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Amikorakevesebbnemtöbb! f 2.oldal
Égtájolódr.FabinyTamással f 3.oldal
Jézussalfutok f 4.oldal
InterjúSzéllBulcsúlelkésszel f 10.oldal
Meddigsántikáltokkétfelé? f 11.oldal
Szólaharang! f 13.oldal

„Az alig két száz ezer főt szám lá ló or szág ban szin te
ki vé tel nél kül min den ki ke resz tény. Bal gán pro -
voka tív kér dé sem re, hogy Sza mo án mit csi nál nak
va sár na pon ként az em be rek, Sus a na cso dál koz va
fe lel: »Hát temp lom ba men nek! Az a nap az Úré.«”

NewYork–ötimanaponát f 8–9.oldal

„A ro ma atya fi a k éle té ben igen je len tős vál to zás
ez. Az volt már a meg té ré sük, hit re ju tá suk is,
ami azon ban újabb sú lyos kér dést ve tett fel 
min den ki szá má ra: mi ből él je nek meg ez után, 
ha már nem le het úgy, aho gyan ad dig?”

„Nyitottajtótadtameléd” f 5.oldal

„Mi si ke tek va gyunk: az ér zel mi vi lá gunk, 
a lé lek ér zé se és a vi zu a li tás szá munk ra 
na gyon fon tos. Örü lünk, hogy most már 
a hal lás sé rül tek hez is el jut hat az evan gé li um.”

JelbeszélgetésekaReménységfesztiválon
f 7.oldal

g Pát kai Ró bert 

Köl csö nös en ged mé nyek alap ján lét -
re jött meg egye zés – ez a la tin ere de -
tű kompromisszum szó je len té se.
Te hát nem meg al ku vást je löl, ha nem
eti kai töl té sű ki fe je zés; ar ra utal,
hogy a fe lek a cél von zá sá ban és a
köz ér dek ja vá ra ké szek jár ha tó, kö -
zös utat ke res ni. És mi vel az egyes
em ber nek – épp úgy, mint a kö zös -
ség nek – al kal maz kod nia kell a ter -
mé sze ti, tör té nel mi, szo ci á lis mi li ő -
höz, vagy is ér de ke it má sok ér de ke -
i vel, cél ja it má sok cél ja i val, el veit
má sok el ve i vel kell össze han gol nia,
sok szor a komp ro misszum a kö zös -
sé gi élet egyet len modusvivendije.

Csa lá di kö zös ség, tár sa dal mi élet,
gaz da sá gi együtt mű kö dés, nem zet -
kö zi po li ti ka nem kép zel he tő el
komp ro misszum nél kül. A fa na ti kus
ego iz mus, amely csak ön ér de ket lát,
és a fa na ti kus ide a liz mus, amely
csak a sa ját igaz sá got fo gad ja el ér vé -
nyes nek, olyan szél ső ség, olyan ra di -
ká li san kon zek vens ne ga tív ma ga tar -
tás, mely nek kép vi se lői – a pszi -
cho ló gu sok sze rint – ideg gyógy in té -
zet be va lók, ahol vi gyáz nak rá juk, és
se gí te ni akar nak raj tuk. Ha vi szont
min den na pi em be rek kö zött él nek,
eset leg ma gas hi va ta li, tár sa dal mi
po zí ci ó kat töl te nek be, ak kor nagy
tra gé di ák oko zó i vá vál hat nak. 

A meg ol dást ke re ső em ber be lát -
ja, hogy a komp ro misszum a konflik -
tus és a tra gé dia el ke rü lé sé nek sok -
szor egyet len út ja.

Ne künk, ma gya rok nak kor mány -
szin ten, a pár tok vo nat ko zá sá ban, a
ha tá ron tú li ma gyar szer ve ze tek éle -
té ben, a nyu ga ti szór vány ma gyar ság
össze füg gé sé ben épp úgy, mint egyé -
ni éle tünk ben, tud nunk kell, hogy a
mi nem ze ti vagy ép pen sze mé lyes
igaz sá gunk sem mi lyen vo nat ko zás -
ban nem kü lö nít he tő el az egye te mes
em be ri igaz ság egé szé től. 

Nap ja ink ban fáj dal ma san ta pasz -
tal juk, hogy a ha tá ra in kon tú li sze lek -
tív jog ér zé keny ség még min dig
mennyi re élet rom bo ló, és sem mi be
ve szi az igaz ság egy és oszt ha tat lan
va ló sá gát. Ta núi va gyunk a na ci o na -
liz mu sok so ro za tos at ro ci tá sa i nak, a
kor mány za ti komp ro misszum kész -
ség, a kö zös meg ol dást ke re ső ma ga -
tar tás hi á nyá nak. 

Ezért ne künk kö vet ke ze te sen vál -
lal nunk kell az egye te mes em be ri
igaz ság, az em be ri jo gok min den
mást fe lül író fon tos sá gát. Ab ba pe -
dig sors dön tő en be le tar to zik, hogy ha
ben nün ket ér nek jog fosz tá sok, diszk -
ri mi ná ci ók, az ele ve töb bet je lent sen
szá munk ra ma gyar sé re lem nél. A
bár hol meg sér tett em be ri igaz ság
kap csán hang sú lyo san ré szünk kell,
hogy le gyen a til ta ko zó ki ál tás ban, a
szel le mi szo li da ri tás vál la lá sá ban.
Ilyen nem zet po li ti ka és ál lam pol -
gá ri ma ga tar tás a ma gyar sé rel mek
or vos lá sá hoz is ked ve zőbb nem zet -
kö zi haj lan dó sá got tud éb resz te ni. 

A hu má num, a szo li da ri tás, az
igaz ság, az er kölcs zsi nór mér té ke, a
szel lem és a szó szék iga za már nem
csu pán fö löt tünk le be gő esz mény
és mér ce, ame lyet dél utá ni ká vé zás
köz ben szó ba ho zunk, ha nem a leg -
re á li sabb kö ve tel mény szá munk ra. Ez
egyé ni leg azt je len ti, hogy gyar ló vi -
lá gunk ban csak a sze mé lyes vál la lás
és a fe le lős ség ad ér tel met és ér té ket
a lé te zés nek, és vá lik tár sa dal mat és
nem ze tet for má ló erő vé. Ha olyan
büsz kén be szé lünk a ter mé szet tu do -
má nyok for ra dal má ról, va jon tár sa -
dal mi és nem ze ti adott sá ga ink is me -
re té ben mi lyen re á lis in dok kal akar -
juk hin ni, hogy er köl csi for ra da lom
nél kül ké pe sek le szünk él ni és élet -
ben ma rad ni?

A komp ro misszum – mint meg vá -
la szo lás ra és gya kor la ti át ül te tés re
szánt fo ga lom – nem csak a szo cio -
ló gu so kat és a pszi cho ló gu so kat ér -
dek li, ha nem, ért he tő en, a ke resz tény

teo ló gi ai eti ká nak is fon tos ré sze. E
he lyütt alig ha vál lal koz ha tunk más -
ra, mint ar ra, hogy né hány gon do la -
tot ra gad junk ki e prob le ma ti ká ból,
a meg ol dá si kí sér le tek ből, és a ma -
gunk szá má ra le von juk a gya kor lati
ta nul sá got.

A ke resz tény eti ka alap ja az is te ni
pa rancs, amely fel té tel nél kül kö ve te li
a sze re te tet és az igaz sá got. Vi szont
mi kép te le nek va gyunk ki egyen lí te -
ni a sze re tet és igaz ság el vi és gya kor -
la ti el len té tét. De ha ma gá ban a pa -
rancs ban nem len ne is fe szült ség, mi
ak kor sem tud nánk mást ten ni – tu -
da to san vagy tu dat alat ti meg kö tött -
sé günk ből ere dő en –, mint hogy el -
le ne sze gü lünk Is ten pa ran csá nak.
Ami kor el hang zik a pa rancs: „Tedd
ezt!” – ben nünk mű köd ni kezd va la -
mi engedetlenségimechanizmus, és
így fe le lünk: „Nemteszem.”

A kér dés nek egy to váb bi té nye ző -
je a vi lág ban ke re sen dő, az em be ri
mi li ő ben. En nek egé szen más a szer -
ke ze te, mint a pa ran csé. Az egyik
négy szög, a má sik kör. Nem le het a
pa ran csot és a vi lá got össze il lesz te -
ni. Vagy az egyik nek, vagy a má sik -
nak tör nie kell. A pa ranccsal szem -
ben el hang zó szub jek tív nemteszem
mel lett te hát ott van a vi lág ban ben -
ne rej lő ob jet ív aka dály: nemlehet.

Vé gül a pa rancs be tölt he tet len sé -
gé nek egyik oka az a szi tu á ció, amely -
be be le ke rül he tünk, s amely ből bűn
nél kül, te hát az is te ni pa rancs meg -
sze gé se vagy el há rí tá sa nél kül egy sze -
rű en nem le het ki lá bol ni. Még vi lá -
go sab ban: sok hely zet ből nincs olyan
ki ve ze tő út, amely bűn nél kül va ló
len ne. 

Nos, ilyen kö rül mé nyek kö zött
az em ber töp ren ge ni kezd: mit te he -
tünk? Há rom le he tő sé günk van.

Az egyik az, hogy ha lá lo san ko mo -
lyan vesszük Is ten pa ran csát, és en nek
kö vet kez té ben ra di ká li san sza kí tunk
a vi lág gal. Vál lal juk a már tí rom sá got
vagy a re me te sé get. 

A má sik le he tő ség, hogy ko mo lyan
vesszük a vi lá got, és ra di ká li san sza kí -
tunk az Is ten nel. Vagy is azt tesszük,
amit két év szá zad sátánosköltői(By-
ron,Prevert,Carducci) ro man ti ku san
így fe jez tek ki: emeld fel a fe je det, em -
ber, nincs fö löt ted sem mi fé le pa ran -
cso ló kény úr! Amit két év szá zad fi lo -
zó fu sai el mé le ti vagy tör té nel mi in dok -
lás sal hir det tek: em ber, cse le ke de te id
mér té ke nem le het más, csak a ma gad
ér de ke vagy a ve led együtt élők ja va –
azt ko runk em be re ro man ti ka és fi lo -
zó fia nél kül gya ko rol ja: sza kí tott Is ten -
nel, és ügyet sem vet pa ran csá ra. 

E két vég let, a vi lág meg ve tés és az
Is ten-ta ga dás kö zött ott van szá -
munk ra a har ma dik le he tő ség is, s ez
az etikaikompromisszum.

Volt egy meg ol dá si kí sér let, amely
ErnstTroeltsch (1865–1923) ne vé hez
fű ző dik. Sze rin te nem kell sza kí ta nunk
sem Is ten nel, sem a vi lág gal, sem a ke -
resz tény ség gel, sem az eu ró pa i ság gal.
Nyu god tan vá laszt hat juk a komp ro -
misszu mot, mert ha egy új té nye zőt
épít ünk be le a komp ro misszum szer -
ke ze té be – és pe dig az idő nek és a tör -
té ne ti ség nek a té nye ző jét –, ak kor a
komp ro misszum nem je lent szé gyen -
le tes meg al ku vást. Is ten pa ran csá -
nak cél ja az, hogy meg va ló sul jon a tör -
té ne lem ben az ő or szá ga. Ezt a célt a
ma ga tel jes sé gé ben min dig szem előtt
kell tar ta nunk, de a tör té nel mi le he -
tő ség hez al kal maz kod va lé pés ről lé -
pés re kell meg kö ze lí te nünk. 

Ezt a teo ló gi ai ér ve lést kér dő je lez -
te meg PaulTillich (1886–1965), aki
ugyan csak so kat töp ren gett az idő -
be li lét prob lé mái fö lött. Szin te szen -
ve dé lyes ha rag gal bál vány imá dás -
nak ne vez te ezt az op ti mis ta fej lő dés -
hi tet: „Fej lő dés, vég te len fej lő dés!
Bé ke, bé ke az egész vi lá gon! Bol dog -
ság, bol dog ság min den ki nek! – min -
dig vol tak pró fé tái en nek a bál vány -
imá dás nak, ha zug pró fé ták, akik ezt
ki ál toz ták! És íme, mi tör tént?” 

Igen, azt tör tént, hogy a tu do -

mány és a tech ni ka se gít sé gé vel az
em be ri ség va ló ban so kat fej lő dött,
elő re ha ladt, de nem Is ten or szá ga fe -
lé, ha nem a tel jes meg sem mi sü lés fe -
lé. Mi már nem tu dunk bíz ni az au -
to ma ti kus fej lő dés ben.

Eb ből a váz la tos is mer te tés ből
nem tűn he tett ki kel lő éles ség gel az,
hogy ko runk leg ál ta lá no sabb teo ló -
gi ai és er köl csi kér dé sé ről van szó,
ami kor a komp ro misszum le he tő sé -
gé ről és eti kai szük sé ges sé gé ről be -
szé lünk. Nap lók, re gé nyek, szín da ra -
bok vi as kod nak ve le. A gya kor la ti vá -
laszt ese ten ként kell meg ad nunk,
igen sok szor nem kis va jú dás sal. 

A komp ro misszum el ke rül he tet len
az em ber éle té ben, de hoz zá kell ten -
nünk, hogy az iga zi komp ro misszum -
nak fel té te lei van nak. Az egyik az,
hogy bár a kö zös jó ér de ké ben az „él -
ni és él ni hagy ni” alap ján va la mit fel -
adok ad di gi me rev ál lás pon tom ból, de
so ha nem sza bad szem elől té vesz te -
nünk, hogy a vég ső er köl csi nor ma az
is te ni aka rat. 

A komp ro misszum má sik fel té te -
le pe dig, hogy te kin tet be ve gyük a fe -
le ba rát ér de két. So ha nem sza bad
te hát komp ro misszu mot köt ni asze-
retetellen.De ha komp  ro misszu mot
kö tünk a sze re tet je gyé ben, a kö zö sen
vál lalt cél ér de ké ben, ak kor már szo -
li da ri tást vál lal tunk egy kö zös vagy kö -
zös sé vált ügyért. 

Té mánk fel ve té se na gyon gya kor -
la ti. Mind annyi unk nak szin te na -
pon ként kell vá laszt ta lál nunk a kér -
dés re: mi kor és mi ben le gyünk en ge -
dé ke nyek, és mi kor és mi ben le -
gyünk hajt ha tat la nok? Ad jon Is ten
ne künk bölcs haj lé kony sá got min den
do log ban – a sze re tet ki vé te lé vel. A
sze re tet dol gá ban pe dig ad jon meg -
al ku vás nél kü li hajt ha tat lan sá got. 

Aszerzőevangélikuslelkész,azEgye-
sültAngolNyelvűEvangélikusEgyház
nyugalmazottpüspöke(London)

Kompromisszum–mint er köl csi ma ga tar tás
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LutherMarket–EgyházunkÜllőiútiadminisztrációsközpontjánakudvaránmúltpéntekenismétlehetőségnyílt
„megízlelni”aFiladelfiaEvangélikusEgyházközségszociálisföldprogramjánakgyümölcseit(észöldségeit).Anyír-
telekilelkiébredésváltozatoseredményeirőlriportunkaz5.oldalon.

A tiszt újí tás zsi nat ál tal meg ha tá ro zott rend jé nek meg fe le lő en a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház mind há rom ke rü le té ben le zaj lot tak az egy -
ház me gyei, il let ve egy ház ke rü leti szin tű választások. Mint ar ról la punk
is fo lya ma to san tu dó sít, az egy ház me gyei el nök sé gek tiszt ség vi se lő i nek
(es pe re sek, egy ház me gyei fel ügye lők) több sé gét már be is ik tat ták. Leg -
utób bi lap szá munk ide jén azon ban még csak a Dé li Egy ház ke rü let új ra -
vá lasz tott fel ügye lő jé nek – RadosnéLengyelAnnának – a sze mé lye volt
is mert. Idő köz ben a má sik két egy ház ke rü let ben is le zaj lott a fel ügye lő -
vá lasz tás, mely nek ered mé nye ként az el kö vet ke zen dő hat éves cik lus ban
észa kon dr.FábriGyörgy töl ti be a fel ügye lői tiszt sé get (EgerszegiBéla fel -
ügye lő je lölt 25, míg dr. Fáb ri György 51 sza va za tot ka pott.). A Nyu gati (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let ben az el ső vá lasz tá si for du ló nem ho zott ered ményt.
(Az aján lá sok be ér ke zé se után a je lölt sé get vál la ló KissnéKárászRózsa,
MészárosTamás és VéghSzabolcs kö zül vá laszt hat tak az egy ház ke rü let
pres bi té ri u mai.) A má so dik for du ló ban Mé szá ros Ta más 70, Végh Sza -
bolcs pe dig 38 sza va za tot ka pott, így az egy ház ke rü let új fel ügye lő je Mé -
szá ros Ta más lett. (Anyárfolyamánmindakétújegyházkerületifelügye-
lőttervezzükmeginterjúvolnilapunkban.)
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A Nyomorultak cí mű re gény vé ge fe -
lé Hugo az 1832-es pá ri zsi for ra da -
lom ról ír. Mi köz ben a ba ri kád mö gött
har minc-egy né hány fel ke lő a ha lál -
ra ké szül, mi köz ben a vész ha rang zú -
gá sa és ágyúk dö re je ráz za Pá rizs há -
za it, egy apa gyer me ké vel a Lu xem -
burg-kert ben sé tál, süt ké re zik a na -
pon. Mi köz ben má sik két fi úcs ka na -
pok óta nem evett, a sé tá ló gyer mek
a hattyúk nak ve ti ka lá csát. 

Azt ír ja ró luk Hu go: „Van nak em -
be rek, akik nem is kí ván nak töb bet;
akik ha övék az ég azúr ja, azt mond -
ják: ez elég! A cso dá ban el me rült ál -
mo do zók, akik nek fi gyel mét a nagy
tün dök lés el von ja az em ber ről, akik
nem ér tik, hogy is le het tö rőd ni en -
nek éh sé gé vel, an nak szom jú sá gá -
val… Kü lö nös, de va ló, ők be érik a
vég te len nel. Az em ber nagy szük ség -
le té ről, a vé ges ről, ami le he tő vé te szi
az em be ri ölel ke zést, nem vesz nek
tu do mást. (…) Öröm től su gár zó, de
vol ta kép pen ko mor lel kek ezek. Nem
sej tik, hogy szá na lom ra mél tók. Hi -
szen azok. Aki nem sír, az nem lát.”

Ma is van nak olya nok, akik füg get -
le nek akar nak ma rad ni. Aho gyan az
az apa is a fi á val: ne függ je nek a vi -
lág száz ba já tól, ne függ je nek nyo -
mor tól, for ra da lom tól, hadd örül hes -
se nek a nyá ri nap sü tés nek, az eső től
fel fris sült, zöld nö vény eknek. 

A Római levél alap ál lá sa, hogy
sem mi kép pen nem va gyunk füg get -
le nek. Vagy a bűn szol gá la tá ra ad juk
oda ma gu kat – és a go nosz ság fegy -
ve rei le szünk –, vagy Is ten nek ad juk
át ma gun kat. Ta lán tu dunk füg get le -
nedni a min ket kö rül ve vő nyo mo rú -
ság tól. Van nak, akik nem vál lal ják a
füg gő sé get a pár kap cso lat ban, és
há zas ság kö tés nél kül él nek együtt.

Van nak, akik nem vál lal ják a füg gő -
sé get az őket kö rül ve vő kö zös ség től
– já rás tól, me gyé től, ha zá tól –, csak
sa ját bé kes sé gü ket, nyu gal mu kat ke -
re sik. Még is, mi köz ben sza bad sá gun -
kért küz dünk, egy re éle seb ben ki tű -
nik, mennyi re nem va gyunk sza ba -
dok. Vagy a go nosz ság esz kö zei,
vagy Is ten szol gái va gyunk. 

A nép me sék vissza té rő moz za -
na ta, ami kor a her ceg kas té lyá ba
fo gad ja a ki rály kis asszonyt, s meg -
hagy ja, hogy a kas tély min den szo bá -
já ba be me het, csak a het ven he te dik
szo ba aj ta ját ne nyis sa ki. Va la hogy
így va gyunk, ami kor a füg gő ség
vagy-vagy kér dé se elénk ke rül. Hi -
szen ki akar na a go nosz ság szol gá já -
vá len ni?! Igen, át adom éle te met
Krisz tus nak! Az tán na gyon ha mar ki -
de rül, hogy Krisz tus vé gig jár hat ja éle -
tem het ven hat szo bá ját, de a het ven -
he te dik nek az aj ta ját, amely mö gött
ön zé sem és fé lel me im sár ká nya la kik,
zár va tar tom előt te. 

Há la le gyen Is ten nek, a dön tés nem
a mi énk. Ér de mes igénk egy-egy rész -
le té re kü lö nö sen is oda fi gyel nünk:
„mint akik halálból életre keltetek”,
„nem a törvény, hanem a kegyelem
uralmaalattvagytok”, és „melynekkö-
vetéséreadattatok”. Ezek a sza ka szok
ar ra épül nek, amit Jé zus mon dott ta -
nít vá nya i nak: „Nemtiválasztottatok
engem,haneménválasztottalakki(…)
titeket…” (Jn 15,16) Ezek a sza ka szok ar -
ra épül nek, amit múlt hé ten ol vas tunk
Pál apos tol ról: hogy Jé zus ál lí tot ta őt
meg a da masz ku szi úton, Jé zus for dí -
tot ta meg Pál apos tol éle tét. 

Há la le gyen Is ten nek, hogy ő már
dön tött: „Nefélj,mertmegváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!”
(Ézs 43,1) Mi zár va tart juk előt te het -

ven he te dik szo bán kat, ő vi szont ki tár -
ta ma gát tel je sen előt tünk. Mi – bű -
ne ink mi att – el ta kar juk ma gun kat
előt te, ő azon ban igaz sá gá nak, tisz ta -
sá gá nak ere jé vel hagy ta, hogy a ke resz -
ten meg fosszák ru há i tól, s nem szé -
gyen le tes mez te len sé ge, ha nem sze re -
te té nek ha tal ma lett ak kor lát ha tó vá. 

Nem mi dön töt tünk, hogy ki nek a
szol gá la tá ba ál lunk. Jé zus vá lasz tott ki,
Jé zus hí vott meg min ket, hogy hoz zá
tar toz zunk. Ke reszt sé günk ben be le -
vont min ket sa ját sor sá ba: ve le együtt
meg hal tunk, és ve le együtt élet re kel -
tünk. Már nem sa ját éle tün ket él jük,
ha nem Jé zus éle tét. Nem ma gun kéi
va gyunk, ha nem azé, aki ér tünk meg -
halt és fel tá madt. 

So kat mo so lyog tunk a szo ci a lis ta
idők rek lám ja in: „Ci pőt a ci pő bolt -
ból!” Pe dig mi lyen fon tos, hogy min -
den az le gyen, ami nek szán ták! Légy
az, aki vagy! 

Több há zas ság, több csa lád egy sé -
gét bont ja meg a sze rep té vesz tés. Pa -
pucs férj – mond juk, ha egy fér fi gye -
rek ként vi sel ke dik a há zas ság ban.
Olyan egy sze rű ki mon da ni, hogy a férj
és fe le ség tár sai egy más nak, még is
annyi szor lát juk, hogy va la ki apás ko -
dik vagy anyás ko dik fér je-fe le sé ge fö -
lött. Ugyan ilyen sú lyos, ha a gye re ket
ba rát nak né zik a szü lők, és rá pa kol ják
azo kat a ter he ket, ame lye ket ők ma -
guk is alig tud nak hor da ni. 

A leg gya ko ribb sze rep té vesz tés,
ami kor a gye rek vá lik csa lád fő vé: az ő
aka ra tá ra fi gyel az egész csa lád. Né ha
ne vet sé ges hely ze tek ala kul nak ki, va -
ló já ban azon ban csa lá di tra gé di ák
elő szo bá ja, ha ilyen sze rep té vesz tés be
ke rü lünk. Ci pőt a ci pő bolt ból: az apa
le gyen apa, a fe le ség le gyen fe le ség, a
gye rek le gyen gye rek. Légy az, aki vagy!

Pál apos tol en nél a gon do lat nál
már fel szó lí tó mó dot hasz nál. Elő -
ször hang zik a tény, a ki je len tés,
hogy aki Jé zus sal együtt meg halt a
ke reszt ség ben, az ve le együtt fel is tá -
madt új élet re. Elő ször hang zik az
evan gé li um: „Énsemítéllekeltéged!”
Az tán a fel szó lí tás: „Menjel,éstöb-
bénevétkezz!”

Nem a tör vény pa ran csa ez. Mert
a tör vény kül ső ren det ad. Aki a
tör vény be tű jét ol vas sa, csak köz ve -
tett kap cso lat ban áll az zal, aki ad ta a
tör vényt. Az új élet fel szó lí tó ere je pe -
dig ép pen a ta lál ko zás ban áll. Ab ban,
hogy Jé zus sal együtt hal tunk meg,
hogy ve le együtt tá mad tunk új élet -
re. Az új élet fel szó lí tó ere je ab ban áll,
amit az Úr mond: „Nefélj,merténve-
led vagyok!” (Ézs 43,5) Elő ször az
evan gé li um, s ab ból szü le tik az új élet
fel szó lí tá sa: „Tagjaitokatisadjátokát
azigazságfegyvereikéntIstennek!”

Az új élet nem ma gá tól fej lő dik.
Aho gyan a férj sem „ma gá tól” vá lik
férj jé, a szü lő sem ma gá tól vá lik szü -
lő vé, ha nem az em ber nek min den
újabb hely zet ben fel kell vál lal nia azt,
aki vé vált. Így ne künk is, mi vel Jé zus
mel lénk állt, vál lal nunk kell azt, akik
va gyunk: ke resz tyén éle tün ket. 

S bár a dön tés egy szer s min den -
kor ra szól, a meg té rés még is na -
pon kén ti. Pál apos tol ma ga is küzd
ha lál ra ítélt tes té vel, és a nagy el ha -
tá ro zás ból csön des imád ság szü le tik.

g Ben c ze And rás

Imádkozzunk!„Amegtérésre, Jézu-
som,/Kérlek,teadjerőt,/Hogymeg-
állhassakegykoron,/Uram,színed
előtt!”(EÉ 319,6)

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe u tán 6.  va Sár nap – rÓm 6,12–18

Isten,szívemnekedadom…
a va Sárnap ig éje

Az em be ri élet nek, gon dol ko dás -
nak, cse lek vé si rend sze rek nek meg -
van a ma guk me net rend je. Le het
cif ráz ni, le het egy sze rű sí te ni, de a lé -
nyeg lé nyeg ma rad. S ha túl bo nyo lít -
juk vagy túl sá go san le egy sze rű sít jük,
ak kor a tar ta lom lát ja ká rát.

Tar ta lom hoz a for ma – em le get -
tük már sok szor itt, a Régi-újliturgi-
kussarok ha sáb ja in is. Is ten igé jé nek
mér he tet len gaz dag sá gá hoz, Is ten
sze re te té nek ára dó fan tá zi á já hoz,
Is ten cse le ke de te i nek, ál dá sá nak, jó -
sá gá nak bő sé ges kí ná la tá hoz nem il -
lik a pri mi tív for ma, mint ahogy
hely te len len ne az is te ni szép hez
em be ri ci rá dá kat ten ni (em be ri de -
ko rá ció, mű vi rá gok stb.).

A leg egy sze rűbb for mát hasz nál -
juk – mond ja az egyik egy há zi ve ze -
tő a je len tős ün nep előt ti pil la na tok -
ban, ami kor a lel ké szek kér de zik, mi -
lyen rend sze rint zaj lik az is ten tisz -
te let. Az után ki de rül: a leg egy sze rűbb
rend azt je len ti, hogy az Agendából
el hagy juk ezt a té telt is, meg azt is, rö -
vi dí tünk ezen meg azon a szö ve gen.
Ta ka ré kos kod ni kell az idő vel, a gyü -
le ke zet re is te kin tet tel kell len ni.
Csak rö vi den, egy sze rű en. Nem kell
túl ra goz ni. (Az után ki de rül, hogy
az is ten tisz te let le zaj lik öt ven perc
alatt, az azt kö ve tő köz gyű lés pe dig
majd’ há rom órán át tart…) A gyü -
le ke zet úgy sem tud fi gyel ni. Re du kál -
juk az egé szet a leg szük sé ge sebb re.

Nem bo nyo lí tunk, nyár van, most
csak a le he tő leg egy sze rűbb is ten tisz -

te le tet tart juk – hal lom egy lel kész
test vé rem szá já ból. Me leg is van,
nem jó iz zad ni a fe ke te Lu ther-ka bát -
ban, a gyü le ke zet is tü rel met le nebb,
mint más kor. Fog juk rö vid re. Elég egy
ének, imád ság meg az ige hir de tés.
Ta lán – ahogy mon da ni szo kás – a
ke ve sebb több.

Nem cif ráz zuk, nem tar tunk úr va -
cso rát sem, csak egy rö vid áhí ta tot,
csak a leg fon to sab bat – így a kon fe -
ren cia ve ze tő je va sár nap reg gel. Ez
most rend kí vü li eset – mond ja –,
gyor san túl va gyunk az egé szen, s az -
után le het más prog ra mot csi nál ni.
Ne ter hel jük a rö vid időt az zal, hogy
tel jes is ten tisz te le tet tar tunk. A va -
sár na pi kö te le zett sé get ez zel le tud -
juk, s az után jö het a la zább prog ram.

Tu dom, szá mos gyü le ke zet ben
még ma is szo kás, hogy húsz perc cel
a kez dés után ér kez nek em be rek a
temp lom ba. Ne kik nem kell a kö rítés,
elég, ha az ige hir de tést hall ják, úgy -
is az a lé nyeg. Min den más csak
töl te lék, kül ső ség, amit el le het hagy -
ni. Csak em be ri ce re mó nia, s ha
szép is, de vég ső so ron fe led he tő…

Ilyen kor szí vem mé lyén min dig el -
szo mo ro dom. Olyan em be rek mon -
da nak s tesz nek ilyet, akik nek nin csen
iga zi li tur gia él mé nyük. Nem él ték át,
hogy a li tur gia va ló já ban Is ten li tur -
gi á ja. Az is ten tisz te let egé sze az ő
köz hasz nú mun ká ja, mun ka te rü le te.
Nem ta pasz tal ták meg, hogy a li tur -
gi á ban az élő Is ten nel le het ta lál koz -
ni. Nem ha tott rá juk az is ten tisz te -

let egé sze, hogy a li tur gia gaz dag sá -
gá ban, az ál lan dó szö ve gek ben vagy
al kal mi mon da tok ban, vissza té rő
for mák ban és új sze rű pil la na tok -
ban, a mély bel ső össze füg gé sek ben
és a mí ve sen fel épí tett dra ma tur gi -
á ban a Min den ha tó kö ze le dik hoz -
zánk, Krisz tus van je len, szó lít meg,
cse lek szik ve lünk.

Bár ma nem a nagy és ki emel ke dő
sze mé lyi sé gek kor sza kát él jük, még -
is van nak evan gé li kus egy há zunk -
ban nagy sze rű ige hir de tők, ki vé te les
pré di ká to ri ka riz má val meg ál dott lel -
kész test vé rek. Az őket hall ga tók
nem egy szer így fo gal maz nak: meg fog,
meg szó lít, moz dít az ige hir de tés.
Nincs is szük sé günk más ra. Ami előt -
te meg utá na zaj lik, nem is olyan fon -
tos. Ta lán be le sem gon dol nak, hogy
a li tur gi á ban is hang zik az ige. 

A be ve ze tő rész nem olyan, mint
a kon cer ten az elő ze ne kar, ha nem az
ige hir de tés szer ves ré sze. Is ten sza -
va szó lal meg, s a vi lág egy ház több
ezer éves ta pasz ta la ta sze rint a Lé lek
az ige ol va sás ban, a zsol tá rok ban, az
imád ság ban, az akk la má ci ók ban, a
hit val lás ban, az ének lés ben is mun -
kál ko dik. Sőt! 

Ott, ahol a lel kész nincs meg áld -
va ige hir de tői ka riz má val, de hű sé -
ge sen ké szül, és imád sá gos lel kü let -
tel vég zi szol gá la tát, a Szent lé lek
sok szor meg ad ja, hogy a li tur gia
sza vai so dor nak. Ar ra is van bő ven
ta pasz ta la ta az egy ház nak, hogy ahol
az ige hir de tés el erőt le ne dett, ott a li -

tur gia töb bi ré sze tar tot ta a gyü le ke -
ze tet, mun kál ta a hi tet, épí tet te a kö -
zös sé get. Igaz ez az elő ké szí tő és be -
ve ze tő li tur gi á ra ép pen úgy, mint a
szent sé gi li tur gi á ra (ke reszt ség re,
úr va cso rá ra). 

Nem ér de mes és nem sza bad te hát
könnyed ha nyag ság gal le mon da ni az
is ten tisz te let ige hir de té sen tú li ré -
sze i ről. Nem csak azért, mert az egész
al ka lom sze mély füg gő vé vá lik (tud ni -
il lik hogy „mi lyen” a lel kész), ha nem
azért, mert az egy ház Ura eb be a „töb -
be” na gyon-na gyon sok kin cset rej tett
el. Nem sza bad, nem ér de mes eze ket
az aján dé ko kat fi gyel men kí vül hagy -
ni. Tud juk ugyan, hogy a hit hal lás ból
van, de azt is tud juk, hogy az ige hir -
de tés sok kal több mű faj ban meg je le -
nik, nem csu pán a pré di ká ci ó ban.

Ezért az élet ben mű kö dő, a dol go -
kat le egy sze rű sít ve lá tó mon dás – „a
ke ve sebb több le het” – nem igaz az
is ten tisz te let re. A szín gaz dag, ese mé -
nyek ben dús, Is ten fan tá zia gaz dag -
sá gát hor do zó li tur gia ese té ben igaz,
hogy a ke ve sebb nem több. An nak
pe dig, aki még nem él te át ezt a gaz -
dag sá got, han goz zék a biz ta tó szó: tu -
da tos nyi tott ság gal te gye ki ma gát a
li tur gia ha tá sá nak, be fo gad va Is ten –
így is – gaz da gon ára dó sze re te tét.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Amikorakevesebbnemtöbb! ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked azért, hogy tud hat juk és érez -
het jük, bár mi tör tént is ve lünk az el -
múlt hé ten, te min den kor ott vol tál
mel let tünk. Ab ban bíz va visszük
eléd imád sá gun kat, hogy te most is
fi gyelsz ránk, és meg hall ga tod sza -
va in kat.

Is te nünk, ma há lát adunk ne ked
ke reszt sé gün kért. Azért, hogy is -
me red éle tün ket, tu dod, hogy kik va -
gyunk, és úgy sze retsz min ket, hogy
te nye red be vé sed ne vün ket.

Há lát adunk ne ked a nyá rért, a pi -
he né sért, a töl tő dés re ka pott idő ért
is; a le he tő sé ge kért, a ta lál ko zá so kért,
az él mé nye kért. Add, hogy a mun kás
év után ne csak tes tünk töl tő dé sé re
fi gyel jünk, de lel künk re, an nak táp -
lá lá sá ra is le gyen gon dunk. 

Urunk, meg vall juk ne ked, hogy
sok szor csak a ma gunk éle té vel, csak
sa ját szük ség le te ink ki elé gí té sé vel
fog lal ko zunk, és nem lát juk meg a
mel let tünk élők hi á nya it. Adj ne künk
nyi tott sá got, hogy ész re ve gyük azo -
kat a hely ze te ket, ami kor raj tunk
ke resz tül akarsz ad ni va la mit, és ne
for dít sunk há tat sem egy más nak,
sem pe dig ne ked.

Így ké rünk, légy azok kal, akik ne -
héz na po kat él nek át; aki ket be teg -
ség, ma gány vagy bár mi fé le ne héz -
ség gyö tör. Te bá to rítsd azo kat, akik
hoz zád ké szül nek. Te légy az, aki a
gyá szo ló kat erő sí ted.

Hoz zád fo hász ko dunk, Urunk,
ké rünk, hall gass meg min ket, mert
hisszük és vall juk, hogy te vagy a mi
te rem tőnk, aki meg vál tot tál min -
ket, új ra és új ra ne vün kön szó lí tasz
és ma ga dé nak mon dasz ben nün ket.
Há la le gyen nagy és min den ér tel met
meg ha la dó ir gal ma dért. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Zsolt 51,4: »Teljesenmosdlerólam
bűnömet,ésvétkemtőltisztítsmegen-
gem!« Az előb bi ek ben a zsol tá ros
mint olyan em ber, aki újat akar kez -
de ni, kért ke gyel met és bo csá na tot az
el kö ve tett bű nök re és az új élet kez -
de té re. Mos tan tól pe dig szin te egé szen
a zsol tár vé gé ig mint va la ki, aki nö ve -
ked ni sze ret ne, ké ri a mind ala po sabb
»meg mos da tást« és meg tisz tí tást.
Mi vel az »el ső ke gye lem« csak be ve -
ze té se, kez de te a meg tisz tu lás nak;
eb ben re ked nek meg azok, akik csu -
pán a »tény le ges«, kül ső bűnt lát ják,
mi több, még a vissza esés ve sze del me
is fe nye ge ti őket. Ezen fe lül még a
ke gyel met is el ve szí tik, mi vel meg ke -
mé nyed nek, és go no szab bá lesz nek,
mint an nak előt te vol tak, bár ezt
nem lát ják, és nincs is szán dé kuk ban.
Hely ze tünk va ló já ban a kö vet ke ző:
kell, hogy Ádám ki ta ka rod jék – Krisz -
tus pe dig be tér jen hoz zánk. Ádám nak
meg kell sem mi sül nie – Krisz tus nak
pe dig egye dül ural kod nia és je len
len nie. Ezért nin csen vé ge eb ben az
élet ben a mos da tás nak és meg tisz tí -
tás nak; mi vel a ve lünk szü le tett Ádám
azo kat a jó cse le ke de te in ket is, ame -
lye ket a meg kez dett és nö vek vő új
élet ben te szünk, meg ront ja és bűn né
te szi, ha Is ten nem ar ra len ne te kin -
tet tel, hogy a ke gye lem már el kezd te
tisz tá ra mo sá sun kat.”

d� LutherMárton:
A ne gye dik bűn bá na ti zsol tár

(Zsolt 51) (WeltlerÖdönfordítása)

Se mper refor m anda
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b Püspö keink nek szánt kér dé se iket
ol va só ink – „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. – A szerk.

–Azelmúlthétenszabályosanés
eredményesenlezajlottazegyházke-
rületifelügyelő-választás.Püspökúr
marad,elnöktársaazonbanváltozik.
Hogyantekint–ezzelösszefüggésben
–vissza,illetveelőre?

– Ami kor en gem 2006 ta va szán be -
ik tat tak, ak kor – ért sük jól – „meg örö -
köl tem” az egy ház ke rü leti fel ügye lőt,
hi szen még tar tott a cik lu sa. A vá lasz -
tás kor két je lölt volt: dr.CserhátiPé-
ter és BenczúrLászló.Mind ket tő jü ket
na gyon sze ret tem, és aho gyan ak kor is
mond tam, mind ket tő jük kel el tud -
tam kép zel ni az együtt mű kö dést. 

A vá lasz tás ered mé nyét az élet az -
tán iga zol ta, hisz en Ben czúr Lász ló
több idő oda szá ná sá val tud ta el lát ni
fel ügye lői tisz tét a most vé get ért
cik l us ban. Cser há ti Pé ter ko moly mi -
nisz té ri u mi sze rep vál la lá sa okán nem
tu dott vol na ilyen in ten zí ven részt
ven ni a mun ká ban. Per sze le he tő sé -
ge i hez mér ten má sod fel ügye lő ként je -
len volt az egy há zi élet ben – prob lé -
ma ér zé keny sé gé vel, ta ná csa i val, szak -
ér tel mé vel, a fó ti gyü le ke zet éle té ben
lel kész fe le sé ge mel lett, avagy a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö -
vet ség ben vég zett ka ri ta tív szol gá la -
ta ré vén. Min den kép pen szá mí tok
ar ra, hogy el jön az az idő, ami kor több
egy há zi fel ada tot tud vál lal ni.

Ben czúr Lász ló val ak kor kez dő -
dött az is me ret sé günk. Köz vet len sé ge,
em ber sé ge ha mar meg érin tett. A lo -
ja li tást a szó ne mes ér tel mé ben gya ko -
rol ta, föl tet te az éle tét ar ra, hogy más

em be re ket se gít. Min dig na gyon fon -
tos szá mom ra a kö zös ké szü lés –
vagy az imád ko zás – a kü lön fé le gyű -
lé sek, gyü le ke zeti vagy in téz mé nyi al -
kal mak előtt. Ő ezek re na gyon lel ki is -
me re te sen jár, a szol gá la tok ban ma xi -
má li san részt vesz. Je len lé te messze túl -
mu tat a pro to kol lá ris fel ada to kon. Ha
mél tány ta lan sá got, jel lem be li gyen ge -
sé get, ha zug sá got ta pasz tal, vagy a
transz pa ren cia hi á nyát, igaz ság ér ze té -
től in dít tat va en nek – sze lí den, böl csen
és ha tá ro zot tan – han got ad. Meg ha -
tó nak ér zem azt az ön zet len sé get és ál -
do zat kész sé get, aho gyan épí tész ként
el len szol gál ta tás nél kül ké szí tett gyü -
le ke ze tek nek épí té si ter ve ket. Köz tük
sa ját gyü le ke ze té nek is, a bu da ke szi nek,
ahol idén a tiszt újí tá sok al kal má val
gond no ki tiszt sé get vál lalt. Őszin tén
tu dom mon da ni, hogy min den ben
szá mít hat tam rá el nök társ ként.

– Hogyantovább?
– Új el nök tár sam, dr. FábriGyörgy

a vá lasz tá son meg győ ző több sé get
ka pott. Az az el mé le ti mun ka, ame -
lyet az el múlt há rom-négy év ben
vég zett egy há zunk ban – a stra té gia -
al ko tás és a szo cio ló gi ai fel mé rés
te rén –, most át ül tet he tő a gya kor -
lat ba. Ezt bi zo nyo san hang sú lyos
kér dés ként fog juk ke zel ni az előt tünk
ál ló cik lus ban. Fon tos nak ér zem
emel lett, hogy a hit éle ten kí vül más
is össze kap csol ben nün ket, ha son ló
az ér dek lő dési kö rünk. 

Fáb ri György fon tos vi lá gi tiszt sé ge -
ket is be tölt: egye te mi do cens ként az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
rek tor he lyet te se, il let ve egy há zunk őt

de le gál ta az úgy ne ve zett Köz szol gá la ti
Tes tü let be, és ő töl ti be e gré mi um el -
nö ki tisz tét. Szol gá la ta te hát messze
túl mu tat az egy ház ha tá ra in, és er re a
leg jobb ér te lem ben vett szé les pers pek -
tí vá ra, tár sa dal mi je len lé tünk erő sí té -
sé re szük ség is van, mert kis egy ház -
ként kü lö nö sen tö re ked nünk kell ar -
ra, hogy hal las suk a han gun kat. Ő er -
re ma xi má li san al kal mas.

– A gyülekezeti tisztújításokhoz
kapcsolódvajanuárelejénPüspökúr
rendhagyó püspöki körlevelet kül-
döttkialelkészeknekésfelügyelőknek.
Mennyibenaktuálisezmost,afelsőbb
szintűválasztásokkor?

– Tel jes mér ték ben. Jet ró nak egy -
ko ron Mó zes hez in té zett ta ná csa a ve -
ze tés min den szint jén meg fon to lan dó.
Gyak ran nem azért me rü lünk-e ki mi
is, mert nem tud juk a fel ada to kat de -
le gál ni, egye dül aka runk min den ben
dön te ni?! Sze mel jünk ezért mi is ki „is-
tenfélőférfiakat” – és asszo nyo kat –,
idő se ket és fi a ta lo kat, akik „gyűlölika
megvesztegetést”, és Is ten és em be rek
előt ti fe le lős ség gel vé gez he tik a mun -
kát. Ha a Szent írás fé nyé ben meg fo -
gad juk ezt a bölcs ta ná csot, ak kor a mi
kö re ink ben is bé kes ség lesz. 
–Atestvériösszefogásmegmutat-

kozottapárhetemegrendezettRe-
ménységfesztiválonis,ökumenikus
szinten.Püspökúrrésztvett1989-ben
Billy Graham evangélizációján is.
Összehasonlítható-e a két alkalom
huszonháromévtávlatából?

– Na gyon örül tem, hogy az Evan-
gélikus Élet és egy há zunk köz ponti
hon lap ja bő sé ges, kü lön bö ző né ző -

pon to kat ér vé nye sí tő anya got kö zölt
a há rom na pos ren dez vény ről. Sze -
ren csés nek ér zem ma gam, hogy ’89-
ben szer ve ző ként, most pe dig püs pök -
ként te kint het tem a szín fa lak mö gé. 

Nem vi tás, a szer ve zés ak kor is, és
most is pro fi volt. Amit hi á nyol tam,
az a he lyi, ma gyar or szá gi adott sá gok
ha tá ro zot tabb fi gye lem be vé te le. Nem
biz tos, hogy egy ame ri kai „re cept”
ná lunk ugyan úgy be vet he tő.

Tény, hogy a rend szer vál to zás ide -
jén job ban meg le he tett szó lí ta ni az
em be re ket, annyi an hal lot ták meg a
hí vást, hogy meg töl töt ték a Nép -
sta di ont… Po zi tí vum ként el mond ha -
tó, hogy a szer ve zés már ak kor is kü -
lön fi gyelt a fris sen meg tér tek he lyi
kö zös sé gek be va ló in teg rá lá sá ra. Ér -
de kes – és min den bi zonnyal fel eme -
lő – len ne az idei evan gé li zá ció „gyü -
möl cse i ről” ol vas nunk sze mé lyes be -
szá mo ló kat, akár a lap ha sáb ja in is.

’89-ben az ese mény vé gez té vel fris -
si ben cik ket ír tam a ta pasz ta la ta im ról,
ak kor azon ban va la mi ok nál fog va ez
nem je lent meg az EvangélikusÉletben.
A je len lap szám vi szont – úgy tudom
– köz li, im má ron kor do ku men tum -
ként (lásda6.oldalon–aszerk.).
–Számositthoniszolgálatamellett

sokkülföldiútjárólolvashatunkbeszá-
molót Püspök úr tollából. Hogyan
maradidőmindezekmellettazegy-
házkerületlelkészeinekgondozására?

– Egy egy há zi ve ze tő nek min dig
fel ada ta az öku me ni kus és kül ügyi
kap cso lat tar tás. Kö te les sé gem nek
ér zem – kü lö nö sen is a kül ügye kért
fe le lős püs pök ként –, hogy az ez zel

kap cso la tos ese mé nyek be be von jam
az ol va só kat. 

Ugyan ak kor az utak jó ré sze azért
is van, hogy a lel ké szek mun ka kö rül -
mé nyei ja vul ja nak. Ezek ál tal le het sé -
ges, hogy lel ké szek – akár a csa lád juk -
kal – a part ner egy há zak nál nya ral has -
sa nak, vagy ré sze sül je nek a „Part -
ner hil fe” anya gi tá mo ga tá sa i ból, vagy
akár szo ro sabb test vér gyü le ke ze ti, il -
let ve dia kó ni ai in téz mé nyek kö zöt ti
kö te lé kek épül je nek ki. A kül föl dön
szer zett kap cso la to kat, le he tő sé ge -
ket igyek szem mi nél szé le sebb kör ben
meg osz ta ni, lel ké sze ink fi gyel mé be
aján la ni. A gyü le ke ze ti szol gá la to kat
és a sze mé lyes be szél ge té se ket tu da -
to san ré sze sí tem előny ben, és tö rek -
szem el ér he tő len ni.

Kí vá nom, hogy a nyár fo lya mán
min den ki ta lál ja meg az al kal mat a ki -
kap cso ló dás ra, hogy a mun ka évet fel -
töl te kez ve és Is ten irán ti há lá val
kezd hes se!

g HHÁ

Hallatniahangunkat
Akiválaszol:FabinyTamás,azÉszakiEgyházkerületpüspöke

é gtájolÓ

Hit éb resz tő és hit mé lyí tő igei
al kal ma kon le het tek együtt
az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont ál tal szer ve zett kon fe ren -
cia részt ve vői jú li us 1–4. kö -
zött Pi lis csa bán. Az al kal mak
MolnárRóbert kü bek há zi pol -
gár mes ter, va la mint Zsarnai
Krisztián és OrbánAttila lel -
ké szek szol gá la tá val zaj lot tak. 

Mű vé szi igé nyű ze nés és
ver ses bi zony ság té te lek szó lal -
tak meg, ame lyek ben köz re -
mű kö dött SzemerédiBerna-
dett,BadinÁdám,JoóbEme-
se és Szeverényi Barnabás.
Kü lön bö ző misszi ói ágak ról
szó ló be szá mo lók és bi zony -
ság té te lek hang zot tak el Láng

Edit,H.KovácsGéza,Szilágyi
Antal és HadadyZsombor ré -
szé ről. A kez dő áhí ta tot Szeme-
reiJános, a misszi ói mun kát is
fel ügye lő püs pök, a zá ró ige -
hir de tést SzeverényiJános or -
szá gos misszi ói lel kész tar -
tot ta. 

A kon fe ren cia rend kí vül
gaz dag prog ram já ból íze lí tő -
vel szol gál hat nak a négy nap
so rán ké szült hang fel vé te lek,
ame lyek meg hall gat ha tók az
Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
hon lap ján: http://misszio.lu-
theran.hu/2007/?oldal=kon-
ferencia

g Győ ri Gá bor Dá vid
Forrás:Evangélikus.hu

Misszióikonferencia

Há rom na pos kon fe ren ci á ra
gyűl tek össze jú li us 2–4. kö -
zött az or szág evan gé li kus is -
ko lá i nak pe da gó gu sai. A több
mint egy év ti ze de min den
esz ten dő ben meg ren de zett
ta lál ko zó há zi gaz dá ja idén a
győ ri Pé ter fy Sán dor Ok ta tá -
si Köz pont volt.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház kez de mé nye zé sé -
re élet re hí vott, há rom na pos
prog ram so ro zat nak több cél -
ja van: az egyik a kö zös ség épí -
tés, az ok ta tás sal kap cso la tos
fon tos kér dé sek meg be szé lé -
se, de ter mé sze te sen ak tív pi -
he nés ben, ki kap cso -
ló dás ban is ré szük le -
het a részt ve vők nek.

„A hi tünk re min -
den kép pen po zi tív
ha tás sal van ez a ta lál -
ko zó, hi szen meg erő -
sö dünk ab ban, hogy
ke resz tyén em be rek
va gyunk, hogy ke resz -
tyén kö zös ség hez tar -
to zunk. Na gyon sok
szó esik ar ról is, hogy mit is je -
lent a hi tünk, és hogy mi ként
tud juk ezt köz ve tí te ni a fi a ta -
lok nak, a ta nít vá nya ink nak. 

Ugyan ak kor eb ben a há rom
nap ban meg tud juk be szél ni a
gond ja in kat, az ered mé nye in -
ket, és meg fo gal maz zuk kö zös
cél ja in kat is. Idén a köz ne ve lé -
si tör vény re és a vég re haj tá si
ren de le té re is fó kusz ál tunk,
vagy is ar ra, hogy ez zel kap cso -

lat ban mi lyen fel ada ta ink lesz -
nek. Azt pe dig sze rény te len ség
nél kül mond ha tom, hogy ki vá -
ló szak em be rek cso por to sul tak
itt, akik kel könnyen kö zös ne -
ve ző re ju tot tunk a lé nye ges
kér dé sek ben is” – mond ta a
Győr24-nekHallgatónéHajnal
Judit, a győ ri Pé ter fy-is ko la
igaz ga tó ja.

Szer dán, a kon fe ren cia zá -
ró nap ján a Szé che nyi Ist ván
Egye tem re lá to gat tak a részt -
ve vők, ahol töb bek kö zött dr.
VassVilmostól, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem do -
cen sé től és EsztergályosJenő-

től, az Apá czai Ki adó tu laj do -
no sá tól hall hat tak elő adá so kat.
A prog ram ban sza bad idős el -
fog lalt sá gok is sze re pel tek: a
pe da gó gu sok meg lá to gat ták
pél dá ul az Au di győ ri gyá rát,
a Fü les bás tyát, az ál lat ker tet,
sár kány ha józ tak a Du nán, és
pan non hal mi ki rán du lás is
ré szét ké pez te a kí ná lat nak.

g Csa pu cha Ad ri enn
Forrás:Evangélikus.hu

Hisznekakeresztyén
közösségben

Győrötttalálkoztakegymással
azevangélikuspedagógusok

b Jó időn ként meg áll ni, pi -
hen ni, erőt gyűj te ni. Az
Evan gé li kus Kül misszi ói
Egye sü let (EK ME) idei
kon fe ren ci á já nak mot tó -
já ul vá lasz tott Túr me zei
Er zsé bet-vers sor is er re fi -
gyel mez te tett. A szü net
nél kü li, ál lan dó ro ha nás
ered mé nye, hogy könnyen
sza ka do zik az em ber lel ke.
Bi zony szük sé gük van a
hit ben já rók nak is ar ra,
hogy egy-egy nyá ri együtt -
lé ten in ten zí ven töl te kez ze -
nek Is ten igé jé vel. A pi lis -
csa bai Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon cso dá la tos
kör nye ze te – ki egé szül ve az
ott szol gá lók gon dos ko dó
sze re te té vel – mél tó hely -
szí né ül szol gált jú li us 5–8.
kö zött az ese mény nek,
ame lyen az öt ven fel nőtt
mel lett hu szon öt fős gyer -
mek- és if jú sá gi csa pat is
részt vett.

A lel ki fel töl tő dést a Balicza
Iván bu da vá ri, il let ve Varsányi

Ferenc du na ha rasz ti lel ki pász -
tor ál tal tar tott reg ge li és esti
bib lia ta nul má nyok se gí tet ték.
Mind ket ten az em ber rel új ra
és új ra szö vet sé get kö tő Is ten -
ről szól tak. 

A köz pon ti té má ról (a „lé -
lek sza kadt”, Is ten től el sza kadt
em be rek men té sé ről) Szeme-
reiJános püs pök tar tott elő -

adást (képünkön), aki mint a
misszi ó ért fe le lős fő pász tor
el ső al ka lom mal ta lál koz ha tott
„élet kö zel ben” az EK ME te vé -
keny sé gé vel, szol gá la tá val.

Nagy vá ra ko zás előz te meg
a Szigeti csa lád ér kez tét: Imre
és Zitamár egy tel jes esz ten -
de je kint szol gál az in di ai Ko -
da i kanal egy há zi is ko lá já ban.

Ér dek fe szí tő elő adá suk ból
nem csu pán az in téz mény
hely ze tét is mer het ték meg a
hall ga tó ság tag jai, ha nem ké -
pet kap hat tak Ta mil Nadu ál -
lam val lá si éle té ről, szo ci á lis
fe szült sé ge i ről is. 

No ha In di án be lül eb ben az
ál lam ban él a leg több ke resz -
tény, Krisz tus kö ve tő i nek
még sem si ke rül ha té ko nyan
fel ven ni ük a har cot az olyan
ká ros ha gyo má nyok kal, mint
pél dá ul a ho zo mány adás kö te -
le zett sé ge… In di á ban sok he -
lyen, ha egy lány férj hez megy,
a szü lők ko moly pénz- vagy
ter mé szet be ni hozo mányt ad -
nak ve le. Ezért a lá nyo kat –
mi vel nincs „hasz nuk”, csak ki -
adást je len te nek a csa lád nak –
gyak ran már cse cse mő ko ruk -
ban meggyilkolják. 

A kül misszi ói kon fe ren cia
részt ve vői ezért ha tá roz ták el,
hogy ere jük höz mér ten tá mo -
gat ni fog ják egy kin ti ta mil lel -
ki pász tor szol gá la tát, aki eze -
ket a ve szé lyez te tett gyer me ke -
ket gyűj ti egy be és se gí ti. 

g Pet rik Ist ván

Lélekszakadva
MisszióésértékőrzésPiliscsabán

MolnárRóbertpolgármester
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A tá bor fő szer ve zői, LestyannéBa-
binszkiZsuzsanna és PintérJózsefné
évek óta szí vü kön vi se lik a tá bor
min den gond ját, fe le lős sé gét. Az igei
és ze nei al kal ma kat ez idá ig FűkeSza-
bolcs gal ga gu tai lel kész és fe le sé ge, Fű-
kénéMenczerKornélia ve zet te. Ez év -
től az új cső vá ri szol ga társ, Laczi
Roland is csat la ko zott hoz zá juk,
meg oszt va egy más kö zött a reg ge li és
es ti áhí ta to kat. Ezek az áhí ta tok ad -
ták meg a ke re tét a na pok nak. 

A hét igei alap ja ez út tal Dánielpró-
fétakönyve volt. A tá bo ro zók az adott
ige sza kasz ban sze rep lő fi a tal em be rek
küz del mei, pró ba té te lei alap ján gon -
dol kod tak el sa ját éle tük ről, es tén ként
pe dig egy-egy ta nul sá gos tör té net
elem zé sé vel zár ták a na pot.

Dél előt tön ként a tá bo ro zók négy
cso port ban, for gó szín pad sze rű en
vet tek részt a vál to za tos kéz mű ves-
fog lal ko zá so kon. Óvóda pe da gó gu sok
és ta ní tók gon dos kod tak ar ról, hogy
a gye re kek mi nél több te rü le ten ki -
pró bál has sák kéz ügyes sé gü ket. Ko -
sár fo nás, gyöngy fű zés, gipsz fes tés,
rongy szö vés, szá raz vi rág-kom po zí -
ci ók, pa pír ké pek és meg hí vók ké szí -
té se – hogy csak né há nyat em lít sünk
a le he tő sé gek kö zül.

Nagy se gít sé get je len tet tek a fi a tal
ve ze tők is, akik nagy sze rű „anya he -
lyet te sí tők” vol tak a tá bor ide je alatt.
Se bet kö töz tek, könnyet tö röl tek,
etet ték és itat ták a meg fá radt részt -
ve vő ket. A tik kasz tó hő ség elől az ár -
nyas pen ci és cső vá ri ját szó tér re
me ne kí tet ték a csa pa tot.

A gye re kek nagy öröm mel és lel -
ke se dés sel ké szül tek az áhí ta tok té -
má ját fel dol go zó je le ne tek elő adá sá -
ra és a cso port ne ve ket ki fe je ző paj -
zsok be mu ta tá sá ra. A cső vá ri ját szó -
tér majd min den ele mét fel hasz nál -
va a csa pa tok ve tél ke dőn is össze mér -
ték tu dá su kat és ügyes sé gü ket. 

Mind a pen ci, mind a cső vá ri
asszo nyok ki tet tek ma gu kért, és
meg szám lál ha tat lan mennyi sé gű fi -
nom ság gal tet ték még em lé ke ze te -
seb bé a tá bort.

A hét zá rá sa ként a ha gyo má -
nyok nak meg fe le lő en az el ké szí -
 tett mun kák ból ki ál lí tás állt össze,
me lyet a zá ró is ten tisz te let ré sze -
ként a tá bo ro zók csa lád ja is meg te -
kint he tett.
„Legyen velünk Istenünknek, az

Úrnakjóindulata!Kezeinkmunkáját
teddmaradandóvá!” (Zsolt 90,17)

g La czi Ani kó

AlkotókezekPencen
b Év ről év re több mint hat van óvo dás és is ko lás gyer mek ér ke zik nya ran -

ta Penc re, hogy né hány na pon át kü lön bö ző kéz mű ves-fog lal ko zá so -
kon te gye pró bá ra kéz ügyes sé gét, és az ige kö ré te le ped ve meg él hes -
se Is ten és em ber tár sa ink kö zel sé gé nek aján dé kát. Jú li us 2. és 6. kö zött
im má ron he te dik al ka lom mal ren dez ték meg a kéz mű ves tá bort.

b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Misz-
szi ói Bi zott sá gá nak szer ve zé sé -
ben öku me ni kus lel ké szi misszi -
ói kon fe ren ci át ren dez tek jú ni us
25–29. kö zött Rév fü lö pön. Az
együtt lét, amely nek ez út tal az
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta -
tá si Köz pont adott ott hont, már
évek óta a tag egy há zak lel ké sze -
i nek és mun ka tár sa i nak lel ki
meg úju lást elő se gí tő al kal ma.
Az idei kon fe ren cia Evan géli zá -
ció ma cí mmel hir det te tett meg. 

Nemeshegyi Zoltánnak, a ME ÖT
Misszi ói Bi zott sá ga el nö ké nek elő ze -
tes meg fo gal ma zá sa mint egy irány -
el vet is adott a kon fe ren ci á nak:
„Hisszük, hogy az evan gé li um min -
den idők ben ér vé nyes üze ne tet hor -
doz az egész tár sa da lom szá má ra ál -
ta lá ban, de kü lö nö sen is az erő szak,
a gyű löl kö dés, a re mény te len ség és a
meg ke se re dés ál la po tá ban lé vő egyé -
nek nek és kö zös sé gek nek. Ezek kel a
je len sé gek kel szem ben egye dül Krisz -
tus ere jé vel ve het jük fel a ver senyt.” 

A gyor san vál to zó vi lág ban az
evan gé li um szol gá la tá ra el hí vot tak új,
hit ből fa ka dó el kö te le ző dé sét és a vál -
lalt szol gá lat ban va ló meg úju lását
mun kál ta a kon fe ren cia. Ko runk ki -
hí vá sai kö zött nyil ván va ló Is ten szol -

gá i nak fe le lős sé ge: Is ten sze re te té nek
hir de té se. Az evan gé li um szol gá la tá -
ra Is ten től el hí vott lel ki pász to rok nak
és mun ka tár sak nak a krisz tu si üze -
net hi te les, a kor nyel vén tör té nő
meg fo gal ma zá sa, át adá sa a fel ada tuk
az er köl csi és szel le mi vál ság ba sod -
ró dott kor tár sak szá má ra. 

Ami a hét ese mé nye it il le ti, hét fő -
től csü tör tö kig – szin te az egész na -
pot ki te vő ta nul má nyo kat és cso port -
be szél ge té se ket kö ve tő en – es tén ként
IttzésIstván evan gé li kus lel ki pász tor
tol má cso lá sá ban Il lés tör té ne té nek
ma gya rá za ta i ban szó lalt meg az üze -
net, éb reszt ve, bá to rít va a kül de tés vi -
szon tag sá gai kö zött meg fá radt szol -
gá kat. Az ige hir de tés ak tu a li tá sa,
fris ses sé ge és ere je re mél he tő en
messze túl mu tat a kon fe ren cia al kal -
mán, és az Úr Lel ke ere jé vel fog ja kí -
sér ni Is ten szol gá it to váb bi út ju kon.

A reg ge li ima kö zös sé get min den nap
bib lia ta nul mány kö vet te, me lyet fel ké -
szült elő adók tar tot tak: ked den Várady
Endre, a Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia
do cen se Azevangélizációindítékai–
Istenmentő szeretete cím mel, majd
szer dá tól dr.PecsukOttó, a Ma gyar
Bib lia tár su lat fő tit ká ra a Rómailevél-
beli sza ka szok ér tel me zé sé vel adott
bib li ai ala pot a na pi te ma ti ká nak.

Min den dél előtt el hang zott egy-egy
elő adás is. Ked den SzuhánszkyGábor
me to dis ta lel kész szin tén Azevangé-
lizációindítékai té ma kör ben, szer dán

dr.SzarkaMiklós re for má tus lel kész,
pár- és csa lád te ra pe u ta Azevangéli-
zációszemélyifeltételei cím mel tar tott
re fe rá tu mot. Csü tör tö kön Azevangé-
lizációmódszerei cím mel a tag egy há -
zak misszi ó ért fe le lős ve ze tői a gya kor -
lat ban mű kö dő fo lya ma tok ról szól tak.
P.Tóthné SzakácsZita re for má tus,
SzeverényiJános evan gé li kus, PappJá-
nos bap tis ta, GyurkóJózsefme to dis -
ta lel kész mu tat ta be az egy há zuk ban
mű kö dő misszi ói erő fe szí té se ket,
pén te ken pe dig KunszabóZoltán ró -
mai ka to li kus di a kó nus kor re fe rá tu -
ma a ró mai ka to li kus egy ház meg úju -
lá si tö rek vé se i ből adott íze lí tőt. 

A dél utá ni cso port be szél ge tések
négy szek ci ó ban folytak, al kal mat kí -
nál va az elő adá so kon el hang zot tak
meg be szé lé sé re, kü lö nös te kin tet tel a
szol gá lat gya kor la ti te rü le te i re.

Az éb re dést, lel ki meg úju lást se gí -
tő kon fe ren cia zá ró al kal mán öku me -
ni kus úr va cso rai kö zös ség ben állt az
Úr előtt min den részt ve vő. Az úr va -
cso rai szol gá la tot B.PintérMárta, az
evan gé li kus egy ház női misszi ó já nak
lel ké sze vé gez te.

Az Úr tól ka pott el hí vás tel je sí té sé -
ben bá to rí tó, az oda szá nás ban meg -
újí tó kon fe ren cia ál dá sa az a lel ki egy -
ség volt, mely a szol gá lat vég zé sé ben,
a fe le lős ség vál la lás te rén mu tat ko zó
meg úju lás ban, el kö te le ző dés ben vál -
hat nyil ván va ló vá.

g Lu kács Ta más

Ökumenikusmisszióikonferencia
azevangélizációjegyében

Evangélikustemplomokkerülhetnek
újraegyházitulajdonba

fiú kol lé gi u mi fel vé tel
A BudapestiTirannoszHáz fe le ke zet kö zi fiú kol lé gi um fel vé telt hir det.
Sze re tet tel vár juk olyan fi úk je lent ke zé sét, akik szep tem ber től va la me -
lyik bu da pes ti fő is ko lán/egye te men foly tat ják ta nul má nya i kat. Jelentke-
zésihatáridő:július31.A je lent ke zé si lap le tölt he tő a www.tirannoszhaz.hu
hon lap ról. To váb bi in for má ci ók: PafkóTamás – 20/770-5995.

pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
A NagybörzsönyiEvangélikusEgyházközség a 2012. szep tem ber 1-jé vel
meg üre se dő lel ké szi ál lá sá ra pá lyá za tot ír ki. 

Az egy ház köz ség vár ja azok nak a lel ké szek nek a je lent ke zé sét, akik
a szép kör nye zet ben, de ne héz kö rül mé nyek kö zött élő gyü le ke zet lel -
ki gon do zá sát, ta ní tá sát és bá to rí tá sát fel vál lal ják, a szór vány hely zet ben
a gyer me kek ta ní tá sá ért és az ige hir de té sért min dent meg tesz nek. 

A lelkészifeladatok kö zé tar to zik töb bek kö zött az egy ház me gye ál tal
ala pí tott – de gyü le ke ze ti fenn tar tás ban lé vő – Re mény ség Há za if jú sá -
gi szál lás hely mű köd te té se. A nagy bör zsö nyi lel kész fel ada ta ezen kí vül az
Ipoly völ gyé ben élő, ha tá ron tú li ma gyar gyü le ke ze tek se gí té se és pász -
to ro lá sa a he lyi – szlo vák – gyü le ke ze ti ve ze tők kel egyet ér tés ben. 

A lel ké szi javadalmazás át la gos; a pa ró kia össz kom for tos, kö ze pes ál -
la po tú, há rom szo bás; kü lön lel ké szi hi va tal és hoz zá kap cso ló dó ven dég -
szo ba is van. A pa ró ki á hoz meg mű vel he tő kert is tar to zik. A szol gá lat
el lá tá sát hét éves szol gá la ti gép ko csi se gí ti. A díj le vél a Bu dai Evan gé li -
kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ban meg te kint he tő.

A pályázatokat a Bu dai Evan gé li kus Egy ház me gye cí mé re (1014 Bu -
da pest, Tán csics Mi hály u. 28.) kell el jut tat ni pos tai úton vagy elekt ro -
ni kus for má ban (es pe re si.hi va tal.bu da@lu the ran.hu). Be mu tat ko zá si le -
he tő ség jú li us 22. és au gusz tus 5. kö zött. A pá lyá zók szá má ra szí ve sen
ad nak rész le tes fel vi lá go sí tást a nagy bör zsö nyi egy ház köz ség tiszt ség -
vi se lői és BenceImre es pe res.
Apályázatbenyújtásihatárideje2012.július15.

h i r d e T é s

„IttvanJézus!”–mutatjajóbarátom
nemsokkalazután,hogyaszervezők
arajtvonalmögéterelikafutókat.
„Jézust”mindenkiismeri,akinap-

lementeidejénavárosbankocogás-
bakezd.Úgyhozzátartozikaz esti
csatornaparthoz,mintabodzabok-
rokmájusbannyílóvirágaivagyaki-
lométereketjelzőszámokazaszfalton.
Polgárinevét sokáignemis tud-

tam,amikorlátásbólmárismertem
amagas,hosszúhajúfiatalembert.
Kétségemsincsafelől,hogyhaegypro-
duceraMegváltórólkészülőfilmhez
castingot rendezneaDél-Alföldön,
néhányhónappalkésőbbami„Jézu-
sunk” cipelné a keresztet a holly-
woodifilmvásznon.
Azon,hogy„Jézus” israjthozáll,

senkinemcsodálkozik.Énisössze-,
pontosabban együtt futottam vele
márlegalábbkétversenyenaszom-
szédoskisvárosban.
Arajtpisztolyeldördüléseutánép-

penegyszerreindulok„Jézussal”.Né-
hányanugyanismegvárjuk, hogya

többszázindulóbólállótömegelhagy-
jaaterepet.Időtnemveszítünk,mert
amellkasunkraerősítettkisszerkezet
egyénilegmériaperceket.
Akipróbálkozottmárhosszabbtáv

teljesítésével,tudjajól:mindenazon
állvagybukik,hogyafutójólválaszt-
ja-emegasebességét.Százméterenként
néhánymásodpercveszteségakárfél
óra mínuszt is jelenthet a célban,
azonban ha az első kilométereken
erejénfelülszediaversenyzőalába-
it,könnyen„kifutja”magát,ésatávtel-
jesítésekerülhetveszélybe.
Mivel a karórám csatja tönkre-

ment,megérzésemrehagyatkozvapró-
bálom megválasztani az optimális
iramot.Egészenpontosan„Jézus”se-
gítségével.Ismeremugyanisahosszú
hajúteljesítményét:akárórákonke-
resztülistudnaazonossebességgelfut-
ni.„Jézus”sohanemzihál,nemszen-
ved,csakrakjaegyenletesenajobblá-
bátabalután,majdismétajobbot.
„Jézust”perszenemkönnyűkövet-

ni.Amájusikánikulábankétségkívül

megállásracsábítanakaparkárnyas
fái,ésmivelamezőnyamesszeföl-
dönhíresfürdőmedencéiközöttisel-
halad,kísértéstjelentahűsítővíztü-
köris.De„Jézus”folyamatosansze-
dia lábait, ésmagamsemtehetek
mást,minthogykövetem.
Jézussal bizonyára nem volt

könnyű tartani a tempót.A kánai
menyegzőtőlagolgotaikeresztigsok
száz kilométert tett meg. Folyton
ment:NázáretbőlJeruzsálembe,es-
küvőről temetésre, hegyoldalból a
gyógytóhoz…Feszesiramotdiktált,és
tudjuk,hogynemmindenkineksike-
rültfelvennieaMesterritmusát…
Néhány százméteremmaradta

célig. A frissítőponton magamhoz
vettásványvízésszőlőcukorhatása
márnemtartsokáig.Nemsokválaszt
elattól,hogyfeladjamaküzdelmet.
Demeglátom,hogyvalamivelelőttem
„Jézus”beéracélba.Éstudom,hogy
hakitartokanyomában,rövidesenén
isottleszek…

g Je nő

Jé zus sal fu tok

b Ti zen há rom ál la mi tu laj do nú
in gat lant ad na át – egy ki vé tel -
lel té rí tés men te sen vagy te lek -
meg osz tás sal – egy há zak nak a
par la ment em be ri jo gi és val lás -
ügyi bi zott sá ga. Az idei költ ség -
ve tés hez be nyúj tott mó do sí tó
ja vas lat emel lett a Lun go Drom
ro ma szer ve zet nek is jut tat na
egy épü le tet a fő vá ros ban. 

Az in dít vány alap ján ál la mi tu laj do -
nú in gat lant kap hat meg a Zir ci
Cisz ter ci Apát ság – egyet Pé csett,

egyet Sió fo kon –, az Óbu dai és az
An gyal föl di Evan gé li kus Egy ház köz -
ség, a pest szent lő rin ci Má ria Szep lő -
te len Szí ve Fő plé bá nia, a bé kás me -
gyeri Szent Jó zsef Plé bá nia, a du na -
bog dá nyi Ne po mu ki Szent Já nos
Plé bá nia, a vi seg rá di Ke resz te lő Szent
Já nos Plé bá nia, a Szé kes fe hér vá ri
Egy ház me gye, a Mis kol ci Apos to li
Exar chá tus, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Zsi na ta, a Ma gyar
Uni tá ri us Egy ház és a Haj dú do ro gi
Gö rög Ka to li kus Egy ház me gye.

A ja vas lat in dok lá sa sze rint a két
bu da pes ti evan gé li kus temp lom és
pa ró kia, va la mint az öt ka to li kus

ká pol na, il let ve temp lom – ame lye -
ket az azo kat hasz ná ló fe le ke ze tek -
nek ad na át a par la men ti bi zott ság –
úgy lett ál la mi tu laj don, hogy az
egy ház köz sé gek nem tud tak az ál la -
mo sí tás ról. Ugyan így a gö rög ka to -
li ku sok sem tud ták, hogy kis lé tai
temp lo muk ál la mi tu laj don, és az
uni tá ri us egy ház nak sem volt tu do -
má sa ar ról, hogy a bu da pes ti Nagy Ig -
nác ut cá ban ál ló temp lo muk tu laj do -
no sa az ál lam. 

Az elő ter jesz tés most ezek nek az
in gat la nok nak a tu laj do ni hely ze tét
ren de zi.

g MTI
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In dul nánk épp a „föld re”, mi kor az
elő tér ben össze fu tunk a fi ú val. Véz -
na, ala csony és hi per ak tív. Barnus
elő ször össze ölel ke zik a lel késszel,
majd a be mu ta tkozás ra ha tá ro zott
moz du lat tal ke zet nyújt… Az én
dol gom te hát el fo gad ni a ba rá ti job -
bot, a moz du lat sor így gör dü lé -
keny, s bár rög tön lá tom, hogy
„rossz a sze me” a húsz éves fi a tal em -
ber nek, de hogy va ló já ban szin te tel -
je sen vak, az csak ké sőbb de rül ki a
be szél ge tés ből…

Nem mu tat ja ki a csa ló dott sá gát,
hogy GyörfiMihálynak, a nyír te le ki
Fi la del fia evan gé li kus gyü le ke zet lel -
ké szé nek nincs azon nal ide je fog lal -
koz ni ve le, de két sé get sem hagy
afe lől: mu száj be szél get ni ük, te hát
most majd vár. Ad dig löttyint ki csit
az én nya kam ba a ba ja i ból, de csak fi -
no man, a lé nye get messze ke rül ve:

– Időn ként van nak ilyen „élet el le -
nes han gu la ta im”…

– Az mit je lent?
– Má sok ta lán de presszi ó nak

mon da nák. Ami kor sem mi nek sincs
ér tel me, ami kor sem mi hez sincs
ked vem. Olyan kor el jö vök Mi si bá -
hoz be szél get ni, mert ő hely re  tesz,
át len dít raj ta. Mu száj be szél get nem
Mi si bá csi val!
Ifj.ÁdámBarnabás ko ra szü lött -

ként, az in ku bá tor ban ve szí tet te el lá -
tá sát. En nek el le né re a 11. osz tá lyig
vit te; a fo gya ték kal élők jó hí rű nyír -
egy há zi kö zép is ko lá já ban ta nult, s
mint ma ga mi nő sí ti, csi nált egy hü -
lye sé get, mi re ki rúg ták. Alig vár ja,
hogy el tel jen ez a lö työ gős év, a kö -
vet ke ző tan év től a Va kok In té ze té ben
ta nul hat.

– Nem baj, hogy így tör tént. Azt
mond ták a Rie dens ben, hogy fel ké -
szül tek ránk, va kok ra, köz ben meg fe -
nét. Min dent a hal lás ra ala poz tak! A
„vak si ban”, aho vá most ké szü lök,
biz tos jobb lesz, vagy leg alább is re -
mé lem… Mondd meg fel tét len Mi -
si bá nak, hogy az alag sor ban vá -
rom! Ad dig pü fö löm a do bot, ki ütöm
ma gam ból a fe szült sé get…

Az Ádám csa lád el ső szü lött gyer -
me két már Györ fi Mi hály lel késszel
„azo no sít juk”. 

– Az öt gyer me ket ne ve lő há zas -
pár ral Győr te le ken két és fél éve is -
mer ked het tem meg, ami kor a leg ki -
sebb gye rek, Mózes szü le té sé nek
örül tek. Ő már a meg tért csa lád ba ér -
ke zett, így bi zo nyo san szebb gyer -
mek kor és ígé re te sebb jö vő vár rá,
mint idő sebb test vé re i re, akik nek
ne ve lé sé nél min den le het sé ges hi bát
el kö vet tek a szü lők – sa ját be val lá suk
sze rint. 

A ki csi Mó zes fej lesz té sé ről a gyü -
le ke zet Biz tos Kez det Gyer mek há zá -
nak fog lal ko zá sa in gon dos kod nak, de
lám, a prob lé más nagy fiú, Bar nus is
tud ja, ki hez kell for dul nia, ha össze -
za va ro dik, ha se gít ség re, el iga zí tás -
ra van szük sé ge.

* * *

A nyír te le ki FiladelfiaEvangélikus
Egyházközség idén ün nep li fenn ál lá -
sá nak hu sza dik év for du ló ját. Röp ke
két év ti ze dük fo lya ma tos épít ke zés -
sel telt, a szó konk rét és át vitt ér tel -
mé ben egy aránt. Egy ke vés ke pénz -
fe les leg ki hir de té se és a lel kész kér -
dé se – „Test vé rek, mi re for dít suk?” –
ra gad ta tott egy ak ko ri gyer me ket
öt le te ki mon dá sá ra: „Mi si bá -
csi, épít sünk temp lo mot!” 

Éve kig tar tó ter ve zés és
gyűj tés mel lett me sés ado -
má nyok és az or szá gos egy ház
tá mo ga tá sa is se gí tet te a meg -
va ló su lást, így 2005-ben fel -
szen tel het ték a gyü le ke zet
kor sze rű köz pont ját, mely tu -
da to san úgy épült, hogy ne
csak az is ten tisz te le tek mél tó
hely szí ne le gyen, de te re le -
hes sen ben ne min den mun -
kál ko dá suk nak.

Mi vel gyü le ke ze ti kö zös ség nem
lé te zett itt az előtt, kez det től fon tos
volt az evan gé li zá ció, il let ve az, hogy
a Nyír egy há zá hoz kö ze li kis vá ros
la kó i nak olyan szol gál ta tá so kat nyújt -
sa nak, me lyek re ége tő szük ség mu -

tat ko zik. A szív ből, hit ből fa ka dó dia -
kó ni ai mun ka szin te ma gá tól ér te tő -
dő en in téz mé nye sült, amint meg ér -
tek hoz zá a fel té te lek: az évek so rán
lé pés ről lé pés re lét re jött a tá mo ga tó,
a ta nya gond no ki, a há zi se gít ség nyúj -
tó, va la mint a kö zös sé gi szen ve dély -
be teg-gon do zó szol gá lat. 
Buzás István, a gyü le ke zet if jú

fel ügye lő je, egy ko ri ta nya gond nok
avat be a rész le tek be: 

– Ti zen öt-ti zen hat em bert fog lal -
koz tat egy há zunk Nyír te le ken a szol -
gál ta tá sok fenn tar tá sá val, a há zi se -
gít ség nyúj tás ban hat van há rom idős
em ber el lá tá sá ról gon dos ko dik hat
gon do zó nő és egy fér fi se gí tő. Most
pe dig itt van a szo ci á lis föld prog ra -
munk, amely ben ti zen öt, rég óta ál -
lás nél kül lé vő fér fi és nő ka pott le -
he tő sé get a mun ká ra. Ők az ön kor -
mány zat tól át en ge dett, öt hek tá ros te -
rü le ten ker tész ked nek, hagy mát, ka -
ra lá bét, zel lert, ká posz ta fé lé ket, zöld -
sé get, krump lit, ubor kát ter mesz te -
nek, és már na gyon vár ják az ebé det
– néz az órá já ra a nép kony hát is igaz -
ga tó, meg men tor ként is te vé keny ke -
dő Bu zás Ist ván. 

Ha mar út já ra bo csá tom te hát,
hogy a száz har minc adag me leg ebé -
det ezen a hét köz na pon is ide jé ben
cél ba jut tat has sa. A he lyi ek el lá tá sa
mel lett vin nie kell a be leg rá di ak -
nak, a gö rög szál lá si ak nak is be lő le, no
meg a ker tész ke dő ro mák nak is Nyír -
te lek ha tá rá ba. 

Györ fi tisz te le tes sel foly tat juk a be -
szél ge tést, elő ször is ar ról, amit még
a fel ügye lő ve tett fel in du lá sa előtt:
lát szik-e a „vál lal ko zás” hasz na, ho -
gyan bol do gul nak a pi a con, mi kor a
fel vá sár lá si ár épp az ön költ ség kör -
nyé kén mo zog?

– Több ez mint pi a ci kér dés – töp -
reng Györ fi Mi hály –, a gon dol ko dást
kel le ne meg vál toz tat ni. Az in ter ne -
ten szer ve ző dő Lu ther Mar ket től
so kat re mé lünk, és dol go zunk azon,

hogy az egy há zi in téz mé nyek is tő -
lünk ren del je nek a kony há ik ra. De
sok ne héz ség gel küzd ve pil la nat nyi -
lag egy sze rűbb ne kik a be vált mód -
szer: meg ren de lik a zöld sé get kony -
ha ké szen on nan, ahon nan ed dig is.

Pe dig itt nemcsak ar ról van szó,
hogy evan gé li kus mű kö dik együtt az
evan gé li kus sal, de azt is lát ni kell,
hogy ezek nek az em be rek nek más -
ként sem mi lyen le he tő sé gük, ki lá tá -
suk nincs ar ra, hogy mun ká juk, meg -
él he té sük le gyen. 

Egy pá lyá zat tet te le he tő vé a prog -
ra mot, a föl det biz to sí tó ön kor mány -
za ton kí vül a mun ka ügyi köz pont tal
is együtt mű kö dünk, a köz fog lal koz -
ta tás ré sze ként ők biz to sít ják a net -
tó öt ven ezer fo rin tos fi ze té se ket. Ha
le jár a tá mo ga tá si idő szak, nap szám -
ban fog lal koz tat juk to vább a ro ma
atya fi a kat, akik nek az éle té ben igen
je len tős vál to zás ez. 

Az volt már a meg té ré sük, hit re ju -
tá suk is, ami azon ban újabb sú lyos
kér dést ve tett fel min den ki szá má ra:
mi ből él je nek meg ez után, ha már

nem le het úgy, aho gyan ad dig? Itt job -
bá ra ar ra szo ci a li zá lód tak a ro mák,
hogy köl csön ből él nek, egyik nap ról
a má sik ra, több sé gük sú lyos adós ság -
csap dá ban. Igen jel lem ző, hogy rend -
sze res bün te té sek te ke rik to vább a spi -
rált: a gye rek új bó li is ko lai hi ány zá sa,
a foly ton rossz bi cik li lám pa ál lan dó -

an okot szol gál tat a ha tó sá gok -
nak. Az al kal mi után a na pi
mun ká ba já rás le he tő sé ge va ló -
ban egy új élet esé lyét ad ja, ha
tü rel me sen te rel ge tik, ne vel ge -
tik őket to vább.

* * *

– Kovács Istvánnak kulcs -
fon tos sá gú sze re pe van – jegy -
zi meg Györ fi Mi hály út ban a
ker té szet fe lé. Nem tag ja a gyü -
le ke zet nek, de ke resz tény em -
ber és el kö te le zett ker tész. Ő a

mun ka ve ze tő. Meg ter vez te, hogy éré -
si sor rend ben mit ho va ül tes se nek, ta -
nít gat ja, mit ho gyan csi nál ja nak…
Eb ből az tán el jut ha tunk oda, hogy a
ház tá ji ban is ter mel je nek, eset leg a sa -
ját szük ség le tü kön fe lül is.

Rit kás fa sor vá laszt ja el a föld utat
a ve te mé nyes től, nagy kék fó li á val fed -
tek le pár négy zet mé tert ben ne a
mun ká sok, ez véd eső től, tű ző nap tól,
ide hú zód nak ebé del ni épp úgy, mint
lá dáz ni a ter mést, ha ren de lés ér ke zik.
Hagy má val, ka ra lá bé val, ká posz tá -
val meg ra kott mű anyag re ke szek áll -
nak már elő ké szít ve, eze ket bu da pesti
gyü le ke ze ti meg ren de lés re szál lít ja
mind járt a mik ro busz – már a Lu ther
Mar ket ered mé nye ként. 

De az egy ház dia kó ni ai osz tá lya se -
gély cso ma got is ren delt már in nen tíz
csa lád szá má ra, s for má ló dik a terv:
jö vő ta vasszal az itt ter melt pa lán tá -
ból le het se gély… A fó lia há zi pa lán -
tá zást, pri mőrt is pró bál gat ják ugyan -
is, és már fel is mer ték a le he tő sé gét,
hogy könnyen meg szer vez het nék a
sa va nyú ság fel dol go zást is. 

Sor ra egye ne sed nek fel jöt tünk re
a mun ká sok, il len dő en be mu tat koz -
nak egyen ként az ér dek lő dő ide gen -
nek, de nyom ban lel ké szü ket is kér -
de zik a leg fris sebb hí rek ről, kül föl di
út já ról…
Halkóber Attilánéval ele gye dünk

be szél ge tés be. Az egy ko ri ál la mi gon -
do zott, ma már há rom gye re kes fi a tal -
asszony Ti sza do bon ne vel ke dett, az -
tán dol go zott is, amíg le he tett. Mu tat -
ja az ubor kát, most „ta nít ják fut ni” a
fi a tal nö vé nye ket: min den tő höz mű -
anyag spár gát cso móz nak, így épül a
kor don. „Reg ge li ben még küsz köd tek
a fel adat tal, las san ha lad tak, míg Ko -
vács Ist ván meg nem mu tat ta, ho gyan
kell hur kol ni” – me sé li. 

Ar ra sza la dunk vissza a fó lia alá a
hir te len tá madt zá por ban, hogy ide -
ért Bu zás Ist ván mik ro bu sza a nép -
kony hás ebéd del. Kéz ről kéz re ad ják

a fó li á zott mű anyag do boz ká kat, míg
már min den ki ke zé ben van egy adag
étel. Köz ben MocsárKárolyt hal lom,
amint tu dat ja a lel késszel: ti zen nyolc -
an men nek Hosszú pá lyi ba, hi tet ten -
ni a ci gány misszi ós al kal mon.

* * *

– Én évek óta dinnyé zek bé relt föl -
dön, hogy meg él jünk va la hogy a hat
gye rek kel, ne kem nem szo kat lan ez
a mun ka meg a ka pa nyél – mond ja
az öz ve gyen ma radt ÁdámGyörgy-
né,míg azon ügyes ke dik, ho gyan ve -
zes se le a gyü le ke ző eső vi zet, itt-ott
meg emel ve fe jünk fö lött a fó li át. 

Vagy más fél órá val ké sőbb ta lál ko -
zunk ve le új ra a gyü le ke ze ti köz pont -
nál: az eső vé get ve tett az az na pi
mun ká nak, és már ott hon ról hoz za
a lel kész nek a fris si ben ér ke zett hi -
va ta los ér te sí tést, ta ná csát kér ve. A

sok iga zo lat lan mu lasz tás mi att ér té -
kel he tet len a nagy lány tel je sít mé -
nye, új ra kell jár nia a he te dik osz tályt. 

Mi si bá csi nem le pő dik meg a hí -
ren, fel sem há bo ro dik, mint mond -
ja, vár ha tó volt… Nem ígé ri, hogy
meg pró bál se gí te ni, pe dig nyil ván va -
ló an ezt vár ná tő le Ádám né. Bosszú -
ság gal ve gyes szo mo rú ság gal a hang -
já ban em lé kez te ti az asszonyt: el
kell ér nie, hogy a lány ren de sen jár -
jon is ko lá ba.

* * *

A pá lyá za ti tá mo ga tás sal Gö rög -
szál lá son el in dí tott Biz tos Kez det
Gye rmek ház nak épp a ta nu lá si ku -

dar cok meg elő zé se a cél ja: a fej lesz -
tő já té kok kal és szol gál ta tá sok kal,
kép zett se gí tők kel mű kö dő lé te sít -
mény olyan itt, mint jobb he lye ken
a gye rek szo ba. Csak kö zös. 

A ro ma csa lá dok kal meg sze ret te -
tett, el fo gad ta tott pro jekt hi va ta lo -
san le zá rult, és el ső ered mé nye it az
óvo dá ból már vissza jel zik, to vább -
élé sét ön kén tes mun ká val biz to sít -
ják ad dig, amíg be nem in dul a Fi -
la del fia Evan gé li kus Egy ház köz ség
csa lá di kö zös ség for má ló prog ram -
ja egy má sik meg nyert pá lyá zat ré -
vén. Ab ban az tán is mét tá mo ga tot -
tá vá lik ez a te vé keny ség, amely
nem ke ve seb bet sze ret ne el ér ni,
mint hogy mi nél ma ga sabb is ko lai
vég zett sé get sze rez hes se nek a kö vet -
ke ző ge ne rá ci ók. 

Gö rög szál lá son, a ra ka ma zi szór -
vány ban és a nyír te le ki köz pont ban
egyéb ként if jú sá gi ta nács adó és in for -
má ci ós pon tot is mű köd tet nek egy
má sik el nyert pá lyá zat nak kö szön he -
tő en, s a gyü le ke zet if jú sá gi cso port -
ja ré sze se a Ma gyar or szá gi Sze gény -
ség el le nes Há ló zat pro jekt jé nek is,
amely ben négy or szág hát rá nyos hely -
ze tű if jú sá ga mű kö dik együtt. Köz ben
ké szül nek az al ter na tív cent rum épí -
té sé re, hogy az egész ség ügyi, fog lal -
koz ta tá si, szo ci á lis, kul tu rá lis szol gál -
ta tá so kat kö ze lebb vi hes sék a Nyír te -
lek kül te rü le tén élők höz. 

A hit éle ti al kal mak nak is he lyet
adó köz pont hoz úgy kez de nek, hogy
ki ké pez nek a he lyi mun ka nél kü li ek
kö zül ti zen ötöt az épí tés re… És be -
nyúj tot ták a komp lex te lep re ha bi li -
tá ci ós pro jek tet, amely ben – sok
más elem mel lett – a ház tá ji gaz dál -
ko dás meg ho no sí tá sa, a sze mély re
szó ló egye di fej lesz tés ugyan úgy sze -
re pel, mint a nem mű kö dő bi cik li -
lám pák mi at ti bün te té sek nek vé get
ve tő ke rék pár ja ví tó mű hely. 

A Fi la del fia gyü le ke zet je len leg
több mint hat van em ber mun ka -
adó ja. Ha így szám ba vesszük, egé -
szen úgy fest, mint ha a szer te ága zó
pá lyá za ti te vé keny ség ként vég zett
mun kát mód sze re sen elő re meg ter -
vez ték vol na.

– Én so se mer tem vol na ilyen
nagy sza bá sú terv vel elő áll ni – mo so -
lyo dik el a nyír te le ki evan gé li kus
lel kész. – Tény azon ban, hogy nem
szok tunk csak azért pá lyáz ni, mert le -
het, ha nem va lós prob lé má ink meg -
ol dá sá hoz ke res sük a le he tő sé ge ket,
a for rá so kat.

Az 1982-es biatorbágyi evan gé li zá -
ci ó ha tá sá ra hit re ju tott Györ fi Mi -
hály ez zel per sze ko ránt sem cá fol ta
azt az es he tő sé get, hogy mind ez
nem vé let len sze rű en tör té nik…

g Veszp ré mi Er zsé bet

„Nyitottajtótadtameléd”
KertészetetésgyermekházatisműködtetaFiladelfiaegyházközség

AFiladelfiagyülekezettemploma–madártávlatból

CsendesnapGörögszálláson–aképjobbszélénMisibá,GyörfiMihálylelkész
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b Há rom es tén át zsú fo lá sig megtöl töt te a Papp Lász ló Bu da pest Sport aré nát a le gen dás pré -
di ká tor, Billy Gra ham ne vé vel fém jel zett evan gé li zá ci ós tár sa ság. Az édes ap ja nyom do -
ka i ba lé pett ige hir de tő, Frank lin Gra ham fel hí vá sá ra össze sen mint egy két ezer-hét szá -
zan érez tek kész te tést ar ra, hogy nyil vá no san is „be hív ják Jé zust a szí vük be”, hogy Jé zus
Krisz tust fenn han gon sze mé lyes meg vál tó juk nak vall ják. Ám hogy a múlt hó nap el ső há -
rom nap ján – úgy szól ván va la mennyi ha zai ke resz tény fe le ke zet össze fo gá sá val – le zaj -
lott Re mény ség fesz ti vál „kéz zel fog ha tó nak” tűnt gyü möl csei tar tós nak bi zo nyul nak-e, nem
tud hat juk. Mi ként a bu da pes ti Nép sta di on ban 1989-ben tar tott – és tör té nel mi jel ző vel
per sze min den képp il let he tő –, Billy Gra ham-fé le evan gé li zá ció ha tá sa is csak „oda fenn”
szám sze rű sít he tő. Ar ra azon ban öröm mel vál lal koz ha tunk, hogy fel idéz zük egy hi te les
ma gyar „szem ta nú” ak ko ri él mé nye it. Dr. Fa bi ny Ta más püs pök, az Észa ki Egy ház ke rü -
let lel ké szi ve ze tő je an no egyi ke volt a Bu da pest ’89 el ne ve zé sű evan gé li zá ció elő ké szí té -
sé ben és le bo nyo lí tá sá ban köz re mű kö dő ha zai szer ve zők nek. A jú li us 29-i ese ményt kö -
ve tő en rög vest pa pír ra is ve tet te él mé nye it. Írá sa azon ban va la mi okból ak kor nem je lent
meg. Most öröm mel tesszük le he tő vé, hogy a be szá mo ló – hu szon há rom év múl tán – még -
is csak napvilágot lásson az Evan gé li kus Élet ben… – A szerk.

Jó két hó nap pal ez előtt öku me ni kus
if jú sá gi csen des na pot ren dez tünk
Nóg rá don. A re me kül si ke rült al ka -
lom hely szí ne a he lyi sport pá lya
volt, gyö nyö rű kör nye zet ben. A zá -
ró úr va cso rá ra úgy ke rült sor, hogy
a fut ball pá lyán ha tal mas kört for mált
a két-há rom száz fős gyü le ke zet. A
be fe je ző ál dás után KissJános bá csi,
a ma gyar or szá gi evan gé li zá ció im már
le gen dás alak ja a tő le meg szo kott lel -
ke se dés sel bo rult a nya kam ba. „To -
mi kám, mit szólsz, mek ko ra gólt
rúg tunk az ör dög nek!”

Je len tem: az óta le zaj lott a vissza -
vá gó mér kő zés is, nem ki sebb he lyen,
mint a bu da pes ti Nép sta di on ban.
Igen, BillyGraham evan gé li zá ci ó já -
ra gon do lok, amely nek az óta – a té -
vén ke resz tül – mil li ók ré sze sei le het -
tek. Hadd küld jek most la punk ol va -
só i nak még a „mér kő zés” lá zá ban egy
ta lán rend ha gyó tu dó sí tást. Az em -
lé ke ze tes nap, jú li us 29-e tör té ne tét
sze ret ném meg ír ni, ab ból a szem -
szög ből, amely ből át él tem.

* * *

Reg gel fél ki lenc. A Bu da pest Sport -
csar nok kör fo lyo só ján bo lyon gok,
ke res ve a Billy Gra ham-iro dát, ame -
lyet a tár sa ság hó na pok kal ez előtt lé -
te sí tett itt. A küz dő tér ről a most
zaj ló eu ró pai bap tis ta kong resszus za -
jai szű rőd nek ki, de ben nem öt év vel
ez előt ti él mé nyek ele ve ned nek meg,
ami kor is a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség nagy gyű lé sét ren dez tük itt. Is -
te nem, mennyi idő telt el az óta!
Mennyi min den vál to zott az óta! De
jaj, mennyi min den ma radt még vál -
to zat lan! 

Ké pek vil lan nak fel ben nem, ké pek
az ak ko ri ple ná ris ülé sek ről, az ak ko -
ri áhí ta tok ról, vi ták ról és vá lasz tás -
ról, ám em lék idé zés re nincs most idő,
kez dő dik a ren de zők szű kebb kö ré -
nek meg be szé lé se. Az idő vel jól kell
gaz dál kod ni, ezért min den mon dat
a he lyén van, de a kö zös imád sá got
nem akar juk el hagy ni. Az együtt lét -
ről ket ten mun ká juk mi att le ma -
rad tak, ezért Géza, a fő szer ve ző a
ma ga kö tet len stí lu sá ban meg ra gad -
ja ke zü ket az em be rek kel zsú folt
szűk fo lyo són, s rö vid imát mon da -
nak a vár ha tó an ne héz, de sok ál dást
ígé rő na pért. 

Öles lép tek kel me gyünk át a kö ze li
Nép sta di on ba, ahol a tech ni kai sze -
mély zet már ja vá ban ál lít ja össze a
szín pa dot. Mike, aki ame ri kai rész -
ről irá nyít ja a szer ve zé si mun kát,
ko ráb ban el mond ta, mi lyen gon do -
san je löl ték ki a pó di um he lyét, fi gye -
lem be vé ve töb bek kö zött a nap dél -
utá ni ál lá sát is. Az tán csak ámu -
lunk, ami kor a ha tal mas ka mi on
egy szer csak szét nyí lik, s szin te pil -
la na tok alatt fel ve szi az ir dat lan nagy
kép er nyő for má ját, amely ről majd a
tá vo labb ülők is min dent re me kül lát -
hat nak. 

Az egyik de rék se géd mun kás ci ga -
ret tá ra gyúj ta na, de a szer ve zők
egyike ta pin tat tal, ám ha tá ro zot tan
meg ké ri, tar tóz kod jék a do hány zás -
tól, hi szen a mai nap pal temp lom má
va rá zsol juk a sta di ont. 

Ka la pá lás, to lo ga tás, emel ge tés,
sza lad gá lás köz ben gyak ran te kin -
tünk az ég re: jaj, csak ne hogy es sen az
eső, olyan foj to ga tó an pá rás a le ve gő!
A té vé ál lá sok a he lyü kön van nak,
RapcsányiLászló és CsákElemér is
meg je le nik, s a ri por te rek től már meg -
szo kott rá me nős ség gel kér nek hát -
tér anya got az ese mé nyek hez, hi szen a
köz ve tí tést nem árt majd „kis szí ne sek -
kel” tar kí ta ni. A sta di on igaz ga tó ja
kö vet ke ze te sen ar ról be szél, hogy dél -
után nagy sza bá sú mi se lesz itt…

* * *

Dél táj ban meg ér ke zik Joni, akit a
köny vek ből vagy ko ráb bi ma gyar or -
szá gi lá to ga tá sa kap csán so kan is mer -
nek már. Meg val lom, ki csit fé lek at -
tól, hogy ez a va ló ban tra gi kus sor -
sú, ugyan ak kor hi té ben tény leg pél -
da mu ta tó fi a tal asszony „sztár” lett, a
szó min den mel lék zön gé jé vel együtt.
Kü lö nö sen is tar tok at tól, hogy az ő
ének lé se nem lesz több jó szán dé kú
lel ke se dés nél. Ám ami kor to ló ko csi -

já ban fel buk kan, s pró ba gya nánt
egy dalt éne kel kris tály tisz ta han gon,
meg vál to zik a vé le mé nyem, s ugyan -
úgy sze re tem őt, mint ami kor elő ször
hal lot tam ró la vagy tíz év vel ez előtt.

Ira to kért, te le fo no kért, fény má so -
la to kért ta lán tíz szer is vissza kell sza -
lad nunk a Bu da pest Sport csar nok ba,
ahol az iro da már iga zi nagy üzem.
Író gé pek kat tog nak, egy szer re két te -
le fo non be szél nek a mun ka tár sak –
köz ben be top pan egy fej ken dős né -
ni, hogy be lé pő je gyet kér jen, egy
né met tu ris ta, hogy tol mács ké szü lé -
ket sze rez zen…

Két óra, vissza a küz dő tér re. A
több száz ön kén tes ren de ző, ta nács -

adó már meg ér ke zett, az ő el iga zí tá -
suk fo lyik. Diszk ré ten meg je len nek
a rend őrök is. Fél há rom kor, ami kor
már gya kor la ti lag min den a he lyén,
meg tör té nik az, ami a leg rosszabb ál -
ma ink ban sze re pelt: es ni kezd az
eső. Min den csepp je szin te fi zi kai fáj -
dal mat okoz. A be ren de zé se ket, a
szó szé ket, a ka me rá kat azon nal le kell
ta kar ni, ez zel együtt ott leg be lül in -
ten zí veb bé vá lik az imád ko zá sunk: Is -
te nünk, ne tedd már ezt ve lünk…

* * *

Egy más sal rö vid hul lá mú rá di ón tart -
juk a kap cso la tot a ha tal mas tér ség ben.
Egyik-má sik ka pu tól ijed ten azt je len -
tik, hogy már most ha tal mas a tö meg,
és az em be rek kö ve te lik, hogy nyis sák
ki a ka pu kat. Más va la ki ré mül ten
köz li, hogy a Dó zsa György úti be já -
rat nál egy asszony rosszul lett. Gyors
és ha tá ro zott uta sí tás ra a dok tor nő
már is ro bog a hely szín re. 

A nagy tö meg mi att a ter ve zett nél
ko ráb ban, há rom ne gyed négy kor nyit -

juk ki a ka pu kat; en nél az öröm nél csak
az a na gyobb, hogy az eső el állt, sőt ki -
sü tött a nap. Egy gyors há la imád ság
után sza la dunk meg néz ni, hogy a
MÁV em be rei a he lyü kön van nak-e,
hogy a fél árú je gye ket le pe csé tel jék.

Köz ben megint egy ta nács ta lan se -
gély hí vás rá di ón ke resz tül: egye sek
Mind szenty-do ku men tu mo kat kí -
nál nak, má sok kü lön bö ző kis kö zös -
sé gek anya ga it ter jesz tik: mi a te en -
dő? A szem re vé te le zés után gyors
dön tés szü le tik: az előb bi me het, az
utób bit le kell ál lí ta ni. 

Utam a könyv áru sok so ka sá ga
mel lett visz el. Billy Gra ham köny vei
szá mos ki adás ban, más hol rend kí vül

gaz dag ka to li kus iro da lom, a har ma -
dik stan don bá mu la to san sok sza bad -
egy há zas könyv, trak tá tus, le mez.
Össze szo rul a szí vem: sze re tett saj -
tó osz tá lyunk hol van most a ki ad vá -
nya i val? Ész re vesszük-e, hogy bár mi -
lyen szo kat lan szó is ez eb ben az
össze füg gés ben, de itt is szá mol ni kell
a kon ku ren ci á val? Egy ál ta lán mi mit
árul hat nánk itt: os tyát és Agendát?!

Do ho gá som ból megint a rö vid hul -
lá mú rá dió zök kent ki: va la ki ar ról tá -
jé koz tat, hogy egy asszony Sze rencs -
ről, a cso ko lá dé gyár ból egy cso mag
édes sé get sze ret ne sze mé lye sen Billy
Gra ham nek át nyúj ta ni. Még bi zony -
gat ja is, hogy ez nem tré fa.

* * *

Fél hat ra gya kor la ti lag meg te lik a
sta di on, már a fű re, a küz dő tér re is be -
en ge dik az em be re ket: fő leg fi a ta lok
tó dul nak le a gyep re, ahol egy kor
PuskásÖcsi vagy AlbertFlóri rúg ta a
lab dát. Fél hét kor, ami kor az el ső kö -
szön té sek és imád sá gok el hang za -

nak, már zsú fo lá sig te le a Nép sta di -
on, a jel zé sek sze rint még min dig
so kan be akar nak jut ni. Még a szom -
szé dos gya kor ló tér is te le em be rek kel,
ott kü lön kép er nyőn kö vet he tők az
ese mé nyek. Az íz lés te len, szoc re ál
stí lus ban ké szí tett szob rok tö vé ben fel -
zeng az ének: „Is ten élő Lel ke, jöjj…”

Az ének kar szol gá la ta le nyű gö ző,
Jo ni bi zony ság té te le va ló ban hi te les,
éne ke pe dig rend kí vül csi szolt. Az
egy ko ri svéd lány iga zi ame ri kai
asszony lett: nem csak gesz tu sa i val és
mi mi ká já val, ha nem az zal is, ahogy
meg ne vet te ti a gyü le ke ze tet: a
menny ben – mond ja – bi zo nyos,
hogy ma gya rul fog nak majd be szél -

ni. E nyelv el sa já tí tá sa ugyan is az
örök ké va ló sá gig tart.

* * *

Ami kor Billy Gra ham lép a szó szék -
re, a fo tó sok gép pus ka ro po gás-sze -
rű en kat tog tat ják ka me rá i kat, s mind
töb ben pró bál nak a pul pi tus fe lé
nyo mul ni. Csak né há nyan tud juk, s
ezért ben nünk a szo ron gás na gyobb,
hogy is me ret len te le fo ná ló je lez te: a
sta di on ban bom bát he lyez tek el. Mi -
köz ben az evan gé li zá tor a ke reszt ről
pré di kál, a biz ton sá gi em be rek szin -
te ész re vét le nül vég zik mun ká ju kat.
Há la Is ten nek, a köz lés alap ta lan
volt, de va la ki  ot rom ba tré fá ja né há -
nyunk fi gyel mét leg alább is el von ta az
ige hir de tés ről. 

Ám ez a tu dó sí tás ez út tal nem is
a leg fon to sabb ról akart szól ni, ha nem
in kább a ku lisszák mö gött tör tén tek -
ről. Pél dá ul olyan ap ró ság nak tű nő
dol gok ról, hogy ab ban az úgy ne ve zett
VIP-szek tor ban (a „na gyon fon tos
sze mé lyi sé gek” te ra szán, ott, ahol
az ál dat lan em lé kű öt ve nes évek ben
„pár tunk és kor má nyunk” ve ze tői
fog lal tak he lyet) egy há zunk egyik
püs pö ke ült az el ső sor ban, ol da lán
SzépfalusiIstvánnal, aki nem is olyan
ré gen „per so na non gra tá nak” szá mí -
tott fi no mabb egy há zi kö rök ben.
(Ugyan ak kor bán tó volt, hogy az
egyik dísz ven dég egyik ci ga ret tá ról
a má sik ra gyúj tott.)

* * *

Az ige hir de tés vé gén a bap tis ta pré di -
ká tor szo ká sa sze rint elő re hív ja azo kat,
akik éle tü ket Krisz tus nak akar ják szen -
tel ni. Ami lyen meg ka pó lát vány volt a
tö me gek áram lá sa a szó szék fe lé, olyan
el ke se rí tő nek ta lál tam jó ma gyar lök -
dö ső dé sün ket, tör te té sün ket az evan -
gé li u mi fü zet cso ma go kért. 

A ké sei óra el le né re jó lett vol na még
egy kö zös ének lés sel, eset leg az ének -
kar szol gá la tá val zár ni a na pot. E hi -
ány ér zet mel lett disszo náns ér zé se ket
kel tett ben nem az is, hogy mi köz ben
a me to dis ta szu per in ten dens a zá ró -
imád sá got és ál dást mond ta, tő le vagy
tíz mé ter re az amúgy va ló ban nagy sze -
rű ige hir de tő vál lát ve re get ték ma gas
ran gú egy há zi ve ze tők.

Es te fél ti zen egy kor még sem ezek -
kel a fenn tar tá sa im mal jöt tem ki a
Nép sta di on ból, ha nem iga zi bel ső
öröm mel. So kan be szél get tek még ki -
sebb-na gyobb cso por tok ban a zöld
gye pen vagy a le lá tókon, ré gi és új -
don sült is me rő sök bo rul tak egy más
nya ká ba. 

Va la ki könnyek kö zött mond ja
ne kem: „Lá tod, negy ven év alatt sem
tud ták a ma gyar nép szí vé ből a
Krisz tus-hi tet ki ir ta ni!” Va ló ban:
ezen az es tén nem csak az ame ri kai
pré di ká tor tett bi zony sá got, ha nem
egy ki lenc ve nez res ma gyar gyü le ke -
zet is. Íme, élünk!

A Nép sta di ont er re a nap ra –
amely nek kró ni ká sa vol tam – Is ten
né pe vet te bir tok ba.

Tu dó sí tá so mat ez zel az öröm hír -
rel zá rom: Já nos bá csi, már ket tő-null
a ja vunk ra!

g Fa bi ny Ta más

Istennépénekstadionjában
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b A fesz ti vál után pár hét tel volt
al kal mam fel ke res ni Bok ros
And re át, a Ma gyar or szá gi Bap -
tis ta Egy ház si ket misszi ós ko or -
di ná to rát. 

– Ko or di ná tor ként a kez de tek től
részt vet tem a Re mény ség fesz ti vál elő -
ké szü le te i ben – mond ja. – Tud juk,
hogy a fesz ti vál több ke resz tény egy -
ház együtt mű kö dé sé vel va ló sult meg.
Több mint húsz bi zott ság szer ve ző dött.
Ezek egyi ke volt az úgy ne ve zett spe -
ci á lis cso port vagy spe ci á lis bi zott ság,
amely a ren dez vény re nem csak si ke -
tek és hal lás sé rül te k, de más fo gya ték -
kal élők rész vé te lét is le he tő vé tet te. 
–Gondolom,korábbaneznemvolt

ennyiremagátólértődő…
– A hal lás sé rül tek vi lá ga, kul tú rá -

ja egy kü lön vi lág. De a tol mács szol -
gá la tok meg erő sö dé se azt ered mé -
nyez te, hogy a hal lás sé rül tek már tu -
da tá ban van nak, hogy igé nyel he tik
tol mács je len lé tét. Ben nün ket, jel -
nyel vi tol má cso kat ti tok tar tás is kö -
te lez, te hát fe le lős ség tel jes, bi zal mi vi -
szony ba ke rü lünk a hal lás sé rül tek kel.
–Tégedmiindítotterreamunkára?
– No ha nin cse nek hal lás sé rül tek a

csa lá dom ban, több mint tíz éve fog lal -
ko zom ez zel. Ami kor a gyer me ke im
már meg nőt tek, és sze ret tem vol na

vissza men ni dol goz ni, imád koz tam
azért, hogy ne csak mun ka, ha nem
szol gá lat is le gyen az el fog lalt sá gom. 
–Miahelyesviszonyulássiketés

nagyothallótársainkhoz?
– Én úgy gon do lom, hogy vál to zást

kel le ne el ér ni általában a fo gya ték kal
élők höz va ló vi szo nyu lá sunk ban. Ezt
már a gye rek kor ban, az is ko lá ban el le -
het ne kez de ni, mert a gye re kek a leg -
be fo ga dób bak. A Si ke tek és Na gyot hal -
lók Or szá gos Szö vet sé ge tett is ez
irány ba lé pé se ket, „érzékenyítőprogra-
mokkal” lá to gat ták az is ko lá kat. A si -
ke tek el zár kó zá sá nak egyik oka ta lán az,
hogy a mai na pig sü ket né máz zák őket.
Ez ugyan is szá muk ra sér tő ki fe je zés.
–Azértsértő,mertvalójábannem

némák,hiszenvalamilyenmódonki
tudjákfejeznimagukat?

– Per sze, hi szen a hang szá la ik nak
sem mi prob lé má ja nin csen. Ne ve tés -
nél vagy bár mi lyen hang ki adá sá nál
ér zé kel he tő, hogy nem né mák, csak
egy sze rű en – a hal lá si vissza csa to lás
hi á nya mi att – nem be szél nek. Egy
más kom mu ni ká ci ós csa tor nát vá -
lasz ta nak. 

Mi, „épek” sok szor azt gon dol juk,
hogy ha va la ki nem hall, ak kor már
ér tel mi leg is kor lá to zott, no ha ez
nincs így. Cso dá la tos em be rek, fan -
tasz ti kus in tel li gen ci á val. Ren ge teg
olyan ki fi no mult adott sá guk van,

ami ne künk nincs, és ami nek a bir -
tok lá sa ál tal ők sok kal gaz da gab -
bak. Mert ne kik olyan vi zu a li tást
aján dé ko zott a jó Is ten, a mi mi ká nak
olyan ké pes sé gét, ami lyen ne künk so -
ha nem lesz. A jel nyel ven ke resz tül
Is ten el ké pesz tő gaz dag ság gal ál -
dot ta meg őket. Mi, akik így meg ta -
nul juk a jel nyel vet, csak be le kós to -
lunk ab ba, hogy ez mi lyen fan tasz ti -

kus kom mu ni ká ci ós for ma. Én ki fe -
je zet ten sze re tem ma gát a jel nyel vet
is, és él ve zem, ami kor ezen tu dom a
sa ját gon do la ta i mat is ki fe jez ni.
–HogyéreztedmagadaRemény-

ségfesztiválelőkészületei,akülönbö-
zőfelekezetekkelvalóegyüttmunkál-
kodássorán?

– Ál dás ként él tem meg. Óri á si él -
mény volt pél dá ul, ami kor a fesz ti vál

elő ké szü le te ként száz negy ven ki lenc
lel ki pász tor – kü lön bö ző gyü le ke ze -
tek ből, kis és nagy egy há zak ból – volt
együtt két na pon át, hogy fel ké szül -
jön a kö zös mun ká ra. Itt a hal lás sé -
rül tek gyü le ke zet ve ze tő jé nek tol má -
csol tam. Ál dás nak te kin tem azt is,
hogy ba rát sá got köt het tem egy re for -
má tus és egy evan gé li kus lel kész nő -
vel. Úgy hi szem, ezek a kap cso la tok
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Ez év júniusában mind há rom na pon
részt vet tem a Reménységfesztiválon.
A té ma már az el ső na pon „je lent ke -
zett”, ami kor lent a küz dő té ren, a kö -
zép ső szek ci ó ban fel fi gyel tem a meg -
vi lá gí tott pul pi tu son ál ló jel nyel vi tol -
má csok ra és arra kis gyü le ke zet re,
amely nek tol má csol tak. Tud tam, a
kö vet ke ző na pon ott a he lyem. Is ten
a szí vem re he lyez te ak kor és ott ezt a
ma rok nyi em bert, így ve lük ma rad tam. 

Si ke tek kel még so ha nem ké szí tet -
tem in ter jút, de – a lá tot tak alap ján
– érez tem, en nek nem le het aka dá -
lya. BokrosAndrea jel nyel vi tol mács
mel lém állt, én fel tet tem a kér dést egy
csa pat nyi em ber nek. „Né ma” csend,
mi köz ben And rea jel nyelv re for dí tot -
ta a kér dé se met, az után szink ron tol -
má csol ta vá la sza i kat. 

Mind eköz ben gyü le ke zett az utol -
só es te kö zön sé ge, a szín pa don han -

golt a ze ne kar…, de ez min ket egy ál -
ta lán nem za vart: tö ké le te sen „hal lot -
tuk”, ér tet tük egy mást. 

* * *

–Engedjétekmeg,hogy tegeződ-
jünk, hiszenmár jól ismerjük egy-
mást,állandóanittjárkálokkörülöt-
tetek,elsemtudokmozdulnimellő-
letek.Egymástfotózgattukeddig,de
örülök,hogy–Andreasegítségével–
mostvégre„beszélgethetek”isveletek.
Hogyanéreztétekmagatokatazel-
múltestéken,milyenélménybenvolt
részetek?

Töb ben egy szer re, je lel ve:
Na gyon szép volt, jó volt min den,
szu per volt… a vi lág leg szebb al kal -
ma volt ez.
–Kitmiragadottmegalegjobban?
Tyu ko di Ka ta lin (negyven év

körüliasszony): Jé zus ról hal lot tunk

vég re, iga zán, tisz tán, és ez na gyon-
na gyon jó volt. So ha nem vol tam
még ilyen al kal mon…

Csür ke Bé la (negyvenévkörülifér-
fi): Egy szer vol tam egy Ti na Turner-
kon cer ten, de az más volt, az óta nem
vol tam se hol. Most el jöt tem ide, és ez
tel je sen más, iga zi, iga zi jó él mény.

Tyu ko di Ka ta lin: Va ló ban úgy
érez tem, hogy meg men tett va gyok.
Jé zus a vé re árán men tett meg a bű -
ne im től. Há lát adok Is ten nek, hogy
ennyi em ber hall hat ta ezt, és a szí -
vem be zár tam mind ezt. Iga zán bol -
dog va gyok, és örü lök, hogy ami a
Bib li á ban le van ír va, az igaz, és azt
kap tuk itt teg nap és teg nap előtt is.
–Kiaz,akimostfogadtabeJézust

aszívébe?
Negy ven év kö rü li fér fi: Én

teg nap előtt fo gad tam be. A tol má cso -
lá son ke resz tül is érez tem, egy sze rű -
en érez tem a szí vem ben, hogy igaz -
ság az, amit hal lok, és sír tam. Annyi -
ra meg in dul tam mind azon, amit hal -
lot tam és lát tam, és be is mer tem,
hogy ne kem er re szük sé gem van.
–Mitvártokamaiestétől?
Ifj. Ké ri Jó zsef: Sze ret ném lát ni

az elő adást Jé zus ról… Ré geb ben nem
hív tak ilyen hely re si ke te ket, de most
vég re mi is itt le he tünk… És lát hat -
juk az éne ke ket is és a jó hírt, ahogy
ter jed. Úgy ér zem, hogy hal la ni fo -
gom Is ten sza vát. A szí vem ben is me -
leg ség van az Úr iránt… és ezt kí vá -
nom mind egyi künk nek.

* * *

–Végeaharmadikesténekis.Ma
mivoltalegnagyobbélményetek?

Ba bos Zol tán Csa ba (harminc-
negyvenkörüli,Erdélyből): Na gyon
szép éne kek vol tak. Ahogy di csér ték
az Urat, érez tem a szí vem ben, a bő -
rö mön. Li ba bő rös vol tam vé gig. És
érez tem, hogy meg nyí lik a szí vem a
bűn bo csá nat nak. Is ten meg bo csát.
Most új ra Is ten sza vát hal lot tam…
Kö szö nöm szé pen a test vé rek nek,
hogy a si ke tek együtt le het tek. 

–Nekemvanegyvakbarátnőm,
akirőldokumentumfilmetiskészítet-
tem.Őugyanvak,delelkilegjobban
lát,mintsokmásember.Nálatokmi
azapluszajándék,amiahalláshi-
ányábólfakad,vagyaztpótolja?

Ifj. Ké ri Jó zsef: Mi si ke tek va -
gyunk: az ér zel mi vi lá gunk, a lé lek ér -
zé se és a vi zu a li tás szá munk ra na gyon
fon tos. Örü lünk, hogy most már a hal -
lás sé rül tek hez is el jut hat az evan gé -
li um. Ré gen ilyen nem volt. El nyo más
volt, és nem ér tet tük, hogy iga zá ból
mi ért. Hi á ba lát tuk, nem ér tet tük a
pré di ká ci ót. Nem ér tet tük, hogy mi -
ről van szó. De most egyen lő sé get ér -
zünk. Is ten tud ta, hogy er re szük sé -
günk van. A mi nyel vünk a jel nyelv. Ez
egy olyan csa tor na, amin Is ten tud ve -
lünk be szél get ni, és há lá sak va gyunk
a tol má csok nak. 

Mo há csi Jó zsef: A bűn bé két len -
sé get ered mé nye zett az éle tem ben, és
el kezd tem gon dol kod ni azon, hogy
ne kem is bűn bá nat ra és Is ten bo csá na -
tá ra van szük sé gem. Tu dom, hogy Is -
ten tel je sen meg bo csá tott ne kem, mert
Jé zust Meg vál tóm nak fo ga dom el.
–Voltmárpéldaarra,hogyhal-

lóemberekelőtttudtatokbizonysá-
gottenni?

Töb ben: Volt, volt. Volt, hogy si -
ket gyü le ke zet el ment bi zony sá got
ten ni hal ló gyü le ke zet be. Én is vol -
tam. Meg kö szön tem a tol mács szol -
gá la tát. Most is kö szö nöm.
–Látom,tiisszeretnétekmonda-

nivalamit…
Töb ben (fiatal srácok): Hú, na -

gyon jól érez tük ma gun kat! Szu per
volt, szu per volt! Fan tasz ti kus, fan -
tasz ti kus az Úr!

Mo há csi Jó zsef: Is ten örö me
van itt. Ő meg sza ba dí tot ta az em be -
re ket a bű ne ik től, meg mu tat ta az
egész or szág nak, hogy ő az Úr. Mi -
lyen so kan elő re men tek, és meg val -
lot ták bű ne i ket! Na gyon örül tem,
ez egy iga zi, szép ün nep!

Ba bos né, Ma ri ann: Én ak kor fo -
gad tam el Jé zust, ami kor na gyon a
mély pon ton vol tam. Ren ge teg prob -
lé ma volt a csa lá dom ban, az éle tem -
ben. Nem tud tam a ki utat, nem ta lál -
tam bé kes sé get. Na gyon rossz lé pés -
re szán tam el ma gam, de Is ten be szélt
a szí vem mel, és érez tem, hogy ha ezt
a rossz lé pést meg te szem, a po kol ra ju -
tok. Az Úr Jé zus sal bé kes sé get kap tam.
Szí vem ben él, ne ki éne ke lek há lá san,
és őt kö ve tem. Úgy sze ret tem vol na én
is éne kel ni a si ke tek éne két…
–Milyenasiketekéneke?
Bok ros And rea jel nyel vi tol -

mács: Mu tas sam meg?
Együtt „éne kel nek” fél kör ben áll -

va, cso dá la tos je le ket mu to gat va át -
szel le mült arc cal, mi köz ben And rea
han go san for dít ja, dik ta fo nom ba
mond va, so ron ként ta gol va a si ke tek
– egyik – éne ké nek a szö ve gét. A dal -
lam he lyett lát hat juk a sze me ket, az
ar co kat, a gyö nyö rű je le ket, egy szó -
val mi is „lát hat juk” az éne ket:
„Köszönöm…Isten…Istenem…el-

küldted…fiadat…Hallelúja…halle-
lúúúja…hallelúja…Köszönöm,köszö-
nöm,Jézus!Alázatosvoltál,ésmegfe-
szítettek a kereszten… helyettem…
bűneim miatt… reményem-megtar-
tóm…megtisztítottadaszívem…meg-
váltottál……köszönöm,Jézus.Remé-
nyemmegtartom…újaszívem!Halle-
lúja,halleluuúja,hallelúja…Ámen.”

„…asiketekhallanak”
JelbeszélgetésekaReménységfesztiválon

BokrosAndreajelnyelvitolmácsszolgálatközben,jobbralentmunkatársai,háttérbenazezerfőskórus
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NEwYor   
NewYork,
NewYork

„Egy nagy fa lu ban élünk” – hang zik
el gyak ran a glo ba li zá ló dó vi lág jel -
lem zé sé re. És va ló ban, re pü lő gép pel
ma már a föld leg tá vo lab bi pont ja is
hu szon négy órán be lül el ér he tő, a vi -
lág há lón pe dig szin te azon nal ér te -
sül he tünk a messze tá vol ban tör tén -
tek ről. 

Ezt a „vi lág nagy fa lu be li sé get” él het -
te át az a kö zel két száz öt ven asszony,
aki a vi lág száz ti zen öt or szá gá ból ér -
ke zett az ima na pi kon fe ren ci á ra. De
már ma ga a hely szín, az Egye sült Ál -
la mok nyolc mil li ós met ro po li sa is
ezt az ér ze tet erő sí tet te. Hogy tud ni -
il lik New York ban ta lál ha tó a vi lág
össze sű rít ve.

Az ut cá kon szí nes ka val kád fo -
gad ja az ide lá to ga tót: el té rő bőr szí nű,
kü lön bö ző et ni ku mú és öl tö ze tű em -
be rek tar ka egy ve le ge. S ha a re pü lő -
tér ről a kon fe ren cia-köz pont ba szál -
lí tó ni gé ri ai so főr nem em lé kez te tett
vol na rá, ak kor is eszem be ju tott vol -
na: most a le he tő sé gek föld jén já rok,
a sza bad ság vá ro sá ba nyer tem be bo -
csá tást. Igaz, előt te még jócs kán ki fag -
ga tott a be ván dor lá si hi va tal tiszt je,
hogy kik is az én meg hí vó im, nem ter -
ve zek-e tit kon il le gá lis mun ka vál la lást,
sőt – biz tos, ami biz tos – még ujj le -
nyo ma tot is vett tő lem… 

De most a so főr re fi gye lek, aki szé -
les mo sollyal ecse te li, mennyi vel
job ban él itt, Ame ri ká ban, mint a ha -
zá já ban. „Csak dol goz nod kell, és mil -
li o mos le hetsz! – mond ja csil lo gó
szem mel. – Bár mit csi nál hatsz –
mu tat az emb le ma ti kus Sza bad ság-
szo bor irá nyá ba. – Ti éd a vi lág!” 

Né hány nap pal ké sőbb az tán mó -
dom nyílt ta lál koz ni azok kal, akik a
„fé nyes le he tő sé gek” ha zá já nak árny -
ol da lá ra ke rül tek… A „sza bad” vi lág
ke gyet le nül meg tud fe led kez ni azok -
ról, akik a jól struk tu rált tár sa da lom
pe re mé re sod ród nak. Az a 98. ut ca -
be li me to dis ta gyü le ke zet, aho vá egy
lá to ga tó prog ram ke re té ben vit tek el
ben nün ket, igyek szik fel ka rol ni né -
hány – aho gyan ők fo gal maz tak –, a
szo ci á lis há lón ki csú szott rá szo ru lót.
A hoz zá juk ha son ló an ka ri ta tív szol -
gá la to kat vég ző kö zös sé gek se gít sé -
ge így is csu pán csepp a ten ger ben. 

„Ke gyet len vá ros ez” – mond ta
egy idő sebb in di ai mér nök, aki vel az
utol só na po mon egy gyors bü fé ben
vál tot tam né hány szót. Ő már har -
minc éve dol go zik New York „fő”
szi ge tén, Man hat tan ben, egy nagy
szá mí tó gé pes vál la lat nál. Sa já tos an -
gol ság gal fe jez te ki há rom év ti ze des
ta pasz ta la tát: „New York jó meg él he -

tés, de ke gyet len élet.” (Goodformake
aliving,hardforlivealiving.)

A tu ris ták zö me per sze nem jut el a
„Nagy Al ma ként” (Big App le) is em le -
ge tett vá ros rom lot tabb ne gye de i be. Az
Em pire Sta te Buil ding te te jé ről szem -
lé li a fel hő kar co lók le nyű gö ző vi lá gát,
sé ta ha jó ról él ve zi a Hud son fo lyó fe lől
elé tá ru ló lát ványt, vagy a Cent ral
Park ban ke re si fel a JohnLennon em -
lé ké re ál lí tott Straw ber ry Fiel det. Egy
hely színt azon ban, ha le he tő sé ge van
rá, „újab ban” min den ki fel ke res. 

Tíz éve sze re pel New York tér ké pén
így: Ze ro Ground, vagy is a nul lá val
egyen lő vé tett föld. Pe dig ti zen egy
esz ten dő vel ez előtt itt ma ga sod tak a Vi -
lág ke res ke del mi Köz pont (World
Trade Cen ter) iker tor nyai. A két épü -
let he lyén ma em lék park van, két ha -
tal mas me den cé jű szö kő kút tal. Az

b Bár azt so kan tud ják (még töb ben gya nít ják), hogy a min den év ben már ci us el ső pén te kén tar tott női vi -
lág ima nap hát te ré ben egy glo bá lis há ló zat tal ren del ke ző szer ve zet áll, ám e szer ve zet New York-i mun ka -
tár sa i val és ve ze tő tes tü le té nek tag ja i val csak ke ve sek lehetősége-feladata ta lál koz ni. Az öt éven te meg ren -
de zett nagy gyű lé sek így kü lö nö sen nagy je len tő sé get kap nak. Ilyen kor szü le tik ugyan is dön tés ar ról, hogy mely
or szá gok ké szít he tik el a kö vet ke ző esz ten dők ima na pi li tur gi á it, il let ve hogy mi lyen ima té mák ra hív ják fel
a föld ke rek ség ke resz tény asszo nya i nak fi gyel mét. E so rok író ja nagy meg tisz tel te tés nek tart ja, hogy – a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa meg bí zá sá ból – ha zánk kép vi se le té ben le he tett je len a jú ni us 10–
19. kö zött New York ban meg tar tott leg utób bi nagy gyű lé sen.

A kon fe ren ci á ra a föld ke rek ség szin -
te min den pont já ról ér kez tek asszo -
nyok – kö zel két száz öt ve nen –, a
kon ti nen sek je len tős or szá ga i tól
kezd ve az olyan pi ciny szi get e kig,
mint a Csen des-óce án ban fek vő Ni -
ue. Az on nan ér ke zett fi a tal lány, Vai
Pihigia ked ves iró ni á val mu tat ta be
ha zá ját: „Ez az a pi ci ke pont a tér ké -
pen, ame lyet na gyí tó nél kül nem
ér de mes ke res ni.” 

Ám a csen des-óce á ni ak ép pen
hogy ki tűn tek mél tó ság tel jes vi -
dám sá guk kal a New York-i „ren ge -
teg ben”. Va kí tó szí nű vi rág min ták dí -
sze leg tek a ru há i kon, és a haj fo na -
tuk ból so sem hi á nyo zott az or chi dea
vagy a más eg zo ti kus nö vény ből
font ko szo rú. Ta lán csak az af ri kai
test vér nők kel het tek ver seny re ve -
lük tar ka min tás kan gá ik ban és bá -
mu la tos ügyes ség gel fe jük re te kert
„tur bán ja ik kal”. 

Vi dám kar ne vál nak is tűn he tett
vol na ez a kon fe ren cia, fel sza ba dult,
öröm te li ta lál ko zás hely szí né nek, ha
köz ben nem ke rül tek vol na te rí ték re
olyan sú lyos, meg ol dat lan prob lé -
mák, mint az AIDS be teg ség ter je dé -
se, a szi get vi lág ko rall zá to nya i nak
fo ko za tos el tű né se, a bio szfé ra tönk -
re té te le, éh ín ség, há bo rúk… Ezek a
ba jok el ső sor ban az asszo nyo kat és a
gyer me ke ket érin tik, hi szen ők a leg -
ki szol gál ta tot tab bak. 

* * *

Az El Sal va dor ból Cos ta Ri cá ba me -
ne kült RebecaCascanteGómez tör -
té ne te min den kit meg érin tett. Előbb
ke gyet len ke dő fér je, majd a nél kü lö -
zés elől ke re sett vé del met ki csiny
gyer me ké vel együtt a szom szé dos or -
szág ban. Itt azon ban csö bör ből vö -
dör be ke rült. Pe dig pont egy „hí vő”
em ber ka rol ta fel. Va la me lyik pro tes -
táns kö zös ség pres bi te re, aki az után
úgy dol goz tat ta éh bé rért a bir to -
kán, mint ha a rab szol gá ja len ne. Vé -

gül a gyü le ke zet nő szö vet sé gé nek
tag jai fi gyel tek fel ar ra, hogy Re be ca
nem mer a sze mük be néz ni, hall gat,
ha csa lá di éle té ről fag gat ják. A sza -
ba du lást is ők hoz ták el ne ki. 

Ma már a vi lág ima na pi moz ga lom
lel kes mun ka tár sa, sőt ép pen ezen a
New York-i gyű lé sen bíz ták meg a

tel jes la tin-ame ri kai ré gió ko or di ná -
lá sá val. Úgy is mond hat juk, ve ze tő
be osz tás ba ke rült, pe dig nem be szél
ide gen nyel ve ket, né hány osz tályt
vég zett, egy sze rű há zi asszony. 

A több mint más fél év szá za dos vi -
lág ima na pi moz ga lom ere je ép pen
eb ben van. Alul ról épít ke zik. Nem al -
kot stra té gi á kat, nem akar túl struk -
tu rált, agyon bü rok ra ti zált szer ve -
zet té vál ni, ha nem azok ra a ke resz -
tény nők re, azok nak az imád sá ga i ra
épít, akik a he lyi gyü le ke ze tek ben
szol gál nak – ta lán még kü lö nö sebb
tiszt ség nél kül is – csu pán Krisz tus
irán ti el kö te le zett sze re tet ből. Így
tör tén he tett, hogy a szer ve zet leg ma -
ga sabb poszt ját öt éven át Ba ha ma
szi ge té ről töl töt te be egy me to dis ta
is ko la igaz ga tó nő je, s utód já ul is

egy, a „hi va ta los egy há zi élet ben” já -
rat la nabb né met lel kész nőt, a Szlo -
vé ni á ban élő CorinnaHarbigot vá -
lasz tot ták meg a de le gá tu sok. 

Im po ná ló volt, aho gyan a kü lön -
bö ző ré gi ók ké szül tek a sza va zás ra.
Ke vés be széd hang zott el, an nál több
imád ság. Tud ván, hogy az Úr is ten ad
böl cses sé get a dön té sek hez, az ő ve -
ze té se nél kül élet kép te len né vá lik
még az ilyen tör té nel mi táv lat ra
vissza te kin tő moz ga lom is. A vi lág -
ima na pi hely szín a vi lág ima he lyé vé
vált azok ban a na pok ban… 

* * *

Tel je sen per sze ez a szer ve zet sem
men te sül het a bü rok ra ti kus te en -
dők től – a New York-i iro da mun ka -
tár sa i nak fi gye lem mel kell len ni ük az
Egye sült Ál la mok ban az egye sü le tek
mű kö dé sé re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek re. A vi lág ke resz tény asszo nyai
mind eb ből azon ban ke ve set ér zé kel -
nek. Csu pán a New York ból ér ke ző
an gol nyel vű ima na pi anyag pos tai
bé lyeg ző je és a kí sé rő le vé len a nem -
rég meg vá lasz tott fő tit kár, Rosange-
laOliveira alá írá sa em lé kez te ti őket
ar ra, hogy a moz ga lom ak ti vi tá sát egy
jól szer ve zett mun ka cso port se gí ti. S
hogy mi ér ke zik az el kö vet ke zen dő
esz ten dők ben hoz zánk, vagy is mely
or szá gok dol goz zák ki a vi lág ima na -
pok is ten tisz te le ti li tur gi á it, azt a
nagy gyű lés de le gá tu sa i nak volt mód -
juk ban el dön te ni. 

Nos, a jö vő év ben sor ra ke rü lő
Fran cia or szág után az Egyip tom -
ban, majd a Ba ha má kon élő asszo -
nyok éle tét is mer het jük meg kö ze -
lebb ről, Ma gyar or szá gon is. Egé -
szen 2021-ig ki ala kult a sor rend,
ame lyet – Ku ba, a Fü löp-szi ge tek, Su -
ri name, Szlo vé nia, Zim bab we után –
Va nu a tu szi ge té nek is ten tisz te le ti li -
tur gi á ja zár majd. Ama csak nem tíz
esz ten dő múl va tar tan dó ima nap nak
a té ma cí me pe dig így hang zik: „Erős
alap ra építs!” 

Jú ni us 10–19. kö zött tar ka se reg
vet te bir to ká ba a man hat ta ni egy há -
zi köz pont épü le tét. A föld min den
sar ká ból össze se reg lett asszo nyok
kü lön bö ző kul tú rák ból, el té rő ha gyo -
má nyok ból ér kez tek. Mind egyi kük
más faj ta ter het ha gyott hát ra ott hon,
és bi zo nyá ra más és más gon dok kal
szem be sül ha za té ré se óta… Egy do -
log ban azon ban egyek még is: tud ják,
ki re épí te nek! 

g B. Pin tér Már ta

Globalizáltvilágimája
b Ha zánk ban több mint hu szon öt esz ten de je tart juk meg min den

már ci us el ső pén tek es té jén a nők vi lág ima nap já nak al kal mát. Az is -
ten tisz te le tek ről szó ló be szá mo lók ból ki tű nik, hogy a ma gyar asszo -
nyok azo no sul ni tud nak tár sa ik sor sá val, él je nek azok bár hol a vi lág -
ban. Még in kább meg ta pasz tal hat ták en nek az össze tar to zás nak az
ér zé sét azok a ke resz tény nők, akik jú ni us 10–19. kö zött részt ve vői le -
het tek a vi lág ima na pi moz ga lom öt éven ként meg ren de zett nagy gyű -
lé sé nek, ame lyet idén Man hat tan ben (New York), a Ri ver side Park mel -
lett fek vő egy há zi kon fe ren cia-köz pont ban (The In terchurch Cen ter)
tar tot tak. 

AzInterchurchCenterépülete

ZeroGround–emlékhelyazáldozatokneveivel
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iker tor nyok he lyén tá ton gó mély ség -
be több köb mé ter víz zú dul. A kút pe -
re mét al ko tó bronz le mez be vés ve an -
nak a 2605 ál do zat nak a ne ve ol vas ha -
tó, akik 2001. szep tem ber 11. vég ze tes
reg ge lén az épü let ben tar tóz kod tak.

Az em lék park ba a női kon fe ren cia
részt ve vő it is el vit ték. S bár a ka pu ban
ha tal mas táb lán fi gyel mez tet ték a tu -

ris tá kat, hogy ke gye le ti hely re lép nek,
az áhí ta tot meg tör te a ke rí té sen kí vül
dü bör gő mun ka gé pek za ja. A Vi lág ke -
res ke del mi Köz pont új ra épül. Hét új
to rony há zat húz nak fel! Mind egyik
ma ga sabb lesz, mint volt a fel rob ban -
tott World Trade Cen ter. Az utol só, az
541 mé ter ma gas Free dom (Sza bad ság)
To wer át adá sát 2013-ra ter ve zik. 

„Meg mu tat juk a vi lág nak: nem
fé lünk” – ma gya ráz ta az ide gen ve ze -
tő. Mel let tem hal kan oda súg ja va la -
ki: „Bá bel tor nya…”

Be lé pő je gyet ugyan nem kér tek, de
a ki já rat nál ha tal mas fém do boz ban
fo gad ják az épít ke zés re szánt ado má -
nyo kat. Elő ször nem akar tam sem mit
be dob ni, az tán eszem be ju tott, hogy
az ame ri kai egy dol lá ros fel ira ta olyan,
mint egy fi gyel mez te tő üze net: In
Godwetrust. (Is ten ben bí zunk.) 

g B. Pin tér Már ta

Susana Tunumoso Iosia rend kí vül
büsz ke ar ra, hogy az ő szép ap ja – Ta-
utaioleuaMalietoaVaiinuupo törzs -
fő – volt az el ső em ber Nyu gat-Sza -
mo án, aki el fo gad ta Krisz tust meg -
vál tó já ul. Fa lu juk, Sa pa pa lii part já nál
kö tött ki ugyan is 1830. au gusz tus
24-én JohnWilliams an gol misszi o -
ná ri us, aki nem kis bá tor ság ról tett
ta nú bi zony sá got ez zel a lé pé sé vel. 

A sza mo a i ak nak nem volt jó hí rük
a kör nye ző szi ge te ken. Vad, ke gyet -
len nép ként tar tot ták szá mon őket.
De a Szent lé lek Is ten meg előz te a
Lon do ni Misszi ós Tár sa ság ige hir de -
tő jé nek part ra szál lá sát: az ige mag -
vá nak el ké szí tet te a he lyét Ta uta i o -
le ua törzs fő szí vé ben. 

„A szép apám nem csak John Wil -
li am set fo gad ta be a há zá ba, ha nem
Krisz tust is” – me sél te Sus a na öröm -
mel, s bár a csen des-óce á ni szi ge tek
asszo nya i ra oly jel lem ző, egye nes
tar tás sal ült mind vé gig, most mint -
ha ki csit még job ban ki húz ta vol na
ma gát, ahogy foly tat ta: „Pél dá ja nyo -
mán az tán az egész fa lu meg tért.”

Ké sőbb – ami kor es te még át -
gon dol tam a Su sa ná val foly ta tott
be szél ge té se met – ér tet tem meg ezt
a büsz ke sé gét. Ez nem hi ú ság volt,
ha nem a túl ára dó öröm ki fe je ző dé -
se. Az ő csa lád ja is ré sze se le he tett az
evan gé li um ter je dé sé nek. Őket is, az
ő őse it is fel hasz nál ta esz kö ze ként az

Úr is ten, hogy né pük a po gány hi e del -
mek ből Krisz tus hoz tér jen. És így
hasz nál ja fel Is ten őt is egy sze rű, ke -
vés sé is ko lá zott, de an nál in kább
szol gá lat ra szánt vol tá ban. 

A sza mo ai em be rek iden ti tá sát
ugyan is az ha tá roz za meg, hogy az
Úr hoz tar toz nak. Nem ze tük jel mon -
da ta is így hang zik: Sza moa Is ten re
épült (SamoaisfoundedonGod).A
két nagy és nyolc ki sebb szi ge ten el -

te rü lő, alig két száz ezer főt szám lá ló
or szág ban szin te ki vé tel nél kül min -
den ki ke resz tény. Bal gán pro vo ka tív
kér dé sem re, hogy Sza mo án mit csi -
nál nak va sár na pon ként az em be rek,
Sus a na cso dál koz va fe lel: „Hát temp -
lom ba men nek! Az a nap az Úré.” 

Ám ko ránt sem mond ha tó tá jé -
ko zat lan nak ez az asszony. Is me ri a
sze ku la ri zá ló dó „nyu ga ti” vi lá got,
amely nek ha tá sá tól na gyon sze ret né
meg men te ni a gyer me ke it, a rá bí zott
va sár na pi is ko lá so kat, a fi a ta lo kat. Ez
bi zony a gyü le ke ze tek és a női kö rök
ima té má ja ott Sza mo án: meg őriz ni
a ke resz tény élet ér té ke it. A Filippi-
levél jól is mert mon da tá ra utal: „Tisz -
ták és fedd he tet le nek kell, hogy ma -
rad junk.” Ő nem mond ja, én vi szont
ma gam ban idé zem to vább: „…legye-
tekIstenhibátlangyermekeiazelfor-
dultéselfajultnemzedékben,akikkö-
zöttragyogtok,mintcsillagokavilág-
ban.” (Fil 2,15) 

És Sus a na vi lá gít. Mo soly gós, ked -
ves lé nye be ra gyog ta a kon fe ren cia te -
rem hát só so ra it, aho vá sze ré nyen le -
ült. Át su gár zott a ha gyo má nyos, fi -
nom kéz moz du la tok kal kí sért Si va-
tán con, ame lyet a kul túr es ten mu tat -
tak be kö zö sen egy idő sebb sza mo ai
pap né vel. És sej tem, hogy ez a fény kí -
sé ri ott ho ni szol gá la tát is. Mert ez nem
az ő ra gyo gá sa, ha nem a Krisz tus vi -
lá gos sá ga, amely át iz zik en ge del mes
lé nyén. Ez jár ja át pap né szol gá la tát
Sap de te le pü lé sen, ahol hu szon négy
éve él fér jé vel, aki a he lyi kö zös ség lel -
ki pász to ra és még ti zen két kör nye ző
gyü le ke zet es pe re se.

„El ne fe lejts ak kor a fér jem ről is
ír ni!” – fi gyel mez tet Sus a na, ami kor
meg tud ja, hogy a be szél ge té sünk új -
ság ban fog meg je len ni. „Meg te szem,
de mi ért is?” – kér dem ta pin tat la nul.
„Mert na gyon sze re tem” – hang zik
a leg na gyobb ter mé sze tes ség gel a
vá lasz. Én meg kis sé el pi ru lok, s ar -
ra gon do lok, va jon há nyan kér nék ezt
tő lem ma gyar ba rá ta im, szol ga tár sa -
im kö zül. Pe dig ilyen ter mé sze tes a
do log: aki ket Is ten egy be szer kesz tett,
azok el vá laszt ha tat lan tár sak élet ben,
szol gá lat ban…

g BPM

Dé li csil lag Sza mo á ról
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b Var ga György evan gé li kus es pe -
res éle té ben fe lejt he tet len dá tum
1952. jú li us 13. Hu szon ne gye dik
szü le tés nap ján szen tel ték lel -
késszé. A bu da vá ri, Bé csi ka pu té -
ri evan gé li kus temp lom ban hár -
man áll tak az ol tár előtt: Cson ka
Al bert, Dó ka Zol tán és ő. Ott
kap ták meg Ve tő La jos püs pök től
a bo rí té kot, mely ben az állt, hogy
kit ho va küld se géd lel ké szi szol -
gá lat ra. Var ga Györ gyöt 1952. au -
gusz tus 15-ével Pá pá ra ren del te. 

Var ga György egész ed di gi élet út já -
ra ke gye lem ként te kint. Négy pont -
ban fog lal ja össze, mit is je lent szá -
má ra a ke gye lem: ke gye lem, hogy
teo ló gus lett; ke gye lem, hogy a pa pi
kül de tést kap ta; ke gye lem ként te kint
szol gá la ti he lye i re; s vé gül ke gye lem
éle té nek vég ső cél ja, az üd vös ség.

Nem ké szült egy há zi pá lyá ra. Kö -
zép is ko lás ként a ka to nai hi va tás le be -
gett előt te cél ként; er re in dít ta tást a le -

ven te moz ga lom ban ka pott, il let ve ezt
tá mo gat ta a csa lá di ott hon ha za fi as,
val lá sos ne ve lé se. Nagy lel ke se dés sel
ké szült a fel vé te li re, azon ban hely hi -
ány mi att nem vet ték fel. Így ke rült
Csur gó ra, a re for má tus gim ná zi um ba. 

A gim ná zi u mi kö zös ség be jól be -
il lesz ke dett, iga zi kö zös sé gi élet be
csöp pent, tag ja lett a Ke resz tyén If -
jú sá gi Egye sü let nek. Rend sze res bib -
lia ol va só vá vált, és nem sok kal az
érett sé gi előtt éle té ben be kö vet ke zett
a nagy vál to zás: meg szó lí tot ta az is -
te ni el hí vás. Teo ló gus lett. Ti zen ki -
len cen in dul tak, ti zen ket ten vé gez -
tek, mint a ta nít vá nyok. 

Lel késszé szen te lé se után Var ga
György Pá pán kezd te meg a se géd lel -
ké szi szol gá la tot BácsiSándormel lett.
Itt is mer te meg BárányLászló lel kész
cso da szép gim na zis ta lá nyát, a temp -
lom ban kán to ri szol gá la tot is el lá tó Bá-
rányÁgotát. Az Úr úgy ad ta, hogy a
meg is mer ke dés nek el jegy zés, majd
rö vi de sen há zas ság lett a kö vet kez mé -
nye. Is ten ke gyel mé ből most, ezek ben
a na pok ban ad nak há lát az Úr nak
há zas sá guk öt ven hét évé ért. Ágo ta
asszony Var ga György nek nem csak
sze re tő fe le sé ge, de hit test vé re, se gí tő -
tár sa és mun ka tár sa volt min dig, s egé -
szen az mind a mai na pig. 

Pá pá ról Őri szent pé ter re, majd Ba -
kony szom bat hely re ke rült Var ga
György. Har minc há rom szép évet
szol gált itt. Nagy sze re tet tel gon dol
előd jé re, MolnárGyula lel kész re, aki -

től na gyon so kat ta nul ha tott. Ba kony -
szom bat he lyen, Ba kony bán kon és a
szór vá nyok ban, Ke rék te le kin, Bár so -
nyo son vé gez te szol gá la tát, rend sze re -
sen lá to gat ta a be te ge ket, az öre ge ket.

Ige hir de té se it több pél dány ban is
kény te len volt le gé pel ni, mi vel igé nyel -
ték, kér ték a be te gek és az idő sek, akik
nem tud tak el men ni a temp lom ba,
hogy meg hall gas sák. A va sár na pi is -
ten tisz te le tek után a le gé pelt la po kat
egy-egy sze mély – köz tük Var ga
György is – el vit te a ma ga ut cá já ban
egy olyan csa lád hoz, ahol be teg vagy
idős em ber volt, majd a kö vet ke ző na -
pon va la me lyik csa lád tag to vább vit te. 

Var ga György ige hir de té se i nek szin -
te min den da rab ja meg van ma is. Be -
köt ve, fel la poz ha tó for má ban má ra
már negy ven kö te tet tesz nek ki, ki egé -
szít ve más elő adá sok kal, írá sos be -
szá mo lók kal. Nyu god tan ál lít ha tó,
hogy kor do ku men tu mok; egy-egy be -
lő lük ké szült vá lo ga tás egy szer ta lán
még na gyobb nyil vá nos ság ra is ér de -
mes le het ne. 

Ba kony szom bat hely és tar to zé kai
mel lett Var ga György so kat he lyet te -
sí tett a kör nye ző gyü le ke ze tek ben is,
így pél dá ul Hán tán, Ász áron, Kis bé -
ren. Fe le sé ge ének kart szer ve zett és
ve ze tett, fog lal ko zott az asszo nyok kal
és a gyer me kek kel – a ked vü kért
még gi tá roz ni is meg ta nult, hogy az
if jú sá gi éne ke ket von zób bá te gye. A
ba kony szom bat he lyi ek sze re te te, há -
lá ja so ha sem ma radt el, nem fe led kez -

tek meg a lel kész ről és ne jé ről bő két
év ti zed el múl tá val sem. 2009-ben –
el jö ve te lük után hu szon há rom év vel
– Var ga Györ gyöt a te le pü lés dísz pol -
gá rá vá avat ták.

Ba kony szom bat hely ről új ra Pá pá -
ra ve ze tett az út ja – ere de ti leg ugyan
nem szán dé ko zott el hagy ni elő ző
szol gá la ti he lyét, ám NagyGyulapüs -
pök győz köd te: mi u tán SikosLajospá -
pai lel kész nyu ga lom ba vo nult, a pá -
pa i ak nak olyan nagy ta pasz ta la tú
pász tor ra van szük sé gük, mint ő. Mi -
vel az egy ház köz ség egy han gú lag ki -
nyil vá ní tot ta: őt kí ván ja lel ké szé nek, el -
vál lal ta a tisz tet. 1986 szep tem be ré től
ti zen két éven át Pá pán és a hoz zá tar -
to zó gyü le ke ze tek ben lel kész ként, il -
let ve az év no vem be ré től 1998-ig a
Veszp ré mi Egy ház me gye es pe re se -
ként mű kö dött. 

Var ga György mun kál ko dá sa nyo -
mán fel pezs dült a pá pai hit élet. Ered -
mé nyes volt a fi a ta lok hí vo ga tá sa is:
fe le sé gé vel meg szer vez ték a rend sze -
res hit tant, a bib lia órás „csa pa to kat”;
1990-től mind több fi a talt tud tak
be kap csol ni az is ten tisz te le ti szol gá -
lat ban a li tur gia ol va sás ba. 

Szo ci á lis, ka ri ta tív kez de mé nye zé -
sek is fű ződ nek a ne vük höz. Var ga es -
pe res ak tí van be járt a kór ház ba, erő -
sí te ni a be te ge ket, majd az igaz ga tó se -
gít sé gé vel kór há zi ká pol na ki ala kí tá sá -
ra is sor ke rül he tett. Itt mind egyik he -
lyi fe le ke zet meg kezd het te a kór há zi is -
ten tisz te le tek tar tá sát. Erőt és len dü -

le tet adott a lel ki élet nek a he lyi nagy
múl tú, pro tes táns kö zép is ko la, a Pá pai
Re for má tus Kol lé gi um új ra in dí tá sa
is, amellyel szin tén pél dás együtt mű -
kö dést tu dott ki ala kí ta ni Var ga György.
On nan is jöt tek fi a ta lok. Így tör tén he -
tett meg, hogy a ti zen két év alatt
nyolc fi a talt in dí tott a lel ké szi pá lyá ra,
il let ve a hit ok ta tói szak ra.

Ti zen két év pá pai szol gá lat és es pe -
re si mun ka után, het ven éves ko rá ban
kér te nyug dí ja zá sát. De hát Is ten
pász to rá nak nem oly könnyű nyug díj -
ba vo nul ni. Nyug dí jas ként még há rom
évig szol gált he lyet tes lel kész ként a
nagy alá so nyi, a dab ro nyi gyü le ke zet -
ben és a szór vá nyok ban. Az tán a lel -
kész vál to zá si idő szak ban még kö zel
egy évet szol gál ha tott Pá pán. Nyolc -
van esz ten dős volt, ami kor a sze re tett
gyü le ke zet a temp lom ban vá rat la -
nul, meg le pe tés sze rű en – IttzésJános
püs pök kel az élen – ének szó val, ver -
sek kel kö szön töt te fel.

Ami kor Var ga György vissza te kint
szol gá la ta Is ten től ka pott hat van
esz ten de jé re, min dig ennyit mond:
„Mind ez csak ke gye lem! Ke gye lem -
ből va gyok, ami va gyok”…

Ma már rit kán szol gál is ten tisz te -
le te ken, azon ban he ten te több ször is
be jár a vá ro si kór ház ba. Éven te hét-
nyolc száz be te get lá to gat meg. Mind -
emel lett igyek szik ak tí van részt ven -
ni la kó he lye köz éle ti-kul tu rá lis éle té -
ben is; hit éle ti, iro dal mi-mű vé sze ti
al kal ma kon le het oly kor kö szön te ni,
fe le sé ge pe dig ked ves ver se i vel is meg
szok ta ör ven dez tet ni az em be re ket.
Éle tük va ló ban ke gye lem és ál dás so -
kak szá má ra.

g – ke re csé nyi –

„Kegyelembőlvagyok,amivagyok…”
Egyevangélikuslelkészhatvanévesjubileuma

b Ha az em ber nem is me ri Kis pes -
tet, a Ha tár út ké pe né mi leg el ri -
aszt hat ja e vá ros rész től, pe dig
né hány meg ál ló ra on nan majd -
nem kert vá ro si idill be ér ke zik. A
42-es vil la mos épp az evan gé li kus
temp lom előtt tesz le, me lyet –
amint a gyü le ke ze ti fel ügye lő
mond ta – egye sek zsi na gó gá nak
néz nek… Széll Bul csú val, a kis -
pes ti evan gé li ku sok ve ze tő jé vel
jú ni us vé gén be szél get tem. „Ez a
szó szék, itt hir det jük az igét, az
a ke resz te lő kút, ahol ke resz te -
lünk, az ott fönt pe dig az or go na,
mely a ze nét szol gál tat ja” – kez -
dett ka la u zol ni a lel kész. 

–Vidékiszolgálatbólkerültújra
Budapestre.MitjelentazÖnszámá-
raKispest?

– Hu szon há rom éve va gyok Kis -
pes ten, éle tem ből a leg hosszabb időt
itt töl töt tem. Kis pest olyan, mint
egy kis vá ros, min den ki is me rős. A
We ker le-te lep a vi lág örök ség ré sze.
Temp lo munk – ezt má sok mond ják
– a ke rü let leg szebb épü le te. 

Min den év ben meg ren de zik a kis -
pes ti na po kat. Mi már az el ső al ka -
lom mal meg nyi tot tuk a temp lom
ka pu it. A ke rí tés hez ki ment pár röp -
lap osz tó, hí vo ga tó, bent pe dig hár -
man-né gyen vár ták az em be re ket. Az
el ső kis pes ti na po kon mint egy nyolc -
száz ér dek lő dő (!) jött be. 

Min den fé le em ber rel le het ilyen -
kor ta lál koz ni – budd his ta, ate is ta,
teo ló gi ai kép zett sé gű tu dá lé kos la i -
kus és így to vább –, én vá la szo lok a
kér dé se ik re, de meg győz ni őket nem
tu dom, egye dül az Úr tud ja… Az óta
is tart juk ezt a szo kást, s ilyen kor
min dig két-há rom új em ber csat la -
ko zik a gyü le ke zet hez. 

Ezen kí vül el kell mon da ni, hogy ti -
zen hét évig ad tunk le he tő sé get a
kis pes ti ze ne is ko la or go na sza ká -
nak, hogy itt tart sák a tan órá i kat,
hang ver se nye i ket. A dísz pol gá ri cím -
re, ame lyet az ön kor mány zat tól kap -
tam, fel te he tő leg rész ben emi att ter -
jesz tet tek fel. So kat tet tem a vá ros -

ré szért. Ren ge te get lá to ga tok, se gí -
tek em be rek nek. És bi zo nyá ra ér té -
kel ték a Bib lia-for dí tó mun ká mat is
(az Ószövetséget for dí tot tam), amely
– meg kell mon da nom – ki vál tot ta
a bib lia ta nács nem tet szé sét…
–Erreráisakartamkérdezni.Ho-

gyanfelelneaProtestánsMédiaAla-
pítványgondozásábantavalydecem-
berbenmegjelentfordítástértkritikák-
ra,melyekelsősorbanavállalkozásel-
lentmondásosságát hangsúlyozzák?

– Min den ki nek jo ga van te het sé ge
sze rint Is tent szol gál ni. Örül jünk ne -
ki, hogy van még egy for dí tá sunk! Ezek
ki egé szí tik egy mást. Kö zös szö veg gel
fog lal ko zunk, a for dí tá sok nak ter mé -
sze te sen va la hol ta lál koz ni uk kell. A
stí lus ban, a cél ki tű zés ben kü lön böz -
het nek. És per sze nyil ván va ló an min -
den for dí tá son le het pon to sí ta ni.

A „75 óta új for dí tás” – ehe lyett va -
la mi más meg je lö lést kel le ne ta lál ni,
mond juk így: az öku me ni kus for dí -
tás – azt a célt tűz te ki, hogy tel je sen
ön ál ló, sa ját for dí tás ké szül jön. A mi -
enk pe dig ugyan úgy a gö rög ere de ti
alap ján, de a Ká ro li-szö veg re va ló te -
kin tet tel ké szült, újabb nyel vi, nyelv -
ta ni föl is me ré sek kel. 

Egy for dí tás min dig in terp re tá ció,
ma gya rá zat is. Mi egy le het sé ges mai
ol dal ról kö ze lít jük meg a Bib li át. Az
Ószövetség for dí tá sa tíz évi, na gyon
ko moly mun ká val ké szült el. Gon do -
lom, az Újszövetségé is. Ahol le he tett,
ragasz kod tunk a Ká ro li hoz. Szép ve -
re tes sé gét, ün ne pé lyes lel ki han gu la -
tát va la mi lyen mó don meg akar tuk
őriz ni. Akik Ká ro lin ne vel ked tek föl,
azok szí ve sen fog ják ol vas ni. 

– Hogylehetvalamiegyszerreúj-
szerűésrégies?

– Több fá zis ban for dí tot tam az
Ószövetséget; az el ső fá zis ban a Ká ro -
li-szö veg ből ki vet tem a „va lá kat” és a
ha son ló, ré gi es nyelv ta ni szer ke ze te ket.
A má so dik lé pés az ere de ti hé ber ből

va ló for dí tás volt. Köz ben fi gyel tem a
Ká ro li-szö ve get, hogy ahol le het, hoz -
zá iga zít has sam az enyé met. Pél dá ul ha
én „fö lött”-öt for dí tot tam, de Ká ro li -
nál „fe lett” sze re pelt, ak kor „fe lett”-re
cse rél tem a sa ját meg ol dá so mat.

– Mennyibentekintisikeresneka
vállalkozást?Acél–azutószótanú-
ságaszerint–azvolt,hogy„annak
üzenete,akiaBiblialapjainkeresz-
tülmegszólítbennünket,minélaka-
dálytalanabbulérhessenelszívünk-
hözésértelmünkhöz”.Hogyanmérhe-
tőennekazeredményessége?

– Ne héz kér dés. Egy részt a de cem -
ber ben hét ezer pél dány ban meg je lent
el ső ki adás ból áp ri lis vé gé ig öt ezer el -
fo gyott, így né hány kö tés vál to zat -
ban már nem le het kap ni. (Mert hogy
több fé le szín ben je lent meg az egyéb -
ként na gyon kel le mes kül se jű és ta pin -
tá sú, ele gáns kö tet.) Más részt el ér he -
tő a mo dern and ro i dos és az iP ho ne-
os vál to zat is. El len ben a bel se jét
nem mon da nám mo dern nek, nem
sze re pel nek ben ne pél dá ul a kö vet ke -
ző sza vak: hűtőmágnes,űrhajó… A
tar ta lom ugyan az. A Bib li á nak csak
egy tar tal ma le het.

– Lányát,SzéllÉvaAnnátjúnius
17-énszenteltéklelkésszé,összekötve
az Ön negyvenéves szolgálatának
ünneplésével.Tud-eegyédesapacsak
azigehirdetésrekoncentrálni,amikor
leányaprédikál?

– Az el ső há rom mon dat után igen,
el le het vo nat koz tat ni. Ha sely pes az
ige hir de tő, csak az el ső hat után. A lá -
nyo mat egyéb ként még nem sok szor
hal lot tam igét hir det ni, mi vel ha tod -
évé ben vi dé ken, Va ny ar con szol gált. 

– Mitjelentakettősünnep?
– Meg ren dí tő ez a negy ven év, az,

hogy az Úr négy év ti ze den át fel hasz -
nált. Nem bán tam meg sem mit. Én
negy ven év vel ez előtt in dul tam a
szol gá lat ba, a lá nyom most in dul.
Egy faj ta sta fé ta bot-át adás ez, ha bár

nem bú csúz ta tom ma gam, a nyug díj -
kor ha tá rig még van egy kis idő…

– Hogyanszakaszolnáeztanegy-
venesztendőt?

– Ka masz éve im be tyár idők vol -
tak. Ti zen hét éve sen tér tem meg.
1972-ben fe jez tem be teo ló gi ai ta nul -
má nya i mat. Ezek – sok el len ke ző ha -
tás el le né re is – meg ta ní tot tak ar ra,
hogy nem le het a Bib lia fö lé be ke rül -
ni. Ne én bí rál jam a Bib li át, ha nem
en ged jem, hogy a Bib lia bí rál jon en -
gem! Ezt az óta is pró bá lom meg tar -
ta ni. 1972-től Bó csán szol gál tam,
ke vés ered ménnyel. Há la Is ten nek, ez
ak kor s ott nem tu da to sult ben nem. 

1975-ben a luc fal vi gyü le ke zet be
hív tak. Éle tem leg szebb idő sza ka volt
ez, ha bár „sö tét Nóg rád nak” ne vez ték
a vi dé ket, és ha tal mas nyo más ne he -
ze dett ránk az Ál la mi Egy ház ügyi
Hi va tal ré szé ről… ’89-ben há rom
hely ről is kap tam egy szer re meg hí vást,
s en nek ha tá sá ra úgy érez tem, az Úr
el akar moz dí ta ni; ek kor a kül ső kö -
rül mé nyek is le he tő vé tet ték, hogy a
kis pes ti gyü le ke zet be jöj jek. Ne kem
olyan ha tal mas Is te nem van – nem
min den ki nek van! –, aki még az Ál -
la mi Egy ház ügyi Hi va talt is meg tud -
ja szün tet ni azért, hogy én oda ke rül -
jek, aho va kel lek… (nevet)

Nyolc van be jegy zett tag gal in dul -
tunk. Vi dék után vá ros ba, az Úr tól
na gyon el tá vo lo dott em be rek kö zé,
mun kás ke rü let be ke rül tem. Két-há -
rom évig ne héz volt, de ak ko ri ban is
so kat lá to gat tam, és akár a bolt ban,
a pénz tá ros tól is meg kér dez tem, mi -
lyen val lá sú…
–Aváltozásokközepetteszolgála-

tánakmelyikazarésze,amelyetnegy-
venévutánisfolytatandónakítél?

– Amit foly ta tok és foly tat ni is sze -
ret nék, az a gyü le ke ze ti ta gok, ki vált -
képp a be te gek – ma már annyi an va -
gyunk, hogy nincs idő egy év ben
min den kit vé gig lá to gat ni –, il let ve az

új tag je löl tek lá to ga tá sa. És ter mé sze -
te sen az ige hir de tés. Va la mint két
egye dül ál ló, kü lön le ges al kal munk -
nak, a kérdezők bibliakörének és a
Szia-istentiszteleteknek a ve ze té se. 

A kér de zők bib lia kö rét he ten te
egy szer tart juk, ez egy – ma már
más fél órás – sza ba dabb be szél ge tés.
A részt ve vők kér dez nek min den fé le
té má ban, én pe dig vá la szo lok. Azt
mond ha tom, ed dig nem igen volt
még olyan, ami re ne tud tam vol na fe -
lel ni. A Szia-is ten tisz te le tek pe dig in -
ter ak tív al kal mak. 

– Olyasfélék,mintaTamás-misék?
– Nem. Mi nem a kül ső sé ge ket he -

lyez zük a kö zép pont ba. Ének lünk,
el hang zik pár bi zony ság té tel. Az al kal -
mak kü lön le ges sé ge az, hogy az ige -
hir de tés után köz vet le nül hoz zá le het
szól ni az el hang zot tak hoz.
–Abüszkénviseltdíszpolgáricím

éssokmáselismerésután–profán
fordulattalélve–mimotiváljamég
apályán?

– Az em ber már nem kí ván em beri
dol go kat, em be ri ered ményt. Ko ráb -
ban sem a di cső ség vágy haj tott. Az haj -
tott, hogy le gyen egy jó éne kes könyv,
és ak kor össze ál lí tot tam egy jó éne kes -
köny vet. Ami kor az haj tott, hogy le -
gyen egy na gyon jó, mai és ele ven Bib -
lia, meg csi nál tam az Ószövetséget.
Ami kor az haj tott, hogy kö zös ség le -
gyen, sok csen des he tet szer vez tem…
Ezek az Úr tól jö vő haj tó erők vol tak.

g Ki nyik Ani ta

„NekemolyanhatalmasIstenemvan…”
BeszélgetésadíszpolgáricímmelkitüntetettSzéllBulcsúlelkésszel
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„ÍgyszólazÚr,ateteremtőd:Nefélj,
mertmegváltottalak,nevedenszólí-
tottalak,enyémvagy!” (Ézs 43,1)

Szent há rom ság ün ne pe után a 6. hé -
ten az Útmutató reg ge li és he ti igé i nek
kö zös kulcs sza va a ke reszt ség, ame lyet
ma ga Jé zus ren delt, ezért szent ség. Re for má to runk gyak ran em lé kez tet te ön -
ma gát kí sér té sei kö ze pet te e tény re: Baptisatosum! (Meg va gyok ke resz tel ve!)
Is ten min den te remt mé nyét a bűn sö tét sé gé ből vi lá gos ság ra, a ke reszt ség aján -
dé ká val meg té rés re hív ja! „Jé zus Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga, ná la van örök ké az
élet for rá sa.” (GyLK 699) S „Krisz tus sze re ti az egy há zat, és ön ma gát ad ta ér te,
hogy meg szen tel je, és meg tisz tít sa a ke reszt ség gel az ige ál tal.” (Ef 5,25.26; LK)
Menny be me ne te le előtt misszi ói pa ran csá val küld te az övé it: „…tegyetektanít-
vánnyámindennépet,megkeresztelveőketazAtyának,aFiúnakésaSzentlé-
lekneknevében…” (Mt 28,19) Is ten a ke reszt ség szent sé gé ben bűn bo csá tó sze -
re te te zá lo gát ad ta, s ez az új élet kez de te: „Akeresztségáltalugyaniseltemet-
tettünkveleahalálba,hogyamiképpenKrisztusfeltámadtahalálbólazAtya
dicsőségeáltal,úgymiisújéletbenjárjunk.” (Róm 6,4) Luther sze rint Pál „össze -
kap csol ja Krisz tus ha lá lát, fel tá ma dá sát és a mi ke reszt sé gün ket, hogy ezt ne csu -
pán üres jel kép nek tart suk; s azért, hogy ben nünk is vég be men jen mind ket tő:
a ha lál és az élet”. Iz rá el út ja a Vö rös-ten ge ren át ve ze tett az ígé ret föld jé re: „…az
Úrszárazzátetteatengert,úgyhogyavízkettévált.Izráelfiaiszárazonmentek
beatengerközepébe…” (2Móz 14,21–22) Pál nál ez elő kép is: „…atyáinkmind-
nyájanafelhőalattvoltak,ésmindnyájanatengerenmentekát,ésmindnyá-
janmegkeresztelkedtekMózesreafelhőbenésatengerben.” (1Kor 10,1–2) Az
el ső gyü le ke zet ben Pé ter pün kös di be szé de szí ven ta lált so ka kat, és ten ni akar -
tak va la mit. Ám leg jobb „jó cse le ke de tünk” a hit! „Térjetekmeg,éskeresztelked-
jetekmegvalamennyienJézusKrisztusnevében…Akikpedighittekabeszédé-
nek,megkeresztelkedtek…” (Ap Csel 2,38.41) Ezt tet te Fi lip pi ben a bör tön őr há -
za né pé vel együtt, mi u tán Pá lék tól ezt kér dez te: „Uraim,mitkellcselekednem,
hogyüdvözüljek?” Az ő vá la szuk: „HiggyazÚrJézusban,ésüdvözülsz…” (Ap -
Csel 16,30.31) Jé zus az alá za tos, egy ügyű kis gyer me ke ket ajánl ja pél da ként: „Bi-
zony,mondomnéktek,hamegnemtértek,ésolyanoknemlesztek,mintakisgyer-
mekek,nemmentekbeamennyekországába.” (Mt 18,3) Ha lá la után „azegyikka-
tonalándzsávalátszúrtaazoldalát,amelybőlazonnalvérésvízjöttki” (Jn 19,34).
Az óegy ház ban a víz je len té sét a ke reszt ség re, a vé rét az úr va cso rá ra vo nat koz -
tat ták. Élő Urunk nem csak az élő ha lott szár di szi ke resz tyé nek nek üze ni: „…térj
meg!(…)Akigyőz,aztöltöztetikfehérruhába,annakanevétnemtörlömkiaz
életkönyvéből,hanemvallástteszeknevérőlazénAtyámelőtt…” (Jel 3,3.5) Ő ke -
reszt ne ve den szó lí tott té ged is: „Elénk be jön a sze re tet, / Az Úr ir gal mas sá ga! /
A ke reszt ség ben ő van itt: / Atya, Fiú, Szent lé lek.” (EÉ 298,1)

g Ga rai And rás

HEtIÚtrAVALÓ„Meddigsántikáltokkétfelé?HaazÚr
az Isten, kövessétek őt, ha pedig a
Baal,akkorőtkövessétek!”– ol vas suk
Akirályokelsőkönyvében.Két Úr nak
szol gál ni egy szer re le he tet len. Vagy
az Úr nak, vagy a Ba al nak szol gá lunk. 

Szo mo rú, hogy a ke resz tyén ség
na gyob bik ré sze két úr nak szol gál. Ki -
csit Is ten nek – töb bet a
mam mon nak. Szol gá -
lunk a test nek is, a lé lek -
nek is. Is ten a Bib li á ban
Iz rá el fi a it ál lít ja elénk
szo mo rú pél da ként. Az
Ószövetségben lép ten-
nyo mon ta lál ko zunk Iz -
rá el fi a i nak bál vány tisz -
te le té vel. Pe dig Is ten nek
cso dá la tos ter ve volt vá -
lasz tott né pé vel! Így ol -
vas suk Mózes második
könyvében, a 19. fe je zet
5–6. ver sé ben (Ká ro li-
for dí tás): „Mostanazért
hafigyelmesenhallgattok
szavamra,ésmegtartjá-
tokazénszövetségemet,
úgytileszteknékemva-
lamennyi nép közt az
enyéim.Mert enyim az
egészföld.Éslesztektiné-
kempapokbirodalmaés
szentnép.”

Lám, Is ten ilyen cso -
dá la tos jö vőt szánt vá -
lasz tott né pé nek. De a min dig zú go -
ló dó nép ha mar el ját szot ta ezt a
cso dá la tos jö ven dőt. A vá lasz tott
nép ről szó ló egész Ószövetség egye -
bet se tár elénk, mint a nép ide-oda
va ló sán ti ká lá sát. Egy szer Is ten nek,
más szor a Ba al nak hajt fe jet, tér det. 

Fi gyel jük meg: a né pet, va la hány -
szor be le me rül a po gány is te nek
tisz te le té be, Is ten nek min dig ke -
mény esz kö zök kel kell vissza for dí ta -
nia ön ma gá hoz. A szent föld, mely Iz -
rá el ha zá ja volt, mi lyen sok szor vált
a po gány is ten tisz te le tek he lyé vé!
Ál do zó hal mok és po gány temp lo mok
so ka sá ga töl töt te be Iz rá el föld jét. 

Vol tak ugyan is ten fé lő ki rá lyok,
akik le rom bol tat ták eze ket a po gány
temp lo mo kat, pap ja i kat pe dig le -
mé szá rol tat ták. De utá nuk is mét

bál vány tisz te lő ki rá lyok kö vet kez -
tek, és új ra bál vány imá dás ba ta szí tot -
ták a két fe lé sán ti ká ló né pet. 

Olyan pe dig nincs, hogy Is ten ol -
tá rán egy szer Is ten nek, más szor a
Baal nak ál doz zunk. A szent és bűn -
gyű lö lő Is ten ezt nem tűr he ti el szó
nél kül! Ilyen mód szer rel nem le het

be jut ni Is ten di cső sé ges or szá gá ba!
Nem le het egy szer re Is ten nek is, a vi -
lág nak is tet sze ni. 

Az Újszövetségben a két fe lé sán ti -
ká lás nak egyik szo mo rú pél dá ja Aná -
ni ás és Sza fi ra ese te. Ne kik nem volt
elég a lel ki aján dék, az anya gi ak hoz
is erő sen kö tőd tek, el adott bir to -
kuk árá nak egy ré szét fél re tet ték
ma guk nak. Pe dig mód juk ban állt
vol na az egész össze get fel aján la ni az
Úr nak, mi kép pen töb bi hí vő test vé -
rük tet te. De Aná ni ás ék az zal a pénz -
összeg gel, me lyet Pé ter apos tol lá ba -
i hoz tet tek, bi zo nyí ta ni akar ták ada -
ko zó nagy lel kű sé gü ket. Ám el hall gat -
ták a fél re tett össze get. 

A Szent lel ket azon ban nem le het
fél re ve zet ni, be csap ni! Is ten Szent lel -
ke le lep lez te Aná ni ás ha zug sá gát,

és test vé rei hol tan vit ték ki őt Pé ter
elől. Rö vid del ez után ugyan ez tör tént
fe le sé gé vel, Sza firá val is, mi vel kö zö -
sen dön töt tek a fél re tett összeg fe lől. 

Na gyon sok fé le bál vány van a vi -
lá gon, és töb ben haj lon ga nak a bál -
vá nyok előtt, mint Al ko tó juk, Is ten
előtt! Ilyen bál vány a pénz is. Er ről

így ír a Bib lia: „Mertahol
vanatikincsetek,ottvan
a ti szívetek is.” Na gyon
sok szo mo rú, tra gi kus
pél da mu tat ja, hogy Is -
tent csak egész szív vel
le het szol gál ni. Vagy egé -
szen, vagy se hogy! Vagy
Is ten nek szol gá lok, vagy
a vi lág nak. 

Szo mo rú tény, hogy a
ke resz tyén ség leg na -
gyobb ré sze a múlt ban is,
a je len ben is két fe lé sán -
ti kál. Va sár nap Is ten nek,
hét köz nap a vi lág nak. De
na gyon so kan még va -
sár nap is csak egy-két
órát szen tel nek Is ten nek.
Hal lot tam olyan meg -
jegy zést is, hogy „is ten ké -
nek”. A por szem em ber
el bi za ko dot tan né ha már
Is ten fö lé akar ja emel ni
ma gát. 

Há la le gyen a ha tal -
mas és di cső sé ges Is ten -

nek, a te remt mény hasz nál hat ugyan
nagy sza va kat, de még is csak ke gye -
lem re szo ru ló bű nös ma rad. 

Kér dez zük meg ma gunk tól, nem
va gyunk-e mi is két fe lé sán ti ká lók! Jó
vol na, ha okul nánk a két fe lé sán ti ká -
ló ke resz tyé nek szo mo rú pél dá ján, és
éle tün ket há la adás sal oda he lyez nénk
Is ten ál dott ural ma alá! Aki így szó -
lí tot ta meg övé it: „Tipedigválasztott
nemzetség,királyipapság,szentnem-
zet,megtartásra való nép vagytok,
hogy hirdessétek annak hatalmas
dolgait,akiasötétségbőlazőcsodá-
latosvilágosságárahívotteltiteket.”
(1Pt 2,9; Ká ro li-for dí tás) 

Lám, ilyen ki vált ság ban ré sze sül -
nek, akik egész szí vük kel, éle tük kel
az Úr nak él nek és szol gál nak.

g Pecz nyík Pál

Meddigsántikáltokkétfelé?
(1Kir18,21)

Az el ne ve zés a spiritus la tin ere de tű
szó ból szár ma zik, je len té se: „lé leg zet”.
Val lá si ér te lem ben a lel ket vagy a
szel le met, vagy is a szel le mi, a lát ha -
tó vi lá gon tú li va ló sá got je len ti.

Le het, hogy so kak nak meg le pe tés :
a spi ri tu a li tás mint élet for ma nem je -
lent egyet a val lá sos ság gal, a val lá sos
élet vi tel lel. Spi ri tu á lis élet anél kül is
él he tő, hogy va la ki bár mely val lás kö -
ve tő jé vé vál na, vagy bár mi fé le rend -
sze res val lá si vagy lel ki gya kor la to kat
vé gez ne. Nem kell hoz zá temp lom -
ba jár ni, akár hin ni a sze mé lyes Is ten -
ben vagy bár mi lyen szel le mi ta ní tó -
mes ter út mu ta tá sát kö vet ni. Te hát a
spi ri tu a li tás több val lás kö zös alap -
el vét is je len ti, de nem pusz tán a val -
lás gya kor lá sa.

Ugyan ak kor a spi ri tu á lis em ber az
egyik leg fon to sabb do log ban meg -
egye zik a val lá sos em ber rel: ugyan úgy
hisz ab ban, hogy éle te nem ön ma gá -
ért va ló, nem ön cé lú, vagy is éle te ma -
ga sabb ren det, célt és ér tel met szol gál.

Mind ezek alap ján el mond ha tó,
hogy a spi ri tu a li tás egy faj ta vi lág -
szem lé let, amellyel az em ber be fo -
gad ja kör nye ze tét, em ber tár sa it, sőt
ez se gít ab ban, hogy az em ber el fo -

gad ja sa ját ma gát és kor lá ta it, ter mé -
sze tes adott sá ga it.

A ha gyo má nyok sze rint az élet két
sí kon zaj lik: van egy kül ső tér, ahol az
élet ese mé nyek tör té né sei, az élet min -
den na pos dol gai es nek meg ve lünk,
ahol az élet pusz ta tör té nés, idő be li le -
fu tás. Ez a na pi ru tin, aho gyan át él jük
a min den na po kat. Ugyan ak kor van egy
má sik, az úgy ne ve zett ben ső tér, a
lel ki élet vi lá ga, ahol az élet va ló di tör -
té né sei, va ló di le nyo ma tai ke let kez nek
ben nünk. Ez az a hely, ahol lel künk sík -
ján vá la szo lunk a kül ső ese mé nyek re.
Gon dol junk be le, mit je lent ilyen ér te -
lem ben a min den na pi imád ság mint
na pi éle tünk vissza tük rö ző dé se!…
(Meg élem – el mon dom, összeg zem,
meg fon to lom – és meg ol dom…).

Min den faj ta spi ri tu a li tás, így a ke -
resz tény spi ri tu a li tás meg élé sé nek
cél ja a ter mé szet fe let ti vel va ló kap cso -
lat te rem tés – konk ré tab ban a ben -
nünk élő Is ten nel, Krisz tus sal va ló
együtt élés. Ez azt je len ti, hogy éle tünk
ese mé nyei a he lyük re ke rül nek, nem
ér té kel jük le vagy túl sá go san fel egy-
egy tör té nés fon tos sá gát, hi szen imád -
ság (vagy egyéb el mé lyü lést se gí tő gya -
kor lat) köz ben kap cso lat ba ke rü lünk

a „for rás sal”, ahol Is ten lel kün ket, ön -
va lón kat meg érin ti.

Ho gyan tör té nik ez a kap cso lat te -
rem tés?

Az elő ző ek ben már em lí tet tük az
imád sá got mint el sőd le ges kap cso lat -
te rem té si le he tő sé get. Ez ter mé sze te -
sen le het egyé ni, de egy há zi ér te lem -
ben az imád ság kö zös sé gi is: is ten tisz -
te let, bib lia óra, za rán dok lat stb. Az el -
mél ke dés vagy me di tá ció az utób bi
idő ben tu da to sult a ke resz té nyek szá -
má ra, pe dig az egy ház tör té net fel je -
gyez te a szen tek és szer ze te sek el vo -
nu lá sát a vi lág tól, amely tes ti és lel ki
gya kor la tok vég zé sét is je len tet te. 

Az el mél ke dés alap ja le het a Szent -
írás és egyéb szent szö ve gek ol va sá -
sa vagy ve ze tett szö veg gel, ze né vel,
ké pek kel va ló el mé lye dés. A mi kul -
tú ránk ban ke vés bé, de az af ri kai ke -
resz té nyek nél gya ko ri a szak rá lis
tánc vagy moz gás.

A me di tá ció vagy el mél ke dés min -
dig el la zu lás sal in dul, és még mé lyebb
el la zu lás hoz ve zet, mi köz ben meg nyí -
lik a bensőnk, a szí vünk, és elő jön nek
a bel ső kér dé sek és vá la szok is…

g Si mán di Ág nes
Forrás:Evangélikus.hu

Mialelkiség?
Aspiritualitásrólröviden

meg hí vó em lék táb la-ava tás ra
A barcsievangélikusleánygyülekezet sze re tet tel meg hív ja Önt és ked -
ves csa lád ját a jú li us 22-én 16 óra kor kez dő dő is ten tisz te let re. En nek ke -
re té ben ke rül sor né hai FuchsPál le vi ta ta ní tó és MolnárLajos lel kész
em lék táb lá já nak fel ava tá sá ra.

Erős vár a mi Is te nünk!

Melegensütöttanap.Néhányidősebb
asszonyésegyvígkedvűdiákcsapat
vártaazózdibuszt.Végremegérkezett
ajárat,deasofőrcsakazelsőajtótnyi-
tottaki.Lassanhaladtafelszállás.A
sorvégérőlelőrekiáltottegytürelmet-
lenkedőlegény:„Mozgás,lányok,milesz
már?!”Ifjúnőihangválaszolt,könnye-
dénhárítvaafelelősséget:„Sietnénkmi,
denemlehetezektőlanyanyáktól!”
Ekkorfordultmegő.Arcánnyoma

sem volt haragnak, felháborodás-
nak.Végigmértealeányt,belenézett
aszemébe,éshiggadtan,jólérthető-
en–mintahogyakatedrántetteegy
életenát–megszólalt: „Kedvesem!
Hacsakmegnemhalilyenszépfia-
talon,magaisilyennyanyaleszegy-
kor.Hapedigmégélakedvesnagy-
mamája,akkoradjaátnekinyanya-
társiköszöntésemet!”

Alányszemlesütvehúzódottfél-
re.Hátulsemakartmársenkihan-
gotadniatürelmetlenségének.„Szó
bennszakad,hangfennakad…”Azél-
celődő,hetykeszavakramegfelleb-
bezhetetlenválasztadottazéletböl-
csesség.
Afelszállásnémánfolytatódott.Ő

pedigcsendbenelmondottegyrövid
imát,megköszönveIstennekaszívé-
beadottbékességet,aszájábaadott
találószavakat,éshogynyugdíjaspe-
dagóguskéntamindennapokforga-
tagábanislehetőségetkapottélethi-
vatásánakgyakorlására:az ifjúság
nevelésére.
Keresztlánya,agyörkönyilelkész-

nőésegykoritanítványa–lapunkfő-
szerkesztője–ezzelazírássalköszön
eltőle.Emlékétmegőrizzük!

g Zs.
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„Ha lad jon egye ne sen, majd öt ven mé ter után
for dul jon bal ra…”

(És te jobb ra for dulsz…)
„Új ra ter ve zés… Ha lad jon egye ne sen, majd

har minc mé ter után for dul jon jobb ra…”
(És te bal ra for dulsz…)
„Új ra ter ve zés…” – mond ja töb bed szer a

GPS jól is mert hang ja.
Ilyen az éle tünk. Kap juk az inst ruk ci ó kat ah -

hoz, hogy el jus sunk oda, aho va sze ret nénk, ami
a cé lunk – az tán né ha még sem oda me gyünk,
még sem ar ra me gyünk. Ilyen kor jön az új ra -
ter ve zés.

Mert van le he tő ség új ra ter ve zés re. Nem
biz tos, hogy így a leg rö vi debb, a leg gaz da sá go -
sabb, de van le he tő ség ar ra, hogy még is el jus -
sak oda, aho va sze ret nék, vagy ami a cé lom.

Lí ce u mi hit tan tá bor ban néz tünk né hány he -
te egy meg rá zó kis fil met egy ég ből jö vő DJ-ről,
aki nél ép pen ezt az új ra ter ve zést lát hat tuk. Ő
is ezt kí sé rel te meg. Vissza pör get te ki csit az
időt egy nagy vá ros kis te rén, és a dol gok
más hogy ala kul tak: a lab da más irány ba gu rult,
a bal eset nem tör tént meg, a to ló szé kes né ni
nem gu rult ki az út ra, a lö vés nem dör dült el,
az idős bá csi nem ka pott szív ro ha mot, a tán -
cos fi ú nak nem for dult ki a bo ká ja, és még so -
rol hat nám…

Nem gon do lom, hogy ezt így meg le het ten -
ni – de az új ra ter ve zés ben hi szek!

Hi szek ab ban, hogy ka punk új le he tő sé ge ket.
Nem biz tos, hogy ott rög tön, hi szen a va ló ság -
ban nem po tyog nak an gyal sze rű DJ-k az ég ből,
egy sok kal ha tal ma sabb erő nek vi szont a bir -
to ká ban va gyunk!

Hi szem azt, hogy az idei Szél ró zsa té má ja ép -
pen er re az erő re mu tat hat rá. Ar ra az erő re,
amely ből me rít he tünk. Amely meg ad ja az új -
ra ter ve zés le he tő sé gét. Hi szen le het, hogy
töb bünk éle té ben is van olyas mi, amit más kép -
pen sze ret nénk. Na gyobb kedv vel, több lé lek -
kel vagy Lé lek kel.

Ami kor a sza ba du lás vi zé ből me rí tünk, jó he -
lyen ke res gé lünk. Ak kor el jut ha tunk a for rás -
hoz. Ak kor va ló ban hi he tünk az új ra ter ve zés -

ben. Ab ban, hogy az éle tünk meg vál toz hat, új
erő re kap hat. 

Hi szem, hogy az idei Szél ró zsa is ilyen fel -
töl tő dést ad hat. Az ott el hang zó áhí ta tok
(most me rí té sek nek ne vez zük őket), elő adá sok,
be szél ge té sek, kon cer tek, egyéb prog ra mok
mind ar ra mu tat hat nak rá, hogy van le he tő ség
a sza ba du lás vi zé ből va ló me rí tés re. Van le he -
tő ség az éle tünk új ra ter ve zé sé re. El in dul ni
va la ki vel, aki az iga zi sza ba du lást hoz hat ja az
éle tem ben. Vagy új ra in dul ni va la ki vel, aki már
el hoz ta az iga zi sza ba du lást az éle tem ben. És
Ézsa i ás sze rint mind ezt öröm mel tesszük. Ve -
le együtt mon dom ki én is: „Örömmelmerítek
aszabadulásvizéből.” (Ézs 12,3)

g Mes ter há zy Ba lázs

pa l aC k p oS ta

Újratervezés

–Másodszorhallottalakeb-
benadarabban,ésőszinténbe
kellvallanom,mostisteljesen
magával ragadott a hangod.
Ilyenadottsággalholdolgozol?

– Győr ben, a lel ké szi hi va -
tal ban va gyok ad mi niszt rá tor
és kán tor.
–Nematehetségedelpazar-

lásaez?Miértneménekléssel
keresedakenyered?

– Ta lán még hi ány zik be lő -
lem a meg fe le lő mo ti vá ció.
Ma gán ének sza kon vé gez tem
a győ ri ze ne mű vé sze ti fő is ko -
lán. 2009-ben, utol só éves ko -
rom ban le he tő sé gem lett vol -
na ki jut ni Hol lan di á ba. Ott is
ma gán ének szak ra vet tek vol -
na fel az úgy ne ve zett bachelor
kép zés utol só két évé re, utá na
pe dig meg sze rez het tem vol na
a mes ter fo ko za tot. De vé gül
is nem men tem.
–Miértnem?
– Az utol só pil la nat ban

vissza koz tam, mert meg ijed -
tem az ide gen or szág tól, az
ide gen nyelv től, azonkí vül a
meg fe le lő anya gi hát tér sem
állt a ren del ke zé sem re.
–Viszontmindigisénekel-

niszerettélvolna?
– A ze ne gye rek ko rom tól

fog va ér de kelt. Kis ko rom tól
kezd ve au to di dak ta mó don ta -
nul tam meg zon go ráz ni, ké -
sőbb a ze ne is ko lá ban he ge dül -
tem és brá csáz tam. A gi mi után
azt ter vez tem, hang mér nök le -
szek. El is kezd tem a vil la mos -
mér nö ki fő is ko lát, de elég ha -
mar rá jöt tem, a sok szak mai
tárgy hoz nincs elég tü rel mem.

El kel lett gon dol kod nom,
ho gyan to vább. Szé kes fe hér vá ri
va gyok, és a gyü le ke ze tem ben,
a re for má tus egy ház köz ség kó -
ru sá ban nyolc éves ko rom óta
éne kel tem. Ké sőbb több má sik -
ban is. Sze ret tem éne kel ni, él -
vez tem, hogy erős és ha tá ro zott
han gom van, s ha akar tam, ki is
szólt a kó rus ból. Né ha szó ló kat
is pró bál tam.

– Innenjöttamagánének
szakötlete?

– Igen. De nem mer tem
rög tön be le vág ni a fel vé te li be,
ezért két évet jár tam a bu da -
pes ti Bap tis ta Teo ló gi ai Aka -
dé mi á ra kán tor sza kon. Azért
men tem oda, hogy biz to sabb
tu dás sal in dul jak a fő is ko lai
fel vé te lin. Na gyon so kat ta nul -
tam itt, pél dá ul ze ne el mé le tet,
össz hang zat tant, szol fézst. A
fel vé te lin az tán ma xi má lis
pont tal Bu da pest re és Győr be
is fel vet tek. A győ ri in téz -
ményt vá lasz tot tam a csa lá di -
as han gu la ta mi att. 
–Jóltudom,hogyafőisko-

laalattegynemzetközi,neves
énekversenyenissikeresenin-
dultál?

– A sze ge di Si mándy Jó zsef
nem zet kö zi ének ver seny re
gon dolsz? Igen, har mad éves
vol tam, ami kor be ne vez tem.
Ala po san ké szül tem is rá. A
kö te le ző mű fa ji da ra bok mel -
lett egy Liszt- vagy Ko dály-da -
ra bot le he tett sza ba don vá -
lasz ta ni. Én az utób bit vá lasz -
tot tam, mert Ko dályt na gyon
sze re tek éne kel ni. Kü lön dí jat
nyer tem ez zel a da rab bal.

– A főiskolán, gondolom,
többféleműfajtkipróbálhattál.
Melyekállnakközelhozzád?

– A klasszi kus ze nét sze re -
tem. Ha még is az éne ke si pá -
lyát vá lasz ta nám, ak kor leg szí -
ve seb ben ora tó ri u mo kat, da -
lo kat, dal cik lu so kat éne kel -
nék, ugyan is a szín pa di moz -
gás vagy a he ves gesz ti ku lá ció
tá vol áll tő lem.
–Hogykerültéla Jó nás és

Jé zus címűdarabba?
– Ócsai Zoltán győ ri lel -

kész, a húsz év vel ez előtt szü -
le tett da rab egyik szer ző je
szólt ne kem. Meg mu tat ta a
CD-t, és meg kér dez te, hogy
nem éne kel ném-e el Jé zus
sze re pét.
–Éshogyérzedmagadeb-

benaszerepben?MilyenJézust
énekelni?

– Jó és ér zel mi leg is ne kem
va ló, bár a klasszi kus hang kép -
zés után eb ben a ro cko sabb
stí lus ban elég ne héz éne kel -
nem. Úgy ér zem, né ha kín zom
ve le a hang szá la i mat.

Jé zust meg szó lal tat va egy
hig gadt és bölcs em bert kell
meg for mál nom, aki min dig a
hely zet ma gas la tán áll. A Ge -
cse má né-kert be li je le net nél
azért ő is ki fa kad, mert fél, sőt
ha lál fé lel me van. De Jé zus -
ban min dig meg volt a tar tás,
és amit csi nált, azt ko mo lyan,
tel jes meg győ ző dés sel tet te.
Ne kem is va la hogy ezt kell be -
le vin nem a sze rep be.
–Az elmúlt egy évbenaz

országbantöbbhelyeniselő-
adtátokadarabot, és szinte
mindenholmegteltatemplom
vagyaz iskolaidíszterem.A
Jó nás és Jé zus nak nagyonko-
molymisszióiüzeneteéshatá-
savan.Milyenérzésnagytö-
megelőtténekelniJézusszere-
pét?

– Jó ér zés. Per sze min dig
van ben nem egy kis félsz és iz -
ga lom, de csak annyi, amennyi
szük sé ges. Egyéb ként sze re tek
sok em ber előtt éne kel ni, ha
nem így len ne, meg sem for -
dul hat na a fe jem ben egy eset -
le ges szó ló éne ke si kar ri er.
–Ahogyemlítetted,agyőri

lelkészi hivatalban dolgozol.
Hagyülekezetirendezvények-
re, egyházi konferenciákra
kapnál meghívást, elmennél
énekelni?

– Szí ve sen! Szok tam is. Leg -
utóbb pél dá ul Wagner Szi-
lárd or go na kí sé re té vel a Győr-
Mo so ni Egy ház me gye misszi -
ói nap ján éne kel tem az Öreg -
temp lom ban.

g Bo da Zsu zsa

JónásésJézusaSzélrózsán
BeszélgetésSomogyiBalázzsal

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

név jegy: 
mes ter há zy Ba lázs
Sop ron ban élek im már
hét éve fe le sé gem mel és
két óvo dás ko rú gyer me -
kem mel. A Ber zse nyi Dá -

ni el Evan gé li kus Lí ce um is ko la lel ké sze ként
dol go zom. Ed dig több fé le „ka lap pal” vol tam
je len majd nem mind egyik Szél ró zsán: 1996-
ban Vár al ján lel kes teo ló gus ként, 1998-ban
Bo daj kon és 2000-ben Deb re cen ben a moz -
gás sé rült részt ve vők egyik se gí tő je ként. Az -
tán fel ké rést kap tam, hogy le gyek tag ja a Tí -
zek nek, akik a ta lál ko zót szer ve zik, és ön kén -
te se ket gyűj te nek ma guk kö ré. Így a 2002-
es kis ma ro si ta lál ko zó ról be já rás- és szer ve -
zés él mé nyem van, de el men ni már nem tud -
tam fe le sé gem mel együtt vál lalt in di ai kül -
misszi ói szol gá la tunk mi att. Ezért ma radt ki
a 2004-es ta tai ta lál ko zó is, majd már is ko -
la lel kész ként mi ni má lis fel adat tal hív tak
2006-ban Szol nok ra. 2008-ban Kő sze gen és
2010-ben Szar va son a „kö zép is ko lák” mun -
ka ág fe le lő se vol tam, majd meg bí zást kap -
tam az idei fo nyód li ge ti ta lál ko zó meg szer -
ve zé sé nek „atyai” össze fo gá sá ra.

Már csak né hány nap, és kez dő -
dik az idei, 9.Szélrózsaországos
evangélikusifjúságitalálkozó–
kü lön le ges hely szí nen: a Ba la -
ton part ján, Fo nyód li ge ten. A
szer ve zők a tik kasz tó nyá ri hő -
ség el le né re igye kez nek min -
dent elő ké szí te ni, most ép pen
az utol só si mí tá so kat vég zik,
hogy a jö vő he ti „nul la dik na -
pon” zök ke nő men te sen épül jön
föl a Szél ró zsa-tá bor a So mogy
me gyei üdü lő köz pont te rü le tén
(Fo nyód, Vi rág u. 77).

Az elő re giszt rá ció már le zá -
rult. Ez alatt az idő szak alatt kö -
zel ezer hét szá zan je lent kez tek,
hogy sze ret né nek együtt me rí -
te ni a sza ba du lás vi zé ből –
aho gyan a ta lál ko zó ézsa i á si
mot tó ja utal er re. 

A fel töl tő dés hez szük sé ges
lel ki mu ní ci ót a meg szo kott
„szé les sá von” ér het jük majd el.
A nyá ri Ba la ton ban va ló fel fris -
sü lés él mé nye mel lett faj sú -
lyos kul tu rá lis és teo ló gi ai prog -
ram is vár ja az ér dek lő dő ket. A
már az EvangélikusÉletha sáb -
ja in is em lí tett Csík ze ne kar, a
FoolMoon ének együt tes, a Mo-
NaMo,PekkaSimojoki vagy a
Lutheránia és az AccordQuar-
tet mel lett szá mos to váb bi
evan gé li kus for má ció gaz da gít -
ja a ta lál ko zó ze nei éle tét. 

De ter mé sze te sen a meg -
szo kott szín há zi pro duk ci ók, a

film klub, a le he tő sé gek pi a ca, a
KIE-ká vé ház, az öko sá tor és a
Szél ró zsa-ovi is meg ta lál ha tók
lesz nek a tá bor te rü le tén.

A prog ra mok kö zöt ti el iga zo -
dás ban a szo ká sos prog ram fü -
zet és a mel lé kelt in for ma tív tér -
kép se gít majd, il let ve el ér he tő
lesz a na pi bon tás a hely szí nen
mo bil te le fon nal is , az m.szelro-
zsatalalkozo.huweb ol da lon.

Püs pö ke ink kel szo kat lan sze -
rep ben, egy fő ző mű sor hoz ha -
son ló „gaszt ro evan gé li zá ció”
ke re té ben ta lál koz ha tunk majd:
mun ká juk örö me i ről és ki hí vá -
sa i ról is be szél nek Püspökfalat
cím mel, mi köz ben el ké szí tik
ked venc éte lü ket.

A sza ba du lás té má já hoz kap -
cso lód va dél előt tön ként há -
rom kül föl di ven dé günk se gít
kö ze lebb ke rül nünk Is ten igé -
jé hez. KlausDouglass a szol gá -
lat ra va ló sza bad ság ról, Karl
Schiefermair a vá lasz fa la kat le -

dön tő ví zi ók ról, míg Pek ka Si -
mo jo ki a sza ba dí tást ho zó dal -
ról tart bib lia ta nul mányt.
SzutyányiMárk csil la gásszal

együtt a tu do má nyok ból me rít -
he tünk, és ta núi le he tünk lát vá -
nyos fi zi kai kí sér le te i nek is. Az
egy ház jö vő jé ről KamarásIst-
ván és FábriIstván szo cio ló gus -
sal be szél get GalambosÁdám.
A „to le ran cia-hő mé rő” a meg -
szó la lás fe le lős sé gét vizs gál ja.
Mi kor kell szól ni, és mi kor kell
csend ben ma rad ni? – er ről
fag gat juk BalaványGyörgy új -
ság írót. SzvetelszkyZsuzsa szo -
ci ál pszi cho ló gus sal a pár kap -
cso la tok ról, csa lá di kap cso la -
tok ról be szél get majd Réz-Nagy
Zoltán evan gé li kus lel kész. Az
ok ta tás kon ven ci ó i tól Goda
Gyulával sza ba dul ha tunk meg
egy leg ke vés bé pro vo ká ció -
men tes elő adás ke re té ben.

A kő sze gi Határmentime-
ditációk foly ta tá sa ként a ta lál -
ko zó ra meg je le nik a Meríts!–
meditációkésimádságok cí mű
kö tet, SzabóLajos szer kesz té -
sé ben, amely gaz dag spi ri tu á -
lis tar tal má val se gít el mé lyí te -
ni és to vább gon dol ni ba la to -
ni szél ró zsás nap ja ink té má it.

Nagy sze re tet tel vá runk
min den kit a 9. Szél ró zsán,
Fo nyód li ge ten!

g Smi dé li usz Gá bor
Tízek-tag

me rít S!

Három!Kettő!Egy!Start!

b Na po kon be lül több száz fi a tal ke re ke dik fel há ti- és há ló -
zsák já val, hogy a fo nyód li ge ti Szél ró zsá ig meg se áll jon. So -
kak szá má ra a szer dá tól va sár na pig tar tó 9. or szá gos evan -
gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó egyik csúcs pont ja fel te he tő en a
Jó nás és Jé zus cí mű roc ko ra tó ri um lesz, ame lyet a nyi tó es -
tén a nagy szín pad nál hall hat a lel kes kö zön ség. A da rab
egyik fő sze rep lő jé vel, a Jé zust ének lő So mo gyi Ba lázzsal az
idei pün kösd hét fői, De ák té ri kon cert után be szél get tem.

SomogyiBalázs
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h i r d e T é s

Nagy tisz te le tű Lel kész úr jó szán dék -
kal írt, ag go dal mat su gal ló, de ka te -
go ri kus ki je len té se ket is tar tal ma zó
le ve le („…egyébkéntKarthágótelkell
pusztítani!”, 15. o.) szám ta lan gon do -
la tot éb resz tett ben nem. Hi szem,
hogy má sok ban is.

Hosszú és mély vi tá ba száll hat nék
a kon fir má ció vé del mé ben, ám nem
sze ret nék. Tény – és nagy baj –,
hogy fris sen kon fir mált gyer me ke ink
je len tős ré sze azt ér zi, hogy az egy -
há zá val va ló kö töt tebb kap cso la ta a
kon fir má ci ó val vé get ért. Ön meg va -
ló sí tó ko runk ban ez ak kor is így
van, ha „azilletékesek”– gon do lom:
a lel kész és a csa lád – azt mond ják,
hogy „eznembefejezés”. Ez még in -
kább így van ak kor és ott, ahol egy -
há zunk ta ní tá sa it „mégafelnőttekis
aligismerik”.

Tud juk a vá laszt ar ra, hogy a fi a -
tal és a kö zép ko rú fel nőt tek egy ré -
szé nek val lá si, egy há zi is me re tei mi -
ért hi á nyo sak. Azt is tud juk, hogy ve -
lük szem ben szin te ki zá ró lag az
öreg- vagy agg kor ban lé vő fel nőt tek
tud ják még ma is a kon fir má ci ó ra ta -
nul ta kat. Még szó sze rint is idé zik,
pe dig ők is ti zen két-ti zen há rom éves
ko ruk ban konfir mál kod tak. 

Az is igaz, hogy „konfirmandusaink
számotadnakIstenigéjénekésazegy-
ház tanításának ismeretéről”. (Leg -
alábbis a tan anyag szint jén, so kak
előtt té ve ta nú bi zony ságot, s ez nem kis
do log!) Azt azon ban már nem mer ném
ki mon da ni, hogy „ahitneksemmikö-
zeabemagoltismeretekelsajátításá-
hozésfelmondásához”.Nem tud hat juk
ugyan is, hogy kon fir má ci ó ja pil la na tá -
ban ki ré sze sült a hit ke gyel mé ben. Ám
azt so kak hit val lá sa ta nú sít ja, hogy
hi tük na pon kén ti meg úju lá sá ban mi -
lyen nagy sze re pe volt kon fir má ci ó juk -
nak. Nem egy test vé rünk éle té nek lett
a ve zér fo na la kon fir má ci ói igé je. 

Az sem vi tat ha tó, hogy fel nőtt ko -
ri ha za sze re te tünk ben mi lyen sze re -
pet ját szik a gyer mek ko runk ban
meg szer zett iga zi tör té ne lem is me ret.
Az is igaz, hogy a leg job ban a gyer -
mek ko runk ban meg ta nult he lyes -
írá si sza bá lyok ma rad tak meg em lé -
ke ze tünk ben, ép pen úgy, mint az
egy szer egy. Az pe dig fő képp nem le -
het két sé ges, hogy a csa lád ban gyer -
mek ko runk ban meg ta nult szo ká sok
és ma ga tar tás for mák egész föl di éle -
tünk meg ha tá ro zói lesz nek.

Jö vőnk höz szük sé ges, hogy is -
mer jük ke resz tyén hi tünk igaz sá ga -

it. A meg is me ré si fo lya mat nak szép
ál lo má sa a kon fir má ció. Nem kell
meg szün tet ni egyik ré szét sem! Mel-
lette–ésnemhelyette – azon ban va -
ló ban le gyen „bátorságunk valami
mást” is ad ni vagy kér ni! Olyat, ami -
vel be von juk és nem „konfirmáljukki”
gyer me ke in ket a gyü le ke zet éle té ből.
A ma tár sa dal má ban ezt nem könnyű
el ér ni, de a lel ké szek és a szü lők
össze fo gá sá val nem le he tet len! 

A le vél utol só so rá ban az író azt
köz li: fél, hogy „jövőnksemlesz,csak
konfirmációnk”, ha nem lesz bá tor sá -
gunk va la mit kez de ni ve le. Fáj dal mas
sza vak! Úgy tű nik, mint ha a kon fir má -
ció len ne az a rossz, amely jö vőnk el -
vesz té sé hez ve zet. Hes se ges sük el ezt
a kö vet kez te tést! Nem a kon fir má ció
az ok, ha nem a tár sa da lom ból ránk és
gyer me ke ink re ra gadt kö zöm bös ség,
a csa p ból is fo lyó „min den fon to sabb”
szem lé let. Ezért ta pasz tal juk egy re
gyak rab ban és szo mo rúb ban, hogy
mégakonfirmációra is ne héz össze -
gyűj te ni a gyer me ke ket. 

Ha er ről is le mon dunk, ak kor még
tá vo labb sod ró dik egy há zunk tól if jú
nem ze dé künk, s ami en nél is na -
gyobb baj: Is ten től is. 

g Dr. Já ni Já nos

Egylevélmargójára
VálaszgondolatokSzilasAttilanyugalmazottevangélikuslelkésznek

azEvÉletjúnius17-iszámábanmegjelentlevelére

b Meg je lent az egy há zi költ ség -
ve té si cél tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sá nak sza bá lya i ról szó ló kor -
mány ren de let a jú li us 3-i Ma gyar
Köz löny ben. A jog sza bály ren del -
ke zik az egy há zi köz gyűj te mé -
nyek és köz mű ve lő dé si in téz -
mé nyek, il let ve a hit tan ok ta tás
tá mo ga tá sá ról, va la mint az öt -
ezer nél ke ve sebb la ko sú te le pü -
lé se ken szol gá ló egy há zi sze mé -
lyek jö ve de lem pót lé ká ról. 

A kor mány meg ál la pít ja, hogy az
ál lam tá mo gat ja az egy há zak ál tal
fenn tar tott le vél tá rak, könyv tá rak,
mú ze u mok és más gyűj te mé nyek
mű kö dé si, gya ra pí tá si fel ada ta it, a
meg lé vő ál lo mány res ta u rá lá sát,
rend sze re zé sét, köz hasz ná la tuk biz -
to sí tá sát, va la mint az egy há zi köz mű -
ve lő dé si in téz mé nyek mű kö dé sét.

A jog sza bály ren del ke zik ar ról is,
hogy az elő fi nan szí ro zás ként fo lyó -
sí tott tá mo ga tást meg ha tá ro zott ará -
nyok sze rint, nor ma tív jel leg gel oszt -
ják fel az ilyen tí pu sú in téz ményt
fenn tar tó egy há zak kö zött, ezek az
ará nyok azon ban az egy há zak kez de -
mé nye zé sé re meg vál toz tat ha tók, ha
az ál ta luk mű köd te tett köz gyűj te mé -
nyek, köz mű ve lő dé si in téz mé nyek
szá ma, mű kö dé se vagy szol gál ta tá si
kö re a vál to zást in do kol ja.

Az egy há zak bel ső sza bá lya ik sze -
rint dön te nek a ne kik biz to sí tott
költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá -
sá ról a tá mo ga tás cél já nak meg fe le -
lő en, és az összeg gel el szá mol nak az
érin tett évet kö ve tő ja nu ár 31-ig.

A kor mány ren de let szól ar ról is,
hogy a hit tan ok ta tás ál la mi tá mo ga -
tá sát fe le rész ben a ta nu lói cso port -
szám, fe le rész ben pe dig a ta nu lói lét -
szám sze rint oszt ják fel ará nyo san az
egy há zak kö zött, az zal a ki té tel lel,

hogy egy hit tan cso port lét szá ma nem
le het ke ve sebb hét fő nél. Ezt a tá mo -
ga tást elő fi nan szí ro zás ként fo lyó sít -
ja az ál lam, há rom egyen lő rész let ben. 

A kor mány ren de let meg ál la pít ja:
az egy há zak jo go sul tak az öt ezer nél
ke ve sebb la ko sú te le pü lé se ken szol -
gá ló egy há zi sze mé lyek ál la mi jö ve -
de lem pót lé ká ra, va la mint a tel je sen
le zárt zsi dó te me tők fenn tar tá sá -
nak, a nem zsi dó hit köz sé gek tu laj -
do ná ban ál ló le zárt zsi dó te me tők
fenn tar tá sá nak, il let ve a hasz ná lat ban
lé vő zsi dó te me tők fel újí tá sá nak ál -
la mi tá mo ga tá sá ra.

Ki tér nek ar ra is, hogy az egy ház
egy egy há zi sze mély ré szé re leg fel jebb
egy te le pü lé sen el lá tott szol gá lat cí -
mén fo lyó sít hat jö ve de lem pót lé kot,
amely nek össze ge a min den ko ri mi -
ni mál bér hat van szá za lé kát nem ha -
lad hat ja meg. A tá mo ga tást elő fi nan -
szí ro zás ként ad ja az ál lam.

d MTI

Kormányrendeletazegyháziköltségvetési
céltámogatásokfelhasználásáról

Ami kor a sta tisz ti kák a ke resz tyén -
ség krí zi sé ről be szél nek, ami kor az
egy ház agó ni á ját fo gal maz zák meg,
ak kor meg kell áll ni egy kis idő re, és
el kell gon dol kod ni, hogy jo gos-e
vész ha ran got kon gat ni, s ha igen, ak -
kor van-e vissza út.

Mi vel nem va gyok szo cio ló gus
(„Susz ter, ma radj a kap ta fá nál!), én
csak sa ját ta pasz ta la ta im ra tu dok tá -
masz kod ni, azok pe dig ar ról be szél -
nek, hogy oly kor saj nos meg sza kad -
nak a csa lád ke re té ben azok a ke gyel -
mi vo na lak, ame lye ket az al cím ben
vá lasz tott ige az Is ten ígé re te ként tár
elénk. Nyil ván nem az Úr
vál to zott meg, nyil ván
nem az ő szí ve ke mé -
nye dett meg! Sok kal
in kább az em ber nek
szó ló pa ran csok meg -
sze gé sé ben kell az
oko kat ke res ni.

Meg kér dő je lez he -
tet len tény, hogy
a Bib lia a gyer -
me kek hit beli
ne ve lé sé nek
fe le lős sé gét a
szü lők re, el ső -
sor ban az apá ra
he lye zi. Eb ből a
szü lők re néz ve meg -
ke rül he tet len kö te le zett ség -
ből kell ki in dul nunk a kér dés tár gya -
lá sa kor.

Kell, hogy le gyen a csa lád nak is
„pap ja”, aki fe le lős sé gé nél fog va – ha
kell, időt és ener gi át nem saj nál va –
ké pe zi is ma gát azért, hogy gyer me -
kei szá má ra igaz, vi lá gos, ha tá ro zott
irányt tud jon mu tat ni, gyer me kei
ko moly kér dé se i re ko moly vá laszt ad -
ni Is ten és az élet dol ga i ban. 

Elő ször is ott hon kell ki ala kí ta ni az
„is ten tisz te let” azon for má ját, amely
könnyed sé gé ben is vég te le nül ko -
moly, és a gyer me kek min den ko ri fej -
lett sé gét fi gye lem be vé ve szá muk ra
is ért he tő. Ott hon kell meg is mer tet -
ni a gyer mek kel, hogy jó do log Is ten
je len lé té ben len ni, Igét ol vas ni, azt
meg be szél ni, imád koz ni, éne kel ni
és őszin tén, köl csö nö sen el mon da ni
azt, hogy mi van a szí vünk ben. Ott -
hon kell meg ala poz ni azt, hogy Is ten
je len lé té ben jól érez het jük ma gun kat.
Jé zus azt ígé ri: ha ket ten vagy hár man
össze gyűl nek az ő ne vé ben, ő ott van.

Te hát a szü lő re rótt fe le lős ség
nem me rül ki ab ban, hogy el kül di

cse me té jét a gyer mek-bib lia órá ra,
gon dol ván, „ott biz to san nem ra gad
rá rossz”; de ab ban sem, hogy he ten -
te nya kon csí pi a lur kót, és azt mond -
ja: „Édes fi am, akár tet szik ne ked,
akár nem, ve lem jössz a temp lom ba!”
A szü lő mint a hit be li ne ve lés le té te -
mé nye se azt is el ér he ti, hogy nyi la -
do zó gyer me ke ko rán nyi tot tá vál jon
ar ra, hogy részt ve gyen olyan al kal -
ma kon, ahol a szá má ra már egy re iz -
gal ma sab bá vá ló kér dé sek re to váb bi
vá la szo kat kap. Csak is így ér he tő el,
hogy a már Krisz tust szí vük be fo ga -

dó if jak kon fir mál ja nak!
Egyet len lel kész sem is -
me ri job ban a gyü le ke zet

gyer me ke it, és egyet -
len lel kész sem tud a
gyer me kek bi zal má -
ba job ban be fér kőz -
ni, mint az Is ten nek
el kö te le zett apa és
anya. A lel kész és
gyer mek ta ní tó csak

hoz zá te het va la -
mit eh hez, de
he lyet te sí te ni
nem tud ja. És a
va ló ban ke resz -

tyén csa lá di lét
azt is ki mun kál ja

már ko rán, hogy a
gyer mek szá má ra ér ték le -

gyen az Is ten né pé vel va ló mél tó ság -
tel jes kö zös ség, az is ten tisz te leti
együtt lét. 

Mert a gyer mek már csak olyan
lény, aki ugyan sze ret „hü lyés ked ni”,
de ti tok ban leg alább annyi ra sze -
ret né, ha már nagy nak, ko moly nak,
meg bíz ha tó nak tar ta nák, ha meg bíz -
ná nak ben ne. Ezt éli meg ak kor,
ami kor a gyü le ke zet fel nőtt tag jai „el -
vi se lik őt”. Egy ki csit ő is fel nőt té lesz.

A gyer mek el len ál lá sát el ső sor -
ban a szü lők ré szé ről mu tat ko zó
spi ri tu á lis kö zöm bös ség in du kál ja. A
fe szült ség, ame lyet a csa lád „va sár na -
pi lé te” és „hét köz na pi lé te” kö zöt ti el -
lent mon dás ban ér zé kel. Az a gyer -
mek ugyan is, aki ott hon a szü le in ke -
resz tül „meg íz lel te, hogy jó sá gos az
Úr”, a gyü le ke zet ben is ezt fog ja ke -
res ni hü lyés ke dés he lyett.

Kell, hogy gon dol koz zunk er ről!
Kell, hogy imád koz zunk ezért! Kell,
hogy Is ten nek tet sző vá laszt ad junk!
Kell, hogy újat kezd jünk! Mert szól a
ha rang.

g Lá zár At ti la

Szólaharang!
„…irgalmasanbánokezerízigazokkal,
akikszeretnekengem…”(5Móz5,10)

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.



Tisz telt Szer kesz tő ség! Ké pes be -
szá mo lónk kal sze ret nénk meg kö -
szön ni a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház se gít sé gét, mellyel hoz -
zá se gí tett ben nün ket, hogy a Liszt-

év mél tó le zá rá sa ként „Liszt nyo -
má ban” jár has sunk! 

Köszönettel:aNyíregyházi
EvangélikusKossuthLajos

Gimnázium„Bogányi”csapata

Szentháromságünnepeután6.vasárnap.Liturgikusszín:zöld.
Lekció:Mt5,20–26;Ézs43,1–7.Alapige:Róm6,12–18.Énekek:295.,359.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) dr. Fabin Tamás; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 10.
(úrv.) Madocsai Miklós; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics And rás;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csil lag hegy–Bé kás -
me gyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Gálos Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bí ró M. tér de.
10.; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; De ák tér, V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (orgonazenés is -
ten tisz te let) Smidéliusz Gá bor; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű,
úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11.
(úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hil -
da; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka -
to li kus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Ká pol na
u. 14. de. 10. Benkóczy Pé ter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Ár -
pád né; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; du. 6. dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út
138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Bu da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Ba li -
cza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; An gyal föld,
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Ta má sy Tamásné; XIV. Gyar mat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pest új hely, XV., Temp -
lom tér de. 10. (úrv.) dr. Sza bó Lajos; Rákospalota, XV., Régi Fó ti út 73. (nagytemplom)
de. 10. Kósa László; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök te re 10–11. de. 10. Börönte Márta;
Cin ko ta, XVI., Batthyá ny I. u. de. fél 11. Vető Ist ván; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Vető István; Rá kos hegy, XVII., Tes se dik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rá kos ke -
reszt úr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagy né Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146. de. 9. Kovács Áron; Rá kosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pest -
szent lő rinc, XVIII., Kos suth tér 3. de. 10. Deák László; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református temp lom) de. 8. Deák László; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10.
Széll Éva; XIX., Hun gá ria út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. Győri János Sá mu el; Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII., Játék u. 16. de. 10. Vincze Katalin; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy
Gé za; Soroksár, Ott hon Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Bu -
da ke szi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

istentiszteletek a Balatonnál
Al só dör gi cse, Fő u. 43. de. 11.; Ba da csony to maj, Ró mai út 3. de. 9.; Ba la ton al má di,
Bajcsy-Zs. u. 25. du. 4.; Ba la ton bog lár, Hét ház u. 17. de. 11.; Ba la ton feny ves, re for -
má tus ima ház, Bem u. 9. du. fél 4.; Ba la ton fü red, Bajcsy-Zs. u. 15. de. 9.; Ba la ton lel -
le, re for má tus ima ház, Ady E. u. 4. du. 2.; Fo nyód, Jó zsef A. u. 21. de. fél 10.; Hé víz,
He li kon u. 6. du. fél 5.; Ka polcs, Kos suth u. 26. du. fél 4.; Keszt hely, De ák F. u. 18. de.
fél 11.; Kis dör gi cse, Dió fa u. du. fél 2.; Köt cse, Temp lom u. 7. de. 10.; Kő vá gó örs, Arany
J. tér 2. de. fél 12.; Mencs hely, Kos suth L. u. de. 11.; Ne mes le ány fa lu, Ne mes le ány fa -
lui u. du. 2.; Rév fü löp, Vil la Fi lip tér 2. de. 10.; Sió fok, Ou lu park de. 10.; Sü meg, Szé -
che nyi tér 1. du. fél 3.; Szent ant al fa, Fő u. de. há rom ne gyed 10.; Ta li án dö rögd, Pe tőfi
u. 1. du. 2.; Veszp rém, Kos suth u. 4. de. 10.; Zán ka, Rá kó czi u. de. fél 9.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Szü le tés nap ján, jú ni us 6-án Pál kö vén
em lé kez tek és em lé kez tet tek tisz te lői
Bajcsy-ZsilinszkyEndrére (1886. jú ni -
us 6. – 1944. de cem ber 24.). Pál kö vén
áll ugyan is az an ti fa sisz ta fel lé pé sé ért
ki vég zett evan gé li kus po li ti kus, új ság -
író egy ko ri nyá ri la kó há za. 

Bajcsy-Zsi linsz ky még az 1920-
as évek vé gén vett bér be egy csön des,
part men ti te rü le tet az zal a szán dék -
kal, hogy há zat épít, ahol pi hen het,
al kot hat. Sze rény anya gi kö rül mé nyei
mi att azon ban so ká ig sá tor ban, ké -
sőbb egy sa ját ma ga ál tal fel épí tett
kuny hó ban töl töt te Pál kö vén a nyá -
ri hó na po kat. 

A ház 1939-ben ké szült el, két la -
kó he lyi sé gét a kony ha és a be lő le nyí -
ló szo ba ké pez te. Szük ség ese tén a
pad lás tér is lak ha tó volt. 

Bajcsy-Zsi linsz ky Pál kö vén ír ta ná -
ci el le nes cik ke it, itt ta lál ko zott ba rá -
ta i val. Gyak ran sé tált a kör nyé ken, fel -
ke res te az ap ró fal vak és a sző lő he gyek

ol da lá ban meg hú zó dó kis há zak la kó -
it. Negy ven négy ta va szá nak el ső nap -
ja it is Pál kö vén töl töt te, in nen ment
– a né met meg szál lás hí ré re – Pest -
re. Ked venc he lyét nem lát hat ta töb -
bé – a pál kö vei ház ár ván ma radt. 

Bajcsy-Zsi linsz ky gon dol ko dá sát
csa lá di tra dí ci ói – Szar vas és Bé kés -
csa ba erős evan gé li kus hát te re – for -
mál ták. Fel me nő i hez ha son ló an ő
ma ga is az evan gé li kus egy ház te vé -
keny tag ja volt. Sze mé lyes hi té ről,
bel ső meg győ ző dé sé ről a ki vég zé se
előt ti úr va cso ra vé te le kor val lott Bár-
dosiJenő bör tön lel kész nek. (A ké sőbb
Pá pán és kör nyé kén lel kész ke dő Bár -
do si vissza em lé ke zé se i ben örö kí tet te
meg Bajcsy-Zsi linsz ky utol só órá it.) 

* * *

Az 1980-as évek ben Bajcsy-Zsi linsz -
ky End re ha lá lá nak év for du ló ján,
de cem ber 24-én éven te li tur gi kus
meg em lé ke zést tar tot tak Bu da pes ten,

a De ák té ri temp lom ban. A gyü le ke -
zet a Bajcsy-Zsi linsz ky Tár sa ság gal
együtt em lé ke zett a már tír ra, a temp -
lo mi együtt lét után pe dig a De ák té -
ren meg ko szo rúz ták a szob rát. 

A Bajcsy-Zsi linsz ky ne vét vi se lő
tár sa ság idő köz ben meg szűnt. A
nem ré gi ben ala kult Bajcsy-Zsi linsz -
ky Em lék bi zott ság – mely nek tisz te -
let be li el nö kei dr.HorváthJános, az
or szág gyű lés kor el nö ke, a nem ze ti el -
len ál lás egy ko ri tag ja, va la mint dr.Vi-
tányiIván or szág gyű lé si kép vi se lő,
Bajcsy-Zsi linsz ky sop ron kő hi dai rab -
tár sa – vi szont vál lal ta, hogy 2016-ig
or szá go san fog ja le bo nyo lí ta ni a
Bajcsy-Zsi linsz ky ki vég zé sé nek het -
ve ne dik és szü le té sé nek száz har -
min ca dik év for du ló ja kö ré cso por to -
su ló meg em lé ke zé se ket, kon fe ren ci -
á kat, ki ál lí tá so kat, il let ve újból meg -
nyit ja az évek óta zár va tar tó pál kö -
vei em lék házat.

g – kz –

Bajcsy-Zsilinszkyemlékezete

evan gé li kus mű so rok a ma gyar te le ví zi ó ban
Az olim pi ai köz ve tí té sek mi att jú li us 29-e he lyett jú li us 15-én, va sár nap
lát hat juk az Evangélikusmagazint az m1-en 10.45-kor, az m2-n 13.45-kor.
Maihitvallások cím mel dr.KampSalamonhoz lá to ga tunk jú li us 15-

én, va sár nap az m1-en 11.30-kor, az m2-n 14.30-kor.

a Szél ró zsa zá ró is ten tisz te le te a du na te le ví zi ó ban
Jú li us 22-én, va sár nap 10.30-as kez det tel ki lenc ven perc ben a Du na Te -
le ví zió köz ve tí ti a Szél ró zsa ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le tét Fo nyód li get -
ről. Szer kesz tő: NagyLászló.

h i r d e T é s

1948 ka rá csony más nap ján Mind-
szentyJózsef ér se ket el hur col ták, majd
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel
súj tot ták. Lajt ha nem ír ta alá a fő pap
el le ni nyi lat ko za tot, ezért azon -
nal el bo csá tot ták a Nem zeti
Ze ne dé ből, ahol hosszú év ti ze -
de ken át ta ní tott. 

Ki ván dor ló -út le vél he lyett
egy nép raj zi gyűj tő cso por tot
ka pott, s te het sé ges fi a ta lok -
kal el in dul ha tott or szág já rá sá -
ra. Sze ren cse a sze ren csét -
len ség ben, hogy to vább ra is
hasz nos mun kát vé gez he tett,
amely mű ve i re is ter mé ke -
nyítően ha tott.

Az öt ve nes évek ele jén ha -
zánk ban még nem vol tak jó
mag ne to fo nok, így min dent
jegy ze tel ni kel lett: ének szö -
ve ge ket, ada to kat, kom men tá -
ro kat. 1963-ig, Lajt ha ha lá lá ig
tar tott ez a fel fe de ző mun ka. 

Lel kes csa pa tá nak tag ja volt
TóthMargit nép ze ne ku ta tó, il -
let ve ErdélyiZsuzsanna je les
nép rajz tu dó sunk is. Utób bi
így em lé ke zett a kö zös esz ten -

dők re: „Öröm volt rá néz ni,
ahogy a bel ső fény el áradt az
ar cán. Ez las san a mi ho má -
lyun kat is el osz lat ta. Jegy ze -
te ink alap ján dön töt tük el,
hogy ho vá me gyünk. Ter ve -
in ket több ször fel bo rí tot ta
az idő já rás, amely az Al pok -
al ján elég gé ki szá mít ha tat -
lan. Ha íté let idő zú dult a táj -
ra, vagy je ges szél mar ta ar -
cun kat, s sza kadt a hó, tá voli
he lyek re nem me het tünk.
Bent ma rad tunk a vá ros ban,
vagy a kö ze li te le pü lé sen dol -
goz tunk.”

Sop ron és Szom bat hely
után a Du nán túl re gös vi dé -
ke it is be jár ta. Föl sze gett fej -
jel ment, si e tett elő re. Vé gig
a Han ság és a Va si-Hegy hát
sár ra ga csos út ja in. 

Az idő szo rí tá sá ban re -
mek mű vek szü let tek tol lá ból: sors -
szim fó ni ák, egy há zi kom po zí ci ók,
film ze nék. So kan azt hit ték, a pá ri -
zsi, anya gi lag biz tos évek meg hoz -

ták vol na a ter vek ma ra dék ta lan
meg va ló sí tá sát. De nem. Lajt ha
Lász ló nak ha za kel lett jön nie, és vég -
leg itt hon kel lett ma rad nia. Ez a foj -
tó lég kör, for té lyos fé le lem kel lett ah -
hoz, hogy ki tel je sed jen, s a csúcs ra
jus son. A fény vá ro sa, a met ro po lis
zsú folt ze nei prog ram jai nem tet ték
vol na le he tő vé a fon tos mű vek be -
tel je sí té sét. A má mo rí tó igék, örö -
kös igák, az 1956-os for ra da lom
em lé ké nek szen telt VII. szimfónia
mi att mond hat juk: Bartók és Kodály
mel lett Lajt ha a 20. szá zad egyik leg -
na gyobb magyar ze ne szer ző je.

Hall ga tom az újabb le mez ol dalt.
Zon go ra dü bör gi ne héz sor sun kat,
egy szál fu vo la vil lant ja föl a re -
ményt. Egy-egy új rész nél mint ha
meg áll na a szer ző, töp reng ne a jö -
vőnk ről, és zak la tott fe le le tet fo gal -
maz meg mind annyi szor. 

A VI.vonósnégyes csu pa sej tel -
mes lük te tés. Fel röp pe nés és zu ha -
nás, majd új ra fel tá ma dás. Vá rat la -
nul meg csil la nó fény a sű rű sö dő sö -
tét ség ben. 

Lajt ha Lász ló igen me lo di kus,
nagy dal lam kész ség gel meg ál dott
mű vész volt. Mi köz ben pa nasz ko -
dunk, hogy nem szü let nek ma ra dan -
dó ze nei mű vek, Lajt ha kü lön le ges,
ér de kes, drá mai mun ká it kö te les sé -
günk len ne elő ad ni. Ta lán a mos ta -
ni év for du ló rá irá nyít ja a fi gyel met,
és em lé ke ze tes es té ken idé zik meg
na gyon is ma gyar, lá zas üze ne te it.

g Feny ve si Fé lix La jos

„Istenfölemeliarcunk!”
SzázhúszéveszületettLajthaLászló

Lajthakottátír

LajthaLászló,KodályZoltánésAndréNavarragordonkaművész
(balróljobbra)

b Nagy ze ne szer zőnk küz del mes éle té ből ne kem a pá ri zsi évek tet sze -
nek a leg job ban. Lajt ha Lász ló (Bu da pest, 1892. jú ni us 30. – Bu da -
pest, 1963. feb ru ár 16.) a fran cia fő vá ros ban azt csi nál ta, amit iga zán
sze re tett: új mű ve ket kom po nált, ve zé nyelt, és elő adá so kat tar tott.
Még is min dig ha za ké szült. Ba rá tai fi gyel mez tet ték, hogy Ma gyar -
or szá gon zsar no ki ha ta lom te szi a tör vényt, még sem hall ga tott rá -
juk. „Ma gyar va gyok, ott hon a he lyem!” – vá la szol ta meg fel leb bez -
he tet le nül. 

Lisztnyomában

AweimariLisztFerencZeneakadémia(balról)ésavoltferenceskolos-
tor(jobbról),ittélt1518-banLutherMárton.Areformátortöbbalkalom-
malismegszálltWeimarban1518és1540között.

Lá(b)–pentatóniaDoborjánfőut-
cáján

Doborján–Akertbenacsapata
mestertársaságában(balróljobbra:
GaálEszter,LukácsRoland,Berki
ZsófiAnna,FecskePéter,Belinszky
Etelkatanárnő,BognárTibor)



Mi ma gunk is meg ta pasz tal hat juk,
hogy a kö rü löt tünk lé vő te rem tett vi -
lág cso dá la tos, de igen tö ré keny is. Is -
ten igen nagy fel ada tot s egy ben le he -
tő sé get adott szá munk ra, hogy őriz zük
és mű vel jük ezt a ha tal mas „ker tet”,
ezért ez alatt a né hány nap alatt is szem
előtt tart juk az aláb bi a kat.

1. Rég óta vár tuk a ta lál ko zót, s re -
mény ség sze rint év köz ben is ta lál -
ko zunk majd ré gi és új ba rá ta ink kal.
Tö rek szem rá, hogy a tá bo rok ba,
csen des na pok ra mi nél kör nye zet -
kí mé lőbb mó don (vo nat tal, tá vol sá -
gi busszal, ke rék pár ral) jus sak el.

2. A kö zös ség ere jét meg ta pasz tal -
ni ha tal mas él mény. Fi gye lek rá,
hogy sem itt, sem a ké sőb bi ek ben ne
ron gál jam és ne rom bol jam szét
sem mi lyen más élő lény kö zös sé gét.

3. Az év ez re dek óta hul lám zó Ba -
la ton vi ze em lé kez tet ar ra, hogy a te -

rem tett vi lág hosszú tör té ne té nek
szer ves ré sze va gyok. Az éle tem
aján dék, de egy ben fe le lős sé gem is
van az utá nam jö vő nem ze dé kek
élet kö rül mé nye i ért.

4. Te remt mény va gyok a te remt -
mé nyek kö zött, ezért sem a nö vé nye -
ket, sem az ál la to kat nem pusz tí tom
el szük ség te le nül vagy ön fe ledt szó -
ra ko zás ból.

5. A nyá ri me leg ben kor tyolt friss víz
meg mu tat ja, hogy a víz az élet alap ja:
a tisz ta víz kincs. Ezért itt és ott hon is
tö rek szem ar ra, hogy ne pa za rol jam és
ne szennyez zem fe les le ge sen.

6. A szom jam ol tá sa kor is gon do -
lok a kör nye ze tem re, ezért az el dob -
ha tó pil le pa lac kos ás vány víz he lyett
az in gyen (!) ren del ke zés re ál ló laj tos
ko csi ból töl töm fel a re giszt rá ci ó kor
ka pott ku la cso mat. (S ezt a to váb bi
nya ra lá sok ra is ma gam mal vi szem.)

7. Min den ki hal lot ta már a szlo gent:
nemmindenhulladékszemét.Az új -
ra hasz no sí tás sal ren ge teg alap anya got
és ener gi át le het meg spó rol ni, ezért
a ta lál ko zó alatt ke let ke zett új ra hasz -
no sít ha tó hul la dé kot (pa pírt, mű -
anya got, üve get) nem a leg kö ze leb bi
ku ká ba, ha nem a ki je lölt szelektív
hulladékgyűjtőbe do bom.

8. Nem ci pe lek ha za fe les le ge sen vá -
sá rolt hol mi kat, az em lé kek ben nünk
él nek to vább. Ba rá ta i mat, sze ret te i met
egy ked ves, ma gam ké szí tet te ap ró
tárggyal is meg aján dé koz ha tom…

9. Mi is fel töl tőd ni jö vünk ide,
ezért el ha tá ro zom, hogy én sem zsi -
ge re lem ki a ter mé sze tet, nem hasz -
ná lok fel erő for rá sa i ból töb bet, mint
amennyi re szük sé gem van, és a kör -
nye zet szá má ra is ha gyok egy lé leg -
zet vé tel nyi szü ne tet.

10. Tud juk, hogy az élet vi zé nek
for rá sa egye dül Krisz tus. Lel künk
egész sé gé nek meg őr zé se mel lett
azon ban nem fe led kez he tünk meg
tes tünk egész sé gé ről sem. Sé ta, úszás
vagy ke rék pá ro zás köz ben há lát
adok Is ten nek mind azért a sok jó ért,
amivel a ter mé szet ben is kö rül vett
en gem.

g Ararátmunkacsoport
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Rovatgazda:SántaAnikó

A Ju pi ter a Nap rend szer ta lán leg ér -
de ke sebb égi tes te. Ez a leg na gyobb
mé re tű boly gó. „Sze mé lyé ben” majd -
nem egy má so dik Na pot tisz tel he -
tünk, hi szen mé re te és tö me ge kis hí -
ján el ér te azt a kri ti kus ér té ket, ami -
kor be in dul a ter mo nuk le á ris re ak -
ció, és a mag fú zió „mel lék ter mé ke -
ként” az égi test fényt és hőt bo csát ki. 

Hold jai egy mi ni a tűr Nap rend szer
ké pét fes tik le: már egy szín há zi lát cső
se gít sé gé vel is négy fé nyes csil la gocs -
ka ként fel tű nik a Cal lis to, a Gany me -
des, a jég pán cél ja alatt ta lán éle tet
hor do zó Eu ro pa, a Föld mel lett a Nap -
rend szer má sik, mű kö dő vul ká no kat
há tán hor do zó égi tes te, az Io. A hol da -
kat GalileoGalilei a 17. szá zad ban fe -
dez te fel. Nap ja ink ra a csil la gá szat és az

űr ku ta tás fej lő dé se ré vén már több tu -
cat nyi ki sebb mé re tű kí sé rő je is is mert.

A 2012. esz ten dő egyik leg fon to -
sabb csil la gá sza ti ese mé nye ként Föl -
dünk hű sé ges kí sé rő je, a Hold égi út -
ja so rán több al ka lom mal, így jú ni us
17-én, jú li us 15-én, au gusz tus 11-én,
szep tem ber 8-án, ok tó ber 5-én, no -
vem ber 2-án és 29-én, va la mint de -
cem ber 26-án el fe di elő lünk a Ju pi tert.

Ma gyar or szág ról a jú li us 15-én be -
kö vet ke ző fe dés lát ha tó. A boly gó 3 óra
29 perc kor lép be a Hold sö tét ol da -
lán az égi test „mö gé”. Az égi szín já ték
4 óra 17 perc kor ér vé get, ami kor a vi -
lá gos ol da lon az óri ás boly gó ki lép a
Hold ta ka rá sá ból. A haj na li idő pont el -
le né re a csil la gá sza ti, tú ra- (spek tív)
vagy va dász táv cső vel (bi no ku lár) ren -

del ke ző csil la gá szat- és ter mé szet ba -
rá tok bát ran meg pró bál koz hat nak a je -
len ség meg fi gye lé sé vel. A fe dést ama -
tőr csil la gá szok or szág szer te egyé ni
és szer ve zett mó don kí sé rik fi gye -
lem mel. Idő pont ada to kat mér nek, és
úgy ne ve zett aszt ro fo tó kat ké szí te nek,
me lyek az AAK Al bi reo Ama tőr csil -
la gász Klub Köz hasz nú Egye sü let in -
ter ne tes fó ru ma in (www.albireo.hu
por tál, http://www.facebook.com/aak-
albireo Fa ce book-ol dal) lesz nek el ér -
he tők.

(Az idő ada to kat a Ve ga Csil la gá -
sza ti Egye sü let jó vol tá ból, a szer ve -
zet www.vcse.hu hon lap ján kö zölt, Al-
manacha2012.évre cí mű össze ál lí -
tá sa alap ján tün tet tem föl.)

g Re zsa bek Nán dor

AHoldelfedi
Naprendszerünkóriását,aJupitert

b A jú li us 18–22. kö zött meg ren de zés re ke rü lő Szél ró zsa ta lál ko zó köz ponti
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 ki a ren dez vény re, és sok, a víz zel is kap -
cso la tos in for má ci ót és prog ra mot kí nál az ér dek lő dők nek. A mun ka -
cso port egyik fő fel ada tá nak tart ja a szem lé let for má lást, ezért egy zöld
úti ka la uzt ál lí tott össze a ren dez vény re ké szü lők szá má ra.

Az EvangélikusÉletmúlt he ti szá ma
már be szá molt a Nagy kür tö sön és
Lo son con jú ni us 27–29. kö zött meg -
ren de zett szlo vá ki ai egy há zi na pok -
ról. A há rom na pos ta lál ko zó iga zi de -
monst rá ci ó ja volt a szét szórt szlo vák
evan gé li kus ság nak, egy út tal pe dig
ki vá ló al kal ma új ta lál ko zá sok nak, ré -
gi kap cso la tok fel ele ve ní té sé nek, a
test vé ri össze tar to zás meg élé sé nek.

Lo son ci evan gé li kus ba rá ta im nak
kö szön he tő en az a meg tisz te ltetés
ért, hogy meg hí vást kap tam a ta lál -
ko zó ra mint „szlo vák” evan gé li kus, s
kép vi sel tem azo kat a ma gyar evan -
gé li ku so kat, akik szá mon tart ják
szlo vák szár ma zá su kat, va la me lyest
szlo vák iden ti tá suk is van, de a nyel -
vet már nem vagy alig-alig be szé lik. 

Apai ágon őse im há rom száz év vel
ez előtt ér kez tek a Fel vi dék ről Szar vas -
ra, édes apá mig be zá ró lag min den
ősöm szlo vák; az ő anya nyel ve is
szlo vák volt, s több mint öt ven évig
szol gált Al ber ti ben, a szlo vák–ma gyar
evan gé li kus gyü le ke zet ben. Gyer -
mek- és if jú ko rom ban gyak ran hal lot -
tam szlo vák szót, oly kor részt vet tem
szlo vák nyel vű is ten tisz te le ten is, s
har minc éven ke resz tül meg is mer tem
min den szlo vá ki ai evan gé li kus püs pö -
köt, aki ket édes apám gyak ran hí vott
meg gyü le ke ze ti ün nep sé gek re, szol -
gá la tok ra. Je les al ka lom volt a gyü le -
ke zet szá má ra, ha szlo vá ki ai test vé rek
lá to gat tak hoz zánk.

Így ért he tő a von zó dá som a szlo -
vá ki ai evan gé li ku sok hoz, s ki csit úgy
érez tem, ha za me gyek. Ugyan ak kor
fáj dal ma san él tem meg (megint):
mi lyen kár, hogy nem ta ní tot tak

meg szlo vá kul. Nagy vesz te ség nek ér -
zem, s tu dom, mi lyen so kan is me rik
ezt az ér zést a ma gyar or szá gi szlo vá -
kok kö zül.

Va sár nap nagy öröm mel men tem
Al só sztre go vá ra szol gál ni. A temp -
lom nál ked ves meg le pe tés ként Ján
Jančovic hely tör té nész várt, aki hall -
ván, hogy ott fo gok szol gál ni, el jött a
kö ze li fa lu ból, Pô tor ból, hogy ta lál koz -
zon ve lem. Ta valy Al ber ti ben is mer -
ked tünk meg, ami kor részt vett az al -
ber ti gyü le ke zet meg ala pí tá sá nak há -
rom szá za dik év for du ló ja al kal má ból
ren de zett ün nep sé gen, hi szen az al -
ber ti evan gé li ku sok ősei er ről a vi dék -
ről, Sla tin ká ról szár maz hat tak, amely

mind össze hét ki lo mé ter re van Al só -
sztre go vá tól. Jančo vic so rol ta al berti
evan gé li kus is me rő sei ne vét, akik re
min dig sze re tet tel gon dol: Revuczky,
Kassik,Mótyovszki,Kostyalik…

Al só sztre go ván szü le tett Madách
Imre, ám a cso dá la tos Ma dách-kú ri -
át csak messzi ről tud tam meg néz ni,
mert – uni ós for rás ból – tel jes fel újí -
tá sa zaj lik. Vi szont el men tünk a drá -
ma író, köl tő sír já hoz, s ke gye let tel
em lé kez tünk rá. Az evan gé li kus pa -
ró ki án ál lan dó Ma dách-ki ál lí tás lát -
ha tó, ezt ter mé sze te sen én is meg te -
kin tet tem.

Az al só sztre go vai evan gé li kus
temp lom ban, ahol Ma dách Im rét is
ke resz tel ték (ké sőbb va ló szí nű leg
„nagy po li ti kai” okok ból ka to li zált),
ma gya rul pré di kál tam, lo son ci szlo -
vák ba rá tom tol má cso lá sá val. A meg -
szó lí tást szlo vá kul mond tam: „Milosť
VámapokojodBoha,nášhoOtcaa
odPánaJežišaKrista!Amen.”Ugyan -
így a be fe je ző imád sá got: „Pomodlime
sa!Otecnášnebeský!ĎakujemeTiza
JežišaKrista,ktorýzomrelnakríži
prenašehriechyaďakujeme,žecelý
svetmôžemevidieťcezjehosvätosťa
ďakujeme,žetentosvetsanámzdá-
vanádherným!”

Az is ten tisz te let vé gén be szá mol -
tam ma gyar or szá gi szol gá la ta im ról,
be szél tem szlo vák kö tő dé sem ről és
TessedikSámuelről.Aján dék kép pen
a gyü le ke zet lel ké szé nek, DanaPav-
lovkinová nagy tisz te le tű asszony nak
s a gyü le ke zet je len lé vő tag ja i nak
egy-egy Ru zics kay-fé le Tes se dik-al -
bu mot ad tam át. 

Utunk ez után Pô tor ba ve ze tett,
ahol még tar tott az is -
ten tisz te let. Itt egy te -
mes vá ri szlo vák evan gé -
li kus lel kész hir det te az
igét. Pô tor tól mind össze
egy ki lo mé ter re van Sla -
tin ka, ahon nan az al ber -
ti ek el in dul tak. Fel eme lő
ér zés volt ar ra gon dol ni,
hogy bi zo nyá ra sok szor
meg for dul tak az 1600-as
évek ben épült temp lom -
ban, amely cso dá la tos fa -
zsin de lyes épü let, be lül
fes tett ka zet tás mennye -
zet tel, fes tett ol tár ral,
szó szék kel, kar zat tal. Ér -
de mes rá ke res ni az in -
ter ne ten is, könnyű meg -
ta lál ni.

Az is ten tisz te let vé -
gén a gyü le ke zet lel ké -
sze, JanaMariaŠťastná
nagy tisz te le tű asszony
kö szön tött min ket, ma -
gyar or szá gi szlo vák evan -
gé li ku so kat és a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy -
há zat. Köz ebé den vet -
tünk részt ez után, él vez -
tük a szlo vá ki ai test vé rek
ven dég sze re te tét és a
nagy sze rű szlo vák éte lek

íze it. Ez az al ka lom is tar to ga tott szá -
mom ra meg le pe tést, mert az asz tal -
nál egy más sal szem ben ül tünk Bá-
lintGyörgy (JurajBálint) nagy la ki
(Ro má nia) szlo vák evan gé li kus lel -
késszel, aki vel még 1988-ban is mer -
ked tem meg Te mes vá ron, s az óta
sem ta lál koz tunk.

Nagy él mény és fel töl te ke zés volt
a há rom nap, re mél jük, lesz foly ta -
tá sa is. Még egy szer sze ret nék em -
lé kez tet ni a szlo vák egy há zi na pok
mot tó já ra: „Boldognépaz,amelynek
IsteneazÚr!” (Zsolt 33,12) „Blahos-
lavenýnárod,ktorémuHospodinje
Bohom!” (Žalm 33,12)

g Ro szík Gá bor

Szlo vák gyö ke rek kel 
az egy há zi na po kon

JánJančovichelytörténésszelMadáchemlékművénél
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Van egy régi kedvesmesejátékom,
KvantumFantumcsapdájaacíme,
azakkordsziporkázópáros,Muszty–
Dobayremekműve.Mikormeghal-
lottam,hogyráleltekaz„isteniré-
szecskére”(tudniillikegyeddighi-
ányzó részecskére), rögtön ez
ugrottbe.
Alemez’84-benkészült

olyannevesművészekköz-
reműködésével,mintGál-
völgyi János, Csákányi
László,HaumannPéter,
Paudits Béla… A Vas-
atom-lakótelepen elekt-
ronkölykök ugrándoznak,
töltekeznekavilágjelensége-
ivel, Proton papa és Neutron
mamavédőszárnyaialatt.Dejaj,a
vaskosvalósággalisütköznikénysze-
rülnek, elektronhúgukat elragadja
az ördögi, neosztalinista hajlamú
KvantumFantumszippantóberende-
zése…ésinnétegytanmese,abölcs–
kezdetben potenciálgödörbe taszí-
tott,deaztánonnankiszabadított–

Mimikron-apóistenibeavatkozásá-
val…
Ilyesféleistenibeavatkozáseredmé-

nye lehet

azacsodais,hogyagenfitudósokrá-
találtakarégkutatottrészecskére.A
sok„bájos”építőelemközöttrészecs-
kegyorsítóban hadronütköztetéssel

leltekráaz„istenire”.Arra,amelya
többianyagtömegétmeghatározza.
Amelytehátameghatározó.Viszo-
nyításipont,valamimás,valamiál-
landó.

Akísérletezőkedvnemcsupánafi-
zika történetében hozhat nagy
felfedezéseket.Hamagunkis
ráállnánkaz„istenirészecs-
ke”keresésére,megváltozna
alegnagyobb„ellenséghez”,
azidőhözvalóviszonyunk.
Megkönnyebbülhetnénk.
Megszűnneanehézkedés,
hiszmáskerülneafókusz-
ba.Azidőtlen,azegyedülje-

lenvaló, amelyhez képest mi
magunknemisvagyunk,hiába

szaladozunknyomorultkiselektron-
pályáinkon.
Talán efféle szemléletváltásra

volnaszükségegyilyen–hatagad-
ja,hanem–istenirészecskébőlki-
perdült és isteni részecske körül
pörgővilágban.

g – Ki nyik –

Kvan tum Fan tum és az is te ni szik ra

Az elemi részecskék köl csön ha tá sai -
nak egyszerűsített ábrázolása a stan -
dard modell szerint – ugye érthető?
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VASÁRNAP

09.05 / m1
„ÍgyszólazÚr”
A Bib lia üze ne te
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin 
11.30 / m1
Maihitvallások
Dr. Kamp Sa la mon
14.00 / Pax Tv
FelekezetközizsoltárolvasásI.
Be szél ge tés so ro zat – 
Ne mes he gyi Pé ter je zsu i ta
szer ze tes, Sch we i tzer Jó zsef
nyu gal ma zott fő rab bi és Ha -
fen scher Ká roly evan gé li kus
lel kész rész vé te lé vel
15.05 / Bar tók rá dió
JubilateDeo
Ben ne:
Bach: Jesu, mei ne Freu de 
– mo tet ta, BWV 227.
21.00 / Bar tók rá dió
Azemberihangdicsérete

HÉTFŐ

07.35 / Du na Tv
Századfordítómagyarok
Cziff ra György zon go ra mű vész
12.05 / Bar tók rá dió
Hangversenydélidőben
A Prá gai Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka ra ját szik
13.30 / Kos suth rá dió
ErősváramiIstenünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja 
14.15 / Pax Tv
Abékegyermeke
(ismeretterjesztőfilm)
19.35 / Du na Tv
Sophieszerintavilág
An da lú zia
22.30 / Bar tók rá dió
HangJátékTér
T. S. Eli ot: Átok föld je
23.02 / Bar tók rá dió
LiveJazz
Rost And rea a pó di u mon

KEDD

07.15 / Du na World
Határtalanulmagyar
Ki nek a szű ve oda húz… – 
A mold vai csán gó 
ok ta tá si prog ram
13.30 / Kos suth rá dió
AzÚrközel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
15.00 / Pax Tv
MintaJézusKrisztusjóvitéze
So os Gé za re gé nyes éle te
(dokumentumfilm)
16.00 / Du na Tv
Azidőfényképe
Or bán Ba lázs nyo má ban 
Fe ke te Zsolt fo tó mű vész
(magyarismeretterjesztő
film)
19.35 / Bar tók rá dió
Salieri:Falstaff,
avagyaháromszoros
csúffátétel
(kétfelvonásosopera)

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.30 / Pax Tv
ChickenFly
(koncertfilmfilm)
19.35 / Du na Tv
Sophieszerintavilág
Ka ta ló nia
22.00 / Pax Tv
J.S.Bach:János-passió
(koncertfilm)
23.00 / Bar tók rá dió
Jazzport
Vá lo ga tás Ser gio Men des,
Pa co de Lu cía, John 
Mc Laugh lin és Al Di Me o la
kö zös fel vé te le i ből
23.05 / m1
KoncertekazA38hajón
Spe ci al Pro vi den ce, Ba ra bás
Lő rinc Qu ar tet

CSÜTÖRTÖK

07.35 / Du na Tv
Darabokraszaggattatol
Be szél ge tés Te le ki Gem ma
gróf nő vel
(magyardokumentumfilm-
sorozat)
09.20 / Pax Tv
Egyházzeneiáhítat–
Bonyhád
Egy ház ze nei mű sor
11.40 / Du na World
MazsolaésTádé
(magyarmesesorozat)
16.00 / Du na Tv
Pompejiésarómaiak
mindennapiélete
(olaszdokumentumfilm)
19.35 / Bar tók rá dió
LajkóIstvánzongorázik
23.00 / Du na Tv
MüpArtClassic–
LoveStory
A Chan tic le er ének együt tes
(USA) hang ver se nye (2012)

PÉNTEK

07.15 / Du na World
Határtalanulmagyar
„Kö zöt tünk él nek” – 
A Bé csi Nap ló tör té ne tei
07.35 / Du na Tv
Századfordítómagyarok
Ham vas Bé la
11.35 / Du na World
KíváncsiFáncsi
(magyarmesesorozat)
12.00 / Pax Tv
Promise
(koncertfilm)
15.05 / Du na Tv
Hagyaték(magyar
magazinműsor,2012)
22.15 / Du na Tv
KoncertekazA38hajón
Qu imby, Bin-Jip
22.30 / Bar tók rá dió
AzAlpoktólZoborvidékig
Ze nés ba ran go lás 
a nagy vi lág ban – 
Je ru zsá lem

SZOMBAT

11.00 / m1
KorTárs
A csokidizájn
12.15 / Du na Tv
Száműzöttmagyarirodalom
Gyó ni Gé za
17.55 / Du na World
Jelavilágszámára
(magyardokumentumfilm)
18.10 / m2
AkisAmadeus–
AzifjúMozartkalandjai
(németrajzfilmsorozat,
2006)
A másik hajó
19.30 / Du na Tv
Születésnap
Cseh Ta más-em lék est – 
Bár ka Szín ház, 2010
22.45 / m1
ABécsiFilharmonikus
Zenekarnyárihangversenye
aschönbrunnikastély
parkjából

VASÁRNAP

10.30 / Du na Tv
Evangélikusistentisztelet
közvetítéseafonyódligeti
Szélrózsatalálkozóról
14.05 /m2
Azevangélikusegyház
szeretetszolgálata
15.05 / Bar tók rá dió
JubilateDeo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
16.10 / m2
ÉdesAnna (magyartévéfilm)
19.35 / Du na Tv
Azördögésatízparancsolat
(francia–olaszjátékfilm,
1962) (115’)
20.15 / m1
Büszkeségésbalítélet
(francia–angolromantikus
dráma,2005) (121’)
20.55 / Bar tók rá dió
Azemberihangdicsérete
Nyolc év szá zad kan tá tái, 
mi séi, ora tó ri u mai

VASárNAPtÓLVASárNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóljúlius15-étőljúlius22-éig

va sár nap (jú li us 15.)
Miazértszeretünk,mertőelőbbszeretettminket. 1Jn 4,19 (5Móz 33,3; Mt 28,16–
20; Róm 6,3–8/9–11/; Zsolt 119,113–120) Ez a min dent meg elő ző s min dent
túl élő sze re tet, amely re az 1Kor 13 him nu sza is utal, nem a mi ta lál má nyunk,
nem tő lünk ered. Csak pró bál ko zunk ez zel él ni, me rí te ni időn ként iga zi for -
rá sá ból, eb ből köl csö nöz ve a ma gunk hasz ná ra, hogy mi is sze re tet tek le hes -
sünk. A „sze re tés” Is ten aján dé ka ar ra, hogy ez zel – mint rom lat lan kin csek -
kel – ke res ked hes sünk: a ma gány ból, az el ve szett ség ből ki vál ta ni ma gun kat
s ma gunk nak má so kat.

Hét fő (jú li us 16.)
Istenkegyelmébőlvagyok,amivagyok. 1Kor 15,10 (Ézs 26,12; 2Móz 14,15–22;
Mk 3,1–6) A kép zett teo ló gus, a tűz zel-vas sal hi tet vé dő Saul s a még is „leg -
ki sebb” apos tol (9. v.), Pál bol dog föl lé leg zé se: Is ten ke gyelt je va gyok! Mi cso -
da ki vált ság! S mi ken me he tett ke resz tül? A ke resz tyé nek től ko ráb ban el vá -
lasz tó vé res múlt ja sö tét jé ből eb be a csip ke bo kor ból föl csa pó láng vi lá gos -
ság ba – „vagyok,amivagyok” – csak a ke gye lem emel het te át.

kedd (jú li us 17.) 
Jézusmegláttaanagysokaságot,megszántaőket,mertolyanokvoltak,mint
apásztornélkülvalójuhok,éskezdteőketsokmindenretanítani. Mk 6,34
(Zsolt 10,14a; Ap Csel 2,32–40; Mk 3,7–12) Ho gyan len dül mű kö dés be, és érik
vi lá got át fo gó misszi ó vá a test té lett Ige? Szív bé li ir ga lom mal és tes ti táp lá -
lék kal, szel le mi erő vel és a fi zi ka erő i nek le győ zé sé vel, a ha lá szok „sok min -
den re” ta ní tá sá val, be te gek gyó gyí tá sá val…

Szer da (jú li us 18.)
EgyvakotvittekJézushoz,éskérték,hogyérintsemeg.Mk 8,22 (Zak 8,21; Ap -
Csel 16,23–34; Mk 3,13–19) Bét sa i dai volt Fü löp, Pé ter és And rás is, csak úgy,
mint ez a vak, akit a ná zá re ti kö ve te i ről el hí re sült fa lu né pe Jé zus elé ve ze -
tett, hogy meg érint se. Krisz tus kü lö nös be avat ko zá sa a va kot lá tó vá, a fa lut
pe dig hí res sé (hí vők ké?) tet te. Na in, Ga da ra, Ká na, Bét sa i da és más cso dák
hely szí nei má ra tu risz ti kai cél pon tok let tek. Ha van rá pén zed, ma gad is oda -
utaz hatsz, hogy jár jad ut cá it, érint hesd kö ve it és fá it, s hogy le ve gő je té ged
is meg érint sen… De őt meg lá tod-e?

Csü tör tök (jú li us 19.)
Istennagyobbamiszívünknél,ésmindenttud. 1Jn 3,20 (Jób 28,24; Mt 18,1–
6; Mk 3,20–30) „…megjelentazélet,mipedigláttuk,ésbizonyságotteszünk
róla” (1Jn 1,2) – vall ja Já nos öröm mel, hi szen sze re tett ta nít vány ként ma ga
is meg ta pasz tal ta a ben nün ket el íté lő szí vünk nél na gyobb sze re te tet. Aki a
bün te tő jog ról „min dent tud”, az jog erő sen el ítél het; s ne le gye nek két sé ge -
id, nem kell a „szí vé vel” lát nia. Is ten igaz sá ga nem te szi ér vény te len né a föl -
di jog gya kor la tot, ha nem még előt te meg sza ba dít té ged – a föl di bí ró fe lé
ve ze tő út tól. 

pén tek (jú li us 20.)
Üldözöttekvagyunk,denemelhagyottak,letipornak,deelnemveszünk. 2Kor
4,9 (Dán 6,11; Jn 19,31–37; Mk 3,31–35) A ke resz tyén egy ház sze re pe, kül de -
té se va ló já ban se hol és sem mi kor nem volt ma ra dék ta la nul el fo ga dott. Jé zus
bot rá nyos ke reszt ha lá lá tól kezd ve a 2Kor 4-ben le ír tak kí sé rik út ját, a vi lág ré -
szé ről ko ron ként és föld ré szen ként vál to zó, mér sé kelt vagy he ves el len ál lás -
sal. Az egész egy had üze net tel kez dő dött: Jé zus föl tá madt a ha lot tak kö zül!

Szom bat (jú li us 21.)
Miveltehátmegigazultunkhitáltal,békességünkvanIstennelamiUrunk
JézusKrisztusáltal. Róm 5,1 (Zsolt 111,9; Jel 3,1–6; Mk 4,1–9) A lu the ri re -
for má ció – mint a leg újabb szö vet ség – va ló já ban újabb bé ke kö tés Is ten nel,
amely re a vá lasz tott nép pusz tai ván dor lá sa so rán annyi pél da volt. E bé kes -
ség ára pe dig ki sem fe jez he tő, mert az „in gyen re” nin cse nek szá mok: hi tel -
re ment. Krisz tu sért van hi te lünk Is ten nél.

g Má tis And rás

Újnap– újkegyelem

kö zös asz tal tá bor
Eb ben az év ben is meg tart juk ci -
gány–ma gyar misszi ós tá bo run -
kat Nyír te lek-Gö rög szál lá son
au gusz tus 17–21. kö zött. A tá bor
té má ja a „győ ze lem” lesz. Az
áhí ta to kat, a sok ének lést ér de -
kes prog ra mok egé szí tik ki. El lá -
tás te kin te té ben egy sze rű tá bo -
ri kö rül mé nyek re (tö meg szál -
lás, mat ra cok, csa lá dok nál el he -
lye zés) kell szá mí ta ni.

Je lent ke zé si ha tár idő: jú li us
29. Je lent kez ni, ér dek lőd ni le het
Bakay Péternél (20/824-5742,
pba kay@gmail.com). Min den
fel nőtt ér dek lő dőt sze re tet tel
vá runk.
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pá lyá zat: gim ná zi u mi ál lá sok
A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um (1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa -
sor 17–21.) az aláb bi sza kos ta ná rok pá lyá za tát vár ja: biológia,kémia,ma-
tematika,fizika.Pá lyáz ni le het egye te mi szin tű, két sza kos ta ná ri dip lo má -
val, a fel so rolt sza kok pá ro sí tá sá val. Ezen kí vül könyvtárosi ál lás ra is vá runk
je lent ke ző ket, akik nél előnyt je lent a pá lyá zat írás ban szer zett gya kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
• ön élet raj zot,
• vég zett sé get iga zo ló ok ira tot (dip lo ma má so la tot).

Lel ké szi aján lás a pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent. A pá lyá za tok alap -
ján al kal ma zás ra el fo ga dott je löl te ket be hív juk egy be szél ge tés re. 

A pá lyá za tot 2012. au gusz tus 15-ig kér jük a haj do.akos@gmail.com
e-mail cím re kül de ni.

Az ál lás el fog la lá sá nak ide je: 2012. au gusz tus 27.
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tisztelttöbbpéldányos
ésgyülekezetielőfizetőink,

könyvvásárlóink!
Az EvangélikusÉlet tel jes kö rű ter jesz té sét jú li us 25-étől a Lu ther Ki adó
meg bí zá sá ból a Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. vég zi. Így az egy pél dá nyos
egyé ni elő fi ze tők mel lett immár a több pél dá nyos egyé ni elő fi ze tők és a
gyü le ke ze tek is az új ter jesz tőn ke resz tül kap ják meg az új sá got. 

Mint ahogy azt már az egy pél dá nyos egyé ni elő fi ze tő ink kö zül né há -
nyan meg ta pasz tal hat ták, a ter jesz tő vál tás 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 – gyülekezeti és több pél dá -
nyos előfizetőink – ha la dék ta la nul je lez zék az aláb bi el ér he tő sé ge ken:

Me di a LOG Lo gisz ti kai Zrt. ügy fél szol gá la ta – te le fon: 80/106-000,
e-mail: ugy fel szol galat@me dia-log.hu.

Lu ther Ki adó – 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; te le fon: 1/317-5478, 1/486-
1228, 20/824-5518; fax: 1/486-1229; e-mail: ki ado@lu the ran.hu.

A könyvek kézbesítését jú li us 25-étől szin tén a Me di a LOG Lo gisz ti -
kai Zrt. vég zi. Az eset le ge sen fel me rü lő prob lé má kat a fen ti el ér he tő -
sé ge ken tud ják je lez ni.

Szí ves meg ér té sü ket ez úton is kö szön jük.

HÍREK,
HIRDETÉSEK

d Lu ther Ki adó


