik ban ol csó te le fon -
kár tyát jut tat tak a szá raz föld re lé pők -
nek, pénzt köl csö nöz tek ne kik, szál -
lást  biz to sí tot tak,  szó ra ko zá suk ról
igye kez tek gon dos kod ni (pl. bi li árd -
asz ta lok kal), ké sőbb in ter net el ér he -
tő sé get te rem tet tek, sőt kis könyv tá -
ra kat  is be ren dez tek  számukra. Az
iro dá kat ki kö tői lel ké szek (port chap -
la inek) ve ze tik, és di a kó nus mun ka -
tár sak se gí te nek ne kik a mun ká ban. 

A  lel ké szek  és  di a kó nu sok  –
mint egy  hét szá zan  –  négy éven te
Né met or szág ban ta lál koz nak, hogy
ki cse rél jék ta pasz ta la ta i kat, s újabb
fel ada to kat  ha tá roz za nak  meg.  A
ten ge ré szek sze mé lyi sé gé nek vé del -
me, tá mo ga tá sa az egyik leg fon to sabb
lel ki gon do zói fel adat. Ezért a szer ve -
zet jel sza va: „Őriz zé tek a ten ge ré szek
em be ri mél tó sá gát!” 
A  leg ki sebb misszi ós  hely,  ahol

port chap la in vé gez  szol gá la tot,  a
finn  Po ri  ki kö tő je.  Té len  mí nusz
30-40  fok ban  dol goz nak  a  dokk -
mun ká sok, s szin te órán ként tö rik a
je get  a  ha jók  kö rül,  hogy  be  ne
fagy ja nak, s ne kell jen he te kig vesz -
te gel ni ük. A misszió így egy sza u na
mű köd te té sé vel tesz ér tük leg töb bet.
De van öku me ni kus ima ter mük is,
ahol a Bib lia mel lett meg ta lál ha tó a
Ko rán,  va la mint  Budd ha  és  Si va

szob ra  is,  te kin tet tel  a
ten ge rek és a ten ge ré szek
sok fé le sé gé re.

tengerivándorok
szárazon
Jörn Hil le lel ki gon do zó
di a kó nus  Ham burg  ha -
tal mas  ki kö tő jé nek  déli
ré szé ben.  Jó  há rom  éve
jár ja  a  kon té ne rek től  és
ha jók tól  zsú folt  te rü le -
tet, s ke re si a kap cso la tot
a  ten ge ré szek kel.  Sár ga
biz ton sá gi  mel lé nyé nek
há tán  és  fe hér  si sak ján
ez  áll:  „Chap la in”  –  lel -
kész. Iro dá já ban a könyv -
szek rény ben  a  köny vek
mel lett DVD-k, vi deo ka -
zet ták. Meg egy ha tal mas
cso mag, ben ne ren ge teg
kö tött  gyap jú sap ka. Mi -
nek?  El mond ja,  hogy
éven te  mint egy  há rom -
ezer  da ra bot  osz ta nak
szét a ten ge ré szek kö zött,
hi szen  so kan  for ró  vagy
ép pen me leg  nyá ri  öve -
zet ből ha józ nak be a  fa -
gyos ham bur gi vagy más
dok kok ba,  és  nin cse nek
fel sze rel kez ve té li hol mi -
val.  Ilyen kor  na gyon  jól
jön ne kik a nya kig húz ha -
tó gyap jú sap ka, amit még
a ten ge ren is szí ve sen vi -
sel nek. 

A ki kö tő ben nincs sem mi fé le kon -
ku ren cia  a  ka to li kus  Stel la  Ma ris
Ten ge ré sze ti Szol gá lat mun ka tár sai és
a pro tes tán sok kö zött. Mind annyi an
a ten ger ván do ra i ért van nak ott, s épp
elég ten ni va ló juk akad. „Ten ge rész ott -
ho nunk ban él olyan öreg med ve, aki
már hu szon öt éve szá ra zon töl ti nap -
ja it. Ve le is tö rőd ni kell, egye dül van,
ro ko nok, hoz zá tar to zók nél kül. Úgy
vár min ket kö zel nyolc van éve sen na -
pon ta,  mint  gyer mek  a  szü le it”  –
mond ja a di a kó nus. S jel mon da tuk ra
utal va hoz zá te szi: „Mert a leg fon to -
sabb: meg őriz ni ben nük és kö zöt tük
az em be ri mél tó sá got.” 

g Dr. Bé ke fy La jos

És ki tö rő dik a tu ris ták 
és a „ten ge ri med vék” lel ké vel?
A nem zet kö zi és a né met ten ge rész misszió hét köz nap jai

b A CostaConcordia olasz lu xus ha jó nem rég tör tént tra gi kus bal ese -
té ben ha lá lu kat lelt tu ris ták mel lett ti zen egy hon fi tár sunk is meg -
szen ved te a ten ger ha jó zás ve szé lye it. A par ton se gí tet tek a ki kö tői
lel ké szek és di a kó nu sok is. A meg szep pent tu ris ták nak, de a pro fi
ten ge ré szek nek is nagy szük sé gük van oly kor a lel ki tá masz ra. Ezt
nyújt ja a Nem zet kö zi Ke resz tyén Ten ge ré sze ti Tár sa ság (ICMA),
mely nek erős né met ága 1898 óta mű kö dik. Ér de kes és sok ré tű szol -
gá la tu kat több mint hét száz fő ál lá sú, il let ve ön kén tes mun ka társ lát -
ja el a vi lág sok ki kö tő jé ben. 
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b Az Evan gé li u mi Ali ansz tag egy -
há zai ál tal ötö dik al ka lom mal
meg ren de zen dő házassághetét
idén LackfiJános köl tő és fe le sé -
ge, BárdosJúlia mű vé szet tör té -
nész nép sze rű sí ti. Az író ként,
mű for dí tó ként is szá mos díj jal
el is mert fér jet jól is me rik ma
Ma gyar or szá gon. Iro dal már csa -
lád ba szü le tett, szü lei – OláhJá-
nos és MezeyKatalin – ma guk is
Jó zsef At ti la-dí jas köl tők, írók.
A feb ru ár 12. és 19. kö zött zaj ló
há zas ság he te ap ro pó ján most
még is a pár má sik fe lé től, az
evan gé li kus kö rök ben ke vés bé
is mert Jú li á tól kér tem in ter jút.
Ő szin tén ne ves mű vész csa lád -
já ban nő he tett fel, nagy ap ja
ugyan is nem más, mint Bárdos
Lajos Kos suth-dí jas ze ne szer -
ző, kar nagy, ze ne tu dós.

– Ki vé te le sen nagy csa lád ba szü let -
tem,  mi  he ten  va gyunk  test vé rek.
Nagy pa pám, Bár dos La jos  ti zen egy
gyer me ket  ne velt  fel.  Nagy ma má -
mat, Wa licz ky Irént saj nos nem is mer -
het tem, még is szo ros lel ki kö zös ség
fűz össze ve le. Ne gye dik gyer me ké nek
a szü le té se után az or vo sok kö zöl ték,
hogy egy eset le ges kö vet ke ző szü lés -
be – sú lyos szív be teg sé ge mi att – be -
le hal hat. Ezek után még tíz szer vál lalt
gyer me ket, igaz, há rom ba ba nem ér -
te meg a fel nőtt kort. Édes apám min -
dig azt mond ta, hogy Wa licz ky nagy -
ma ma tíz szer ment el meg hal ni sze -
re tet ből, más va la ki ért…
Az élet hez va ló hoz zá ál lá sun kat,

ha a tá gabb Bár dos ro kon ság ra gon -
do lok,  sar ka la to san  meg ha tá roz ta
ez az örök ség. Mind annyi unk leg na -
gyobb, köz pon ti kin cse mind má ig a
kis gyer mek. Amel lett, hogy a Jó is ten
leg na gyobb  ál dá sá nak  tart juk,  az
örö mök ki me rít he tet len for rá sai is a
gye re kek. Én úgy nőt tem fel, hogy
szám ta lan ki csi volt kö rü löt tem ba -
la ton má ria für dői nagy, kö zös nya ra -
lónk ban, ahol az egész ro kon ság gal
együtt töl töt tük a va ká ci ó kat.

– A szám ta lan ál dá son túl nem je -
len tett ez a gaz dag örök ség egy faj ta el -
vá rást is Jú li á ék szá má ra? Nem érez -
ték úgy, hogy a szü lő ket „fe lül kell
múl ni”?
– Sze ren csé re nem. Bár dos nagy -

pa pa mér ték nél kü li jó szí vű sé ge és
aján dé ko zó sze re te te vagy nagy ma -
ma ön fel ál do zó szol gá la ta utol ér he -
tet len pél da kép ma rad, de sa ját szü -
le im től vagy anyai nagy szü le im től is
ren ge te get kap tam. Ez nem te her, ha -
nem aján dék. Fo lya ma to san pró bá -
lok fej lőd ni és há lát ad ni ér tük.

– Na gyon fi a ta lon ment férj hez és
szül te meg el ső gyer me két. Utó lag
vissza gon dol va nem ér zi úgy, hogy el -
ha mar ko dott volt a do log, hogy le ma -
radt va la mi ről?
– Em lék szem, leg ki sebb test vé rem

szü le té se kor már  ti zen há rom  éves
vol tam, és irigy ség gel néz tem anyu -
kám ra: hogy hogy ez az édes új szü lött
az övé, nem az enyém?! Fi a tal ko rom
óta – bár  sze ret tem a  szü le im mel,
test vé re im mel len ni – a leg na gyobb,
ége tő vá gyam a csa lád ala pí tás volt, a

ba bá zás von zott… Meg akar tam ta -
pasz tal ni azt a sem mi vel össze nem
ha son lít ha tó fo lya ma tot, ahogy egy
kis gye rek új ra al kot ja a vi lá got. 
Et től füg get le nül a ti zen nyolc éves

ko rom ban, a nász utun kon meg fo gant
el ső gyer me künk ér ke zé se szer zett
né mi  meg le pe tést.  Azt  azon ban
őszin tén  mond ha tom,  hogy  so ha,
egyet len pil la na tig sem érez tem azt,
hogy őmi at ta – vagy az utá na szü le -
tett négy lá nyom mi att – bár mi ről le -
ma rad tam vol na. Szó val hi ány ér zet
nincs ben nem. 
El ső ba bánk egy éves volt, ami kor

fel vet tek  az  Eöt vös  Lo ránd  Tu do -
mány egye tem mű vé szet tör té net sza -
ká ra,  és  az  ötö dik kel  a  ha sam ban
dip lo máz tam. Szak dol go za tom ra Szi -
lárd fy Zol tán-dí jat kap tam. Mi re ezt
át vet tem, már ötö dik gyer me künk is
vi lág ra jött. Az az idő szak, ami kor öt
ki csi zsi bon gott itt hon, hi he tet le nül
öröm te li, vissza hoz ha tat lan pe ri ó du -
sa volt az éle tem nek. Sok-sok vi dám -
ság for rá sa volt, aho gyan föl fe dez ték
a vi lá got, jár ni, be szél ni ta nul tak…
Ret ten tő fá radt volt az em ber, ne héz -
sé gek is adód tak, vissza néz ve még -
is úgy ér zem, fel hőt le nül bol do gok
vol tunk.

– Má so kat is bá to rí ta na, hogy kö -
ves sék a pél dá ját?
– A sa ját éle tem re vissza te kint ve

azt gon do lom, hogy ha új ra kel le ne
kez de nem, ugyan így csi nál nám. Mi -
vel az én utam ez volt, ezt is me rem,
er ről  me rek  nyi lat koz ni.  A  ko rai
gye rek vál la lás egyes elő nyei két ség -
te le nek: fi a ta lon ru gal ma sabb az em -
ber, job ban bír ja a ne héz sé ge ket, az
éj sza ká zást. És az sem utol só, ha va -
la ki tud még egy tem pó ban bi cik liz -
ni vagy ki rán dul ni a ti zen nyolc éves
nagy fi á val. 
Más rész ről vi szont so ha nem mer -

nék má so kat bár mi re is rá ven ni. Lá -
tom, hogy na gyon so kan lel ki sé rü -
lé sek kel  küz de nek.  Ta nács ta la nok,
tel ve  van nak  fé lel mek kel,  szo ron -
gás sal. Ha va la ki ilyen ter hek kel vág
ne ki a há zas ság nak, az könnyen tra -
gé di á hoz ve zet het.

– Úgy gon dol ja, hogy a há zas ság -
ra, a csa lá di élet re ala po san fel kell
ké szül ni? 
–  Sok  is me rő söm

mond ta  már  –  szin te
ugyan azok kal a sza vak -
kal –, mek ko ra csa ló dás
volt ne ki a há zas ság, a
gyer mek vál la lás,  mert
azt va lós ta pasz ta la tok
hí ján  az  ame ri kai  fil -
mek ne gé des vi lá gá ból
ki in dul va  kép zel te  el.
Az is ször nyű, hogy sok
fi a tal  lány  bé bi szit ter -
ként, gaz da gabb eu ró pai
or szá gok  el ha nya golt
cse me té i re  fel ügyel ve
sze rez  köz vet len  él mé -
nye ket a gye rek ne ve lés -
ről. Ezek a ta pasz ta la tok
rit kán po zi tí vak, a gyer -
mek  könnyen  láb  alatt
lé vő, fe les le ges, kö ve te -
lő ző,  ide ge sí tő  va la ki -
nek tűn het. 
Sok szor  gon dol koz -

tam már  raj ta,  ho gyan
le het ne a fi a tal lá nyok kal
meg érez tet ni,  mennyi
öröm  van  az  anya ság -
ban,  a  sze re tet te li  há -
zas ság ban  vagy  akár  a
ház tar tás ve ze tés ben is.
Ho gyan  le het ne  fel ol -
da ni a fé lel me ket, a gör -
csö ket és az el len ér zé se -
ket,  vissza ál lít va  a  női
lét be csü le tét? Még nem

ta lál tam ál ta lá no san al kal maz ha tó
meg ol dást…

– Jú lia, va jon ilyen nek kép zel te az
éle tét? Ko moly hi va tá sa van, ugyan -
olyan szé les nyil vá nos sá got kap hat -
na, mint a fér je… De köl tő ként ő van
reflek tor fény ben. Nem ér zi ki re keszt -
ve ma gát pár ja éle té ből?
– Ki re keszt ve nem ér zem ma gam

Ja ni éle té nek egyet len ré szé ből sem
– bár most, hogy fel tet te ezt a kér -
dést, rá jöt tem, hogy ezen még so ha
nem töp reng tem… 
A nép sze rű sé gét il le tő en ve gye sek

az  ér zel me im.  Egy rész ről  na gyon
örü lök, és büsz ke va gyok rá, tu dom,
hogy ez ne ki fon tos vissza jel zés, erőt
ad,  és  to vább len dí ti  a  ne héz sé ge -
ken. Más fe lől azon ban az eb ből kö -
vet ke ző  hely ze te ket  né ha  na gyon
ne he zen vi se lem. Pél dá ul ha va la ki
rend sze re sen sze re pel a  té vé ben, a
töb bi ek at tól fog va más hogy néz nek
rá, más hogy szól nak hoz zá. En gem
pe dig meg ré miszt és ir tóz tat ez az el -
ké pesz tő mé dia ha ta lom,  amely nek

hal vány  fu val la ta  ilyen kor  meg le -
gyint  ben nün ket.  Nincs  rosszabb
ér zés, mint ami kor ré gi ba rá ta ink el -
kez de nek ud va ri a san tár sa log ni ve -
lünk,  mint ha  már  nem  len nénk
ugyan azok az em be rek, mint előt te! 
Ami a szak mai fél té keny sé get il le -

ti,  ha zud nék,  ha  azt  mon da nám,
hogy nin cse nek küz del me im. Nem a

nagy nyil vá nos ság ra vá gyom, de rossz
pil la na ta im ban a be fa la zott Kő mű ves
Ke le men né agó ni á ját élem át… Ren -
ge teg  szel le mi  ener gia  vol na  ben -
nem, amely nek a ki fe je zé sé hez még
ke re sem a mó dot. Ja ni mun ká i ba sok
öt le tem  és  gon do la tom  be le épült.
Egy idő ben rosszul esett, hogy ő a nyil -
vá nos ság előtt ked ves há zi asszony ként
és biz tos ér zel mi hát te re ként em le ge -
tett en gem. Én en nél több nek érez tem
ma ga mat. Hosszú és őszin te be szél -
ge té se ink so rán ér tet tük meg egy más
szem pont ja it, és most már ő is más -
hogy áll a do log hoz. 
Ne héz mű faj a há zi mun ka, ha se

ele je, se vé ge, se lát szat ja. Bi zo nyos
idő kö zön ként  meg  kell  áll ni,  és
csönd ben, imád ság ban új ra át el mél -
ked ni, mi az ér tel me, mi ért is csi ná -
lom ezt az egé szet. Hogy ha van mó -
dom va ló ban kí vül ről  szem lél ni az
éle te met,  rá jö vök,  hogy  tu laj don -
kép pen na gyon sze re tem az összes
ott ho ni mun kát, a sza bad sá got, azt,
hogy ma gam osz tom be az idő met,

hogy ma gam ala kít ha tom ki a kör -
nye ze te met  olyan ra,  aho gyan  ne -
kem tet szik, és hogy a „mun ka tár sa -
im” egy től egyig na gyon szim pa ti kus
és ked ves em be rek…

– Mi köz ben Jú lia ott hon őr zi a har -
mó ni át, nem fél, hogy az kí vül ről lesz
tá ma dá sok nak ki té ve? Nem fél ti fér -
jét az el ra gad ta tott hó do lók tól?

– Ki vá ló mód szer, min den ki nek ja -
vas lom:  ve gye  elő  Szent  Pál  Ko -
rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé nek ti zen -
har ma dik fe je ze tét, és úgy ol vas sa fel
ma gá nak  han go san  a  sze re tet him -
nuszt, hogy a „sze re tet” szó he lyé re
a sa ját ne vét il lesz ti min den al ka lom -
mal. Meg rá zó él mény lesz! Csep pet
sem ho má lyo san, in kább na gyon is
éles tü kör ben szem be sül he tünk sa -
ját  tö ké let len sé günk kel. A  sze re tet
nem  fél té keny,  te hát  ha  fél té keny
va gyok a fér jem re, ak kor nem sze re -
tem, ha nem bir to kol ni aka rom. Fur -
csa pa ra do xon a há zas ság, mert mi -
köz ben  nem  bir to kol ha tom,  az  ő
tes te az én tu laj do nom, az én tes tem
pe dig az ő tu laj do na. 
Ja ni va ló ban sok hely zet tel vissza -

él het ne, akár az egye te men vagy az
elő adá sa in, ami kor ná lam szebb és fi -
a ta labb  lá nyok  ve szik  kö rül.  Sze -
ren csé re  en gem  ezen  a  te rü le ten
nem kí noz a fél té keny ség kí sér té se,
mert tel je sen meg bí zom ben ne és hi -
té nek a ko moly sá gá ban. A fél té keny -
ség csak fa lat húz na kö zénk, ha vi -
szont sze re tet tel ha za vár juk, és itt hon
meg ta lál hat ja a nyu gal mat, a bé két és
a meg be csü lést, az még szo ro sab ban
össze köt ben nün ket. Egyéb ként meg
zsám bé ki há zunk ban egy ki csit „él -
te sebb ko rú”, va la mint négy na gyon
de ko ra tív és na gyon fi a tal nő ra jon -
gá sa öve zi, a ked ves fi a tal em ber ről
nem is be szél ve, aki pél da ké pe ként
néz fel rá…

– Tu dom, hogy egy más irán ti fel -
tét len bi zal mu kon túl va la ki más nak
a hű sé gé re is épí te nek… 
– Így van, va ló ban nem ket ten, ha -

nem  hár man  kö töt tünk  szö vet sé -
get. A há zas pár a Jó is ten nel együtt
ugyan az  a  ti tok,  mint  a  Szent há -
rom ság misz té ri u ma: a sze re tet ben
egyek, még is há rom kü lön sze mély.
A  leg fon to sabb, hogy mind a  fér fi,
mind az asszony az Úr is ten fe lé for -
dul jon, és so ha ne ma gá ban bíz zon,
ha nem a ke gye lem ben. 
Ne künk egész éle tün ket meg ha tá -

roz ta az a konk rét ta pasz ta lat, hogy
Krisz tus ve lünk egy asz tal nál eszik,
és min dig mel let tünk áll. Évek óta
szo ká sunk,  hogy  a  dé li  ha rang szó
alatt egy má sért imád ko zunk, és min -
den fron ton pró bál juk egy más is ten -
kap cso la tát erő sí te ni, hi szen a há zas -
ság ban az a leg főbb hi va tá sunk, hogy
egy mást Krisz tus hoz s így az üd vös -
ség fe lé se gít sük. 

g B. P. M.

Bir to kol ni a bir to kol ha tat lant
Idén Bár dos Jú lia és Lack fi Já nos a há zas ság he té nek ar cai

Ahá zas ság he te központiprogramjai

• Feb ru ár 12. 10.30: Nyi tó is ten tisz te let a deb re cen-nagy er dei re for má tus temp lom ban. Igét hir det: Bölcs kei Gusz táv püs pök.
• Feb ru ár 13. 18.00: Ta lál ko zá sa ink, avagy nap tár egyez te tés, hi ba el há rí tás, új ra ter ve zés. Sü ve ges Ger gő és fe le sé ge, Ru dan Mar -

git elő adá sa. 
Hely szín: a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me (Bu da pest V., Sü tő u. 1.).

• Feb ru ár 14. 18.00: Bá lint-na pi kon cert. Fel lép a Boyz less Vo i ce, köz re mű kö dik Me kis Pé ter or go na mű vész. A kon cert után
a je len lé vő há zas pá rok meg ál dá sa, fo ga dal má nak meg újí tá sa.

Hely szín: De ák té ri evan gé li kus temp lom.
• Feb ru ár 15. 18.00: A há zas ság di csé re te és meg je le né se a ma gyar né pi kul tú rá ban. Nép ze nei est, be szél ge tés és tánc ház. Há -
zi gaz dák: dr. Sza bó End re és ba rá tai, Ne me si né Zsol nai Or so lya me se mon dó.

Hely szín: a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me. 
• Feb ru ár 16. 18.00: Fe dez zük fel egy mást! Dr. Pál he gyi Fe renc elő adá sa. 

Hely szín: a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me.
• Feb ru ár 17. 18.00: Há zas-pá ros be szél ge tés és kon cert. Köz re mű kö dik: a He ge dűs End re –He ge dűs Ka ta lin zon go ra mű vész
há zas pár, dr. Csó kay And rás ideg se bész és fe le sé ge, Aj tay Da ni el la.

Hely szín: a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me.
• Feb ru ár 18.: Ál ar cok nél kül a há zas ság ban. A Fa mily ma ga zin, a Har mat Ki adó és a Ma gyar Evan gé li u mi Ke resz tyén Di -
ák szö vet ség kö zös ren dez vé nye há zas pá rok nak. 

Hely szín: Wes se lé nyi ut cai bap tis ta gyü le ke zet és kö zös sé gi ház (Bu da pest VII., Wes se lé nyi u. 53.).
Rész le tes prog ram:
11.00–12.30: „Azt hit tük, hogy min den rend ben…” Cas sells és Ha zel Mor rell ír misszi o ná ri us há zas pár elő adá sa.
12.30–13.00: Szend vics ebéd a re giszt rált részt ve vők szá má ra.
13.00–15.30: Őszin te ség. Ki út a zsák ut cák ból. Sze mi ná ri um fér jek nek és fe le sé gek nek.
16.00–17.30: Apám ka ka sa és a ré szeg ele fánt. Ver ses-me sés-já té kos dél után Lack fi Já nos sal ki csik nek és na gyok nak.
18.00: „Vágy ni ar ra, ami a mi énk.” Csa lád fánk tit kai. A há zas ság he te idei ar cai, Lack fi Já nos és fe le sé ge, Bár dos Jú lia elő adá sa.

(A 18 óra kor kez dő dő prog ram alatt gyer mek meg őr zést biz to sí tunk!)
A há zas pá ros na pon a rész vé tel in gye nes, de elő ze tes re giszt rá ció szük sé ges hoz zá. Je lent kez ni feb ru ár 17-én 12 órá ig le -
het az in fo@ha za ssag he te.hu e-mail cí men.

• Feb ru ár 19. 18.00: A há zas ság he te zá ró öku me ni kus is ten tisz te le te. Igét hir det: Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház el nök-püs pö ke. A szer tar tást ve ze ti: dr. Kiss-Ri gó Lász ló sze ged–csa ná di me gyés püs pök. Há zi gaz da: Cser há ti Sán -
dor evan gé li kus lel kész. Hely szín: Sze ge di evan gé li kus temp lom.

A he lyi ren dez vé nyek ről a www.ha za ssag he te.hu ol da lon ol vas hat nak az ér dek lő dők.

Szűk családi körben…
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Per sze, hogy tu dott mi hez nyúl ni ih -
le tért, hi szen ő ma ga is a tár sa da lom
leg al já ról jött. Egyik nagy ap ja há zi -
szol ga volt, a má sik sik kasz tó. Igen
ko rán, ti zen két éves gyer mek ként
egy  fény máz mű hely ben  kez -
dett dol goz ni, mi vel csa lád -
fenn tar tó  ap ja  az  adó sok
bör tö né be  ke rült.  He ti
hat shil ling ből tar tot ta
el ma gát és csa lád ját.
Pár év vel ké sőbb az -
tán  a  csa lád  anya gi
hely ze te  egy  örök -
ség nek kö szön he tő -
en ren de ző dött. 
Ti zen öt  éve sen

ke rült  egy  ügy véd -
hez  ír nok nak,  majd
bí ró sá gi  tár gya lá sok -
ról, par la men ti ülé sek -
ről  kez dett  tu dó sí ta ni;
míg nem az tán szí nész nek
állt, majd ál né ven kar co la to -
kat írt, ame lyek rö vi de sen kö tet -
be gyűjt ve meg is je len tek. Az el ső
si ke re ket  A Pick wick Klub cí mű
mun ká ja hoz ta meg szá má ra, ezt a
Twist Oli vér kö vet te.
Mű ve i nek hosszú so rá ból ki emel -

ke dik a Cop per field Dá vid, va la mint
na gyon  szép me sé je,  a Ka rá cso nyi
ének, az ön zés bol dog ta lan sá gá ból

a bol dog ság ra ja vu ló Scro o ge úr tör -
té ne te. 

Ke ve sen  is me rik  vi szont  a  sa ját
gyer me kei szá má ra írt, Urunk éle te
cí mű mű vét. 1846 és 1849 kö zött ve -
tet te  pa pír ra  Jé zus  éle té nek  ezt  az
egy sze rű tör té ne tét. Ere de ti leg nem

az ol va só kö zön ség nek szán ta, mi ként
sa ját  sza va i ból  is  ki de rül:  „Ked ves
gyer me ke im, szív ből vá gyom rá,
hogy ti is meg tud ja tok egyet s mást
Jé zus Krisz tus tör té ne té ből, mert
min den ki nek il lik tud nia ró la. So ha
nem élt em ber a föl dön, aki annyi -
ra jó, sze líd és ir gal mas volt, mint Ő,
és aki annyi ra szí vén vi sel te a bű nös,
be teg és nyo mo rult em be rek sor sát.
Mi vel Ő most már a menny or szág -
ban van, aho va mind annyi an kí ván -
ko zunk, hogy ha lá lunk után egy be -

gyűl hes sünk, és örök re bol do gok
le hes sünk együtt, el kell

mon da nom nek tek, ki -
cso da volt Ő, és mi ket

cse le ke dett, más kü -
lön ben nem is sejt -
he ti tek, mi lyen cso -
dá la tos hely a
menny or szág…”

Charles  Di -
ckens  a  ma ga
ko rá ban – mint
kor társ  –  nem
volt is me ret len a
ma gya rok  kö ré -
ben.  Az  Ang li á ra
pél da ként  te kin tő

re form ko ri Ma gyar -
or szá gon már igen ko -

rán  is mert  és  nép sze rű
lett. Pe tő fi Sán dor és Arany

Já nos is nagy el is me rés sel be -
szélt ró la; a Nagy sza lon tá ra lá to ga -
tó Pe tő fi ép pen az ő egyik köny vé vel
lep te meg ba rát ját. A Twist Oli vér –
Gon dol Dá ni el 1843-ban meg je lent
for dí tá sá ban – Pe tő fi ked ves ol vas -
má nya volt.

g – ke re csé nyi –

Két száz éve szü le tett 
Charles Di ckens

A Ro mán Ki rály ság a bu ka res ti tit kos
szer ző dés ér tel mé ben 1916. au gusz tus
27-én ha dat üzent Auszt ria–Ma gyar -
or szág nak. Még az nap tel jes erő vel tá -
ma dást in dí tott. Cse ré be Fran cia or -
szág, Nagy-Bri tan nia, Olasz or szág és
Orosz or szág el is mer te Ro má nia er dé -
lyi te rü le ti kö ve te lé se it… A tá ma dás
nem volt tel je sen vá rat lan. Ti sza Ist ván
már 1914-ben sem érez te Er délyt biz -
ton ság ban, és rész ben ezért is el le nez -
te ak kor a há bo rú ba lé pést. 
Az év szá za dok so rán had se re gek

ke reszt út ja volt Er dély, a ta tá rok is
több ször  jár tak  itt.  1916-ban  még
ele ve nen élt az 1848/49-es ro mán vé -
reng zé sek  em lé ke.  Tény  azon ban,
hogy mind ezek el le né re a tá ma dás
idő sza ká ban a ma gyar ha tár ka to na -
i lag véd te len volt. 

A  hely ze tet  bi zony ta lan ság  és
szer ve zet len ség jel le mez te. Mi köz -
ben a ko ráb bi ter vek csak ön kén tes
ki te le pí tést irá nyoz tak elő, a had üze -
net után há rom órá val még is ál ta lá -
nos és kö te le ző ki te le pí tést do bol tak
ki a fal vak ban. 
Bras só kör nyé ki hét -

fa lu si  csán gó  ma gyar
evan gé li ku sok kál vá ri -
á já ról  tar tott  ve tí tett
ké pes  elő adást  Ve res
Eme se-Gyöngy vér nép -
rajz ku ta tó múlt szom -
ba ton a ke len föl di sze -
re tet ven dég sé gen.  Az
Evan gé li kus Élet ben is
gya kor ta pub li ká ló elő -
adó „Mi kor Oláh or szág
há bo rút ize ne…” cí mű

köny ve  nem  po li ti ka-  vagy
had tör té ne ti mun ka, ha nem
azt mu tat ja be, ho gyan kel lett
és le he tett me ne kül ni, él ni és
– so kak nak – meg hal ni.
Ér de kes tech ni ka- és csa lád -

tör té ne ti ada lék ként hang zott
el, hogy mi ként pró bál ták „me -
ne kí te ni” a csa lá di var ró gé pe -
ket is… A fa lu bí rók igye kez tek
a fal va kat egy ben tar ta ni. Még -
is so kan széj jel szó ród tak. Meg -
szo kott  lát ványt  mu tat tak  a
köz te rü le ten té to ván „állin gó -
zó me ne kül tek”. Az új sá gok ban
cím köz lő  és  ke re ső ro va tok
nyíl tak. 
A me ne kül tek de cem ber re

ha za tér tek. És az eny he tél -
ben úgy ta lál ták a krump lit a

föld ben, hogy nem volt meg fagy va!
Meg állt az idő egy pil la nat ra, ami -

kor a ve tí tés re el sö té tí tett te rem ben
az  elő adó ból  meg szó lalt  az  édes -
anya:  Meg ér te  az  em ber ál do zat?
Akár ma gyar, akár ro mán rész ről?…

g Prőh le Pé ter

„Mi kor Oláh or szág 
há bo rút ize ne…”

b Az 1812. feb ru ár 7-én szü le tett an gol CharlesDickens fe dez te fel az iro -
da lom és ál ta la az ol va sók szá má ra a nyo mort, a kül vá ro so kat, a kis -
pol gá ri ott ho no kat, az ér ző szí vű sze gény em be re ket, az el ha gyott gyer -
me ke ket, az os to ba és em ber te len is ko lá kat, le lenc há za kat, ár va há -
za kat, ő fe dez te fel a ke ser ves éle tű fi a ta lo kat és mind ezek kö ré ben
a kü lön cebb nél kü lön cebb, bo ga ras ala ko kat. 

Feb ru ár  má so di kán  kez dő dött  és
ötö di ké ig tar tott a 43. Ma gyar Film -
szem le, ame lyen ugyan 141 ren de -
ző mun ká ját lát hat ta a kö zön ség, de
nem volt ver seny, és dí ja kat sem ad -
tak át. Tarr Bé la, a „fa pa dos” must -
rát szer ve ző Ma gyar Film mű vé szek
Szö vet sé gé nek el nö ke az ese mény
kez de te előtt tar tott saj tó tá jé koz ta -
tón  ki emel te:  a  va sár nap  zá ru ló
szem le a szak ma ál do zat vál la lá sá -
nak  kö szön he tő en  va ló sult  meg.
„El ha tá roz tuk, hogy meg mu tat juk,
a ma gyar film él, a ma gyar film sok -
szí nű, és a ma gyar film igen is élet -
re va ló”  –  hang sú lyoz ta  a Ma gyar
Táv ira ti  Iro da  hír adá sa  sze rint  a
film ren de ző.
A szem lén 10 já ték film, 3 if jú sá gi

és gye rek film, 1-1 egész es tés ani má -
ci ós és egész es tés szkeccs film, 50 do -
ku men tum film, 30 ani má ci ós, 9 is -
me ret ter jesz tő és 13 kí sér le ti kis já ték -
film sze re pelt.

A prog ra mot a Szín ház- és Film -
mű vé sze ti Egye tem 6 × 6 osz tá lyá nak
vizs ga film jei, a Bu da pes ti Kom mu -
ni ká ci ós és Üz le ti Fő is ko la ka me ra -
man sza kos hall ga tó i nak 11 al ko tá sa,
va la mint a Mo holy-Nagy Mű vé sze ti
Egye tem  hall ga tó i nak  9  mun ká ja
szí ne sí tet te.
A prog ram ban volt lát ha tó Er dé -

lyi Já nos Ke ve há zi Lász ló evan gé li kus
lel kész ről  szó ló  film je  Fé nyed ből
fény su gár cím mel. Mint  is me re tes,
Ke ve há zi Lász ló a má so dik vi lág há -
bo rú alatt és után a Szteh lo Gá bor ál -
tal ve ze tett gye rek men tő ott hon ban
élt, és az itt lét re ho zott gye rek köz tár -
sa ság nak, a Ga u dio po lis nak lett az el -
ső mi nisz ter el nö ke. Az ő és szin tén
lel kész fe le sé ge éle tét kö ve ti vé gig a
film,  ame lyet  feb ru ár ban  a  pi li si
evan gé li kus gyü le ke zet sze re tet ven -
dég sé gén is le ve tí te nek.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

/ evan ge li kus.hu

Ke ve há zi Lász ló evan gé li kus lel kész
éle té ről ké szült fil met lát hat tak 

a „fa pa dos” film szem le né zői

Deák térievangélikustemplom2012. február 14.18 óra

BÁLINTNAPI KONCERT

A koncerten rövid igehirdetés is elhangzik, majd lehetőség nyílik arra,
hogy a résztvevők áldást kérjenek életükre.

Médiatámogatók:

Mekis Péter
és a Boyzless Voice

Protestáns
Újságírók
Szövetsége

Meghívó

Túr me zei Er zsé bet, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let 1990. évi
új ra in du lá sa utá ni el ső fő nök asszo nya szü le té sé nek 100. év for du ló ja al -
kal má ból meg em lé ke zés  lesz a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus gyü le ke -
zet ben (1122 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.) feb ru ár 18-án, szom ba ton 10
órá tól.

Aprogram
10.00: Is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal – dr. Fa bi ny Ta más püs pök
10.45: Or go na mu zsi ka – ifj. Endre ffy At ti la or go na mű vész
Túr me zei Er zsé bet-vers
11.00: Em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet re – Ma do csai Mik lós lel kész
11.30: Film ve tí tés Túr me zei Er zsé bet ről
Túr me zei Er zsé bet-vers
11.50: Meg ze né sí tett Túr me zei-ver sek kö zös ének lé se or go na kí sé ret tel
12.00: Ká vé szü net
12.30: Vissza em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet re
– Gert rud He ub le in di a ko nissza
Túr me zei Er zsé bet-vers
13.00: Haydn: D-dúr vo nós né gyes (Op. 76. No. 5.) – Ron do vo nós né gyes
13.30: Ál dás – Veper di Zol tán lel kész

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök,
Veper di Zol tán lel kész,

Dr. Vis nyei Or so lya társ el nök
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g Itt zés Já nos

Té mánk szem pont já ból, de a lu theri
teo ló gia egé szét te kint ve is alap ve tő je -
len tő sé gű a tör vény és az evan gé li um
meg kü lön böz te té se. Nem mi te szünk
kü lönb sé get, Is ten tett kü lönb sé get a
tör vény és az evan gé li um kö zött. 
Is ten két fé le kép pen szól az em ber -

hez, két fé le mó don kö ze le dik a vi lág -
hoz.  A  tör vény  fo gal má hoz  el vá -
laszt ha tat la nul hoz zá tar to zik a rend
fo gal ma, amely az em ber meg ha tá -
ro zott vi szo nyát je lö li Is ten hez, de az
egész  te rem tett  vi lág hoz  is.  Is ten
tör vé nye nem csak az, ami a Tíz pa -
ran cso lat ban, a mó ze si ira tok ban, a
pró fé ták nál vagy ép pen Jé zus Urunk
jaj ki ál tá sa i ban el hang zik. Ez, gon do -
lom, meg le pe tés. 
Tu do má sul kell ven ni, hogy a lu -

the ri gon dol ko dás ban ez a bi zo nyos
rend  nem csak  az  írott,  rög zí tett
Szent írás ban meg fo gal ma zott és ránk
ha gyo má nyo zott üze net ben je le nik
meg,  ha nem  mind ab ban,  amit  az
evan gé li kus teo ló gia a „ren dek”, „élet -
ren dek” ki fe je zés sel je löl. Ide tar to -
zik a há zas ság, az em be ri kö zös sé gek,
a ta ní tók és ta ní tot tak, be osz tot tak és
ve ze tők, vi lá gi fel sőbb ség és alá ren -
del tek kap cso la ta.
Ne fe lejt sük, Pál apos tol tud ar ról,

hogy Is ten rend jét, te rem té si aka ra -
tát – ti tok za tos, de va ló sá gos mó don
– azok is a szí vük ben hord ják és fel -
is mer he tik, akik egyéb ként so ha éle -
tük ben nem hal lot tak Mó zes ről, pró -
fé ták ról,  Tíz pa ran cso lat ról, He gyi
be széd ről vagy Jé zus Krisz tus ról. 
Ezek ben a ren dek ben Is ten az éle -

tet, a meg ma ra dást szol gál ja, hogy vi -
gyáz za nak egy más ra az ő te remt mé -
nyei. Ezért ezek a ren dek amel lett,
hogy  fe gyel mez nek,  biz ton sá got  is
nyúj ta nak a szá munk ra: van nak szü -
le ink, és ami kor még sem mi má sunk
nem volt, ők kö rül vet tek és át ölel tek
ben nün ket. Nem csak  a  ke resz tyén
gye re kek nek van gon dos ko dó édes -
any juk… Ugyan ak kor eb ben az is te -
ni rend ben van va la mi fé lel me tes is,
mert ér vé nye sül ben ne a „sze met sze -
mért, fo gat fo gért” el ve. 
De  ha  a  tör vény ről  be szé lünk,

rög tön  hoz zá  kell  ten nünk,  hogy
ezen túl és ezen fe lül és ez alatt és e
kö rül a tör vény kü lö nös kép pen is az
írott igé ben van je len. Tény az, hogy
Jé zus Urunk a He gyi be széd tör vény -
ma gya rá za tá nál va ló já ban a Tíz pa -
ran cso lat igé i re hi vat ko zik. Ezért az
el ső ke resz tyén nem ze dé kek tör vé -
nyen el ső sor ban a Tíz pa ran cso la tot
ér tet ték. De ez nem mond el le ne an -
nak, amit a rend ről, az élet ren dek ről
és eh hez kap cso lód va és ezen fe lül az
írott tör vény ről mond tam. 

***

Tud juk, hogy Is ten a tör vény után ki -
mond ta az evan gé li u mot is. De ak -

kor mi ért kell a  tör vény? Rá adá sul
mi ért  kell  ilyen  ri go ró zus  mó don
meg kü lön böz tet ni az evan gé li um tól,
a ke gye lem üze ne té től?

Lu ther hang sú lyo san  be szél  ar -
ról, hogy a tör vény nek van egy na -
gyon fon tos, el ső sze re pe, ame lyet a
teo ló gia usus po li ti cus né ven em le -
get. A Schm al kal de ni cik kek ben er -
ről  ezt  ír ja  a  re for má tor:  „Itt  azt
tart juk, hogy a tör vényt el ső sor ban
azért ad ta ne künk Is ten, hogy gá tat
ves sen a bűn nek, ré szint a bün te tés -
re vo nat ko zó fe nye ge tés sel és ré mí -
tés sel, ré szint a ke gye lem re és a jó -
té te mény re vo nat ko zó ígé ret tel és an -
nak fel kí ná lá sá val.” 
S az tán be szél ar ról is, hogy Is ten

az usus po li ti cust a vi lá gi fel sőbb ség
össze füg gé sé ben is a szí vünk re he lye -
zi. Ezt mond ja: „Mi vel pe dig ter mé -
szet től fog va egy em ber sem ke resz -
tyén vagy ke gyes, ha nem mind nyá -
jan bű nö sök és go no szak, azért az Is -
ten a  tör vény ál tal  tilt ja őket at tól,
hogy a ma guk go nosz sá gát  tet szés
sze rinti cse le ke de te ik kel kül ső leg ki -
nyil vá nít sák” – vagy is hogy aki gaz -
em ber ség re  érez  haj la mot,  az,  ha
más tól  nem,  leg alább  a  bör tön től
kezd jen el fél ni. Ez az usus po li ti cus.
És uta lok megint ar ra, amit a Ró -

mai le vél re hi vat koz va em lí tet tem: a
tör vény nek ez a ren det vé dő funk ci -
ó ja, le szá mít va az esze ment dik tá to -
rok vi lá gát, va ló já ban min den hol je -
len van. És rög tön hoz zá kell ten ni:
nem csak ke resz tyén ural ko dók és
több sé gük ben ma gu kat ke resz tyén -
nek mon dó par la men tek ál tal ho zott
tör vé nyek ben. És ha va la ki le ta gad ja
is az Úr is tent az ég ből, de fe le lő sen
vég zi fel sőbb sé gi vi lá gi szol gá la tát –
tet szik ne ki, vagy nem tet szik –, az az
Is ten szol gá ja. 
Pál apos tol sem mond ke ve seb bet

a vi lá gi fel sőbb ség ről: „…Is ten szol gá -
ja az a te ja vad ra.” Még a nem sze re -
tem fel sőbb ség is. 
De Lu ther be szél ar ról is, hogy a

tör vény egy má sik szol gá la tot is vé -
gez. Ez az usus te o log i cus, a tör vény
teo ló gi ai  hasz ná la ta.  Szok ták  ezt
elench ti cus nak is mon da ni, ami azt
je len ti, hogy a tör vény két ség be ej ti,
össze tö ri az em bert, mert fel is mer -
te ti ve le bű nös vol tát. „Fe gyel mez zen
a tör vény, hogy az em ber fel is mer je,
mennyi re nincs sem mi je sem ab ból,
ami a tör vény be töl té sé hez tar to zik
– mond ja Lu ther –, és így meg aláz -
tas sék,  a  ke reszt hez  me ne kül jön,
Krisz tus után só haj toz zék, és az ő ke -
gyel me után vá gyód jék. Ma gá ra néz -
ve  el csüg ged jen,  min den  vi ga sza
Krisz tus le gyen, aki er re más lel ket ad
ne ki, ami szí vét meg vál toz tat ja.”
Lu ther  azt  mond ja,  hogy  Is ten

tör vé nye így akar min ket két ség be ej -
te ni, le lep lez ni ön ma gunk előtt, hogy
az után Pál apos tol lal együtt ki ált suk:
„Ki sza ba dít ki en gem eb ből a ha lál -
ra ítélt test ből?” Ki sza ba dít ki a to -
tá lis re mény te len ség hely ze té ből? 

***

Az evan gé li kus és a re for má tus teo -
ló gia vi tá já ban je len tős elem a ter ti -
us usus leg is kér dé se,  vagy is  hogy
van-e har ma dik hasz ná la ta a tör vény -
nek. A kál vi ni teo ló gia nyo mán töb -
bek kö zött Karl Barth, a 20. szá zad
egyik  nagy  ha tá sú  teo ló gu sa  azt
mond ja, hogy a tör vény az evan gé -
li um  egyik  for má ja.  És  a  tör vény
har ma dik hasz ná la ta ar ra va ló, hogy
az egyéb ként már meg tért ke resz tyé -

ne ket  te rel ges se,  ve zet ges se  és  a
rossz  út ról  vég ér vé nye sen  el tér ni
se gít se. Te hát ez a har ma dik hasz ná -
lat  nem  lu the ri.  De  Me lancht hon
épp úgy nem val lot ta, mint ahogy a
For mu la Con cor dia et alá író  atyák
sem. En nél fog va aki lu the ri mó don
gon dol ko dik a tör vény ről, az a ter ti -
us usus leg ist ves se ki a szí vé ből. 
A For mu la Con cor diae így fo gal -

maz: „Az evan gé li um jó és ör ven de -
tes hír ar ról, hogy Is ten a bűnt nem
bün tet ni, ha nem Krisz tu sért meg bo -
csá ta ni  akar ja.”  Most  már  van  két
kin csünk: a tör vény és az evan gé li um.
Ezek kö zül a tör vény szol gál az evan -
gé li um nak.  Nem  az  evan gé li um  a
tör vény nek. A tör vény két ség be ejt, és
oda űz ben nün ket Krisz tus ke reszt je
alá, ahol ezt ki ált juk: „Ki sza ba dít ki en -
gem a ha lál ra  ítélt  tes tem ből?” Er re
hang zik fel az evan gé li um: „Há la az Is -
ten nek, a mi Urunk Jé zus Krisz tus!”Az
evan gé li um csak a tör vény hát te rén az,
ami: jó hír. Ezért a tör vény szol gál az
evan gé li um nak.
Ugyan ak kor ar ra is oda kell fi gyel -

nünk, amit a me to dis ta Lu ther-ku ta -
tó, Phi lip Wat son így fo gal maz meg:
„Lu ther ál lan dó an na gyon erő tel je -
sen hang sú lyoz za, hogy az evan gé li -
um jó hí rét sem mi eset re sem kell
olyan em be rek nek hir det ni, akik bű -
ne i ket nem is me rik el. Az ilye ne ket
mind ad dig a tör vénnyel kell üt le gel -
ni, míg gőg jük és ke mény nya kú sá guk
össze nem om lik. Csak ak kor le het
ne kik a ke gyel met és a meg bo csá tást
jól pré di kál ni és he lye sen hir det ni.”
Is ten te hát min den ki nek szán ja, de

nem min den ki nek hir det te ti az evan -
gé li u mot. 
Ne fe lejt sük vé gül, hogy az evan -

gé li um sum má ja és lé nye ge sze rint
sze mély: a test té lett Ige, Jé zus Krisz -
tus. Te hát nem „csak mon da tok so -
ra”, mint a tör vény. 

***

Mind eb ből kö vet ke zik az, hogy Lu ther
sze rint a tör vény és az evan gé li um ket -
tős sé gé nek meg fe le lő en Is ten két fé le -
kép pen kor má nyoz za a vi lá got, il let -
ve a vi lág ban élő em bert. Egy részt a
tör vénnyel biz to sít ja az em be ri élet
kül ső  fel té te le it  a  föl dön.  En nek  a
kor mány zás nak a rep re zen tán sa az ál -
lam rend vagy – ahogy Lu ther ko rá ban
mond ták – vi lá gi fel sőbb ség, de en nek
a kor mány zás nak meg je le ní tő esz kö -
zei azok a ren dek, élet ren dek is, me -
lyek ről már szól tunk. 
Is ten vi lá gi kor mány zá sá nak ér tel -

me és  je len tő sé ge az, hogy  Is ten a
bűn  ál tal  meg ron tott  vi lá got  sem
hagy ta ma gá ra, és nem akar ja át en -
ged ni az ör dög nek. A lu the ri teo ló -
gia bá zi sán a tör vény és az evan gé li -
um meg kü lön böz te té se mel lett ezért
meg kell kü lön böz tet nünk a két fé le
igaz sá got is: a ius ti tia co ram De ót és
a ius ti tia ci vi list: az Is ten előt ti igaz -
sá got, a meg iga zult bű nös ér dem te -
le nül,  ke gye lem ből  aján dék ba  ka -
pott igaz sá gát, il let ve az em be ri rend
sze rint va ló igaz sá got. 
Ha a mö göt tünk lé vő hu szon egy

vagy hu szon két év ben egy há zunk ban
is  nagy  ke sze ku sza ság  volt  a  mai
ma gyar va ló ság ér té ke lé sé ben, an nak
egyik sar ka la tos oka ép pen en nek a
meg kü lön böz te tés nek az el mu lasz -
tá sa.  Mert  aki  azt  mond ta,  hogy
fáty lat a múlt ra, min den ki bű nös, az
fél re be szélt, és az evan gé li um lan gyos
vi zé vel akar ta le ön te ni és egyen sá ros -
ra ma sza tol ni az em be re ket. 

Dó ka Zol tán nak volt egy na gyon
szem lé le tes és jó ki fe je zé se a sze re -
tet  és  igaz ság  össze füg gé sé ről:  az
igaz ság a me der, amely nél kül a sze -
re tet pos vány. Az igaz ság tart ja me -
der ben a kü lön ben szét fo lyó sze re te -
tet. Mert le het va la ki nagy becs ben
ál ló köz éle ti sze mé lyi ség, de ha nem
vall ja  ma gát  meg iga zu lás ra  vá gyó,
bűn bá nó bű nös nek,  ak kor hír ne ve
sem mit nem ér. Van igaz sá ga az em -
be rek  előtt,  nincs  igaz sá ga  Is ten
előtt. Ha lá la órá já ig jól el lesz ko szo -
rúk kal, ki tün te té sek kel és már vány -
táb lák kal,  de  ak kor majd más képp
szól az íté let.
De igaz a for dí tott ja is. Nem én ta -

lál tam ki, de jó pél da ként hadd idéz -
zem: A Szent írás ban egye dül a Jé zus -
sal meg fe szí tett la tor ról tud juk biz -
to san, hogy üd vö zült. Jé zus még sem
mond ta ne ki: „Ba rá tom, el in té zem,
hogy  Pi lá tus  sza ba don  en ged jen.”
Egy szó val sem mond ta ne ki, hogy
nem szá mít a ró mai hely tar tó alá írá -
sa a ha lá los íté le tén. Meg bo csá tot ta
a bű ne it, de tud ta, hogy em be ri mér -
ték sze rint ha lál ra mél tó gaz em ber.
És a ki vég zé se órá ján hir det te ne ki az
üd vös ség igaz sá gát. Ius ti tia ci vi lis és
ius ti tia co ram Deo.
Más részt a 21. szá zad ele jé nek és a

20. szá zad má so dik fe lé nek ma gyar va -
ló sá gá ban so kan vol tak, akik a tár sa -
da lom pe ri fé ri á já ra ke rül tek, akik nek
rossz hí rét köl töt ték, akik nek be csü -
le té be gá zol tak, akiket meg ra bol tak, ki -
te le pí tet tek,  tönk re tet tek,  „kard él re
hány tak” vagy ép pen bör tön be csuk -
tak, és „a vi lág sze met je” vol tak. Ak -
tu á li san be szél het nék Ken deh György -
ről vagy Or dass La jos ról, akik nek az
ak ko ri egy há zi ve ze tés is rossz hí rét
köl töt te.  Hi tem  sze rint  –  bár  ezt
Krisz tus fog ja meg ítél ni – a ius ti tia co -
ram Deo még is meg ada tott ne kik. 

***

Mind eb ből kö vet ke zik, hogy a tör -
vény nek és az evan gé li um nak tisz te -
let ben kell tar ta nia a má sik ter ri tó ri -
u mát.  A ka to na hi va tá sá ról cí mű
ira tá ban mond ja ezt Lu ther: „Két fé -
le fel ső sé get ren delt az Is ten az em -
be rek  kö zött.  Az  egyi ket  lel ki leg
ren del te igé jé vel és kard nél kül, hogy
ez ál tal  az  em be rek  jám bo r ak ká  és
iga zak ká le gye nek, és ez zel a meg iga -
zu lás sal el nyer jék az örök éle tet.” Ez
az egy ház ter ri tó ri u ma. „Ezt az iga zu -
lást az Is ten az ő igé jé vel szol gál tat ja,
mely nek hir de té sét a pré di ká to rok ra
bíz ta. A má sik fel ső ség vi lá gi, esz kö -
ze a kard, a ha ta lom, hogy azok, akik
igé je ál tal nem akar nak jám bo r ak ká
és  iga zak ká  len ni  az  örök  élet re,
azok ily vi lá gi ha ta lom ál tal kény sze -
rít tes se nek ar ra, hogy leg alább a vi -
lág sze rint le gye nek jám bo r ak ká és
iga zak ká. Ezt az igaz sá got ő a kard -
dal szol gál tat ja. És bár ezt az igaz sá -
got ő nem akar ja az örök élet tel ju -
tal maz ni, még is azt kí ván ja, hogy a
bé kes ség az em be rek közt meg ma rad -
jon, és föl di ja va kat ád ju ta lom fe jé ben.
Így  ma ga  az  Is ten  a  meg ala pí tó ja
mind  a  két fé le  igaz sá gos ság nak,  a
lel ki nek is, meg a vi lá gi nak is, ezek ben
nincs sem mi em be ri in téz mény, ha -
nem csak is te ni ren de lés.” 
És nem ke ver he tő össze a ket tő.

Bár me lyik ol dal ról tör tén jék is ha tár -
át lé pés, nem em be ri kon ven ci ó kat,
nem a lu the ri teo ló gia tra dí ci ó it sért -
jük meg, ha nem Is ten rend je el len lá -
za dunk. Ak kor is, ha a vi lá gi ha ta lom
ar ra ve te me dik, hogy tör vényt al kot

a lé lek nek. De ak kor is, ha va la ki az
evan gé li um  sze rint  akar ná kor má -
nyoz ni  a  vi lá got,  s  min den  vi lá gi
tör vényt  és  ha tal mat  meg  akar na
szün tet ni. Mert az evan gé li um nem
azt mond ja, mit kell ten ni, ha nem az
evan gé li um azt mond ja, hogy „bár
gaz em ber vagy, Is ten még is meg bo -
csát”. Evan gé li um mal kor má nyoz ni a
vi lá got annyi, mint be en ged ni a far -
kas csor dát a juh akol ba. 
Mit  kezd jünk  ez zel  a  21.  szá zad

ma gyar va ló sá gá ban?
Van a bib li ai szó kész let nek egy na -

gyon sa já tos idő fo gal ma: a ka i rosz.
Dön té si hely ze tet, vissza nem hoz ha -
tó le he tő sé get je lent. Ha a mai ma -
gyar va ló ság ban – és eb be be le ér tem
az el múlt év ti ze de ket is – egy szó kö -
ré akar nám gyűj te ni a nyo mo rú sá ga -
ink ál ta lam fel is mert oka i nak tár há -
zát, ak kor ez a ka i rosz. 
El mu lasz tott ka i ro szok töm ke le ge

ter hel ben nün ket év ti ze dek óta. Ami -
kor fe cseg tünk, ha nem kel lett vol na
is, és pá nik ban hall gat tunk, ami kor
ki ál ta ni kel lett vol na. Ami kor ke res -
tük a túl élé si tak ti kát az Is ten irán ti
en ge del mes ség he lyett, vagy ép pen
úgy gon dol tuk, hogy a ma gunk bű -
ne i nek ta kar ga tá sá val, re la ti vi zá lá sá -
val ki utat ta lá lunk, és má sok há tán
akar tunk elő re men ni. 
Vé gül a tör vény nek és az evan gé li -

um nak és – en nek nyo mán, a lu the ri
teo ló gia lá tás mód ja sze rint – Is ten két -
fé le kor mány zá sá nak meg en ged he tet -
len össze ke ve ré se  az  is, ha po li ti kai
dön té se ket teo ló gi ai ér vek kel pró bál -
nak alá tá masz ta ni. Ezért jobb lett vol -
na, ha a Nem ze ti hit val lás nak a szo -
ká sos  és  nem zet kö zi leg  el fo ga dott
mó don a pre am bu lum ne vet  ad ják.
Ha son ló kép pen gaz da sá gi dön té -

sek nél sem len ne sza bad az Úr is ten -
re hi vat koz ni. Mint ahogy nem szol -
gál ta Is ten ügyét az sem, aki a ró mai
pá pa le ve lét, még ha sze líd mó don is,
de egy faj ta aján lás ra el küld te min den
is ko lá nak, köz tük a más fe le ke ze tű -
ek nek is. 
Azt gon do lom, hogy van nak hely -

ze tek, ami kor a tör vény és az evan -
gé li um meg kü lön böz te té sé nek böl -
cses sé ge el ve zet het ben nün ket ar ra,
hogy jó zan észt és szak mai fel ké szült -
sé get igény lő dön té se ink nél ne hi vat -
koz zunk a transz cen dens ha ta lom ra,
és el ve zet het ben nün ket ar ra is, hogy
iga zán  tü rel me sek  le gyünk.  Mert
akik Is ten tü rel mé ből él nek, ta lán le -
het nek má sok  iránt  is  tü rel me sek.
Hang sú lyo zom, nem a gaz em ber sé -
gek el né zé sé ről van szó, ha nem a jö -
vő ter ve zé sé nek és meg ala po zá sá nak
ak ci ó i ról. 

***

Azt mond tam az ele jén, hogy a cím
gon do kat okoz, mert gon dot je lent,
hogy mi a „ma gyar va ló ság”, és mit je -
lent  a  „lu the ri  mó don”.  Be val lom,
nem va gyok  egé szen biz tos  ab ban,
hogy  mind ez  öt ven ki lenc  perc  és
negy ven má sod perc után sok kal vi -
lá go sabb. Be érem az zal, ha kér dé sek
fo gal ma zód tak meg test vé re im szí -
vé ben, hogy ne tart sák na gyon ter -
mé sze tes nek, ami ma gá tól ér tő dő nek
tű nik. Hogy tud junk egy ki csit kri -
ti ku sab bak, egy ki csit tü rel me seb bek
és egy ki csit job ban Is ten nek en ge -
del mes ke dő ta nít vá nyok len ni.

A szer ző a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let nyu gal ma zott püs pö ke
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b A ha gyo má nyok hoz hí ven ja nu ár utol só hét vé gé jén tar tot ták meg Rév fü -
lö pön – im már ötö dik al ka lom mal – azt a Lu ther-kon fe ren ci át, amely nek
prog ram já ról az EvangélikusÉlet múlt he ti szá ma tudósított. Szer kesz -
tő sé günk ter mé sze tes nek tart ja, hogy a re for má to ri örök ség re fó kusz á -
ló szim pó zi um főbb elő adá sai, ha szer kesz tett, rö vi dí tett for má ban is, de
egyet len ma gyar nyel vű evan gé li kus he ti la punk ban is meg je len je nek…



g Isó Do rottya

1530  ta va szán  Lu ther Már ton be -
köl tö zött Ko burg vá rá ba, hogy a le -
he tő leg kö ze lebb le gyen Augs burg -
hoz, ahol tár sai – Me lancht hon ve -
ze té sé vel – az Ágos tai hit val lást ol -
vas sák fel a né met csá szár és a bi ro -
dal mi gyű lés előtt. Ő nem le het je len
a gyű lé sen, hi szen a bi ro dal mi átok,
me lyet 1521-ben Worms ban mond -
tak ki rá, most is ér vény ben van. De
írá sá val  a  tá vol ból  is buz dít ja övé it
azért, ne hogy el té ved je nek, vagy fél -
re ve zes sék  őket,  rá mu tat  azok ra  a
sar ka la tos pon tok ra, ame lyek hez ra -
gasz kod ni uk kell.
Egy szó val Lu ther ta nít ja övé it, és

ta nít ja ol va só it. Eb ben az írá sá ban –
In tés az ágos tai bi ro dal mi gyű lé sen
egy be gyűlt pa pok hoz –  meg fo gal -
maz za  azo kat  a  kér dé se ket,  ame -
lyek re a ke resz tyén egy ház nak tisz -
ta  és  igaz  vá la szo kat  kell  ad nia,  és
ame lye ket  min den  ke resz tyén nek
meg kell ta nul nia.

Bevezetés
Lu ther  kér dé sei  és  té mái  kö zött
nem csak a hit és a hit élet egyes kér -
dé sei sze re pel nek, ha nem a vi lá gi élet
ál tal fel ve tett kér dé sek is, me lyek re
az egy ház nak „egy há zi as”, az az bib -
li kus vá laszt kell ad nia. Így fo gal maz:
„Azon té te lek, me lyek nek tár gya -

lá sa  szük sé ges  az  iga zi  ke resz tyén
egy ház ban,  ame lye ket  mi  tár gya -
lunk: Mi a tör vény? Mi a bűn? Mi az
evan gé li um? Mi a ke gye lem? Mi a lé -
lek ado má nya? Mi az iga zi bűn bá nat?
Ho gyan gyó nunk he lye sen? Mi a hit?
Mi a bű nök nek bo csá na ta? Mi a ke -
resz tyén sza bad ság? Mi ben áll a sza -
bad  aka rat?  Mi  a  sze re tet?  Mi  a
meg pró bál ta tás? Mi a re mény? Mi a
ke reszt ség? Mi a mi se? Mi az egy ház?
Mik a kul csok? Mi a püs pök? Mi a di -
a kó nus? Mi a pré di ká to ri hi va tal? Mi
az  iga zi  ká té:  Tíz pa ran cso lat,  Mi -
atyánk, hit ága zat? Mi ben áll az iga -
zi imád ko zás? Mi a li tá nia? Ho gyan
ol vas suk  és ma gya ráz zuk  az  Írást?
Mik a jó cse le ke de tek? Ki ok ta tás a
há zas élet ről, a gyer me kek ről, a szol -
gák ról, a szol gá lók ról. Ho gyan tisz tel -
jük a fel ső ha tal mas sá got? Ele mi is ko -
lák. A be te gek lá to ga tá sa. A sze gé nyek
és kór há zak gyá mo lí tá sa. A hal dok lók
vi gasz ta lá sa.”
Lu ther ek kor nem el ső al ka lom mal

ta nít ja övé it  és ol va só it, hall ga tó it.
Az óta, hogy Is ten aka ra tá ból re for -
má tor lett, egye te mi elő adá sai mel -
lett a gyü le ke zet, az egy ház né pé nek
ta ní tá sa is gond já vá vált. Sok szor sür -
get ték egy-egy kér dés meg vá la szo lá -
sá ra. Így szü le tett pél dá ul a há rom
ser mo a bűn bá nat ról, a ke reszt ség ről
és az úr va cso rá ról. 
Ta ní tás sal szállt szem be a Wit ten -

berg ben  fel lé pő ra jon gók kal: nyolc
böj ti pré di ká ci ó já val cá fol ta ta ní tá sa -
i kat,  és  he lyes  me der be  te rel te  a
gyü le ke zet éle tét. Ami kor Áll ha ta tos
Já nos szász vá lasz tó fe je de lem el ren -
del te  az  egy ház lá to ga tást,  Lu ther
ma ga is részt vett ben ne, hogy lás sa,
mi lyen tu dás sal, is me ret tel ren del kez -
nek a gyü le ke ze tek tag jai. S ami kor
el ke se rí tő ké pet  ka pott, ne ki lá tott,
hogy „tan köny vet” ké szít sen: meg ír -
ta a Kis ká tét és a Nagy ká tét.
Lu ther nem volt pe da gó gus a szó

mai ér tel mé ben, de ta ní tó volt ab ban
az ér te lem ben, aho gyan min den teo -
ló gus, min den lel kész, min den pap –
s itt nem fe led het jük a hí vek egye te mes
pap sá gát sem – az. Jé zus misszi ói pa -
ran csa  min den  ke resz tyént  kö te lez
ar ra, hogy a ta nít vánnyá te vés szol gá -
la tá ban ta nít sa azo kat, akik rá bí zat tak.
Min den teo ló gus, min den lel kész és
ige hir de tő pe dig kö te lez ve van ar ra,
hogy az egy ház tisz ta és igaz ta ní tá sát
to vább ad ja fel nőt tek nek és gyer me kek -
nek egy aránt. A kül de té sét ve szí te né
el az egy ház, ha szol gái nem ta ní ta ná -
nak, ha szol gái nem tisz tán, bib li ku san
ta ní ta ná nak, és ha ta ní tá suk nem vo -
nat koz na  a  vi lá gi  élet  ál tal  fel ve tett
prob lé mák ra is, ha nem csu pán a hit és
a hit élet kér dé se i re.
Lu ther re mint re for má tor ra, ige -

hir de tő re, pap ra az Úr is ten egész egy -
há zá nak ta ní tá sát bíz ta. Ezért be szél -
he tünk még is a pe da gó gus Lu ther ről.
Ezért fog lal ko zik ve le a pe da gó gia tu -
do má nyá nak kö ré be tar to zó ne ve lés -
tör té net  is.  Ta ní tói  te vé keny sé ge,
teo ló gi ai ala po kon ál ló pe da gó gi á ja
mér föld kő a ne ve lés ben. Pe dig Lu ther
csak azt tet te egész éle té ben, ami rá -
bí za tott…

Atanításteológiaialapjai
Luthernél
Az „élet ren dek” teo ló gi á ja. Min den
em ber be le szü le tik az Is ten ál tal te -
rem tett élet ren dek be: a csa lád kö zös -
sé gé be, egy nép kö zös sé gé be, a mun -
ka vi lá gá ba. En nek alap ján tölt be kü -
lön bö ző sze re pe ket – me lye ket Lu -
ther or dó nak, rend nek ne vez –, en -
nek alap ján vég zi hi va tá sát. A ren dek,
ame lyek be tar to zik, meg ha tá roz zák
Is ten től ka pott fel ada ta it.
Lu ther  sza kít  az zal  a  kö zép ko ri

gon dol ko dás sal, hogy hi va tá sa csak
a pap ság nak van. Min den mun kát hi -
va tás nak mond, és vall ja, hogy hi va -
tás ként kell gya ko rol ni. Ez zel azt is ki -
fe je zi, hogy a hi va tá sok kö zött nincs
ki sebb és na gyobb. Mind re szük ség
van, ezért mind egyen ér té kű. A vi lá -
gi hi va tá sok ban le vő ke resz tyén em -
be rek vé gez zék te hát el kö te le zet ten
vi lá gi szol gá la tu kat, a ne kik ada tott
ren dek ben  le gye nek  ja vuk ra  kör -
nye ze tük nek,  kö zös sé ge ik nek,  vá -
ro suk nak, né pük nek.
A szü lői, apai, anyai hi va tás ban élő

em ber Is ten től ka pott kül de té se te -
hát, hogy gon doz za gyer me ke it, ne -
vel je őket tes ti-lel ki ér te lem ben egy -
aránt. A ke resz tyén szü lő pe dig Jé zus
misszi ói pa ran csá ra te kint ve ta ní tó -
ja gyer me ke i nek. Ne ki kell a ta nít -
vánnyá te vés szol gá la tá ban fá ra doz -
nia, mert a gyer me kei azok, akik rá
van nak bíz va.

A „szü lői” fe le lős ség teo ló gi á ja.
Lu ther  a  szü lői  hi va tást  ki ter jesz ti
min den olyan hi va tás ra, amely va la -
mi kép pen  gond vi se lés re  ren del te -
tett: egy or szág, egy vá ros, egy gyü -
le ke zet  gon do zá sá ra  és  ta ní tá sá ra.

Vagy is azt a fe le lős sé get, ame lyet a
szü lők hor doz nak gyer me ke ik ne ve -
lé se iránt, hor doz za egy vá ros ve ze -
té se a vá ros pol gá ra i nak gon do zá sa,
ne ve lé se, egy or szág elöl já rói az or -
szág né pe iránt, az egy ház pap jai pe -
dig gyü le ke ze tük tag jai iránt. Ezért a
gyer me kek ta ní tá sa, ne ve lé se Is ten -
től ren delt fel ada ta a vi lá gi kor mány -
zás nak.  Rá adá sul  Lu ther  rá mu tat
ar ra is, hogy a vi lág sor sa rend kí vü li
mér ték ben függ at tól, aho gyan gyer -
me ke in ket ne vel jük.

nevelés
Lutherteológiájaalapján
A ne ve lés cél ja. Lu ther re for má to ri te -
vé keny sé ge  foly tán  szám ta lan  ko -
los tor nép te le ne dett el, szer ze tes ren -
dek, apá ca ren dek szűn tek meg. Már -
pe dig a ta ní tás, gyer mek ne ve lés szín -
te rei a ko los to rok vol tak. Rá adá sul
Wit ten berg ben a ra jon gók ala po san
össze za var ták  az  egy sze rű  né pet,

mert azt ta ní tot ták, hogy a tu do má -
nyos kép zett ség, az az a ta nu lás ár tal -
mas, ör dö gi do log. Nincs rá szük sé -
ge a ke resz tyén em ber nek…
Ezért ír ja meg Lu ther Már ton a Né -

met or szág összes vá ro sa i nak pol gár -
mes te re i hez és ta ná cso sa i hoz ke resz -
tyén is ko lák fel ál lí tá sa és fenn tar tá sa
vé gett cí mű  ira tát  1523-ban.  Eb ben
hang sú lyoz za, hogy ha a  szü lők nek
fon tos vol na gyer me kük üd vös sé ge és
bol dog sá ga, ak kor nem tét len ked né -
nek:  meg ke res nék  és  meg te rem te -
nék gyer me ke ik lel ki nö ve ke dé sé nek
le he tő sé ge it, vagy is ke resz tyén mód -
ra ne vel nék és ta nít tat nák őket.
Azért  ne vel jük  gyer me ke in ket,

hogy hí vő, is ten fé lő, igaz ke resz tyén
em be rek  le gye nek.  En nek  egye nes
kö vet kez mé nye  pe dig  az,  hogy  az
igaz ke resz tyén em ber ér té kes tag ja
lesz tár sa dal má nak, hi va tá sát szor gal -
ma san  és  hű sé ge sen  vég zi,  éle tét
tisz tes ség ben és hasz no san éli. S ha
már a szü lők – kü lön bö ző okok ból –
nem al kal ma sak a gyer mek ne ve lés -
re, vagy nem tud nak ve le fog lal koz -
ni, ak kor ezt a célt a vá ro sok ve ze tő -
i nek, az elöl já rók nak kell ma guk elé
tűz ni és meg va ló sí ta ni. 

A ne ve lés tar tal ma.A hit is me re tek
át adá sa, a ka te ké zis vagy ká té ta ní tás
min dig,  már  a  kez de tek től,  fon tos
volt az egy ház szá má ra. A tan anyag a
Tíz pa ran cso lat, az Apos to li hit val lás
és a Mi atyánk is me re te volt. 
Ami kor  Lu ther  ká té írás hoz  fog,

meg őr zi ezt az egy há zi ha gyo mányt
–  ma gya rá za to kat  fűz  ezek  egyes
sza ka sza i hoz  –,  ugyan ak kor  ki  is
bő víti ká té ját a ke reszt ség és az úr -
va cso ra igé i vel, il let ve ezek nek a ma -
gya rá za tá val. Ez te hát sze rin te az a
mi ni mum, ame lyet min den ke resz -

tyén nek tud nia kell, ame lyet szün te -
len gya ko rol nia is kell, hogy el ne fe -
lejt se, és gon dol kod nia is kell ró la,
hogy el mé lyül jön ben ne.
A ká té ta ní tá sát a csa lád fő fel ada -

tá ul  szab ja.  Köz is mert  a  Kis ká té
fel ira ta: „A csa lád fő így ta nít sa há za
né pét!”
Lu ther az zal is fog lal ko zik, hogy

mit ta nul ja nak a gyer me kek az is ko -
lák ban. A leg na gyobb súlyt a nyel vek
ta ní tá sá ra te szi, kö zöt tük is a Szent -
írás nyel ve i nek el sa já tít ta tá sá ra, hogy
mi nél töb ben meg ért sék az igét.

A re for má tor gyer mek szem lé le te.
Hogy mi ként te kin tet tek Lu ther ko -
rá ban  a  gyer me kek re,  ar ra  leg jobb
pél da az, aho gyan őt ne vel ték. Rend -
kí vü li  szi go rú ság, oly kor ke gyet len
bá nás mód, ve rés, mind ez azért, hogy
meg tör jék a gyer mek bű nös aka ra tát,
és en ge del mes ség re ne vel jék. A gyer -
mek te hát bű nös lény, aki ből „ki kell
ne vel ni bű nös sé gét”.

Lu ther  azon ban  egé szen  más -
ként te kint a gyer mek re. Ko rát meg -
ha zud to ló  mó don  hang sú lyoz za,
hogy a gyer mek fi nom lel két óv ni
kell,  a  leg fon to sabb  az,  hogy  jól
sze res sék…
Kü lön meg kell em lí te nünk, hogy

ami kor Lu ther gyer me kek ne ve lé sé -
ről be szél, ak kor egy aránt gon dol a fi -
úk ra és a lá nyok ra. Ép pen bib li kus lá -
tás mód ja  kész te ti  er re,  hi szen  Pál
apos tol nyo mán gon dol kod va vi lá gos
szá má ra,  hogy  „Krisz tus ban (…)
nincs fér fi, sem nő”. (Gal 3,28) Ezért
a ka te ké zis ta nu lá sa és az is ko lá ba já -
rás egy aránt fon -
tos  a  fi úk  és  a
lá nyok szá má ra.
A Ke resz tyén is -
ko lák fel ál lí tá sa
ügyé ben cí mű
ira tá ban  nem -
csak tu dós mes -
te rek ről, ha nem
mes ter nők ről is
be szél,  akik  „a
köny vek hez  és
más  tu do má -
nyok hoz, mű vé -
sze tek hez és tör té ne tek hez ér te nek”,
akik  ta nít hat ják  a  gyer me ke ket.  A
gyer me kek nek pe dig na pon ta is ko lá -
ba kell jár ni uk.

A ne ve lés mód sze rei.A szü lők szá -
má ra a hit alap ve tő dol ga i ra va ló ne -
ve lés ben Lu ther Már ton lé pés ről lé -
pés re ha tá roz za meg a mód sze re ket. 
El ső  lé pés:  egy  rög zí tett  szö veg

alap ján ta nul ja meg a Tíz pa ran cso -
la tot, Hi szek egyet, Mi atyán kot és a
szent sé gek sze rez te té si igé it – ez az
is me ret szer zés fá zi sa. 
Má so dik lé pés: ért se meg, mit je -

lent a szö veg – ez a ma gya rá zat. Meg -

fe le lő időt kell rá szán ni, míg meg érik
a ta nu ló ban.
Har ma dik lé pés: sze mély re sza -

bot tan kell bő ví te ni az is me re te ket
asze rint, ki hez me lyik rész áll kö ze -
lebb – hogy ta pasz ta la tok ká vál ja nak
a meg szer zett is me re tek. 
Utol só lé pés: ösz tö nöz ni a gyer me -

ke ket ar ra, hogy él je nek gyak ran a
szent ség vé te lé vel, s így gya ko rol ják
ma gu kat a ke resz tyén élet ben.
Az egész mód szert át hat ja a ta nít -

va ta nul ni el ve, hi szen a csa lád fő sem
„per fekt” a tan anyag ban, még is ta nít.
S ta nít va ta nul. Lu ther sze rint kö te les
he ten te egy szer fel mon dat ni há za né -
pé vel a ká tét, és ügyel nie kell ar ra, hogy
pó tol ják a hi á nyos sá go kat. A Nagy ká -
té elő sza vá ban a re for má tor fel hív ja a
fi gyel met: so ha sen ki nem mond hat -
ja ma gá ról, hogy ő már tud ja, s nem
szo rul to váb bi ta nu lás ra…

Luthermaistanítbennünket
Az is ko láz ta tás te rén ép pen Lu ther
re for má ci ó ja nyo mán in dul tak meg
óri á si vál to zá sok, és ha tal mas fej lő -
dés kez dő dött. A vi lá gi kor mány zás
egy re in kább fel is mer te a gyer mek -
ne ve lés fon tos sá gát. Ta ní tók, pe da -
gó gu sok  mun kás sá ga  ki for mál ta  a
pe da gó gia tu do má nyát, amely az óta
is gaz da go dik, erő sö dik is me re tek -
ben,  ta pasz ta la tok ban,  tár gyi  esz -
kö zök ben. Igaz azon ban az is – saj -
nos –, hogy az is ko láz ta tás zö mé ben
el sza kadt az egy ház tól s an nak alap -
já tól, a tisz ta ta ní tás tól.
Az egy ház nak a ka te ké zis mint a

hit is me re tek ta ní tá sá nak tan tár gya
ma radt meg, amely be azon ban nem -
csak a hit és a hit élet egyes kér dé sei
tar toz nak, ha nem a vi lá gi élet ál tal
fel ve tett  kér dé sek  is,  me lyek re  az
egy ház nak „egy há zi as”, az az bib li kus
vá laszt kell ad nia.

***

Mennyi re va gyunk gya kor lot tak egy -
há zunk ta ní tá sá ban? Mennyi re gya -
ko rol juk ma gun kat ben ne? Ha most
Lu ther kér dé se it, me lyek ben meg fo -
gal maz ta a ke resz tyén ta ní tás lé nye -
gét, is mét sze münk elé vesszük, pró -
bá ra te het jük ma gun kat! Va jon hány
kér dés re tu dunk vá la szol ni? Va jon ta -
nít juk-e ezek re a ránk bí zot ta kat?…

Lu ther ta nít ma is. Ta ní tá sa tisz -
ta  és  igaz.  Át  kel le ne  gon dol nunk
mind annyi unk nak  új ra.  Ta nul ni
kell(ene)  új ra.  Tisz tán  és  iga zán
kell(ene) ta ní ta ni új ra. Mert bi zony
igaz Lu ther nek ez a mon da ta is: „Bi -
zony nem tesz Is ten cso dát, amíg a
dol gon  az  ál ta la  ren del ke zé sünk re
meg adott  esz kö zök kel  nem  se gí -
tünk.” (Ke resz tyén is ko lák fel ál lí tá sa
ügyé ben, 166. ol dal)

A szer ző a Veszp ré mi Evan gé li kus
Egy ház köz ség lel ké sze
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A pré di ká ci ó nak a kö zép ko ri egy ház -
ban két mű fa ja volt: a ser mo (té ma -
pré di ká ció) és a ho mí lia (tex tus alap -
ján  mon dott  pré di ká ció).  Lu ther
mind két mű fajt mű vel te. 

sermók
A Ho gyan szem lél jük Krisz tus szent
szen ve dé sét? cí mű, 1519-ben a nagy hét
több nap ján, fel oszt va el mon dott ser -
mó ját eb ben a kör ben – azt hi szem –
is mert nek fel té te lez het jük, hi szen a
Ma gyar Lu ther Fü ze tek 6. kö te té ben
ma gya rul  is  hoz zá fér he tő.  Eb ben  a
ser mó ban pré di kált for má ban csen -
dül nek fel Lu ther Hei del berg ben két
esz ten dő vel ko ráb ban meg fo gal ma -
zott teo ló gi ai lá tás mód já nak, a theo -
lo gia cru cis nak leg főbb ele mei. 
Ezt mond ja: „Ke resz tény nek… csak

azok ne vez he tők jog gal, aki ket Krisz -
tus ne ve és éle te meg ra ga dott és be le -
vont az ő éle té be, mi ként Szent Pál
mond ja Gala ta 5,24-ben: »Akik Krisz -
tu séi, azok Krisz tus sal együtt meg fe -
szí tet ték tes tü ket an nak min den kí -
ván sá gá val  együtt.«  Mert  Krisz tus
szen ve dé sét nem sza vak kal és jel ké pe -
sen, ha nem va ló sá go san kell át él ni…”
Ha son ló an  is mert nek  fel té te lez -

het jük a Ma gyar Lu ther Fü ze tek 3.
kö te té ben Nyolc böj ti pré di ká ció Wit -
ten berg né pé nek cí men ma gya rul  is
meg je lent, úgy ne ve zett In vo ca vit pré -
di ká ci ó kat, ame lye ket Lu ther 1522-ben,
a böjt el ső he té ben Karl stadt kép- és
szo bor rom bo ló te vé keny sé gé nek meg -
fé ke zé sé re mon dott el. Ezek ben fej ti ki
Lu ther ta lán el ső íz ben az üd vös ség
szem pont já ból adi a fo ron – ma gya rul
kö zöm bös – dol gok ról val lott né ze tét:
amit Is ten igé je nem ír elő, azt kö te -
le ző  ér vénnyel  sen ki  nem  pa ran -
csol hat ja meg, és amit Is ten igé je nem
tilt, azt em ber sem tilt hat ja meg. Az
ol tár ról, a ké pek ről, a szob rok ról Is -
ten  igé je  nem  ren del ke zik,  te hát
hasz ná la tu kat  vagy  mel lő zé sü ket
sza ba don kell hagy ni. 
Saj ná la tos mó don  sok  fél re ér tés

for rá sa lett, hogy a pén te ki ser mó ban
Lu ther eb ben a ke ret ben be szél az úr -
va cso rá ról. De nem az úr va cso rát so -
rol ja az üd vös ség szem pont já ból adi -
a fo ron dol gok kö zé, mint aho gyan ezt
töb ben  pró bál ják  be le ma gya ráz ni
sza va i ba, ha nem azt, hogy mi kor él
va la ki a szent ség gel. Az el len til ta ko -
zik, hogy a pá pa a hús vé ti idő ben va -
ló  gyó nást  és  úr va cso ra vé telt  pa -
rancs ba  ad ja. Az zal  ér vel,  hogy  az
em ber hi té nek ere je in ga do zó. Az úr -
va cso rát üd vös sé günk re pe dig csak
erős hit tel ve het jük. 
„…Bi zony nincs mind egyi künk nek

ilyen hi te; bár csak ad ná Is ten, hogy
min den ti ze dik em ber nek ilyen hi te
vol na. Néz zé tek, ilyen tisz ta, túl ára -

dó kin cse, ami lyen nel Is ten az ő ke -
gyel mé ből el árasz tott min ket, nem
le het  akár ki nek,  csak  olya nok nak,
akik  meg kí sér tet nek,  tör tén jék  az
tes ti ek ben vagy lel ki ek ben; tes ti leg ül -
döz te tés ál tal, lel ki ek ben a lel ki is me -
ret csüg ge dé se mi att, kí vül ről vagy
be lül ről  az  ör dög  ál tal,  aki  akár -
hány szor meg töl ti a szí ve det gyen ge -
ség gel,  fé le lem mel  és  csüg ge dés sel
úgy, hogy már azt sem tu dod, há nya -
dán állsz Is ten nel, s bű ne i det az or -
rod alá dör gö li. És még is egye dül az
ilyen fé le lem től görcs be rán dult, re -
me gő szív ben akar Is ten lak ni, aho -
gyan azt Ézs 66,2-ben mond ja. (…)
Az olyan em ber, aki nem ilyen lel ki -
ál la pot ban  van,  tar tóz kod jék  egy
ide ig et től a szent ség től, mert ez az
étek nem kí ván ko zik jól la kott és du -
gig telt szí vek be, s ha még is oda ke -
rül, hát meg fek szi azt. Ha te hát a lel -
ki is me ret  ilyen szo ron gat ta tá sát és
csüg ge teg szí vünk bu ta esen dő sé gét
érez nénk, ak kor lép nénk tel jes alá zat -
tal és tisz te let tel az ol tár elé, s nem
pe dig se szó, se be széd, min den alá -
zat és is ten fé le lem nél kül. Ilyen fé le -
kép pen hát nem érez zük ma gun kat
min dig er re in dít va… Ezért a leg jobb
dol guk azok nak van, akik re a ha lál és
az ör dög kí sért ve tá mad szün te len, és
ne kik ada tik a leg ké nyel me sebb mó -
don, hogy erős hit tel higgye nek…”
Lu ther nak még há rom má sik ser -

mó ja is el ér he tő ma gyar nyel ven, a
Ma gyar Lu ther Fü ze tek 4. kö te té ben:
a bűn bá nat ról, a ke reszt ség ről és az
úr va cso rá ról szó ló be széd. 
A  bűn bá nat ról  szó ló  ser mó ban

Lu ther kü lönb sé get tesz a bün te tés
el en ge dé se és a vé tek meg bo csá tá sa
kö zött. Míg  a  bün te tés  el en ge dé se
nem űzi ki a bűnt az em ber ből, és kö -
vet ke zés kép pen  nem
bé kí ti ki az em bert az
Is ten nel, ad dig a vé tek
meg bo csá tá sa igen. 
Lu ther hang sú lyoz za

a bűn bá nat és a tö re de -
lem fon tos sá gát a bűn -
bo csá nat el nye ré sé hez,
de  nem  mu laszt ja  el
hoz zá ten ni: „A bűn bo -
csá nat (…) nem ada tik
sen ki nek  sem  a  sa ját
bű nei fö löt ti bá nat, sem
az elég té tel cse le ke de -
tei  ér de mé ért,  ha nem
egye dül Is ten azon ígé -
re té be  ve tett  hi tért,
hogy »amit fel ol do zol,
fel  lesz  old va…«  stb.
Bár a tö re del met és jó
cse le ke de tet nem sza -
bad el hagy ni, de ezek -
re  sem mi kép pen  sem
le het  épí te ni,  ha nem
egye dül Krisz tus nak ar -
ra  a  bi zo nyos  igé jé re,
amely  biz to sít  ar ról,
hogy  ha  a  pap  fel ol -
doz,  ak kor  fel  is  vagy
old va.  (…)  Ha  pe dig
nem hi szed, hogy va ló -
ban meg bo csát tat tak bű ne id, és va ló -
ban meg sza ba dul tál tő lük, úgy po gány
vagy, nem ke resz tény, és hi tet len Urad,
Krisz tu sod iránt, ami a leg sú lyo sabb,
Is ten  el le ni  bűn.  (…)  Ne  vi tat kozz
hát ar ról, hogy bűn bá na tod ele gen -
dő-e, vagy sem, ha nem légy bi zo nyos
ab ban,  hogy  min den  igye ke ze ted,
bűn bá na tod nem ele gen dő, és ezért
me ne külj Is ten ke gyel mé hez, és légy
egé szen  biz tos  az  igé ben,  amit  a

szent ség ben  hal lasz…  Te hát  igaz,
hogy  a  pap  va ló ban meg bo csát ja  a
bűnt és vét ket, de nem ad hat a bű nös -
nek hi tet, mely a bűn bo csá na tot (…)
el fo gad ja. Ezt Is ten nek kell ad nia…”
A ke reszt ség ről Lu ther ezt mond -

ja: „…igaz ugyan, hogy ami kor az em -
ber ki jön a ke reszt ség ből,  tisz ta és
bűn  nél kü li,  egé szen  ár tat lan.  De
ezt  so kan  nem  he lye sen  ér tik:  azt
gon dol ják,  nincs  itt  töb bé  sem mi
bűn, lus ták és ha nya gok lesz nek a bű -
nös  ter mé szet meg öl dök lé sé ben,  s
ugyan úgy vi sel ked nek egye sek a gyó -
nás után is. Ezért he lye sen kell ér te -
nünk és tud nunk, hogy amíg tes tünk
itt él, ter mé sze té nél fog va go nosz és
bű nös. 
Is ten, hogy ezen se gít sen, azt ha -

tá roz ta, hogy egé szen más sá és új já
akar ja  te rem te ni.  Amint  Je re mi ás
18-ban mond ja: a fa ze kas azt a fa ze -
kat,  amely  nem  jól  si ke rült,  új ra
össze gyúr ja az agyag gal, az tán má sik
fa ze kat ké szít, olyat, ami ne ki tet szik.
Így vagy tok – mond ja Is ten – ti az én
ke zem ben. Vagy is mi az el ső szü le -
tés kor  nem  jól  si ke rül tünk.  Ezért
új ra a föld be vet ben nün ket a ha lál ál -
tal, és új já te remt min ket az utol só na -
pon, hogy ak kor jól si ke rül jünk, és
bűn  nél kül  le gyünk.  Ezt  a  vég zést
kez di vég re haj ta ni a ke reszt ség ben.”
A Krisz tus va ló sá gos szent tes té nek

sac ra men tu má ról cí mű  ser mó ban
Lu ther így ta nít: „En nek a szent ség -
nek a  je len té se vagy ered mé nye az
összes szen tek kö zös sé ge. (…) En nek
az az ér tel me, hogy Krisz tus a szen -
tek kel együtt egy lel ki tes tet al kot. (…)
Eb ben a szent ség ben te hát ma ga Is -
ten ad az em ber nek a pap ál tal biz -
tos je let ar ról, hogy Krisz tus sal és az
ő szent je i vel egye sül, s min den dol -

guk  kö zös  lesz  úgy,  hogy  Krisz tus
szen ve dé se és éle te az ő sa ját já vá vá -
lik,  úgy szin tén  az  összes  szen tek
éle te és szen ve dé se. (…) De ugyan így
kell az em ber nek kö zös sé get vál lal -
nia Krisz tus és az ő szent je i nek min -
den nyo mo rú sá gá val és ba já val is, ezt
is ve lük együtt kell szen ved nie és vi -
sel nie. (…)
Haj da ná ban he lye sen él tek ez zel a

szent ség gel, és meg ta ní tot ták a né pet

ar ra, hogy he lye sen ér tel mez ze ezt a
kö zös sé get, úgy, hogy a tes ti ele delt
és ja va kat is össze hord ták az egy ház -
ban, s ki osz tot ták azok közt, akik rá -
szo rul tak, amint Pál le is ír ja 1Kor 11-
ben. In nen ered a mi sé ben a coll ec -
ta szó, ami kö zös gyűj tést je lent… 
Légy raj ta, hogy (…) sen ki től ne

kü lö nülj el gyű lö let tel vagy ha rag gal:
mert a kö zös ség nek, sze re tet nek és
egy ség nek ez zel a szent sé gé vel nem
fér meg a vi szály ko dás és a sza ka dár -
ko dás.  (…)  A  ká rom lók,  ha mi san
ítél ke zők és más em be rek meg ve tői
eb ben a szent ség ben el ke rül he tet le -
nül a ha lált ve szik, amint Szent Pál
1Kor 11,29-ben ír ja. (…) Hol ott Krisz -
tus azért ad ta a tes tét, hogy a szent -
ség je len té sét, a kö zös sé get és a sze -
re tet ben va ló át for má ló dást gya ko -
rol juk, s sa ját ter mé sze tes tes tün ket
ke ve sebb re be csül jük, mint a lel ki tes -
tün ket, vagy is az ő szent je i nek kö zös -
sé gét. (…) 
Ez  a  szent ség  te hát  olyan  gáz ló,

híd, aj tó, ha jó és hord ágy, ame lyen és
ame lyen ke resz tül eb ből a vi lág ból az
örök élet be me gyünk át.” 

Homíliák
Lu ther ho mí li ái írás ma gya rá zat jel -
le gű ek  vol tak,  még is  sze mély hez
szó ló ak. Ezt Lu ther úgy ér te el, hogy
hall ga tó it be le von ta a bib li ai tör té net -
be. A szó szé ken az egy sze rű, Bib li át
még alig is me rő em be rek szá má ra is
ért he tő mó don fej tet te ki azt a mély
tar tal mat, ame lyet az egye te mi ka ted -
rán a Szent írás dok to ra ként teo ló gu -
sok hoz szól va mon dott el. 
Lu ther  ho mí li ái  ma gya rul  nem

hoz zá fér he tők. Csu pán a Há zi pos -
til lák né ven is mert gyűj te mény je lent
meg 1896-ban, majd 1903-ban, Záb -

rák Dé nes sop ro ni  lel -
kész  for dí tá sá ban.  …
Ezek több sé gét az 1532–
35 kö zött be te ges ke dé se
mi att temp lo mi szol gá -
la tot  csak  rend kí vü li
eset ben  vál la ló  Lu ther
ott ho ná ban, tá gabb ér te -
lem ben vett há za né pe
előtt mond ta el. 
Eb ből  a  ha tal mas

anyag ból  egy  gyöngy -
sze met sze ret nék most
ki emel ni:  Lu ther  böjt
má so dik  va sár nap ján
post il la ver baMt 15,21–
28,  az az  a  ká na á ni
asszony tör té ne té ről el -
mon dott pré di ká ci ó ját. 
Rö vid be ve ze tő után

Lu ther  így  foly tat ja:
„Min de nek előtt azt ért -
sük  meg,  hogy  ez  az
evan gé li um  nem  gyer -
me kek hez il lő, holt be -
tűk kel va ló ját sza do zás -
ra hív, ha nem az Is ten -
ben va ló hit bá tor küz -
del mét és  sú lyos ag go -
dal ma it  tár gya ló ne héz
tu do mány, ami ar ra ta -

nít, hogy Is ten se gít sé gül hí vá sá tól és
a hoz zá va ló kö nyör gés től sem mi se
ri asszon el ben nün ket, még az sem,
ha ő ne met mond ké ré sünk re. 
Sze münk előtt vív ja ezt a har cot a

ká na á ni asszony. Sze mé lyé ből adó dó -
an  hely ze te  olyan  rossz,  hogy
rosszabb már nem is le het ne. (…) Ez
az asszony – mi vel po gány volt – azt
gon dol ta, mert nem is gon dol ha tott
mást, hogy ő nincs a ki vá lasz tot tak

kö zött. De le nye li ezt a nagy és ke -
mény gom bó cot, és oda lép az Úr Jé -
zus elé: »Uram, Dá vid Fia! Kö nyö rülj
raj tam!« (…) Krisz tus jól hall ja ezt a
ki ál tást, de nem fe lel rá egy szót sem.
(…) De ez a sze gény nő még et től sem
ri ad vissza. (…) A ta nít vá nyok vég -
re meg un ják a ki a bá lást, és – mint -
ha Krisz tus nál is nagy lel kűb bek len -
né nek – úgy vé lik, hogy az Úr túl szi -
go rú  és  ke mény szí vű.  Ezért  hoz zá
lép nek, és így ese dez nek az asszony
ér de ké ben:  »Uram,  nézd,  mi lyen
alá zat tal és buz ga lom mal kér té ged:
add meg, amit kí ván, és se gíts raj ta,
kü lön ben nem tá gít tő led!« (…)
Ám  (…)  Krisz tus  így  szól:  »Én

nem kül det tem más hoz, csak Iz ra el
há zá nak el ve szett  ju ha i hoz.« Ez zel
csa pást mér a ta nít vá nyok fe jé re is.
Sem  őket,  sem  az  asszonyt  nem
akar ja meg hall gat ni. 
Az asszony nak most már min den

oka meg van, hogy így gon dol kod jék:
»Bi zo nyo san ér zé ket len em ber ez…«
Márk sze rint az asszony még a ház -
ba  is  be megy  az Úr  után, …aho vá
Krisz tus  elő le  me ne kül.  Ám  az
asszony ott is térd re bo rul előt te. 
Az Úr szí ve azon ban még ek kor

sem in dul meg. Mert fi gyelj csak! Mit
mond az asszony nak? »Nem il lő do -
log ez!« »Nem jó el ven ni a gyer me -
kek ke nye rét és oda dob ni a ku tyák -
nak!« Ha az Úr ezt ne kem mond ta
vol na,  azon nal  ott hagy tam  vol na.
(…) Mert szer fe lett ke mény szó az,
amit az Úr az asszony ar cá ba vág. (…)
Annyi ez, mint ha ezt mon da ná: »Az
ör dö gé vagy min de nes től, ta ka rodj
in nét! Nincs itt sem mi ke res ni va lód!«
Ez ám az  iga zán ne héz pró ba té tel! 
(…) Re mek pél da ez, ami ből meg -

is mer het jük, mi lyen ha tal mas do log
a hit! Ez a hit Krisz tust, ami kor a
leg ha ra go sabb nak  lát szik,  a  sa ját
sza vá nál fog ja meg, és a ke mény el -
uta sí tást  biz ta tó  cél zás sá  ala kít ja.
Meg for dít ja  e  sza vak  ér tel mét,  és
ma gá ra néz ve a leg üd vö sebb mó don
ma gya ráz za. 
»Azt mon dod, eb va gyok?« – fe -

lel az asszony. »Ám le gyen! Szí ve sen
le szek az, bánj csak ve lem úgy, mint
a ku tyád dal. Add a ke nye ret a gyer -
me ke id nek. Ül tesd csak őket az asz -
ta lod hoz. Én er re nem tar tok igényt.
Csak azt en gedd meg, hogy az asz tal
alá hullt mor zsá kat fel szed hes sem.
Csak azt add ne kem, ami a fi ak nak
már nem kell, és ami úgy is el vesz ne.
Szí ve sen  meg elég szem  ez zel  is.«
Krisz tust  te hát  sa ját  sza vá val  fog ja
meg. Ezért nem csak a ku tyá kat meg -
il le tő jo got nye ri el, amit kért, ha nem
a gyer me kek jo gát is meg kap ja. Mert
mit te gyen a mi ke gyes Jé zu sunk? Sa -
ját csap dá já ba esett, és most áll nia
kell a sza vát! De hi szen szí ve sen in -
dul ő kö nyö rü let re, csak le gyen, aki
így meg in dí ta ni ké pes. (…)
Mind ez  pél da  szá munk ra,  hogy

meg ért sük be lő le, mi lyen nagy az Is -
ten ke gyel me és jó sá ga. Ami né ha ké -
sik ugyan, és úgy tű nik, mint ha Is ten
vá ra koz tat na min ket, mi előtt meg se -
gí te ne. De ha ki tar tunk a kö nyör gés -
ben és az ese de zés ben, ak kor Is ten
vé gül ir gal mas sá gá nak sok kal ki vá -
lóbb  je lé vel  ör ven dez tet meg  ben -
nün ket, mint sem hit tük vagy re mél -
tük vol na…” 
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Lu ther sze rint a Zsol tá rok köny ve a
ke resz tény em ber imád sá gos köny ve:
Dá vid imád sá ga – Krisz tus imád sá -
ga; Krisz tus imád sá ga – a ke resz tény
em ber imád sá ga. 

Lutherésazsoltárok
Az  Ószö vet ség e  pá rat lan,  köl tői
köny vé hez (ame lyet szer ke ze ti leg a
Tórá hoz ha son ló an öt rész re osz tot -
tak) Lu ther több ször is írt elő szót és
utó szót, buz dít va a hí vő ket, hogy mi -
nél gyak rab ban ol vas sák, éne kel jék a
zsol tá ro kat, sőt egyes ré sze it kí vül -
ről is ta nul ják meg. 
1528-ban  ír ja:  „Mer re  lelsz  még

olyan ör ven de ző sza vak ra, mint a di -
csé ret és a há la adás zsol tá ra i ban… S
mondd, hol ta lál nál mé lyebb, pa na -
szo sabb, ke se rűbb sza va kat a szo mo -
rú ság nál, mint a kö nyör gé sek ben?”
A re for má tor zsol tár ma gya rá za tai

kin cses bá nyát je len te nek teo ló gi á já -
nak meg ér té se szem pont já ból.

Az51.zsoltár
Az 51. zsol tár – Mi se re re mei De us –
egyi ke a „hét bűn bá na ti zsol tár nak”
(6; 32; 38; 51; 102, 130; 143), a gyűj te -
mény kö zép ső da rab ja.
A zsol tár egy va ló sá gos em ber, ne -

ve ze te sen Dá vid ki rály va ló sá gos is -
ten ta pasz ta la tá ról szól: drá mai küz -
de lem ben, po ko li mély sé get  és  égi
ma gas sá go kat meg jár va éli át a bűn,
bűn is me ret, bűn bá nat, ke gye lem, meg -
té rés, új já szü le tés, há la adás és a kö zös -
ség vál la lás ha tal mas bib li ai té má it.
A tör té net hát te re jól is mert: Dá -

vid ki rály el csá bí tot ta Bet sa bét, Uri -
ás  fe le sé gét,  majd  Uri ást  ha lál ba
küld te. Is ten Ná tánt küld te el Dá vid -
hoz. A pró fé ta egy pél dá za tot mon -
dott el a ki rály nak egy sze gény és egy
gaz dag em ber ről, mely ben a gaz dag
em ber erő szak kal el vet te a sze gény
em ber  bá rány ká ját.  A  tör té ne tet
hall va Dá vid fel há bo ro dott, és így ki -
ál tott  fel:  „Az élő Úr ra mon dom,
hogy ha lál fia az az em ber, aki ezt tet -
te!” Ná tán vá la sza így hang zott: „Te
vagy az az em ber!” Ná tán ma gya rá -
za tát  hall va  Dá vid  őszin tén  be is -
mer te bű nös sé gét: „Vét kez tem az Úr
el len.” Ná tán er re így fe lelt: „Az Úr is
el en ged te vét ke det, nem halsz meg.”
(2Sám 11–12)
Az 51. zsol tár ról Lu ther há rom al -

ka lom mal is írt kom men tárt. Elő ször
még szer ze tes ként 1513–15-ben tar -
tott ró la elő adá so kat, több nyi re pa -
ra frá zi sok for má já ban; 1517-ben je lent
meg el ső ön ál ló nyom ta tott mű ve, a
Die Si eben pus psalm,mely 1525-ig ki -
lenc ki adást ért meg. Ezt az el ső, né -
met nyel vű ira tát tel je sen át hat ja a lel -
ki pász to ri hang vé tel. 
A leg ter je del me sebb kom men tárt

ti zen öt év vel ké sőbb, 1532-ben ír ta,
ami kor a wit ten ber gi egye te men elő -
adás-so ro za tot  tar tott  ró la  jú ni us
ele jé től jú li us vé gé ig.

***

Az aláb bi ak ban pár hu za mo san ol vas -
suk és kom men tál juk Lu ther 1517-ben,
il let ve 1532-ben írt ma gya rá za tát. 
Az 1–2. vers pon to san utal a zsol -

tár meg írá sá nak fent em lí tett hát te -
ré re: „A kar mes ter nek: Dá vid zsol tá -
ra, ab ból az idő ből, mi kor ná la járt
Ná tán pró fé ta, mert be ment Dá vid
Bet sa bé hoz.”
A 3. vers így hang zik: „Kö nyö rülj raj -

tam ke gyel med del, Is te nem, tö röld el
hűt len sé ge met nagy ir gal mad dal!”
1517-ben  Lu ther  ek kép pen  fog lal ja
össze en nek a lé nye gét: „Az ige ér tel -
me te hát ez: Ó, Is te nem, sen ki em -
ber fia, sem mi lyen te remt mény nem
ké pes  se gí te ni  raj tam  vagy  meg vi -
gasz tal ni; oly nagy a nyo mo rú sá gom.”
Amíg 1517-ben az el ső vers ről a re -

for má tor csak né hány sort ír, az 1532-
es ma gya rá zat ban el mond ta – mint
sok más al ka lom mal –, hogy Dá vid
nem az ab szo lút, a „me zí te len” Is ten -
hez  kö nyö rög,  ha nem  ah hoz,  aki
mi ér tünk az ő igé jé be, ígé re te i be, a be -
szé de „maszk já ba” öl tö zik. Csak lát -
szat ra tű nik úgy, hogy itt nin csen szó
Krisz tus ról; s mi vel az ő ígé re tei Krisz -
tus ról szól nak, Dá vid itt a mi raj tunk
kö nyö rü lő Is ten fi út szó lít ja meg.

„Tel je sen mosd le ró lam bű nö met,
és vét kem től tisz títs meg en gem!” (4)
A be szennye zett sé gét, bű nét meg lá -
tó  em ber  Krisz tus hoz  kö nyö rög,
hogy „mos sa le” a szennyét, tisz tít sa
meg a vét ke i től (Ká ro li: „ál nok sá gá -
ból”). Ádám nak, az óem ber nek meg
kell hal nia, hogy Krisz tus él hes sen.
1517-ben Lu ther így ír: „Hely ze tünk
va ló já ban  a  kö vet ke ző:  kell,  hogy
Ádám ki ta ka rod jék – Krisz tus pe dig
be tér jen  hoz zánk.  Ádám nak  meg
kell sem mi sül nie, Krisz tus nak be tér -
nie – Krisz tus nak egye dül ural kod -
nia és je len len nie.”
1532-ben Lu ther  azt  ír ja, hogy a

bűn ere jét meg tö ri a ke gye lem, a mé -
reg  ma ra dé kai  azon ban  még  ben -
nünk ma rad nak. Gya kor la ti ha son -
lat tal él: egy bí ró sá gi tár gya lá son el -
en ged he tik a bű nös bün te té sét, ám
a haj lam ott ma rad ben ne. Ugyan ez
ér vé nyes a mi meg iga zu lá sunk ese -
té ben is: Krisz tus ne künk tu laj do ní -
tott ide gen igaz sá ga mi att nyil vá nít -
ta tunk  igaz nak,  de  szük ség  van  a
Szent lé lek mun ká já ra, aki fo lya ma -
to san ki tisz tít ja az óem be rünk ből a
bűn  ma rad vá nya it.  Ez  fo lya ma tos
har cot je lent (Róm 8,13), s a hit ál ta li
meg iga zu lá sunk után még szük ség
van ar ra a meg tisz tu lás ra,  für dő re,
amely ről a zsol tá ros be szél. 
Ez  az  ér ve lés  ta nul sá gos  le het

azok nak a – min den ko ri – ra jon gó
Krisz tus-hí vők nek, akik hir te lenmeg -
té ré sük után azon ban el zár kóz nak a
Szent lé lek (sok szor nyug ta la ní tó, za -
var ba ej tő) meg szen te lő mun ká já tól.

„Mert tu dom, hogy hűt len vol -
tam, és vét kem min dig előt tem van.”
(5) 1517-ben Lu ther kü lönb sé get tesz
a kép mu ta tók és a va ló di szen tek kö -
zött: amíg az elő ző ek csak a má sok
vét két lát ják, mond ván, „a má sok vét -
ke min dig előt tem van”, ad dig a va -
ló di szen tek el ső sor ban a sa ját nyo -
mo rú sá gu kat lát ják, s ezért ma gu kat
íté lik el, nem tö rőd ve má sok vé le mé -
nyé vel: „vét kem min dig előt tem fo -
rog”, az az a sa ját bű nöm szúr ja ki a
sze me met, nem a má so ké!
1532-ben Lu ther így fo gal maz: Is -

ten nem azt akar ja, hogy a bű nös ma -
gát a ha ra got ta pasz tal ja meg, ha nem
azt, hogy a ha ra got a ke gye lem ér zé -

sé vel együtt – a 147. zsol tár 11. ver -
sé vel szól va: „Az is ten fé lők ben gyö -
nyör kö dik az Úr, akik az ő sze re te té -
ben bíz nak.”Vagy is – Lu thert to vább -
gon dol va  –  azért  fé lem  az  Urat,
mert  tu dom,  hogy  sze ret,  és  nem
azért sze re tem őt, mert fé lek tő le. Is -
ten  meg  akar  bo csá ta ni  azok nak,
akik be vall ják bű ne i ket, de ha rag vó -
nak akar lát sza ni azok nak, akik nem
is me rik el bű nös vol tu kat.

„Egye dül el le ned vét kez tem, azt tet -
tem, amit rossz nak látsz. Ezért iga zad
van, ha szólsz, és jo gos az íté le ted.” (6)
Lu ther  mind két  kom men tár já ban
ki eme li Is ten igaz vol tát s eb ből adó -
dó an az em ber ha mis sá gát és Krisz -
tus ra utalt sá gát. Az em ber ál la po tá -
nak le írá sa in kább ál ta lá nos, ezért a
múlt időt in kább je len ben kell ér te -
nünk: „egye dül el le ned vét ke zem”. Ez
azt is je len ti, hogy egye dül az Is ten igaz,
s hoz zá ké pest ha zug min den em ber.

„Lásd, én bűn ben szü let tem,
anyám vé tek ben fo gant en gem.” (7)
1532-ben Lu ther rá mu tat, hogy Dá -
vid nem a konk rét bű nök ről (pa ráz -
na ság, gyil kos ság) be szél, ha nem ál -
ta lá ban az em be ri nem ál la po tá ról.
Ma gá val az em be ri lé te zés sel van baj,
hi szen em ber lé tünk de for má ló dott el
a bűn eset kö vet kez té ben. Vagy is Dá -
vid azt mond ja: nem azért va gyok bű -
nös, mert meg gyil kol tat tam Uri ást,
ha nem azért gyil kol tat tam meg Uri -
ást, mert bű nös va gyok.

„Te pe dig a szív ben le vő igaz sá got
ked ve led, és a böl cses ség tit ka i ra ta ní -
tasz en gem.” (8)  1517-ben  Lu ther  a
ben ső  igaz ság ra  hi vat ko zik,  amely
éles el len tét ben áll a kép mu ta tók kül -
ső  igaz sá gá val,  a  böl cses ség  rej tett
tit ka pe dig az ön is me ret. Hossza san
os to roz za a kép mu ta tók igaz sá gát, és
el mond ja,  hogy  a  kép mu ta tók  ke -
gyes sé ge a leg na gyobb ke gyet len ség,
s az ő igaz sá guk a leg na gyobb ha zug -
ság. Is ten nem a ke gye se ket, ha nem a
bű nö sö ket sze re ti, akik el is me rik a bű -
nös sé gü ket. A leg mé lyeb ben el rej tett
is te ni böl cses ség az, hogy egye dül az
Is ten igaz, s min den em be r ha zug.

„Tisz títs meg izsóp pal, és tisz ta
le szek, moss meg en gem, és fe hé rebb
le szek, mint a hó.” (9) 1532-ben Lu ther
ki fej ti,  hogy  az  Ószö vet ség (2Móz
29,21)  azért  tar tot ta  fon tos nak  a
meg szen te lést, a kon szek rá ci ót, hogy
a szen tet el vá lassza a pro fán tól. Az
esz kö zö ket, az edé nye ket ezért hin -
tet ték meg. Vé le mé nye sze rint a pá -
pis ták  csak  utá noz zák  az  egy ko ri
ószö vet sé gi szo ká so kat, ezért cse le -
ke de te i ket „ma jom ko dás nak” te kin -
ti, hi szen az Új szö vet ség né pe lé lek -
ben és igaz ság ban imád ja az Is tent (Jn
4,21), mi vel hogy min den ószö vet sé -
gi ál do zat be tel je se dett a Krisz tus ban.
Lu ther sze rint min den meg szen -

te lés  a  tör vény  fél re ér té se,  hi szen
az so ha sem tud meg tisz tí ta ni a bűn -
től. Má sik meg tisz tu lás ra, „meg hin -
tés re” van szük ség; Krisz tus vé re és
a Krisz tus-hit az, ami meg tisz tít hat
ben nün ket.  Pé ter  apos tol  rá mu tat
(1Pt 1,2), hogy va ló ban csak a Krisz -
tus evan gé li u ma tisz tít hat meg.

„En gedd, hogy vi dám sá got és örö möt
hall jak, és meg újul ja nak tag ja im, ame -
lye ket össze tör tél.” (10) Mi vel a bűn sú -
lyos te her, az at tól va ló sza ba du lás, a
ke gye lem meg ta pasz ta lá sa, az ego te
ab sol vo („Fel ol doz lak té ged!”) meg hal -
lá sa ki mond ha tat lan nagy öröm. A pá -
pa – ír ja Lu ther – csak azok nak ad fel -
ol do zást  (ab so lu tio), akik  „he lyes”
bűn bá na tot (cont rit io) tar ta nak, s el -
vég zik a re á juk mért pe ni ten ci át (za -

rán dok la tok, ró zsa fü zér stb.). Ná tán
azon ban  a  vét két  be val ló Dá vid nak
(„Vét kez tem az Úr el len!”) azon nal (!)
ezt mond ta: „Az Úr is el en ged te vét ke -
det, nem halsz meg.” (2Sám 12,13) Mi -
cso da kü lönb ség van a bí rói ítél ke zés
és az evan gé li u mi lel kü let kö zött!

„Rejtsd el or cá dat vét ke im elől, tö -
röld el min den bű nö met!” (11) Mi vel az
em bert min den nap újabb és újabb tá -
ma dá sok érik az el len ség ré szé ről, a
meg iga zu lás ta ní tá sát tel je sen so ha sem
le het el sa já tí ta ni. Eb ből a vers ből is lát -
ha tó, hogy nem a cse le ke de te ink mi -
att  ka punk  bűn bo csá na tot,  ha nem
Is ten az ő ke gyel mé ből tör li el a bű ne -
in ket, a „min ket ter he lő adós le ve let”.

„Tisz ta szí vet te remts ben nem, Is -
te nem, és az erős lel ket újítsd meg
ben nem!” (12) A zsol tár el ső fe le a ke -
resz tény hit nagy kér dé se i ről: a bűn -
bá nat ról, a bűn ről, a ke gye lem ről, a
meg iga zu lás ról szól. Az itt kö vet ke -
ző  rész  azon ban már  azt  tár ja  fel,
hogy a bűn bo csá na tot nyert em bert
mi kép pen hal moz za el a Szent lé lek
az ő aján dé ka i val. Lu ther azt hang -
sú lyoz za, hogy a ke gye lem ál lan dó -
an, fo lya ma to san mun kál ko dik, és ez
az, ami meg ra gad, a Szent lé lek ál tal
meg győz  ben nün ket,  hogy  ne  fo -
gad juk hi tet le nül az ígé re te it.
Fon tos lát nunk, hogy a „tisz ta szív

te rem té se” nem egy pil la nat mű ve, ha -
nem egy ál lan dó an „kar ban tar tó”, a lel -
ki épü lé sün ket szol gá ló cse le ke det. Az
em be ri  szív  min dig  is  haj la mos  az
újabb  és  újabb  be szennye ző dés re,  s
ezért kell kö nyö rög ni, hogy a Lé lek fo -
lya ma to san te remt se új já.

„Ne vess el or cád elől, szent lel ke -
det ne vedd el tő lem!” (13) Az igaz em -
be rek  tud ják,  hogy  Is ten  jo go san
for dít ja el or cá ját tő lük, ezért „elé be
men nek az el vet te tés nek, s alá za tos
kö nyör gés sel nye rik el azt, ami ről az
ön tel tek úgy vé lik, hogy sa ját szent -
sé gük kel már ki ér de mel ték” – ír ja Lu -
ther 1517-ben. Iszo nya tos ta pasz ta lat
– ve ti pa pír ra 1532-ben –, ha Is ten va -
la ki től vissza von ja az ő lel két, mert
ilyen kor át ad ja őket a sa ját vá gya ik -
nak (Zsolt 81, 12; Róm 1,24).

„Vi dá míts meg új ra sza ba dí tá sod -
dal, tá mo gass, hogy lel kem kész sé ges
le gyen…” (14) A vi dám ság a fé le lem
nél kü li bel ső sza bad ság ra, a „kész sé -
ges lé lek” pe dig az erő re, a bá tor ság -
ra utal. A Szent lé lek a „fe je del mi erő”,
a ma ga biz tos ság lel ke. Az el nyert sza -
bad ság ké pes sé te szi a hí vőt, hogy Is -
ten ke zé ből fo gad ja el, ha a hit val lá -
sa már tí rom ság ra kész te ti.

„…hogy ta nít has sam uta id ra a
hűt le ne ket, és a vét ke sek meg tér je nek
hoz zád.” (15)  Lu ther  1532-ben  azt
eme li ki, hogy itt kezd a pró fé ta be -
szél ni a sa ját szol gá la tá ról. Az em ber -
nek  elő ször  új já  kell  szü let nie  a
Szent lé lek ál tal, s csak majd ez után
tud gyü möl csöt  te rem ni. A té vely -
gők nek az Is ten „út ja it” kell ta ní ta ni,
s ne kik az Úr hoz kell meg tér ni ük. 
A meg té rés re ak kor is fel kell szó -

lí ta ni az em be re ket, ha en nek igen ki -
csiny a  va ló szí nű sé ge. Ám men nél
iga zab ban  hang zik  az  ige hir de té -
sünk, an nál na gyobb a meg té rés le -
he tő sé ge.  Lu ther  sze rint  az  iga zi
meg té rés – ha lál. „Ha meg akarsz tér -
ni – ír ja –, ak kor meg kell ré mül nöd,
meg kell hal nod. Ha ez meg tör tént,
fo gadd el an nak az Is ten nek a vi gasz -
ta ló evan gé li u mát, aki az Úr Jé zust
küld te a te sza ba dí tá sod ra!”

„Ments meg, mert vért on tot tam, ó,
Is ten, sza ba dí tó Is te nem! És igaz sá -
go dat uj jong va hir de ti nyel vem.” (16)

Is ten igaz sá gá nak „uj jon gó” hir de té -
sé ről ek kor ezt ír ja Lu ther: „Nem aka -
rom töb bé em be rek igaz sá gát hir det -
ni, tet te i ket di cső í te ni, egye dül a Te
mű ve det!”

„Nyisd meg aj ka mat, Uram, és di -
csé re te det hir de ti szám.” (17) A zsol tá -
ros az Úr se gít sé gét ké ri ah hoz, hogy
tud ja őt di csér ni – ez an nak a je le, hogy
mennyi re ke mény mun ka a di csé ret ál -
do za tát be mu tat ni. Va ló já ban nem a
zsol tá ros  imád ko zik,  ha nem a  lé lek
nyög és só haj to zik (Róm 8,26).

„Hi szen a vé re s ál do za tot nem ked -
ve led, és ha égő ál do za tot ad nék is,
nem ven néd szí ve sen.” (18) Itt Lu ther
az  ószö vet sé gi  ce re mo ni á lis  tör vé -
nyek ről ír, ame lyek nek a ma guk ide -
jé ben  meg volt  a  he lyük  és  sze re -
pük, ezért nem sza bad le ki csi nyel ni
őket, már csak azért sem, mert Is ten
pa ran cso la ta sze rint vé gez ték őket.
Is ten azon ban ezek kel az egyet len,
iga zi ál do zat ra mu ta tott.

„Is ten előtt a tö re del mes lé lek a
ked ves ál do zat. A tö re del mes és meg -
tört szí vet nem ve ted meg, Is te nem!” (19)
A vers az iga zi ál do zat ról szól, mely -
nek lé nye ge, hogy nem az em ber ad az
Is ten nek, ha nem Is ten az em ber nek.
A meg tört, bűn bá nó szív már vá lasz
Is ten bűn bo csá tó aján dé ká ra. „Ezt a
sza kaszt arany be tűk kel kel le ne ír ni” –
kez di Lu ther az 1532-es ma gya rá za tot,
s az zal ér vel, hogy itt nem Dá vid, ha -
nem a Szent lé lek be szél. 
A  sko lasz ti ku sok  azon  spe ku lál -

nak, hogy mi lyen is az Is ten; ez a vers
pe dig azt mu tat ja meg, hogy ki cso da
az Is ten a ve lünk va ló kap cso la tá ban.
Ez már nem el mé le ti, ha nem köz vet -
len ta pasz ta la ti is ten is me ret: Is ten az
alá za to sak és a meg tört szí vű ek Is te ne. 
Az em be ri ér te lem csak a nyug ta -

lan lel ki is me re tig és a ha rag vó Is te -
nig  jut el, de Is ten nem azt akar ja,
hogy  fél je nek  tő le,  ha nem  hogy  a
meg tört szí vű ek hoz zá for dul ja nak.
Lu ther  teo ló gi á ja  a  vi gasz ta lás

teo ló gi á ja. Em be ri teo ló gi ánk sok szor
csak az örö möt és az éle tet akar ja, de
Lu ther tu da to sít ja hall ga tó sá gá ban,
hogy csak a szen ve dés és a ha lál ve -
zet az élet hez. Ami kor Dá vi dot Ná -
tán szem be sí tet te az igaz ság gal: „Te
vagy az az em ber!” – Dá vid meg aláz -
ko dott,  és  ez  volt  az  ő  ál do za ta:  a
meg tört szív, a bűn bá na ta.

„Tégy jót a Sion nal ke gyel me sen,
építsd fel Je ru zsá lem kő fa la it!” (20)
„Ak kor majd ked ve led a he lye sen be -
mu ta tott ál do za to kat, az égő ál do za -
tot és a tel jes ál do za tot. Ak kor majd
ál doz hat nak ol tá ro don bi ká kat.” (21)
Ed dig a zsol tá ros a meg iga zu lás és a
bűn bá nat ta ní tá sát fej tet te ki, most
azon ban  a  gyü möl csök ről  szól:  a
bűn bá na tot tar tott, meg iga zí tott em -
ber  be épül  a  kö zös ség be  (Je ru zsá -
lem), és ott szol gál (kő fa la kat épít).

***

Össze fog la lás ként  el mond hat juk:
Lu ther két fé le ál do za tot em lít – az el -
ső a bűn bá na té (cont rit io), a má sik a
há la ál do zat. A ha mis ál do za tot el uta -
sít va azt hang sú lyoz za, hogy Is ten a
bűn bá na ton ke resz tül Krisz tus ér de -
mé nek kö szön he tő en ve zet te vissza
az em be ri sé get a ve le va ló új kom mu -
ni ká ci ó hoz, az éden kert ben még oly
ter mé sze tes imád ság hoz, a há la ál do -
zat hoz. Ez már va ló ban az Is ten nek
tet sző, iga zi ál do zat.

A szerző irodalomtörténész, világi teo -
lógus, tanszékvezető egyetemi tanár

„a pá pis ták is ko lá i ban e zsol tár teo ló gi á ja tel je sen is me ret len”
Lu ther az 51. zsol tár ról
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„Ma, ha az ő hang ját hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket.”
(Zsid 3,15)

Hat va nad he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li  és  he ti  igéi  ar ra  ösz tö nöz nek,
hogy böjt elő ben jus sunk el a lel ki sü -
ket ség ből az ige meg hal lá sá ra. „Is ten sok szor és sok fé le kép pen szólt az atyák -
hoz a pró fé ták ál tal, ezek ben az utol só idők ben pe dig az ő Fia ál tal szólt hoz -
zánk.” (Zsid 1,1–2; LK) Jé zus meg halt bű ne in kért, hogy Is ten hez ve zes sen min -
ket. Az bol dog, aki nem csak hall gat ja, de meg is cse lek szi igé jét, és be szé -
lő vi szony ban van ve le: „Ki ál tok a ma gas sá gos Is ten hez, ő mel lém áll min -
den kor.” (GyLK 712) Az Atya or szá gá nak tit ka i ról ta nít ma is Jé zus a mag -
ve tő pél dá za tá ban, amely ben a mag Is ten szent igé je: „…vá ros ról vá ros ra és
fa lu ról fa lu ra járt, és hir det te az Is ten or szá gá nak evan gé li u mát… Majd emelt
han gon hoz zá tet te: »Aki nek van fü le a hal lás ra, hall ja!«” Te rem jük a hit gyü -
möl cse it áll ha ta tos ság gal: „Né me lyik pe dig a jó föld be esett, és ami kor fel nö -
ve ke dett, száz szo ros ter mést ho zott.” (Lk 8,1.8) Nem csak a zsi dók nak szól ez
a fi gyel mez te tés: „Vi gyáz za tok, test vé re im, sen ki nek ne le gyen kö zü le tek hi -
tet len és go nosz szí ve, hogy el sza kad jon az élő Is ten től.” (Zsid 3,12) „Mert Is -
ten igé je élő és ha tó… meg íté li a szív gon do la ta it és szán dé ka it.” (Zsid 4,12)
„Most, ami kor hall já tok [az Úr Is ten] sza vát, ne ke mé nyít sé tek meg szí ve te -
ket.” (Zsolt 95,7–8) Ne ki kell majd szá mot ad nunk, ám de: „Ma még le het, ma
még sza bad, bo rulj le a ke reszt alatt!” (Fü le La jos) Lu ther így ta nít: „Is ten igé -
jét ne okos kodd el, se fe lő le ne vi tázz – egy sze rű en csak hall gasd! Ak kor majd
jön a Szent lé lek, és el ké szí ti a szí ve det, hogy Is ten igé jé nek hir de té sét szív -
ből hin ni tud jad.” És ez Mó zes ta ná csa: „Szív lel jé tek meg… fi a i tok nak pe dig
pa ran csol já tok meg, hogy tart sák meg, és tel je sít sék en nek a tör vény nek min -
den igé jét! Mert… éle tet je lent nek tek.” (5Móz 32,46–47) Két is mert pél da Is -
ten igé jé nek sor sá ról e vi lág ban: Mó zes és Áron kér ték a fá ra ót, bo csás sa el
né pü ket; sőt cso dát is tet tek őe lőt te. „A fá raó szí ve azon ban ke mény ma radt,
és nem hall ga tott rá juk – aho gyan meg mond ta az Úr.” (2Móz 7,13) Jé zus ban
meg bot rán koz tak Ná zá ret ben. „Nem ve tik meg a pró fé tát má sutt, csak a ha -
zá já ban, a ro ko nai kö zött és a sa ját há zá ban.” „Cso dál ko zott is hi tet len sé gü -
kön.” (Mk 6,4.6) A hi á ba va ló, há lát lan hi tet len ség he lyett mi le gyünk ha son -
lók „ah hoz a ház épí tő em ber hez, aki le ásott, mély re ha tolt, és a kő szik lá ra
ala po zott”! Jó vá kell len nie előbb a fá nak, hogy jó gyü möl csö ket te rem hes -
sen. „Mert ami vel csor dul tig van a szív, azt szól ja a száj.” (Lk 6,48.45) Ho -
gyan le het ez? „Amíg ná la tok van a vi lá gos ság, higgye tek a vi lá gos ság ban, hogy
a vi lá gos ság fi ai le gye tek!” (Jn 12,36) Jé zus a mennyek or szá gát most mus -
tár mag hoz, ko vász hoz ha son lí tot ta pél dá za tá ban, „hogy be tel je sed jék, amit
az Úr mon dott a pró fé ta ál tal” (lásd Zsolt 78,2). „Pél dá za tok ra nyi tom meg
szá mat, és a vi lág kez de te óta rej tett dol go kat je len tek ki.” (Mt 13,35) Kér jük
is őt min den kor: „Légy ve lünk szent igéd del, / Jé zus, mi Meg vál tónk, / E föl -
di ván dor úton / Te légy út mu ta tónk!” (EÉ 277,2) 

g Ga rai And rás

HE Ti ÚT ra Va LÓ

Volt már olyan ál lá sod, amely ben azt
érez ted, hogy a ké pes sé ge id nin cse -
nek  ki hasz nál va?  Volt  már  olyan
mun kád, ame lyet a leg ke vés bé sem
sze ret tél? Ugye elő for dult már mind -
annyi unk kal  ilyes mi?  Mit  te szünk
ilyen kor? 
Aki ha son lít hoz zám, ef fé le hely -

zet ben  va ló szí nű leg  kí sér tést  érez
ar ra, hogy la zán, erő fe szí tés nél kül
lás sa el a dol gát. Ké zen fek vő nek lát -
szik az zal ma gya ráz ni ezt a hoz zá ál -
lást, hogy „nem ezt a mun kát ér dem -
lem”, vagy „gyű lö löm ezt a mun kát”.
Ha úgy érez zük, hogy nem be csül nek
meg, könnyen vél jük jo gos nak a ké -
pes sé ge ink hez mér ten vissza fo gott
tel je sít ményt. Aki  azon ban  eb be  a
tév hit be esik, ön ma gá nak árt csak.
Mun kánk  leg fon to sabb  jel lem ző it
haj la mo sak  va gyunk  ab ban  lát ni,
hogy „mi a dol gunk”, „hol dol go zunk”,
és „mek ko ra a fi ze té sünk”. Ez a fel fo -
gás azon ban leg alább is fél re ve ze tő és
biz to san nem is te nes. 
Tá vol ról sem annyi ra fon tos, hogy

mi a dol gunk, hol vé gez zük, és mek -
ko ra fi zet sé get ka punk ér te, mint az,
hogy mi ként lát juk el a mun kán kat. 
So kan vá gyó dunk va la mi lyen je -

len té keny meg bí za tás ra. Jó hír, hogy
mun kánk fon tos sá gá nak nincs kö ze
ran gunk hoz,  be osz tá sunk hoz  vagy

mun kánk  tar tal má hoz.  Bár mi lyen
ten ni va lónk je len té keny le het, fel té -
ve, hogy jó szív vel lát juk el. Szí vünk
–  bel ső  in dí té ka ink  –  ha tá roz zák
meg ugyan is, hogy mi ként vé gez zük
a te en dőn ket. 
Az évek so rán sok em bert vet tem

fel a cég hez, ahol dol goz tam, és be -
val lom,  sok szor  vé gez tem  gyat ra
mun kát.  Az  ál lás in ter júk  köz ben
igye kez tem jó in du lat tal mi nő sí te ni a
je lent ke ző ket,  azt  gon dol va,  hogy
pon to san meg fe lel nek vá ra ko zá sa ink -
nak. Mai tu dá som mal azon ban más -
fé le kér dé se ket ten nék fel a mun kát
ke re sők nek az in ter jú ban. Meg pró -
bál nám ki de rí te ni, hogy mit szól ná -
nak, ha va la mi kö zön sé ges, eset leg le -
né zett fel ada tot kap ná nak a cég nél,
pél dá ul a mel lék he lyi ség ta ka rí tá sát
vagy pad ló fel mo sást. Az ilyen kér dés -
re adott vá la szok ból job ban ki de rül -
ne, hogy mennyi re tud nak be il lesz -
ked ni a csa pa tunk ba. 
Az  Ószö vet ség szá mom ra  egyik

leg ked ve sebb alak ja egy olyan em ber,
aki meg ér tet te ezt. Jó zsef élet út ja (a
tör té net Mó zes el ső köny vé nek 37. fe -
je ze té ben  kez dő dik)  vé gig  ne héz
volt. Az zal kez dő dött, hogy test vé rei
el ad ták szol gá nak. A szol ga sor ban re -
me kül dol go zott, és idő vel rend kí vül
fe le lős mun ka kör be ke rült, amíg in -

do ko lat la nul  be  nem  bör tö nöz ték.
Ott is mét meg tett min den tő le tel he -
tőt, és ve ze tő sze re pet ka pott, míg ki
nem sza ba dult. Ki sza ba du lá sa után
még  fel jebb  emel ke dett,  Egyip tom
má so dik leg ma ga sabb ran gú, csak a
fá ra ó nak alá ren delt ve ze tő je lett. 
Nem jut ha tott vol na előbb re, ha

nem  dol go zott  vol na  va la mennyi
élet hely ze té ben tel jes szív vel, mint -
ha az Úr nak vé gez né, amint a Ko los -
sé i ak hoz írt le vél (3,23)  ta ná csol ja
min den ki nek,  aki  hisz  Is ten ben:
„Amit tesz tek, jó lé lek kel vé gez zé tek
úgy, mint az Úr nak, és nem úgy,
mint az em be rek nek…”
Ha te hát olyan hely zet be ke rül tél,

amely nek nem örülsz, vagy ame lyet
ma gad hoz mél tat lan nak ta lálsz, vedd
ész re, hogy Is ten a szí ved be lát. Azt
akar ja, hogy hű le gyél ki csiny dol gok -
ban, mi előtt  na gyobb  fe le lős ség gel
ru ház fel. Fon told meg, amit a jó szol -
gák ról mon dott Jé zus a ta nít vá nya -
i nak, ne csak anya gi ja va ink ra, ha nem
a ne künk meg ada tott mun ká ra és le -
he tő sé gek re  vo nat ko zó an  is:  „Ura
így szólt hoz zá: »Jól van, jó és hű szol -
gám, a ke vés ben hű vol tál, so kat bí -
zok rád ez után, menj be urad ün ne -
pi la ko má já ra!«” (Mt 25,21)

g Jim Lan ge
For rás: Mon day Man na

Ho gyan tesszük, amit te szünk

Tánc idő
Pár éve kap tam meg az el ső szí nes
mat ri ca pon to mat, mert ezer fo rint fe -
lett vá sá rol tam; mel lé a gyűj tő fü ze -
tecs két, amely be ti zen ötöt gyűj tö get -
nem kel lett még, hogy ked vez mé nyes
vá sár lás hoz jus sak. Utá na sor ra jöt -
tek: pon tok, kár tyák, fü ze tek, utal vá -
nyok, nye re mény szel vé nyek, pon tok,
pon tok… Jó-jó, hogy mo ti vál ni kell a
fo gyasz tást, de már el ér tük azt a
ha tárt, hogy nem vá sár ló édes -
anya, fe le ség va gyok, ha -
nem fo gyasz tó a
fo gyasz tói tár sa -
da lom ban.

Kü lön to ko za tot
vet tem a bol ti sal lan -
gok nak, szé pen rend -
sze rez ve, hogy me lyik
pénz tár nál mit kell elő -
kap nom… Így hol a bank kár tyá mat
fe lej tet tem ott a pénz tár nál, hol a
szaty romat, hol a gye re kem kó dor gott
el, mi re min dent el ren dez tem és be -
pon toz tam, be re giszt rál tam… Vol tak
olyan mély pont ja im, ami kor csak
azért tet tem be még ezt-azt a ko sár -
ba, hogy ke rek le gyen a vég összeg,
mert ugye a pont! Jaj! 

És ami kor há ti zsá ko kat le he tett
ven ni egy áru ház lánc ban „ju tal mul”,
mert sok-sok pénzt ott ha gyott az em -
ber! So ha nem fe lej tem el, ami kor a

nép tánc óra előtt meg csör rent az öl -
tö ző ben egy anyu ka te le fon ja, és a fia
nem tud ta el dön te ni, hogy öt egy for -
ma zsák kö zül me lyik hez ro han jon.
Ki nyi tott egyet, ki emelt egy te le font.
Az édes anya si kí tott, hogy az nem az
övé, a fi acs ká ja meg össze om lott,
hogy „bű nö ző let tem!”.

Ele gem lett!!! Sok jó do -
log és meg ta ka rí tás le het

biz tos ezek ben a bol ti
má ni ák ban, de az

iga zi ta ka ré kos sá -
got és hasz not ho -
zó lé pé se ket ott -

hon kell elő ször
meg ten nünk. Ha vi gyá -

zok, hogy ne ro mol ja nak ránk a
dol gok, hogy ne ve gyek töb bet az
elég nél, ne pa za rol juk az ára mot, vi -
zet, gázt (ami kor eze ket lajst rom ba
szed tem, ko moly fel ada tok elé ál lí tot -
tam ma gam és csa lá dom). Ren ge teg
lát ha tat lan pon tot ho zó, jó dön té sek
ezek. Olyan jól esik ki mon da ni a
pénz tá rak nál, vi dá man és sza ba -
don, ami kor kér de zik, hogy van-e
kár tyám, gyűj tő fü ze tem, ku po nom…,
hogy nincs!

És kö szö nöm, de nem is sze ret nék!
Egy min den nél na gyobb Cég nél gyűjt -
jük a „pont ja in kat”! 

g Papp And rea

Pont gyűj tés

Meghívó
A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, feb ru ár 13-án, hét -
főn 18.30-kor dr. Joób Má té lel kész, men tál hi gi é nés do cens A múlt fel -
dol go zá sát kí sé rő ér zel mek cím mel tart elő adást és ve zet be szél ge tést
(Evan gé li kus–re for má tus temp lom, Bu da pest XI. ker., Né met völ gyi út
138.). Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt.

H I r d e t é s

„Meg van az ide je a gyász nak, és meg van az ide je a tánc -
nak” – ol vas hat juk a bib li ai Pré di ká tor köny vé ben. Ez is
mu tat ja, hogy a hí vő em ber től nem ide gen a de rű, a vi -
dám ság – de még a kul tu rált szó ra ko zás sem. Bá li sze -
zon ide jén ér de mes ezt is tu da to sí ta nunk. 
A tánc már a Bib li á ban is az ér zel mek ki fe je zé sé re szol -

gált. Ál ta lá ban szü re ti idő ben mű vel ték, vagy pe dig a győ -
zel met ün ne pel ték ilyen for má ban. Meg ren dí tő le he tett
az a tánc, amely a gyász és ál ta lá ban a fáj da lom ki fe je -
zé sé re szol gált. A kör tánc több nyi re a kö zös ség meg élé -
sé nek egyik je le volt. Bi zo nyos kor ban a val lá si kul tusz
ré szé vé is vált: nem ki sebb sze mé lyi ség ről, mint Dá vid
ki rály ról je gyez ték fel, hogy tán colt a frigy lá da előtt. 
Még meg le pőb bek azok a köl tői meg fo gal ma zá sok, ame -

lyek Jé zus tán cá ról szól nak. A 3. szá zad ban ke let ke zett úgy -
ne ve zett Já nos-ak ta Krisz tus-him nu szá ban ezt ol vas suk: 

egyanyolcközülvelünkénekel
Atizenkettesszámodafönttáncotlejt
Amindenségaz,amibenőtáncol
Akinemlejttáncot,nemtudjaazt,amivan.

Weö res Sán dor lá to más sze rű köl té sze té ben így je len nek
meg ugyan ezek a so rok: 

oldanivágyomésoldódnivágyom.(…)
dalolnivágyomésdalláválnivágyom.
Mindtáncoljatok!
ékesítenivágyomésékeskednivágyom.
Lámpádvagyok,halátszengem.
Ajtódvagyok,hazörgetszrajtam.

Az ilyen me ta fo ri kus for mák je lent he tik a for rás vi dé két
a Lord of the Dance cí mű an gol nyel vű dal nak, amely Jé -
zus ról mint a tánc urá ról szól. Pró zai for dí tás ban pró bá -
lom vissza ad ni en nek a já té kos sá gá ban is hit val ló ének nek

a tar tal mát. Jé zus a vi lág haj na lá tól ked ve tán colt, így ér -
ke zett meg Bet le hem be, majd Ga li le á ba. A fa ri ze u sok és
az írás tu dók nem akar tak ve le tán col ni, a ha lá szok, Ja kab,
Já nos és a töb bi ta nít vány an nál in kább. Az ör dög gel a há -
tán nem volt könnyű tán col nia, de az tán csak győ ze del -
mes ke dett, és tán col va ve ze ti to vább a ben ne hí vő ket.
Ter mé sze te sen mind ez lá to más sze rű köl té szet. Mö -

göt te azon ban ott van az a szem lé let, amely ki rob ba nó
öröm mel ké pes Jé zus ról be szél ni.
Dá vid és Jé zus tán cá hoz ké pest pró za i nak tű nik a vi -

szony la gos tisz ta ság ra uta ló szó lás: „Ahol a pa pok tán -
col nak”… An nál köl tő ibb és de rű sebb Ká nyá di Sán dor
er dé lyi jid dis mű for dí tá sa: 

Haarabbitáncol,reszketfönnamenny,
nemmernekachaszidokmegmoccannisem.

Haarabbitáncol,táncotjáraszék,
Mindenchaszidlábdobogjaatáncütemét.

dehaarabbiszenténekbekezd,
Kinyúlikasátán,mentenvégelesz.

A köl tői ha gyo mány bib li ai gyö ke re it érin tő jegy ze tem -
mel nem egy sze rű en a far sang és a bá li sze zon kí nál ta gaz -
dag for mák ra kí vá nok rá mu tat ni, ha nem ar ra, hogy a mi
Urunk az öröm Is te ne. Kosz to lá nyi ka la pá ló szív vel és
ámu lat tal jegy zi meg: „…az ég be bál van, min den es te bál
van…” (Haj na li ré szeg ség)A nagy mennyei ban kett re már
itt a föl dön ké szül he tünk. Bi zonnyal iga za volt a bölcs Pré -
di ká tor nak: „Meg van az ide je a gyász nak, és meg van az
ide je a tánc nak.”

g Fa bi ny Ta más

El hang zott a Ma gyar Rá dió Va sár na pi új ság cí mű mű -
so rá nak Lé lek től lé le kig ro va tá ban ja nu ár 29-én
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Akik most ve lem együtt ha tod éve sek, vissza em -
lé kez het nek az el ső iz gal mak ra, ami kor be le kezd -
tünk eb be a gya kor la ti év be. Te le vol tunk vá ra -
ko zás sal, ta lán egy kis fé le lem mel, te le vol tunk
kér dé sek kel és a ki hí vás utá ni vággyal.
Na gyon vár tam a ha tod évet. Sze ret tem vol -

na meg érez ni, meg ta pasz tal ni – és ez meg is
ada tott –, hogy va la hol tény le ge sen szük ség van
rám, hogy em be rek mel lett  le he tek, és ez zel
szol gál ha tom Is tent. Sok min den be be le kós tol -
hat tam az oros há zi gyü le ke zet ben, és ez bi zo -
nyá ra a még hát ra lé vő idő szak ban is így lesz.
Olyan  ké pes sé gek re-tu laj don sá gok ra  jöt -

tem rá ön ma gam mal kap cso lat ban, ame lyek -
ről nem is tud tam ko ráb ban. Nem tud tam pél -
dá ul, hogy ennyi re sze re tem a gye re ke ket! Az
ő mo so lyuk na gyon so kat je lent ne kem. Fel vil -
la nyoz, hogy a pi cik szin te a pót anyu ká juk nak
te kin te nek, jó ér zés, hogy az ovi so kat öl be ve -
he tem. Ugyan így  azt  sem gon dol tam vol na,
hogy ké pes len nék egy hal dok ló mel lett áll ni,
egy hal dok lót kí sér ni. De ahogy ott vol tam a
kór ház ban, és néz tem a bá csit, aki nek már nem
sok ide je volt hát ra, rá jöt tem, hogy igen, er re
is ké pes va gyok.
A  ha tod év  vé gé hez  kö ze led ve  gyak ran

eszem be jut nak a ké sőb bi ki hí vá sok. Vá ra ko -
zás sal te kin tek ezek fe lé; kí ván csi va gyok, va -
jon mi lesz ve lem, mi u tán ez az idő szak is vé -
get ér. Tu dom, ez a for du ló pont is egy olyan
aka dály  lesz  az  éle tem ben,  ame lyet  át  kell
tud ni ugor ni, át kell tud ni vé szel ni.
Ahogy  az  is ko lá ból  ha za fe lé  tar tok,  út -

köz ben van egy bi cik li bolt, amely előtt min -
dig egy mo tor áll. A mo tor tu laj do no sa egy -
szer meg kér dez te tő lem, lá tás sé rült ként nem
za var-e a mo tor ja, nem aka dá lyoz-e en gem a
„szá gul dás ban”. Azt vá la szol tam, hogy egy ál -

ta lán  nem.  Ő  er re  tré fá san  a  kö vet ke zőt
mond ta: „Ak kor még több aka dályt kel le ne
ide ál lí ta ni, hogy  azo kat  is  tudd ke rül get ni.”
El gon dol kod tat tak  a  sza vai.  Va ló ban  na -

gyon sok aka dályt kell ke rül get nünk éle tünk so -
rán, és ezt hol jó-, hol rossz kedv vel tesszük. De
az aka dá lyok jók is le het nek, és a ki hí vá sok ból
sok min dent ta nul ha tunk – nem csak mi, ha -
tod éve sek, ha nem bár ki.
Is ten min dig mel let tünk van, és so ha sem ad

elénk olyan aka dá lyo kat, ame lyek kel ne tud -
nánk meg bir kóz ni. Rá adá sul Jé zus sal ke rül get -
het jük a buk ta tó kat! Ha pe dig vé let le nül el es -
nénk va la me lyik ben, az sem baj. Ka cag va fel -
áll ha tunk,  és  vág táz ha tunk  to vább.  Bát ran
vág junk  hát  be le  a  fel ada tok ba,  tud va  azt,
hogy a ku dar ca ink és a si ker él mé nye ink is elő -
revisz nek min ket!

g Var ga Di á na

pALAcKpostA

Le győz het jük az aka dá lyo kat,
vagy az aka dá lyok 

győz nek le min ket?

– Bé kés csa bán szü let tem egy hat gyer me kes
ke resz tyén csa lád ne gye dik po ron tya ként. Már
egé szen  ki csi  ko rom tól  kezd ve  men tem  a
temp lom ba a szü le im mel, jár tam a hit tan órák -
ra, így a val lás és a hit ter mé sze tes mó don tar -
to zik hoz zá az éle tem hez.
Az ötö dik–nyol ca dik osz tályt a bé kés csa bai

evan gé li kus gim ná zi um ban vé gez tem. Itt is mer -
ked tem meg Ku tyej né Ab lon czy Ka ta lin nal.
Töb bek kö zött ne ki és az ál ta la ve ze tett tá bo -
rok nak kö szön he tem, hogy el kezd tem if jú sá -
gi órák ra jár ni, majd pe dig a hit ta ná ri pá lya mel -
lett dön töt tem. Az ifi nek ma is tag ja va gyok, s
bár az, hogy Bu da pes ten ta nu lok és dol go zom,
ki csit dö cö gős sé te szi az al kal ma kon és prog -
ra mo kon va ló fo  lya  ma tos részvételt, de ami kor
csak  tu dok, ott  vagyok,  ami ben csak  tudok,
részt ve szek, a nyá ri tá bo ro kat pe dig sem mi
pén zért nem hagy nám ki.

– Ta nulsz is és dol go zol is, előb bit az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) hall ga -
tó ja ként.
–  Ami kor  elő ször  je lent kez tem  a  teo ló gia

hit ta nár sza ká ra, ak kor még fel té te lül szab ták,
hogy pár hu za mo san ve gye nek fel egy má sik fő -
is ko la  vagy  egye tem  va la mi lyen  ta ná ri  vagy
pe da gó gi ai sza ká ra is. Ez ab ban az év ben nem
si ke rült. Mi vel olyan köz gaz da sá gi szak kö zép is -
ko lá ban érett sé giz tem, ahol fel nőtt ok ta tás sal is
fog lal koz nak, ezért ma rad tam az is ko lá ban még
egy évet, és lo gisz ti kai ügy in té zői vég zett sé get sze -
rez tem. Köz ben le tet tem az emelt szin tű érett -
sé git, és ez zel fel vé telt nyer tem az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem ma te ma ti ka alap sza ká ra.
2006 szep tem be ré ben kezd tem el pár hu za -

mo san a két egye te met. A kez dők nagy lel ke se -
dé sé vel ug rot tam be le a ta nu lás ba, de vi szony -
lag ha mar ki de rült, hogy a két egye tem nem
megy egy szer re. Idő köz ben a fel ső ok ta tás ban be -
ve zet ték a bo lo gnai rend szert, és el tö röl ték a már
em lí tett kö ve tel ményt. Ezért úgy dön töt tem, elő -
ször el vég zem a szá mom ra fon to sabb hit ta nár
sza kot, és majd utá na ve sel -
ke dem új ra ne ki a ma te ma -
ti ká nak. A teo ló gi án je len -
leg a ka te ké ta/lel ki pász tori
mun ka társ alap szak utol só
fél évét já rom, és épp most
sze ret ném be ad ni a je lent -
ke zé se met  a  hit ta nár-ne -
ve lő ta nár mes ter kép zés re.

– Mi előtt rá tér nénk ar -
ra, hogy a 9. or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó
ko or di ná to ra ként mik is a
fel ada ta id, fel ele ve ní te néd
ne künk az ed di gi szél ró zsás
él mé nye i det?
– A Ma gyar or szá gi Ke -

resz tyén If jú sá gi Egye sü let (KIE) bé kés csa bai
cso port já nak  éle té be  2000-ben  kap cso lód -
tam be, ak kor még egy sze rű al ko tó kö rös ként,
majd  fo ko za to san  egy re  több  prog ram ban
vet tem részt. Az el ső Szél ró zsám ra, a 2006-os
szol no ki ta lál ko zó ra is a KIE ré vén ju tot tam el,
még hoz zá a ká vé ház mun ka tár sa ként. A pult
mö göt ti  ki szol gá lás  jó  le he tő ség  volt  ar ra,
hogy em be rek kel is mer ked jek meg. Er ről a ta -
lál ko zó ról  ele ve nen  él  ben nem  az  áhí ta tok
utá ni cso port be szél ge té sek em lé ke, egy zsú folt
te rem ben hal lott elő adás, ahol még az ab la kok -
ban is lóg tak az em be rek, a Film klub ban ve tí -
tett  Fe hér te nyér cí mű  film,  az  Ele ven hold
együt tes kon cert je, a ha tal mas eső zés, az éj sza -
ká ba nyú ló kö zös ének lés és gi tá ro zás a csö mö -
ri ifi sek kel, a csend sé ta a Ti sza-par ton – és még
ezer más.
Két év vel ké sőbb Kő sze gen azt mon do gat -

tuk a töb bi ek kel egy más nak, hogy ha ott hon
meg kér de zik tő lünk, mi lyen volt a Szél ró zsa,
egy sze rű en csak annyit vá la szo lunk: nem tud -
juk, mert dol goz tunk. A ká vé ház be szer zé si fe -

le lő se ként ab ban az év ben tény leg na gyon so -
kat kel lett ro han gál nom. Azért ott tud tam len -
ni Kom ló si Pi ros ka elő adá sán, a Ta más-mi sén,
a fő té ren ren de zett prog ra mo kon, az áhí ta to -
kon és az es ti kon cer te ken. A ká vé há zi mun -
ka mel lett a zá ró is ten tisz te le ten együtt szol -
gál hat tam a szer ve zők kel; egy egye te mi sze mi -
ná ri um ke re té ben fél éven át ké szül tünk er re
az ese mény re.
Ezt kö ve tő en csatlakoztam a Szél ró zsa fő -

szer ve ző it egy be fo gó Tí zek hez. Az el ső utó ta -
lál ko zó  ki ta lá lá sá ban  és  meg szer ve zé sé ben
már én is ak tí van részt vet tem. 
2010  nya rán  Szar va son  is  Tí zek-tag ként

vol tam je len, és a Csend sá tor ban is se géd kez -
tem. A prog ra mok kö zül a Gáb ri el ze ne kar, a
Ta lam ba, il let ve a Fu ga to együt tes kon cert je,
a  dél előt ti  bib lia ta nul má nyok,  az  er dé lyi ek
es ti áhí ta ta ma radt meg kü lö nö sen is az em lé -
ke ze tem ben. Na gyon örül tem an nak is, hogy
gyü le ke ze tem fi a tal jai kö zül is so kak kal együtt
fesz ti vá loz hat tunk a Kö rös-par ton.

– A Tí zek-tag ság tól egye nes út ve ze tett a Szél -
ró zsa-ko or di ná to ri ál lá sig?
– Ami kor ki de rült, hogy az Or szá gos Iro da

Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lyá nak egyik mun -
ka tár sa, Grend orf-Ba logh Me lin da szü lé si sza -
bad ság ra megy, az a dön tés szü le tett, hogy a he -
lyé re – fél-fél ál lás ban – két em bert vesz nek fel,
és kö zü lük az egyik a Szél ró zsa ko or di ná to ra
lesz. Tu do mást sze rez ve er ről – mi vel ér de kelt
a fel adat –, meg pá lyáz tam az ál lást. A fel vé te li
el be szél ge té sen al kal mas nak ta lál tak a poszt -
ra, így 2011. jú li us 1-jé vel mun ká ba áll hat tam.
A fő fel ada tom az, hogy össze fog jam a szá la -

kat,  in téz zem az  ad mi niszt rá ci ós ügye ket,  és
össze kap csol jam a kü lön bö ző mun ka ágak ön kén -
te se it. Köz vet le nül el ső sor ban a Tí zek-ta gok kal
és a mun ka ág ve ze tők kel va gyok kap cso lat ban –
ez kö rül be lül öt ven em bert je lent. A kü lön bö -
ző mun ka ágak hoz tar to zó ön kén te se ket az adott
mun ka ág ve ze tő je fog ja össze. Nagy ság ren di leg

tehát mint egy öt száz se gí -
tő ről  be szél he tünk,  akik
ezer rel  ké szül nek  a  nyári
nagy ta lál ko zó ra.

– Mi lyen Szél ró zsát ál -
mod ta tok, ál mod tok meg?
– Ha mi sí tat lan ba la to ni

ka val ká dot  ter ve zünk  a
nyár ra,  ahol  min den ki
meg ta lál ja a sa ját kor osz -
tá lyá nak, ér dek lő dé si kö ré -
nek meg fe le lő prog ra mot.
Igyek szünk  a  ha gyo má -
nyos  kí ná la tot  fel dob ni,
szí ne sí te ni. Al ter na tí vá kat
aka runk kí nál ni a részt ve -
vők nek a me rí tés re. Sze ret -

nénk, ha nem ki me rül ve, ha nem az élet igé jé -
ből me rít ve, fel töl te kez ve tér né nek majd ha za
a fesz ti vá lo zók, és ha ezek az ér zé sek-él mé nyek
ad ná nak ne kik len dü le tet a szür ke hét köz na -
pok szí ne seb bé té te lé hez.
Feb ru ár 25-én sze ret nénk mind eb ből egy kis

íze lí tőt ad ni elő ze te sen azok nak, akik még nem
vol tak Szél ró zsán, és egy kis nyár idé zést azok -
nak, akik már meg for dul tak va la me lyik nagy ta -
lál ko zón. A ba la ton bog lá ri elő ta lál ko zó mot -
tó ja: „Kö ze líts!” – sze ret nénk ezt a té mát ki csit
job ban kör be jár ni. Sze me rei Já nos püs pök úr
fog be szél ni ne künk az egy más hoz, Is ten hez és
ön ma gunk hoz va ló kö ze le dés ről, kap cso la ta -
ink ról. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi
Szö vet ség (Me visz), a vak misszió és a Sa rep -
ta sze re tet ott hon se gít sé gé vel meg is mer ked he -
tünk a sé rül tek kel va ló fog lal ko zás sal, a fe lé jük
va ló kö ze le dés le he tő sé ge i vel. Ter mé sze te sen
lesz nek kon cer tek és KIE-ká vé ház is. A prog -
ram ról bő veb ben a www.szel ro zsa tal al ko zo.hu
hon la pon le het ol vas ni.

g V. J.

Szélrózsa-szemle 
Kö zel kép Csiz ma dia Nó ra koordinátorról

b Két hét tel ez előtt Meríts! cím mel új ro va tot in dí tot tunk itt, az EvangélikusÉlet if jú sá -
gi ol da lán, amely az Osztozó ro vat tal fel vált va je lent ke zik. Eb ben négy he ten te a jú li us
18–22. kö zött Fo nyód li get re ter ve zett, 9. or szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó ról tud -
hat tok meg rész le te ket. A ro vat el ső cik ké ben – har mad ma gá val – CsizmadiaNóra Szél -
ró zsa-ko or di ná tor hí vo ga tott ben ne te ket feb ru ár 25-ére egy ba la ton bog lá ri elő ta lál ko -
zó ra. Hogy kit is ta kar ez a név, ki de rül a ve le ké szült be szél ge tés ből.

A hé ten mu tat ták be a ma gyar
mo zik Lyn ne Ram say új film -
drá má ját, ame lyet Be szél nünk
kell Ke vin ről cím mel  ta lálsz
meg  a  prog ram ma ga zi nok -
ban. A Li on el Sh ri ver azo nos
cí mű mű vé ből for ga tott al ko -
tás egy anya és fia kap cso la -
tát mu tat ja be. Az anya, Eva
(Til da Swin ton) ta lán  so ha
nem is akart iga zán anya len -
ni, vé gül azon ban kar ri er jét és
szak mai  am bí ci ó it  le győz ve
éle tet ad Ke vin nek (Ez ra Mil -
ler). A fiú né hány nap pal a ti -
zen ha to dik  szü le tés nap ja
előtt tíz em bert gyil kol meg
is ko lá já ban. 
Az anya két év vel a ször nyű

tra gé dia után néz szem be az
ese mé nyek kel,  há zas sá gá val,
szü lői  sze re pé nek  csőd jé vel
és fe le lős sé gé vel. Fel te szi ma -
gá nak a kér dést: iga zán sze ret -
te-e gyer me két, és vég ső so ron
nem ő  fe le lős-e  a  tíz  em ber
ha lá lá ért?  A  női  fő sze rep lő
rá ter mett sé gét jól ér zé kel te ti,
hogy ala kí tá sért az idén rög -
tön Gol den Globe-dí jat zse -
belt  be.  A  film  egyéb ként  a
kom men tá rok  sze rint  2012
leg meg rá zóbb al ko tá sa le het
a film szín há zak ban.

Ha pe dig nem Ke vin ről, ha -
nem a ká bí tó sze rek ről sze ret -
nél be szél ni, vedd le a köny ves -
bol tok (vagy a könyv tá rak) pol -
cá ról dr. Cser nus Im re köny vét.
Az is mert pszi chi á ter kö zel tíz
év vel ez előtt meg je lent Drog ma
cí mű  kö te te  a  kö zel múlt ban
is mét nap vi lá got lá tott a Jaf fa
Ki adó gon do zá sá ban. A könyv
az ak kor még az Or szá gos Pszi -
chi át ri ai és Ne u ro ló gi ai In té zet -
ben dol go zó Cser nus egy he tét
örö kí ti meg. Vir tu á li san ott ül -
hetsz a dok tor Hű vös völgy fe -
lé  igyek vő  ko csi já ban,  be ül -
hetsz ve le a kis cso por tos fog lal -
ko zá sok ra, vé gig jár ha tod ve le
az in té zet kór ter me it. A „fő hős”
nyíl tan  be szél  ku dar ca i ról  is:
mely ese tek ben nem tu dott se -
gí te ni a szen ve dély be te ge ken.
Meg tud hat juk tő le, hogy a pszi -
chi á ter is csak asszisz tál ni tud
akkor, ha a be teg va ló ban sze -
ret ne meg gyó gyul ni, a dro gos
aka ra tát azon ban ő sem tud ja
pó tol ni. „Gyó gyu lás az az ál -
la pot, ami kor va la ki a sa ját si -
ke re it és ku dar ca it fo lya ma to -
san,  nap ról  nap ra  jól  tud ja
ke zel ni” – vall ja.
Ha pe dig a dro gok nál tar -

tunk, ér de mes el ol vas ni nem -

csak a pszi chi á ter, ha nem a to -
xi ko ló gus  köny vét  is.  Az  A
Za cher – Min den na pi mér ge -
ink cí mű  kö tet ben  Za cher
Gá bor „mé reg do ki” vá la szol
Ka rizs Ta más új ság író kér dé -
se i re.  Az  or vos,  aki  az  or -
szág ban ta lán a leg töb bet tud
az  úgy ne ve zett  par tid ro gok
mű kö dé sé ről,  so kat  me sél
sa ját  éle té ről  is.  Ér de kes,
majd hogy nem  mu lat sá gos
tör té ne te ket  tu dunk  meg
men tős múlt já ból, majd meg -
is mer teti az ol va só kat a kü lön -
bö ző  dro gok  ter mé sze té vel.
„Ha va la ki azt mond ja, hogy
van nak a könnyű dro gok meg
a ke mény dro gok, egy va la mit
el árult ma gá ról – hogy nem
ért eh hez a té má hoz” – je lenti
ki, és azt is el árul ja, hogy az
utób bi évek ben el ter jedt szin -
te ti kus sze rek kel gyak ran még
a  to xi ko ló gus  sem  tud  mit
kez de ni,  ezért még a  leg ke -
mé nyebb nek tar tott he ro in nál
is  ve szé lye seb bek.  Ért he tő
mó don ma gya ráz za el azt is,
mi kor lesz az em ber cso ko lá -
dé füg gő,  és  mi ért  jó,  ha  a
szü lő  rock ze nét  hall gat  a
gyer me ké vel.

g Je nő

osztozó

akarsz be szél ni ró la?

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

névjegy:vargadiána
Ha tod éves teo ló gus hall -
ga tó va gyok az oros há zi
gyü le ke zet ben. Sze re tek
szá gul doz ni,  bi cik liz ni
(er re saj nos csak rit kán
van  mó dom),  sze re tek

ne vet ve  szem be néz ni  a  hol nap pal,  nem
utol só sor ban pe dig sze re tem ke rül get ni az
aka dá lyo kat. Nem bán tam meg, hogy a teo -
ló gi á ra ke rül tem, mert az egye te mi évek
meg ta ní tot tak gon dol kod ni, és ar ra ösz tö -
kél tek, hogy több né ző pont ból is kö rül jár -
jam a dol go kat. Ott sze ret nék majd szol -
gál ni, ahol Is ten meg íté lé se sze rint is szük -
ség le het rám.

w w w . m y l u t h e r . h u
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A  jó  han gu lat ról  a  Tön köly
ze ne kar gon dos ko dott. Ők ta -
valy is meg hí vott ven dég elő -
adók vol tak, öröm mel jöt tek
is mét Szár szó ra. A nép ze nei
együt test Sza bó Ad ri enn ve ze -
ti,  két  fia  és  bő gős  ba rát juk
szom ba ton és va sár nap is haj -
na lig  mu zsi kált.  A  ti zen hét
éves cim bal mos, Ger gő vir tu -
o zi tá sa  min den kit  ámu lat ba
ej tett.  Ő  azt  vall ja,  hogy  a
cim ba lom  egy ál ta lán  nem
„töl te lék hang szer”: szó ló hang -
szer ként is tö ké le te sen meg áll -
ja  a he lyét. Ger gő  az or szág
egyik leg jobb cim ba lom já té ko -
sá nál, Ba logh Kál mán nál ta -
nul ja a ze né lés for té lya it. A ze -
ne kart a nép ze nei ta lál ko zók -
ra min den  év ben hű sé ge sen
vissza té rő Mar ti novsz ky Ist ván
is erő sí tet te, aki ki tar tó an fúj -
ta tá ro ga tó ját, kla ri nét ját.
Szom bat  dél előtt  Ko vács

Bog lár ka és Tóth Or so lya, fi -
a tal er dé lyi ci te rá sok gyö nyö -
rű nép dal csok rot ad tak
elő a Kár pát-me den ce
táj egy sé ge i nek nép dal -
kin csé ből. 
Dél után Ba kay Pé ter

tar tott  iz gal mas  dia -
ké pes  elő adást  a  gyi -
me si pász to rok éle té -
ről. Ő ma ga kö zel ről is -
me ri ezt az élet for mát,
mi vel  egy  esz ten dőn
át kö zöt tük élt. Az óta
is min den év ben visz-
sza tér hoz zá juk, és má -
so kat is ma gá val visz.
A részt ve vők meg tud -
hat ták  tő le,  hogy  „a
pász tor nak en ni kell, a ju hó -
nak  men ni  kell”.  A  pász tor
leg fon to sabb cél ja, hogy jó le -
ge lők fe lé te rel je ju ha it, ezért
a bá rá nyok nak bi zony min dig
úton kell  len ni ük. Ha a nyáj
gya rap szik, úgy „a ju hász nak
is jól van dol ga”. Ott, a ha va -
sok ban per sze egy ál ta lán nincs
szó  pász tor idill ről:  ke mény
küz del met je lent a nyáj őr zé -

se a ra ga do zók tól, a fe jés sem
könnyű  fel adat.  A  „ve re bes -
ben”, a nyáj mel let ti kis kuny -
hó ban töl tött hi deg éj sza kák

iga zán nem nyúj ta nak a pap -
la nos ágy ké nyel mé hez fog ha -
tó él ményt. Mind ezek el le né -
re  a  gye re kek azért  szí ve sen
éne kel ték az  is mert nép dalt:
„te rel ge ti  nyá ját,  fúj ja  fu ru -
lyá ját”. 

Szom ba ton so kak örö mé re
ko ron goz ni, agya goz ni is le he -
tett. De le he tett nép da lo kat ta -
nul ni, is me re te ket sze rez ni a
pász to rok  jel leg ze tes  hang -
sze re i ről, a fu ru lyák ról, a du -
dák ról, a ci te rák ról is. A szom -
bat  es ti  tánc ház ban  ka nász -
tán co kat sa já tít hat tak el a vál -
lal ko zó ked vű ek, a me ré szebb
fi úk, fér fi ak jó ko rá kat ug rál tak

a ke reszt ben  föld re  fek te tett
bo to kon. Az ap rók tán ca után
ked vük re  rop hat ták  a  las sú
és a friss csár dást.
A  be fa gyott  Ba la ton  és  a

fris sen  le esett  hó  töb be ket
ko moly di lem ma elé ál lí tott:
most ak kor da lol ja nak, agya -
goz za nak, vagy in kább kor cso -
lyáz za nak,  hó go lyóz za nak?
Idén  kü lö nö sen  is  sok  kis -
gyer me kes csa lád jött el, be né -
pe sült a ház.
A hét vé ge té má ja a 23. zsol -

tár hoz és Ezé ki el pró fé ta üze -

ne té hez  kap cso ló dott:  Is ten
így biz tat ben nün ket is: „…ti
az én ju ha im, az én le ge lőm
nyá ja vagy tok.” (Ez 34,31) 
Jé zus  ko rá ban  a  pász tor -

ko dás  le né zett  fog lal ko zás
volt. A ke gyes zsi dók tisz tá ta -
lan nak tar tot ták a pász to ro kat,
hi szen mun ká juk mi att nem
tud ták meg tar ta ni a szom ba -
tot, és nem tud tak részt ven -
ni az ün nep na pi is ten tisz te le -
te ken. Ép pen ezért kü lö nö sen
fel sza ba dí tó, hogy az an gya lok
ál tal hir de tett öröm hír a Gyer -
mek szü le té sé ről elő ször hoz -
zá juk ér ke zik el.
A va sár nap dél előt ti nép ze -

nés  is ten tisz te le ten  Kar dos
Zsu zsan na és  Gá los Il di kó
szol gá la tá val a pász to rok ha -
gya té ká ról esett szó: az igaz -
ság ról, amely sza bad dá tesz, és
ar ról a meg ta lá ló, mel lénk lé -
pő  sze re tet ről,  amely  ré vén
min den nap ré szünk le het hús -
vét ban és ka rá csony ban. A jó
pász tor  ol tal má ban  meg élt
gaz dag ság ból nap mint nap ré -
sze sü lünk, és eb ből a bő ség ből
má sok nak is bő ven ad ha tunk.
Az evan gé li kus nép ze nei hét -
vé ge részt ve vői va ló ban ezt él -
het ték át.

g Var ga Gyön gyi

„Lel ke met fel üdí ti”
Nép ze nei hét vé ge a jó pász tor kö ze lé ben

b Im már ha to dik al ka lom mal ta lál koz tak feb ru ár 3–5. kö -
zött Ba la ton szár szón, az Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban a nép ze ne és nép ha gyo má nyok ked -
ve lői. Idén a pász to rok vi lá gát idéz ték fel. Az evan gé li kus
nép ze nei hét vé ge há zi gaz dá ja VéghSzabolcs volt, aki ma -
ga is több né pi hang sze ren ját szik, és egy há zunk ban a Me -
nyeg ző Ér ték őr ző Egye sü let ke re te in be lül nép sze rű sí ti
a ma gyar nép ze nét.

b Im már ti zen ha to dik al ka -
lom mal ren dez ték meg ja -
nu ár 28-án Sár vá ron az
evan gé li kus far san gi bált.
A ren dez vényt dr.Harma-
tiBélaLászló, az Evan gé -
li kus Or szá gos Mú ze um
igaz ga tó ja (középsőképün-
kön) nyi tot ta meg.

A Ná dasdy-vár ódon fa lai kö -
zött  szí nes  pa pír dí szek,  lég -
göm bök és lá zas jö vés-me nés
je lez te  a  kö ze le dő  ese ményt.
Las san  az  el ső  ven dé gek  is
szál lin góz ni  kezd tek.  Az  ér -
ke ző ket a kor hű jel mez be öl tö -
zött Ná dasdy Fe renc ban dé ri -
um fo gad ta  a  be já rat nál,  így
nem  cso da,  ha  né há nyan  a
fegy ve rek től meg ré mül ve nem
mer tek bel jebb me rész ked ni. 
Sze ren csé re vé gül sen ki sem

tán to ro dott vissza, az üres he -
lyi sé gek meg tel tek, és min den -
ki lel ke sen vár ta az est kez de tét.
Gyor san  pe reg tek  az  ese mé -
nyek. Hor váth Zsolt gyü le ke zeti
fel ügye lő mon dott kö szön tőt,
a  Sár vá ri nép tánc kör pe dig
fer ge te ges tán cot lej tett.
A bál há zi asszo nya, Párt li -

né Soós Zsu zsan na kö szön töt -
te a bá lo zó kat, majd – a ha -
gyo má nyok hoz  hí ven  –  az
egy ház köz ség kon fir man du sai
ad ták  elő  tán ca i kat. Mi u tán
ezek meg ala poz ták a jó han gu -
la tot, a bál nyi tó ün ne pi be széd
hang zott el. A mú ze um igaz ga -
tó hang sú lyoz ta: 
„A szer ve zett bá lok az ün -

ne pé lyes sé gen  túl  min dig  a
tár sa dal mi vi sel ke dés kul tú ra
ápo lá sá ról  és  fenn tar tá sá ról
szól tak.  A  kö zös ség épí té sen
fe lül a jó mo dor, az eti kett és
az  il lem  sza bá lya it  hang sú -
lyoz ták a részt ve vők szá má ra
kor tól  és  tár sa dal mi  be ren -
dez ke dés től füg get le nül. Fon -
tos nak tar tom, hogy a mai, fe -
je  te te jé re  ál ló  vi lág ban  is
hang sú lyoz zuk és ápol juk eze -
ket az örök ér té ke ket.”
A be szé det koc cin tás kö vet -

te, majd Gyar ma ti Ist ván lel -
kész mon dott asz ta li ál dást. A
jó ízű  va cso ra  után  a  tán cos
kedv  is  fel éledt:  kö zös  tánc,
tánc ta nu lás,  tom bo la hú zás
tar tot ta  fenn mind vé gig  a  jó
han gu la tot, egé szen a ka pu zá -
rá sig – haj na li négy órá ig. 

g H. D.

Sza bad a tánc
f Folytatás az 1. oldalról

Mentálhigiénésésszervezetfejlesztőszakirányútovábbképzésiszak
A Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é né-in té ze te 2012 szep tem be ré től akk re di tált men tál -
hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő szak irá nyú to vább kép zést hir det hu mán se gí tő fog lal ko zá sú
szak em be rek  (pe da gó gu sok,  szo ci á lis  te rü le ten  dol go zók,  lel ké szek,  or vo sok,  ápo lók
stb.) ré szé re.
A fel vé tel kri té ri u ma: fő is ko lai vagy egye te mi vég zett ség, sze mé lyes al kal mas ság. A kép -

zés idő tar ta ma: 4 fél év, 387 óra, ha von ta 2 nap (pén tek, szom bat).
A je lent ke zés az SE Men tál hi gi é né-in té zet je lent ke zé si lap ján tör té nik. Igé nyel he tő pos -

tán: SE Men tál hi gi é né-in té zet, 1450 Bu da pest, Pf. 91; 1085 Bu da pest, Ül lői út 26.; e-mail -
ben: men tal@men tal.usn.hu, il let ve te le fo non: 1/266-0878 (Ca lin Már ta), va la mint letölt -
he tő az in té zet hon lap já ról: www.men tal.usn.hu.

felvételihirdetés
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det nyolc osz tá lyos és négy osz tá lyos ta go -
za tá ra a 2012/2013-as tan év re olyan, je len leg 4., il let ve 8. osz tá lyos ke resz tyén – el ső sor ban
evan gé li kus – ta nu lók szá má ra, akik nek mind a ma ga tar tá suk, mind a ta nul má nyi ered mé -
nyük jó. Kol lé gi u mi el he lye zést tu dunk biz to sí ta ni. 
A je lent ke zé si la po kat és mel lék le te it 2012. feb ru ár 15-ig kér jük el jut tat ni az is ko lá ba, le -

he tő leg sze mé lye sen (1052 Bu da pest, Sü tő ut ca 1.). A je lent ke zés sel kap cso la tos in for má -
ci ó kért ke res sék fel az is ko la hon lap ját (www.deg.su li net.hu).
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Hatvanad vasárnap. Liturgikus szín: zöld. Lekció: 2Kor 12,1–9; Ézs 55,6–11.
Alapige: Lk 10,38–42. Énekek: 279., 258.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erl bruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Győző; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé
de.  10.  Szalay  Tamás;  II., Modori u. 6. de.  3/4  11.  Sztojanovics  András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12.de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9.
Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4.de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (asztali beszélgetések) dr. Birkás Antal; VII.,
Városligeti fasor 17.de. fél 10. (angol, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András;
VIII., Üllői út 24.de. 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/ade. 10. (szlovák,
kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de.
9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor
Tamás; Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus:
Muntag  Lőrinc;  Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de.  10.  Benkóczy  Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr.
Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Kovács Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9.
Schulek Mátyás; Egyetemi és főiskolai gyülekezet, XI. Magyar tudósok krt.
3.du. 6. (úrv., Tamás-mise) Gáncs Tamás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) dr. László Virgil; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.
10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10.
Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér
de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom)
de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.de. 10.
(úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik
térde. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.de. 10. Kovács Áron;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u.de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér
3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom)de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1.de. 10. Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Bence Imre; Budaörs, Szabadság
út 75. de.  10.  Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom) du.  2.
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné
Puskás Sára; 

Istentiszteletirend•2012.február12.

 e 2012. február 12. Evangélikus Életkrónika

Összeállította: Boda Zsuzsa

Er dély el ső vá ro sá ban (Ci vi tas Pri -
ma ria Tran syl va niae), Ko lozs vá rott
az 1530-as évek től ér vé nye sí ti ha tá -
sát a lu the ri re for má ció. En nek szel -
le mé ben szer ve zik az egy há zat a 16.
szá zad  kö ze pé ig Hel tai Gás pár és
mun ka tár sai, Gyu lai Ist ván, Víz ak -
nai Ger gely és Ozo rai Ist ván evan gé -
li kus teo ló gu sok, hu ma nis ták. A 17.
szá za dig az idő vel re for má tus, majd
uni tá ri us több sé gű vá ros ban az evan -
gé li kus  fe le ke zet  hát tér be  szo rult.
1696-ban  szer ve zik  új ra  az  er dé lyi
szász püs pök ség hez tar to zó evan gé -
li kus egy ház köz sé get. 
A temp lom épí tés 1816-ban kez dő -

dött, ami kor az egy ház köz ség élé re a
lő csei  Mar tin Li ede mann lel készt
hív ták meg. A ké sői oszt rák ba rokk
stí lus ban épí tett temp lom fel szen te -
lé sé re 1829-ben ke rült sor. A temp -
lom mel let ti ele mi is ko lát 1818-ban
épí tet ték fel, és a 20. szá zad kö ze pé -
ig mű köd he tett. A temp lom tor nyát
1914-ben Re mé nyik Ká roly mű épí -
tész, Re mé nyik Sán dor ap já nak ter -
vei alap ján át épí tet ték.
A gyü le ke zet több je les sze mélyt

tud ha tott pres bi te rei és tag jai kö zött.
Dr. Pá ter Bé la aka dé mi kus, Re mé -
nyik  Ká roly  mű épí tész,  Re mé nyik
Sán dor köl tő, Böhm Ká roly fi lo zó fus,
Lám Bé la író, Bar ta lis Já nos köl tő és
Já ro si An dor lel kész, teo ló gi ai ma gán -
ta nár, iro da lom kri ti kus em lé két, szel -
le mi ha gyo má nyát  ápol ja  és őr zi  a
gyü le ke zet a Re mé nyik Sán dor Ga -
lé ria  és  a  Já ro si An dor Ke resz tyén
Kul tu rá lis Mű hely al kal ma in. 
1950-től az egy ház köz ség épü le te -

i ben kap he lyet a Ro má ni ai Evan gé -
li kus–Lu the rá nus Egy ház püs pök sé -

ge. Ador já ni De zső Zol tán püs pök a
gyü le ke zet pa ró kus lel ké sze. A lel kész
mun ka tár sai Fe hér Atti la, Ka lit Esz -
ter és Bol di zsár Be á ta.
A va sár na pi  is ten tisz te le tek ma -

gyar, né met és an gol nyel ven zaj la -
nak. He ten te mat u ti num ra,  reg ge li
di csé ret re,  bib lia órá ra,  gyü le ke ze ti
val lás órá ra és kon fir má ci ói fel ké szí -
tő re ke rül sor. Ha vi rend sze res ség gel
csa lá di is ten tisz te le tet és öku me ni -
kus  ve spe rát  tart  a  gyü le ke zet,  ez
utób bin  fel ele ve nít ve  a  kö zép ko ri

gre go ri án li tur gi ai ha gyo má nyo kat.
In ten zív női, il let ve if jú sá gi mun ka a
Pet rő czy Ka ta Szi dó nia Nő szö vet ség
és a Col le gi um Lu the ra ni cum szer -
ve zé sé ben fo lyik. Az egy ház köz ség -
ben  rend sze re sen  szer vez nek  kü -
lön bö ző val lá sos jel le gű ün nep sé ge -
ket, kon cer te ket és kul tu rá lis, mű vé -
sze ti, köz éle ti ren dez vé nye ket. 
A ko lozs vá ri evan gé li ku sok a ma -

gyar or szá gi Pi li si Egy ház köz ség gel és
a New York-i St. John – St. Matt hew-
Ema nu el Lu the ran Church csel ápol -
nak test vér gyü le ke ze ti kap cso la tot.

IstentIszteLet-KözvetítésAdunAteLevízIóBAn

Be mu tat ko zik Ko lozs vá r
evan gé li kus–lu the rá nus

egy ház köz sége

evangélikus
istentisztelet
aduna
televízióban
Február  19-én,
öt vened  va sár -

nap ján 11 órá tól is ten tisz te le tet lát -
ha tunk felvételről a Duna Te le ví -
zióban Kolozsvár ról. Igét hir det
Adorjáni Dezső Zoltán püs pök.
(Ismétlés: 12.10 / Duna World.)

„Az  ör dög  fél té keny,  és  dü höng  a
szel le mi szép ség lát tán. Az sér ti őt.
Ha már ő nem le het szép – ugyan is
egy ko ri szép sé gét büsz ke sé ge mi att
el ve szí tet te –, ak kor azt sem akar ja,
hogy va la ki más az le gyen. Ha nem
lé tez ne a szen tek szel le mi
szép sé ge,  ak kor  az ör dög
sem tűn ne olyan csúf nak.
Ezért akar min den szé pet
el tor zí ta ni. A ke resz té nye -
ket Pi teşti-ben és más ro -
mán  kom mu nis ta  bör tö -
nök ben ezért nem csak ar -
ra kény sze rí tet ték, hogy a
föld alat ti egy ház tit ka it el -
árul ják,  ha nem  is ten ká -
rom lá sok ra  is”  –  ír ta  Ri -
chard Wurmbrand Marx
és Sá tán cí mű köny vé ben.
De  ki  volt  Wurmbrand,
aki nem volt haj lan dó az is -
ten ká rom lás ra?
Ric hard  Wurmbrand

Bu ka rest ben  szü le tett
1909-ben, zsi dó csa lád ban.
1936-ban há za so dott össze
a szin tén zsi dó Sa bi na Os -
ter rel. Tár sá val együtt vet -
ték fel az evan gé li kus hi tet
Isa ac Fe ins tein ha tá sá ra,
aki ké sőbb a né met nem ze -
ti szo ci a lis ták ál do za ta lett.
A  kom mu nis ták  Wurm -
brandot 1948-ban, fe le sé gét
pe dig há rom év vel ké sőbb
tar tóz tat ták  le.  Sa bi nát
kény szer mun ká ra  ítélték,
1954-es sza ba du lá sa után pe dig azt
kö ve tel ték tő le, hogy vál jon el fér jé -
től. Mi vel er re nem volt haj lan dó, nem
ka pott mun ka le he tő sé get. A ro mán

po li ti kai rend őr ség ezek után azt kö -
zöl te ve le, hogy meg halt a fér je. Sa -
bi na nem hit te el. Még ak kor sem,
ami kor  ide ge nek ke res ték fel az zal,
hogy együtt ül tek a fér jé vel a bör tön -
ben, és je len vol tak a te me té sé nél… 

Wurmbrand hol lé té ről éve kig sen -
ki sem tu dott kör nye ze té ből, míg nem
egy or vos hit tár sa mun kát vál lalt a ro -
mán po li ti kai rend őr ség nél, re mél ve,

hogy így va la hogy a nyo má ra buk kan.
Az or vos ról ba rá tai, is me rő sei ter mé -
sze te sen azt hit ték, hogy be hó dolt a
rend szer nek, és un dor ral ke vert ré -
mü let tel  kezd ték  ke rül ni.  Er ről
mond ta  ké sőbb,  hogy  a  pri bé kek
egyen ru há já nak vi se lé se sok kal na -
gyobb  ál do zat  Krisz tu sért,  mint  a
bör tön ru ha vi se lé se. 
Ric hard Wurmbrand össze sen ti -

zen hét évet töl tött a kom mu nis ták
bör tö ne i ben, eb ből há rom évet ma -
gán zár ká ban. A tel jes ma gány el vi -
se lé sét több mint há rom száz igei el -
mél ke dés  meg fo gal ma zá sá val  és
meg ta nu lá sá val se gí tet te. Vi lág hír -

re ak kor tett szert, ami -
kor 1964-ben a nor vég
ke resz té nyek és zsi dók
tíz ezer dol lár vált ság dí -
jat  fi zet tek  a  ro mán
kor mány nak sza ba du -
lá sá ért. 
Újabb  szen zá ci ót

kel tett 1966-ban, ami -
kor Wa shing ton ban az
ame ri kai sze ná tus bel -
biz ton sá gi al bi zott sá ga
előtt val lo mást té ve de -
ré kig mez te len re  vet -
kő zött, hogy meg mu -
tas sa a tes tét bo rí tó ti -
zen nyolc mély seb he -
lyet – mint a kom mu -
nis ták kín zá sa i nak bi -
zo nyí té ka it.  1967-ben
lét re hoz ta a The Vo i ce
of the Mar tyrs (VOM)
ne vű szer ve ze tet a kom -
mu nis ta  or szá gok ban
fo lyó  ke resz tény ül dö -
zés  do ku men tá lá sá ra. 
1990-ben fe le sé gé vel

ha za lá to ga tott  Ro má -
ni á ba.  Bu ka rest ben  a
VOM  könyv ki adót,
nyom dát  és  köny ves -
bol tot nyi tott. 1996-ban

A száz leg na gyobb ro mán lis tá já nak
össze ál lí tá sa kor  az  ötö dik  hely re
rang so rol ták a vá lasz adók.

g Amb rus At ti la

aki le győz te a kí sér tőt

Az is mert ba rokk szer zők – G. Ph.
Te le mann, A. Co rel li, G. F. Hän del –
mel lett ke vés bé is mert szer zők mű -
vei is sze re pel tek. Az együt tes már
meg ala ku lá sá tól fog va fi gyel met for -
dí tott az er dé lyi ba rokk és a kor társ
ze ne mű ve lé sé re. Ezt alá tá masz tan -
dó ke rül tek be a mos ta ni kon cert re -
per to ár já ba gróf La dis laus Szé kely és
Jo sep hus Fa za kas Kriz ba cen sis kot -
tás köny vé ből szár ma zó mű vek, il let -
ve ed dig még a mű vé szek ál tal sem
is mert ze ne szer ző, Mar tin Sch ne i der
da rab ja. 
El ső ként G. Ph. Te le mann (1681–

1767) a-moll trió szo ná tá ját hall gat -
hat tuk  meg,  amely ben  jól  el kü lö -
nült a szó ló ré sze ket, té má kat ját szó
fu ru lya-he ge dű hang szer cso port a kí -
sé re tet „szol gál ta tó” gor don kától és
csem ba lótól. A ba rokk hang sze rek fi -
nom,  lágy  tó nu sa  jól  ér vé nye sült a
szo ná ta „szár nya ló” dal la ma i nak tol -
má cso lá sa kor. 
Jo sep hus  Fa za kas  Kriz ba cen sis

1738-as  kot tás köny vé ből  szár ma -

zott  a  kö vet ke ző  mű.  Az  is mert
olasz  ba rokk  szer ző,  A.  Co relli
(1653–1713) B-dúr szo ná tá já nak kéz -
ira tát  egy  nagy sze be ni  irat tár ban
fe dez te fel Ur su la Phi lip pi or go na -
mű vész, a ko lozs vá ri ze ne aka dé mia
ok ta tó ja  –  kö zöl te  a  kö zön ség gel
Erich  Türk,  majd  ar ról  ér te ke zett,
hogy az ál ta luk most elő adott, kü lön -
bö ző hi te les for rá sok ban fel fe de zett
mű vek  „mind  egy más  mel lett  lé -
tez tek a ko ra be li Er dély ben”, te hát az
er dé lyi  ze ne  sok szí nű sé gét  bi zo -
nyítják. Co rel li eb ben a mű ben sem
ha zud tol ta meg ma gát: a he ge dű nek
most is ki vé te les szép sé gű mo tí vu -
mo kat kom po nált.
A Szo na ti na he ge dű re és fu ru lyá -

ra, amely nek szer ző je a ná lunk ke -
vés bé  is mert  G. Ch. Wa gen seil
(1715–1777), gróf La dis laus Szé kely
1744-es kot tás köny vé nek egyik da -
rab ja. A hang sze rek kö zöt ti pár be -
széd mond hat ni üde, ta va szi han gu -
la tot te rem tett. A Jo sep hus Fa za kas
Kriz ba cen sis kot tás köny vé ben fel -

fe de zett  Cha conne – is me ret len
szer ző mű ve – jó al kal mat te rem tett
a biz tos ke zű, ta pasz talt csem ba ló -
mű vész, Erich Türk szá má ra tech -
ni kai ké pes sé gei meg csil log ta tá sá -
ra. G. F. Hän del a-moll szo ná tá ja jól
ki dol go zott, pre cíz té má já val, kel -
le mes dal lam vi lá gá val bű völ te el a
hall ga tó sá got. 
Nem fe led kez he tünk meg az utol -

só, ne gye dik té tel ben hal lott fu ru lya -
ka den ci á ról sem; en nek hang szer -
tech ni kai  buk ta tó it  Ma jó  Zol tán
fö lé nyes ma ga biz tos ság gal győz te le.
Mar tin Sch ne i der (1748–1812) mű vé -
ben új ra Erich Türk re me kelt: egyet -
len ap ró ér ték és dí szí tés sem sik kadt
el hi te les tol má cso lá sá ban. La vot ta Já -
nos (1764–1820) Ver bun kos cí mű mű -
vét Bart ha Má tyás és Erich Türk elő -
adá sá ban hall gat hat tuk meg. A ver -
bun kos ra jel lem ző fe szes, pon to zott
rit mus, friss, já té kos jel leg üdí tő en ha -
tott. Meg győ ződ het tünk ar ról, hogy
Bart ha Má tyás vér be li ka ma ra ze nész,
aki eb ben a mű ben szó lis tai fel ada tok -
nak tett ele get. 
A kon cert utol só mű sor szá ma egy

is me ret len szer ző től szár ma zó szvit
volt,  amely Cip ri an Câmpe an gor -
don ka mű vész nek nyúj tott le he tő sé -
get te het sé ge bi zo nyí tá sá ra.

g Nagy-Hin tós Dia na 
For rás: Sza bad ság 

– er dé lyi közéleti na pi lap, 
2012. feb ru ár 2.

Sok szí nű er dé lyi ba rokk ze ne
b Hosszabb szü net után új ra a ko lozs vá ri kö zön ség előtt lé pett fel a Tran-

sylvaniaba rokk együt tes ja nu ár 31-én es te a ko lozs vá ri evan gé li kus
temp lom ban. Az együt tes tag jai: Majó Zoltán (ba rokk fu ru lya),
ErichTürk (csem ba ló) és CiprianCâmpean (ba rokk gor don ka) mel -
lett az er dé lyi gyö ke rű, ám kö zel két év ti ze de Svájc ban élő he ge dű -
mű vészt, BarthaMátyást hallhatta a közösség. Kon cert jük mű so rát
most is a sok szí nű, igé nyes vá lo ga tás jel le mez te.

b A Bar ta lis Já nos Ke resz tény Kul tu rá lis Egye sü let szer ve zé sé ben a
bras sói evan gé li kus gyülekezet ta nács ter mé ben CsendesLászló, a Se -
cu ri ta te dosszi é it át vi lá gí tó bi zott ság tag ja, volt el nö ke tar tott elő adást
a lu the rá nus lé vi tá ról, RichardWurmbrandról. A január 27-i ta lál ko zón
– töb bek kö zött – je len volt az er dé lyi evan gé li kus egy ház püs pö ke, Ador-
jániDezsőZoltán,KosztaIstván bras sói evan gé li kus lel kész és Kovács
Attila me gyei RMDSZ-el nök, a Bar ta lis Já nos-egye sü let al el nö ke.

Richard Wurmbrand 1983-ban
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Ami kor eze ket a so ro kat írom, iga -
zi hi deg tél van. Az utób bi na pok ban
nagy  hó  esett,  éj je len te  jó val  mí -
nusz 10 fok alatt van a hő mér sék let,
de nap pal sincs sok kal me le gebb. Ma
reg gel szé pen sü tött a nap, cso dá la -
to san szik rá zott a hó a nap sü tés ben,
fan tasz ti kus  lát vány  volt!  Gye rek -
ko runk  te le i re  is  így  em lék szem,
ahogy a hó szik rá zik a nap fény ben.
Pe dig már azt hit tük, el ma rad a tél,
hi szen több fok kal me le gebb volt ed -
dig az idő, mint az ilyen kor vár ha tó
len ne.  A  rá di ó ban  ar ról  be szél tek,
hogy a fák rü gyei kö zel áll nak a ki pat -
ta nás hoz, a mé hek pe dig már ki jár -
nak, és el kezd ték az utó dok köl té sét.
Bi zony, most a mí nusz 20 fok ban is
biz to sí ta ni uk kell a plusz 35-öt! Csak
re mél het jük, hogy ezek a na gyon hi -
deg nap pa lok és éj sza kák nem okoz -
nak vég ze tes ká ro kat a gyü mölcs fá -
ink ban és a kap tá rok ban.
Kü lön ben  na gyon  ér de kes  volt,

hogy a nagy hó meg ér ke zé se előtt vad -
lu dak  ez rei  je len tek meg  az  égen,  s
han gos gá go gás sal húz tak me le gebb
tá jak ra a hi deg elől. Fan tasz ti kus ál la -
tok! Min dig Nils Hol gers son és a vad -
lu dak ka land jai jut nak eszem be ró luk.
És per sze az, hogy Sel ma La ger löf ál -
ta lá nos is ko lá sok nak ír ta meg köny vét

ka land ja ik ról,  még hoz zá  föld rajz -
könyv ként! A vad lu dak uta zá sa kap -
csán mu tat ta be a di á kok nak Svéd -
or szág  fló rá ját  és  fa u ná ját.  Ilyen
könyv ből ta nít va ta lán ma is job ban
fel le het ne kel te ni az if jú ság ér dek -
lő dé sét a ter mé szet iránt. De ma már
ar ról is ír ni kel le ne, hogy mi, em be rek
ho gyan pusz tít juk és ve szé lyez tet jük
a kör nye ze tün ket, ho gyan ve szí tik el
az ál la tok ter mé sze tes élő he lye i ket, és
ho gyan tű nik el – szin te ro ham lép tek -
ben – föl dün kön a bio ló gi ai sok fé le -
ség. És hogy mit  le het ne és kel le ne
ten ni azért, hogy eze ket a ká ros fo lya -
ma to kat leg alább le fé kez zük. 
Ezek  a  nagy  hi de gek  egyéb ként

min den ál la tot meg vi sel nek. A va dak
ne he zen  ta lál nak  élel met  ma guk -
nak a vas tag hó ta ka ró alatt, s úgy hír -
lik, né hány he lyen át já rót kel lett ké -
szí te ni, hogy a nagy va dak el tud ja nak
jut ni az ete tők höz. De a ki csik ről is
gon dos kod nunk kell: ha ed dig nem
tet tük, most fel tét le nül te gyük ki a
ma dár ete tő ket, mert éhez nek a ma -
da rak. És bár a hó ból tud nak in ni va -
lót nyer ni, nem árt ita tót is ki rak ni
ne kik, hogy egy ki csit meg könnyít -
sük az éle tü ket. 
Em lí tet tem már, hogy idén az ege -

rész ölyv lett az év ma da ra? Eze ket a

fan tasz ti kus, mél tó ság tel jes ma da ra -
kat szin te min den hol lát ni le het, sík
és  hegy vi dé ken  egy aránt,  aho gyan
zsák mány ra  les ve  gub basz ta nak  a
meg fi gye lő he lyü kön, vagy kö röz nek
a le ve gő ben. Ma gyar or szá gon 1933
óta él vez nek le lö vé si ti lal mat, de le -
het, hogy már nem so ká ig! Ugyan is
túl sza po ro dás ra és vad gaz dál ko dá si
kár oko zás ra va ló hi vat ko zás sal va -
dász ha tó vá kí ván ják ten ni az ege rész -
öly vet is. Csak re mél ni tud juk, hogy
ezt si ke rül meg aka dá lyoz ni!
Vég re meg je lent a Vad Ma gyar or -

szág cí mű  film DVD-n! Me sél tem
már ró la, most majd meg is le het vá -
sá rol ni.  A  Tö rök Zol tán ren dez te
film tör té ne té nek ke re tét egy ré ti sas -
csa lád éle te ad ja. Cso dá la tos ké pe ket
lát ha tunk ben ne Ma gyar or szág vi zes
élő he lye i ről, min den kép pen néz zé -
tek meg! Ez a film akár egy al ter na -
tív föld rajz- és bio ló gia könyv is le het -
ne a ma gyar di á kok szá má ra.
Sze re tet tel üd vö zöl nő vé red: 

g Ani kó

Ked ves Hú gom!
ÜzenetAzArArátróL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Hoz zá va lók: 50 dkg liszt, 25 dkg Ra -
ma mar ga rin, 5 dkg élesz tő, 3 dl tej,
1 ½ evő ka nál kris tály cu kor, 30 dkg re -
szelt sajt, 1 kis po hár tej föl, 3 to jás sár -
gá ja, 5 kö ze pes mé re tű krump li, 2 csa -
pott evő ka nál só, a ke nés hez to jás fe -
hér je.
Leg elő ször a meg há mo zott, négy -

fe lé vá gott krump lit sós víz ben meg -
főz zük  –  annyi  vi zet  te gyünk  az
edény be, hogy el lep je, és egy csa pott
evő ka nál  sót  te gyünk  be le.  Ha  a
krump li meg főtt, leönt jük ró la a vi -
zet, és még for rón összetör jük. Ki csit
hűl ni hagy juk.
Az élesz tőt a lan gyos cuk ros tej ben

fel fut tat juk. A tört krump li hoz hoz -
zá gyúr juk  a mar ga rint, majd be le -
tesszük a lisz tet, a tej fölt, a to jás sár -
gá kat, egy csa pott evő ka nál sót, a leg -
vé gén pe dig a te jes élesz tőt. Az egé -
szet jól össze gyúr juk, majd le ta kar -
va 15 per cig ke leszt jük.
A 15 perc le tel té vel a tész tát lisz -

te zett  gyú ró desz kán  kö rül be lül  2
cm vas tag sá gú ra nyújt juk, és meg -
szór juk 15 dkg re szelt sajt tal. A négy

ol da lát kö zép re hajt juk, és így még
egy szer ki nyújt juk – ez zel be le dol -
goz zuk a tész tá ba a saj tot. Is mét kö -
zép re hajt juk a négy ol da lát, majd le -
ta kar va to váb bi 20 per cig pi hen tet -
jük. Ez után még egy szer ki nyújt juk,
és az ol da la it kö zép re hajt va is mét 20
per cig ke leszt jük.
A  sü tés hez  a  kö rül be lül  2-3  cm

vas tag  tész tát  po gá csa szag ga tó val
ki szag gat juk. A tep si ben to jás fe hér -
jé vel meg ken jük a po gá csák te te jét,
meg szór juk  re szelt  sajt tal,  és  160
fok ra elő me le gí tett sü tő ben 15 perc
alatt meg süt jük.

szeretetvendégségre

Saj tos po gá csa

F
o

tó
: 

B
o

d
A

 z
s

u
z

s
A

A Ba la to ni Fej lesz té si Ta nács hát tér -
szer ve ze te ként  mű kö dő  Ba la to ni
In teg rá ci ós Köz hasz nú Non pro fit
Kft.  az  Eu ró pai  Unió  In tel li gens
ener gia prog ram ja ke re té ben nyert
el tá mo ga tást a REL ACS – Tu risz -
ti kai szál lá sok zöld ener gi á val cí mű
nem zet kö zi  pro jekt  meg va ló sí tá -
sá ra. A RE LACS a tu risz ti kai szál -
lás hely ek eu ró pai há ló za ta, amely
cé lul tűz te ki a tu riz mus kör nye zet -
re ká ros ha tá sa i nak csök ken té sét.
Feb ru ár 1–2-án a pro jekt ke re té ben
tíz  or szág ból  (Nagy-Bri tan ni á tól
Gö rög or szá gig) ér kez tek ho tel me -
ne dzse rek, hogy a sa ját in téz mé nye -
ik ben  is  al kal maz ha tó  meg ol dá -
sok kal is mer ked je nek. 
Az el ső nap dél előtt jén a vo nyarc -

vas he gyi Ze nit Ho tel ben al kal ma zott
ener ge ti kai  fej lesz té se ket  is mer ték

meg, dél után pe dig a szár szói in téz -
mény be já rá sá ra és a pro jekt ről ké -
szült film meg te kin té sé re ke rült sor.
A részt ve vők élén ken ér dek lőd tek az
al kal ma zott  meg ol dá sok  iránt,  a
hely szí ni be já rás so rán va la mennyi
rész let re (fej lesz tés, az üze mel te tés
költ sé gei,  ta pasz talt  ne héz sé gek)
ki ter je dő en  tet tek  fel  kér dé se ket.
A ta lál ko zó má so dik nap ján a mi nő -
sí té sek kel és dí ja zá sok kal kap cso la tos
ten ni va ló kat egyez te ti a nem zet kö zi
kon zor ci um.
Mint dr. Hor váth né La bát Már ta, a

pro jekt me ne dzse re el mond ta, cél juk
az, hogy a leg jobb fel té te le ket te remt -
sék  meg  ah hoz,  hogy  a  tu risz ti kai
szál lás helyeket üzemeltető cé gek bát -
ran ru ház za nak be ener gia ha té kony és
meg úju ló ener gi á val kap cso la tos fej -
lesz té sek be.  Tíz  part ner or szág ból

össze sen száz tíz szál lás he lyet von tak
be, és leg alább hat van szál lás hely ese -
té ben dön tés ho za talt sze ret né nek el -
ér ni az ener gia ha té kony be ru há zá sok
meg va ló sí tá sa ér de ké ben.
Ki dol goz tak egy mi nő sí té si rend -

szert,  amely  négy  kri té ri um  –  az
ener gia fo gyasz tás, a tu da tos ság fel -
kel té se, az épü le tek to vább fej lesz té -
sét szol gá ló be ru há zá sok és a meg -
úju ló erő for rás-me nedzs ment – men -
tén vizs gál ja a szál lás he lyek el kö te -
le zett sé gét.
A REL ACS kri té ri u mai kö zül kö -

te le ző a tu risz ti kai szál lás he lyek el sőd -
le ges  fosszi lis ener gia-fo gyasz tá sát
hu szon öt  szá za lék kal  csök ken te ni
(hoz zá ve tő le ge sen  egy  éven  be lül),
hogy meg kap has sák és hasz nál has sák
a REL ACS Há ló zat  lo gó ját. Azok a
szál lás he lyek,  ame lyek  a  leg jobb
ered ményt érik majd el a fosszi lis -
ener gia-fo gyasz tás csök ken té se te rén,
esé lye sek  le het nek  ar ra,  hogy  el -
nyer jék a leg jobb nak já ró ha zai el is -
me rést, va la mint a leg ha té ko nyabb
ener gia felhasználású eu ró pai szál lás -
hely dí ját maj dan Brüsszel ben.
A  pro jekt  ve ze tő jé nek  vé le mé -

nye sze rint mind a ha zai, mind az
eu ró pai díj el nye ré sé re jó eséllyel pá -
lyá zik a szár szói fej lesz tés. Pél da ér -
té kű nek tart ja azt a komp le xi tást és
azt  az  el kö te le zett sé get,  ame lyet
egy há zunk a fenn tart ha tó fej lő dés
te rén ta nú sít. 

g Ko csis Ist ván

Ba la ton szár szó: pél da, ér ték

Elő re lát ha tó an 2012 már ci u sá tól új ra meg nyíl nak a Kör nye zet és ener -
gia ope ra tív prog ram épü let ener ge ti kai kor sze rű sí tést, ener ge ti kai rend -
sze rek  fej lesz té sét  tá mo ga tó  pá lyá za ta i nak  for rá sai,  összes sé gé ben
mint egy száz mil li árd fo rin tos ke ret tel. Ér de mes te hát mi nél előbb vé gig -
gon dol ni, mi lyen fej lesz té sek le het sé ge sek egy-egy gyü le ke zet ben, in téz -
mény ben, és el kez de ni meg ter vez ni a pro jek te ket.
Az elő ké szí tés lé pé se i nek vé gig gon do lá sá ban az egy ház pá lyá za ti mun -

ka cso port ja szí ve sen nyújt se gít sé get az ér dek lő dők nek. Az evan gé li kus
egy ház pá lyá za ti sza bály ren de le te, a ke rü le ti re fe ren sek el ér he tő sé ge és
az ak tu á lis pá lyá za ti ki írá sok meg ta lál ha tók a http://pa lya zat.lu the ran.hu
hon la pon – ezen a web ol da lon egy út tal ele get le het ten ni az egy há zon
be lüli be je len té si kö te le zett sé gek nek, és a tá mo ga tá si ké rel mek be nyúj -
tá sá ra is szol gál a hon lap.

g K. I.

b Az EvangélikusÉlet ha sáb ja in 2011-ben jó pár szor ta lál koz hat tak ol -
va só ink a ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott -
hon ban zaj lott komp lex – víz-, hul la dék ke ze lé si és ener ge ti kai – fej lesz -
té sek ről szó ló be szá mo lók kal. A pro jekt 2011 de cem be ré vel le zá rult, a
tá mo ga tó el vé gez te a vég ső el len őr zést, a zá ró pénz ügyi és pro jekt-
elő re ha la dá si je len tést is be ad ta az in téz mény. A fej lesz té sek azon ban
komp le xi tá suk mi att to vább ra is mél tó ak a fi gye lem re – ta lán nem túl
pro fán azt mon da ni, hogy a nap elem ben ter melt áram mal vi lá gí tó LED-
iz zót sem ér de mes vé ka alá rej te ni, ha nem mi nél ma ga sabb ra kell tar -
ta ni, hogy mi nél töb bek nek vi lá gít son, mu tas son utat. Hogy ezt nem
csak a pro jekt meg va ló sí tói gon dol ják így, jól pél dáz za az, hogy a Ba -
la to ni In teg rá ci ós Köz hasz nú Non pro fit Kft. már har mad szor szer -
ve zett ta nul mány utat a kon fe ren cia- és misszi ói ott hon ba.

Meghívó

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let 2012. évi köz gyű lé sét és kül misszi -
ói nap ját a ko ráb ban jel zett feb ru ár 18. he lyett feb ru ár 25-én, szom ba -
ton 10–15 óra kö zött tart ja a De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet nagy ter -
mé ben (1052 Bu da pest, De ák tér 4.).
Té ma: Misszi ói fe le lős ség nem ze dék ről nem ze dék re. Elő adást tart: Gáncs

Pé ter el nök-püs pök.
Az ebéd szü net utá ni fó rum be szél ge tést – mely nek részt ve vői Ih rig Dé -

nes mér nök, La borczi Gé za lel kész, Ka lo csa Zsu zsan na lel kész, Ben ce
Zsó fi An na gyógy tor nász – B. Pin tér Már ta lel kész ve ze ti.
Kér jük, hogy mi nél na gyobb lét szám ban, a misszi ós kö rö ket is kép -

vi sel ve jöj je nek el Test vé re ink.

H I r d e t é s

evéL&LevéL

Imádkoznikell!
Azt mond ja a Bib lia: „Egy más ter hét hor doz zá tok: és így tölt sé tek be a Krisz -
tus tör vé nyét!” (Gal 6,2)
Mi ről sze ret nék ír ni? Ma kb. egy mil li árd ke resz tyén az Is ten né pe, szám

sze rint még min dig a leg na gyobb val lá si kö zös ség va gyunk a föl dön. Eb ből
nap mint nap 25 mil li ó an van nak ki té ve a lét ve szély nek. Gon dol junk be le,
hány temp lo mot rom bol tak le In di á ban, Kí ná ban, Egyip tom ban vagy – leg -
utóbb – Ni gé ri á ban. Ott van Irak, ahon nan az utób bi tíz esz ten dő ben hat -
száz ezer ke resz tyén me ne kült el az ül dö zés mi att.
Eze kért az em be re kért imád koz ni kell! – hogy ezt a lel ki s na gyon sok szor

fi zi kai ter rort az Úr nak tet sző mó don hor doz zák el. Tu dunk-e, aka runk-e éret -
tük rend sze re sen kö nyö rög ni? Azt gon do lom, hogy ez min den ren dű-ran -
gú egy há zi sze mély nek Is ten előt ti kö te les sé ge, mely szá mon ké re tik. Er re
kell a fi gyel met fel hív ni. 
Az adott tér sé gek ben a hely ze ten – te vő le ge sen – nem tu dunk vál toz tat ni.

De az ima szol gá lat olyan do log, ami min den ki ál tal gya ko rol ha tó. S ha ez a szol -
gá lat ré szünk ről el ma rad, az raj tunk ké re tik szá mon. Adas sék ne künk eb ben
fe le lős ség, oda szá nás és öröm, hogy ez zel is az Urat tud juk szol gál ni.
Ezek kel a so rok kal mi nél szé le sebb ré te get meg kell érin te ni. Ma már csak

az idő seb bek em lé kez nek, mi is volt itt ná lunk öt ven-hat van éve. És az csak
tö re dék pél dá ul az af ri kai ese tek hez ké pest.

„Ha nem nö ve ked je tek a ke gye lem ben és a mi Urunk nak és meg tar tó Jé zus
Krisz tu sunk nak is me re té ben. Né ki le gyen di cső ség, mind most, mind örök kön-
örök ké.” (2Pét 3,18) Ámen.
Imád ko zó sze re tet tel: 

g Vic tor Gá bor (Barcs)
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VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Evan gé li ku sok Nagy vá ra don
10.00 / Du na Tv
Vi lág-né zet
Ke reszt és toll
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Dég ről
Igét hir det: 
Im re Bá lint esperes
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.20 / m2)
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
19.35 / Bar tók rá dió
Az MR Ének- és Ze ne ka rá nak
hang ver se nye
Ver di: Négy áhí ta tos ének

HÉTFŐ

13.04 / Kos suth rá dió
Há zi mu rik
Hra bal re gé nye foly ta tá sok ban
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ja
14.25 / m1
A Szö vet ség – Bib lia-ve tél ke dő
21.16 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér
A Noszty fiú ese te 
Tóth Ma ri val
21.30 / Du na Tv
Vi val di
(an gol–fran cia–olasz té vé -
film, 2008) (120’)
23.00 / Du na World
Szép ma gyar no vel la
Csáth Gé za: A va rázs ló kert je
0.35 / Du na Tv
Dé va tit ka
(né met–ro mán 
do ku men tum film)

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bee tho ven: 
C-dúr mi se
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a di ós győ ri
evan gé li kus temp lom ból
20.15 / Pax Tv
Fassang Lász ló 
or go na kon cert je
21.04 / Kos suth rá dió
Sze lí dzen gé sű üze net
Köl tő és di a ko nissza
21.30 / Du na Tv
Mát ka ság és le gény élet
(an gol já ték film, 2004)
21.30 / Du na World
Szent Kris tóf ká pol ná ja
(ma gyar té vé film, 1983) (102’)
23.00 / Pe tő fi rá dió
Akusz tik
A The So ukt ramps kon cert je
az MR 8-as stú di ó já ban

SZERDA

10.00 / Du na Tv
Csa lád ba rát
(szol gál ta tó ma ga zin)
10.50 / Du na Tv
1 könyv
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
17.00 / Pax Tv
Meg fe szí tett
(kon cert film)
21.10 / Vi a sat 3
Be an – Az iga zi
ka taszt ró fa film
(an gol–ame ri kai víg já ték)
21.30 / Du na Tv
A vá ros ban
(spa nyol já ték film, 2004) (109’)
21.30 / Du na World
Ber tolt Brecht: Ret te gés és ín ség
a Har ma dik Bi ro da lom ban
(ma gyar té vé film, 1980)

CSÜTÖRTÖK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Nagy Fri gyes
po rosz ki rály kom po nis tái
Ben ne: Carl Hein rich Gra un:
Jé zus ha lá la
14.15 / Du na Tv
Élő nép ze ne
Tün dök ze ne kar
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Szen ve dély – be teg ség?
21.25 / Du na World
Shakes peare: Sze get szeg gel
Köz ve tí tés a ka pos vá ri Csi ky
Ger gely Szín ház ból fel vé tel ről
21.40 / Du na Tv
Ka nya ron túl
(ma gyar já ték film, 2001) (104’)
23.30 / Du na Tv
Pen ge tő
Pa lya Bea Quin tet
0.30 / m2
Le be gés
(szov jet film, 1982) (86’)

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Vi val di: Mag ni fi cat
RV 610
13.22 / Bar tók rá dió
Fe lejt he tet len hang ver se nyek 
a Ma gyar Rá dió ar chí vu má ból
A Tal lis Scho lars kon cert je a
bu da vá ri Má tyás-temp lom ban
17.00 / Pax Tv
J. S. Bach: Já nos-pas sió
(kon cert film)
20.05 / Du na World
Rock le xi kon
Za lat nay Sa rol ta
23.10 / Du na World
Pá rizs va rá zsa
(ma gyar is me ret ter jesz tő film)
23.45 / Du na Tv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je

SZOMBAT

6.50 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
8.55 / m2
A Bib lia gyer me kek nek – 
Új szö vet ség
11.45 / Du na World
Nyelv és lé lek 
„De me Lász ló el nás pán gol”
16.40 / m1
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
20.15 / m1
Pri ma pri ma ve ra
(ma gyar–bol gár–an gol–
hol land film, 2008)
20.35 / m2
Apa és fia
(an gol té vé film, 2002) (103’)
21.40 / Du na Tv
Amade us
(ame ri kai  film, 1984) (173’)
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – a Föld ről

VASÁRNAP

9.30 / Mez zo Tv
Hän del: Di xit Do mi nus
10.00 / Du na Tv
Vi lág-Né zet
Áb ra hám gyer me kei
10.05 / m1
Bib lia a ma gyar 
kép ző mű vé szet ben
10.15 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Ko lozs vár ról
(is mét lés: 12.10 / Du na World)
11.15 / m1
Re for má tus ci gány misszió
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
TV2 / 23.45
Sa ját sza vak
(ame ri kai film drá ma, 2007)
(112’)

VaSárnapTÓL VaSárnapig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 12-étől február 19-éig

vasárnap(február12.)
Uram, sze re tem há za dat, ahol laksz, di cső sé ged la kó he lyét.Zsolt 26,8 (Lk 2,46;
Lk 8,4–8/9–15/; Zsid 4,12–13; Zsolt 125) Sze re tem a temp lo mun kat. Ed dig
há rom épü let je len tett szá mom ra lel ki ott hont. Az el ső egy kis fe hér fa lu si
temp lom, a hit út ján va ló in du lá som szín he lye. A má so dik az a szí nes fa lú
fő vá ro si temp lom, ahol if jú éve im so rán sze ret tem időn ként egye dül el mél -
ked ni az ol tár előtt, a sző nye gen ül ve. S a har ma dik az az – Ybl Mik lós ter -
vei alap ján ké szült – Is ten há za, ahol egy szer re ér zem a Szent je len lé tét és
az em ber kö ze li ség, köz vet len ség lég kö rét. A zsol tá ros sza vai ma há lá ra in -
dí ta nak, ami ért van lel ki ott ho nom. S imád ko zom ezért a há rom temp lo mért
és gyü le ke ze tért.

Hétfő(február13.)
A sá fá rok tól el ső sor ban azt kö ve te lik, hogy mind egyi kük hű sé ges nek bi zo nyul -
jon. 1Kor 4,2 (Józs 24,18; 5Móz 32,44–47; 1Kir 1,1–27) A sá fár olyan tiszt tar -
tó, aki fe le lős ség gel tar to zik a rá bí zott em be re kért, ja va kért, mun kák el vég -
zé sért, s leg jobb tu dá sa sze rint kép vi se li a gaz dá ját. Pál apos tol ró lunk, ta -
nít vá nyok ról mond ja, hogy Is ten tit ka i nak sá fá rai va gyunk. Azt a meg bí zást
kap tuk az Úr tól, hogy hir des sük sza va ink kal, tet te ink kel, egész éle tünk kel
a tit kot: aki hisz Jé zus ban, an nak örök éle te van. Ta lán nyug ta la nít, hogy egy -
sze rű, hí vő em ber ként nem érez zük ma gun kat elég kép zett nek, rá ter mett -
nek er re a fel adat ra. A mai ige azon ban egy ér tel mű: nem a ta len tu ma in kat
ve szi szám ba, és nem a misszi ós ered mé nye in ket vizs gál ja, ha nem ar ra kér -
dez rá, va jon hű sé ge sek va gyunk-e hoz zá min den ben, amit te szünk.

Kedd(február14.)
Igye kezz ki pró bált em ber ként meg áll ni az Is ten előtt, mint olyan mun kás, aki
nem vall szé gyent, ha nem he lye sen fej te ge ti az igaz ság igé jét. 2Tim 2,15 (5Móz
4,10b; 2Móz 7,1–13; 1Kir 1,28–53) Nem sze re tem a pró bá kat. Ami kor jön egy
be teg ség, vá rat lan élet hely zet vagy ne héz fel adat, ami tesz te li hi te met, ki -
tar tá so mat, el kö te le zett sé ge met, meg szok tam fo gal maz ni: bár csak el ke rül -
het tem vol na ezt! De ha si ke rül meg küz de ni a ki hí vá sok kal, utó lag sok szor
há lás va gyok azért a vál to zá sért, ami ben nem köz ben vég be ment. Pál apos -
tol ma ar ra buz dít, hogy ne akar junk el me ne kül ni ezek től a pró bák tól, ha -
nem igye kez zünk helyt áll ni, hogy Is ten elé ki pró bált, be vált, meg bíz ha tó,
hi te les ke resz tyén em ber ként áll junk majd oda.

szerda(február15.)
Hit ál tal ka pott ki je len tést Nóé azok ról a dol gok ról, ame lyek még nem vol -
tak lát ha tók, és Is tent fél ve és tisz tel ve ké szí tet te el a bár kát há za né pe meg -
men té sé re. Zsid 11,7a (1Móz 6,9; Mk 6,1–6; 1Kir 2,1–12) Egy is me rő söm, aki
fel nőtt ko rá ban is mer te meg az Urat, s csak nem rég ke resz tel ke dett meg, szok -
ta mon do gat ni: ne kem a hit úján a fe jem a leg na gyobb aka dály! Bi zony, so -
kan va gyunk így. Ami kor min den áron meg aka runk ér te ni dol go kat, s a ma -
gunk – más kor mű kö dő – lo gi ká ja sze rint sze ret nénk cse le ked ni, ak kor nem
Is ten út ján já runk. Mert van, ami kor ő olyat kér, ami nem éssze rű, de amúgy
se kell min dig min dent ér te nünk, elég, ha hit tel tesszük, amit kell. Ha úgy
adó dik, bár kát épít ve a si va tag kö ze pén s így meg ta pasz tal va Is ten men tő sze -
re te tét.

csütörtök(február16.)
Te vagy se gít sé gem és meg men tőm, Is te nem, ne kés le kedj! Zsolt 40,18b (Mk
1,40–41; Lk 6,43–49; 1Kir 3,1–15) Ami kor baj ban va gyok, és a si ker te len meg -
ol dá si kí sér le te im után te he tet len nek, ki szol gál ta tott nak ér zem ma gam, ak -
kor a per cek mint ha ólom lá ba kon jár ná nak. Ilyen kor el ke se re dé sem ben há -
bo rog a lel kem, ami ért Is ten nem si et a se gít sé gem re. Pe dig hi szem és val -
lom: az Úr nem ké sik el, min dig pon to san ér ke zik a se gít ség gel.

péntek(február17.)
Ha csak eb ben az élet ben re mény ke dünk a Krisz tus ban, min den em ber nél nyo -
mo rul tab bak va gyunk. 1Kor 15,19 (Zsolt 40,5; Jn 12,34–36/37–42/; 1Kir 3,16–
28) Sok em bert el ső sor ban az ér de kel, ho gyan ala kul az ő és sze ret tei éle te,
s az örök élet re nem gon dol. Az Is ten nel va ló kap cso la tát is fő leg azért ápol -
ja, mert Is ten se gít sé gé re szá mít a min den nap ja i ban. Nincs ez így jól, ezért
Pál olyan al ter na tí vát kí nál, amely egy szer re szá mol a föl di és az örök táv -
la tok kal, és ar ra buz dít, hogy re mény ked jünk Urunk ban, a bű nö kön, ha lá -
lon győz tes Krisz tus ban eb ben az élet ben és az után is.

szombat(február18.)
Ami kor Jé zus Krisz tus az Atya Is ten től tisz tes sé get és di cső sé get nyert, ilyen
szó za tot in té zett hoz zá a fel sé ges di cső ség: „Ez az én sze re tett Fi am, aki ben
gyö nyör kö döm.” 2Pt 1,17 (Ézs 42,1; Mt 13,31–35; 1Kir 5,1–14) Két szer is meg -
tör tént, hogy Is ten em be rek fü le hal la tá ra adott köz vet len ki je len tést Jé zus -
ról. Ami kor Ke resz te lő Já nos meg ke resz tel te őt a Jor dán fo lyó ban, ak kor az
ott lé vő so ka ság volt en nek fül ta nú ja, a meg di cső ü lés he gyén pe dig há rom
ta nít vány hal lot ta a mennyei szó za tot. Két ség sem fér het ezek után ah hoz,
hogy Jé zus az Is ten sze re tett Fia.

g Hu lej Eni kő

Új nap – új kegyelem

50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Referencia:www.harangontes.hu.

le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

HÍREK, HIRDETÉSEK

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

A  rá kos szent mi hály–sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest,  Hő sök  te re  10–11.)
min den hó nap má so dik kedd jén,
leg kö ze lebb  február  14-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:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

Meghívó
Sze re tet tel hí vunk min den ked ves ér dek lő dőt feb ru ár 26-án, va sár nap
14 óra kor tar tan dó ün ne pi is ten tisz te le tünk re és em lék táb la-ava tá sunk -
ra, majd az ezt kö ve tő sze re tet ven dég ség re. Az ün nep sé gen Szép fa lu si
Ist ván evan gé li kus lel kész szü le té sé nek 80. év for du ló já ra em lé ke zünk.
Hely szín: 2859 Vér tes ket hely, Kos suth La jos u. 16., evan gé li kus temp lom. 

Kad le csik Zol tán, evan gé li kus lel kész

H I r d e t é s

Meghívó
A bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ba (Bu da pest XII., Kék Go lyó
u. 17.) feb ru ár 19-én, va sár nap 18 órá ra Fe ren czi Zsó fia (fu vo la), Ko zák
Or so lya (he ge dű), Gom bos Ari kán (gor don ka) és Ecse di Zsu zsa (or go -
na) ba rokk ka ma ra ze nei hang ver se nyé re. Mű so ron H. Sche i de mann, G.
Ph. Te le mann, G. Fre sco bal di, J. S. Bach, H. Schütz, H. I. F. Bi ber és Bar -
ta Ger gely mű vei.
Me di tá ció: Kecz kó Szil via.
Min den kit sze re tet tel vá runk!

H I r d e t é s


