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„Amint ka ro mat fel eme lem, ők is ma gas ra
tart ják kis ke zü ket. A fe lü le tes szem lé lő
úgy vél he ti, já ték nak hi szik mind ezt. 
Én azon ban tud ván tu dom, 
hogy ők is meg ál da nak en gem…”
EvangélikuskéntKolumbiában f 8–9.oldal

„Nem kér dés szá mom ra, hogy mi is 
kö vet tünk el kom mu ni ká ci ós hi bát, 
mert nem ad tunk ki ide jé ben egy ér tel mű
nyi lat ko za tot a fél re magyará zó rá gal mak
meg elő zé se ér de ké ben.”

ÉgtájolóGáncsPéterrel f 3.oldal

„Azt gon do lom, nem a SWOT-ot kel le ne vá lasz ta ni
[…] A lel ké szek és gyü le ke ze tek nem ri va li zál ni
akar nak egy más sal, ha nem re mé nyeik sze rint
együttműködve gaz da gí ta ni min den gyü le ke ze tet.”

InterjúGodaGyula
szervezetfejlesztővel f 7.oldal

Ta lán nem so kan tud ják, de pusz ta -
föld vá ri vo nat ko zás ban a fen ti egy
„tűz ál ló” ige. Más fél év vel ez előtt,
azon a sö tét de cem be ri na pon, ami -
kor tűz vész pusz tí tott a pa ró kia épü -
le té ben, és sok min den meg sem mi -
sült, össze ol vadt, szét égett, az egyik
meg per zse lő dött könyv ből egy igés
la pon ez a mon dat hul lott ki. A ro -
mok kö zött ezt az üze ne tet ol vas hat -
ták a lel kész csa lád tag jai. Döb be ne -
tes, majd hogy nem ci ni kus ígé ret egy
ki égett pa ró kia fa lai kö zött: „…ezen
ahelyenbékességetadok.”

Há lás va gyok ezért az igei üze ne -
tért, mert bi zo nyít ja szá munk ra,
hogy az Úr min den el kép ze lést fe lül -
mú ló mó don tud ja be töl te ni ígé re te it
és pró fé ci á it. Nagy sze rű, hogy ezt az
igét a mai nap ra szó ló meg hí vón is ol -
vas hat juk, amely ből szin te túl csor dul
a lel kész csa lád és a gyü le ke zet örö -
me. Ilyen ki fe je zé se ket ta lá lunk raj -
ta: „ki mond ha tat lan há la”, „is mét
meg ta pasz talt ke gye lem”, „a ta lál -
ko zás örö me”…
Haggeus könyve Iz rá el né pé nek

szó ló vi gasz ta ló ígé ret az zal a köz -
pon ti pró fé tai üze net tel, hogy van re -
mény! Vég re ha za tér nek a ke ser ves
fog ság ból, és bár Je ru zsá lem ro mok -
ban he ver, nincs temp lom, nincs
szen tély, a pró fé ta még is hir de ti: le -
het újat épí te ni, le het újat kez de ni a
ro mo kon. Sőt: „Nagyobbleszekésőb-
bitemplomdicsősége,mintakoráb-
biévolt…”

Gon do lom, a pusz ta föld vá ri ak -
nak nem kell so kat me sél ni a ré gi pa -
ró kia „di cső sé gé ről”… Én in kább
őszin te bűn bá nat tal úgy mon dom: az
a ré gi épü let már szé gyen volt. Nem
a lel kész csa lád szé gye ne, nem a gyü -
le ke zet szé gye ne, ha nem a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy há zé, hogy a
21. szá zad ban ilyen kö rül mé nyek
kö zött kel lett lak nia egy hű sé ge sen
szol gá ló lel kész csa lád nak. Eb ben a
hely zet ben – fur csa ki mon da ni –, há -
la Is ten nek, jött egy elekt ro mos zár -
lat. Há la Is ten nek, sen ki sem égett
bent a ház ban, há la Is ten nek, „csak”
az anya gi kár volt óri á si, de en nek a
tűz eset nek kel lett be kö vet kez nie ah -
hoz, hogy el gon dol koz zunk: ho gyan
to vább? 

Van-e egy ál ta lán to vább Pusz ta -
föld vá ron? Vall juk meg őszin tén:
nem min den ki gon dol ta ko mo lyan,
hogy itt van to vább. Nem ke ve sen
mond ták – fe le lős em be rek is –,
hogy saj nos, ed dig tar tott a he lyi szol -
gá lat. Köl töz zön a lel kész egy kö ze li
te le pü lés re, és majd on nan el lát ja a
ma rok nyi gyü le ke ze tet. Igen ám,
csak hogy a lel kész nő ki je len tet te,
hogy ő in nen nem köl tö zik el, nem
hagy ja itt a kö zös sé get, a rá bí zot ta -
kat! In kább el fo gad ja a fel aján lott
szük ség la kást – e he lyen is há lás
kö szö net ér te az ön kor mány zat nak. 

Így az egy há zi il le té ke sek nek ko mo -
lyan kel lett ven ni ük, hogy a pusz ta -
föld vá ri gyü le ke zet él ni akar. Nem fo -
gad ták el, hogy ez a tűz le zárt min -
dent, hogy nincs to vább, és hogy
nem lesz töb bé hely ben la kó lel kész.

Is ten élet re ítél te ezt a gyü le ke ze -
tet! Há la a lel kész csa lád hű sé ges ki -
tar tá sá nak. 

Ér de mes meg em lí te ni, hogy a gyü -
le ke zet száz ti zen hat éves tör té ne té -
ben LászlónéHáziMagdolna csu pán
az ötö dik lel kész, vagy is az itt szol -
gá lók a sok ne héz ség el le né re min dig
hű sé ge sen ki tar tot tak. 

Kö szö net mind azok nak, akik meg -
ér tet ték, meg érez ték, hogy eb ből a
tűz ből az Úr is ten va la mi újat akar ki -
hoz ni. Meg tör tént, ami nem min dig
jel lem ző egy há zunk ra és er re az or -
szág ra: össze fog tunk! A gyü le ke zet,
a te le pü lés, az egy ház me gye, az egy -
ház ke rü let, az or szá gos egy ház, ba -
jor test vé re ink – és még so kan má -
sok – se gít sé gé vel össze gyűlt az a
negy ven há rom mil lió fo rint, amely -
ből a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház egyik leg kor sze rűbb gyü le ke -
ze ti cent ru ma – gyü le ke ze ti te rem és
lel kész la kás – fel épült. 

A kor sze rű nem azt je len ti, hogy
bár mi lyen lu xus len ne ben ne… Ez a
ház tö ké le te sen be le il lesz ke dik a fa -
lu ké pé be. S ugyan ak kor na gyon
gaz da sá go san mű köd tet he tő, hi szen
a ház te tőn nap ele mek van nak föl sze -
rel ve. Az Is ten től aján dék ba ka pott és
át ala kí tott nap ener gia ke rül het be az
épü let elekt ro mos há ló za tá ba. Sőt a
fel gyü lem lett több let be táp lál ha tó a
fa lu há ló za tá ba. Szép pél da: az egy -
ház így is szol gál hat a vi lág ban…

Emel lett a nap kol lek tor nak van
még egy fan tasz ti kus üze ne te: olyan,
mint az ég fe lé for dí tott üres te nyér.
Fe lül ről kér jük, vár juk Is ten se gít sé -
gét és ál dá sát. Azt az ál dást, amely -
nek csú csa az a bé kes ség, ame lyet ez
a tü zet pró bált ige he lyez ki lá tás ba.
Az a bé kes ség, ame lyet csak Is ten je -
len lé té ben, az ő fé nyé nek ra gyo gá sá -
ban ka punk. 

Kí vá nom, hogy ezt az Is ten től ka -
pott bé kes sé get él je át min den ki,
aki a pusz ta föld vá ri új gyü le ke ze ti
cent rum ban ott hon ra ta lál.

AszerzőaMagyarországiEvangéli-
kus Egyház elnök-püspöke, a Déli
Egyházkerület lelkészi vezetője. Az
írás a pusztaföldvári evangélikus
gyülekezeticentrumjúnius23-iszen-
telésénelhangzottigehirdetésszerkesz-
tett,rövidítettváltozata.

Atűzállóige
„…ésezenahelyenbékességetadok
–ígyszólaseregekUra”(Hag2,9b)

g Gáncs Pé ter

„a ro mok kö zött ezt az üze -
ne tet ol vas hat ták a lel kész -
csa lád tag jai. döb be ne tes,
majd hogy nem ci ni kus 
ígé ret egy ki égett pa ró kia
fa lai kö zött: „…ezen 
a he lyen bé kes sé get adok.”

Karácsonyi
ajándék
nyáron
Gyülekezeti

centrumotszenteltek
Pusztaföldváron

b Szo mo rú ad vent jük és ka rá cso -
nyuk volt a pusz ta föld vá ri evan -
gé li ku sok nak más fél év vel ez -
előtt: de cem ber ele jén az el avult
elekt ro mos há ló zat hi bá já ból tűz
ütött ki a pa ró kia – lel ké szi hi va -
ta l ként is funk ci o nált – nap pali
szo bá já ban. A tel jes szo ba ki -
égett, a hő a szom széd he lyi sé gek -
ben is pusz tí tott, az egész ház
„ko rom ba bo rult”. A hasz nál ha -
tat lan ná vált és le bon tott épü let
he lyén ma már új gyü le ke zeti
cent rum – gyü le ke ze ti te rem és
lel kész la kás – áll. Fel szen te lé sét
jú ni us 23-án GáncsPéter, a Déli
Egy ház ke rü let püs pö ke vé gez te.

A tra gé dia iga zi össze fo gás ra kész tet -
te a Bé kés me gyei te le pü lés la kó it. A
ma rok nyi evan gé li kus gyü le ke zet tag -
jai és a fa lu be li ek na gyon so kat se gí -
tet tek a rom el ta ka rí tás ban, a lel kész -
csa lád ki- és be köl tö zé se kor, a vég ső
par ko sí tás kor. A haj lék ta lan ná vált
lel kész nő nek – LászlónéHáziMagdol-
nának – és csa lád já nak az ön kor -
mány zat kí nált fel jel ké pes össze gért át -
me ne ti szol gá la ti la kást, a gyü le ke zeti
al kal ma kat pe dig az el múlt más fél
év ben a ka to li ku sok kö zös sé gi ter mé -
ben, il let ve a könyv tár ban tart hat ták. 

A lel kész nő a re mény te len nek tű nő
hely zet ben sem akart meg vál ni gyü -
le ke ze té től. Ezt a ki tar tást lát va dön -
töt tek egy há zunk ve ze tői is az új gyü -
le ke ze ti cent rum fel épí té se mel lett.
Mind er ről Gáncs Pé ter püs pök Hag
2,9b alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban is
meg em lé ke zett. Az ün ne pi is ten tisz -
te let li tur gi á já ban a he lyi lel kész mel -
lett RibárJános, a Nyu gat-bé ké si Egy -
ház me gye ko ráb bi es pe re se vett részt,
va la mint – a gyü le ke zet gyermekein és
fel nőtt tag ja in kí vül – a pusz ta föld vári
Búzavirág nép dal kör is szol gált.

A temp lo mi együtt lét után vo -
nult át az ün nep lő so ka da lom az új
gyü le ke ze ti épü let hez, ahol a püs pö -
ki ál dást, sza lag át vá gást és kulcs át -
adást kö ve tő en hi va ta lo san is hasz -
ná lat ba vé te tett a gyü le ke ze ti te rem,
va la mint a sze rény, de ott ho no san és
íz lé se sen be ren de zett pa ró kia. 

A bir tok ba vé tel előtt Lász ló né Há -
zi Mag dol na a kö szö net mellet fel idéz -
te az elmúlt ne héz más fél esz ten dőt,
majd RadosnéLengyelAnna ke rü leti
fel ügye lő mon dott kö szö ne tet a lel kész -
csa lád ki tar tá sá ért, il let ve azért az
össze fo gá sért, amely nek ered mé nye -
kép pen új evan gé li kus haj lék áll hat
Pusz ta föld vá ron.

g bzs

Havalaki,akkorénismertem.Sötét-
ben is tudtam,merre van az ajtó.
Csukottszemmelisfelismertem,me-
lyikdeszkareccsen,amikorvalakikö-
zeledett felém. Ismertem a bokro-
kat,amelyekközémajdhogynembe-
leszülettem, és ismertem a fákat,
amelyeketacsaláddalmiültettünk.
Tudtam,hogyankellmegemelniaz
irodaajtótamegsüllyedtépületben
ahhoz,hogyösszenyissukaverandá-
valakarácsonyiistentiszteletelőtt.
Maisérzemakezemmelaharang
kapcsolóját,amellyelvasárnapreg-
gelhírüladtamazünnepbeköszön-
tét. Ismertemarepedésta falon,a
korhadástaküszöbönésahibáta
konyhaablaküvegén.Ígyszerettem.
Ígyszerettük.
Ésígyszerettékagyülekezettagjai:

azidősek,akiktalánhetven-nyolcvan
évvelezelőttjártakkonfirmandusórá-
ra,majdházasságifelkészítőreapa-
rókiafalaiközé.Azokis,akikegyjó-
ízűbeszélgetésutántalángyászukat
viseltékkönnyebben,vagyéppensike-
rültelcsendesedniükegyóráraahul-
lóvakolatalattihelyiségben.
Nehezen pakoltuk ki – sok-sok

embersegítségével–ajanuárihideg-
ben a kormos szobákat. És ezúttal
nemcsupánabútoroksúlyaésazord
időjárásmiattszenvedtünk.Kétség-

kívül fájdalmas volt a búcsúzás.
Azonamárciusivasárnapdélutánon
pedig, amikor még egy fél órára
visszamentünk,homályosvoltajövő,
éscsaktávolireménysugárvoltaz,
amitazénekmondott:„Neféljtehát,
kicsinycsapat,/Harádfellegborul:
/Kegyelmetrejt,sbelőlemajd/Ál-
dásesőjehull…”
Ma pedig átlépjük az újnak a

küszöbét. Kétségtelen, nem olyan,
mintarégi.Mégkeressükavillany-
kapcsolót,mégszokjuk,hogynyílik
ateraszajtó,mégtanulnunkkell,me-
lyikszekrénybetettükazúrvacsora-
kelyhet.Mégpárásalevegőazáldás
esőjétől…
Kétségkívülcsodábanvanrészünk.

Elsősorbannemisnekünk,alelkész-
családtagjainak.Számunkraezcsak
affélemegálló,„albérlet”néhányévre.
Csodábanvanrészeleginkábbagyü-
lekezetnekésPusztaföldvárlakóinak:
ajövőkonfirmandusainak,jegyeseinek,
gyászolóinakésigehallgatóinak.Lát-
nunkkell:ezazépületsemállörökké.
Akármennyire stabilak az alapok,
erősabetonvasésminőségiacserép,
egyszerennekaháznakislejárazide-
je.Addigazonbansokanismerhetik
megkívül-belül.Ismerjétekhátmeg,és
szeressétekeztacsodát!

g Lász ló Je nő Csa ba

b Az aláb bi so ro kat az EvangélikusÉlet ro vat gaz dá ja je len tet te meg a Nyom-
követő cí mű pusz ta föld vá ri gyü le ke ze ti új ság szen te lé si ün nep re meg -
je lent szá má ban. Jogász mun ka tár sunk ugyan is eb ben az egy ház köz ség -
ben kán to ri szol gá la tot vé gez, a ki égett pa ró ki á nak pe dig – a lel kész nő,
LászlónéHáziMagdolna fi a ként – hosszú éve ken át volt a la kó ja…

„A har ma dik a tentatio, a kí sér tés. Ez
a pró ba kő, amely nem csak meg is -
mer ni és fel fog ni ta nít, ha nem egy ben
meg ta pasz tal ni is, mi lyen igaz, va ló -
sá gos, édes, drá ga, ha tal mas és vi gasz -
ta ló Is ten igé je: a böl cses sé gek böl cses -
sé ge. Fi gyeld ezért meg, mi lyen gyak -
ran pa nasz ko dik Dá vid a fen ti zsol tár -
ban (Zsolt 119) min den fé le el len sé gé re, ádáz fe je del mek re és zsar no kok ra, ha -
mi sak ra és al ja sok ra, akik től szen ved nie kell azért, mert me di tál, az az Is ten igé -
jé vel fog lal ko zik az el mon dott mó do kon. Mert mi helyt fel eme led Is ten igé jét,
meg lá to gat az ör dög, igaz tu dós sá tesz té ged úgy, hogy kí sér té se i vel ta nít meg
rá, hogy Is ten igé jét ke resd és sze resd. Mert ami en gem il let – hogy ma ga mat
is be le ke ver jem, mint egér pisz kot a bors ba –, igen so kat kö szön he tek pá pis -
tá im nak, tud ni il lik azt, hogy mint tom bo ló ör dö gök csé pel tek, szo ron gat tak,
gyö tör tek, így meg le he tő sen jó teo ló gus sá tet tek, er re ma gam tól nem let tem
vol na ké pes. És amit ez zel szem ben nyer tek raj tam, szí ve sen meg adom ne kik:
a di cső sé get, a győ zel met és a di a dalt, ezek re tö re ked tek ugyan is ők.”

d� LutherMárton:Német előszó (CsepregiZoltánfordítása)
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 e 2012. július 1. Evangélikus Életforrás

Pál apos tol Fi le mon hoz írt, mind -
össze hu szon öt vers ből ál ló le ve le
nem vé let le nül ke rült az új szö vet sé -
gi ká non ba. Bár el ső ol va sás ra ma -
gán le vél nek tűn het, az, ami ről szól,
sok kal több ma gán ügy nél. Nem az
érin tett sze mé lyek mi att, ha nem az
eset pél da ér té ke mi att. 

A le vél ab ba en ged be te kin tést,
hogy Pál mi ként ér tel mez te az egy -
há zon be lül kö ve ten dő evan gé li u mi
rend nek a köz jog hoz va ló vi szo nyát. 

Oné zi mosz szö kött rab szol ga volt,
akit el fog tak, és bör tön be zár tak.
Tör té ne te sen Pál is ott ra bos ko dott.
Az apos tol a szö kött rab szol gát meg -
té rí tet te, és még ar ra is volt ide je,
hogy – mai szó val – misszi o ná ri us -
sá ké pez ze ki. Ami kor Oné zi mosz ki -
töl töt te bün te té sét, a ró mai tör vé nyek
sze rint vissza kel lett tér nie gaz dá ja
há zá ba. Az ál la mi tör vény sze rint to -
váb bi sor sá ról egye dül tu laj do no sá -
nak, Fi le mon nak volt jo ga ren del kez -
ni. Ha akar ta, meg bün tet het te, ha
akar ta, el ad hat ta, de meg is tart hat -
ta a szol gá la tá ban. 

Fi le mon azon ban rég óta ke resz -
tény volt, sőt Pál a mun ka tár sá nak
ne ve zi. Kö szön tő so ra i ból ki de rül,
hogy Fi le mon há za a gyü le ke zet nek
is ott hont adott. Ma úgy mon da nánk,
hogy Fi le mon a he lyi gyü le ke zet ve -
ze tő lel ké sze volt. Ilyen ér te lem ben
– mi ként Pál utal is rá – az apos tol
egy há zi elöl já ró ja, fe let te se volt Fi le -
mon nak. De ugyan így elöl já ró ja és fe -
let te se volt a most már egy há zi szol -
gá lat ban ál ló Oné zi mosz nak is. 

A hely ze tet ép pen ez te szi ér de kes -
sé. Pál mint apos tol – mai ki fe je zés -
sel: fe let tes egy há zi ha tó ság – egy sze -
rű en uta sít hat ná Fi le mont, hogy

Oné zi moszt bo csás sa ren del ke zé -
sé re, mert a jö vő ben ő akar ja ki je löl -
ni szol gá la ti te rü le tét. Pál még sem te -
szi ezt, mert tisz te let ben tart ja a ró -
mai tör vé nye ket. Ezért le ve lé ben
ud va ri a san, még is egy ér tel mű en Fi -
le mon ér té sé re ad ja, hogy Oné zi -
moszt még egy ide ig sze ret né ma ga
mel lett tar ta ni. De igé nyé nek csak ak -
kor sze rez ér vényt, ha Fi le mon ön -
szán tá ból ren del ke zé sé re bo csát ja
Oné zi moszt, aki most már ne ki is
test vé re az egy ház evan gé li u mi rend -
je sze rint, de a vi lá gi jog rend sze rint
még min dig a rab szol gá ja, aki fö lött
csak ő ren del kez het. 

Ugyan ak kor Pál Oné zi mosz nak is
ér té sé re ad ja – hi szen va ló szí nű leg ne -
ki dik tál ja és ve le is kül di el Fi le mon -
nak a le ve let – , hogy bár gaz dá ját a hit
sza bá lyai sze rint most már test vé ré -
nek te kint he ti, és gaz dá ja is a hit sza -
bá lya it kö vet ve test vé re ként kö te les
bán ni ve le, de ez mit sem vál toz tat a
vi lá gi jog ál lá sán: e sze rint ő to vább ra
is rab szol ga, és a vi lá gi rend sze rint Fi -
le mon a tör vé nyes ura, aki nek jo ga van
sor sa fe lől ren del kez ni. 

Oné zi mosz nem kö zöl he ti Fi le -
mon nal, hogy mi vel már ő is ke resz -
tény, nem tart ja töb bé az urá nak, és
nem tel je sí ti a pa ran csa it. Pál ar ra in -
ti, hogy to vább ra is vi sel ked jen úgy,
ahogy a rab szol ga urá val szem ben vi -
sel ked ni tar to zik, de bíz zon ben ne,
hogy ura – aki ke resz tény – nem fog
ve le töb bé rab szol ga ként bán ni. De
min den kép pen tart sa ma gát a vi lá gi
tör vény hez, és hagy ja meg a dön tés
sza bad sá gát Fi le mon nak, hogy ke resz -
ténnyé lett rab szol gá já val a jö vő ben
úgy bán jon, mint test vé ré vel. Pál is re -
mé li, hogy Fi le mon ezt fog ja ten ni, de

nem uta sít ja rá, mert ő is tisz te let ben
tart ja Fi le mon sza bad sá gát. 

Pál ez zel min den idő ben ér vé nyes
út mu ta tást ad: hí vő ke resz tény hí vő
ke resz ténnyel szem ben so ha ne akar -
jon ki har col ni olyas mit, ami a vi lá gi
jog sze rint nem il let né meg, ha nem
csak az evan gé li um jé zu si rend je sze -
rint, a test vé ri sze re tet alap ján len ne
el vár ha tó. Bíz za a má sik sza bad sá gá -
ra, hogy a test vé ri sze re tet mér té ké -
vel mér-e, vagy csak azt ad ja meg, ami
a vi lá gi tör vény sze rint jo gos. 

Más részt Pál azt is egy ér tel mű vé
te szi, hogy sen ki sem kö ve tel he ti a vi -
lág ban be töl tött stá tu sá nak meg vál -
toz ta tá sát ar ra hi vat koz va, hogy ő ke -
resz tény. Ke resz tény vol ta sen kit
sem bá to rít hat ar ra, hogy vi lá gi ügyei
in té zé se kor a tör vé nyes nél ked ve zőbb
el bí rá lás ra tart son igényt. 

So kan azt vall ják, hogy a ke resz -
tény ség a rab szol ga tar tó ókor tár sa -
dal mi rend jét alap ja i ban fel for ga tó,
for ra dal mi esz me volt. Ha csak a ke -
resz tény ség nek az óko ri tár sa da -
lom ra gya ko rolt ha tá sát néz zük, ak -
kor jog gal le het így vé le ked ni. Nem
vi tat ha tó, hogy a ke resz tény ség nek
dön tő sze re pe volt a rab szol ga ság in -
téz mé nyé nek fel szá mo lá sá ban. De a
ke resz tény ség ezt nem úgy ér te el,
hogy a rab szol gá kat sza bad sá guk ki -
ví vá sá ra bá to rí tot ta vol na. 

Az óko ri rab szol ga rend szert nem
for ra da lom és nem a rab szol gák sza -
bad ság har ca dön töt te meg. El len ben
az egy re na gyobb szám ban ke resz -
tény hit re tért rab szol ga tar tók ju tot -
tak ar ra a hit be li dön tés re, hogy a
rab szol ga ság Is ten te rem té si rend jé -
vel épp úgy el len ke zik, mint ahogy el -
len ke zik a krisz tu si sze re tet tel. Be lát -

ták, hogy ke resz tény em ber sem ke -
resz té nye ket, sem má so kat nem dol -
goz tat hat rab szol ga ként. Ezért min -
den kény szer nél kül, sza ba don dön -
töt tek úgy, hogy a ma guk por tá ján vé -
get vet nek a rab szol ga ság nak. Anya -
gi hely ze tük től füg gő en, amint te het -
ték, az il le té kes ha tó ság nál sza bad ság -
le ve let vá sá rol tak rab szol gá ik nak. A
há zon be lül szol gá la tot tel je sí tő rab -
szol gák kal ad dig is csa lád tag ként
bán tak, a kül ső mun kát vég zők nek
pe dig bért fi zet tek mun ká ju kért. 

Egy idő után a po gány rab szol ga -
tar tók kény te le nek vol tak a ke resz té -
nyek pél dá ját kö vet ni, mert fel is -
mer ték, hogy a rab szol ga mun ka ha -
té kony sá gát te kint ve nem ver seny ké -
pes a fi zet sé gért vég zett mun ká val.
Így a ke resz tény ség el ter je dé sé vel
az óko ri rab szol ga ság bé kés úton
szűnt meg. 

Az már egy má sik tör té net, hogy
a kö zép kor ban ha tal mi po zí ci ó ba
ke rült és kor rum pá ló dott ke resz -
tény ség be fo lyá sa alat ti te rü le te ken
ké sőbb ho gyan je lent meg új ra hol
bur kolt, hol nyílt for má ban a rab szol -
ga ság. Ar ról vi szont nem fe led kez he -
tünk meg, hogy Luther – ami kor Is -
ten ket tős kor mány zá sá ról be szélt –
va ló já ban a Fi le mon hoz írt le vél ta -
ní tá sát igye ke zett a sváb pa raszt ság
és a föl des urak vi szo nyá ra al kal maz -
ni. Így Pál és Lu ther ta ní tá sa együtt
al kot ja mai örök sé gün ket, amely -
hez nem szé gyen, ha hű sé ge sek ma -
ra dunk, ami kor a krisz tu si sze re tet
tör vé nyé nek és a vi lá gi tör vény nek a
met szés pont já ban fel me rü lő tár sa -
dal mi kér dé sek kel szem be sü lünk.

g Vég he lyi An tal
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Istenkettőskormányzása
a va Sárnap ig éje

Jó né hány gyü le ke zet nek van sa ját te -
me tő je. Ahol pe dig te me tő van, ott
ra va ta lo zó ra is szük ség van. 

A ra va ta lo zó nem va la mi fé le „tech -
ni kai” he lyi ség, ha nem el ső ren den is -
ten tisz te le ti hely. Ezért nem csu pán
hasz ná lat ba vesszük, vagy ál dást
mon dunk. A püs pök temp lom ként
szen te li fel, az az el kü lö ní ti az Is ten -
nek va ló szol gá lat ra. Eb ben a szol gá -
lat ban se gít sé gé re van a he lyi lel kész.
Mi vel azon ban a ra va ta lo zó a leg több
eset ben öku me ni kus hasz ná lat ban
van, jó, ha a más fe le ke ze tű pa po kat
és lel ki pász to ro kat is be von juk az is -
ten tisz te let ak tív szol gá la tá ba (pél dá -
ul ige ol va sás sal, imád ság gal stb.).

A püs pök a kö szön tő, be je len tő
mon da tá ban már egy ér tel mű en jel -
zi az al ka lom lé nye gét: „Test vé re im…,
fel szen tel jük az új ra va ta lo zót, azt az
is ten tisz te le ti he lyet, ahol a fel tá ma -
dás és az örök élet evan gé li u ma szól
az élők höz, akik el hunyt sze ret tük től
vesz nek itt a föl dön vég ső bú csút.” 

A fel szen te lés nem von ha tó össze
te me té si szer tar tás sal, ezért jó, ha az
al ka lom szom ba ton, va sár nap vagy
más olyan na pon tör té nik, ami kor
nincs bú csúz ta tás. 

Ezen az is ten tisz te le ten kü lö nö sen
in do kolt két „li tur gi kus kel lék” hasz -
ná la ta: egy részt a be vo nu lá si ke -
reszt, mely az el ső pil la nat tól kezd -
ve meg ha tá roz za a Krisz tus ha lá lá hoz
va ló kö tött sé gün ket, más részt a hús -
vé ti gyer tya, amely jel ké pes ere jé vel
be le ra gyog a so kak ál tal a sö tét ség bi -
ro dal má nak tar tott te me tő és ra va -
ta lo zó vi lá gá ba.

Fon tos, hogy az egész szen te lé si is -
ten tisz te let hús vé ti ka rak te rű le gyen

– ezért jó, ha mel lőz zük a te me té si
éne ke ket, és in kább éne kes köny -
vünk hús vé ti fe je ze té ből vá lo ga tunk
ide il lőt. 

A li tur gi kus szö ve gek is így for má -
lód tak egy sé ges rend dé. Már az int -
ro i tus zsol tár ke ret ver se is evan gé li -
u mi be je len tés. „ÍgyszólazÚr:halott
voltam,deélekörökkön-örökké,ésná-
lamvannakahalálésapokolkul-
csai.” (Jel 1,18) A zsol tár tör zse (mel -
les leg Luther ked venc zsol tá ra) a
118. zsol tár vá lo ga tott ver se i ből áll
össze: „Nemhalokmeg,hanemélek,
éshirdetemazÚrtetteit!Nyissátok
kielőttemazigazságkapuit!Beme-
gyek,éshálátadokazÚrnak!AzÚr
azIsten,őadottnekünkvilágosságot.
…az Úr jobbja hatalmasan mun-
kálkodik!Adjatok hálát azÚrnak,
mertjó,mertörökkétartszeretete!”
(17.19.27.15b.29)

A Kyrie imád ság Jé zus sza va i ra
em lé kez tet, aki a temp lom (sa ját
tes te) le rom bo lá sá ról és há rom nap
alatt va ló fel épí té sé ről be szélt. Az el -
ső bib li ai ol vas mány a Jelenésekköny-
véből idéz (21,1–5), az örök vá ros le -
írá sá ból. Az új ég és új föld új vi lá gát
tár ja elénk, ahol Is ten sá to ra az em -
be rek kel van, és le tö röl sze mük ről
min den könnyet, hi szen fáj da lom,
gyász és ha lál nem lesz töb bé. Az
evan gé li um Lá zár és test vé rei tör té -
ne té ből va ló (Jn 11,21–24). A kulcs -
mon dat – Jé zus sza va ként – így
hang zik: „Énvagyokafeltámadásés
azélet,akihiszénbennem,hameg-
halis,él;ésakiél,éshiszénbennem,
aznemhalmegsoha.”

A meg ál dás rend je és tar tal ma ha -
son ló a temp lom szen te lés li tur gi á -

já hoz, ezért je len is mer te tőnk ben az
is ten tisz te let e sza ka szá ra nem té -
rünk ki. (A temp lom szen te lés ről
szó ló írá sok ban ol va só ink er ről már
tá jé ko zód hat tak.) Ér de mes azon -
ban idéz ni az ál ta lá nos kö nyör gő
imád ság so ra it. Ez az imád ság
ugyan is össze fog lal ja a leg fon to -
sabb gon do la to kat, mon da ni va ló kat,
em be ri vá gya kat és Is ten től va ló
aján dé ko kat, ame lyek a te me tő vel,
éle tünk „át szál lóál lo má sá val” kap -
cso la to sak. 

Vál jék ez a kö nyör gés akár me di -
tá ci ós anyag gá is szá munk ra: 

– A ha lan dó em ber vi gasz ta lás ra
szo rul. Hi tet és vi gasz ta lást kell kér -
nünk, hogy vi gasz ta lan hely ze tün ket
ne csak el vi sel ni, de fel dol goz ni is
tud juk: „Min den ha tó, örök Is ten!
Há lát adunk, hogy meg erő sí ted hi -
tün ket, meg vi gasz ta lod szí vün ket,
és min den kép ze le tet meg ha la dó
mó don tel je sí ted ké ré se in ket.”

– Is ten Lel ke ezt a ne vet és jel zőt
is hor doz za a Szent írás ban: Vi gasz -
ta ló. Ezért kér jük a te me tő ben, a ra -
va ta lo zó fa lai közt: „Jöjj, Szent lé lek Is -
ten! Tölts be erőd del, és újíts meg
min ket, ami kor ezen a he lyen há lát
adunk! Jöjj, élet nek Lel ke, tá massz fel
min ket a lel ki ha lál ból! Jöjj, Szent lé -
lek, tölts be mind nyá jun kat!” 

– Ahogy men nek az évek, öreg -
szünk. Meg újul ni ide ig-órá ig tu -
dunk, de las san le jár a sza va tos ság,
és mind annyi unk nak vé get ér a föl -
di ván dor út. Ezért kér jük a te me tő -
ben, a ra va ta lo zó fa lai közt: „Jöjj,
Szent lé lek Is ten! Szen telj meg min -
ket, hogy az örök élet evan gé li u ma
meg újít sa szí vün ket, lel kün ket és

el mén ket! Jöjj, Szent lé lek, tölts be
mind nyá jun kat!”

– A mu lan dó ság s a ha lál át ér té kel
dol go kat, ese mé nye ket, em lé ke ket,
kap cso la to kat. Ezért kér jük a te me -
tő ben, a ra va ta lo zó fa lai közt: „Jöjj,
Szent lé lek Is ten! Te remts köz tünk
egyet ér tést, és erő sítsd meg a sze re -
tet kö te lé két, hogy Is ten nek tet sző le -
gyen a hit val lás és min den imád ság,
mely eb ben a ház ban el hang zik. Jöjj,
Szent lé lek, tölts be mind nyá jun kat!” 

– A hi ány ér zet, a gyász fáj dal ma
ki kezd he ti hi tün ket. A ha lál sö tét je
nem en ge di jól lát ni az is te ni va ló sá -
got. Ezért kér jük a te me tő ben, a ra -
va ta lo zó fa lai közt: „Jöjj, Szent lé lek Is -
ten! Nö veld hi tün ket, hogy a ke -
reszt tit kát meg ért ve Krisz tust ha tal -
ma sabb nak lás suk a ha lál nál, és ko -
por só mel lett áll va is érez zük föl tá -
ma dá sá nak ere jét. Jöjj, Szent lé lek,
tölts be mind nyá jun kat!”

– A bé két len szív nek egye dül Is -
ten bé kes sé ge ad hat meg nyug vást. A
mu lan dó ság el fo gad ha tat lan té nyét
át él ve Is ten üd vö zí tő aka ra tát kell el -
fo gad nunk, hogy ne a ha lál ra me red -
jünk, ha nem az élő re fi gyel jünk.
Ezért kér jük a te me tő ben, a ra va ta -
lo zó fa lai közt: „Urunk és Is te nünk!
Áraszd ki Lel ke det, hogy késszé te -
gyen aka ra tod el fo ga dá sá ra, meg tart -
son a hű ség ben, és el űz ze szí vünk -
ből a ha lál fé lel mét az Úr Jé zus
Krisz tus ál tal, aki ve led és a Szent -
lé lek kel Is ten, él és ural ko dik mind -
örök kön-örök ké.” 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 
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Min den ha tó Urunk, Szent há rom ság
egy igaz Is ten! Ál dunk és ma gasz ta -
lunk té ged atyai jó sá go dért, meg vál -
tó sze re te te dért és Szent lel ked je len -
lé té ért! Fo gadd ke gyel me sen imád -
sá gun kat, ami kor há la adá sun kat és
kö nyör gé sün ket hoz zuk eléd!

Kö szön jük, Urunk, a pi he nés le he -
tő sé gét. Imád ko zunk azért, hogy
mi nél töb ben meg ta lál ják a mód ját
an nak, hogy tes ti leg és lel ki leg töl te -
kez ze nek. Áldd meg a gyü le ke ze ti és
or szá gos szer ve zé sű tá bo ro kat, csen -
des he te ket és kon fe ren ci á kat, hogy
fel üdü lés hez, lel ki meg úju lás hoz se -
gít sék a részt ve vő ket. Kö nyör günk
azo kért, aki ket az anya gi ak hi á nya
aka dá lyoz meg az ilyen al kal ma kon
va ló rész vé tel ben. Se gítsd meg őket,
és mu tasd meg, mi az, amit mi te he -
tünk ér tük.

Kö szön jük, Urunk, a mun ka le he -
tő sé gét; azt, hogy te vé ke nyen tölt het -
jük nap ja in kat, és gon dos kod ni tu -
dunk a ránk bí zot tak ról. Adj ki tar tást
és lel ke se dést, hogy fel ada ta in kat
öröm mel és ered mé nye sen vé gez zük
el. Imád ko zunk azo kért, akik nek az
ál lá sa ve szély be ke rült, és azo kért,
akik el ve szí tet ték a mun ká ju kat. Se -
gíts, hogy új he lyet ta lál ja nak, de
min ket is in díts ar ra, hogy ész re ve -
gyük, mit te he tünk ér tük.

Kö szön jük, Urunk, a kö zös ség
le he tő sé gét; azt, hogy em be rek vesz -
nek kö rül ben nün ket, aki ket sze ret -
he tünk, és akik kel tö rőd he tünk.
Há lá sak va gyunk csa lá dun kért és
gyü le ke ze tün kért, amely nek tag ja -
i val a ro kon ság vagy a kö zös hit fűz
egy be. Imád ko zunk gyer me ke in -
kért, szü le in kért, nagy szü le in kért; az
együtt át élt öröm te li és ne héz hely -
ze te kért. 

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért –
azo kért az al kal ma kért, me lye ket
ki sebb cso por tok ban tar tunk, és az
is ten tisz te le tért, ame lyen együtt van
az egész gyü le ke zet. Kö szön jük drá -
ga igé det, mellyel ma is szól tál hoz -
zánk, és az úr va cso rát, mellyel meg -
aján dé ko zol. Add, hogy nyi tott szív -
vel és hit tel fo gad juk sza va dat és bűn -
bo csá tó je len lé te det.

Te kints ránk ke gyel me sen, ami kor
bűn bá nat tal jö vünk eléd. Iga zad van,
Urunk, ami kor rá mu tatsz kép mu ta -
tó vi sel ke dé sünk re; ar ra, hogy má -
sok ban mi lyen könnyen ész re vesszük
és szó vá tesszük a rosszat, de a ma -
gun két mi lyen könnyen el ken dőz zük
és ki seb bít jük. For málj min ket úgy,
hogy ir gal ma sab bak le gyünk em -
ber tár sa ink kal, és szi go rúb bak sa ját
ma gunk kal, és így hi te le sebb le gyen
ke resz tyén éle tünk.

Se gíts ab ban is, hogy el fo gad juk:
a dol gok időn ként nem a mi ter ve ink
sze rint ala kul nak, de ha a te aka ra -
tod va ló sul meg, ak kor ja vunk ra vál -
nak. En gedj rá cso dál koz nunk jó sá -
god je le i re a sa ját éle tünk ben és a má -
so ké ban is, és éb ressz ben nünk há -
lát. Kö nyör günk azo kért, akik ne héz
hely zet ben van nak; te légy a tes ti-lel -
ki ter he ket hor do zók kal, a ma gá nyo -
sok kal, az idő sek kel, a hal dok lók kal,
és adj ne kik meg ol dást, út mu ta tást,
meg nyug vást. 

Böl cses sé ged re és sze re te ted re
bíz zuk ma gun kat, mennyei Atyánk!
Ámen.

Oratio
œcumenica

F i z e s s e n
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–Nemmeglepőmódonennekaz
interjúnak a kérdéssora még nem
olvasóikérdésekbőlállössze.Amikor
jeleztem,hogyénleszekakérdező,el-
sőként–féligviccesen–megkérdez-
temÖntől,hogymitkérdezzek.Avá-
laszacsakennyivolt:„Hogyvagyok?”
Nos,hanaptárárapillantok,aztlá-
tom,hogy–ahétvégéketisbeleértve
–aligvannéhányszabadórája.Így
valóbanindokoltezzelkezdeni:hogy
van,Püspökúr?

– Kö szö nöm a kér dést: ki csit fá -
rad tan, de ez jól eső fá radt ság. Ün -
ne pi he te ket élünk most a Dé li Egy -
ház ke rült ben, amit a lap ol va sói is
ér zé kel het nek a sok-sok tu dó sí tás -
ból. Jú ni us ban ke rült sor az öt déli
egy ház me gye el nök sé gé nek ün ne pé -
lyes be ik ta tá sá ra Cin ko tán, Du na -
egy há zán, Szar va son, Bé kés csa bán
és Pak son. 

Nagy öröm, hogy ezen a nyá ron
négy fi a tal szol ga tár sat or di nál ha tok
(ta valy egy sem volt…). Kü lön le ges -
sé gük, hogy mind a né gyen gyü le ke -
zet ben és is ko lá ban kez dik a mun kát.
Hár man kö zü lük most in du ló evan -

gé li kus ok ta tá si in téz mény ben: Me -
ző be rény ben, Kis kő rö sön, il let ve Rá -
kos ke reszt úron.

Eze ken kí vül öröm te li gyü le ke -
ze ti ün ne pek is sor jáz nak: Botyánsz-
kyJános né hai lel kész em lék mű vé nek
ava tá sa Me ző tú ron, új pa ró kia Pusz -
ta föld vá ron, temp lom és gyü le ke ze ti
ház fel újí tá sa Kis apos ta gon, lel kész -
ik ta tás Pestúj he lyen… 
–AlegutóbbidéliÉgtájoló-inter-

júótamegjelentatestvéregyházakkal
közösenaláírtnyilatkozatajúnius4-
én,atrianoniemléknaponvalóha-
rangozásügyében.Ezelégnagyvissz-
hangrataláltegyházunkbanis.Most
végül is harangozzunk vagy ne az
evangélikustemplomokbananemze-
tigyásznapokon?

– Úgy gon do lom, hogy eb ben a te -
kin tet ben egy ér tel mű volt az Evan-
gélikusÉletben is meg je lent köz le -
mény (június10-eilapszám,4.oldal
–aszerk.), amely ben hang sú lyoz tam:
„Há la Is ten nek, val lás sza bad ság van
ha zánk ban, ahol gyü le ke ze te ink sza -
ba don hasz nál hat ják temp lo ma i kat
és ha rang ja i kat. Így a nem ze ti össze -

tar to zás nap ja al kal má ból is sok
evan gé li kus egy ház köz ség tar tott
meg em lé ke zé se ket imád ság gal és
ha rang szó val, amit sen ki nem kor lá -
to zott. En nek köz pon ti el ren de lé se
szük ség te len, és ide gen a re for má ció
egy há za i nak jó rend jé től. A tör té nel -
mi egy há zak az esz ten dő min den
nap ján szí vü kön vi se lik a nem zeti
össze tar to zás ügyét.”

Jel lem ző, hogy ezt a Ma gyar Táv -
ira ti Iro da ál tal jú ni us 4-én köz zé tett
nyi lat ko za tot más nap egyet len új ság
sem kö zöl te. Úgy tű nik, hogy a vi lá -
gi mé di á ban még min dig csak a
rossz hír a hír…

Az eset jól tük rö zi, hogy mennyi -
re túl po li ti zált lég kör ben élünk. Az
egyik ol dal rög tön kor mány el le nes
de monst rá ci ót vélt fel fe dez ni a tör -
té nel mi egy há zak ál lás fog la lá sá ban,
míg a má sik ol dal egye ne sen „ha za -
áru lás sal” vá dolt min ket. 

Eb ben az in du la tos lég kör ben
nem könnyű hig gad tan ér vel ni, mert
gyak ran hi ány zik a má sik meg ér té -
sé nek kész sé ge. De vi tat ha tat lan
tény, hogy en nek a szo mo rú tör té -
net nek is meg van nak a ma ga ta nul -
sá gai, ame lye ket jó len ne min den
érin tett fél nek le von nia. 

Meg győ ző dé sem, hogy az el ső
kom mu ni ká ci ós hi bát nem az egy -
há zak kö vet ték el. Elő ször mi is
csak a mé di á ból ér te sül tünk ar ról,
hogy „ha ran goz ni fo gunk” jú ni us 4-
én. Eb ben az ügy ben csak má jus 25-
én ér ke zett a kom mu ni ká ci ós ál lam -
tit kár le ve le a püs pö ki hi va tal ba. Az
egy há za ink kö zöt ti ne héz kes egyez -

te tés kö vet kez té ben az ál lam tit kár -
nak kül dött kö zös vá lasz saj nos csak
ké sőn, jú ni us 1-jé re szü le tett meg. Va -
la hogy ez ke rült át a vi lá gi saj tó ba,
rész ben össze füg gé se i ből ki ra gad -
va, egy ér tel mű en a po li ti kai in du lat-
és fe szült ség kel tés cél já val. 

Nem kér dés szá mom ra, hogy mi
is kö vet tünk el kom mu ni ká ci ós hi bát,
mert nem ad tunk ki ide jé ben egy ér -
tel mű nyi lat ko za tot a fél re ma gya rá -
zó rá gal mak meg elő zé se ér de ké ben.
Na i van úgy gon dol tuk, hogy a tör té -
nel mi egy há zak nak nem kell kü lön
bi zony gat ni uk, hogy nem el len sé gei,
ha nem év szá za dok óta élő lel ki is me -
re tei a ma gyar nép nek és híd épí tői a
nem ze ti össze tar to zás nak a Kár pát-
me den cé ben. Té ved tünk… 
–Háromhétmúlvakezdődika9.

SzélrózsaifjúságitalálkozóFonyód-
ligeten.Milyenvárakozássaltekintaz
eseményelébe?

– Már na gyon vá rom a jú li us 18-át!
Az elő ző nyolc Szél ró zsán is vé gig ott
vol tam a csa lá dom mal. Ez lesz az el -
ső al ka lom, hogy már a kis uno ká -
mat, Reginát is visszük. Jú ni us 3-án
múlt egy éves, itt az ide je, hogy ő is
be le kós tol jon a Szél ró zsa ízé be. Kü -
lön le ges vi lág ez, ahol ke resz tény hit
és élet szé les szín gaz dag sá gát is -
mer het jük meg. 

Nem csu pán if jú sá gi ta lál ko zó ez
már, hi szen az el ső, 1996-ban Vár al -
ján ren de zett Szél ró zsa részt ve vői ma
ko moly fel nőt tek. Több sé gük ben
csa lá dos em be rek, akik kö zül so kan
za rán do kol nak el két éven ként, hogy
„meg újul jon if jú sá guk”. Há la Is ten -

nek, nap ja ink ra iga zi több ge ne rá ci -
ós moz ga lom má nőt te ki ma gát a
Szél ró zsa. Az idei hely szín kü lö nö sen
is von zó lesz, hi szen a ma gyar ten ger
part ján me rít he tünk az ézsa i á si mot -
tó sze rin ti sza ba du lás vizé ből és a kö -
zös ség örö mé nek for rá sá ból.
–Szolgálatukisleszesetlegapüs-

pököknekFonyódligeten?
– A szer ve zők kü lön le ges ké rés sel

lep tek meg min ket. Püspökfalat cím -
mel tart ha tunk na pon ta 11-től más -
fél órás „gaszt ro evan gé li zá ci ót” egy
sá tor ban. En nek ke re té ben be szél get -
he tünk a fi a ta lok kal ak tu á lis egy há -
zi kér dé sek ről, mi köz ben ott ké szü -
lő, ét vágy ger jesz tő fa la to kat kell szer -
ví roz nunk az ebéd előtt min den bi -
zonnyal éhes pub li kum nak. Még
nem tu dom, mit fo gunk ki főz ni vagy
ki süt ni a fe le sé gem mel. Szí ve sen fo -
ga dunk re cept öt le te ket tíz től ezer fő -
ig ter vez ve…

g Bo da Zsu zsa

Hídépítőegyházak
Akiválaszol:GáncsPéterelnök-püspök,aDéliEgyházkerületlelkészivezetője

é gtájoló

GáncsPéterpüspök
DéliEgyházkerület

b IttzésJános püs pök nyug ál lo mány ba vo nu lá sá val „fel füg gesz tett” Ég-
tájoló ro vatunkat Szent há rom ság ün ne pé vel új ra in dí tot tuk. Az zal a
kü lönb ség gel, hogy egy ház ke rü le te ink lel ké szi ve ze tő i től – az általános
tisztújítás évében – nem jegy ze te ket vá runk, ha nem vá la szo kat – ol -
va só ink kér dé se i re. Amíg az egyházkerületük életét szí vü kön viselő
olvasók kérdései el nem árasztják szerkesztőségünket, addig mi
kérdezzük püs pö ke in ket… Ol va só ink kér dé se iket – „Ég tá  jo ló” jel igé -
vel – szer kesz tő sé günk pos ta cí mé re, il let ve az eve let@lu the ran.hu 
e-mail cím re küldhetik. –Aszerk.

Az or di ná ció „kés lel te té sé re”
fő ként azért volt szük ség, hogy
a Ma gyar or szág ra ta nul má -
nyai köz ben köl tö ző Ti bor
job ban meg is mer hes se a lel ké -
szi szol gá lat it te ni „te re pét”. Így
ta lán még in kább ért he tő a lel -
kész je lölt ige vá lasz tá sa is: „Ta-
níts engem utaidra, Uram,
hogyigazságodszerintjárjak,
ésteljesszívvelféljemnevedet.”
(Zsolt 86,11)
Dr.FabinyTamás püs pök –

aki ed di gi hat és fél éves püs -
pö ki szol gá la ta alatt ötö d íz ben
vég zett lel kész szen te lést Nyír -
egy há zán – a vá lasz tott ige
alap ján elő ször a zsol tár el ső
ver sét idéz te, amely ben Dá vid
nyo mo rult em ber nek ne ve zi
ma gát. A zsol tá ros még is re -
mény ség gel ki ált az ég fe lé, és
alá zat tal kér ta ní tást Is te né től.
Ti bor nak is – aki be fe je zett
teo ló gi ai és fo lya mat ban lé vő
jo gi ta nul má nyai alap ján ta -
nult, hit ok ta tá si ta pasz ta la tai
ré vén pe dig ta ní tó em ber nek
is tart hat ja ma gát – el ső sor ban
Is ten előt ti nyo mo rult sá gát
kell lát nia. Csak tel jes szív vel
ér de mes és mél tó Is ten aka ra -

tát és út ját ke res ni – mu ta tott
rá az Észa ki Egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő je. 

„Tel jes oda adá sunk aján dé -
ka ként meg kap hat juk szol gá -
la tunk tel jes sé gét, aho gyan te
is – szó lí tot ta meg sze mé lye -
sen a püs pök a je löl tet – meg -
ta pasz tal hat tad a szol gá lat
gaz dag tár há zát az el múlt egy
év ben: az if jú ság kö ré ben, kór -
ház ban, gim ná zi um ban, ro ma
szak kol lé gi um ban, gyü le ke -
ze ti al kal ma kon. Ne légy lan -
gyos, légy for ró, a szol gá lat ban
min dig az Úr út ját ke re ső!”

Az ün ne pi is ten tisz te let li tur -
gi á já ban az EHE kép vi se le té ben
dr. Orosz Gábor Viktor vett
részt, akit ti zen négy év vel ez -
előtt ugyan csak Nyír egy há zán
or di nált D.SzebikImre ak kori
püs pök. Raj ta kí vül – a meg szo -
kot tól el té rő en – két men tor is
je len volt az ün ne pi ese mé -
nyen: JohannGyula csö möri
lel ki pász tor, aki nek men tor sá -
ga alatt vé gez te Ti bor a gya kor -
la ti (ha tod-) évét, és dr.Kovács
LászlóAttilanyír egy há zi igaz -
ga tó lel kész, aki az el múlt év ben
kí sér te fi gye lem mel a fi a tal lel -

kész mun ká ját, ám aki – pro -
fesszor ként – már Ko lozs vá ron
meg is mer het te az ak kor még
teo ló gus hall ga tó szol ga tár sat.

A ti zen öt lel ki pász tor igei
ál dá sa, a Confirma el ének lé se
és az úr va cso ra után sze mé -
lyes han gú kö szön té sek han -
goz tak el.

* * *

Do mo kos Ti bor 1986-ban szü -
le tett Sep si szent györ gyön.
Teo ló gi ai ta nul má nya it a Ko -
lozs vá ri Pro tes táns Teo ló gi ai
In té zet ben kezd te, de az utol -
só há rom évet a bu da pesti
Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men vé gez te. Fe le sé ge,
Adélmoz gás te ra pe u ta, je len -
leg két éves kis fi uk kal, Kristóf-
fal van ott hon. 

Szol gá la tát az újon nan or -
di nált lel kész egy elő re to vább -
ra is Nyír egy há zán vég zi, a
nyár fo lya mán azon ban vár ha -
tó an új hely szín re szól majd a
püs pö ki ki kül de tés.

g HHÁ

MindigazÚrútjátkeresni
DomokosTiborordinálásaNyíregyházán

A meg hí vón sze rep lő igék,
Zsolt 95,1–3 és Mk 4,26–29
alap ján a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke ar ról be szélt, hogy Is -
ten a sza ba dí tó kő szik la, aki re
föl le het épí te ni egy éle tet. Jé -
zus a ma gá tól nö ve ke dő ve tés
pél dá za tá ban a sza bad ság tar -
tal mát fo gal maz za meg –
mond ta Gáncs Pé ter –, még pe -
dig azt, hogy sza ba dok le he tünk
a tel je sít mény kény szer től, a
gör csös meg fe lel ni aka rás tól.
„Egyet len egy dol god van: az
ige hir de té se – for dult egé szen

sze mé lyes sza vak kal a lel kész -
je lölt höz. – Ennyi a te dol god és
a te fe le lős sé ged. Min den mást
bol dog és fel sza ba dult öröm mel
át en ged hetsz az Is ten nek.”

Az ün ne pi al ka lom úr va cso -
rá val zá rult. Meg ha tó pil la na -
to kat je len tett, ami kor a csa lád -
ta gok, ro ko nok és ba rá tok ál -
dást kap hat tak a fris sen fel -
ava tott lel kész től. A sze re tet ven -
dég ség al kal má val töb bek kö -
zött Gáncs Pé ter, Sza bó La jos és
Kon dor Pé ter kö szön töt te Szűcs
Má ri át, a mag ló di gyü le ke zet

jó kí ván sá ga it pe dig KérgesLász-
ló fel ügye lő tol má csol ta.

* * *

Szűcs Má ria a bé kés csa bai Ke -
resz tény If jú sá gi Egye sü let ben
(KIE) is mer te meg Jé zust ti zen -
hét éves ko rá ban. 1995-ben
kon fir mált a bé kés csa bai evan -
gé li kus gyü le ke zet ben. Hit be li
nö ve ke dé sé ben fon tos sze re pet
ját szott Bakay Péter és Né-
methMihály lel kész. 

Óvó nő ként he lyez ke dett el,
s mun ka mel lett kezd te el
2000-ben az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem (EHE)
le ve le ző hit ta ná ri sza kát.
2002-ben fel vé telt nyert a nap -
pa li ta go za tos hit ta nár szak ra.
2005-ben ösz tön díj jal el ju tott
a chi ca gói evan gé li kus teo ló -
gi á ra (Lu the ran Scho ol of
Theo logy), itt két év alatt lel -
ké szi dip lo mát szer zett. 

Vissza tér ve be fe jez te a hit -
ta nár kép zést, és 2009-ben át -
je lent ke zett az EHE teo ló gus-
lel kész sza ká ra. Újabb ösz -
tön díj jal há rom hó na pot töl -
tött a mir fiel di ang li kán teo ló -
gi án (Col l e ge of the Re sur rec -
ti on). Gya kor la ti (ha tod-) évét
a 2011–12-es tan év ben a mag -
ló di evan gé li kus gyü le ke zet -
ben vé gez te Né meth Mi hály
men tor mel lett. 

Szűcs Má ria be osz tott lel ké -
szi szol gá la tát a kis kő rö si gyü -
le ke zet ben fog ja el kez de ni, ahol
el ső sor ban is ko la lel ké szi fel -
ada to kat lát majd el az egy há -
zunk ál tal újon nan át vett Pe tőfi
Sán dor Ál ta lá nos Is ko lá ban.

g Adá mi Má ria

Felszabadultanszolgálni
SzűcsMárialelkésszéavatásaBékéscsabán

b A nyír egy há zi evan gé li kus Nagy temp lom idén már har -
ma dik al ka lom mal volt lel kész szen te lés hely szí ne . Múlt
va sár nap dél után azon ban nem he lyi szü le té sű lel kész je -
lölt állt meg az ol tár előtt. Az Er dély ből át te le pült Domo-
kosTibor – az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
lel kész sza ká nak el vég zé se után – püs pö ki meg bí zás
alap ján ke rült 2011 au gusz tu sá ban Nyír egy há zá ra, hogy
a Haj dú-Sza bol csi Egy ház me gye gyü le ke ze ti mun ka tár -
sa ként és a Kos suth La jos Evan gé li kus Gim ná zi um hit -
ok ta tó ja ként szol gál jon. 

b A ma gá tól nö ve ke dő bú za ka lászt vá lasz tot ta szol gá la ta
jel ké pé ül SzűcsMária, akit jú ni us 24-én ava tott lel késszé
GáncsPéter püs pök a bé kés csa bai evan gé li kus Kis temp -
lom ban. Az is ten tisz te let li tur gi á já ban Kondor Péter
he lyi lel kész, ke let-bé ké si es pe res és dr.SzabóLajos, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to ra se géd ke zett,
a mag ló di evan gé li kus gyü le ke zet kó ru sa pe dig éne ké vel
emel te az al ka lom fé nyét.
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Kijelölt szolgálati helyének gyülekezeti lelkészével, Lupták
Györgyesperessel



ko rá nyi and rás: Ha nem sze ret ni is
KáldyZoltánról so kan be szél nek, de ke ve sen
ír nak, és még ke ve seb ben pub li kál nak. Mi köz -
ben har minc éves püs pö ki szol gá la tá nak
(1958–1987) ered mé nyei és kö vet kez mé nyei
lép ten-nyo mon vissza kö szön nek az evan gé -
li kus egy ház min den na pi éle té ben és szol gá -
la tá ban, a fi a ta lok kö zül so kan lé nye gé ben már
sem mit sem tud nak ró la, s egy re ke ve seb bet
tud nak ma gá ról a szo ci a lis ta kor szak ról is. 

Mi pe dig, akik még él tünk eb ben a kor -
ban, s akik ku tat juk ezt az egy re tá vo lo dó vi -
lá got, nem elé ged he tünk meg az zal, hogy
vissza em lé ke zé sek ben hall junk a – ma rá -
adá sul egy re di va to sabb – „ret ró vi lág ról” és
az ak kor él tek, köz tük Kál dy Zol tán ne vé ről. 

Töb bet kell te hát be szél nünk ró la, de ar ról a kor szak ról is, amely ben
élt. Hi szen sor sa, pá lyá ja, sze mé lyi sé gé nek vál to zá sa mind ma gán hor -
doz za a 20. szá zad ma gyar tör té nel mé nek nyo ma it, az el múlt év ti ze dek -
ben dik ta tú rá val és el ke rül he tet len át ala ku lá sok kal küz dő tör té nel mi egy -
há zak ví vó dá sa it.

Ezért kü lö nö sen is fon tos, hogy ez zel a kö tet tel in dul út já ra a Lu ther Ki -
adó  új so ro za ta, az Egyházaszocializmusban is, amely ben – re mé nyeink
sze rint – egy re szé le sebb kör ben tud juk majd be mu tat ni a ma gunk mö -
gött ha gyott tör té nel mi kor szak egy ház tör té ne tét.
http://www.lutherkiado.hu/konyvek/hanem-szeretni-is
Egy ség ár: 1800 Ft (5% áfá val), könyvklubtagoknak:1440Ft.
Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518.

Köny ves bolt: 1/411-0385, fax: 1/486 1229, e-mail: ki ado@lu the ran.hu, Face-
book:facebook.com/LutherKiado.
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b MarounLahham tu ni szi ér sek
1948-ban Jor dá ni á ban szü le -
tett. 1972-ben szen tel ték pap pá,
dok to ri cí mét két év ti zed del
ké sőbb a ró mai La te rá ni Egye te -
men sze rez te. 1994-ben a ke -
resz tény több sé gű pa lesz tin te -
le pü lés, Be it Ja la sze mi ná ri u -
má ba ne vez ték ki rek tor nak.
2005-ben Tu nisz püs pö ké vé
szen tel ték, rá öt év re XVI.Bene-
dek pá pa ér sek ké ne vez te ki. A
fő pap pal tu ni szi re zi den ci á ján
be szél get tünk.

–Érsekúr,hánylelketszámlála
tunéziaikeresztényhívőkközössége,
sközülükmennyiengyakoroljákak-
tívanhitüket?

– A tu né zi ai la ko sok szá ma tíz mil -
lió, eb ből har minc ezer fő vall ja ma gát
ke resz tény nek. Ezen be lül a ka -
to li ku sok szá ma hu szon két -
ezer, a töb bi hí vő az ang li kán,
az evan gé li kus, a gö rög or to -
dox és az orosz or to dox kö zös -
sé g hez tar to zik.

A gya kor ló ka to li ku sok
szám ba vé te le nem könnyű fel -
adat, hi szen ezek a ke resz té -
nyek het ven or szág ból ér kez -
nek: dip lo ma ták, di á kok, mun -
ka vál la lók, így a sok szí nű ség ből
adó dó an na gyon ne héz ál ta lá -
nos kö vet kez te té se ket le von ni.
Még is el mond ha tó, hogy az
af ri kai hí vők az eu ró pa i ak nál ál -
ta lá ban sok kal val lá so sab bak,
de az öreg kon ti nens ről szár -
ma zók kö zött is meg van a kü -
lönb ség: az ola szok a fran ci ák -
nál jó val gyak rab ban ke re sik fel
a temp lo mo kat.

Ugyan ak kor a plé bá ni ák
tár sa dal mi sze re pet is be töl te -
nek: az ott ho nuk tól tá vol élő
kül föl di ke resz té nyek szá má -
ra a hit ápo lá sa mel lett ta lál -
ko zóhely ként is szol gál nak.
– A numídiai születésű Szent

Ágos tonmunkásságánakegykorsza-
kaésmegtéréseisKarthágóhozkötő-
dik.Monseigneur,mit jelentazÖn
számáraaKrisztusutáni4–5.szá-
zadban élt egyházatya és filozófus
öröksége?

– A kar thá gói szent ha gya té ka
pél da ér té kű szá munk ra. A szen tek
kö zös sé gé be ve tett hi tet erő sí ti mind -
nyá junk ban: az egy ház tag jai, a Krisz -
tu s-hí vők egyek az idő vég te len sé gé -
ben. A fák hoz ha son lí ta nám ma -
gun kat, ame lyek a föld fe lett ugyan
kü lön-kü lön áll nak, de gyö ke re ik
össze fo nód nak a mély ben. Min den
al ka lom mal, ami kor er ről be szé lek,
az egy ko ri kar thá gói egy ház ra gon -
do lok. No ha 2012-t írunk, még se
fe led jük, hogy örö kö sei va gyunk az
1. és a 2. szá za di ős egy ház nak.
–A2011.januáriforradalomsaz

azt követő változások befolyásol-
ták-e a tunéziai egyházhelyzetét?

– Va ló já ban ne héz er re a kér dés -
re vá la szol ni, mi vel még vi szony lag
ke vés idő telt el. A for ra da lom még
nem azo nos a de mok rá ci á val, a jog -
egyen lő ség kibontakozásához a min -
den na pokban a vá lasz tá sok nyitották
meg az utat.

Két szem pon tot sze ret nék hang -
sú lyoz ni: egy részt az isz lám val lás
Tu né zi á ban min dig mér sé kelt nek
és nyi tott nak szá mí tott. Más részt
Tu né zia nem ze ti jö ve del mé nek je -
len tős ré sze a tu riz mus ból szár ma -
zik, így az ál lam és min den pol gár
alap ve tő ér de ke, hogy az ide lá to ga -
tó eu ró pai és ame ri kai tu ris ták sza -
ba don gya ko rol has sák hi tü ket. Az
egy ház jö vő jét az el mon dot tak alap -
ján op ti mis tán íté lem meg.

–Azökumenészellemébenmilyen
akapcsolataakereszténytestvéregy-
házakkalésmásegyházakhíveivel?

– A ke resz tény egy há zak kal na -
gyon jó a vi szo nyunk. A mind egyi -
kün ket érin tő kér dé sek ben gyak ran
cse ré lünk vé le ményt, s az egyez te té -
sek nyo mán ala kít juk ki kö zös ál lás -
pon tun kat. Kon fe ren ci ák al kal má val
fel kér jük egy más ve ze tő it elő adá sok
tar tá sá ra. A né hány ezer ta got szám -
lá ló zsi dó kö zös ség gel is pél dás az
össz hang, a tu ni szi rab bi val na gyon
jól meg ért jük egy mást. Saj ná la tos
szá munk ra is, hogy a for ra da lom
után zsi dó test vé re ink szá ma to -
vább csök kent. Mint már em lí tet tem,
Tu né zi á ban az isz lám igen to le ráns.
Az isz lám hi tű ek kel is szá mos esz -
me cse rét, dia ló gust foly tat tunk. A
tu né zi ai át lag pol gár igen mű velt, s e
pár be széd ben az ér tel mi ség nek ve -
ze tő sze rep jut. 

–Mennyireaktívakafiataloka
hitéletben?

– A fi a ta lok leg na gyobb ré sze af -
ri kai egye te mis ta, akik tu né zi ai egye -
te me ken ta nul nak. Leg több jük di na -
mi kus, be fo ga dó em ber. Az élet -
öröm jel lem zi őket, er ről Ön is meg -
bi zo nyo sod hat a va sár na pi mi sé in -
ken. Könnyen be il lesz ked tek az egy -
ház, a plé bá ni ák éle té be, kó ru sok ban,
ka ri ta tív mun ká ban szol gál ják a kö -
zös sé get. De nem te kint he tünk el at -
tól, hogy a ke resz té nyek ja va ré sze

kül föl di, erős a mig rá ció, éven te hu -
szon öt szá za lé kos moz gás sal szá -
mol ha tunk. Ez egy részt ked ve ző,
mert az ér ke zők új színt hoz nak a kö -
zös ség éle té be, más részt ked ve zőt len,
mi vel hosszabb tá von nem szá mít ha -
tunk a mun ká juk ra.
–Afiataljaiközülvan,akiegyhá-

zihivatástválaszt?
– Mint em lí tet tem, a ke resz té -

nyek leg na gyobb ré sze kül föl di, s
gyak ran cse ré lőd nek, így nem kö vet -
het jük to váb bi út ju kat. Tu né zi á ban
nem tar tunk fenn sze mi ná ri u mot, a

pa pok kép zé sé ben s a szol gá lat te rén
is más egy há zak se gít sé gé re szo ru -
lunk. Negy ven pa punk húsz or szág -
ból ér ke zett. Eu ró pá ból Fran cia or -
szág ból, Olasz or szág ból, Spa nyol -
or szág ból, Por tu gá li á ból, Ang li á ból
jöt tek, de ar gen tin atya is szol gál köz -
tünk. Ter mé sze te sen af ri ka i ak is
van nak, egy pa punk pe dig arab szár -
ma zá sú. 

Pap ja ink igen el fog lal tak, a lel ki -
pász to ri mun ka mel lett szer ve zé si és
gaz da sá gi fel ada tok is há rul nak rá -
juk. Az is ko lák és plé bá ni ák egyéb -
ként ön fenn tar tó ak, na pi költ sé ge -
i ket elő te rem tik. Hosszabb tá vú
prog ram ja ink, a temp lom épít ke zé -
sek vi szont meg ha lad ják erő in ket,
ezek nél már ha tá ron tú li se gít ség re
is szá mí tunk.
–Iszlámországbanvagyunk,Ámor

nyilasokszorkülönbözővallásúfia-
talokattalálel.Gyakoriakeresztény–

iszlámvegyesházasság?
– A pol gá ri há zas ság kö -

tés nek nincs aka dá lya, a pol -
gár mes te ri hi va ta lok ban nem
fir tat ják a val lá si ho va tar to -
zást. Ha a fi a ta lok egy há zi
szer tar tást is sze ret né nek,
mi nagy öröm mel tel je sít jük
ké ré sü ket, de ter mé sze te sen
a leg na gyobb diszk ré ci ó val
já runk el.
–Érsekúr,kérem,vázolja

fel, miként fest egy napja,
hogyolvasóinkjobbanmeg-
ismerhessékamunkáját!

– Me di ter rán szo kás sze -
rint reg gel nyolc órá tól ebé -
dig és dél után há rom tól hat
órá ig tar tóz ko dom az író -
asz ta lom mel lett. Reg gel
igyek szem meg vá la szol ni az
e-ma il je i met, ilyen kor fo gal -
ma zom meg szent be szé de i -
met, s gyak ran fo ga dok lá to -
ga tó kat, köz tük új ság író kat
is. Ez a mun ka gyak ran át -
nyú lik a dél után ba is. 

Es tén ként lel ki pász to ri te -
en dő im nek te szek ele get, pa pi és vi -
lá gi kö zös sé ge ket ke re sek fel. Ar ra tö -
rek szem, hogy éven te leg alább két al -
ka lom mal el jus sak min den plé bá ni -
á ra, ami nem egy sze rű do log, hi szen
a leg több na gyobb te le pü lés je len tős
tá vol ság ra fek szik a fő vá ros tól. Ezen -
kí vül pro to kol lá ris fel ada tok is vár -
nak rám, s gyak ran ka pok meg hí vást
nagy kö vet sé gi ren dez vé nyek re is. 
–Hamáremlítettediplomáciai

kötelezettségeit,melykülföldiegyhá-
zakkal ápol szoros kapcsolatokat?

– Tu né zi á ban má so dik nyelv ként
a fran cia ho no so dott meg, s az egy -
ház is fran ko fón. En nek el le né re a
fran cia egy ház zal nincs szo ros kap -
cso la tunk, sok kal erő sebb szá lak
köt nek min ket pél dá ul az olasz egy -
ház hoz. A Tu né zi át, Al gé ri át és Ma -
rok kót tö mö rí tő Maghr eb-or szá gok,
va la mint Lí bia és püs pö kei – szám
sze rint ti zen egyen – éven te egy szer
ta lál ko zunk, fel vált va más-más or -
szág ban. 

Csak tá jé koz ta tá sul: Lí bi á ban a
for ra da lom előtt több mint száz -
ezer ke resz tényt tar tot tak szá mon, ez
a szám az is mert okok mi att ter mé -
sze te sen a tö re dé ké re csök kent. Ma -
rok kó ban a ke resz té nyek szá mát
har minc-har minc öt ezer fő re be csü -
lik, Al gé ri á ban jó, ha tíz ez ren van nak.
Ezek az or szá gok je len tő sen kü lön -
böz nek egy más tól fej lett ség ben, de -
mok rá ci á ban. Lí bi á ba és Al gé ri á ba
pél dá ul gyak ran már ví zu mot sze rez -
ni is gon dot je lent. Ha fi gye lem mel
kö ve ti a tér ség ből ér ke ző, sok szor ag -
gasz tó hí re ket, könnyen el kép zel -
he ti, hogy a már em lí tett ta nács ko -
zá so kon van mit meg vi tat nunk. 

g Cser mák Zol tán

SzentÁgostonörökében

AtunisziSzentVince-katedrális

A Himnusz el ének lé sét, va la mint
SandlZoltán pol gár mes ter üd vöz lő
sza va it kö ve tő en a mar cal tői Kmety
György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la ta nu ló ja, MüllerSzimonetta,majd
GosztolaIstván vers mon dó tol má -
csol ta a ’48–49-es for ra da lom és
sza bad ság harc lu the rá nus köl tő jé nek,
PetőfiSándornak egy-egy ver sét. 

Az ün ne pi in to ná ció után Szabó
Ferenc fő had nagy, a Hon vé del mi Mi -
nisz té ri um Pro tes táns Tá bo ri Püs -
pök sé gé nek evan gé li kus tá bo ri lel ké -
sze osz tot ta meg gon do la ta it az ün -
ne pély re sok fe lől ér ke zet tek kel. A
töb bi kö zött hang -
sú lyoz ta, hogy ami -
kor az ihá szi csa tá -
ban küz dők re em lé -
ke zünk, ak kor em -
lé kez tes sünk úgy is
rá juk, mint egy ko ri
csa lád apák ra, fér -
jek re, test vé rek re,
fi ak ra. Mert az em -
lé ke zés ön ma gá ban
sem mit nem je lent,
sőt hi á ba va ló kép -
mu ta tás, ha a je len -
ben nem vá lik ta -
nul ság gá, cse lek vés -
re kész te tő ta pasz ta lat tá.

Ugyan is ma sem kü lönb, ma sem
jobb az em ber! Ma is ugyan úgy te le
van élet el le nes, em ber el le nes, is ten -
el le nes in du la tok kal, mint bár mi -
kor a tör té ne lem so rán. És az egy -
mást kö ve tő, újabb és újabb ge ne rá -
ci ók el len sé ges ke dés be és gyű lö let -
be tor kol ló tra gé di á ját csak egyet len
ese mény, dön tés, for du lat aka dá -
lyoz hat ja meg: ha az em ber oda for -
dul a Jé zus Krisz tus ban meg vál tást
adó Is te né hez. 

Az evan gé li kus tá bo ri lel kész (ké-
pünkön) azt is ki emel te, hogy akár a
múlt ra em lé ke zünk, akár elő re te -
kin tünk, há rom szót nem sza bad
fe led nünk: hit, imád ság, bo csá nat.

A lel készt kö ve tő en Kerecsényi
Zoltán, az ihá szi meg em lé ke zé sek el -
in dí tó ja, éven kén ti fő szer ve ző je szólt
a meg je len tek hez. Elő ször Pap Gá bor
hon véd szá za dos nak, az ihá szi csa -
ta részt ve vő jé nek, egy ko ri re for má -
tus püs pök nek az alak ját idéz te meg,
majd a sza bad ság ról el mél ke dett.
Mint mond ta, 1848–49-ben hon vé -
de ink vá gya, óha ja a sza bad ság volt,

az a hal lat lan erő, mely igaz ság ban és
er köl csi el vek sze rint meg él ve ké pes
fel emel ni, meg újí ta ni és em ber hez
mél tó vá ten ni a vi lá got.

A be szé dek el hang zá sa után ko -
szo rú kat, vi rá go kat he lyez tek el az
em lék mű vek nél a fa lu ve ze tés, a mar -
cal tői evan gé li kus is ko la, a Pe tő fi
Asz tal tár sa ság kép vi se lői, va la mint
ma gán sze mé lyek. Vé ge ze tül a Szózat
kö zös el ének lé sé vel zá rult az idei
em lék ün ne pély.

g K. Z.

Okulni,tanulni
asorsukból

Megemlékezésazihászicsataévfordulóján

b Hosszú esz ten dők óta jú ni us vé gén em lé kez ni hív ják a he lyi ek a tisz -
tel gő ket Ihász te le pü lés re: az 1849. jú ni us 27-én ví vott ihá szi csa ta
(Veszp rém me gye egyet len 1848–49-es üt kö ze te) hő se i nek em lé két idé -
zik meg ilyen kor. Az egy ko ri csa ta hely szí nén ál ló em lék park ban – a
haj dan vé rü ket és éle tü ket ál do zó hős ma gyar hon vé dek di cső sé gé -
re emelt obe liszk nél, il let ve PapGábor püs pök-köl tő em lék kö vé nél
– idén a Rubato fú vós ze ne kar tér ze né je kö szön töt te a jú ni us 23-i fő -
haj tás ra ér ke zet te ket. 
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Me gyünk vagy ma ra dunk? Csak kö -
rö zünk vagy ha la dunk?

Egy kor szak, egy nem zet, egy csa -
lád, egy em ber kér dé sei le het nek ezek.

Ma is. Hisz tud juk mind annyi an,
mert annyi ra be le szug ge rál tuk már
egy más ba, hogy a ma gya rok mi lyen
ló gó or ral ül nek a met rón, mi lyen
fan csa li ké pet vág nak az ut cán. In nen
csak me ne kül ni le het! An nál is in -
kább, mert tud va le vő: „Aki nyu ga ton
él, an nak még a ha ja szá la is más kép -
pen csil log a nap fény ben.” (144)

De hagy juk meg az ilye tén kép pen
csil lo gó in tel li gen ci át a nyu ga to sok -
nak, s lás suk meg az am bi va lens,
fáj dal mas szép sé get itt, a ke le ti fer tá -
lyon: az an gyal bőr be búj ta tott nyo -
mo rult em be rét! 

Po ros, el du gott kis te le pü lés a kö -
vet ke ző név vel: An gyal fal va. Sír va
vi ga dó nép ség. Öröm ün nep kor bics -
ká zó. Iga zi hun ga ri kum! Igen össze -
tett je len ség. Ahogy BükyAnna fá tyo -
los-bo ron gós, mély bil len tyűs és emel -
lett né hol „ma lac ka-prüttyö gős” re -
gény fu ta ma. Vagy in kább – ze nei
pél dá nál ma rad va – re gény du ett je.
Két hang szól ugyan is. Vagy in kább
sut tog, hisz el is me ri – mi mást is te -
het ne – az anyai böl cses sé get: „A sza -
vak ön ma guk ban csak lég bu bo ré -
kok.” (103) 

Ol va só lám pa gyér vi lá gá nál kör -
mölt, sut to gó so rok, nap ló tö re dé kek,
em lék fosz lá nyok, élet da ra bok. Éj -
sza ka tör tént ben ső moz gá sok le nyo -
ma ta a re gény. Éj sza ka más a vi lág ar -
ca. Éj sza ka ván do rol nak leg in kább a
kí sér te tek és kí sér tők, a gon do la -
tok. Ár nyak a múlt ból, rém ké pek a
jö vő ből. Le hunyt szem mel vizs gál juk
ma gun kat. Alá me rü lünk a ben ső
ten ger be. Kap cso lat ba lép het nek ve -
lünk rég el hunyt sze ret te ink. Szól hat
a nagy ma ma uno ká já hoz. Üzen het
ne ki tá vo li föld re: „Gye re ha za!” Sö -
tét ben vi lá gos sá vál hat nak kér dé se -
ink. Más meg vi lá gí tás ba ke rül het nek
prob lé má ink. A po ros ott hon is csil -
log hat. Az álom uta zás az én be, ha -
za. „Az ott ho nom én va gyok.” (190)

El ső ol va sás ra nem is biz tos, hogy
fel tű nik, mi lyen ra fi nált ez a re gény,
mennyi re meg van kom po nál va!
Nem tud juk, hogy mi kor be szél a
nagy ma ma, An gyal ffy Vi o la, és mi -
kor az uno ka, Bo bay Jo han na Vi o la.
A dőlt be tű s sze dés el le né re – az uno -
ka hang já nak je lö lő je – a sok név: öcs,
báty, nő vér és tör té net könnyen
össze ke ve red het. 

De néz zük idő ben, hisz csak „az
idő, ami va ló di” (189): A nagy ma ma
el kez di ír ni a csa lád tör té ne tet azért,
hogy ve ze kel jen a múlt ban el kö ve tet -
te kért (il let ve in kább el nem kö ve tet -
te kért), s hogy ha za hív ja kül hon ban
té vely gő uno ká ját, a ti zen hat éves Jo -
han nát, ki egy kor ra jon gó sze re tet -
tel csüg gött raj ta. Idő köz ben azon ban
meg hal. Jo han na, ki némi fá zis ké sés -
sel (tíz-húsz év?) ha za tér, a nagy ma -
ma csa lád tör té ne te és sa ját ré gi –
nagy ma mát után zó! – és ak tu á lis
nap ló be jegy zé sei ren de zé sé vel ve -
ze kel a múlt ban el kö ve tet te kért (il -
let ve in kább el nem kö ve tet te kért)…
„A tra dí ció kö te lez.” A re gény a ké -
sőn meg tört hall ga tás nak, a meg
nem tör tént, az el mu lasz tott jó nak ál -
lí tott mo nu men tum.

Il let ve Jo han na ré szé ről ma gá nak
a nagy ma má nak ál lí tott em lék. Szám -
adás, do ku men tá lás, ön iga zo lás. Ma -
guk a be jegy zé sek nem idő rend ben
kö ve tik egy mást a kö tet ben. Van,
hogy két nap ló rész let kö zött te ma ti -
kus az össze füg gés, pél dá ul a nagy -
ma ma és az uno ka is a sze re lem ről el -
mél ke dik. Jo han na egyik ka rá cso nyi
meg em lé ke zé se – amely egy ben el -

ső be rú gá sá nak fel idé zé se is, és amely
az égő fá val, a szim bo li kus (ha lál)an -
gyal lal ta lán a re gény leg ka tar ti ku -
sabb ré sze – ar ról tu dó sít, hogy a
nagy ma ma meg halt, sem mi sem a ré -
gi, utá na még is új ra a nagy ma ma be -
jegy zé sét ol vas hat juk egy még ré geb -
bi le tűnt ka rá csony ról. 

A re gény ezen épít ke zé si mód ja is
szim bo li kus. Nem csak a csa lád fenn -
tar tó, az An gyal(ffy)-szív nagy ma ma
hal ha tat lan sá gát hir de ti, ha nem ma -
gát a foly to nos sá got is. A vissza em -
lé ke zé sek te hát dia ló gus ba lép nek
egy más sal, „az iz zad ság sza gú kör for -

gást” (136) jel ké pez ve ez zel. A két em -
lé ke ző – vagy Jo han na ma ga, iga zol -
va a nagy ma mát? – sok szor ugyan -
azok kal a nyel vi for du la tok kal él, je -
lez ve az el sza kít ha tat lan kap csot, az
„an gyal ffy sá got” nagy ma ma és uno -
ka kö zött.

Az An gyal ffyak nem an gya lok.
Sőt. Égi bí rák kal száll szem be az az
ügy véd, aki őket a po kol tü ze alól fel
kí ván ja men te ni. Nem sok ment sé -
gük akad ugyan is. De még tán olyan
bör tö nök be se vé let le nül ke rül nek,
aho vá so kan tra gi kus vé let len foly tán.
Az An gyal ffyak nak nem kell áru lás,
elég, ha azok, amik, s már meg csi nál -
ják a bajt. Lé nyük ből fa kad. Az An -
gyal ffy ment he tet len faj ta. Ma kacs
ön sors ron tó. Sok fe le boly gott, ha zát -
lan csa var gó. 

De mi fé le re a li tás ér zé ket vá runk
egy olyan lány tól, akit BenedekElek
hú ga ne velt? S aki nek olyan nagy -
báty ja van, mint az a sze ren csét len
ka más lis po já ca, En ci bá csi? Már
kis ko rá ban meg ér zi, amit ké sőbb
már tud, vég ze tét, mely től nem sza -
ba dul hat, mely faj tá ját ős idők óta
sújt ja. És el le het men ni ma gu kat kü -
lön bö ző po zi tú rák ba csa va rók, hang -
szá la i kat va dul re zeg te tők, igaz sá got
nagy han gon hir de tők vagy akár
rén szar va sok, ko a la ma cik kö zé is
(ahogy Jo han na te szi). Ide ig-órá ig le -
het fe led ni, le het lé le gez ni, de az tán
új ra rá te lep szik az em ber re lé té nek
sú lya, An gyal ffy-va ló já nak át ka, s
kap kod hat le ve gő után, ful la doz hat
az ide gen ség ér zet től. „Ál do zat nak
len ni sok kal jobb.” (155) Sok kal egy -
sze rűbb – ál la pít ja meg a nagy ma ma,
s ké sőbb az uno ka is. 

Ak kor már nincs dol gunk. Nincs
dol gunk a dol gok kal. Ak kor már
mos hat juk ke ze inket, hogy hát ké -
rem, eze ket a la po kat osz tot ták oda -
fent ről. Mi ilye nek va gyunk, ilye nek
vol tunk, ilye nek is ma ra dunk. Az An -
gyal ffy szí vós faj ta. Szí vó san ra gasz -
ko dik a rossz hoz. „A tra dí ció kö te lez.”
(169) A leg ele ve nebb tra dí ció An gyal -
ffyék nál pe dig az el foj tás. Hisz: „Csak
az ki a bál, aki fél.” (172)

Fél ni már pe dig nem le het. Ha
ezt a sza bályt le fek tet jük, a fé lel met
meg öl jük. Volt, nincs. Csak épp
ben ső szo bák ban, félt ve őr zött, ké -

nyel mes bie der mei er fo te lunk ban fe -
dez he tünk fel egy szer re csak sok évi
fé le lem gyil ko lás után egy szép nagy,
vé res disz nó fe jet. Vi gyo rog ránk.
Kör be zsong ják a le gyek, az ügye le -
tes An gyal ffy-bo ga rak. Mert hát
ki ből mit hoz ki az el foj tás. Van, aki
aka rat gyen ge lesz, mint An gyal ffy
And rás, aki báty ja, Ist ván ked vé ért
akár mi lyen párt ba be áll, vagy egy -
sze rű en hit vány em ber lesz, mint az
em le ge tett párt har cos, ki nem átall -
ja sa ját csa lád já ban kez de ni a föld -
re for mot. 

És mi lye nek lesz nek az uno kák?
Min mú lik ez? Vi o la sze rint azon,
hogy van-e bá tor sá gunk fel vál lal ni a
múl tun kat, fel tár ni a tit kot, a szé -
gyent, a szennyet. Er ről a tu dás ról
nem le het nem ven ni tu do mást, ezt
a tu dást nem le het le ta gad ni, nem le -
het meg szök ni elő le. A re gény vé gé -
hez kö ze led ve Jo han na így szá mol el
ve le: „Előt tem a fél út: az új ra kez dés
örö mé vel vagy vég te len fáj dal má -
val, a tu dás bir to ká ban, fel is mer ve a
fe le lős sé get, mely még is csak oda köt
vég ér vé nye sen, aho vá tar to zom.”
(137) Erő fe szí tés kell te hát ah hoz,
hogy az em ber to vább tud jon lép ni.
De ha ezt hit tel te szi, nagy esé lye van
egy bol do gabb jö vő re. 

Az Éjszaka történt nem ad
könnyed élet re cep tet, nem fe lej tés -
re, fel ol dó dás ra hív. A kö tet egy
nagy fo hász ko dás. Ön át adás.
„Atyám, itt va gyok Ne ked tel jes tö -
re de zett sé gem ben.” (162)

Ezt a tö re de zett sé get a re gény
nyel ve is hí ven il luszt rál ja. Bo bay Jo -
han na Vi o la if júi he vü let tel több íz -
ben meg kí ván ja fej te ni a vi lág egye -
te met. Sok szor ön is mé tel, olyan,
mint ha min den val lá si irány za tot,
mellyel ta lál ko zott, össze gyúr na,
mint ha né hány szlo gen meg ma radt
vol na, s eze ket be vet né az ön ma ga
kö rül pör gés be. Így több ször vá lik
kis sé pa te ti kus sá, túl nagy sza va kat
hasz nál, tú lon túl ki akar ja mon da ni
a ki mond ha tat lant. Az ilyen túl zá sok
meg tör de lik, kis sé da ra bos sá te szik
né hol ezt az egyéb ként fi no man
szőtt szö ve get. 

Ha son ló képp nem tű nik túl sze -
ren csés nek a mot tók, idé ze tek hal -
mo zá sa. Né ha már túl ter helt nek
érez het jük a du et tet ennyi mel lék szó -
lam mal. Az a fel tá rul ko zó, töp ren gő
jel leg, mely a nap ló sa ját ja, tö ké le te -
sen elég vol na a drá ma i ság ér zé kel -
te té sé hez. De er re a ke re ső, em lé ke -
ző, val lo má sos alap hang ra ne he zed -
nek még a bib li ai idé ze tek, a faj sú lyos
vers so rok, szö veg rész le tek. Nincs
szük sé ge a nap ló nak kül ső hi te le sí -
tés re, jöj jön az bár Pilinszkytől vagy
Hamvastól.

Vagy va la mi fé le ál ta lá no sí tó tö -
rek vés ez? Ta lán ar ra kí ván ja fel hív ni
a fi gyel met, hogy Bo bay Jo han na Vi -
o la ese te bár ki vel meg tör tén he tett
vol na. Mint ha azt hir det né ez a mot -
tó nap ló, hogy mind egyik csa lád elő -
ve het né a ma ga lá di ká ját, min den ki el -
kezd het né ró ni gyó nó so ra it, hisz
min den ki nek van el lep lez ni va ló ja,
min den ki bű nös. (Ha nem is há bo rús.) 

A re gény leg szebb kom po zí ci ós
ele me az az el len té tes moz gás, mely
nagy ma ma és uno ka szö ve gei közt
vég be megy: a nagy ma ma sza vai el -
fogy nak, az uno ka sza vai meg sza po -
rod nak. A nagy ma má nak el akad a
lé leg ze te, az uno ka vég re meg ta nul
lé le gez ni. A nagy ma ma és az uno ka
is ha za tér. 

g Ki nyik Ani ta

BükyAnna:Éjszakatörtént.I.A.T.Ki-
adó,2012.Ára2990forint.

Ün ne pi kön yv Hét u tán…

Töredezettségmentesítőéjszakák
Né zem utol só ké pét: töp reng ve a tá -
vol ba fi gyel, ko mo lyan és szo mo rú an.
„Nagy, erős fe jén kis sé zi lál tan állt sű -
rű ha ja, mely nek egy-két tin cse a
hom lo ká ba ló gott. A sze me ki csi volt,
s a pil lan tá sa gyors, az arc csont jai
erő sek. Az em ber nem néz te vol na
író nak, ha nem is me ri. In kább ha jós -
ka pi tány nak, moz dony ve ze tő nek
eset leg, vagy dzsun gel va dász nak.”
TamásiÁron je gyez te föl ezt ró la a
ha lá la előt ti év ben.

Pe dig vér be li író volt
az 1887. jú ni us 25-én szü -
le tett Karinthy Frigyes.
Sok ol da lú és szi por ká zó.
Min den ből iro dal mat
csi nált: örö mé ből, örö -
kös pénz adós sá gá ból, be -
teg sé gé ből. 

1936 ta va szán a Bu da -
pes ten és Bécs ben vég zett
vizs gá la tok ból ki de rült:
agy da ga na ta van. Stock -
holm ban Olivecronapro -
fesszor si ke res agy mű té tet
haj tott vég re Ka rin thyn.
Az ön ma gát szün te le nül
fi gye lő író meg kezd te ki -
vé te les él mé nye sza vak -
ba for má lá sát.

Köz ben meg halt leg -
ked ve sebb ba rát ja, Kosz-
tolányiDezső.Ket tős fáj -
da lom szo rí tá sá ban ké -
szült el az Utazásakopo-
nyámkörül cí mű re gé -
nye. 1938. au gusz tus 29-
én Sió fo kon agy vér zés ben meg halt. 

Né zem a szü le té sét, a tra gi kus
be fe je zést, és meg döb ben ve lá tom,
mi lyen ke vés időt ka pott: öt ven egy
éve sen, te le ter vek kel tá vo zott. Vi dá -
man kép zel ve el a ha lá lát: „A sír
mö gött föl ál lí tott do bo gón, ked ve sen
haj long va, a lel kes tap sok ra meg je le -
nik a meg hök kent gyá szo lók előtt.”
Csen gő han gon meg kö szö ni a bú -
csúz ta tó sza va kat, a vé get nem érő di -
csé re te ket. És a vé gén jót ne vet.
Mert az volt az iga zi én je, já té ko san
ki nyí ló hu mo ra. „Vi lág for má ló agyá -
nak” szün te len te rem té se. 

Mind má ig leg nép sze rűbb köny -
vét, Ígyírtokti cí mű stí lus pa ró di á -
ját hu szon öt éve sen ve tet te pa pír -
ra. Va la ki ta lá ló an ne ve tő bölcs nek
ne vez te. Az is volt és ma radt egész
éle té ben. Más, mint a töb bi ek, ke -
se rűbb és mé lyebb. A leg ki sebb
hu mo resz kek is vil lan tak ná la. A Ta-
nár úr kérem, az Utazás a kopo-
nyámkörül, a Capillária,Acirkusz
ma is friss és iz gal mas írá sok. Re gé -
nyei, no vel lái, je le ne tei, pub li cisz ti -
kái ele ve nen hat nak. És ak kor még
nem be szél tem a ver se i ről: Nem

mondhatomelsenkinek,Üzeneta
palackban.

Nyo masz tot ta a ki zök kent idő, a
re mény te len ség él mé nye: „itt va -
gyok az El ha gya tott ság Har min ca dik
/ Szé les sé gi, a Szé gyen / Szá za dik
Hosszú sá gi / s a fo gat össze szo rí tó
Dac / Vég ső Ma gas sá gi Fo kán, va la -
hol messze vi dé ken / És kí ván csi va -
gyok, le het-e még jut ni előbb re.”
Bán tot ta az ön kín zó ma gány, az

újabb há bo rú kö zel sé ge; köl te mé nye -
i ben ezek re pró bált vá laszt ta lál ni. 

So kan érez ték úgy, hogy ap ró -
pénz re vál tot ta te het sé gét. Van ben -
ne igaz ság. Mint mű faj te rem tő zse -
ni ezt is meg te het te, té ko zol hat ta öt -
le te it. Ma ra dan dó an él to vább mint
a leg kü lö nö sebb klasszi ku sunk.

Ked ves ké pem a Nyugat fo lyó irat
ju bi le u ma a Ze ne aka dé mi án. Az
1932-es fel vé tel jobb szé lén Móricz,
Babits,Füst,Kosz to lá nyi mel lett Ka -
rin thy lát ha tó. Ő a leg ki sebb. 

A má sik, az utol só fo tók egyi kén
vi szont egy ma gas fi a tal em ber áll. Fi -
gyel me sen hall gat ja az evan gé li kus
lel kész bú csú be szé dét: fia az, Karin-
thyFerenc (Ci ni). Tíz év, és ő is ki -
pró bál ta ere jét, je les író lett. Ci ni fél -
test vé rét, Gábort el ha tal ma so dó
pszi chi át ri ai be teg sé ge meg aka dá -
lyoz ta ab ban, hogy ki tel je sít se köl tői
pá lyá ját. S vé gül az uno ka, Márton,
a szín ház ala pí tó és ren de ző, aki ma
éb ren tart ja a csa lád tör té ne tet, se gíti
a tit kok fel de rí té sét.

Ka rin thyk a vo nu ló idő ben, de a
leg na gyobb: Ka rin thy Fri gyes!

g Feny ve si Fé lix La jos

Avilággörbetükörben
SzázhuszonötéveszületettKarinthyFrigyes

Öröm mel adunk hírt ró la, hogy az EvangélikusMisszióiKözpont–Ma-
gyarEvangélikusRádiómisszió ki adá sá ban meg je len tet tük a ke resz -
tyén ver se ket tar tal ma zó, Nefélj! cí mű CD le mezt. A ver se ket elő ad -
ja BadinÁdám fel vi dé ki elő adó mű vész, csel lón köz re mű kö dik Buro-
vinczLaura.

A CD ára 1500 fo rint, meg ren del he tő az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont nál: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40. Te le fon: 1/400-3057,
e-mail: ev mis@lu the ran.hu.
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SpillenbergSámuel (1573–1654) or -
vos dok tor és ClementisMagdolna fia,
SpillenbergDávid (1627–1684) lő csei
ta nul má nya it kö ve tő en a po me rá ni -
ai Stol pen ben, a he lyi gim ná zi um ban
ta nult, ahol nagy báty ja, Spillenberg
Márton pro fesszor, ké sőbb rek tor
volt. Le iden, Bá zel, Wit ten berg egye -
te me in is ré sze sült kép zés ben, majd
Pá du á ban avat ták az or vos tu do má -
nyok és a fi lo zó fia dok to rá vá 1653. de -
cem ber 18-án. 

1652-ben ala kult meg né met te rü -
le ten a SacriRomaniImperiiAcade-
miaNaturaeCuriosorum tár sa ság,
mely az or vos tu do mány hasz ná ra
szol gá ló ter mé szet vizs gá la tot tűz te ki
cél já ul. Ki ad vá nyuk MiscellaneaCu-
riosasiveEphemeridesMedico-
PhysicaeGermaniaeAcademiae
Naturae Curiosorum cím mel
je lent meg 1670-től. Az eu ró pai
tu do mány tör té net ben is fon tos
ada lék, hogy Spil len berg Dá vid
e kül föl di aka dé mi ai tár sa ság
tag ja ként, ki ad vá nyá nak pe dig
szer ző je ként is mű kö dött. Több
ki sebb (nép raj zi ér de kes sé ge -
ket is tar tal ma zó) tu do má nyos
cik ke je lent meg a fen ti ki ad -
vány ban. 

Spil len berg or vos dok tor gyó -
gyí tó és ku ta tói te vé keny sé ge is
je len tős volt: Egyrejtettrákról,
amivakságotokozott cí mű köz le mé -
nye be ke rült a 18. szá zad má so dik fe -
lé nek leg je len tő sebb szel le mi össze -
fog la lá sá ba, a Diderot és d’Alembert
ál tal 1758-ban ki adott Encyclopédie
or vo si ré szé be.

Egy év vel fi a ta labb, kas sai szü le té -
sű uno ka test vé re, ifj.SpillenbergJános
(1628–1679) – a ké sőb bi bé csi ud vari
fes tő mű vész – ek ko ri ban so kat tar tóz -
ko dott Lő csén, ő ké szí tet te el Spil -
len berg Dá vid vá szon-olaj port ré -
ját is. Az ová lis kép re cept tel a
ke zé ben áb rá zol ja az or vos dok -
tort: de rűs, vi dám, okos fér -
fit mu tat, aki lát ha tó an ko -
moly jó lét ben él he tett. 

Sel mec bá nya sza bad ki -
rá lyi vá ros ban Spil len berg
1659-ben vet te fe le sé gül
ReuterZsuzsannaReginát
(1635–1703), aki az igen
ré gi és gaz dag sel me ci bá -
nya tu laj do nos Sicely/Si-
kely és Reuter csa lá dok le -
szár ma zott ja volt. Spil len -
berg or vo si pra xi sa mel lett
bá nyá szat tal is fog lal ko zott,
s a bá nyá szok egész sé ge ér de -
ké ben Sel mec bá nyán be ve zet -
te az or vo si fel vé te li vizs gá la tot.

Négy al ka lom mal is Lő cse fő bí -
ró já vá vá lasz tot ták (1670–1674), ami
rit ka meg be csü lést je len tett, hi szen
igen ne héz idők ben volt a vá ros ve -
ze tő je. Bá tor sá ga több al ka lom mal is
meg mu tat ko zott. HainGáspárSze-
pességi,avagy lőcseikrónikaésév-
könyvakedvesutókorszámára cí met
vi se lő köny vé ben ír ta le az aláb bi ese -
mé nye ket. 

1671. áp ri lis 26-án ki rá lyi biz to sok
ér kez tek Lő csé re. Az ural ko dó pa ran -
csát hozták a vá ro si ta nács nak: át kell
ad nia a lő csei ko los tort. A lő csei
evan gé li kus pol gá rok en nek egy -
han gú lag el len áll tak. A ki rá lyi biz to -
sok áp ri lis 30-án fe nye ge tés sel pró -
bál ták a vá ros ve ze té sét be fo lyá sol -
ni, és át nyúj tot ták Spil len berg fő bí -
ró nak Spanckau ge ne rá lis Kas sá ról írt
le ve lét, amely ben a vá ros le rom bo -
lá sát he lye zi ki lá tás ba, ha a ko los tort
nem ad ják át. 

Má jus első nap ján a ki rá lyi biz to sok
a fő bí rót egye dül ké ret ték tár gya lás -
ra a ko los tor át adá sa ügyé ben, de a
pol gár ság (tart va az eset le ges erő szak -

tól) nem en ged te meg, hogy egye dül
men jen. Ha in Gás párt és még né hány
pol gárt kí sé rő ül ad tak a fő bí ró mel lé.
Spil len ber get és Ha int Mansfeld gróf
va ló ban nem en ged te tá voz ni, sőt
ka to nák kal őriz tet te őket. 

A pol gár ság ek kor úgy dön tött,
hogy nem en ge di Lő cse sze ná tu sát a
ki rá lyi biz to sok hoz tár gyal ni, amíg
Spil len berg Dá vi dot és pol gár tár sát
sza ba don nem bo csát ják. A vá ro si ta -
nács fel ve tet te a pol gár ság fel ke lé sé -
nek le he tő sé gét is, ha nem en ge dik
sza ba don a fog va tar tot ta kat. Pél da -
mu ta tó an di cső sé ges ki ál lás volt ez
jo ga i kért! 

A ko los tor át adá sá ra nem ke rült
sor, ezért a ha ta lom ar ro gan ci á ja ér -

vé nye sült: a ki rá lyi biz to sok 1671. má -
jus 5-én erő szak kal be tör ték a temp -
lom és a sek res tye ka pu it. A vá ro si
pol gár ság csa pa tos tul je lent meg a
száz hu szon hat éve hasz nált szent
he lyek vé del mé re; a vér on tást Spil len -

berg fő bí ró és a ta nács hig gadt ma -
ga tar tá sá nak kö szön he tő en si ke rült
el ke rül ni. 

1674 ele jén is mét ve szé lyes hely zet -
ben állt helyt Spil len berg Dá vid. Ja -
nu ár 7-én a Sze pe si Ka ma ra ki kül dött
biz to sa hoz ta szá má ra a ki rály pa ran -
csát, amely sze rint Lő csén ka to li kus
bí rót és ka to li kus ta ná csot kell vá lasz -
ta ni. Más nap a Bécs ben tar tóz ko dó
Ha in Gás párt vá lasz tot ták bí ró nak,
de ép pen emi att az új bí ró meg ér ke -
zé sé ig a sze ná to rok to vább ra is a volt
fő bí ró ra bíz ták a hi va tal ve ze té sét. 

Ja nu ár 16-án Spil len berg bí ró hoz
ér ke zett I.Lipót 1673. feb ru ár 18-án
kelt ki rá lyi pa ran csa, amely a je zsu -
i ták nak újabb va gyo no kat jut ta tott.
A ki rá lyi dön tés ér tel mé ben a lő csei
ko los tor, temp lom, a mel let te fek vő

te me tő és ezek tar to zé kai, va la mint
szá mos fa lu ke rült a bir to kuk ba. Rá -
adá sul a lő csei evan gé li kus lel ké -
sze ket a po zso nyi tör vény szék elé
idéz ték. Lő cse kép vi se lői nem akar -
ták el fo gad ni a ki rá lyi ren del ke zést,
ezért a be ve ze tés nek és a be ik ta tás -
nak el lent mond tak. 

Vá la szul a vá ros kép vi se lő it azon -
nal a bí ró ság elé idéz ték az el lent -
mon dás oká nak elő adá sá ra. Lő cse az
evan gé li kus lel ké sze ket sem volt haj -
lan dó ki ad ni, ha nem (okos dip lo má -
ci ai lé pés ként) bi zott sá got vá lasz tot -
tak a kép vi se le tük re. Feb ru ár 15-én a
vá ros egész pol gár sá ga össze gyűlt, s
ar ról dön tött, hogy a po zso nyi rend -
kí vü li bí ró ság már ci us ra szó ló idé zé -

sé re a vá ros Spil len berg Dá vi -
dot, SöldnerGáspárt,Alauda
Bertalant és Pfannschmiedt
Dánieltkül di el meg ha tal ma -
zott ként a ve szé lyes hely zet
meg ol dá sá ra. A vész hely ze tet jól
jel le mez te, hogy a vá ro si ta -
nács a kül döt tek csa lád ja i nak
kár té rí tést he lye zett ki lá tás ba,
ha va la me lyi kük a fel adat tel je -
sí té se so rán éle tét vesz te né. 

Feb ru ár 23-án az or vos dok tor
e kül dött ség élén Po zsony ba
in dult a ki rá lyi ál lam kincs tár
tör vény szé ke elé a re bel lió vád -
ja mi att, s SzelepcsényiGyörgy

IudiciumDelegatorio-Extraordina-
riuma előtt kel lett ne kik a vá ros ér -
de ke it és val lá su kat meg vé de ni.

1674. már ci us 11-én va ló ban élet ve -
szé lyes hely zet be ke rült a Spil len berg
Dá vid ve zet te lő csei kül dött ség: a
ha ta lom fel ség sér tés vád ját he lyez te
ki lá tás ba el le nük. Két nap pal ké sőbb
be til tot ták az evan gé li kus val lás gya -
kor lá sát. Már ci us 21-én Po zsony ban
a lő cse i ek rá kény sze rül tek ar ra, hogy

vá ro suk ne vé ben meg kös sék azt a
szer ző dést, amely nek ér tel mé ben

az összes temp lo mot, ká pol nát,
is ko lát és a hoz zá juk tar to zó
va gyon tár gya kat há rom hét
el tel te után (le mond va min -
den faj ta igé nyük ről) át ad ják
a ka to li ku sok nak.

Az evan gé li kus lel ké -
sze ket és ta ní tó kat min den
to váb bi mű kö dé sük től el -
til tot ták, és há rom hét el -
tel té vel el is kel lett hagy ni -
uk az or szá got. 

A haj da ni fő bí ró em lé két
őr zi az ál ta la 1683-ban fel -

épít te tett, négy szint ből ál ló
lő csei Spil len berg-ház. Ez nap -

ja ink ban is a vá ros egyik leg je -
len tő sebb épí té szeti em lé ke. 
Spil len berg Dá vid or vo si mű kö dé -

se is igen ki ter jedt volt. 1664 feb ru ár -
ja és 1669 de cem be re kö zött szá mos
al ka lom mal ke zel te grófThökölyIst-
vánt, a ké sőbb er dé lyi fe je de lem mé
vá lasz tott Thököly Imre édes ap ját.
Ne ve ze te sebb pá ci en sei kö zé tar toz -
tak a grófCsáky csa lád tag jai, va la mint
grófWesselényiFerenc (1605–1667)
ná dor és fe le sé ge, grófSzéchyMária
(1610–1679) is, akik or vo si te vé keny -
sé gét igen nagy ra be csül ték. 

1678–1681 kö zött Spil len berg szá -
mos le ve let vál tott (or vo si ta ná cso -
kat ad va) RadvánszkyGyörggyel. A
ne ve ze tes evan gé li kus csa lád ból
szár ma zó Rad vánsz kyt Caraffa pa -
ran csá ra kí noz ták ha lál ra, majd né -
gyel tet ték fel 1687. áp ri lis 18-án
Eper je sen. Ér de kes ség ként fon tos
rög zí te ni, hogy evan gé li kus fe le ke -
ze tű uno ká ik, a leg if jabb Spil len berg
Dá vid (1687–1750) és Radvánszky
Fruzsina az 1720-as évek ben össze -
há za sod tak. 

g Dr. Spi len berg-Dió sze gi
György An tal

SpillenbergDávidemlékezete
Bátorságéshitőrzésalőcseilutheránusok17.századivilágában

AnégyszintesSpillenberg-házalőcseivárosháza
mögött
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SpillenbergDávidegykorilőcseifőbíró
portréja(100×80cm,olaj,vászon)

g Czen the Mik lós

A ké ső fel vi lá go so dás és a ko ra re -
form kor évei (a 18. szá zad vé ge, a 19.
szá zad el ső év ti ze dei) je len tős szel -
le mi pezs gést in dí tot tak el Ma gyar -
or szá gon. II. József 1781-es tü rel mi
ren de le té nek kö szön he tő en az év szá -
za dos el len re for má ci ós el nyo más
alól fo ko za to san ki ke rü lő evan gé li ku -
sok szel le mi éle te is fel len dült. 

Ki emel ke dett e té ren a Sze pes ség,
hi szen itt a kés már ki, lő csei evan gé -
li kus lí ce u mok fo ko za to san fő is ko lai
ran gú in téz mé nyek ké vál tak: fő is ko -
lai szin tű fi lo zó fia-, teo ló gia-, jog tu -
do má nyi, tör té ne lem- és sta tisz ti ka -

ok ta tás ho no so dott meg. Messze
föld ről jöt tek ezen al ma ma te rek be
tu do mányt szív ni ma gyar, szlo vák,
szerb és más di á kok. A mű velt ma -
gyar ne mes ség és az is ko lá zott, jó mó -
dú, né met nyel vű pol gár ság kö zöt ti
ha té kony együtt mű kö dés biz to sí -
tot ta a ma gas szel le mi szín vo na lat és
az anya gi hát te ret. 

Kü lö nö sen so kat tett a Sze pes ség
is ko lá i ért BerzeviczyGergely or szá -
go san is mert köz gaz da sá gi író, a ti -
szai ke rü let fel ügye lő je (1801–1822).

En nek a ter mé keny szel le mi kor -
szak nak je len tős kép vi se lő je az a
gon dol ko dó, író, ta nár egyé ni ség,
aki e kon fe ren cia ér dek lő dé sé nek kö -
zép pont já ban állt: Jo hann Ge ner sich.
Csa lád ja már szá za dok óta is mert
volt a Sze pes sé gen: a 16. szá zad tól
szin te fo lya ma to san ko moly sze re pet
ját szot tak Lő csén, majd Kés már -
kon. A csa lád tag jai mint vá ro si is -
ko lai rek tor, vá ro si jegy ző, ta nács tag
és kö vet vál tak is mert té, il let ve mint
mű vé szi szin ten dol go zó kéz mű ve -
sek és ke res ke dők. 

A kés már ki fő té ren ma is ál ló és
em lék táb lá val meg je lölt ház ban szü -
le tett 1761-ben Jo hann Ge ner sich.
Szin te „Ge ner si c hek ko rá ról” be -

szél he tünk, mert két má sik test vé re
is igen te het sé ges volt. Christian
Genersich kés már ki lí ce u mi ta nár -
ként, majd lel kész ként írt Kés márk
tör té ne té ről és a Tát rá ról má ig
alap mű vek nek szá mí tó köny ve ket.
SamuelGenersich pe dig Lő cse vá -
ros fő or vo sa lett, bo ta ni kus ter -
mé szet tu dós, a Sze pes ség nö vény -
vi lá gá nak le író ja.

Jo hann Ge ner sich igen ter mé keny
szer ző volt, mű ve it ko ra né met szel -
le mi éle té nek ala pos is me re té ben
al kot ta. Leg ere de tibb mű vei az if jú -
ság ne ve lé sé vel, szel le mi és er köl csi
ne me sí té sé vel fog lal ko zó di dak ti kai
mű vek, me lyek a fel vi lá go so dás ból ki -
haj tó pe da gó gi ai-ant ro po ló gi ai irány -

za tot kép vi se lik. Saj nos Jo hann Ge -
ner sich ne vét csak szak em be rek szűk
kö re is me ri, né me tül meg je lent mű -
vei alig fér he tők hoz zá , pe dig ér té ket
és irányt vesz tett ko runk is ta nul hat -
na és me rít het ne be lő lük. 

A Sem mel weis Egye tem hez kö tő dő
Ge ner sich An tal Ala pít vány Tankó
Attila tit kár ve ze té sé vel kez de mé -
nyez te a Jo hann Ge ner sich-meg em lé -
ke zést, mely ta valy Kés már kon kez dő -
dött, és az idén Bécs ben foly ta tó dott.
A Jo hann Ge ner sich élet mű vé vel és
ko rá val fog lal ko zó kon fe ren cia fon tos
üze ne te volt, hogy a ma gyar, oszt rák
és szlo vák szak em be rek együtt ké pe -
sek fel tár ni a haj da ni Habs burg-mo -
nar chia, a tör té nel mi Ma gyar or szág,
a több nyel vű Fel vi dék má ra már At -
lan tisz ként el süllyedt pol gá ri vi lá gát,
mű velt sé gét. Ép pen ez az egy más
irán ti nyi tott ság, pár be széd re va ló
kész ség te remt he ti meg azt a ter mé -
keny lég kört, amely ben ré gi ónk e vi -
rág zó, de saj ná la to san el fe le dett kor -
sza ká ról má ig ta nul sá go kat hor do zó
mó don le het em lé kez ni.

AszerzőazEvangélikusOrszágosLe-
véltárigazgatója

Bécsikonferencia
aSzepességről

b JohannGenersich (1761–1823) kés már ki lí ce u mi és bé csi teo ló gi ai ta -
nár szü le té sé nek 250. év for du ló ja al kal má ból há rom nem zet kép vi se -
lői – ma gya rok, oszt rá kok, szlo vá kok – tar tot tak kon fe ren ci át. A kö -
zel múlt ban a bé csi ma gyar kö vet ség és a Col le gi um Hun ga ri cum adott
mél tó ott hont és ke re tet a jól si ke rült és ter mé keny ta lál ko zó nak. 

Akésmárkilíceumrégiépületénekbejáratirésze
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Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

H i r d e t é s

b Az egy ház a leg ré geb ben és leg -
job ban mű kö dő vál la lat. Leg -
alább is dr.KissUlrich je zsu i ta
szer ze tes (ko ráb ban me ne dzser)
sze rint… Ő nem ta ní tott en gem
a Sem mel weis Egye tem men tál -
hi gi é nés és szer ve zet fej lesz tő
szak irá nyú kép zé sén, ám Goda
Gyula szer ve zet fej lesz tő, az egyik
ál lan dó elő adó igen: a kép zés
részt ve vő je ként a nem ré gi ben
le zá rult fél év ben rend sze re sen
hall gat hat tam az elő adá sa it. Tő -
le kér tem ezért ta lál ko zót – Éle-
tetfakasztóvezetés – álomvagy
valóság? cí met vi se lő szak dol go -
za tom ap ro pó ján –, hogy a „leg -
ré geb ben és leg job ban mű kö dő
vál la lat ról” be szél ges sünk.

–Vágjunkaközepébe:mitgondol,
mennyibenlehetségesazegyházat,il-
letveegy-egygyülekezetetszervezetként
szemlélniés,haszükséges,fejleszteni?

– Ra vasz a kér dés. Hi szen amennyi -
ben az egy há zat Krisz tus misz ti kus
tes te ként szem lé lem, nincs mit fej lesz -
te ni raj ta. El len ben mint em be rek
ál tal mű köd te tett szer ve zet ter mé sze -
te sen fej leszt he tő. 

De úgy gon do lom, két hi bát sem mi -
képp sem sza bad el kö vet ni ve le kap -
cso lat ban: egy fe lől ne akar juk „tu do -
má nyo sí ta ni” azt, ami va ló já ban teo -
ló gi ai kér dés, il let ve hit kér dé se. Más -
részt ne mond juk min den re azt, hogy
min ket a Lé lek ve zet. Vagy épp ne az
le gyen a ki fo gás a vál toz ta tás sal szem -
ben, hogy így vagy úgy csi nál juk ezt
már ős idők óta… Is ten ve zet min ket,
ám ezt em be re ken ke resz tül is te szi.
– Az előző mondatával teljesen

egyetértek, mint ahogyan azzal is,
hogyaz„ezteddigmindigígycsinál-
tuk…(!)létezőérvaváltozásokellen.
Ebbőlkiindulvatehátakárazegyház-
ra,egy-egygyülekezetreisigazaza
kitétel,amelyetegyelőadásábanva-
lahogy így fogalmazott meg: ami
nemváltozik,azmeghal?

– Az ál ta lam ki adott jegy zet ben
egé szen pon to san ez a mon dat sze -
re pel: „Ha a ve ze tők gon dol ko dá sa
nem vál to zik, sem mi sem vál to zik.”
Ám egy há zi kö zeg ben ért he tő az
óva tos ság, hi szen szá mos, vál to zást
sür ge tő kül ső tá ma dás ér te az egy há -
zat az idők fo lya mán. Pe dig a va ló di
vál to zás be lül ről fa kad – szer ve zet és
sze mély ese té ben egy aránt… És per -
sze hogy könnyebb fi a ta labb kor ban
cse le ked ni, mint ami kor már idő sebb
az em ber. 

Ám a ve ze tő fe le lős sé ge min den
élet kor ban meg ma rad. Ne ki a ve ze -
tés szak ér tő jé nek kell len nie ak kor is,
ha épp egy há zi sze mély. Is ten út mu -

ta tá sa mel lett szük sé ge van ve ze -
tés tu do má nyi is me re tek re is, is mer -
nie és al kal maz nia kell eze ket. Sa ját
lel ki is me re té nek kér dé se ez.
–Aváltozástekintetébenmennyi-

benleheterő,ésmennyibengátaha-
gyomány?

– A kér dés azért ne héz, mert azt
su gall ja, mint ha ezt a két ér té ket, a vál -
to zást és a ha gyo mányt szem be kel -
le ne ál lí ta nunk egy más sal… Vagy leg -
alább is vá lasz ta nunk kel le ne a ket tő
kö zött… Hol ott nem er ről van szó.
FritzRiemann (1902–1979) né -

met pszi cho ló gus, pszi cho ana li ti -
kus úgy vél te, asze rint is meg le het
egy más tól kü lön böz tet ni az em be -
re ket, hogy va jon mi től fél nek job -
ban: a vál to zás tól vagy az ál lan dó -
ság tól. De ne fe led jük, mind ket tő ér -
ték, ugyan ak kor ve szélyt is rejtenek
ma guk ban.
–Maradjunkmégegykicsitaha-

gyománynál. Azt hiszem, egyházi
körökbenörökkérdés,mikéntlehet-
ségesatradíciót(is)szemelőtttart-
vamodernnek,de legalábbiskellő-
képpnyitottnaklenni…

– Az ilyen fel ve tés re a ta nács adó -
szak ma – az úgy ne ve zett coachingban
vagy más hely ze tek ben – az érték-
egyensúly fo gal mát hasz nál ja. Ak tu á -
lis mér le ge lés kér dé se ez. Igaz nak
tar tom a mon dást, amely sze rint egye -
dül a vál to zás az, ami ál lan dó, ugyan -
ak kor ki ál lok az olyan ér té kek mel lett,
mint a hit, a ha za és a csa lád, mi vel fon -
tos nak tar tom őket. Ha gyo má nyos
ér té ke ink mo dern, mai idők ben adek -
vát kép vi se le tére van szükség.
–Kanyarodjunkvisszaavezetési

kérdésekhez:sokanúgytartják,hogy
agyülekezetiélettúlságosanlelkész-
központú.Számoshelyenkimondva-
kimondatlanulelisvárják,hogyalel-
kipásztor „mindenhez értsen”…Ha
azonbanvalaki–sajáterősségeiés
gyengeségei ismeretében – belátja,
hogyennekazelvárásnaknemtud
megfelelni,Önszerint–szervezetfej-
lesztőiszemmel–mittehetahatéko-
nyabbműködésérdekében?

– Ugyan azt gon do lom a he lyes ve -
ze tés ről, akár gyü le ke zet ről, akár
cég ről van szó. Tisz tá ban kell len -
nünk az zal, hogy a ve ze té si stí lu sok
el tér nek egy más tól. De fon tos, hogy
a mű kö dés be a ve ze tő be von ja a ve -
ze tet te ket is. Mert sem a cég ve ze tő,
sem a lel kész nem ért het és nem is ért
min den hez… Jó, ha tisz tá ban van ez -
zel, és ha ezt a gyü le ke ze té nek is el -

mond ja; ak kor fog se gít sé get kap ni a
mun ká já hoz.

Egy do log ról azon ban sem mi képp
sem sza bad el fe led kez nie: az ő el sőd -
le ges fel ada ta a lel ki ve ze tés. Ami kor
egy lel kész ope ra tív ve ze tő ként vi sel -
ke dik, an nak ál ta lá ban az az oka,
hogy vagy nem akar ja, vagy nem tud -
ja ezt a lel ki ve ze tést fel vál lal ni.
–Miateendőakkor,ha„csupán”

olyansegítőkállnakalelkészrendel-
kezésére,akik„Istenhezésegyházá-
hozhűek”ugyan,ámhíjávalvannak
aproblémákmegoldásáhozszükséges
szakértelemnek?Azmárcsakhaba
tortán,hogyakinekpedigszakértel-
melenne,azlegtöbbszörnemegyhá-
zikötődésű…

– A lel kész Is ten igé jé nek szol gá -
ja. Az igét kell te hát köz ve tí te nie, de
ezt ter mé sze te sen csak ak kor tud ja
meg ten ni, ha eh hez adott a be fo ga -
dó kö zeg, a gyü le ke zet. Vagy is kö zös -
ség szer ve ző nek, ha tet szik, csa pat épí -
tő nek is kell len nie. Szük sé ges, hogy
mo ti vál ja a kö rü löt te élő ket, se gít se
őket ab ban, hogy meg ta lál ják a he lyü -
ket és a fel ada tu kat az egy ház köz sé -
gen be lül. Át kell él ni ük azt, hogy ők
fon to sak, szük ség van rá juk. Ha pe -
dig egy-egy te en dő el vég zé sé re egy
nem hí vő al kal ma sabb, mint egy
gyü le ke ze ti tag, ak kor vé le mé nyem
sze rint – a kö zös ség ér de ké ben –
meg en ge dő nek kell len ni, vagy is bát -
ran ala poz ni le het az ő tu dá sá ra is.
Le het, hogy en nek ké sőbb meg is
lesz nek a ma ga gyü möl csei…
–Azajóvezető,akikövetőkreta-

lál.Akiinspirál.Dehogyan?–teszi
felakérdéstszámospap.Milyennek
kell(ene)lennieamalelkészénekÖn
szerint–természetesenszervezetfej-
lesztőiszempontból?

– A pa pok nak hit és ve ze tés szem -
pont já ból egy aránt hi te les és jó pél da -
ké pek nek kel le ne len ni ük. Azt gon do -
lom, meg kel le ne ta ní ta ni uk a hí ve ket
ar ra, hogy bát ran mer je nek gon dol -
kod ni, kér dé se ket fel ten ni, ön ál ló kö -
vet kez te té sek re jut ni; va la mint se gí te -

ni ük kel le ne ab ban, hogy ki-ki job ban
meg ért se és át él je, hogy a Szent írás, a
hit és az egy ház a ma em be re szá má -
ra is fon tos, és ma is üzen.
– Néhány éve egyházi körökben

bestsellervoltanémetevangélikuslel-
kész, Klaus Doug lass Az új re for má -
ció – 96 té tel az egy ház jö vő jé ről cí-
műkönyve.Ebbenaszerzőegyhelyütt
akövetkezőketírja:„Nelégyunalmas!”
–ezlehetneazegyház11.parancsola-
ta.(Mertazemberek–tiszteletaki-
vételnek–unjákazegyházat…)„Aki
pediguntatmásokat,azbűntkövetel
–különösen,haazevangéliummalun-
tatja az embereket.” Igen, van, aki
(szinte)mindigottvanvasárnaponként
atemplomban,de:holalelkesedés,az
odaadásésalendület?„Gyülekezete-
inkbennemannyiraakülsőformák-
kalvanabaj,mintinkábbazzal,hogy
hiányzik belőlük a belső tűz.” Mit
gondol,hogyanlehetnefelszítaniezta
bizonyosbelsőtüzetagyülekezetita-
gokközött?

– Ne héz er re az össze tett kér dés re
rö vi den vá la szol ni, de meg pró bá lom.
Én ma gam ró mai ka to li kus va gyok, és
azt gon do lom, hogy a ka to li kus mi sé -
nek „szép nek” kell len nie. Ezen azt ér -
tem, hogy ami szép, az ugye örö met
sze rez, be ra gyog, el gon dol kod tat, az
ér zé se ink re hat, hoz zá ad va la mit a lé -
tünk höz. Kér dés, hogy egy-egy is -
ten tisz te le ti al ka lom mal ez meg tör té -
nik-e. Hogy an nak, ami a temp lom ban
zaj lik, van-e kö ze hoz zánk, mind az
meg érint-e min ket.

Tisz tá ban va gyok ve le, hogy nem a
pap sze mé lyé től függ a mi se szent sé -
ge, ám ő ma ga még is na gyon fon tos
sze re pet ját szik ab ban, hogy én mint
hí vő hogy ér zem ma gam. A pa pok nak
meg kel le ne ta ní ta ni uk az em be rek nek
azt, hogy él vez zék Is ten kö zel sé gét. Eh -
hez per sze az el ső lé pés az, hogy ők
ma guk is tisz ta szív vel és őszin tén örül -
je nek an nak, hogy Is ten kö ze lé ben le -
het nek… És így az ő örö mük is át ra -
gad, át ra gyog a töb bi ek re.
–Méghailyenisegylelkész,mitte-

gyenekazokagyülekezetitagok,akik
látják,érzik–ésszenvednektőle–,ha
alelkészük,ahogymondaniszokás,„jó
ember”,ámvezetésre–különféleokok-
ból–esetlegesen„alkalmatlan”?Rá-
adásul a gyülekezetekben uralkodó
szervezetikultúrábansokhelyütta„ne
szóljszám,nemfájfejem”elvajellem-
ző–illetveafélelemattól,hogymiu-
tán valamit megemlítettek, esetleg
csakmégrosszabbleszahelyzet…

– Vé le mé nyem sze rint igen is van le -
he tő ség a vissza jel zés re, sőt az épí tő jel -
le gű kri ti kai vissza jel zés egye ne sen se -
gít ség is a hí vő ré szé ről. „Nem mer nek”
szól ni a lel kész nek, ha va la mit rosszul
csi nál?… Ha ez igaz, ak kor én ar ra kér -
dez nék rá, a lel ké szek mi ért olya nok,
ami lye nek… Mi a vi lág, a hí vek fe le -
lős sé ge eb ben – nem len ne kor rekt
csak azo kat hi báz tat ni, akik vál lal ták
ezt a ne héz hi va tást. Min dent meg tesz -
nek a hí vek, a csa lá dok, hogy fel ne vel -
jék a jö vő lel kész ge ne rá ci ó it? Hit hű,
sze re tő csa lá dok ban ne vel ked het nek
hit hű, sze re tő pap jai a jö vő nek. Te hát
van fe le lős sé gük a gyü le ke ze tek nek is
ab ban, mi lye nek a lel ki pász to rok –
igaz sá gos az ered mény is. Te gye nek
meg min dent a ja ví tás ra, és köz ben
„vi sel jék el”, hogy a ve ze tő ik olya nok,
ami lye nek.

Mind a lel ké szek, mind a gyü le -
ke ze ti tag ság ré szé ről te hát hi bás
szem lé let, ha a má sik tö ké le te sí té sén
dol go zik csak vagy fő leg. Te gye meg
min den ki a ma gá ét a ma ga te rü le -
tén. A ve ze tő és a ve ze tett egyéb ként
is egy más ra van utal va, se gí te ni ük és
buz dí ta ni uk kell egy mást. 
–Véleményeszerintmelyekazoka

tényezők,amelyekretúlnagyhangsúly
esik(holottnemkellene),ésmelyek
azok, amelyekre kevéssé figyelnek,
pedigfontoslenne,hogynetévesszék
őketszemelől…?

– Az in ter jú előtt em lí tet te, hogy
az Észa ki Egy ház ke rü let lel kész vizs -
gá já ra je lent ke zők nek el kel lett ké szí -
te ni ük kö zös sé gük úgy ne ve zett
SWOT-ana lí zi sét. (Ezzelazeljárás-
sal a vizsgált szervezet erősségeit,
gyengeségeit, lehetőségeit, illetve a
lehetségesveszélyeketigyekeznekfel-
térképezni.–G.Zs.) Ezt te kint he tem
jó jel nek is, kí sér let nek ar ra, hogy az
egy ház nyis son a „vi lág” fe lé. Ám azt
gon do lom, nem a SWOT-ot kel le ne
vá lasz ta nia eh hez, hi szen ez a ver -
seny szfé rá ra ki ala kí tott el já rás ab ból
a cél ból, hogy meg vizs gál juk, mi ként
le gyünk job bak a kon ku ren ci á nál. A
lel ké szek és gyü le ke ze tek pe dig ugye
el ső sor ban nem ri va li zál ni akar nak
egy más sal, ha nem re mé nyeik sze rint
együttműködve gaz da gí ta ni min den
gyü le ke ze tet.

Nem ha szon ta lan ugyan ak kor a
SWOT sem ab ban a te kin tet ben,
hogy se gít szem be néz nünk av val,
mik egy-egy lel kész, il let ve egy-egy
kö zös ség erős sé gei, gyen ge sé gei, mik
a le he tő sé gek és a ve szé lyek. De ne fe -
led jük: az egy ház ban a leg fon to sabb
a jó aka ra tú em be rek együtt mű kö dé -
se oly mó don, hogy Jé zust te kin tik
pél da ké pük nek – a ve ze tés ben és a
kö ve tés ben is.

g Gaz dag Zsu zsan na

LegyenörömIstenközelébenlenni!
BeszélgetésGodaGyulaszervezetfejlesztővel

új ra ren del he tő!

SzabóLajos(szerk.):Tarts,Uram,
a kezedben – Személyes szavak
presbiterekhez

A pres bi té ri um szol gá lat ba in du -
lá sá nak ün ne pi pil la na ta fon tos és
szép ese mény egy gyü le ke zet éle té -
ben. Azok nak kü lö nö sen is so kat je -
lent het ez a nap, akik es küt tet tek,
és szí vük ben sok terv vel és öt let tel, de ön ma guk jö -
vő be li szol gá la tá ra gon dol va leg alább ennyi re iz ga -
tot tan és kí ván csi an in dul nak el az ol tár elől. Ne kik
sze ret ne ez a fo tók kal il luszt rált könyv lel ki erő for -
rást, biz ta tást, erő sí tést és bá to rí tást ad ni pres bi ter -
tár sak és lel ké szek írá sa in és imád sá ga in ke resz tül. 

Az el ső ol da lon ta lál ha tó em lé kez te tő ki tölt he tő
em lék lap ként a gyü le ke ze ti lel kész alá írá sá val, de sze -
mé lyes út ra va ló is le het a szol gá lat ba most in du lók
vagy az új cik lus ban is to vább szol gá lók szá má ra egy -
há zunk mind há rom püs pö ké nek ál dá sá val. 

A kö te tet az EvangélikusHittudományiEgyetem
GyakorlatiTeológiaiTanszékeésIntézete ké szí tet te.

Meg ren del he tő az aláb bi el ér he tő sé ge ken: Lu ther Ki -
adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; fax: 1/486-1229; e-mail:
ki ado@lu the ran.hu; hon lap: www.lutherkiado.hu.
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Alig ha nem szá mos tév kép ze tünk
van az ame ri kai kon ti nens ről, Dél-
Ame ri ká ról vagy akár csak az öt ven -
mil li ós Ko lum bi á ról. Olyan fo gal mak
jut nak eszünk be, mint drog bá rók,
kor rup ció, ge ril lák. Tud juk per sze azt
is, hogy ta lán itt terem a vi lág leg jobb
ká vé ja, to váb bá hogy a fő vá ros mint -
egy két ezer-hét száz mé ter rel a ten -
ger szint fe lett fek szik, va la mint hogy
a la kos ság túl nyo mó több sé ge ró mai
ka to li kus. 

Vaj mi ke vés is me re tünk van vi szont
ar ról, ho gyan él az a mind össze két -
ezer lel ket szám lá ló pa rá nyi egy ház,
amely most a vi lág több mint het ven -
mil lió evan gé li ku sát kép vi se lő öt ven
ta nács tag és kö rül be lül ugyan ennyi
szak ér tő és ta nács adó ven dégül  lá tá -
sá ra vál lal ko zott. Ami kor a bo go tái re -
pü lő té ren Eduardo Martínez Díaz
püs pök ba rá ti an át ölel, el ha tá ro zom,
hogy en nek is utá na já rok. 

a leg fon to sabb té mák 
Min de nek előtt azon ban dol goz ni
jöt tünk. A szo ká sos na pi rend – el nö -
ki és fő tit ká ri je len tés, költ ség ve tés,
sze mé lyi kér dé sek – mel lett most azt
vizs gál juk meg, hogy a ta valy el fo ga -
dott stra té gia mi ként ül tet he tő át a
szer ve zet és a tag egy há zak gya kor la -
tá ba. Ülé se zik to váb bá az ősszel Bu -
da pes ten meg ala kult nem zet kö zi re -
for má ci ói em lék bi zott ság, il let ve
foly tat ja mun ká ját az a bib li kus pro -
fesszo rok ból és egy ház ve ze tők ből
ál ló csa pat, amely 2017-re a lu the ri
szel le mű Szent írás-ér tel me zés alap -
té zi se it kí ván ja meg fo gal maz ni. Mi -
vel mind két kö zös ség nek vá lasz tott
tag ja va gyok, az ebéd szü ne tek és az
es ték is mun ká val tel nek. 

Köz ben egy referátum ke re té ben
fel idéz zük az 1984-es bu da pes ti evan -
gé li kus vi lág gyű lést. Az elő adó a

szín pad ra szó lít ja azo kat, akik je len
vol tak ezen a szá munk ra oly em lé ke -
ze tes sport csar nok be li ta lál ko zón.
Nyolc an-tí zen me gyünk ki, amo -
lyan ve te rá nok, köz tünk MunibYou-
nan, a szer ve zet mai el nö ke, aki vel az
ak ko ri if jú sá gi ta lál ko zó szer ve zé sé -
ben vet tünk részt. Az tán csat la koz -
nak hoz zánk a mai fi a ta lok, és együtt

éne kel jük a hu szon hét év vel ez előt ti
ta lál ko zó af ri kai éne két: „Hambala
nathimkuluvethu”–„Gyere,men-
jünkegyütt,azúthosszú…”

Ha ma ro san egy spa nyol nyel vű
dal kö vet ke zik, a Porelcaminode
Emaús. Az evan gé li u mi tör té net
nyo mán ugyan is em mau si be szél ge -
tés nek ne vez tük el azt a prog ram pon -
tot, amely ben az utób bi évek egyik
leg több fe szült sé get oko zó kér dés kö -
rét kí ván juk nyug vó pont ra jut tat ni.
Az öt év vel ez előt ti lun di ta nács ülés
be ha tó an fog lal ko zott a csa lád, a
há zas ság és a sze xu a li tás kér dés kö -
ré vel, amely nek nyo mán bi zony sok
vi ta lán golt fel. 

Ülé sünk nek nem az a cél ja, hogy
dön tést hoz zunk, ha nem az, hogy
nyu godt kö rül mé nyek kö zött min -
den ki el tud ja mon da ni a vé le mé nyét.
El ha tá roz zuk, hogy fö lös le ges vi ták
ger jesz té se he lyett be ha tó an ta nul -
má nyoz zuk a Szent írást, és a ko ráb -
bi nál job ban hang sú lyoz zuk a há zas -
ság és a csa lád ér té ke it, ez zel egy ide -
jű leg pe dig tü rel me seb bek va gyunk
azok iránt, akik hi tü ket és ke resz tény -
sé gü ket a mi enk től ta lán el té rő mó -
don élik meg. Így az tán vi lág mé re tek -
ben is be szél ge tő egy ház sze ret nénk
len ni, ezért ve zér igénk le het Jé zus
sza va Lk 24,17-ből: „¿Qué venías
conversando?”–„Mirőlbeszélgettek
egymássalútközben?”

ko lum bia 
és evan gé li kus egyhá za
Ta nács ko zá sunk hely szí ne a ka to li -
kus egy ház kon fe ren cia-köz pont ja.
Kö szön he tő en a zárt és őr ség gel vé -
dett te rü let nek itt biz ton ság ban va -
gyunk, de elég a szo bánk ab la kán ki -
te kin te ni, hogy szem be sül jünk a
min den na pok re a li tá sá val. Mel let -
tünk ugyan is egy ha tal mas női bör -

tön áll, és za var ba ej tő en kö zel ről lát -
hat juk, amint a sok szor csak ti zen hat-
ti zen hét éves nek tű nő le ány ká kat
fel so ra koz tat ják, vagy amint ők cel -
lá ik rá csos ab la ká ban szá rít ják ru há -
i kat, fe hér ne mű i ket.

Bo go tát hat kü lön bö ző fo ko za tú
ke rü let re le het osz ta ni. A leg fel ső ka -
te gó ri á jú nak szá mí tó ré sze ken a dús -

gaz da gok él nek, az egyes sel je lölt kör -
ze tek ben vi szont vi lá gí tás és csa -
tor ná zás sin csen. Itt él össze zsú fo lód -
va sok mil lió em ber. 

A vá ros köz pont ban össze ke ve -
red nek a cso por tok: a lé leg zet el ál lí -
tó kin cse ket őr ző, hí res arany mú ze -
um tö vé ben esz mé let len nek tű nő

ala kok he ver nek, a FernandoBotero
zse ni á lis mű ve i nek ott hont adó ki ál -
lí tás ka pu já ban ká bí tó szert és csem -
pész árut kí nál nak zug áru sok. 

A Candellaria ne vű vá ros rész
temp lo mok kal zsú folt, szűk ut cács -
ká it a nagy hé ten nem lá to gat hat ják
ti zen nyolc év alat ti le á nyok. Ek kor
vo nul nak ugyan is itt fel a flagellán-

sok, az ön ma gu kat sű -
rű os tor csa pá sok kal
súj tó, vér ző ve zek lők. 

Ha gyo mány, hogy
az LVSZ-ta nács ülést
ven dé gül lá tó evan gé -
li kus egy ház szí nes
prog ram mal mu tat -
ko zik be. Ez út tal azon -
ban nem szí nes folk -
lór mű sort ka punk, ha -
nem egy meg ren dí tő
ke rek asz tal-be szél ge -
tést hall ha tunk. En -
nek ke re té ben meg -
szó lal pél dá ul az a kö -
zép ko rú asszony, aki nek fér jét nem -
rég meg öl ték egy fél ka to nai szer ve -
zet tag jai, őt és gyer me ke it pe dig fo -
lya ma tos me ne kü lés re kény sze rí tet -
ték. Bű nük az volt, hogy le akar ták
lep lez ni a kor rup ci ó val együtt já ró
ha tal mas ko dást. 

Egy szo cio ló gus a ká bí tó szer-ke -
res ke dők éle tét mu tat ja be, egy lel -
kész pe dig a tes ti leg-lel ki leg meg nyo -
mo rí tott fi a ta lok sor sát. Az evan gé -
li kus fi a ta lok dia me di tá ci ó ján is fel -
tűn nek a rend őrök, amint bru tá li san
szét ver nek egy tün te tést. A he lyi
evan gé li kus egy ház és az LVSZ Ko -
lum bi á ban is te vé keny ke dő – vi lág -
szol gá lat nak ne ve zett – dia kó ni ai
mun ka ága cél já nak te kin ti az el eset -
tek fel ka ro lá sát és az ín ség ben élők
meg se gí té sét. 

is ten tisz te let 
a re den tor-templom ban 
Jú ni us 17-én, va sár nap a ta nács tag jai
Bo go tá kü lön bö ző evan gé li kus gyü -
le ke ze te it lá to gat ják meg. Az a meg -

tisz tel te tés ér, hogy a vá ros leg na gyobb
evan gé li kus gyü le ke ze té ben hir det he -
tek igét. Amíg gyü le ke zünk, az egyik
je len le vő PuskásÖcsiről kér dez, egy
fi a tal pe dig Rub ik-koc ká val a ke zé ben
ér ke zik a temp lom ba. 

¿Qué� venías � cOn�versan�dO? –  E v    
b Igyek szem a kö rül mé nyek hez ké pest ké nyel me sen be vac kol ni ma gam

a Frank furt–Bo go tá já rat ülé sén, hi szen tu dom, jó ti zen egy órás re -
pü lő út vár rám. A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) jú ni us 13. és 21.
kö zöt ti ta nács ülé sé re uta zom. Rá han go ló dás ként a ko lum bi ai Gab-
rielGarcíaMárquez no vel lá it ol vas ga tom. Le nyű göz a ten ger nek, a
he gyek nek és fő kép pen az it te ni em be rek nek a lá to más sze rű áb rá zo -
lá sa, majd Azezredesúrnaknincs,akiírjon cí mű kis re gény ben er re
a be kez dés re buk ka nok: „AzeurópaiakszemébenDél-Amerikaegybaj-
szos,gitárosmegrevolveresember–mondtaazorvosnevetveazúj-
ságjafölött.–Nemértik,mirőlvanszó.”

Akétezer-hétszázmétermagasanfekvő,nyolcmillióslélekszámúfőváros,Bogotá

ABenpostaGyermekotthonlakói
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A he lyi lel kész iga zi
la ti nos len dü let tel ve ze -
ti az éne ket, a hall el lu -
ják nál szin te már tánc -
ra per dül. Az ének kar
spa nyol szer zők mel -
lett Mozartot is éne -
kel, majd együtt zeng -
jük – ki-ki az anya nyel -
vén – a Felséges Jézus
kez de tű éne ket. 

A hí vek nem csak
hall gat ják az igét, ha -
nem ke zük ben tar tott
Bib li á juk ból ol vas sák
is, a li tur gus fel szó lí tá -

sá ra han go san is el mond va egy-egy
ige ver set. 

A ten ger le csen de sí té sé nek tör té -
ne té ről (Mk 4,35–41) pré di ká lok,
sza va i mat MartinJunge, az LVSZ chi -
lei szár ma zá sú fő tit ká ra for dít ja spa -

nyol ra. Az úr va cso rát meg elő ző en
meg kell ál da nom a nagy szá mú gye -
rek se re get. Amint ka ro mat fel eme -
lem, ők is ma gas ra tart ják kis ke zü -

ket. A fe lü le tes szem lé lő úgy vél he -
ti, já ték nak hi szik mind ezt. Én azon -
ban tud ván tu dom, hogy ők is meg -
ál da nak en gem…

köz éle ti ke resz tény ség 
Az is ten tisz te let és az azt kö ve tő
sze re tet ven dég ség után szek ci ók ban
dol go zunk to vább. Ma gam a kom mu -
ni ká ci ós és a köz éle ti bi zott ság mun -
ká já ban ve szek részt. Az előb bi ben le -
he tő sé gem nyí lik a ná lunk ké szü lő
Lu ther-rajz film is mer te té sé re, az
utób bi ban pe dig nyi lat ko za to kat fo -
gal ma zunk meg az LVSZ ne vé ben. El -
ke rül he tet len, hogy ál lást fog lal junk
a ko lum bi ai sze gény ség gel kap cso lat -
ban, de fog lal ko zunk a szent föl di ke -
resz té nyek ne héz hely ze té vel, a szí ri -
ai és egyip to mi erő szak hul lám mal, va -
la mint a ni gé ri ai ke resz té nye ket ért
so ro za tos tá ma dá sok kal is. 

Ez utób bi hely zet drá ma i sá gát egy
ni gé ri ai kül dött meg ren dí tő sza vai
nyo mán tu da to sít juk. Az asszony be -
szá mol ar ról, hogy isz lám fa na ti ku sok
im már rend sze re sen bom bá kat rob -
ban ta nak a ke resz tény temp lo mok -
ban. Ők azon ban nem en ge dik ma gu -
kat meg fé lem lí te ni, és ak kor is el men -
nek is ten tisz te let re, ha nem le het nek
biz to sak ab ban, hogy on nan bé ké ben
és ép ség ben tér het nek majd ha za. 

A kö zép-ame ri kai hely zet fo nák -
sá gát ak kor ért jük meg iga zán, ami -
kor fil met né zünk meg Gua te ma lá -
ról, ahol a bé kés ős la kos sá got mód -
sze re sen űzik el la kó he lyé ről a nik -
kel bá nyá szat ból húz ha tó ha szon re -
mé nyé től meg szé dült hó dí tó te le pe -
sek. A mód sze re ket és a kör nye ze ti
ká ro kat lát va az er dé lyi Ve res pa tak
tra gé di á ja jut eszem be. 

Ben pos ta, 
a bo go tái ga u dio po lis
A kon fe ren cia utol só nap ján a vi lág -
szol gá la ti osz tály ko lum bi ai mun ka -
tár sai te rep re visz nek. Egy Bo go tá fö -
löt ti hegy ol da lá ban, pa zar kör nye zet -
ben mű kö dik a Ben pos ta Gyer mek -
ott hon, ame lyet José Silva spa nyol
pap ala pí tott. Ő an nak ide jén ti zen -
két ut ca gye re ket gyűj tött itt össze,
hogy meg óv ja őket a rá juk le sel ke dő
ve sze de lem től. Ma már száz öt ven –
nyolc és ti zen nyolc év kö zöt ti –
gyer mek kel fog lal koz nak itt. 

A ven dég lá tó pszi cho ló gus nő el -
mond ja, hogy ő ma ga is me ne kült
gye rek ként ke rült az ott hon ba, majd
ta nul má nyai vé gez té vel vissza tért
az övéi kö zé. 

A leg több fi a tal ma már nem az ut -
cá ról vagy ép pen a csa lá di erő szak
elől ke rül ide, ha nem azért, hogy ki -
ment sék őket a pa ra mi li táris hor dák
kar ma i ból. Ezek ugyan is – gyak ran
ká bí tó sze rek se gít sé gé vel – a fi ú kat
har cos sá, a lá nyo kat pros ti tu ált tá
te szik, mi köz ben vé del mi pénzt kö -
ve tel ve zak lat ják a bé kés la ko so kat.
Az ide ke rült gye re kek az éle tü ket kö -
szön he tik az őket be fo ga dó kö zös ség -
nek. Élet for má juk olyan, mint egy kis
köz tár sa ság, ahol min den ki nek meg -

van a ma ga fel ada ta és fe le lős sé ge.
Nem vé let le nül SztehloGábor gyer -
mek men tő mun ká ja és az ál ta la lét -
re ho zott Gaudiopolis jut eszem be.

* * *

Tár sa im mal az öt ven ezer bo go tái
ta xi egyi ké ben ül ve a re pü lő tér re
tar tunk. A hang szó ró ból a fut ball-Eu -
ró pa-baj nok ság köz ve tí té se szól, Por -
tu gá lia ját szik Cseh or szág gal. A sza -
po ra spa nyol be szé det nem ér tem,
ám egy szer csak fül si ke tí tő és hosszan
el nyúj tott ki ál tás jel zi, hogy gól szü -
le tett. A kom men tá tor CristianoRo-
naldo ne vét is mé tel ge ti, majd szin -
te ön kí vü le ti ál la pot ban va la mi ilyes -
mit üvölt: „Lafigura classifica!” A
por tu gál csa tár fe jes  gól já nak so ka -
dik is mét lé sét az tán már ott hon néz -
he tem meg. 

g Fa bi ny Ta más
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A Krónika ál tal vizs gált er dé lyi és
par ti umi vá ro sok kö ré ben a re kor dot
egy ér tel mű en Nagy vá rad tart ja, ahol
nem ke ve sebb mint hu szon hét or to -
dox temp lom épí té sé hez kezd tek
hoz zá az el múlt több mint két év ti -
zed so rán. Ezek je len tős ré sze még
min dig be fe je zet le nül áll. Ép pen
emi att 2008 óta már nem is ad tak ki
épí té si en ge délyt or to dox temp lom -
ra – tud tuk meg BiróRozália al pol -
gár mes ter től. 

Az elöl já ró el ma gya ráz ta: a vá ros -
ve ze tő ség és egy ben IlieBolojan pol -
gár mes ter meg lá tá sa az, hogy amíg
a vá ros ban szám ta lan be fe je zet len ka -
ted rá lis áll, il let ve az ön kor mány za ti
tel kek re egyéb cé lok ér de ké ben van
szük ség, nem kell újabb temp lo mo -
kat emel ni. Je len tős épít ke zés fo lyik
egye bek közt a vá ra di vár előtt, ame -
lyet év ti ze dek kel ez előtt kezd tek el,
és még min dig nem fe jez tek be tel -
je sen, il let ve Vá rad szől lő sön, ahol
szin tén ha tal mas ka ted rá list emel
az or to dox püs pök ség.

Egyéb ként a 2008 előtt en ge dé lye -
zett épít ke zé sek sok eset ben üt köz -
tek az érin tett kör nyék la kó i nak el -
len ál lá sá ba, akik nem ze ti ség től és
fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg get le -
nül til ta koz tak az el len, hogy a tömb -
há zak tól né hány mé ter nyi re, a tal pa -
lat nyi zöld öve zet he lyén temp lom
épül jön, már csak a zaj mi att is. Bi ró
Ro zá lia fel idéz te: a Ro gé ri usz la kó ne -
gyed ben há rom eset ben is alá írás -
gyűj tés sel pró bál ták meg aka dá lyoz -
ni az épít ke zést a kör nyé ken la kók,
ám mind hi á ba.

A je len le gi vá ros ve ze tés né ze teit
nem min den ki oszt ja: a he lyi köz gyű -
lés el len zé ki frak ci ói, a de mok ra ta-li -
be rá li sok, il let ve a szo ci ál de mok ra -
ták gyak ran az or to dox egy ház ja vá -
ra pró bál ták for dí ta ni a dön té se ket a
2008-ban kez dő dött cik lus alatt is.
Em lé ke ze tes egy 2008-as eset, ami -
kor a két el len zé ki párt össze fo gá sá -
val si ke rült meg aka dá lyoz ni négy
ANL-tömb ház épí té sét a vá ros ban,
amely több száz fi a tal csa lád nak biz -
to sí tott vol na ott hont.

Az ál la mi la kás ügy nök ség már ki -
fe jez te haj lan dó sá gát a tömb há zak
meg épí té sé re, a te lek re azon ban
temp lom épí tés cél já ból az or to dox
egy ház is igényt tar tott, és egyet len
sza va zat hi á nya mi att az ő ja vuk ra
dőlt el a kér dés. Az egy ko ri harc ko -
csi lő tér he lyén azon ban már il le gá -

li san kez dett temp lom épí tés be egy
or to dox szer ze tes rend. Ezt az épü le -
tet ha ma ro san le is bont ja az ön kor -
mány zat, a te lek ugyan is az övé, és a
ter vek sze rint itt kap majd he lyet Vá -
rad ket tes szá mú ipa ri park ja.

ma ros me gye: sok az il le ga li tás
1989 után Ma ros me gyé ben is gom -
ba mód sza po rod tak az or to dox
temp lo mok. A leg több Ma ros vá sár -
he lyen épült: az új, több sé gé ben be -
te le pí tett ro má nok lak ta Tu dor ne -
gyed ben há rom, a nyolc va nas évek
de re kán ha son ló kö rül mé nyek kö zött
lét re ho zott Egye sü lés ne gyed ben
egy, a me gyei kór ház kör nyé kén, a
Me gyes fal vi ne gyed ben, a Kö ves-
dom bon, a Bo do ni-er dő ben szin -
tén egy-egy.

A leg több temp lom ese té ben a
gö rög ke le ti egy ház nem tar tot ta
szük sé ges nek az épít é si en ge dély ki -
ké ré sét, a min den ko ri vá ros ve ze tés
pe dig – nem ze ti ség től és val lá si ho -
va tar to zás tól füg get le nül – sze met
hunyt a tör vény te len sé gek fö lött.
Amint ar ról an nak ide jén be szá mol -
tunk, a vá ros hagy más bo do ni ki já ra -
tá nál a kö ze li er dő ből ki ter melt fá ból
ké szü lő temp lom épí té sé ről pél dá ul
az ön kor mány za ti kép vi se lők nagy
ré sze a Krónikából ér te sült. Il le gá lis
kez de mé nye zé se ré vén a ma gát Ca-
linicnak ne ve ző, re me te éle tet foly ta -
tó szer ze tes az or to dox egy ház zal is
szem be ke rült, en nek el le né re a vá ros -
atyák rá bó lin tot tak az épít é si en ge -
dély utó la gos meg adá sá ra.

Ami kor hat év vel ez előtt a Pro Eu -
ro pa Li ga szó vá tet te a tör vény te len -
sé get, a negy ven év kö rü li, ma gát
pó pá nak tar tó sze mély dur ván rá tá -
madt a szer ve zet el nö ké re, Smaran-
daEnachéra.

„Ami kor az or to dox pa pi ru hát
vi se lő sze mély rám tá madt, és el kez -
dett szit ko zód ni, lát tam, hogy be teg
em ber rel van dol gom. Az il le tő
ma gán kí vül, mond hat ni de lí ri u mos
ál la pot ban volt, s össze vissza be -
szélt. Gya láz ko dott, hogy re for má -
tus ként hogy me rek ro mán ne vet vi -
sel ni, és mi ért nem ha gyom bé kén
az or to dox egy há zat. Az zal fe nye -
ge tett, hogy a Jó is ten kard ja le csap
majd rám, mert a sá tán em be re
va gyok, akár csak az ál ta lam ve ze tett
szer ve zet meg az egész Eu ró pa,
mely az év szá za dok so rán min dig a
ro mán ság el len har colt” – me sél te

la punk nak hat év vel ez előtt Sma ran -
da Ena che. 

Ak ko ri ban GheorgheŞincan gö -
rög ke le ti fő es pe res „egy ma gát pap -
nak ki adó, za vart el mé jű em ber nek”
ne vez te Ca li ni cot, aki sze rin te nem
kép vi se li az or to dox egy há zat. En nek
el le né re a gö rög ke le ti hí vek elő sze re -
tet tel lá to gat ják az er dő szé lén fek vő
lé te sít ményt.

A leg utób bi és leg han go sabb vi tát
az or to dox ex pan zió Nyá rád sze re dá -
ban vál tot ta ki. A szín ma gyar vá ros -
ban, ahol a ke ve sebb mint száz gö rög -
ke le ti hí vő két ki sebb temp lom mal is
ren del ke zik, az or to do xok a fő té ri
park ba egy har ma di kat is sze ret né -
nek épí te ni. Az egy ház és a zöld öve -
zet meg őr zé sé hez ra gasz ko dó ön kor -
mány zat há bo rú ja je len leg a bí ró sá -
gon zaj lik.

Szat már sem ki vé tel
Szat már né me ti ben eköz ben a rend -
szer vál tás óta hat or to dox temp lom

épí té se kez dő dött meg, me lyek kö zül
né hány már el is ké szült, és hasz ná -
lat ban van – tud tuk meg NitsJános-
tól, a vá ro si ta nács ur ba nisz ti kai bi -
zott sá gá nak el nö ké től. Az új temp lo -
mok kö zött van egy olyan is, ame lyet
több mint ti zen öt éve épí te nek, azon -
ban még min dig nem si ke rült a
mun ká la tok vé gé re jut ni. A rend szer -
vál tás előtt is volt már négy-öt or to -
dox temp lom a vá ros ban, így je len -
leg a ke le ti rí tu sú kegy he lyek szá ma
meg ha lad ja a tí zet.

ex pan zió Szent györ gyön is
A ké se de lem más hol is jel lem ző. Sep -
si szent györ gyön már he te dik éve épül
az új or to dox ka ted rá lis. Ez a har ma -
dik or to dox temp lom lesz a ter vek sze -
rint a leg na gyobb, az alap te rü le te
2200 négy zet mé ter. A hí vek ado má -
nya i ból pró bál ják te tő alá hoz ni, ah -
hoz azon ban, hogy be fe jez zék, több
mil lió lej re len ne még szük ség. 

A ki lenc ve nes évek vé gén egyéb ként
az or to dox egy ház a vá ros köz pont já -
ban kért te rü le tet temp lom épí tés re, a
sep si szent györ gyi ön kor mány zat
azon ban 2000-ben a csend őr ka szár -
nya mel let ti te rü le tet ad ta oda in gye -
nes hasz ná lat ba er re a cél ra. Az épít -
ke zést 2005-ben kezd ték el, ami kor a
köz gyű lés már azt fon tol gat ta, hogy ha
nem lép nek, vissza ve szi a te rü le tet.

A kom mu niz mus ban fel épí tett
bel vá ro si ka ted rá lis is má ig fej tö rést
okoz. Azt ugyan is az zal a szán dék kal
húz ták fel a Lá bas Ház mö gé, hogy
utó lag le bont ják az 1821-ben a hu -
szár ez red pa rancs nok sá gá nak ott -

hont adó mű em lék épü le tet. Ez a terv
meg hi ú sult, a temp lom ta ka rás ban
ma radt. AntalÁrpád pol gár mes ter
a Krónikameg ke re sé sé re el mond ta,
az or to dox egy ház szá mos pert in dí -
tott, hogy meg sze rez ze a Lá bas Ház
tel két és a mel let te le vő te rü le tet.

En nek azon ban az elöl já ró sze rint
nincs sem mi ér tel me, hi szen ha meg -
szer zik is a tu laj don jo got, a mű em -
lék épü le tet nem bont hat ják le.
Ugyan ak kor a ka ted rá lis má sik ol da -
lán le vő tömb ház te rü le te is az or to -
do xo ké, ezért a la kók nem tud ják te -
lek köny vez tet ni a la ká sa i kat. Er ről
már szü le tett el vi egyez ség, hi szen a
temp lom ud va rá nak egy ré sze vi szont
az ön kor mány zat tu laj do ná ban van.
A te lek cse re fo lya ma ta hi va ta lo san
már be is in dult.

„Én a bé kés meg ol dá sok hí ve va -
gyok, azt vá rom el az or to dox egy -
ház tól, hogy lép jen ki ezek ből a pe -
rek ből, és pró bál junk meg egyez ni.
Nem le het, hogy dél előtt a tár gya -

ló te rem ben ve szek szünk, dél után
pe dig ar ról tár gya lunk, hogy a vá ros
tá mo gas sa az or to dox egy há zat” –
szö gez te le An tal Ár pád. Az ön kor -
mány zat ugyan min den év ben fo lyó -
sít fű tés tá mo ga tást az egy há zak -
nak, köz tük az or to dox nak is, ám a
ro mán kép vi se lők fel ve tet ték, hogy
több se gít sé get is nyújt hat ná nak.
Ugyan ak kor azt is ne hez mé nyez ték,
hogy az új vá ros ren de zé si terv sze -
rint fel újít ják a temp lo muk előtti
tömb há zat, be épí tik an nak te tő te rét,
így még ke vés bé fog lát sza ni a lé te -
sít mény. 

Az épü lő temp lom alap kő le té te lé -
nél IoanSelejan,Ko vász na és Har gi -
ta me gye or to dox püs pö ke azt mond -
ta, több mint egy év ti zed alatt leg -
alább száz húsz temp lo mot és ima há -
zat épí tet tek vagy újí tot tak fel tel je -
sen a két szé kely me gye te rü le tén.

ko lozs vá ron le csen gett 
a temp lom épí té si láz
Mint egy tíz-ti zen öt új or to dox
temp lom épült a rend szer vál tás óta
Ko lozs vá ron, szá mot te vő ré szük –
het ven-nyolc van szá za lé kuk – a
Nagy-Ro má nia pár ti GheorgheFu-
nar pol gár mes ter sé ge ide jén –
mond ta el ér dek lő dé sünk re Mol-
nosLajos RMDSZ-es ön kor mány -
zati kép vi se lő, a kul tu rá lis bi zott ság
el nö ke. Így épült fel a Mo nos tor la kó -
ne gye di ka ted rá lis és a De ák Fe renc
(Ero il or) ut cai kis temp lom is, utób -
bi egy le bon tott cuk rász da he lyé n. Az
épít ke zést hosszas hu za vo na, pe res -
ke dés előz te meg a te lek vissza igény -

lé se mi att, azt azon ban nem le he tett
meg aka dá lyoz ni, hogy az ut ca több
év szá za don ke resz tül ki ala kult ar -
cu la tát ne bont sa meg a stí lu sá ban
oda nem il lesz ke dő épít mény.

„Má ra le csen gett a nagy temp lom -
épí té si láz a kin cses vá ros ban. Fu nar
tá vo zá sa után leg fel jebb há rom-négy
or to dox temp lom épült, leg utóbb a
Do nát ne gyed ben akar tak újat emel -
ni. Az épí té si en ge délyt elő ször nem
hagy ta jó vá az ön kor mány zat, de a
kö vet ke ző ta nács ülé sen már kel lő lét -
szám ban je len tek meg a ro mán ta ná -
cso sok, hogy meg sza vaz zák a ja vas -
la tot. Az RMDSZ-frak ció a be ru há -
zás el len vok solt” – nyi lat koz ta la -
punk nak Mol nos La jos.

Kér dé sünk re hoz zá fűz te, kü lö nö -
sebb bot rány nem kí sér te az épít ke -
zé se ket, hi szen az ön kor mány zat ál -
ta lá ban gond nél kül hagy ta jó vá a
temp lo mok épí té si en ge dé lyét, il -
let ve bo csá tot ta az or to dox egy ház
ren del ke zé sé re a kért tel ke ket, így az -

után az ön kor mány zat nak már nem
volt be le szó lá sa a be ru há zá sok ba.

gyors tér hó dí tás
A ci vil szer ve ze tek hosszú évek óta
pró bál ják össze szá mol ni, hány or to -
dox temp lom épült az el múlt több
mint két év ti zed so rán Ro má ni á -
ban, pon tos sta tisz ti ká ja azon ban
sen ki nek sincs. A val lás ügyi ál lam tit -
kár nak sin cse nek rész le tes ki mu ta tá -
sai. A leg utób bi, az APA DOR Svájc
és A Lel ki is me re ti Sza bad sá gért Szo -
li da ri tá si Ala pít vány ál tal 2008-ban
ké szí tett ci vil „össze írás” sze rint
1990 óta mint egy négy ezer temp lo -
mot emel tek Ro má ni á ban, ame lyek
kö zül leg alább há rom ezer or to dox.

Ez az ak ko ri szá mí tá sok sze rint azt
je len tet te, hogy át la go san évi 150-200
is ten há za épí té sé hez lát tak hoz zá a
gö rög ke le ti ek. Mint az elem zés ké szí -
tői rá mu tat tak, ez alatt a két év ti zed
alatt évi át lag ban 1056 is ko la zárt be,
mi köz ben a kór há zi ágyak szá ma is
át la go san évi 3835-tel csök kent. Az
or szág te rü le tén egyéb iránt össze sen
több mint ti zen nyolc ezer temp lom
van, ame lyek szá mot te vő több sé ge
or to dox.

g Szucher Ervin, 
Nagy Orsolya, Kiss Előd-

Gergely, Bíró Blanka, 
Bálint Eszter, 

Babos Krisztina

AKrónikacíműkolozsvárinapilap
április 27-i számában megjelent
összeállítás

Hagymakupoláshonfoglalás
DöbbenetesméretűazortodoxtérhódításErdélyben

b Döb be ne tes mé re te ket öl tött a „hagy ma ku po lás hon fog la lás” a rend -
szer vál tás óta el telt több mint hu szon két év so rán, szin te va la -
mennyi er dé lyi és par ti umi vá ros ban gom ba mód nőt tek ki a vá ros köz -
pon tok ban, il let ve a tömb ház ne gye dek ben az or to dox temp lo mok.
Olyan vá ros is akad, ahol több mint két tu cat nyi bi zán ci temp lom épí -
té sé hez lát tak hoz zá. Jel lem ző egyéb ként, hogy szin te min den hol akad -
nak olya nok, ame lye ket kö zel egy év ti ze de épí te nek, de má ig nem ké -
szül tek el. 

gyer tyák kal a gi gaka ted rá li sért

A Ro mán Or to dox Egy ház (BOR) min dent meg tesz an nak ér de ké ben,
hogy meg épül hes sen Bu ka rest ben a Nem zet Meg vál tá sá nak Ka ted rá li -
sa, amely nek épí té sé hez 2010-ben kezd tek hoz zá. A ter vek sze rint száz
mé ter – több mint har minc eme let – ma gas lesz és öt ezer fé rő he lyes. 

Leg utóbb az zal ruk kol tak elő, hogy szi go rú an meg til tot ták, hogy Ro -
má nia te rü le tén a temp lo mok ba a hí vők ott hon ról vi gye nek ma guk kal
gyer tyát. Csak is az egy ház ál tal árult gyer tyá kat sza bad hasz nál ni uk, eze k
vi szont hat szor drá gáb bak. 

A temp lo mok fa lá ra ki ag ga tott fi gyel mez te tés sze rint egye ne sen bűn nem
az egy ház meg szen telt gyer tyá it hasz nál ni, és még bün te tést is kap, aki alat -
tom ban sa ját gyer tyát csem pész a temp lom ba. Rá adá sul nem csak lel ki leg
kell bűn hőd nie, ha nem pénz bír ság gal is sújt ják. A bír ság össze ge meg ha -
lad hat ja az öt ezer lejt. A hí vek azon ban egy elő re nem kap kod nak a hat -
szo ros árú gyer tyá kért, ahogy azt az egy ház re mél te, pe dig az or to dox hús -
vét (áp ri lis 15.) elő es té jé re idő zí tet ték az áru sí tás meg kez dé sét.

Azaradiortodoxkatedrális
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„Egymásterhéthordozzátok:és így
töltsétek be a Krisztus törvényét.”
(Gal 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a 4. hé -
ten az Útmutató reg ge li s he ti igé i -
ben Is ten küz de lem re hív a kí sér té -
sek ben, s em ber tár sa ink kö zöt ti hi va tá sunk ban köl csö nös te her vi se lés re szó -
lít fel Pál. „Jó az Úr min den ki hez, és ir gal mas min den te remt mé nyé hez.” (Zsolt
145,9; LK) Sze re te te és jó sá ga kö rül öle li éle tün ket, lá bunk előtt mé cses az
ő igé je. „Úr is ten, őriz zük a te be szé de det.” (GyLK 752) Jé zus sza va kö zös -
sé get mun kál kö zöt tünk: „Legyetekirgalmasok,amintAtyátokisirgalmas.”
(Lk 6,36) Ek kor nem fo gunk sze re tet le nül ítél kez ni, má so kat kár hoz tat ni,
ha nem Is ten min den mér té ket fe lül ha la dó sze re te tét to vább ad va tu dunk meg -
bo csá ta ni és bo csá na tot el fo gad ni! Krisz tus tör vé nye a sze re tet pa ran csa:
„Mertazegésztörvényebbenazegyigébenteljesedikbe:»Szeresdfelebará-
todat,mintmagadat.«” (Gal 5,14) „A ke resz tyén em ber ak kor ir gal mas, ha
nem ke re si csak a ma ga hasz nát, ha nem nyi tott szem mel jár va szer te, egy -
for mán néz min den ki re, ba rát ra, el len ség re, ahogy mennyei Atyánk cse lek -
szik; ahol ez az ir gal mas ság nincs meg, ott hit sin csen.” (Luther) Pál is ezt
ta ná csol ja: „Többétehátneítélkezzünkegymásfelett,haneminkábbazttart-
sátokjónak,hogytestvéreteknekseokozzatokmegütközéstvagyelbotlást.”
(Róm 14,13) Jé zus Is ten, lát va a be teg hor do zók hi tét, így gyó gyí tot ta meg
a bé nát: „Ember,megbocsáttattakatebűneid.…keljfel,veddazágyadat,
ésmenjhaza!” (Lk 5,20.24) A fog ság ból ha za tért zsi dók „előállvavallásttet-
tekvétkeikrőlésőseikbűneiről”. És bűn val ló imá juk ban el- s be is mer ték: „Te
igazvagymindazokellenére,amibennünketért,merttehívenbántálve-
lünk,mipedighitszegőkvoltunk.” (Neh 9,2.33) Jé zus azt mondja: „Higgye-
tekIstenben!…ésbocsássatokmeg,hogymennyeiAtyátokismegbocsássavét-
keiteket.” (Mk 11,22.25) Mert – egyéb ként – sa ját ma gunk el len imád ko zunk
így: „ésbocsásdmegvétkeinket,miképpenmiismegbocsátunkazellenünk
vétkezőknek” (Mt 6,12). Krisz tus tes te tag ja i ként mi is kü lön bö ző ke gyel mi
aján dé ko kat kap tunk azért, hogy egy más nak szol gál junk ve lük, örül ve az
örü lők kel és sír va a sí rók kal, hogy „kölcsönösengondoskodjanakegymásról
atagok.Ésígy,haszenvedazegyiktag,veleegyüttszenvedvalamennyi,ha
dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.” (1Kor
12,25–26) Ba rabb ást Jé zus he lyett bo csá tot ta sza ba don Pi lá tus, és Jé zust ki -
szol gál tat ta né pe aka ra tá nak; ők ezt kö ve tel ték: „Feszítsdmeg,feszítsdmeg
őt!” (Lk 23,21) Ci ré nei Si mon az Úr Jé zus he lyett vit te a ke resz tet, aki „ön-
kéntmentahalálba,hagyta,hogyabűnösökközésorolják” (Ézs 53,12). Pál
ily kü lö nös mó don üd vö zöl: „…testvéreim,örüljetek,állítsátokhelyreajó
rendetmagatokközött,fogadjátokelazintést,jussatokegyetértésre…” És apos -
to li ál dá sát is kül di: „AzÚrJézusKrisztuskegyelme,azIstenszereteteésa
Szentlélekközösségelegyenmindnyájatokkal!” (2Kor 13,11.13) „Egyi künk ha
ros kad, / Emel je a má sik, / Te gyen ér te min dent, / Mi üd vé re vá lik! / Más
ter hét vé ve fel…” (EÉ 444,5)

g Ga rai And rás

HETIÚTRAvALÓ

Van-e is te ni igaz sá gos ság? So kan
két ség be von ják ezt. Mennyi hát -
rány, ne ga tív vé le mény el szen ve dői
va gyunk! Rá adá sul az is kér dés, hogy
hol van Is ten. Lát ja mind ezt, tö rő dik
ve lünk? Azok kal, akik igyek szünk az
ő aka ra ta, igé je, út mu ta tá sa sze rint él -
ni. Is ten ho gyan mér? Sok szor el ke -
se re dé sünk ben azt kér dez zük, hogy
„ér de mes-e” Is ten tet szé sé re él ni.

A sző lő mun ká sok pél dá za tá ban
(Mt 20,1–16) meg bot rán koz ta tó do -
log tör té nik: az utol só órá ban be kap -
cso ló dó mun kás is annyi fi zet sé get
kap, mint akik egész nap dol goz tak.
Az „öreg har co sok” föl há bo rod nak,
pe dig meg kap ták a ma gu két, azt,
ami jár ne kik. De az Úr mér té ke más:
aján dé kot, pluszt ad an nak, aki nek
akar. Aki nek szük sé ge van rá. 

Ez a pél dá zat a ke gye lem ről be -
szél. Ha te is meg ta pasz tal tad Is ten
bün te tést el en ge dő nagy vo na lú sá gát,
ke gyel mét, ak kor te is mérj ez zel a
mér ték kel. Ez is mér ték: bő ven,
meg rá zot tat, meg pú po zot tat ad ni.
Ahogy ré gen a pi a con az ős ter me -
lők tet ték. Nem ki de káz ták az árut,
nem el csal tak egy fil lért (ne tán sok-
sok fo rin tot), ha nem rá tet tek egy kis
rá adást a mér leg re, ne hogy a ve vő
rosszul jár jon. Ne hogy vé let le nül is
ke ve seb bet kap jon. 

Te se cen tizd ki a mun ká dat, idő -
det, se gít sé ge det: bő sé ge sen és kész -
sé ge sen szánd oda ma ga dat min den -
ki nek. És majd meg ta pasz ta lod, hogy
lesz, aki től te is így kapsz. S mind ez
azért le het sé ges, mert van va la ki (a

menny ben), aki től te is így kap tál:
kész sé ge sen, szem re há nyás nél kül,
bő sé ge sen. Ez az iga zi aján dék.

Túl vi lá gi vi gasz ta lás? Nem. Mert
az Úr fe lől, az örök jö vő fe lől néz ve
lát juk, hogy az ő „mér té ke”, rend je
ér vé nye sül már a föl dön is, és ez erőt
ad a pil la nat nyi ne héz sé gek el vi se -
lé sé hez. 

Az is te ni mér cé hez mérd az éle tet,
ak kor lát ni fo god Is tent a hét köz nap -
ja id ban, és te is ez zel a mér ték kel
tudsz mér ni: el tör pül a gond, baj, el -
len ség bán tá sa, és sze ret ni tu dod
még az el len sé ge det is. Ez elég lesz ne -
ked. De azt is meg ta pasz tal ha tod,
hogy aki ket Is ten sze ret, azok nak
még az el len sé ge it is jó aka ró já vá tud -
ja ten ni ezen ke resz tül (Péld 16,7–8).

Hát ak kor itt va gyunk. Em ber és
em ber. Két ség te len, hogy a dur va em -
ber dur va sá got kap vissza. A ke -
gyet len és go nosz go nosz sá got. Ha
ilyen a mér té ked, ne cso dál kozz,
hogy ma gad is ál do za ta le szel en nek.
Ha nem ne ve led gyer me ke det, ne
cso dáld, hogy ve led szem ben is ne -
ve let len lesz. 

De ha el kez desz kö szön ni a bolt -
ban az el adó nak, az ut cá ban, ház ban
a szom széd nak, majd lesz nek né há -
nyan, akik vissza kö szön nek, rád mo -
so lyog nak, és szebb lesz mind ket tő -
tök nap ja. 

Ne fe ledd: te is me red az igaz mér -
té ket. Ne ked kell előbb al kal maz nod.
Hit tel és bi za lom mal az Úr és a má -
sik em ber iránt.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Amilyenmértékkelmértek,

olyannalmérneknektek”(Mk4,24b)

CorrietenBoom (1892–1983) hol land
evan gé lis ta Menetrend cí mű köny vé -
ből (Amsz ter dam, 1969) sok ál dást
nyer tem lel ki éle tem szá má ra. A kö -
vet ke ző igé re hív ta fel a fi gyel me met:
„Ellenbenerőtkaptok,amikoreljön
hozzátok a Szentlélek, és tanúim
lesztekJeruzsálemben,egészJúdeában
ésSamáriában,sőtegészenaföldvég-
sőhatáráig.” (Ap Csel 1,8)

Meg ta pasz tal tam, hogy a Szent lé -
lek ere je ha tal mas erőt je lent szá -
mom ra. Ha vet tem a Szent lel ket,
le het sé ges, hogy még egy lé pést is
meg kell ten nem. Elő for dul hat, hogy
a szí vem ből is ki kell ten ni né hány
dol got (té vét, köny ve ket, ba rát sá got,
szen ve dé lye ket), mind azt, ami aka -
dá lyoz hat Krisz tus kö ve té sé ben.
Egy re töb bet el ve szít he tek Jé zu -
sért, hogy a Szent lé lek nek több
hely jus son.

Éle tünk leg rej tet tebb zu gá ban
is biz to sí ta ni kell a Lé lek te vé keny -
sé gét, mert csak ez után vár hat juk,
hogy ben nünk és ál ta lunk mun kál -
kod ni tud jon! A Szent írás több he -
lyen is utal er re:
„Haszerettekengem,megtartjátok

azénparancsolataimat,énpedigkér-
nifogomazAtyát,ésmásikPártfogót
adnektek,hogyveleteklegyenmind-
örökké:azigazságLelkét,akitavilág
nemkaphatmeg,mertnemlátjaőt,
nemisismeri;tiazonbanismeritek
őt,mertnálatoklakik,sőtbennetek
lesz.” (Jn 14,15–17)
„Hateháttigonoszlétetekretud-

tokgyermekeiteknekjóajándékokat
adni,mennyivelinkábbadmennyei
Atyátok Szentlelket azoknak, akik
kériktőle?” (Lk 11,13)

Már Ke resz te lő Já nos is meg -
mond ta: „Énvízzelkeresztellektite-
ket,hogymegtérjetek,deakiutánam
jön,erősebbnálam:arrasemvagyok
méltó, hogy a saruját vigyem. Ő
majdSzentlélekkeléstűzzelkeresztel
titeket.” (Mt 3,11)

A Szent lé lek még azok nak is osz -
to gat ja aján dé ka it, akik Jé zust ép pen
csak el fo gad ták meg vál tó juk nak. Ál -
lan dó an dol go zik a szí vünk ben, és lé -
pés ről lé pés re ve zet mind ad dig, amíg
ki áb rá zo ló dik ben nünk a Krisz tus. 

Azt ta pasz ta lom, hogy aján dé -
kok kal és erő vel fegy ve rez fel. Gon -
dos ko dik ar ról, hogy új ra és új ra
meg aláz zam ma ga mat, és har col jak
a bűn el len. Vá gyat éb reszt ben nem
a sze re tet re, és azt akar ja, hogy Jé zus
Krisz tus ural ma ál tal el jus sak an nak
gya kor lá sá ra is. Mind ezt a Szent lé lek -

nek kö szön he tem, aki ke gyel mé ből
aján dé kok kal lát el, ve zet, fi gyel -
mez tet, meg győz; sőt dor gál is, ha er -
re szük ség van, har col a sa ját aka ra -
tom el len, és kö nyö rög ér tem. Azt is
meg ta pasz ta lom, hogy a Lé lek élet -
re kelt, ki ment a ha lál ból, meg újít ja
és imád ság gal töl ti meg éle te met; tü -
ze erő sít meg, hogy ta nú ja le gyek, és
val lást te gyek Jé zus ról. Mind eze kért
imád va tu dom ma gasz tal ni a Szent -
lel ket és az ő mun ká ját.

Azapostolok cselekedeteiben azt
lát tam meg, hogy az Is ten or szá ga, a
Jé zus Krisz tus gyü le ke ze te a Szent -
lé lek mun ká ja, gyü möl cse és aján dé -
kai ál tal épült fel. Is ten igé je azt is
meg mu tat ta, hogy a ka pott lel ki
aján dé ko kat sem mi fé le pót ló anyag -
gal nem le he tett vol na he lyet te sí te -
ni. Ezek na gyon is szük sé ge sek, hogy
a hit ben áll ha ta to sak ma rad junk.

Mi lyen jó, hogy a mi Pász to runk
„Lé lek nek és erő nek meg mu ta tá sá -
ban” va ló éle tet ad, hogy fel le gyünk
fegy ver kez ve a sö tét erők kel szem -
ben. Olyan erőt ad, mellyel a fél re ve -
zet ni aka ró szel le mek nek el len tu -
dunk áll ni. Meg ad ja a hit nek és a böl -
cses ség nek aján dé kát, hogy har cunk
ered mé nyes le gyen a fél re ve ze tő
erők kel szem ben.

Az el ső gyü le ke zet nek – ame lyet
a Szent lé lek te rem tő ere je ho zott
lét re – szük sé ge volt lel ki aján dé kok -
ra is, hogy ál ta luk fel épül hes sen.
Ma, ami kor sok he lyen ép pen az
élet hi ány zik a gyü le ke ze tek ből, még
in kább szük sé ge sek ezek a lel ki aján -
dé kok, mert „…aLélekpedigmegele-
venít” (2Kor 3,6). Ezért a Lé lek nem
je lent ke zik lel ki aján dé kok nél kül.
Nem le het fel vál ta ni őket em be ri
eről kö dés sel, hogy az Is ten igé jét
meg ért sük. 

Csak a Lé lek ad hat vi lá gos sá got; ő

ké pes egye dül a szí vün ket meg érin -
te ni, bűn bá nat ra, alá zat ra és meg bé -
ké lés re jut tat ni. Csak a Lé lek tud ja ve -
lünk meg ér tet ni az idők je le it és azt,
hogy a pusz tu lás sal fe nye ge tett vi lá -
gért harc ra ké szen kell áll nunk.
Mind ez nem va ló sul hat meg a meg -
fo gal ma zott hit val lá sok, ima kö rök,
hű sé ges ima élet és em be ri val lá sos
szor ga lom ál tal; csak az erőt adó, él -
te tő Lé lek ké pes ben nün ket fel ké szí -
te ni Urunk vissza jö ve te lé re. Iga zi
gyü le ke ze ti élet el kép zel he tet len a Lé -
lek mun ká ja és aján dé kai nél kül.

A lel ki aján dé kok olyan sze re pet
töl te nek be, ame lyet sem mi vel sem
le het pó tol ni, és amely egy ál ta lán
nem tűnt el az üdv tör té net ből:
ezek Krisz tus messzi re ha tó mun -
ká já nak csil lo gó kö ve te i ként jön -
nek az örök ké va ló ság ból a mi sze -
gény vi lá gunk ba. A mi időnk ben
sok hi tet len a Szent há rom ság Is tent

ha lott nak nyil vá nít ja. Ne künk kell
re á lis bi zo nyí té kok kal je lez ni, hogy ő
él! Ép pen most kell az em be re ket
szem be sí te ni a Szent lé lek va ló sá gá -
val, aki az Atyát és a Fi út igaz sá gá ban
di cső í ti, s köz ben aján dé ko kat ad az
em be rek nek: a hit nek és az ir gal mas -
ság nak aján dé kát, amely ál tal Is ten
nagy sá ga és min den ha tó sá ga ta pasz -
tal ha tó meg.

Jé zus Krisz tus mai gyü le ke ze té ben
igen nagy szük ség van a Szent lé lek -
ről bi zony sá got te vő gyü le ke ze ti ta -
gok ra, akik ben a lel ki aján dé kok
nyil ván va ló vá lesz nek. Az ilyen em -
be rek ké pe sek meg mu tat ni mai vi lá -
gunk nak, hogy Is ten él…

A Szent írás alap ján vizs gál juk meg
a lel ki aján dé kok ér té két, ahogy azt
az Írás elénk ad ja: „Törekedjetekasze-
retetre,buzgónkérjétekalelkiaján-
dékokat…” (1Kor 14,1) Az aján dé kok
ha mis hasz ná la ta el len har col nunk
kell, de so ha sem az aján dé kok el len.

Is ten fel ajánl ja ne künk a lel ki aján -
dé ko kat az zal a fel té tel lel, hogy mi
imád koz zunk ér tük. Gyak ran ezt
nem tesszük, ezért ma ra dunk sze gé -
nyek, és ezért van nak hi á nya ink lel -
ki ek ben. Is ten a mai idők ben nem -
csak az ige hir de tést, ha nem az igé ben
meg ígért lel ki aján dé ko kat is fel -
hasz nál ja, hogy ő di cső ít tes sék, a
gyü le ke zet épül jön, és so kan hit re
jus sa nak. Egy há zi éle tünk nek er re
van ma a leg na gyobb szük sé ge! 

Ad ja a mi Urunk, hogy Is ten Szent -
lel ke lel ki éb re dést hoz zon ma gyar
né pünk szá má ra!

g Szen czi Lász ló
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Úgy ala kult az éle tünk, hogy csak va -
sár nap tud tunk el in dul ni hegy-völ -
gyet jár ni. A kék tú rá nak azon az út -
vo na lán, ame lyet be ter vez tünk, nem
volt le he tő sé günk el men ni is ten tisz -
te let re; így vár tuk a ked ve ző al kal mat,
hogy va la ho vá le ül hes sen a csa lád,
hogy a Bib li ánk ból fel ol vas suk az
az na pi ige he lye ket. 

Ti zen egy kö rül ér tünk Bél apát fal -
vá ra. Az apát ság még so ha nem volt
nyit va, ami kor ar ra jár tunk, de most
be me het tünk. Be fi zet tük a be lé pőt,
tu ris ta ként lép tük át a kü szö böt, és
meg ér kez tünk hí vő ként. Üres volt a
temp lom. Sze re tet tel gon dol tunk ha -
za, az úr va cso rá ra ké szü lő gyü le ke ze -
tünk re, imád koz tunk, és Bib li át ol vas -
tunk sut tog va: kéz ről kéz re ad tuk. 

Így kezd tük el az utun kat, ál dom ér -
te az Urat! A csa lá do mért, az el csen -
de se dé sért, a meg hitt per ce kért! Meg -
ta lál tuk a csend ben az Urat! 

Ké ső dél után lett! Te li volt a szí vünk:
csip ke ve rő asszonnyal, szar vas bo gár -
ral, vi rá gok kal, for rás sal, hegy te tő vel,

vi rág zó sza mó cák kal, ár va lány haj jal.
El fá rad tunk. Kis csa pa tunk a kö vet ke -
ző kép pen fes tett: a na gyob bik fi am lá -
bát fel tör te a ci pő, így me zít láb ug rált
a kö ves ta la jon; a ki seb bik fi am egy
bot tal ker get te az ál ma it és a lát ha tat -
lan sár ká nyo kat; a na gyob bik lá nyom
ug rá ló kö te let kö tött a ki csi de re ká ra,
és őzi ké je ként ve zet te, fut tat ta…, amíg
has ra nem es tek. Az egyik jaj ga tott, a
má sik sur ro gott-bur ro gott, a har ma -
dik ve zé nyel ve irá nyí tott, a ne gye dik
han go san sírt, ahogy a tor kán ki fért. 

Így ér tünk fel egy gyö nyö rű hely -
re, ahon nan kör pa no rá ma nyílt a
kö ze li he gyek re. És az egyik fi ó kám
el kezd te han go san zen ge ni a 121.
zsol tárt. „Tekintetemahegyekreeme-
lem:Honnanjönsegítségem?Segítsé-
gemazÚrtóljön,akiazegetésaföl-
detalkotta…”

Így fe jez tük be utun kat, ál dom
ér te az Urat! A csa lá do mért, a gye rek -
zsi va jért, a han gos per ce kért! Meg -
ta lál tuk a zűr za var ban is az Urat! 

g Papp And rea
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Philip Zimbardo a Stand for di Egye tem pro -
fesszo ra. Ne ve az 1971-ben vég zett hí res bör tön -
kí sér let tel kap cso ló dik össze, amely nek so rán a
ku ta tó pszi cho ló gi ai szem pont ból vizs gál ta az
em be rek fog ság ban va ló vi sel ke dé sét.

Új, JohnBoyddal kö zö sen írt, Időparadoxon
cí mű köny vé ben az em ber idő höz va ló vi szo -
nyát ve szi gór cső alá, és azt ál lít ja, hogy idő -
szem lé le tünk nagy ban be fo lyá sol ja a dön té se -
in ket, ame lye ket – tu dat ta la nul – asze rint
ho zunk meg, hogy a múlt, a je len vagy a jö vő
bír-e na gyobb je len tő ség gel a szá munk ra. 

Zim bar do nem mi nő sí ti egyik le he tő sé get
sem, vi szont úgy gon dol ja, hogy lé te zik egy ide -
á lis ke ve ré ke, ele gye an nak, hogy mi re fi gye lünk
job ban, és ezt ta nul ni, fej lesz te ni is le het. Bi -
zo nyos ér te lem ben nem va gyunk te hát az idő
fog lyai, ha nem a múlt ta nul sá gai és a jö vő re -
mény sé gé nek di na mi zá ló ere je te he ti ér té -
kes sé, tar tal mas sá a je lent. A vál to zó idő ben fe -
dez het jük fel azt, amit a Bib lia nyel vén kairosz-
nak mond tak, anél kül hogy a „ra gadd meg a
mát” fe lü le tes sé gé nek a kí sér té sé be es nénk. 

Ér de kes volt hal la ni ezt a meg kö ze lí tést
töb bek kö zött azért is, mert a ke resz tyén ség két -
 ezer éve is me ri ezt a meg ol dást, az zal a po zi -
tív ki egé szí tés sel, hogy még egy ál lan dó vi szo -
nyí tá si pont ja is van az idő sod rá sá ban: Is ten
örök ké va ló Igé je, Jé zus Krisz tus.

A nyá ri idő szak so kak szá má ra a sza bad sá got
je len ti, a meg szo kott mo no to ni tás meg tö ré sét,
ta lál ko zá so kat, ki kap cso ló dást. Ha csak né hány
nap ra is, min den ki nek szük sé ge van fel töl tő dés -
re, ki kap cso ló dás ra. Ma ga tar tás -ku ta tók sze rint
ele mi szük ség le tünk a pi he nés, sú lyos kö vet kez -
mé nyei le het nek, ha nem fi gye lünk oda er re a bel -
ső igény re. Tes ti-lel ki ki me rült ség, ál lan dó fá radt -
ság ér zet, in ge rült ség, kö zöm bös ség, ki égés  le het
a kö vet kez mény. A sza bad ság hi á nya te hát be -
teg gé tesz, el le he tet le nít, meg nyo mo rít.

Az sem mind egy azon ban, hogy tu dunk-e él -
ni a sza bad sá gunk kal!

Az idei, fo nyód li ge ti Szél ró zsa mot tó ja a ré -
gi ta pasz ta lat ra és tra dí ci ó ra mu ta tó, irány jel -

ző ézsa i á si ige: „Örömmelmerítekaszabadu-
lásvizéből.” (Ézs 12,3) Azt tu da to sít ja ben nünk,
hogy az iga zi, tar tal mas, meg újí tó, fel fris sí tő
sza bad sá got Urunk kö ze lé ben, az ő hor do zó,
meg tar tó ha tal mát ta pasz tal va él het jük át.

Azt vá rom, hogy a Ba la ton part ján a múlt,
a je len és a jö vő egyen súly ban tar tó össz hang -
ját kap juk aján dék ba. Ősi és tisz ta víz ből me -
rít he tünk. A sze münk előtt, a fü lünk hal la tá -
ra, a szí vünk mé lyén, a je len ben tisz tul le, bon -
ta ko zik ki a lét lé nye ge, cent ru ma, kö zép -
pont ja. Fel sza ba dí tó mó don raj zo ló dik ki a hol -
na pok és hol nap utá nok szé les ho ri zont ja. A
múlt, je len és jö vő fe szült sé gé ben Urunk nagy -
sze rű ta lál ko zást ké szít ne künk, hogy meg tud -
juk ra gad ni azt, ami örök.
PekkaSimojoki da lá hoz írt ma gyar szö veg -

gel hí vok min den kit sze re tet tel én is az idei Szél -
ró zsa ta lál ko zó ra:

„Szür ke köd lő haj na lo kon át, hi deg fá zós éber -
ség nyo mát, fá radt órák mo no ton za ját, hor do -
zom az ar co mon. / Ta lán el sem hit tem vol na
már, jö het fris sí tő ta lál ko zás, gyó gyít, re ményt
nyújt a vál to zás, osz lik már a fé le lem. / Szom -
jat ol tó vi ze det add, új ra ér zem ir gal mad, fel üdít
majd, tisz ta for rás ból fa kad! / Tit kos úton ve zet
az erő, élő ös vény mé lyén a jö vő rej tett kin csét
tár ja most elő, örök ha za fé nye it. / Sza va szó lít,
új ra hív a jel, már is moz dul der medt éle tem, ál -
dott érin té se éb reszt fel, el vo nul nak ár nya im.”

g Smi dé li usz Gá bor
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a brin gád
A bi cik lis nya ra lás hoz leg el ső -
sor ban szük sé ged lesz egy jó
drót sza már ra. Nem fel tét le nül
a leg drá gább és leg fé nye sebb
ke rék párt kell vá lasz ta ni, meg -
te szi egy hasz nált jár gány is, az
azon ban fon tos, hogy üzem -
biz to san le tudj ve le te ker ni
több tu cat ki lo mé tert. 

Ha nor mál te rep vi szo nyok -
ra, egy sze rű tú rák hoz sze ret nél
ke rék párt vá sá rol ni, a ver seny -
brin gák és a moun tain bike-ok
he lyett az úgy ne ve zett trekking
ke rék pá rok kö zül vá lo gass!
Ezek a több se bes sé ges jár mű -
vek al kal ma sak a dom bok kö -
zöt ti te ke rés re is, ke re ke ik
azon ban vé ko nyab bak a he gyi
ke rék pá ré nál, vá zuk pe dig jól
vi se li, ha meg pa ko lod akár két
hét re va ló cuc cal is. Egy sta bil
trekking bi cik li ára újon nan
kö rül be lül hat van ezer fo rint nál
kez dő dik. A fel ső ha tár per sze
itt is a csil la gos ég…

Nem csak elő írás, ha nem
va ló ban élet men tő le het a jól
mű kö dő fék (el ső és hát só
is!), a lám pa, a fény vissza ve -
rő priz ma és a csen gő. Min -
den fé le kép pen le gyen a brin -
gán ku lacs tar tó, amely hez
tar to zik egy ku lacs, de akár a
bolt ban vá sá rolt, hű tött fris -
sí tőt is be le he lyez he ted, hogy
az tán me net köz ben is kor -
tyol hass be lő le.

A hosszabb tú rák ra ké szü -
lők nek ér de mes be sze rez ni ük
ke rék pá ros tás kát. Eze ket ál ta -
lá ban a cso mag tar tó ra le het
sze rel ni, több sé gük prak ti ku -
san több da rab ból áll, így a tú -
ra ide jé től füg gő en ál lít ha tod
be az űr tar tal mat. Ha szál lás -
ként pan zió he lyett a pénz tár -
ca ba rá tabb kem pin get vá lasz -
tod, ter mé sze te sen szük sé ged
lesz sá tor ra és há ló zsák ra is,
va la mint cél sze rű egy könnyű
po li foa mot is ma gad dal vin -
ned. Mind eze ket gu mi pók kal
rög zít he ted sta bi lan a ke rék -
pá ros tás ka te te jé re.

mi ke rül jön a tás ká ba?
A tú rá ra ké szül ve ér de mes
egy lis tát össze ál lí ta nod azok -
ról a ru ha da ra bok ról, hasz -
ná la ti tár gyak ról, ame lye ket
szük sé ges nek tar tasz. Ez zel
nem csak azt kü szö böl he ted
ki, hogy va la mi fon tos dol got
ott hon hagyj, ha nem a pa ko -
lás előtt a sze lek tá lás ban is
se gít sé ged re le het. Fő leg kez -
dő bi cik lis tu ris ták me sé lik
ugyan is, hogy ren ge teg do -
log ról utó lag ki de rült, nem is
vet ték hasz nát az úton. Mi nek
vin nél ma gad dal pél dá ul öt
pu ló vert egy egy he tes ke rék pá -
ro zás hoz? Ha fo lya ma to san
vi sel ned kell a kö tött pul csit,
ak kor az idő nem is iga zán al -
kal mas ar ra, hogy tú rázz.

Prak ti ku sak le het nek a na -
gyobb dro gé ria há ló za tok ban
kap ha tó, ki fe je zet ten uta zás -
hoz ké szült mi ni ter mé kek
(fog krém, sam pon és tár sa ik).
Gon dolj csak be le, mek ko ra

fe les le ges súly tól sza ba dulsz
meg, ha há rom bo rot vál ko zás
ked vé ért nem vi szel ma gad dal
egy nagy fla kon bo rot va ha bot,
ha nem csak mi ni-bo rot va zse -
lét te szel a tás kád ba.

Szin tén hasz nát ve he ted a
sport áru há zak ban kap ha tó
tú ra tö röl kö ző nek. Már né -
hány ezer fo rin tért, lé nye gé -
ben egy nor mál für dő le pe dő
árá ért el ér he tő ez a mik rosz -
á las ken dő (anya ga a szem -

üveg tör lő é hez ha son lít, sú lya
és mé re te azon ban tö re dé ke
a frot tír tö röl kö ző é nek). Rá -
adá sul könnyeb ben is szá -
rad; mi re le bon tod a sát ra dat,
már nem is lát szik raj ta a
reg ge li zu hany zás nyo ma.

A láb be lid le gyen sta bil! Az
éve ken át gyűj tött, spó rolt pén -
zed ből vá sá rolt, szu per di va tos
pink lakk ci pőd ben ne a bi cik -
li zé sen akarj vil lan ta ni. In kább
sta bil tú ra szan dál ban vagy le -
stra pál tabb, de erős sport ci pő -
ben te kerj. Ha az előb bit vá -
lasz tod, ak kor is le gyen a tás -
kád ban zárt ci pő! A víz ál ló
tú ra szan dál nak az az elő nye,
hogy akár a strand pa pu csot is
meg spó rol ha tod, mert be me -
rész ked hetsz ve le nem csak a
kem ping zu hany zó já ba, ha -
nem akár a Ba la ton ba is.

Min dig le gyen a tás kád ban
kés (leg jobb a bics ka) és ka nál.
Sport szer üz le tek ben, tú ra bol -
tok ban né ha ol csón ki le het
fog ni kis mé re tű re össze csuk -
ha tó evő esz kö zö ket. Ne fe -
lejtsd ott hon a rend sze re sen
sze dett gyógy sze re i det, a szú -
nyog ri asz tót, a nap te jet és – ha
ér zé keny bő rű vagy – a na po -
zás utá ni kré met. Ter mé sze te -
sen sze mély azo no sí tó és tár -
sa da lom biz to sí tá si kár tyá dat
tartsd min dig ma gad nál!

A lis tád ról nyu god tan le -
húz ha tod a ke vés bé fon tos,
ugyan ak kor ér té kes tár gya -
kat. Mi ért vin néd ma gad dal a
Ba la ton ra a dé di től örö költ
he ren di ká vés kész le tet vagy az
el ső sze rel med től ka pott arany
nyak lán cot?

Ho gyan pa kol junk?
A fel tét le nül szük sé ges ér ték -
tár gya i dat (pénz tár ca, te le -
fon, fény ké pe ző gép) cél sze rű
egy ke rék pár váz ra vagy kor -
mány ra sze rel he tő kü lön tás -
ká ba ten ni. Így ha eset leg pár
perc re fel ügye let nél kül kell
hagy nod a fel mál há zott bi -

cik lit (pél dá ul be ug rasz egy ás -
vány ví zért a kis bolt ba), gond
nél kül ma gad dal vi he ted eze -
ket a dol go kat, na gyobb cso -
ma god vá rat lan lá to ga tó ja pe -
dig leg fel jebb csak a le ve tett
zok ni ja id kö zött ko to rász hat.

Biz ton sá gi tar ta lék ként a
cso ma go lás nál ér de mes né -
hány ezer fo rin tot el rej te ned a
cso ma god leg al já ba. Így ha
va la mi mó don még is meg -
fosz ta ná nak a pénz tár cád tól,
bank kár tyád tól, ma rad ná lad
annyi pénz, hogy ha za vo na -
toz zál, vagy se gít sé get hív jál.

A tás ká ba he lye zés hez a
ru há kat ér de mes faj tán ként
szor tí roz ni és né hány da ra -
bon ként nej lon zacs kók ba pa -
kol ni. A cél ra tö ké le te sen meg -

fe lel a ha gyo má nyos, kis mé re -
tű sze me tes zsák. Nem csak a
ke rék pá ros tás ká ba tör té nő be-
és ki pa ko lást se gí ti, ha nem
egy na gyobb zi va tar ese tén is
szá ra zon tart ja a ru há i dat.

az in du lás
Ér de mes elő re meg ter vez ni az
út vo na lat és in du lás előtt össze -
ír ni a le het sé ges szál lá sok he -
lyét és el ér he tő sé gét. A kem -
pin gek ben sá tor he lyet szin te
min dig kapsz, más hol cél sze -
rű szál lást fog lal ni. Le gyen ná -
lad tér kép és a leg fon to sabb lát -
ni va ló kat tar tal ma zó úti könyv
vagy in ter ne tes ol da lak ról le töl -
tött uta zá si in for má ció. Ha va -
sár nap se sze ret nél le ma rad ni
a lel ki táp lá lék ról, ja va sol juk,
hogy tá jé ko zód jál elő re a kör -
nyék be li temp lo mok is ten tisz -
te le ti idő pont ja i ról a gyü le ke -
ze tek hon lap já ról vagy a lel ké -
szi hi va tal elekt ro ni kus le vél cí -
mén ke resz tül.

Ha ma gá ra ha gyod a jár -
mű ve det, min dig hasz nálj ke -
rék pár zá rat! An nak ér de ké ben
pe dig, hogy egy eset le ges ke rék -
pár lo pás ese tén meg könnyítsd
a nyo mo zók dol gát, tarts a te -
le fo nod ban egy fo tót a jár gány -
ról, és írd fel az al váz szá mát és
a kü lön le ges ada ta it. Ha va ló -
ban baj ba ke rülsz, azon nal hívd
a ha tó sá go kat!

Nem min den eset ben kö te -
le ző, még is aján lott a bu kó si -
sak és a lát ha tó sá gi mel lény
hasz ná la ta.

Ne fe ledd: a te ke rés és a hő -
ség sok ka ló ri á tól és víz től
meg sza ba dít. Fo lya ma to san
pó told a fo lya dé kot, és rend -
sze re sen egyél! Al ko holt in ni
azon ban nem csak ve szé lyes,
ha nem ti los is ke rék pá ro zás
köz ben, ezért egy jó sör rel
vagy ro zéfröccsel csak ak kor
koc cints, ha nagy ko rú vagy, és
az nap es te már nem hasz ná -
lod a jó öreg két ke re kű det!

g Lász ló Je nő Csa ba

Kétkeréken–biztonságban
Jótanácsokabiciklisnyaraláshoz

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

név jegy: 
Smi dé li usz gá bor
A De ák té ri evan gé li -
kus gyü le ke zet egyik lel -
ké sze ként szol gá lok. A
2008-as kő sze gi és a

2010-es szar va si ta lál ko zók nál Szél ró -
zsa-atya ként „bá bás kod hat tam”, je len leg
Tí zek-tag ként a ren dez vény hez kap cso ló -
dó kom mu ni ká ci ós fel ada to kért fe le lek.

Ka kukk szól már a fák közt –
a tú rá zó pe dig ba kan csot vagy
bi cik lit vesz, és ne ki in dul a
nagy vi lág nak. Ez út tal mi is
ar ra biz ta tunk, hogy csa lá -
dod dal, ba rá ta id dal együtt kelj
út ra, hisz annyi fel fe dez ni va -
lót rejt ki csiny or szá gunk.

Ke rék pá ros vagy gya lo gos
tú rá ra ide á lis hely az Őr ség. A
fő vá ros ból vo nat tal ugyan leg -
alább öt óra alatt le het csak el -
jut ni az or szág dél nyu gati
csücs ké be, de a szlo vén–oszt -
rák–ma gyar hár mas ha tár ter -
mé sze ti és épí tett örök sé ge
kár pó tol a hosszú uta zá sért. 

Ez a tér ség már a hon fog la -
lás óta la kott. Egyes ku ta tók
sze rint az őr sé gi em be rek kul -
tú rá ja, nép raj za, épí té sze te szo -
ros ro kon sá got mu tat a Kár pát-
me den ce túl só vé gén egy kor
szin tén ha tár őr fel ada to kat el lá -
tó szé ke lyek ha gyo má nya i val.

Az Őr ség köz pont ja Őri -
szent pé ter, amely a mai na pig
meg őriz te az úgy ne ve zett sze -
res te le pü lés ké pet, vagy is nem
ut cái van nak, ha nem ki sebb
cso por tok ba épí tet ték a há za -
kat. Ér de mes fel ke res ni a kis -
vá ros ka to li kus temp lo mát,
amely ro mán stí lus ban még a
13. szá zad ban épült, ké sőbb
azon ban gó ti kus ele mek kel
egé szí tet ték ki. Az épü let dé li

ol da la fres kó tö re dé ke ket is
meg őr zött.

Őri szent pé ter ről akár gya -
log, akár ke rék pár ral könnyen
el ér he tő a tér ség töb bi te le pü -
lé se is, a dom bo kat kis erő fe -
szí tés sel be jár hat ják ke vés bé
gya kor lott tú rá zók is.

Köz vet le nül a szlo vén ha tár
mel lett ta lál ha tó Sza la fő-Pi -
tyer szer, amely az Őr ség leg -
ar cha i ku sabb te le pü lé se. A fa -
lu má ra már lé nye gé ben né -
hány ház ból ál ló skan zen nek
te kint he tő, ahol egy fél na pot
el tölt ve meg is mer he ted az őr -
sé gi sze rek kin cse it.

Pá rat lan él ményt je lent a
szent györgy völ gyi re for má tus
temp lom meg te kin té se. A
mennye zet 19. szá zad ele jén
ké szült ka zet tái kék ala pon bá -
rány fel hő ket áb rá zol nak, így a
bent tar tóz ko dó szin te a menny
ka pu já ban érez he ti ma gát.

Szin tén az Őr ség ben ta lál -
ha tó Ve le mér ka to li kus temp -
lo ma. Épí té sé nek pon tos ide -
je nem is mert, az azon ban
biz to san tud ha tó, hogy fres kó -
it AquilaJános fes tet te a 14.
szá zad má so dik fe lé ben. 

A Szent há rom ság tisz te le té -
re emelt egy ha jós mű em lék
temp lom ter ve zői ko moly csil -
la gá sza ti is me re tek kel ren del -
kez tek. Szent há rom ság ün -
ne pén ugyan is a fel ke lő nap fé -
nye pon to san a szen tély bol to -
za tát vi lá gít ja meg. A té li nap -
for du ló haj na lán a fény ép pen
a Má ria ke zén ülő kis ded re
esik, míg a nyá ri nap for du ló
ide jén a bű nö sök se re gét áb -
rá zo ló kép rész let ke rül ter -
mé sze tes meg vi lá gí tás ba.

Az Őr ség a je len ko ri temp -
lom épí té szet ből is őriz egy
em lí tés re mél tót. Két év vel
ez előtt avat ták Ma gyar föld fa -
temp lo mát. A ge ren dák ból
ál ló épü let bár ká ra em lé kez tet.
A né hány tu cat helyi la kos
köz vet len sé gét jól ér zé kel teti
az a meg ol dás, hogy nem te -
rem őr vi gyáz az épü let re, ha -
nem meg ha tá ro zott cí mek re
be csen get ve kul csot ad nak a
lá to ga tók nak, akik ma guk fe -
dez he tik fel az Őr ség leg fi a ta -
labb templomát.

g Je nő

oSZ to Zó

Őrségidombokközött

b Ha pénz tár ca kí mé lő és em lé ke ze tes nya ra lást sze ret nél, po -
rold le a ré gi brin gá dat! Egy re nő azok nak a szá ma, akik két
ke ré ken haj ta nak az él mé nye kért. Kez dők nek gyűj töt tük
össze, va jon mi kell ah hoz, hogy a bi cik li tú ra va ló ban a jó -
kedv és ne a kel le met len sé gek mi att le gyen em lé ke ze tes.
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b Szü lő vá ro sá ban, Csor vá son, ahol
2002 óta a vá ros dísz pol gá ra,
csak úgy hív ják: a ma gya rok
örök if jú „fő ló dok to ra”. Dr.Fehér
Dezső cím ze tes egye te mi ta nár -
ral, ál lat or vos sal, a Ma gyar Ló -
ver seny Vál la lat nyu gal ma zott
igaz ga tó já val ta lál ko zom.

Ami kor meg ér ke zem, a kert ka pu ban
Fü les, a ku tya fo gad nagy öröm ug rá -
sok kal. Azon nal ott hon ér zem ma gam,
hi szen ne kem is ugyan ilyen bo lon dos
kis tacs kóm van. Nyí lik a ház aj ta ja, és
Fe hér De zső ked ve sen, ud va ri a san, a
tő le meg szo kott ele gan ci á val ká vé ra in -
vi tál. A te ra szon fog la lunk he lyet. El -
me sé li, hogy mi előtt fe le sé gé vel, dr.Ra-
vasz Magdával be köl töz tek e szép
bu dai ott hon ba, FüstMilánék él tek a
ház ban. Et től a hír től írói szí vem na -
gyot dob ban, már biz to san tu dom,
hogy a ház ura me sé i vel ra bul ejt.

Ön ma gá ban az a tény, hogy Fe hér
De zső ki lenc ven éve sen is tö ké le tes
szel le mi és fi zi kai egész ség nek ör -
vend, le nyű gö ző – kü lö nös és iz gal -
mas élet út ja tör té ne te i nek pe dig se
sze ri, se szá ma. 

Evan gé li kus csa lád ban szü le tett
1922. jú li us 15-én. Hat éve sen kezd ték
ér dek el ni a lo vak, s az ál la tok irán ti sze -
re te te a mai na pig el kí sé ri. A Bé kés csa -
bai Evan gé li kus Gim ná zi um ban vé gez -
te ta nul má nya it, ki tű nő ered mé nyű és
pá lya fu tá sú osz tály ban, a le gen dás
CsákIstván ta nár úr ve ze té sé vel. Eb -
ben az év fo lyam ban nem csak az osz -
tály át lag és a ké sőb bi tel je sít mé nyek
vol tak ki emel ke dő ek, de az össze tar -
tás is. Mai na pig tart ják a kap cso la tot
az öreg di á kok.

Ép pen az itt ta nu ló ba rá tok: Rajz
Miklós, Silberfeld József László és
Weinberger Ernő tra gi kus sor sa –
mind hár man kon cent rá ci ós tá bor -
ban hal tak meg – in dí tot ta Fe hér De -

zsőt is ar ra, hogy ta nul má nya it meg -
sza kít va Pes ten részt ve gyen a nyi la -
sok kal és a né me tek kel szem ben szer -
ve ző dő el len ál lás ban. Egy osz tály tár -
sa azon ban fel je len tet te, és csak egye -
te mi pro fesszo ra, dr.GuothGy.End-
reköz ben já rá sá ra tud ta el ke rül ni a tra -
gé di át. Ké sőbb, mi u tán sum ma cum
la ude vég zett, kö vet te sze re tett ta ná -
rát a Ma gyar Lo var egy let és az Üge -
tő Egye sü let szak ér tő je ként.

Pá lya fu tá sát „ló fő dok tor ként” foly -
tat ta, majd a hat va nas évek től az új
gaz da sá gi me cha niz mus je gyé ben
rá bíz ták a Ma gyar Ló ver seny Vál la -

la tot, me lyet tel jes egé szé ben át -
szer ve zett és nye re sé ges cég gé tett. 

Egye te mi pá lya fu tá sá ban át me -
ne ti tö rést oko zott 1951-ben meg tar -
tott temp lo mi es kü vő je és az a tény,
hogy so ha a párt nak tag ja nem volt.
A kan di dá tu si fo ko zat meg szer zé sé -
vel is ad dig várt, amíg el tö röl ték az
orosz nyelv szük sé ges sé gét. 

Ki vá ló szak mai fel ké szült sé ge, tö ké -
le tes an gol- és né met nyelv-tu dá sa és

a mai na pig is su gár zó, ve le szü le tett,
ma gá tól ér te tő dő ele gan ci á ja ré vén a
leg ma ga sabb nem zet kö zi tár sa dal mi
kö rök ben is mél tón kép vi sel te a ma -
gyar ló spor tot. Már szin te le gen dás ta -
lál ko zá sa Erzsébet ki rály nő vel, aki vel
fel ele ve ní tet ték a ma gyar ro ko ni szá -
la kat RédeyClaudia gróf nő ré vén.

Fe hér De zső szak író ként is je len -
tős pá lyá ra te kint het vissza. Ne vé hez
oly je len tős mű vek fű ződ nek, mint a
Kincsem, a csodakanca, Az angol
telivérMagyarországon vagy Atápió-
szentmártoniménestörténete cí mű
köny vek. „Alap ve tő ered mé nye ket ért
el a ma gyar or szá gi ver seny ló te nyész -
tés és a ló ver seny zés öko nó mi ai, a te -
li vér- és üge tő te nyész tés ge ne ti kai
vizs gá la ta te rén” – ol vas hat juk ró la. 

Nagy sze re tet tel em lé ke zik pá lya -
tár sa i ra, pél da ké pe i re, így Gu oth
Gy. End re se bész pro fesszor ra, Vell-
manOszkár és ZimmermanÁgoston
egye te mi ta nár ra. E pro fesszo rok
mind egyi ke az evan gé li kus fe le ke zet -
hez tar to zott. Épp így sze re tett fe le -
sé ge, az oros há zi evan gé li kus csa lád -
ból szár ma zó dr.RavaszMagda, aki
bio ké mi kus ként és fel ta lá ló ként fér -
jé hez ha son ló an kan di dá tu si fo ko za -
tot szer zett. A há zas pár öt ven nyolc
éven ke resz tül, Mag da há rom év vel
ez előtt be kö vet ke zett ha lá lá ig nagy
bol dog ság ban és har mó ni á ban élt, Is -
ten te nye rén hor doz va – ahogy ezt
Fe hér De zső több ször is hang sú -
lyoz ta be szél ge té sünk so rán.

Nem te lik el úgy egy nap – mond -
ja ne kem –, hogy ne imád koz na, hogy
az Urunk kal, Jé zus Krisz tus sal va ló
kap cso lat ra ne sza kí ta na időt. Mint
aho gyan az es té ket is az evan gé li kus
bib lia ol va só Útmutató az na pi so ra i val
zár ja, s az édes any já tól még gyer -
mek ko rá ban meg ta nult ál dó imá val.

Egy cso dá la tos em ber, egy cso dá -
la tos élet út – Is ten ál dá sá nak sze re -
tő bur ká ban át ölel ve: dr. Fe hér De zső.

g Bü ky An na

Igazember
„ÉnIstenem,jóIstenem…vigyázzreám”

Az 1830-as évek ele jén a szé kes fe hér -
vá ri evan gé li ku sok, sa ját temp lo -
muk nem lé vén, Vár pa lo tá ra jár tak is -
ten tisz te let re, majd a fe hér vá ri re for -
má tus temp lom el ké szül té vel (1837)
a pa lo tai lel kész nagy ün ne pek kor ott
tar tott szá muk ra is ten tisz te le tet,
egyéb kor pe dig ma gán há zak nál gyűl -
tek össze. Gyü le ke ze ti éle tük szín te -
re it csak las san tud ták meg te rem te -
ni. En nek el ső ál lo má sa a kü lön te me -
tő meg szer zé se (1854) volt.

Az 1850–60-as évek ben hi á ba fo -
lya mod tak a vá ros hoz épí té si te le kért;
mi vel ké ré sük nem tel je sült, más
meg ol dás után néz tek. A Me gye ház
ut cá ban vá sá rol tak egy há zat – rö vid
ide ig kö zös sé gi épü let ként mű kö dött
–, 1863-ban pe dig egy tel ket az úgy -
ne ve zett Víz ivá ros ban. Utób bi ról
azon ban ki de rült, hogy a ked ve zőt -
len ta laj vi szo nyok mi att épít ke zés re
nem al kal mas, így a két in gat lan el -
adá sá ból szer zett pén zen vet ték meg
azt a há zat, amely so ká ig ott ho nuk
volt, s amely nek ud va rán ima há zuk
is épült. 

Az újon nan szer zett épü let
ugyan csak a Me gye ház ut cá ban állt,
né hány ház zal ar rébb, mint a ko ráb -
bi. Ezt a mé re te i ben is im po záns
épü le tet a tö rök ura lom után elő ször
Eszterházy Pál her ceg bir to kol ta,
majd tő le MeszlényiJános, a vár me -
gye al is pán ja vá sá rol ta meg. 1727-
ben már a vár me gye tu laj do na, s kö -
zel egy év szá za dig vár me gye ház,
ben ne le vél tár ral. 

Több kor szak ból szár ma zó le -
írá sát is mer jük. Az 1869. évi nép -
szám lá lás sze rint: egy eme le tes, alá -
pin cé zett bér ház, ben ne nyolc la kás -
sal; a föld szin ten és az el ső eme le -
ten egy aránt négy-négy la kás fog lalt
he lyet. 

A 19. szá zad ban ma gán sze mé -
lye ké, majd 1872-ben már az evan -
gé li kus egy ház köz sé gé. Az ud va -
rán fel épült ima ház
épí té sé hez 1873. má jus
ele jén fog tak hoz zá
SchmiedKároly fe hér -
vá ri épí tész ter vei alap -
ján, s szep tem ber 7-én
szen tel ték fel. 

Az ün ne pi is ten tisz -
te le tet KarsaySándor, a
du nán tú li egy ház ke rü -
let püs pö ke tar tot ta. Ez
az épü let adott ott hont
a gyü le ke zet el ső lel ké -
szé nek, NémetKároly-
nak, majd az őt kö ve tő
GáncsJenőnek, s itt élt gyer mek ként,
majd fi a tal lel kész ként is egy da ra big
GáncsAladár, az evan gé li kus éb re -
dés nagy alak ja.

1887 és 1904 kö zött az épü let egy
ré szét az Igaz ság ügy mi nisz té ri um
vet te bér be, s itt mű kö dött a Szé kes -
fe hér vá ri Ki rá lyi Tör vény szék, míg
má sik ré szé ben a lel kész la ká sok fog -
lal tak he lyet. Az in gat lant 1923-ban
va la me lyest át ala kí tot ták, 1942-ben
óvó he lyet ala kí tot tak ki a pin cé ben.

Az épü let ima ház ré sze 1932-ig, az
evan gé li kus temp lom el ké szül té ig
adott ott hont az is ten tisz te le tek nek,
majd kul túr te rem ként funk ci o nált. 

1948-ban a gyü le ke zet még ki ja -
ví tot ta a ház ban esett há bo rús ká rok
egy ré szét, nem sok kal ké sőbb azon -
ban az in gat lan egyik fe lét ál la mo -
sí tot ták, s csak az egy há zi hasz ná lat -
ban lé vő ré sze ket hagy ták meg a
gyü le ke zet nek, vé gül 1969-ben –
mi u tán az el ren delt kény szer ta ta ro -
zást a kö zös ség nem tud ta vég re haj -
ta ni – az egé szet ál la mo sí tot ták.
Tíz év vel ké sőbb dön tött úgy a vá -
ros, hogy az épü le tet mú ze um má
ala kít ja. 

A rend szer vál tást kö ve tő en, a
kár pót lás so rán fog lal koz tak is mét
a sor sá val. Több szem pon tot kel lett
mér le gel ni. Mi vel e ré gi in gat lan ban
to vább ra is mú ze um mű kö dött, rá -
adá sul csak át ala kí tás sal lett vol na al -
kal mas gyü le ke ze ti ház cél já ra, ez vi -
szont az épü let mű em lék jel le ge
mi att prob lé más és igen költ sé ges
lett vol na, s rá adá sul a temp lom tól
is tá vol esik, így a kö zös ség új, köz -
vet le nül a temp lom mel lett el he lyez -
ke dő gyü le ke ze ti ház épí té se mel lett
dön tött. 

A ré gi épü let je len leg a Szent Ist -
ván Ki rály Mú ze um egyik in téz mé -
nye, ben ne ki ál lí tá sok lát ha tók. Az
ud va ron ál ló ima ház ban ká vé zót
ren dez tek be, amely ugyan ked ves,
kul tu rált hely nek tű nik, és a mú ze -
um lá to ga tók szá má ra is prak ti kus,
ám még is el gon dol kod ta tó: ta lán le -
het ne más (jobb?) mó don is hasz no -

sí ta ni. Mú ze um pe da gó gi ai cél ra,
gyer mek fog lal ko zá sok nak, kul tu rá -
lis elő adá sok nak, eset leg ki sebb kon -
fe ren ci ák nak ad hat na ott hont, s ki -
ál lí tó tér ként is meg fe le lő len ne. 

Bár mi lesz is az épü let to váb bi ren -
del te té se, fel me rült a gon do lat, hogy
fa lá ra em lék táb lát he lyez zünk, s meg -
em lé kez zünk ré gi ima há zunk ról.

g Ko vács Ele o nó ra levéltáros,
aFejér-KomáromiEgyházmegye

gyűjteményimegbízottja

e vang é likuS g y ű j te mé n yi SZ e mle

b Múl tunk hor do zói nem csu pán a sok szor leg ké zen fek vőbb nek tű nő írott
for rá sok, ha nem az épü le tek, a mű tár gyak, a fény ké pek is. Ezek ér tel -
me zé se, elem zé se sok eset ben ne he zebb, s a be lő lük nyer he tő in for -
má ció meg ta lá lá sa is mun ká sabb, mint az írott do ku men tu mo kéi, ám
ugyan olyan fon tos. Kü lö nös te kin tet tel kell len nünk az épí tett örök -
ség re, a temp lo mok ra, ima há zak ra, hi szen ezek nem csu pán tör té neti
em lé kek, de gyü le ke ze tek fel szen telt kö zös sé gi szín te rei is. Saj nos elő -
for dul, hogy a va la ha evan gé li kus tu laj do nú in gat la nok má ra már nin -
cse nek egy há zunk bir to ká ban, s a ré gi funk ci ók tól el té rő cél ra hasz -
nál ják őket. Tör té ne tük ugyan ak kor még is hoz zá tar to zik az evan gé -
li kus múlt hoz, ezért fon tos, hogy tud junk ró luk, is mer jük sor su kat.

Imaház
aMegyeházutcában

tHe SauruS

Rovatgazda:KovácsEleonóra

A négy egy ház köz ség és tíz te le pü -
lés gyü le ke ze ti nap ja a mér ge si evan -
gé li kus temp lom ban kez dő dött ün -
ne pi is ten tisz te let tel, ame lyen az
ige hir de tés szol gá la tát KissMiklós,
a Győr-Mo so ni Egy ház me gye es -
pe re se vé gez te a meg hí vón sze rep -
lő ige alap ján: „Íme,énveletekvagyok
mindennaponavilágvégezetéig.” (Mt
28,20) A li tur gi ai szol gá lat ban Far-
kasErvin, a négy gyü le ke zet lel ké sze
vett részt, to váb bá SzutyányinéZsé-

delyDóra, aki fu vo lán, il let ve Kiss
Alexandra, aki trom bi tán ját szott. Az
is ten tisz te let vé gén Rátz András
egy ház me gyei fel ügye lő kö szön töt -
te a temp lom ban össze gyűlt és ab ból
ki szo rult hí ve ket.

Az egy ház köz sé gek ebéd ről is
gon dos kod tak, ame lyet a nagy sze -
rű idő nek kö szön he tő en a temp lom
mel lett, ár nyé kot adó fák alatt fo -
gyasz tot tak el a gyü le ke ze ti nap ra ér -
ke zet tek. 

Ebéd után a szom szé dos kul túr ház -
ban HimaIstván fa gyö ke rek ből ké szült
al ko tá sa it te kint het ték meg az ér dek -
lő dők, majd a be zi gyü le ke zet hez kö -
tő dő gyer mek nép tán co sok, va la mint
az ene sei Derőce nép tánc egye sü let
ok ta tói – MerkóIldikó és GecseiZol-
tán– mu tat tak be él ve ze tes nép tánc -
mű sort az egy be gyűl tek nek. A kul tu -
rá lis prog ra mot kö ve tő en még órá kon
át foly ta tó dott a kö tet len be szél ge tés.

g K. M.

Mérgesengyülekeztekösszeahívek
b A ká ni ku la el le né re sem fér tek el Is ten há zá ban a hí vek azon a múlt

va sár na pi gyü le ke ze ti na pon, ame lyet tíz te le pü lést fel öle lő en szer -
ve zett meg négy egy ház köz ség a Győr-Mo so ni Egy ház me gyé hez tar -
to zó Mér ges köz ség ben. A gyü le ke ze ti nap cél ja az volt, hogy a kör -
nyék be li fal vak ban el szór tan élő lu the rá nu sok kap cso lat ba ke rül hes -
se nek egy más sal, le he tő sé gük le gyen ta lál ko zá sok ra, sze mé lyes be -
szél ge té sek re.
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Az Evan gé li kus Al ko hol- és Szen ve dély be teg-men tő
Misszió jú li us 16-tól 20-ig csen des he tet tart gyó gyu -
lást és lel ki erő sö dést ke re ső, al ko hol- és szen ve dély -
be teg ség ben, va la mint de presszi ó ban érin tett test vé -
re ink ré szé re a Szar vas-Kö zép hal mi Misszi ó ban.

A hét igé je: „Hamásokmegfeledkeznénekis,énnem
feledkezemmegrólad!Íme,tenyerembevéstelekbe…”
(Ézs 49,15b–16)

A kez dés idő pont ja hét főn 9 óra, ezért a tá vo labb -
ról ér ke zők szük ség ese tén je lez zék va sár nap es ti ér -

ke zé sük idő pont ját. Ha za u ta zás szom ba ton 3 óra
után. A rész vé te li díj bent la kás ese tén sze mé lyen ként
4000 Ft, be já rók nak na pi 500 Ft. Min den ki hoz zon
ma gá val tisz tál ko dá si sze re ket, Bib li át és jegy zet fü -
ze tet.

A jó rend és a fel té te lek biz to sí tá sa ér de ké ben kér -
jük, ér dek lőd je nek, il let ve rész vé te li szán dé ku kat je lez -
zék jú li us 12-ig MikónéZanaBertának (mo bil: 20/824-
9914) vagy SelmecziLajos nyu gal ma zott lel kész nek (mo -
bil: 20/824-3011).

Szen ve dély be teg-men tő csen des hét
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Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Fe renc; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr.
Brebovszky Éva; du. 6. (Fas  sang-emlékhangverseny) D. Szebik Imre; Fasor, VII.,
Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű imádság) Scott Ryll; de. 11. (úrv., kon fir -
má ció) Pelikán András; Jó zsef vá ros, VIII., Ül lői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fa bu lya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–
33. de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.,
énekes liturgia) Koczor Tamás; Kő bánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Ben kó czy
Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Ta más; Ke len föld, XI., Bocskai út 10. de.
8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blá zy Árpád; du. 6. dr. Blázy Árpádné; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blá zy Ár pád né; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; An gyal föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.)
Gren dorf Pé ter; Zugló, XIV., Lő csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyar -
mat u. 14. de. fél 10. Tamásy Ta más; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó
B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Po nicsán
Er zsé bet; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Fekete Gy. Viktor;
Cin ko ta, XVI., Batthyá ny I. u. de. fél 11. (úrv., búcsú-istentisztelet) dr. Agod Anett;
Má tyás föld, XVI., Pro dám u. 24. de. 9. (úrv., búcsú-istentisztelet) dr. Agod Anett; Rá -
koshegy, XVII., Tes se dik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. (úrv.) Ko vács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron;
Pest szent lő rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pest szent -
im re, XVIII., Rá kó czi út 83. (református templom) de. 8. dr. Ko rá nyi András; Kispest,
XIX., Temp lom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hun gá ria út 37. de. 8. (úrv.)
Széll Bulcsú; Pest er zsé bet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., De ák tér de. fél 11. (úrv.) Zó lyo mi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10.
(úrv.) dr. Joób Máté; Bu da örs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lackner Pál.

istentiszteletek a Balatonnál
Badacsonytomaj, Római út 3. de. 9.; Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 25. du. 4.; Ba la -
ton bog lár, Hétház u. 17. de. 11.; Balatonfenyves, református imaház, Bem u. 9. du.
fél 4.; Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 15. de. 9.; Balatonkenese, református templom,
Tán csics M. u. 13. du. 6.; Felsődörgicse, Fő u. de. 11.; Fonyód, József A. u. 21. de.
fél 10.; Hévíz, Helikon u. 6. du. fél 5.; Kapolcs, Kossuth u. 26. du. fél 4.; Keszthely,
De ák F. u. 18. de. fél 11.; Kőröshegy, református templom, Petőfi u. 89. du. fél 3.; Kötcse,
Temp lom u. 7. de. 10.; Kővágóörs, Arany J. tér 2. de. fél 12.; Mencshely, Kossuth L.
u. de. 11.; Nemesleányfalu, Nemesleányfalui u. du. 2.; Révfülöp, Villa Filip tér 2. de.
10.; Siófok, Oulu park de. 10.; Sümeg, Széchenyi tér 1. du. fél 3.; Szentantalfa, Fő u.
de. háromnegyed 10.; Taliándörögd, Petőfi u. 1. du. 2.; Veszprém, Kossuth u. 4. de.
10.; Zamárdi, Aradi u. du. 4.; Zánka, Rákóczi u. de. fél 9.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Andorka Rudolf 1931. áp ri lis 30-án
szü le tett Bu da pes ten. A Pi a ris ta Gim -
ná zi um ban érett sé gi zett, majd 1949-
ben fel vé telt nyert az Eöt vös Lo ránd
Tu do mány egye tem Jog tu do má nyi
Ka rá ra. 1951-ben ki te le pí tet ték, ez zel
hosszú idő re le he tet len né vált, hogy
egye te mi ta nul má nyo kat foly tat has -
son (édes ap ját – aki a két há bo rú kö -
zött ka to nai és dip lo má ci ai pá lyán volt
– egy év vel ko ráb ban in ter nál ták). 

1957-ben „1956-os iz ga tás mi att” öt
hó na pi bör tön bün te tés re ítél ték, ezt le
is töl töt te. Ez után mű sza ki for dí tás ból
élt (an gol, né met, fran cia, len gyel, spa -
nyol és olasz nyelv ből for dí tott), majd
1962 őszé től a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi -
va tal (KSH) könyv tá rá ban, 1963-tól pe -
dig a Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó in -
té zet ben dol go zott. Ugyan eb ben az év -
ben – csak har minc két éves ko rá ban
– sze rez het te meg jo gi dok to rá tu sát. 

1970-től 1983-ig a KSH Tár sa dal mi
Sta tisz ti kai Fő osz tá lyá nak volt ku ta tó
mun ka tár sa, köz ben ok ta tott. Ez után
ke rült a Köz gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem re, ahol előbb szo cio ló gia pro -
fesszor ként, majd a szo cio ló gia tan szék
ve ze tő je ként te vé keny ke dett ha lá lá ig.
A szo cio ló gia tu do mány kan di dá tu sa
cí met 1979-ben, a tu do mány dok to ra
fo ko za tot 1989-ben szerezte meg.

1991-ben lett az egye tem rek to ra. A
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 1990-
ben vá lasz tot ta le ve le ző tag jai so rá ba.
1991-től töl töt te be az Or szá gos Ku -
ta tá si Alap (OT KA) el nö ki tisz tét.

An dor ka pro fesszor a tár sa dal mi
ré teg ző dés, a mo bi li tás és élet mód vál -
to zás, va la mint a de vi áns vi sel ke dés
szo cio ló gi á ja té ma kör ben vé gez te ku -
ta tá sa it. Pub li ká ci ó i nak so ra fog lal ko -
zott az ér tel mi ség sze rep vál sá gá nak
oka i val, a je len tár sa dal má nak rossz
köz ér ze té vel, a nyug dí ja sok hely ze té -
vel, az al ko ho liz mus vagy ha zánk né -
pe se dé sé nek kér dé se i vel.

Szá mos szak könyv és több száz ta -
nul mány szer ző je. A Bevezetésaszo-
ciológiába cí mű nép sze rű tan köny ve
a szo cio ló gi át és tár sa da lom is me re tet
fel ső fo kon ta nu ló hall ga tók, il let ve az
ok ta tók szá má ra egy aránt meg ke rül -
he tet len szak mun ka, húsz év tu do má -
nyos ku ta tá sa és ok ta tói ta pasz ta la ta
áll a hát te ré ben. 

An dor ka Ru dolf tag ja volt az Eu ró -
pai Tu do má nyos és Mű vé sze ti Aka dé -
mi á nak. 1996-ban Szé che nyi-díj jal
tün tet ték ki „a tár sa dal mi mo bi li tás
vizs gá la tá ban, va la mint a tu do mány -
szer ve zés ben és a nem zet kö zi tu do má -
nyos kap cso la tok fej lesz té sé ben szer -
zett ér de me i nek el is me ré se ként”. 1997-
ben Ma gyar Örök ség díj jal is eli mer ték,
s ab ban az év ben kap ta meg a Fran cia
Be csü let rend lo va gi fo ko za tát is.

Pres bi ter volt, 1991-től pe dig el lát -
ta a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Zsi na tá nak vi lá gi el nö ki tisz tét.

An dor ka Ru dolf pro fesszor ti zen -
öt év vel ez előtt, 1997. jú ni us 30-án
hunyt el.

g MTI

Tizenötévehunytel
AndorkaRudolf

Az ige hir de tés alap igé jé ül a meg hí -
vón is sze rep lő két igét (Róm 8,38a–
39b és 1Kor 15,10) vá lasz tot ta a püs -
pök. A két bib li ai sza kaszt egy más
mel lé té ve egy fon tos szem pont ra
hív ta fel a fi gyel met: az egyes szám -
ban va ló meg fo gal ma zás ból a mon -
da tok át vál ta nak töb bes szám ba.

„A ke resz tény éle tet nem le het
egye dül él ni – fo gal ma zott Gáncs Pé -
ter. – Ahogy az egyik vá lasz tott igé tek
is mond ja, ke gye lem ből vagy tok, akik
vagy tok, de így együtt, pár ban, egy ház -
me gyei el nök ség ként biz to sak le het -
tek ab ban, hogy Krisz tus sze re te te az
az erő, amely össze tart hat ti te ket, és se -
gít het ben ne te ket ab ban, hogy az egy -
ház me gye ja vá ra és Is ten di cső sé gé re
tud ja tok mun kál kod ni.”

Az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő
köz gyű lé sen a be ik ta tott el nök ség
tag jai el ső ként édes any juk hoz és fe -
le sé gük höz for dul tak a kö szö net sza -
va i val, majd a nyug díj ba vo nu ló Ri-
bárJános es pe res nek és az egy ház -
me gyei fel ügye lői tiszt sé get ed dig

be töl tő KoszorúsOszkárnak kö szön -
ték meg szol gá la tu kat. 

Az új el nök sé get a ke rü let ne vé -
ben elő ször RadosnéLengyelAnna

ke rü le ti fel ügye lő üd vö zöl te, majd
LuptákGyörgy bács-kis ku ni és Kon-
dorPéter ke let-bé ké si es pe res, va -
la mint Klenk József, a há zi gaz da

gyü le ke zet fel ügye lő je mond ta el jó -
kí ván sá ga it. 

Az al kal mat meg tisz tel te je len lé -
té vel, és szí vé lyes han gú kö szön tőt
mon dott Erdős Norbert kor mány -
meg bí zott, or szág gyű lé si kép vi se lő,
BabákMihály or szág gyű lé si kép vi -
se lő, Szar vas pol gár mes te re és dr.
DancsJózsef or szág gyű lé si kép vi se -
lő, Oros há za pol gár mes te re.

g Bo dazs

Azegyházmegyeielnökségtagjaival
interjúolvashatóaDéliEgyházkerü-
lethonlapján:del.lutheran.hu/hirek

Egyesszámbóltöbbesszámba
BeiktattákaNyugat-békésiEgyházmegyeelnökségét

meg hí vó
EztmondjaazÚr:„Örömmelteszekjótvelükteljesszívemmeléslelkemmel.” (Jer 32,41)

Urunk sze re tő gon dos ko dá sá nak ör ven dez ve ad juk hí rül, hogy a szü gyi evan gé li kus gyü le ke zet új pa ró ki á -
ja el ké szült. A Szügy ben jú li us 1-jén, va sár nap 16 óra kor kez dő dő há la adó is ten tisz te le ten dr.FabinyTamás, az
Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke fel szen te li az új épü le tet. 

Tisz te let tel és sze re tet tel hív juk ün ne pi al kal munk ra! 
Azegyházközségelnöksége

H i r d e t é s

b Het ven év után új ra es pe re si szék hely lett Szar vas, mi u tán jú ni us 23-
án GáncsPéter,a Déli Egy ház ke rü let püs pö ke be ik tat ta hi va ta lá ba a Nyu -
gat-bé ké si Egy ház me gye új el nök sé gét: LázárZsolt es pe rest és Mada-
rászGéza fel ügye lőt. Az ün ne pi al ka lom ra az Ótemp lom ban ke rült sor.

A meg szo kott va sár nap dél előt ti is ten -
tisz te le ten ke rült sor a Ke let-bé ké si
Egy ház me gye el nök sé gé nek meg ál dá -
sá ra jú ni us 24-én Bé kés csa bán. 

A har ma dik cik lu sát meg kez dő
KondorPéter es pe res és el nök tár sa,
dr.RückAndrás egy ház me gyei fel -
ügye lő be ik ta tá sán GáncsPéter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is -
ten igé jét. A li tur gi á ban KutyejPál
he lyi lel kész és LázárZsolt új nyu gat-
bé ké si es pe res se géd ke zett.

„Test vé rek va gyunk, akik nek az
Atya új ra ki oszt ja azt, ami az övé.
Szent lel két ad ja, hogy be tölt sé tek a
kül de té se te ket” – mond ta Lk 15,11–
12 alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban a
püs pök. 

Gáncs Pé ter fel idéz te Kon dor Pé -
ter ko ráb bi szék fog la ló já ban mon -

dott sza va it, me lyek sze rint „a sze -
re tet an gya la ként” sze ret ne szol -
gál ni az em be rek kö zött, majd ar ra
biz tat ta az új ra vá lasz tott es pe rest és
az egy ház me gyei fel ügye lőt: ta nít -
vány ként érez zék, hogy most va la -
mi új kez dőd het, mert az Atya új ra
meg oszt ja ve lük a kin csét, új ra bi zal -
mat ad ne kik a gyü le ke ze tek bi zal -
mán ke resz tül.

A be ik ta tást kö ve tő en a je len lé vő
lel ké szek a Confirma el ének lé sé vel
kér ték Is ten ere jét az egy ház me gyei
el nök ség to váb bi szol gá la tá hoz.

g A. M.

Azegyházmegyeielnökségtagjaival
interjúolvashatóaDéliEgyházkerü-
lethonlapján:del.lutheran.hu/hirek

KincsetkaptunkCsermely
Péter

aPuskin
utcában

CsermelyPéter há ló zat ku ta tó, a Sem -
mel weis Egye tem pro fesszo ra hi va -
ta lá ban ke res te fel GáncsPéter el nök-
püs pö köt. A ta lál ko zó egyik ap ro pó -
ját az ad ta, hogy az evan gé li kus pro -
fesszor mint az EvangélikusÉlet elő -
fi ze tő je ma gán le vél ben ér té kel te az
új ság ban is ol vas ha tó el nök-püs pö -
ki je len tést. A pro fesszor és a püs pök
ele ven dis kur zus ke re té ben vi tat ta
meg  egy há zunk éle té nek és stra té gia -
al ko tá sá nak ak tu á lis kér dé se it.

Gáncs Pé ter szak mai tá mo ga tást
kért a meg nö ve ke dett is ko la rend sze -
rünk kel kap cso la tos há ló zat épí tés
és te het ség gon do zás elő se gí té se ér -
de ké ben. Cser mely pro fesszor elő -
adást vál lalt a Dé li Egy ház ke rü let ok -
tó be ri gyü le ke zet ve ze tői kon fe ren ci -
á ján, mely nek ter ve zett cí me: Isten
hálózatai, evangélikus közösségte-
remtésünka21.században.

g Kiss Ta más felvétele
Evangélikus.hu
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A jú li us 18-ától 22-éig zaj ló Szél ró -
zsa ta lál ko zó té má ja a víz lesz. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Ara rát mun ka cso port ja kü lön sá tor -
ral te le pül majd ki a ren dez vény re,
ahol sok, a víz zel is kap cso la tos
hasz nos in for má ció és ér de kes prog -
ram vár ja az ér dek lő dő ket. 

Kör nye zet vé del mi szem pont ból
nagy ered mény nek tart juk, hogy
si ke rült el ér ni, hogy a víz el lá tást el -
ső sor ban nem pa lac ko zott ás vány -
víz zel old ják meg a ren de zők, ha -
nem ren del ke zés re áll nak majd ku -
la csok, ame lyek be jó mi nő sé gű ve -
ze té kes ivó vi zet tölt het nek a fesz ti -
vá lo zók. És hogy mi ért? 

Egy 2005-ös fel mé rés sze rint a
ma gya rok 39 szá za lé ka (a fő vá ro si ak
64 szá za lé ka) fo gyaszt na pi rend sze -
res ség gel ás vány vi zet. Ez leg alább 1,23
mil li árd (!) mű anyag pa lack meg vá -
sár lá sát je len ti éven te. A for ga lom -
ba ke rü lő pa lac kok nak csu pán 15
szá za lé ka köt ki a sze lek tív hul la dék -
gyűj tők ben, s en nek is leg fel jebb a fe -
lét tud ják új ra hasz no sí ta ni. 

A mű anyag pa lack kő olaj ból ada -
lé kok hoz zá adá sá val elő ál lí tott ter -
mék. A kör nye zet ben rend kí vül las -
san (a leg op ti mis tább becs lé sek sze -

rint is csak há rom száz év alatt) vagy
egy ál ta lán nem bom lik le, el ége té se
so rán vi szont a kör nye zet re és az
egész ség re ve szé lyes anya gok sza ba -
dul nak fel be lő le.

Az ás vány víz gyak ran több száz ki -
lo mé ter ről ke rül az áru ház pol ca i ra,
így a pa lac kok okoz ta szennye zés
mel lett a szál lí tás hoz el hasz nált
üzem anyag is nagy mér ték ben ter he li
a kör nye ze tet.

A PET pa lac kok hasz ná la tá nak
bi zo nyí tot tan van nak hi gi é ni ai ve szé -
lyei is. Hu szon négy órá val a fel bon -
tást kö ve tő en a pa lack fa lán meg je -
len nek a bak té ri u mok és a pe nész -
gom bák – még ak kor is, ha hű tő ben
tá rol juk. A PET pa lac kok to váb bá egy
an ti mon ne ve ze tű anya got tar tal -
maz nak, amely az ar zén hoz ha son -
ló an mér ge ző, vagy is ha me leg he lyen
tá rol juk a ben ne ta lál ha tó fo lya dék -
kal együtt, ak kor elő for dul hat, hogy
an ti mon ol dó dik ki a víz be.

Ma gyar or szá gon a csap víz szin te
min den hol fo gyaszt ha tó, jó mi nő sé -
gű. Ahol még sem, ott er re fel hív ják
a fi gyel met, és más úton gon dos kod -
nak a la kos ság ivó víz el lá tá sá ról. A
csap víz fo gyasz tá sa hosszú tá von
szer ve ze tünk szá má ra is ked ve zőbb.

A csap víz mi nő sé gét rend sze re sen
el len őr zik hi va ta los szer vek és ci vil
szer ve ze tek – pél dá ul a Tu da tos Vá -
sár lók Egye sü le te – is. Utób bi ak ta va -
lyi fel mé ré sé nek összeg ző ered mé nye
is meg győz het min ket: „Az ál ta lunk
vizs gált ese tek nem tá maszt ják alá a
ha zai la kos ság ré szé ről a csap víz iránt
ér zett bi zal mat lan sá got. A ve ze té kes
víz mi nő sé ge a vizs gált te le pü lé se ken
meg fe lelt a jog sza bály ban ta lál ha tó
víz mi nő sé gi (mik ro bio ló gi ai, ké mi ai)
elő írá sok nak, to váb bá a vizs gált ti zen -
hat fé le gyógy szer ma rad vány is a ki -
mu tat ha tó sá gi ha tár ér ték alatt volt.”

Mi ért adsz pénzt azért, ami
rosszabb, ami kor in gyen is meg kap -
ha tod azt, ami jobb? Pa lac ko zott
víz és do bo zos üdí tő he lyett vá laszd
a csap vi zet! 

g Ko dá csy-Si mon Esz ter,
azArarátmunkacsoportvezetője

Afolyóvízjobb,mintazállóvíz!

Evangélikus Élet 2012. július 1. f mozaik

ÜZ enet aZ ar ar átról

Rovatgazda:SántaAnikó

e vé l&le vé l

ré git és újat ün ne pel tünk Sár vá ron
Több he tes ké szü lő dés előz te meg az ez évi temp lom szen te lé si há la adó na pot
Sár vá ron. Az evan gé li kus egy ház köz ség tag jai szor gos han gyák hoz ha son -
ló an fá ra doz tak, hogy jú ni us 17-én min den az ün nep hez mél tó an tör tén jen.
A ven dég lá tó sze re pét a nő- és a fér fi egy let vál lal ta ma gá ra, mond hat ni, ru -
tin sze rű en, hisz nem ez volt az el ső al ka lom, hogy ilyen nagy lét szá mú ven -
dég se re get lát tak el. 

Az is ten tisz te let hez kap cso ló dó ün ne pi köz gyű lé sen gyü le ke ze tünk fel -
ügye lő je és vá ro sunk al pol gár mes te re em lé ke zett meg a temp lom fel szen -
te lé sé nek száz het ven ötö dik év for du ló já ról. GyarmatiIstván lel kész meg -
ál dot ta Atemplomegérkéi prog ram hoz kap cso ló dó gyer mek sar kot, és gyer -
me ke ink bir tok ba is vet ték (képünkön).

A sa rok ki ala kí tá sa két dél utánt vett igény be. Elő ször né hány ré gi pad fel -
ál do zá sá val a he lyet kel lett elő ké szí te ni. Más nap ba ba-ma más szü lők ál lí tot -
ták össze az új gyer mek bú to ro kat. Az a tény, hogy van nak köz tünk olya nok,
akik szin te mun ká ból jö vet tér nek be egy „kis bú tor sze re lés re”, nagy öröm
az egész gyü le ke zet szá má ra.

Az is ten tisz te let ré sze ként a Kortárskeresztyénkórus egy té tel ere jé ig –
kedv csi ná ló nak – íze lí tőt adott dél utá ni fel lé pé sé ből. Nagy öröm ben és sze -
re tet ben telt a dél előtt.

Az is ten tisz te let és az ebéd kö zöt ti szü net ben min den ki friss le ve gőn, az ár -
kád so ron fog lalt he lyet, majd gyü le ke ze tünk hat cso port ja szá molt be te vé -
keny sé gé ről Erősváramiközösségünk cím mel. Ha ran go zás kor a fér fi- és a nő -
egy let sa ját ké szí té sű fi nom fa la tok kal vár ta a gyü le ke ze tet kö zös ebéd re.

A dél utánt a Kortárskeresztyénkórus fel lé pé se nyi tot ta. Az újon nan ala kult
együt tes lét re jöt tét ame ri kai test vér gyü le ke ze tünk né pes cso port já nak ta valy
nyá ri sár vá ri lá to ga tá sa ins pi rál ta. Ame ri kai test vé re ink nem kis fel adat ra vál -
lal koz tak. A ná luk mél tán nép sze rű TheFeastofLife(Azéletünnepe) cí mű mu -
si calt ta ní tot ták be egy hét alatt a sár vá ri ak nak. A da rab bal há rom he lyen lép -
tek fel ma gya rok és ame ri ka i ak ve gye sen, s az elő adás nak nagy si ke re volt vá -
ros szer te. Ezen fel buz dul va ala kult meg ősszel a Kortárskeresztyénkórus.

A da lszövegek  for dí tá sát az ének kar ve ze tő je ké szí tet te el, és ezt ad ta elő
a kó rus az év fo lya mán – rész le tek ben – a csa lá di is ten tisz te le te ken, majd
a mu si cal öt té te lét jú ni us 17-én, va sár nap dél után a temp lom ban. A si ker
nem ma radt el: nem volt olyan em ber, akit ne ha tott vol na meg a ta pint ha -
tó sze re tet és a cso dá la tos, ál dá sos ének. 

A kó rus sze rep lé se után is mét az ár kád sor volt a hely szí ne a be szél ge tés -
nek és a sze re tet ven dég ség nek. 

Szí vün ket si mo gat ta, hogy egy va sár nap két szer is ün nep lő em be rek töl -
töt ték meg temp lo mun kat. Az ün ne pi per sely pénz pe dig a temp lom bel ső fel -
újí tá sá ra nyi tott temp lom ala pot gaz da gí tot ta. 

Do bai-Por pá czy Szil via

Hat va na dik há zas sá gi év for du ló
Gyé mánt év for du lós há la adó meg em lé ke zést tar tot tunk má jus 20-án az an -
gyal föl di evan gé li kus temp lom ban. Csa lád tag ja ink és a gyü le ke zet szí ne előtt
GrendorfPéter lel kész úr ál dott meg ben nün ket Lk 24,29 alap ján: „Maradj
velünk,mertesteledik,anapislehanyatlottmár.”

Hat van év nyi kö zös éle tünk ről – dió héj ban össze fog lal va – az alábbiakban
sze ret nék meg em lé kez ni.
PestiIstván és NagyEtelka 1952. ja nu ár 12-én kö tött há zas sá got. Na gyon fi -

a ta lok – 25 és 18 éve sek – vol tunk, ami kor sí rig tar tó hű sé get fo gad tunk egy -
más nak, és ki mond tuk a bol do gí tó igent. Há zas éle tünk irány tű je és kö ve ten -
dő pél da ké pe szü le ink egy más iránt ér zett sze re te te és pél da mu ta tó éle te volt.

Fér jem a ka to nai pá lyát vá lasz tot ta élet hi va tá sul. Re pü lő mér nö ki dip lo -
má val az or szág hat re pü lő te rén tel je sí tett ve ze tő mű sza ki szol gá la tot. Negy -
ven hét év nyi mun ka vi szony után az Or szá gos Lé gi erő Pa rancs nok ság tól ment
nyug díj ba re pü lő fő mér nö ki be osz tás ban és ez re de si rang ban.

Eb ben a ne héz, fá rad sá gos és fe le lős ség tel jes mun ká ban én min dig hű sé -
ges és sze re tő hit ves ként áll tam mel let te. Két fi unk kal me leg és biz ton sá gos
ott hont és sze re tő csa lá di lég kört te rem tet tünk ma gunk nak. Min dig szem
előtt tar tot tuk a krisz tu si tör vényt: „Egymásterhéthordozzátok…” (Gal 6,2)

Az édes anyai és hit ve si sze rep kör be töl té se mel lett én is se gí tet tem mun -
kám mal csa lá dunk jó lé té nek biz to sí tá sát. Köny ve lő ként dol goz tam vi dé ki szol -
gá la ti he lyün kön és Bu da pest re ke rü lé sünk után is.

Ami kor fi a ink ki re pül tek a csa lá di fé szek ből, ma guk kal vit ték és meg tar tot -
ták az ott hon me le gét és sze re te tét. Mi pe dig ket ten ma rad va foly tat tuk ak tív és
szor gal mas éle tün ket, és ápol tuk az új ta gok kal ki bő vült csa lá di kö zös sé günk kö -
zöt ti össze tar to zás és sze re tet ér zé sét, mert szí vünk ben hor doz zuk a mai na pig
Bib li ánk üze ne tét, hogy a „szeretetsohaelnemfogy” (1Kor 13).

Ma már idős em be rek va gyunk, de ro gya do zó tér dek kel a ha za fe lé ve ze -
tő úton is meg tart juk a Bib lia in tő sza vát: „Járjatokaszeretetben,ahogyan
Krisztusisszeretetttiteket.” (Ef 5,2)

Vé ge ze tül imá ink ba fog lal va együtt mond juk a zsol tá ros sal: „Öregkorom-
bansevesselengem,haelfogyazerőm,nehagyjel.” (Zsolt 71,9)

Erős vár a mi Is te nünk!
Pes ti Ist ván né (Budapest)

b Is mét kon fir man du sok zsi va já -
tól volt han gos jú ni us 18–23.
kö zött a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol -
lé gi um. Az im má ron nyol ca dik
al ka lom mal meg ren de zett déli
egy ház ke rü le ti kon fir man dus-
és if jú sá gi tá bor het ven hat – a ke -
rü let nyolc kü lön bö ző gyü le ke ze -
té ből ér ke zett – részt ve vő je Jé zus
Pé ter nek szó ló biz ta tó sza vai
alap ján gon dol ko dott, be szél ge -
tett, ve tél ke dett. De per sze nem
ma radt el a stran do lás sem…

A he tet GáncsPéter el nök-püs pök
nyi tot ta meg, já té kos ve tél ke dő vel
han gol va a tá bor ra a gye re ke ket,
majd JónéJutasiAngelika elő adá -
sát hall gat tuk meg a misszi ó ról.

A reg ge li áhí ta tok té mái olyan
ószö vet sé gi „ha lá szok” vol tak,
aki ket Is ten meg szó lí tott, hogy
üze ne tét to vább ad ják az em be rek -
nek. Ge de on, Ná tán, Eli ze us,
Ámósz és Jó si ás éle té ből vett tör -
té ne tek se gít sé gé vel igye kez tünk
meg lát ni sa ját fel ada tun kat az
em ber ha lá szat ne héz és fe le lős -
ség tel jes mun ká já ban. Az al kal -
ma kon sok szor – és a ve ze tők szá -
má ra né ha in do ko lat la nul – han -
gos és vi dám fi a ta lok, re mél jük, meg -
érez ték, hogy ha ész lel jük éle tünk ben
az „is te ni wi fi” je len lé tét, mind annyi -
an al kal mas sá vá lunk az ő sze re te té -
nek fel fo gá sá ra és to vább adá sá ra. 

Es ti prog ram ja ink na gyon vál to -
za to sak vol tak. Az el ső éj sza kát
meg le pe tés tú rá val és sze re nád dal
tet tük em lé ke ze tes sé, szer dán a Sally
Gardens együt tes va rá zsolt ír han gu -
la tot a dísz te rem be. Csü tör tö kön
fil met néz tünk, majd a pén te ki ha -
lász lé par ti után a Korál-sziget kon -
cert je kö vet ke zett.

Há rom na pon át cso port be szél ge -
té sek ben dol goz tuk fel az „em ber ha -
lá szat” kü lön bö ző fá zi sa it, úgy mint
az el hí vást, a fel adat és az esz kö zök,
le he tő sé gek fel ku ta tá sát. S bár né ha
egy adott té má ban a ka ma szok meg -
szó lal ta tá sa nem tű nik könnyebb nek,
mint  ha ha la kat sze ret nénk szó ra bír -
ni, még is ér de kes és ins pi rá ló vé le mé -
nyek szü let tek eze ken az al kal ma kon.

Sza bad ide jük ben a részt ve vők
spor tol tak, be szél get tek a kol lé gi um
pá rat la nul szép kert jé ben, és ter mé sze -
te sen a ta ka ro dó idő pont já ig együtt
szur kol tak a fo ci-Eu ró pa-baj nok ság ak -

tu á lis mér kő zé se it néz ve. Jár tunk az
újon nan át adott bony há di ter mál für -
dő ben, a he lyi ha lá sza ti üzem ben és
egy tú rán is a szek szár di Sö tét-völgy -
ben. Sőt csü tör tök dél után ügyes sé gi
és szel le mi ve tél ke dőn is össze mér het -
ték tu dá su kat a kon fir mált fi a ta lok.

A zá ró is ten tisz te le ten már a kö -
zel gő bú csú ér zé sé től kis sé szo mo rú -
an ül dö gél tek a tá bo ro zók, és a mi -
ha ma rab bi vi szont lá tás ban re mény -
ked tek. Min den év ben így megy ez
Bony há don. 

Ha za ér kez ve Is ten nek há lás szív -
vel ol vas gat juk a vi lág há lón a tá -
bor ban szü le tett vagy el mé lyült ba -
rát sá gok hír adá sa it. Idén so kan a
tá bo ri da lok so ra it idéz ve ele ve ní tik
fel em lé ke i ket.

Kö szö ne tet kell mon da nunk a
tá bor ve ze tő nek, Aradi András
bony há di lel kész nek, aki évek
óta szí vén vi se li a tá bor min den
gond ját-ba ját, és a gim ná zi um ve -
ze tő sé gé nek, hogy fi a tal ja ink ott -
hon ra ta lál hat nak a kol lé gi um fa -
lai kö zött. 

Ha lak és ha lá szok va gyunk
mind annyi an, ke res sük a he lyün -
ket és a fel ada tun kat kor tól füg -
get le nül. Is ten ke gyel me az, hogy
aki csak egy szer is meg jár ta a
bony há di kon fir man dus- és if jú -
sá gi tá bort, ki tö röl he tet le nül egy

kö zös ség tag já vá lett. Mert kü lön bö -
ző uta kon bár, de az áram la tok egy
irány ba so dor nak ben nün ket.

Erős há ló a mi Is te nünk!
g La czi Ani kó

EmberhalászatBonyhádon

TiszteltElőfizetőink!
Az EvangélikusÉlet ter jesz té sé vel a Lu ther Ki adó jú ni us 8-tól új ter jesz tőt bí zott meg. Egy pél dá nyos egyé ni elő -
fi ze tő ink szá má ra a ter jesz tést ezen túl a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. vég zi. 

A ter jesz tő vál tás so ha nem zök ke nő men tes, így tü rel met és együtt mű kö dést ké rünk azon elő fi ze tő ink től, aki -
ket e vál to zás – át me ne ti leg – eset leg hát rá nyo san érint. Kér jük, ha a lap kéz be sí té sé ben fenn aka dást ta pasz -
tal nak (ha he ti la punk kés ve vagy egy ál ta lán nem ér ke zik meg), azt ha la dék ta la nul je lez zék az EvangélikusÉlet
szer kesz tő sé gé nek az aláb bi el ér he tő sé ge ken:

Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Te le fon: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Elekt ro ni kus le ve let az elofizetes@evelet.hu e-mail cím re vá runk. 

(Az egyé ni elő fi ze té sek kel kap cso la tos ügyek ben – a szer kesz tő sé gen be lül – BallaMária szer kesz tő sé gi tit -
kár készséggel áll tisz telt elő fi ze tő ink ren del ke zé sé re.)

Meg ér té sü ket ez úton is kö szön jük. 
Lu ther Ki adó
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
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külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
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VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evangélikusistentisztelet
közvetítése
Porrogszentkirályról
Igét hir det: 
Sik ter Já nos lel kész
10.40 / m1
Evangélikusmagazin
(is mét lés: 13.40 / m2)
11.10 / m1
Reformátustemplomok
15.05 / Bar tók rá dió
JubilateDeo
Év szá za dok egy há zi 
mu zsi ká ja
18.10 / Du na World
Másfélmilliólépés
Magyarországon
22.20 / Pax Tv
Atraumatológia
–Hétköznapokegymegyei
kórházban
(dokumentumfilm)

HÉTFŐ

13.30 / Bar tók rá dió
ABudapestiFesztiválzenekar
tagjainakkamarahangversenye
Ben ne: Ga li na Uszt volsz ka ja: 
Do na nob is pacem
13.30 / Kos suth rá dió
ErősváramiIstenünk!
Az evan gé li kus 
egy ház fél órá ja
14.06 / Kos suth rá dió
Arcvonások
Ka la már Haj nal ka 
kli ni kai szak pszi cho ló gus
16.30 / Du na Tv
Mesélőcégtáblák
Ba la ton Gőz ha jó zá si Tár sa ság
19.05 / Du na Tv
Százévfotográfia
(magyardokumentumfilm)
19.35 / Bar tók rá dió
APurcellkórusésazOrfeo
kamarazenekarhangversenye
Jo hann Se bas ti an Bach kan tá tái

KEDD

10.00 / Pax Tv
Mitérazember,havak?
(portréfilm)
14.10 / RTL Klub
Másodiknekifutás
(angol–amerikaifilm,1994) (98’)
15.35 / Du na World
Dunaanziksz
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Az Ópe ren ci ás-ten ge ren 
in nen és túl…
19.05 / Du na Tv
Herculaneum
–Afényéssötétségkrónikája
(olaszdokumentumfilm)
19.35 / Bar tók rá dió
Bravissimo!
Ben ne:
Vi rágh And rás or go nál 
a bu da vá ri Má tyás-temp lom ban
0.50 / m1
Barangolásokötkontinensen

SZERDA

7.35 / Du na Tv
Alélekrangjelzései
Be szél ge tés 
dr. Gyök össy End ré vel
13.30 / Kos suth rá dió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
18.00 / Bar tók rá dió
Ahétzeneszerzői:
NagyFrigyesporoszkirály
komponistái
Carl Phi lipp Ema nu el Bach
21.15 / Du na Tv
Avégzetháza
(franciatévéfilm,2009) (95’)
23.00 / Bar tók rá dió
Mic ha el Bub lé (ének-) és
Her bie Han cock (zon go ra-)
fel vé te le i ből
23.25 / m1
Versailles–egykirályálma
(franciadokudráma,2008) (59’) 

CSÜTÖRTÖK

15.35 / Du na Tv
Szétszóródtunk
(magyardokumentumfilm)
16.55 / Du na Tv
Mesélőcégtáblák
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
A fo gas ke re kű
17.06 / Kos suth rá dió
IrányLondon!
(olimpiaimagazin)
18.00 / Bar tók rá dió
Ahétzeneszerzői:
NagyFrigyesporoszkirály
komponistái
Carl Hein rich Gra un: 
Jé zus ha lá la – rész le tek
19.40 / Kos suth rá dió
Álomkófic
Vá lo ga tás a Miszt rál együt tes
fel vé te le i ből
21.15 / Du na Tv
Neméranevem
(magyarjátékfilm,1961) (90’)

PÉNTEK

7.35 / Du na Tv
AHabsburgokésMagyarország
(magyarismeretterjesztő
sorozat)
Egy eu ró pai di nasz tia szü le té se
14.30 / m2
Rómaikarnevál
(magyartévéjáték,1974) (75’)
15.45 / m2
Jelképtár
A li li om
19.05 / Du na Tv
Avasfüggöny
–Európazöldéve
(angolismeretterjesztőfilm)
22.30 / Bar tók rá dió
AzAlpoktólZoborvidékig
Je ru zsá lem
24.00 / Bar tók rá dió
Arsnova
Áchim Er zsé bet 
or go na hang ver se nye 
a bu da pes ti Szent Ist ván-
ba zi li ká ban

SZOMBAT

5.25 / Du na Tv
Balatoniutazás
Sze lek szár nyán
9.00 / m1
Mozdulj!
(szabadidősport-magazin)
10.00 / Du na Tv
Élőegyház
(vallásihíradó)
10.30 / Du na Tv
Istenkezében
El né mult ha ran gok 2.
14.05 / m2
Magyarországtörténete
A Rá ko si-rend szer
19.35 / Du na Tv
BródySándor:
Atanítónő
A szol no ki Szig li ge ti Szín ház
elő adá sa fel vé tel ről
20.05 / Kos suth rá dió
Estiséta
Riportok, beszélgetések, művek:
a kultúra ösvényein

VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Kapocs
(vasárnapiökumenikus
műsor)
10.30 / m1
ABibliaamagyar
képzőművészetben
10.45 / m1
Reformátusmagazin
11.00 / Du na Tv
Reformátusistentisztelet
közvetítéseSzékesfehérvárról
11.15 / m1
Evangélikustemplomok
(is mét lés: 14.20 / m2)
12.00 / Kos suth rá dió
Déliharangszóacsékúti
evangélikustemplomból
15.05 / Bar tók rá dió
JubilateDeo
Hän del: Ut rech ti Te De um
21.15 / Bar tók rá dió
Azemberihangdicsérete
Bruck ner: f-moll mi se

vASÁRnAPTÓLvASÁRnAPIg
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúlius1-jétőljúlius8-áig

va sár nap (jú li us 1.)
Agyonfárasztodmagadtervezgetésekkel. Ézs 47,13a (1Kor 7,17; Lk 6,36–42;
Róm 14,10–13; Zsolt 106,24–48) Ézsa i ás Ba bi lon el le ni pró fé ci á já ban
hang zik el ez a mon dat. A ba bi lo ni ak azt gon dol ták, hogy ki rá lya ik a má -
gu sok és csil lag jó sok tu do má nyá ra ala po zott bölcs ter vek alap ján hó dít -
hat ták meg a fél vi lá got. A pró fé ta tud ja, hogy mind ez Is ten ter vé nek volt
ré sze, bár a ba bi lo ni ak nak sej tel mük sem volt er ről. A pró fé ta előtt Is ten
azt is fel tár ta, hogy ter ve Ba bi lon ha tal mát het ven év re kor lá toz ta. En nek
tu da tá ban mond ja, hogy a ba bi lo ni ak ad di gi si ke re ik re ala poz va hi á ba ter -
vez ge tik a még di cső sé ge sebb jö vőt, mert ami kor el jön az ide je, bi ro dal -
muk egy szem pil lan tás alatt tű nik majd el a tör té ne lem süllyesz tő jé ben. Mert
Is ten ter ve ak kor is fe lül ír ja az em be rek ter ve it, ha azok pil la nat nyi lag meg -
ala po zott nak lát sza nak. 

Hét fő (jú li us 2.)
Ahamisügytőlmaradjtávol. 2Móz 23,7 (1Pt 2,1–2; Lk 5,17–26; 1Kir 21,17–
29) A mon dat így foly ta tó dik: „…azártatlantésigazatneöldmeg,mertén
nemadokigazatabűnösnek!” Bár Is ten bo csá na tot ígér a meg té rő bű nös -
nek, ez nem je len ti azt, hogy iga zat ad ne ki, és el kö ve tett tet tét utó lag jó vá -
hagy ja. Iga za van Luthernak, ami kor a Nagykátéban a má so dik pa ran cso -
la tot úgy ma gya ráz za, hogy aki Is ten ne vé ben ha mis ügyet vé del mez, vagy
Is ten ne vét bár mi lyen mó don ha mis ság ba ke ve ri, az Is tent ká ro mol ja, és ezért
nem ma rad bün te tés nél kül.

kedd (jú li us 3.)
Sokanmondják:Bárjónapokatlátnánk,ésránkragyognaorcádvilágossá-
ga,Urunk! Zsolt 4,7 (Jn 8,12; Neh 9,1–3.29–36; 1Kir 22,1–23) Pé ter apos tol
ezt így kom men tál ja: „Mertakiszeretneörülniazéletnekésjónapokatlát-
ni,óvjanyelvétagonosztólésajkait,hogyneszóljanakálnokságot.” (1Pt 3,10)
Szép pél dá ja ez Luther ta ní tá sá nak, hogy a Szent írás ön ma gát ma gya ráz za.
Aki Is ten ne vé vel ha mis ügyet vé del mez vagy ha zug sá go kat fe dez, az ne szá -
mít son jó na pok ra!

Szer da (jú li us 4.)
AzénUram,azÚr,megsegítengem,ezértnemmaradokgyalázatban. Ézs
50,7 (Ef 2,13; Mk 11,/20–21/22–26; 1Kir 22,24–40) Az Úr szen ve dő Szol gá -
ja nem ma ga akar ja meg vé de ni be csü le tét és iga zát, ha nem ezt tel je sen Is -
ten re bíz za. Et től nem tán to ro dik el, no ha min den amel lett szól, hogy Is ten
is el hagy ta, és nem si et se gít sé gé re. Ám amíg a ha mis ság vé del me zői vé gül
Is ten ha tal má ba üt köz nek, ad dig az igaz ügy kép vi se lő i nek Is ten igaz sá got
szol gál tat.

csü tör tök (jú li us 5.)
AzÚrlelkenyugszikrajta,abölcsességésértelemlelke,atanácséserőlel-
ke,azÚrismereténekésfélelméneklelke. Ézs 11,2 (2Kor 5,19; 1Kor 12,19–26;
Mik 1,1–9) Ézsa i ás pró fé ci á ja a Mes si ás ról szól. Hús vét kor fény de rült rá, hogy
a Jé zust fo gan ta tá sa pil la na tá tól be töl tő Lé lek erő sebb a ha mis ság lel ké nél,
ami el len sé ge it ar ra kész tet te, hogy ha lál ba küld jék. Mert amíg a ha mis ság
lel ké nek „tu do má nya” az élő el pusz tí tá sa, ad dig Is ten Lel ke meg ele ve ní ti a
hol tat. „Csodálatosnekemezatudás,igenmagas,nemtudomfelfogni” – vall -
ja a zsol tá ros (Zsolt 139,6).

pén tek (jú li us 6.)
AtemegváltódIzráelSzentje,akitazegészföldIstenénekhívnak. Ézs 54,5
(1Kor 12,3; Lk 23,17–26; Mik 2,1–13) Is ten, a min den ség Is te ne, már vá lasz -
tott né pe tör té nel mé ben is meg vál tó Is ten nek bi zo nyult. A bű nö sök meg -
vál tó Is tene ként lé pett a föld re ak kor is, ami kor Jé zus Krisz tus ban meg tes -
te sült. Mert bár Is ten so ha nem ad iga zat a bű nös nek, és nem hagy ja jó vá
bű nét, még is meg vált ja a ha lál és a kár ho zat ha tal má ból a ma ga igaz sá gá -
nak ere jé vel, s ez nem más, mint an nak a sze re tet nek a ha tal ma, amely Krisz -
tust Is ten aka ra tá ból az ér tünk ön ként vál lalt ha lál ba vit te. 

Szom bat (jú li us 7.)
Elfelejtettedalkotódat,azUrat,akiazegetkifeszítette,ésalapotvetettaföld-
nek? Ézs 51,13a (1Pt 1,23; 2Kor 13,10–13; Mik 3,1–12) A pró fé ta ar ra em lé kez -
te ti né pét, hogy ami kor ide ge nek ural ma alá ke rül, va ló já ban ak kor is Is ten
ural ma alatt áll, mi ként el nyo mói is. Ami tör té nik ve lük, csak azért tör tén -
het, mert Is ten meg en ge di. Gyak ran mi is meg fe led ke zünk Is ten min de nek
fö löt ti ha tal má ról, és csak azok nak a ha tal mát érez zük re á lis nak, akik től itt
a föl dön az éle tünk, a meg él he té sünk, a bol do gu lá sunk függ. Emel lett ret -
teg ve gon do lunk a vé gül mind annyi un kat el ra ga dó ha lál ha tal má ra. Pe dig
min den ha ta lom – még a ha lál is – Is ten szol gá ja, és ne künk min dig csak egy
ha ta lom mal, Is ten ha tal má val kell szá mol nunk. Itt a föl dön is min den dol -
gunk ban övé az utol só szó, és ha ben ne bí zunk, az ő sza va a ha lál ból is élet -
re fog kel te ni. 

g Vég he lyi An tal

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
evan gé li kus mű sor a ma gyar te le ví zi ó ban

Jú li us 1-jén, va sár nap Evangélikusmagazin sze re pel az m1 mű so rán 10.40-
kor, az m2-n 13.40-kor. A ma ga zin ban töb bek kö zött rész le te ket lát ha tunk
RichlyZsolt ké szü lő Lu ther-rajz film jé ből, va la mint el lá to ga tunk a nyolc -
van éves szé kes fe hér vá ri temp lom ba és a Szél ró zsa ta lál ko zó hely szí né re,
Fo nyód li get re is. Szer kesz tő NagyLászló, ren de ző HorváthTamás.

evan gé li kus is ten tisz te let a ma gyar rá di ó ban
Jú li us 1-jén, va sár nap 10.04-es kez dés sel a Kos suth rá di ó ban Por rog szent -
ki rály ról hall ha tunk evan gé li kus is ten tisz te le tet. Igét hir det SikterJános,
a gyü le ke zet lel ké sze.

kol lé gi u mi fel hí vás
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u ma
(VII. ke rü let, Ró zsák te re 1.)
felvételt hirdet a 2012/2013-as
tanévre középfokú képzésben
résztvevőlányoknakésfiúknak
egy aránt. Elő nyünk a fo lya ma -
tos nyit va tar tás, a jó meg kö ze -
lít he tő ség és a hely ben fő zött,
vál to za tos ét rend. Ugyan itt
szor gal mi idő sza kon kí vül szál -
lás le he tő ség – szo lid he lyen,
szo lid ára kon – min den kor osz -
tály szá má ra, ha tá ron in nen ről
és ha tá ron túl ról ér ke zők nek
egy a ránt!

Ér dek lőd ni és je lent kez ni a
vermesne.nikoletta@lutheran.hu
e-mail cí men, az 1/351-0522-es és
a 20/824-9060-as te le fon szá mo -
kon le het. Sze re tet tel hív juk és
vár juk az ér dek lő dő ket!

APRÓHIRDETÉS

TakátsEszter „Nema jutalomért”
című kon cert je lesz hallható a mis -
kol ci evan gé li kus temp lom ban jú li -
us 8-án, va sár nap 17 óra kor. A be lé -
pés in gye nes! W W W . M Y L U T H E R . H U

e v a n g é l i k u s  é l e t


