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Hogyan ünnepeltek a protestánsok? f 5. oldal
Találkozások Böjte Csabával f 16. oldal
Interjú az új kerületi felügyelőkkel f 18. és 23. oldal
Bibliai tudáspróba f 24. oldal
Szélrózsa-visszapillantó f 26. oldal
Melléklet: ÚTITárS – magyar evangéliumi lap

„Egy ház tag ja ink ja va ré sze 
ve gyes há zas ság ban él, így so kak nak 
na pi ki hí vás fel dol goz ni az öku me né 
leg na gyobb de fi cit jét, 
az Úr asz ta la kö rü li kö zös ség hi á nyát.”

Megosztott asztalközösség f 15. oldal

„Mennyi ál dás szár maz na ab ból, 
ha az Evan gé li kus Élet ben meg je le nő 
bi zony ság té te lek ről az ol va sók 
be szá mol ná nak kör nye ze tük ben!”

Az evangélium láncreakciója
f 9. oldal

„Rég óta és ál ta lá no san el ter jedt ez a né zet – 
már mint az, hogy a temp lo mok hossz ten ge lye
szán dé ko san és tu da to san ke let re irá nyul. (…) 
Vi szont mind eddig so ha sen ki sem járt utá na, 
hogy ez va ló ban így van-e, vagy sem.”

Keleti irányultság f 12. oldal

g Ri bár Já nos

Ba rá ti tár sa ság ban nagy vi ta ke re ke -
dett ar ról, vál to zott-e a vi lág, vagy
sem. Egye sek mély meg győ ző dés sel
ál lí tot ták: na gyon na gyot vál to zott.
Ké nyel me sebb lett az élet, gyor sabb
a köz le ke dés, fej let tebb az or vos tu -
do mány, de ál ta lá ban is a tu do mány,
sok kal töb bet tud az em ber – és min -
den fé le pél dá kat idéz tek. Vé le mé -
nyük így fog lal ha tó össze: min den
sok kal jobb lett, szebb, em be ribb,
mint ré gen, ezért eb ben a vi lág ban
már ér de mes él ni. A vi lág te hát elő -
nyé re vál to zott, cso dál nunk kell a
szen zá ci ós dol go kat. 

En nek a fel fo gás nak töb ben dü höd -
ten el le ne mond tak, és azt ál lí tot ták,
ez fe lü le tes né zet, csak a fel szín lá tá -
sa, mert a tár sa dal mi élet bel ső va ló -
sá ga és az em ber sok kal rosszabb,
mint volt ré gen. A fej lett tech ni ka csak
ar ra jó, hogy az em ber még na gyobb
te het ség gel bű nö zhes sen; a meg fe le -
lő mű sza ki cso dák kal kó do kat le het
fel tör ni; az agyon di csért or vos tu do -
mány pe dig még azt sem tud ja el dön -
te ni, hogy he lyes-e az eu ta ná zia, vagy
hogy mi kor sza bad el en ged ni a pá ci -
enst eb ből az élet ből. Vé le mé nyük lé -
nye ge: min den sok kal rosszabb lett,
ke ser ve sebb, em ber te le nebb a mai
mo dern kor ban, és eb ben a vi lág ban
már nem igen le het bé ké sen él ni. S fő -
leg a bű nö zés el va du lá sá ra, el dur vu -
lá sá ra hi vat koz tak. Az az sze rin tük
nem elő nyé re vál to zott a vi lág. 

A vi tat ko zó tár sa ság ban voltak
olya nok is, akik min den ki nek iga zat
ad tak. Azt ál lí tot ták, hogy van, ami -
ben elő nyé re vál to zott a vi lág, de
azok nak is iga zuk van, akik sze rint a
vál to zás több te rü le ten rosszat je lent
az em ber szá má ra, hi szen tény leg
van nak ri asz tó je lek a vi lág ban. 

Már-már komp ro misszum ra is ju -
tot tak, mind a két fél hüm mög ve
kezd te be lát ni nagy li be rá lis egyet ér -
tés ben, hogy min den ki nek iga za van
a ma ga mód ján. Min den ál lí tás és az
el len ke ző je is igaz: a vi lág vál to zott is,
nem is, elő nyé re is, nem is. És a po ha -
rak új ra bé ké sen koc can tak egy más -
hoz, amikor vá rat lanul meg szó lalt
egy hang, és meg za var ta a már-már
idilli hely ze tet. 

A hang gaz dá ja olyan har min cas
le he tett, egész idő alatt csend ben ült,
és né mán fü lelt, csak ele gáns nyak -
ken dő jét bab rál ta. A kö vet ke ző ket
mond ta: „Jé zus Krisz tus teg nap, ma
és mind örök ké ugyan az.” (Zsid 13,8) 

Az ál ta lá nos za var azon nal ta pint -
ha tó volt. Min den ki kér dőn né zett rá,
de ő hall ga tott. A tár sa ság tag jai no -
szo gat ni kezd ték,  ma gya ráz za meg,
hogy mit akart mon da ni. „Hát csak ezt
– fe lel te –: a vál to zó vi lág ban Is ten
nem vál to zik, de saj nos az em ber
sem. Tech ni ka, tár sa dal mi be ren dez -
ke dés vál to zott, de Is ten és az em ber
nem. Nem vál to zott, hogy Is ten a bűn -
eset tra gé di á ja óta ke re si és hív ja az
em bert az igaz és tisz ta út ra, és az sem
vál to zott, hogy az em ber ezt az óta ki -

ne ve ti és ki gú nyol ja. És for rá sa bő ven
akadt eb ben a mo dern vi lág ban is.”

A tár sa ság tag jai most egy em ber -
ként száll tak vi tá ba ve le: nem úgy van
az – mond ták –, ma rosszabb és is ten -
te le nebb az em ber, mint ré gen volt.
„Nem hin ném – vá la szol ta –, ép pen az
a nagy baj, hogy az em ber lel ki ki fi ca -
mo dott sá gá ban, az Is ten től va ló el ide -
ge ne dé sé ben ott tart, ahol év ez re dek -
kel ez előtt: nem jobb, nem rosszabb.” 

A vi ta part ne rek bi zo nyí té ko kat kö -
ve tel tek, és ő fel idéz te a Bib li át. Az
egyik bib li ai könyv (2Krón 30 és 36)
be szá mo ló ja sze rint ki rá lyi pa rancs az
el fe lej tett pász ka új bó li meg ün nep lé -
se, és en nek a szak rá lis pa rancs nak a

hí rét fu tá rok vit ték szer te az or szág
kü lön fé le vi dé ke i re; „a fu tá rok vá ros -
ról vá ros ra jár tak”, de ki ne vet ték és ki -
gú nyol ták őket (2Krón 30,10 és 36,16).
Igaz, ezek „csak” az Úr is ten kö ve tei
vol tak, olyan em be rek, mint mi itt, eb -
ben a mo dern vi lág ban. Is ten kö ve te -
i nek ma sincs túl nagy te kin té lyük,
még ha most fur csa di vat tá lett is min -
den fé le ren dez vé nyen dí szí tés ként
fel hasz nál ni őket. Ám en nél sok kal
rosszabb tör tént az Úr Jé zus sal. 

A „ré gi szép idők ben”, ami kor még
ál lí tó lag val lá so sab bak vol tak az em -
be rek, mit tet tek ele ink Is ten Fi á val,
aki a meg tes te sült sze re tet, aki az
evan gé li u mot, a bűn bo csá na tot,
meg vál tást, az örök és üd vös sé ges
élet jó hí rét hir det te, ter jesz tet te, és
sze re tet tel for dult min den ki fe lé?
Mit tet tek ve le? Hi he tet len, de így
tör tént: a pénz só vár fa ri ze u sok ki gú -
nyol ták őt (Lk 16,14). Ami kor egy em -
be rek ál tal ha lott nak vélt kis lány
mel lett azt mond ta: „A gyer mek nem
halt meg, csak al szik” (Mk 5,39), ak -
kor ki ne vet ték. Hát ez sem vál to zott. 

De a bib li ai be szá mo lók sze rint a
hely zet csak rosszab bo dott. Is ten Fi át,
a meg tes te sült sze re te tet ki gú nyol -
ták, csúf ság ból bí bor ru há ba öl töz tet -
ték, és még hal dok lá sá ban is gú nyol -
ták (Mk 15,20), pe dig egy hal dok ló mel -
lett az imád ko zó csen des ség nek len ne
csak he lye. Ez is a „ré gi szép idők ben”
volt, ami kor ál lí tó lag val lá so sab bak
vol tak az em be rek. Saj nos sok év ez re -
des igei igaz ság: „…go nosz az em ber szí -
vé nek szán dé ka if jú sá gá tól fog va” (1Móz
8,21). Vál toz ha tott a vi lág elő nyé re, hát -
rá nyá ra – de az em ber nem vál to zott. 

Ugyan ak kor a jó hír: nem vál to zott
az Is ten sem az ő sze re te té ben, evan -
gé li u mi szán dé ká ban. A mi Is te nünk
az, „aki ben nincs vál to zás, sem fény nek
és ár nyék nak vál ta ko zá sa” (Jak 1,17).
„Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind -
örök ké ugyan az.” (Zsid 13,8) 

Mert vál toz ha tott a vi lág elő nyé -
re is, hát rá nyá ra is, Is ten sze re te te vál -
to zat lan, és cél táb lá ja vál to zat la nul a
mi szí vünk. 

A szerző nyugalmazott evangélikus
lel kész

Változott-eavilág?
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A ke nyér ára is meg ug rik vál sá gos
idők ben. Ne cso dál koz zunk: aki sze -
let vet, vi hart arat! Vi ha ros idő ket
élünk. De tud juk, ré gi bú zá ból is vá -
lik jó ke nyér! És je gyez zük meg: nem
csak ke nyér rel él az em ber!

Ara tó ün nep re ké szül az or szág,
Szent Ist ván és az ál lam ala pí tás
mel lett au gusz tus 20-án az új ke nye -
ret ün ne pel jük.

A ke nyér is krisz tu si jel kép. Az
ön fel ál do zá sé, a tisz ta sá gé és az új -
já szü le té sé. Akik az úr va cso ra szent -
sé gé vel él nek, azok nak nem csu pán
tes ti táp lá lék.

Gö rön gyös az út, míg a bú zá ból
ke nyér lesz. Elő ször is jó föld be
kell, hogy es sék a mag, az tán hol
nap sü té sért, hol eső ért kell imád koz -
ni, hol meg azért, el ne ver je a ter -
mést a jég. Van, hogy kon koly is ke -
ve re dik a bú za kö zé, a szét vá lasz -
tás sal – jé zu si ta nács ra – ér de mes
vár ni ara tá sig. A bú za egy ko ri ne -
vén: élet.

Az ara tás a bú za ter mesz tés vég ső,
leg há lá sabb fá zi sa. Az arany  ka lá szok

le vá gá sát, a be ta ka rí tást há la adás
kö ve ti. Há la a mag ve tő nek. Há la
min den föl dek gaz dá já nak.

Poly vá ba ta kar ta Is ten a bú za sze -
met. Le kell hán ta ni az ér té kes szem -
ről a fe les le get. A csép lés, majd az őr -
lés mű ve le te kö vet ke zik. Így ké szül a
liszt, mely víz, só és élesz tő hoz zá adá -
sá val meg da gad. Az tán süt het jük is
a ke rek ci pó kat. 

Asz tal ra ke rül ve ál dást mon dunk
ér te. Au gusz tus 20-án össz nem ze ti ál -
dást. Hisz össze tar to zunk, mint a
ke nyér meg a hé ja!

g – kinyi k –

Ki mint vet

A 16. or szá gos evan gé li kus gyer mek -
tá bor fő té má ját eb ben az év ben a
„Len nél-e a test vé rem?” kér dés ad ta. A
tá bo roz ta tó lel ké szek és ön kén te sek lel -
ki is me re tes mun ká ja nyo mán a gyer -
me kek e két hét alatt is meg ta pasz tal -
hat ták, hogy mind annyi an Is ten nagy
csa lád já ba tar to zó, szí nes egyé ni sé gek -
kel és ta len tu mok kal ren del ke ző csa -
lád ta gok va gyunk. Hi szen Bog ács ra
iga zi test vé rek kö zé ér kez tek. 

Az áhí ta tok, a já té kok, a ve tél ke dők
és az aka dály ver se nyek so rán a bib li -
ai csa lá dok tör té ne tei ele ve ned tek
meg: Áb ra hám csa lád ján ke resz tül
is mét meg erő söd he tett a gyer me kek -
ben, hogy Is ten ál dá sá val a le he tet len
is le het sé ges. Jó zsef és test vé rei éle té -

nek tör té né se in ke resz tül át él het ték a
cso dát: Is ten a rosszat jó ra for dít ja.
Má ria, Már ta és Lá zár csa lád já nak
üze ne te, hogy minden nek meg van a
ma ga ide je… 

Reg ge li és es ti áhí ta tok ad tak ke re -
tet a na pok nak. A gyer me kek sa ját kis
ze ne kart is ala kí tot tak, a hang sze rek
mel lett más esz kö zöket is kre a tí van
hasz nál va. Égi ál dás ként eső nyúj tott
né mi eny hü lést a ká ni ku lá ban, és a
mél tán hí res bog ácsi für dő vi ze is
vár ta a tá bo ro zó kat a kö zös já té kok ra. 

Dél utá non ként sport- és ügyes sé gi
ver se nyek tar tot ták len dü let ben a gye -
re ke ket, akik Me ző kö vesd ha gyo -
mány őr ző Ha das vá ros ré szé ben és
Eger vá ro sá ban is lá to ga tást tet tek. He -

ves me gye szék he lyén nem  csak tör -
té nel münk ka lan dos kor sza ka i val is -
mer ked het tek meg a vár ban és a ka za -
ma ták mé lyén – az if jú evan gé li kus tá -
bo ro zók az eg ri Bab szem Jan kó Gyer -
mek szín ház ban a For ró vi zet a ko pasz -
ra és Az égig érő pa szuly cí mű elő adást
is meg te kint het ték. 

A kö zös mun ká nak idén is vol tak
„kéz zel ké szí tett gyü möl csei”, a tá bor
csa lád fá já ra ra gasz tott – név vel el lá tott
– le ve lek, il let ve a kéz mű ves-fog lal ko -
zá so kon al ko tott mű vek: ba ti kolt, a szi -
vár vány min den szí né ben pom pá zó
pó lók ban, ne me zelt lab dák kal, fo nott
kar kö tők kel, fo nal lal át font ha lacs -
kák kal, mind emel lett pe dig a szí vük -
be vé sett üze ne tek kel, em lé kek kel tér -
het tek ha za a gyer me kek. És ta lán va -
la mennyi en az zal a fel fe de zés sel,
amely ről egyi kük a tá bor vé gén így szá -
molt be édes any já nak: „Anya, kép zeld,
mennyi test vé re met is mer tem meg…
So kan va gyunk ám!”

g P. M.

f Kép ri por tunk a 24. ol da lon

„Lennél-eatestvérem?”
Két tur nus ban „vert sát rat” Bog ácson 

a 16. or szá gos evan gé li kus gyer mek tá bor

b BogácsigazigyöngyszemaBükkalján,ahegyvidékésazAlföldtalálko-
zásánál,Mezőkövesdtőltíz,Egertőltizennyolckilométerre.Atermészet
bőkezűenosztogatjakincseitezenavidéken,hiszenaBükkhegységre-
mekkirándulóhelyekkel,gyönyörűpanorámávalvármindenkit,akiki-
kapcsolódnivágyik.Idénegyházunkgyermek-ésifjúságiosztályakét
turnusban(július28.ésaugusztus3.,illetveaugusztus4.és10.között)
tartottaittországosgyermektáborát,összesen126résztvevővel.

„JézusKrisztustegnap,ma
ésmindörökkéugyanaz.
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Éle tünk moz ga tó ru gó ja ma nap ság ez:
mi az, ami ne kem tet szik. A va ló di élet
moz ga tó ru gó ja: mi az, ami Is ten nek
tet szik. Az előb bi ugyan is lát szat ra
szép, jó és kel le mes, de va ló já ban az
éle tet pusz tít ja és te szi tönk re; az
utób bi lát szat ra ugyan nem egy szer ké -
nyel met len, sőt kel le met len nek tű nik,
de va ló já ban az éle tet, a ja vun kat
szol gál ja. Nem azért élet be vá gó an
fon tos, hogy Is ten nek tet sző mó don
ren dez zük éle tün ket, mert ki va gyunk
szol gál tat va a nagy Úr ké nye-ked vé -
nek, ha nem azért, mert a jó ren det ér -
tünk al kot ta, ne künk for mál ta, a mi ja -
vunk ra ké szí tet te.

Az ér de kes és el gon dol kod ta tó az,
hogy mi köz ben tud juk a jó utat, is -
mer jük az élet rend jét és sza bá lya it,
tisz tá ban va gyunk a he lyes cse lek vé -
si mód dal, ami kor ró lunk van szó, ak -
kor még sem úgy tesszük. Pon to san er -
ről ír Pál apos tol is: „Azt a tör vényt ta -
lá lom te hát ma gam ban, hogy – mi -
köz ben a jót aka rom ten ni – csak a
rosszat tu dom cse le ked ni. Mert gyö -
nyör kö döm az Is ten tör vé nyé ben a bel -
ső em ber sze rint, de tag ja im ban egy
má sik tör vényt lá tok, amely har col az
ér tel mem tör vé nye el len, és fog lyul ejt
a bűn tag ja im ban lé vő tör vé nyé vel. Én
nyo mo rult em ber!” (Róm 7,21–24)

Ne hes se ges sük el a tör té net ne -
künk szó ló mon da ni va ló ját az zal,
hogy itt egy ext rém eset ről van szó,
amely min ket nem érint, mi ilyen
„bru tá lis” bűnt nem kö vet nénk el.
Érez zük meg in kább azt, amit az Új -
szö vet ség ben így ol va sunk: „…amit
ko ráb ban meg ír tak, a mi ta ní tá -
sunk ra ír ták meg, hogy az Írá sok ból
tü rel met és vi gasz ta lást me rít ve re -
mény ked jünk.” (Róm 15,4) 

Is ten előtt ugyan is nincs kis és
nagy bűn. Min den rossz, ami hi tet -
len ség ből szü le tett. Min den gon do -
lat, amely Is ten nél kül fo gan meg,
min den moz du lat, min den tett, min -
den fo lya mat, amely Is ten nél kül
zaj lik, bűn. A leg na gyobb prob lé ma
azon ban ab ban rej lik, hogy ezt ál ta -

lá nos ság ban ta lán tud juk, de a sa ját
éle tünk ben, konk rét hely zet ben nem
akar juk tu do má sul ven ni. 

Éne kes köny vünk imád sá ga új ra
meg új ra fi gyel mez tet: „Uram, add ne -
künk most igé det, aho gyan meg adod
a min den na pi ke nye ret. Add, hogy
igéd meg vál toz tas son, ne ha ra gít son,
ami kor el ta lál, ne ör ven dez tes sen,
ami kor má so kat ta lál el, ne un tas son,
ami kor szom szé dunk hoz szól, ne te -
tes sük ma gun kat sü ket nek, ami kor
min ket szó lít meg.” (EÉ 737. ol dal)

Kell va la ki, aki ki nyit ja a sze mün -
ket, gyó gyít ja sü ket sé gün ket, old ja
gör csös há rí tá sa in kat, és se gít meg -
lát ni a bűn élet ve szé lyes, sőt örök élet-
ve szé lyes vol tát. Is ten nek vol tak és
van nak em be rei, akik ezt a kül de tést
el vég zik. Meg szó lal tat ják Is ten fél tőn
sze re tő igé jét, és fél re ért he tet le nül rá -
éb resz te nek ar ra, hogy ró lunk van
szó. Az Úr el küld te Dá vid hoz Ná -
tánt… Hoz zánk meg X.-et vagy Y.-t,
em be re ket, akik jel zé se ik kel Is ten
kö ve te i ként fi gyel mez tet nek, em lé -
kez tet nek min ket.

Döb be ne tes, aho gyan Dá vid má sok
bű nét fel is me ri és ér té ke li. Fel dü hö dik,
til ta ko zik, mél tó bün te tést kö ve tel.
Négy sze res bün te tést szab na ki a nyo -
mo rult, sze gény em ber bá rány ká ját el -
tu laj do ní tó ra. Sőt ha rag já ban a leg na -
gyobb meg tor lást is ki lá tás ba he lye zi:
„Az élő Úr ra mon dom, hogy ha lál fia
az az em ber, aki ezt tet te!” Köz ben nem
ve szi ész re, hogy sa ját ma ga fe lett
ítél ke zik. Is mét csak a ró mai le vél sza -
vai csen ge nek vissza: „…nincs ment sé -
ged, te ítél ke ző em ber, mert ami kor más
fe lett ítél ke zel, ma ga dat íté led el, hi szen
ma gad is ugyan azt cse lek szed, mi -
köz ben ítél ke zel!” (Róm 2,1)

Azon is ér de mes el gon dol kod nia
az ige ol va só nak, ige hall ga tó nak, hogy
mennyi re tor zul az em ber ak kor,
ami kor ön ma gát véd ve, ket tős mér -
cé vel mér ve íté li meg sa ját és má sok
tet te it. Is ten azon ban tük röt tart
elénk, hogy lás suk tor zu ló vo ná sa in -
kat. A gyó nás, a bűn bá nat tük ré nek

rend sze res hasz ná la ta nagy se gít ség
le het ab ban, hogy ne tor zul junk el tel -
je sen. Az egy ház jö vő jé nek egyik
zá lo ga, hogy meg hall ja-e Is ten em be -
re i nek szá já ból a fi gyel mez te tő igét,
és meg ta nul-e is mét őszin te bűn bá -
na tot gya ko rol ni.

Ma olyan vi lág ban és tár sa da lom -
ban élünk, amely min dig a lát vá nyos
több re vá gyik. Több ered mény, több
tel je sít mény, még több ki mu tat ha tó és
fenn tart ha tó fej lő dés. Az elé ge det len
em ber nek még és még kell va la mi, hi -
szen az Is ten-hi á nyát pró bál ja ki elé gí -
te ni min den fé le pót szer rel. 

Azt is meg kell ta nul nunk Is ten sza -
vá ból – tör té ne tünk er re ki tű nő il luszt -
rá ció –, hogy a be tel he tet len nagy ra és
több re vá gyás vég ze tes le het. Is ten
meg ad övé i nek min dent, ami re szük -
sé gük van. S ha szű köl köd nek is, az
iga zi kincs – az örök élet – még is az
övék. Dá vid gaz dag em ber volt. S
tud ta is, hogy Is ten tet te gaz dag gá. Sőt
ha ké ri, Is ten még töb bet adott vol na…
(lásd 8. vers). Hát nem ide csen gő Jé -
zus sza va, ami kor ar ról be szél: „…bár -
mit kér tek az Atyá tól az én ne vem ben,
meg ad ja nek tek”? (Jn 15,16)

Meg ve tet tél en gem…, hang zik az
íté let in dok lá sa. Ez a bűn lé nye ge. Az -
ál tal, hogy nem az ő tet szé se sze rint
gon dol ko dom, dön tök és élek, meg -
ve tem az Is tent. S mind ezt te téz zük
az zal, hogy Is ten szé ké be ül ve má sok
hi bái, bű nei fe lett ítél ke zünk. Is ten
azon ban – csu pa sze re tet ből – be je -
len ti: „Te vagy az az em ber.” Ne ked
van szük sé ged meg té rés re, új ra kez -
dés re, vál tó ál lí tás ra. Vissza ül tet a
sa ját he lyünk re: Is ten bí rói szé ké ből
a vád lot tak pad já ra. 

De nem ez a tör té net vé ge. Dá vid
ese te azt mu tat ja, hogy Is ten sza vá -
nak nyo mán – ak kor is, ha azt egy
hoz zánk ha son ló em ber rel mon dat -
ja ki – meg szü let het a mély ről jö vő,
igaz bűn bá nat: „Vét kez tem az Úr el -
len!” E mon dat ab ból a „tö re del mes
szív ből” sza kad fel, ame lyet Dá vid a
zsol tár ban is em le get (Zsolt 51,19).

Az új kez dés hez két moz du lat ra
van szük ség. A meg bá nás moz du la -
tá ra és a sér tett meg bo csá tó kész sé -
gé re. Ez utób bi fe lől a Szent írás nem
hagy két sé get. Is ten azért küld te Jé -
zus Krisz tust a vi lág ba, mert meg
akar men te ni min ket, meg akar ja bo -
csá ta ni bű ne in ket, is ten te len dol ga -
in kat. Kész ar ra, hogy vissza fo gad ja
a té koz ló fi út. Kész ar ra, hogy tisz ta
ru hát ad jon a be mocs kolt he lyett.
Kész ar ra, hogy gyer me ké vé fo gad ja
azt, aki fel rúg ta a ve le va ló kap cso la -
tot. Sőt: kész sé ges ar ra, hogy min den
esz közt meg ra gad jon, akár em be re -
ket is küld jön, hogy ál ta luk bűn bá na -
tot éb resszen ben nünk. Ezért van a
lej tőn meg ál lás. Csak előbb tér det kell
haj ta ni, és együtt kell mon da ni Dá vid -
dal: „Vét kez tem az Úr el len!”

S ak kor meg szü le tik a cso da, a ke -
mény „be ol va sás” után Is ten em be re
az evan gé li um szí vet me len ge tő mon -
da tát is ki mond ja: „Is ten el en ged te vét -
ke det, nem halsz meg.” Ha pe dig
nem csak a tör vény ke mény sza va – „Te
vagy az az em ber!” – éri el a szí vün ket,
ha nem az „el en ge dés öröm hí re” is, ak -
kor a kö vet kez mé nye ket is más ként vi -
sel jük. Az, hogy a bün te tést Is ten el -
en ge di, még nem je len ti ugyan is azt,
hogy kö vet kez mé nyek nél kül ma rad.
De eze ket a kö vet kez mé nye ket már
más ként vi se li az em ber: tud ja, hogy
az ügy ren dez ve van.

Bár nem „kor kom pa ti bi lis” ma a
bűn ről be szél ni, ál dott le gyen az Úr,
hogy mai igé je (is) a lé nyeg ről szólt:
a bűn ről és a bűn bo csá nat ról. Ar ról
a bűn bo csá nat ról, amely a leg drá -
gább: Krisz tus éle té be-ha lá lá ba ke -
rült. De a mi énk le het!

g Ha fEn schEr Ká roly

Imád koz zunk! Urunk! Nap ról nap ra
szem be síts min ket bű ne ink sú lyá val
és kö vet kez mé nye i vel; és perc ről perc -
re mu tasd meg raj tunk vég te len ke -
gyel me det Jé zus Krisz tu sért! ámen.

sZ ent H á roM ság Ün ne pe u tán 11.  vA sár nAp – 2sá M 12,1–15A 

Kikerülhetetlenülnekemszól
A vA sárnAp ig éje

Ki vol na a meg mond ha tó ja an nak –
ta lán csak Urunk Is te nünk –, hogy
egy há zi köz éle tünk ben prog ram be -
szé dek, szék fog la lók el mon dá sa kor,
mé dia in ter júk ban hány szor fo gal ma -
zó dik meg a bé kes ség utá ni vágy, a bé -
kes ség je len lé té nek szük sé ges sé ge?! De
azt egé szen pon to san ki tud nánk
mu tat ni, hogy hány gyü le ke zet – va -
ló szí nű leg na gyon ke vés – is ten tisz -
te le ti éle té nek ré sze a pax, a krisz tu -
si bé kes ség át élé se és to vább adá sa. 

Pe dig ha bé kes ség ről be szé lünk, és
bé kes ség re vá gyunk, nem tölt het jük
meg azt em be ri tar ta lom mal. Nem vol -
na sza bad el jut nunk ar ra a fel is me rés -
re, ame lyet Je re mi ás fo gal ma zott meg:
„Né pem rom lá sát úgy gyó gyít ják, hogy
könnyel mű en mon do gat ják: Bé kes ség,
bé kes ség! – de nincs bé kes ség!” (6,14)

Az egy ház ban a bé kes ség csak a
krisz tu si bé kes ség át élé sét és to vább -
adá sát je lent he ti. És mint Krisz tus
Urunk min den ado má nya, úgy a krisz -
tu si bé kes ség is az is ten tisz te let li tur -
gi á já ban árad gaz da gon ránk, in nen in -
dul, és az is ten tisz te le ten bé kes sé get
nyert test vé rek su gá roz zák to vább.
Így lesz je len va ló vá egy há zi köz éle -
tünk ben, min den na pi kap cso la ta ink -
ban. Így va ló sul meg na pon ta az őszin -
tén és sze re tet ben ki mon dott igaz ság -
ban, a krisz tu si er kölcs meg élé sé ben.

Tu dom, so kan ide gen ked nek at tól,
hogy oda for dul ja nak a kö rü löt tük lé -
vők höz, és ke zet fog va ve lük mond -

ják ne kik: „Bé kes ség né ked!” De tu -
dom, mert lel ki pász tor ként ta pasz -
tal tam, hogy mi helyt meg ér ti a pax -
tól ide gen ke dő test vér, hogy mi cso -
da ki mond ha tat la nul nagy ese mény
ré sze se lesz ez ál tal – töb bé már nem
ide gen ke dik tő le. 

Hi szen aki ke zet nyújt a kö rü löt -
te le vők nek, az Krisz tus bé kes sé gé -
nek lesz esz kö ze. An nak a bé kes ség -
nek, amely ről Jé zus így be szél: „Bé -
kes sé get ha gyok nek tek: az én bé kes -
sé ge met adom nek tek; de nem úgy
adom nek tek, aho gyan a vi lág ad ja.”
(Jn 14,27) An nak a bé kes ség nek lesz
esz kö ze, ame lyet Krisz tus ke reszt ha -
lá lá val te rem tett meg, s amely nek lé -
nye ge, hogy Is ten és em ber kap cso -
la ta hely re áll. Is ten Krisz tu son ke -
resz tül te kint ránk, és nem lát ja töb -
bé bű nös vol tun kat. Mi pe dig Is tent
ke gyel mes Is ten nek lát juk, nem pedig
ha rag vó, bün te tő vagy bosszú ál ló
Is ten nek. Is tent meg bo csá tó Is ten nek
is mer jük meg, aki a bűn bá nat tal
hoz zá té rő bű nös nek meg bo csát.

Ezt a bé kes sé get hir det ni a kö rü -
löt tem lé vő test vé rek nek rend kí vü li
mél tó ság. Krisz tus bé kes sé ge esz kö -
zé nek len ni, a meg bé ké lés to vább -
adó já nak len ni – a ke resz tyén élet
egyik leg szebb le he tő sé ge. 

Lá tom is va sár nap ról va sár nap ra
veszp ré mi is ten tisz te le tün kön Krisz -
tus bé kes sé gé nek ál dott ha tá sát.
Hogy mi köz ben hir det jük egy más -

nak: „Bé kes ség né ked”, és egy más sze -
mé be né zünk, egy más ra mo soly -
gunk, meg lát juk az előt tünk és a
mö göt tünk ülő ar cát (aki nek ad dig
csak a há tát lát tuk, il let ve aki ad dig
csak a há tun kat lát ta) – az is ten tisz -
te let lég kö re ün ne pé lyes ből csa lá di -
as sá, test vé ri vé vá lik. Lét re jön a test -
vé ri kö zös ség, a ko i nó nia kö zöt -
tünk. Meg je le nik a szó bib li kus ér tel -
mé ben a gyü le ke zet, az egy ház, a
meg bé kél te tett em be rek kö zös sé ge.

És lá tom al má di is ten tisz te le tün -
kön, aho gyan a kis gyü le ke zet tag jai
mind bé kes sé get akar nak hir det ni
egy más nak, min den ki min den ki nek
nyújt ja a ke zét, né hány perc múl va
pe dig együtt tér del nek az Úr asz ta -
lá hoz test vé ri kö zös ség ben, együtt az
Úr ven dé ge i ként.

A bé kes ség to vább adá sa így be ve -
ze tő je, „fel üté se” lesz az is ten tisz te -
let csúcs pont já nak, a szent ség vé te -
lé nek. És a bé kes ség to vább adá sa
után az úr va cso ra vé te le már iga zi eu -
cha risz tia, vagy is va ló sá gos öröm ün -
nep – és nem egy más ra rá sem né -
ző, szo mo rú ar cú, ma gá nyos em be -
rek cso port ja –, ahol együtt él jük át,
hogy Urunk meg te rí tett asz tal lal vár,
és tes té vel és vé ré vel táp lál. 

Iga zak Já nossy La jos nak, a li tur gia
egy ko ri tu dós pro fesszo rá nak sza vai,
me lye ket Az evan gé li kus li tur gia
meg új ho dá sa tör té ne ti és el vi ala pon
cí mű fő mű vé ben írt: „Li tur gi ánk a

szent ség tény le ges él ve zé sé ben éri el
com mu nio tel jes sé gét (vagy is a Krisz -
tus sal va ló kö zös sé get az úr va cso ra
ál tal), pszi cho ló gi a i lag is egé szen
ter mé sze te sen áll a hí ve ket Krisz tus -
ban egye sí tő com mu ni o ak tus élén a
test vé ri ko i nó nia bi zony sá ga: a pax.”

Egy kor, az egy ház el ső év szá za da -
i ban még test vé ri csók kal hir det ték
Krisz tus bé kes sé gé nek öröm hí rét.
Ma ezt a li tur gi kus for mát csak a püs -
pök gya ko rol hat ja lel kész szen te lés al -
kal má val, ki fe jez ve ez zel azt, hogy a
fel szen telt lel kész a lel ké szi kö zös ség
tag ja lett. De a gyü le ke zet min den
tag ja nyújt hat ja ke zét a má sik em ber
fe lé, és mond hat ja ne ki: „Bé kes ség
né ked!” S ha nem kény sze re det ten,
tu dat la nul vagy for má li san, ha nem
szív vel-lé lek kel mond juk, Krisz tus
Urunk bé kes sé ge el áraszt ben nün ket
és test vé re in ket, és erő sít, őriz, meg -
tart a test vé ri kö zös ség ben.

Ugye mi lyen cso dá la to sak Urunk
aján dé kai? És mi lyen nagy em be ri ér -
tel mün ket fe lül mú ló ke gyel me, sze re -
te te? Még en gem is el fo gad esz kö zé nek,
a krisz tu si bé kes ség to vább adó já nak!

g Isó Do rottya,
a Veszp ré mi Evan gé li kus 

Egy ház köz ség lel ké sze

Békességnéked! ré g i-ú j liturg ikus
sArok

Ke gye lem nek Aty ja, bölcs és ha tal -
mas Is te nünk! Há lát adunk egy há za -
dért, me lyet ma gad nak gyűj tesz a föl -
dön, és evan gé li u mo dért, ame lyet be -
fo gad ha tunk, és amely hir de ti ne -
künk üd vös sé günk re a te Fi ad ke -
reszt ha lá lát és fel tá ma dá sát. 

Atyánk, ke gye lem ki apad ha tat lan
for rá sa, tisz títs meg min ket bű ne ink -
től, hi szen azok kal el sőd le ge sen el le -
ned vé tünk. Nö veld hi tün ket, gá told
két sé ge in ket, ne hogy hoz zánk va ló
ke gyel med hi á ba va ló  le gyen. Add,
hogy ne szé gyell jük evan gé li u mo dat,
ha nem mint meg vál tott gyer me ke id
is mer jünk ma gunk ra és egy más ra. 

Kö nyör günk föl di or szá gun kért,
amely be ál lí tot tál min ket. Egy ko -
ron te tel je sí tet ted apá ink és anyá ink
ké ré sét itt, e föl dön, és te ad tál fel kent
ki rályt ma gyar né ped nek is. Ad tál
győ zel met is a vé szek fe lett, míg en -
ge del mes ség ben él tünk, de ke gyel -
med sze rint nézz ránk, víg esz ten dőt
vá ró né ped re ma is. Tő led van,
Atyánk, a sző lő és a lágy ke nyér re -
mé nye, s te en ge ded szí vün ket ün ne -
pel ni. Kö szön jük a ke nye ret, me -
lyet ne künk ren delsz a föld ből, hogy
tes tün ket táp láld, leg fő kép pen pe dig
kö szön jük a te szent Fi ad, Krisz tus
Urunk meg tö re tett tes tét, az égi ke -
nye ret.

Kö nyör günk hoz zád, fe let tünk ke -
gyel me sen ural ko dó Atyánk, hogy az
egy re ko ráb bi al ko nyok is fi gyel -
mez tes se nek ben nün ket és elöl já ró -
in kat a te vi lá gos sá god szük sé ges sé -
gé re. Előt ted nem fe lejt het jük: Eu ró -
pa hor doz za a fe le lős sé get két to ta -
li tá ri us rend szer meg je le né sé ért és ál -
do za ta i ért, ezért kü lö nö sen is ké rünk,
Urunk, te adj az evan gé li u mi fe le lős -
ség vál la lás nak lét jo go sult sá got a tár -
sa dal mak min den szint jén min den
idő ben.

Kö nyör günk a szű köl kö dő kért és
azért, hogy a bő völ kö dők meg érez -
hes sék a meg osz tott ke nyér fi no -
mabb ízét. Urunk, te tu dod, mit je -
lent ne künk a rang lét ra, de se gíts, ne
múl juk alul ma gun kat raj ta. Atyánk,
aki Fi ad ban meg aláz tad ma gad, add,
hogy az a mély ség, ahol a szen ve dők
él nek, min ket se ré mít sen; s te, aki
szent Fi a dat fel is ma gasz tal tad min -
de nek fö lé, bá to ríts min ket Szent lel -
ked del ar ra a bi za lom ra, hogy az őt
kö ve tők ről, ró lunk sem fe led ke zel
meg. Ir gal mad ba ajánl juk azo kat is,
akik még nem is mer ték fel, hogy éle -
tük éh sé ge rád vá gya ko zik.

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért.
Annyi min den ben gaz da gí tot tál ben -
nün ket, s ha va la mit ke ve sell tünk vol -
na a te jó sá god ból, ak kor sem for dul -
tál el tő lünk. In díts ne ked va ló szol -
gá lat ra, hadd le gyünk ke gyel med
olyan job bá gyai, akik tud ják, nem mi
fá ra do zunk iga zán, ha nem a te ve -
lünk va ló ke gyel med. Te tedd von zó -
vá gyü le ke ze ted it te ni kö zös sé gét,
hogy von zó le hes sen a ve led és ben -
ned élők mennyei kö zös sé ge is. 

Hall gass meg min ket, mennyei
ke gye lem Is te ne, és tel je sítsd ígé re -
te i det. Ne rejtsd el is te ni di cső sé ge -
det, él tesd re mény sé ge in ket, hogy a
pi he nés ide jé ben vagy már új ra mun -
ká ba áll va is tud junk té ged meg -
újult élet tel di cső í te ni. Ámen.

Oratio
œcumenica

F i z e s s e n
e l ő

l a p u n k r a !
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– Az egy ház ve ze té sé vel kap cso la -
tos dön té sek egy há zunk kü lön bö ző
szer ve ze ti ré sze in szü let nek meg.
Mennyi ben elé ge dett a je len le gi rend -
szer rel, és min vál toz tat na?

– A kér dés az egy ház szer ke ze tét,
dön tés ho zó szint je i nek össze kap cso -
ló dá sát érin ti. Az ezek kel kap cso la tos
vi ták új ra és új ra fel lán gol nak, ám a
ma gam ré szé ről óva kod nék at tól,
hogy a le gen dás lu the ri „so lus”-ok
(so lus Ch ris tus, so la fi de, so la gra tia,
so la Scrip tu ra) kö zé be csem pésszük
a „so la struc tu ra” ta ní tá sát. 

Az zal ugyan ak kor őszin tén szem be
kell néz ni, hogy van nak-e a mű kö dést
gát ló, az evan gé li um ter jesz té sét aka -
dá lyo zó szer ke zeti hi bák. Sze rin tem
van nak. Ezek rész ben ab ban gyö ke rez -
nek, hogy a rend szer vál to zás előtti
egy há zunk rend kí vül köz pon to sí tott
volt, majd a kí vá na tos de cent ra li zá ci -
ót sok te rü le ten az el bi zony ta la no dás
és dön tés kép te len ség je le it mu ta tó
dez in teg rá ció vál tot ta fel. A két ség kí -
vül meg nö ve ke dett fel ada tok mel lett
en nek az is oka le he tett, hogy a ve ze -
tők még a lát sza tát is el akar ták ke rül -
ni an nak, hogy vissza tér ne a dik ta tú rá -
ból is mert „erős kéz” gya kor la ta. Ez a
ne mes szán dék a ma ga túl zott óva tos -
sá gá val sok ügy in té zé sét le las sí tot ta. 

Mind több dön tés há rul a tes tü le -
tek re, ami nem vol na baj, ha a dön tés-

elő ké szí tés gör dü lé ke nyen mű köd -
ne. En nek hi á nyá ban vi szont vissza -
élünk a de mok rá cia jel sza vá val, hi szen
mi ért len ne fe le lős ség tel je sebb ti zen -
öt vagy hat van öt tá jé ko zat lan em ber
dön té se, mint hét olya né, aki fel is ké -
szül az ügyek ből, és vál lal ja is a dön -
tés fe le lős sé gét?

Hogy egy ér tel mű le gyek: so kat vá -
rok an nak a rend szer nek a hely re ál lí -
tá sá tól, hogy egy há zunk nak is mét hét -
ta gú el nök sé ge lesz a négy fel ügye lő és
a há rom püs pök sze mé lyé ben. A sok
tes tü le tünk kel olya nok let tünk, mint –
tisz tes ség ne es sék szól ván – Ma ja -
kovsz kij be szé des, Ön agyon ülé se zők
cí mű ver sé nek bü rok ra tái: „Ezek egy -
szer re van nak két ülé sen. / Na pon ta /
vagy húsz fé le hi va tal ba / ren de zünk ér -
te kez le tes dit. / Szét kell sza kad nunk,
akar va, nem akar va.” 

Ál ta lá ban na gyon ne héz ke sen mű -
kö dik a rend szer. Ami kor va la hol be -
ázik egy temp lom te tő, azon nal kel le -
ne a vis ma i or ke ret ből se gí te nünk.
Tör vé nye ink sze rint azon ban eh hez
előbb össze kell hív ni min den fé le bi -
zott sá got és pres bi té ri u mot, ami nyári
idő szak ban pél dá ul elég ba jos. Mi re
ősszel meg szü let het a dön tés, ad dig -
ra a né hány száz ez res kár sok mil li ós -
ra duz zad hat. 

Fél re ér tés ne es sék: na gyon sze re tek
csa pat ban dol goz ni. A pro tes táns egy -

há zak iga zi kin cse a pres bi té ri u mi
rend szer. Ez még a leg va dabb dik ta tú -
ra ide jén is se gí tett a túl élés ben. De a
tes tü le tek nem fed he tik el az egyé ni fe -
le lős sé get. A de mok rá cia ér té ke i re
hi vat koz va sem le het zá ró jel be ten ni
két ezer év örök sé gét, amely a leg ne he -
zebb idők ben is meg őriz te az episz ko -
pé, a püs pö ki szol gá lat gya kor la tát. 

Az egy ház ban rend kí vül fon to sak a
jo gi és gaz da sá gi kér dé sek, ám csak is a
teo ló gia ko or di ná ta-rend sze ré ben ér -
vé nye sít he tők. Ve ze tőt egye bek mel -
lett ép pen azért vá lasz ta nak, hogy
meg ha tá roz za az adott kö zös ség ar cu -
la tát, irányt ad jon, és vál lal ja a dön tés
fe le lős sé gét. Az Ap Csel 20,28-ban is
sze rep lő episz ko posz ere de ti leg fel vi -
gyá zót je lent, az episz ko posz ki fe je zés -
ben pe dig a lá tás szó sze re pel. Val lom,
hogy a püs pök nem sza bad, hogy rá -
te gye min den re a ke zét – ám a sze me
raj ta kell, hogy le gyen min de nen… 

– Egy há zunk ere je tag ja i nak lel ki
ere jé ből, lel ki el hi va tott sá gá ból összeg -
ző dik. Ho gyan le het se gí te ni az egy -
ház né pét a be fo ga dó lel kü let től a
szol gá ló lel kü let té va ló fej lő dés út ján?

– Saj ná la tos nak tar tom, hogy a fo -
gyasz tói tár sa da lom min tá já ra „fo -
gyasz tói egy ház ról” is be szél nünk kell,
vagy is in kább kap ni aka runk, mint ad -
ni. Rá adá sul szo cio ló gu sok jog gal be -
szél nek a val lá sos ság szu per mar ket sze -
rű meg élé sé ről. Esze rint a „val lá si nagy -
áru ház ban” úgy mo zog nak em be rek,
hogy a ma guk be vá sár ló ko csi já ba a ne -
kik ép pen tet sző – és ta lán a leg in kább
rek lá mo zott – ter mé ke ket te szik be le.
Ez szük ség sze rű en csak az ön zést erő -
sí ti, és előbb-utóbb csa ló dás hoz ve zet.
Ez zel szem ben az iga zi gyü le ke zeti élet
már kis gye rek kor tól meg ta nít hat a
szol gá la tok vál la lá sá ra, az tán pe dig
min den kor osz tály se gít he ti a má si kat.

Az új evan gé li kus stra té gi á ban nagy
sze re pet szá nunk az ön kén tes ség nek.
Gon dol juk csak vé gig, mennyi le he tő -
ség kí nál ko zik az ön zet len szol gá lat ra
a gyü le ke zet ben, kü lö nö sen is dia kó -
ni ai és ok ta tá si te rü le ten! Már a pres -
bi ter ség tu da tos vál la lá sa is ezt je len -
ti, ami kor va la ki nem tiszt sé get, ha nem
szol gá la tot ke res. Az em lí tett stra té gi -
á ban ép pen a fo gyasz tói tár sa da lom
össze füg gé sé ben szó lunk az ön kén tes -
ség ről: „A fo gyasz tás és pénz tech ni kák
ki zá ró la gos sá gá val szem ben ál ló ke -
resz té nyi al ter na tí va an nak gya kor lá -
sa, hogy kö zös sé günk, em ber tár sa ink,
egy há zunk szá mít hat időnk re, fi gyel -
münk re, mun kánk ra, ál do zat vál la lá -
sunk ra – el len szol gál ta tás nél kül is.” 

Minden nek misszi ói táv la ta it pe dig
így vá zol juk fel: „Az ön kén tes ség és
szo li da ri tás ezért egy ben a misszi ós te -
vé keny ség ré sze is: Krisz tus mun kál -
ko dik ve lünk, ami kor a sze re tet je gyé -
ben dol go zunk, se gí tünk. An nál meg -
győ zőbb és ha tá so sabb misszió ke vés
le het, mint ami kor ké pe sek va gyunk
oda for dul ni em ber tár sa ink hoz, és
időnk kel, fi gyel münk kel, fá rad sá gunk -
kal egy részt konk rét se gít sé get nyúj -
tunk ne kik, más részt ki fe jez zük, hogy
nin cse nek egye dül, hogy van ki re szá -
mí ta ni uk, hogy a sze re tet igen is fe lül
tud ja ír ni az el bu kást, a hi bá kat, a ve -
re sé get, a ho zott vagy oko zott hát rá -
nyo kat.” Őszin tén re mé lem, hogy ezek
a gon do la tok egy re job ban át jár ják egy -
há zun kat. 

– Ké pes le het-e a misszi ói mun ka
meg ál lí ta ni az evan gé li kus hí vek fo gyá -
sát? A je len le gi fo lya ma tok fenn ma ra -
dá sá val mi vár a ha zai evan gé li kus -
ság ra har minc, öt ven, száz év múl va?

– Na gyon vá rom a nép szám lá lá si
ada to kat, ugyan ak kor már most min -
den gyü le ke zet fel mér he ti, hogy mi -

lyen vesz te sé gei van nak. A gyön -
gyö si pél da – amely gyü le ke ze tet a
kér de ző kép vi se li – üdí tő ki vé tel nek
szá mít, hi szen itt in kább a nö ve ke dés
és a kül ső-bel ső épü lés je le it lát hat -
juk. Fi gyel mez tet min ket ar ra is,
hogy a hí vek mo bi li tá sát ve gyük ko -
mo lyan, vagy is tud juk egy há zunk ban
meg tar ta ni a fa lu ról vá ros ba köl tö ző -
ket. Ezen a té ren is ja vas lat tal él az új
evan gé li kus stra té gia, még pe dig a há -
ló za tos ság hang sú lyo zá sá val. Mon -
da nom sem kell, hogy ez a gon do lat -
me net is a misszió sza vá val kez dő dik. 

Bí zom ben ne, hogy ha a há ló za tos -
ság ki egé szül a hí vek nyil ván tar tá sá -
nak – adat vé del mi szem pont ból is
sza bá lyo zott – egy sé ges rend sze ré vel,
ak kor em be ri leg tet tünk va la mit an -
nak ér de ké ben, hogy har minc, öt ven,
száz év múl va is le gye nek élő gyü le -
ke ze te ink. Jé zus kér dé sét so ha sem
sza bad el fe lej te nünk: „…ami kor el jön
az Em ber fia, va jon ta lál-e hi tet a föl -
dön?” (Lk 18,8) – és ép pen a hi te les vá -
la szért kell meg ten nünk a tő lünk tel -
he tőt: imád koz nunk és ten nünk a
ránk bí zot ta kért.

g Fa bi ny Ta más

Önagyonülésezéshelyettszemélyesfelelősség
Aki vá la szol: Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke

é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

A nyol ca dik ke rü let egyik csep pet sem
hí vo ga tó ré szén, egy ré gi, tá gas la kó -
ház ban mű kö dik az ön fenn tar tó Man -
dák Má ria Evan gé li kus Gyü le ke zeti
Ház. A kon cert es té jén a ház ka pu ján
az idil li szép sé gű bel ső ud var ba lép -
ve le csó il la tot érez a be té rő – nagy
bog rács ban ké szül a va cso ra a ze né -
szek nek és a hall ga tó ság nak, kö zöt tük
a Con ti nen talst is me rő fi a ta lok nak és
a jó zsef vá ro si gyü le ke zet tag jainak. 

„Mi lyen ze ne lesz itt?” – kér de zi az
egyik né ni. Nem gya ko ri ak er re fe lé
az ilyen prog ra mok – az pe dig biz tos,
hogy a meg fe szí tett Krisz tust áb rá -
zo ló ol tár kép előtt még so sem ug rált
és tán colt ti zen öt kül föl di fi a tal. 

A Con ti nen tals misszi ós ke resz -
tyén könnyű ze nei csa pat, amely szá -
mos or szág ban tur néz va hir de ti: Is -
ten ke gyel me igen is szá mít. Idei tur -
né ju kon Hol lan dia, Né met or szág és
Auszt ria mel lett Ma gyar or szág és
Szlo vá kia egy-egy kö zös sé gé ben is
éne kel nek és bi zony sá got tesz nek. 

Da la ik len dü le te be töl ti a kis ká pol -
nát, az ud vart, át jár ja a kö zös sé get is.
Töb ben mond ták: Jó zsef vá ros ban
nincs már élet. Va ló igaz, évek óta
nem volt itt ke resz te lő, de a kö zös ség
össze fog, ha kell, és kész be fo gad ni
har minc kül föl di fi a talt: éne ke se ket,
ze né sze ket, hang tech ni ku so kat.

A Man dák Má ria Evan gé li kus Gyü -

le ke ze ti Ház ban evan gé li kus fi a ta lok
és idő sek él nek együtt. La kik itt nyug -
dí jas lel kész, lel kész né, teo ló gi ai pro -
fesszor né, nyug dí jas mér nök asszony
és lel kész gyer mek mér nök úr. A ház -
ban min den va sár nap is ten tisz te le tet
tar ta nak, he ten te bib lia órán gon dol -
kod nak együtt. A már se gít ség re szo -
ru ló idős la kók há zi gon do zói szol gá -
la tot ve het nek igény be. A most hasz -
ná la ton kí vü li pin cé ben nem is olyan
ré gen még An dor ka Esz ter rel a Me visz
(Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi
Szö vet ség) tar tot ta össze jö ve te le it, de
a Man dák-ott hon ban la kott egy kor
Túr me zei Er zsé bet nő vér is. 

Ma a gyü le ke ze ti ház ban negy ven
evan gé li kus egye te mis ta la kik a tan év -
ben. Azt mond ják, na gyon jó a tár sa -
ság: van köz tük drá ma író, ze ne aka dé -
mis ta, szü lész nő, jo gász hall ga tó és if -
jú mér nök pa lán ta is. A la kó kö zös ség
tel je sen ön fenn tar tó, ál la mi nor ma tí vát
nem kap – ez egy részt nagy büsz ke ség,
más részt ko moly te her a la kók nak.

A kon cert után a gyü le ke zet ven -
dé gül lát ta a ze né sze ket és a hall ga -
tó sá got egy tá nyér íz le tes le csó ra, be -
szél ge tés re. Az asz tal ra nem csak étel
ke rült – az egyik re ado mány ként
jó kí ván sá go kat, imád sá go kat he lyez -
het tek el az est részt ve vői. „Sen ki ne
hagy jon itt min ket jó szó nél kül” –
kér te az es te vé gén a kö zös sé get Ro -
mán né Bol ba Már ta. 

A ma rok nyi kö zös ség hi szi: Is ten
ke gyel me va ló ban szá mít. Az ő ere -
jé vel, jó sza vá val igen is szép hol nap
vár hat Jó zsef vá ros evan gé li ku sa i ra.

g Bag dán Zs.

Igenisszámít
Kontinentális lecsóparti a józsefvárosi Mandák-házban
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b Örömmelválaszolokazokraakérdésekre,amelyeketMalyaPétermér-
nök-tanár,agyöngyösileánygyülekezetgondnokaintézetthozzám.
Egyúttal–püspöktársaimnevébenis–jelzem,hogyörülünkahívek-
kelvalókapcsolattartáseformájának.Bátorítomisazolvasókat,hogy
éljenekalehetőséggel,ésnéhányjólcélzottkérdéssellegyenekero-
vatszerkesztői.(Püspökeinknekszántkérdéseiketolvasóink–Égtá-
jolójeligével–szerkesztőségünkpostacímére,illetveazevelet@luthe-
ran.hue-mailcímreküldhetik.–Aszerk.)

b Máskorcsarnokokattöltenekmegzenéjükkeléstáncukkal,mostviszont
egyaprójózsefvárosiközösséggyülekezetiházábanénekeltekIstenke-
gyelmérőlaContinentals együttes(képünkön) fiataljai.ABudapest-Jó-
zsefvárosi Evangélikus Egyházközség Mandák Máriáról elnevezett
gyülekezeti házának kápolnájában holland, svájci, osztrák fiatalok
táncoltakésénekeltekaugusztus8-án,szerdaeste,teltházelőtt.Ezzel
azesttelkezdteszolgálatátagyülekezetújbeosztottlelkésze,Román-
néBolbaMárta,akielmondta:ajózsefvárosigyülekezetél,ésélniisakar.

Itt zés Já nos ra né hány év vel ez előt tig
az utol só hely ben la kó lel kész ként
em lé kez he tett a ta ká csi evan gé li kus
gyü le ke zet. Ké sőbb – már püs pök -
ként – az egy ko ri ta ká csi lel ki pász -
tor nak (má sok mel lett) nagy sze re pe
volt ab ban, hogy haj da ni szol gá lati
he lyén új gyü le ke ze ti ház épül he tett,
majd el ké szül he tett a lel -
kész la kás is, s hogy ez utób -
bi sem ma radt üre sen…

Ta ká csi ban vég zett, egy
év ti ze des lel ké szi, majd nyu -
gati (du nán tú li) egy ház ke -
rü leti püs pö ki szol gá la ta
nem csak az ek lé zsia szá má -
ra volt meg ha tá ro zó, so kat je -
len tett az egész fa lu szá má -
ra is. Ezért dön tött úgy Ta ká -
csi köz ség kép vi se lő tes tü le te,
hogy Itt zés Já nost a Ta ká csi
köz ség tisz te let be li pol gá ra
cím mel tün te ti ki.

A szom ba ton meg ren de zett
fa lu nap előt ti es tén ha gyo -
má nyo san öku me ni kus is ten -
tisz te le tet tar ta nak. En nek ige -
hir de tő je most a ki tün te tett
volt. Itt zés Já nos Ap Csel 2,42 alap ján
a Jé zus Krisz tus ról szó ló bi zony ság té -
tel nek, az imád ság nak és a ke nyér
meg tö ré sé nek a sze re pé re mu ta tott rá
mint a kö zös ség iga zi „tar tó osz lo pa i -
ra”. Meg ha tó volt hal la ni sok öröm teli
és meg ren dí tő em lék fel idé zé sét, at tól
a ke mény té li nap tól fog va, ami kor a
lel kész és fe le sé ge a fa lu ba köl tö zött. 

Az is ten tisz te le ten a he lyi lel ké szek
mel lett a szom szé dos Vas zar asszony -

kó ru sa mű kö dött köz re ke resz tény if -
jú sá gi éne kek elő adá sá val.

Ta ká csi pol gár mes te re az au gusz -
tus 11-i fa lu na pon ad ta át a tisz te let -
be li pol gá ri cí met ado má nyo zó ok -
le ve let. Az ün ne pé lyes kö szön té sek
után a fa lu la kos sá ga a kul túr ház ud -
va rán gyűlt össze, hogy el fo gyassza

az íz le tes, bog rá csos ebé det, ame lyet
már haj nal óta főz tek a lel kes ön kén -
te sek. Itt kö tet len han gu lat ban be -
szél get ve a nyug dí jas püs pök nek jó
né hány szor al kal ma nyílt pró bá ra
ten ni em lé ke ze tét, mi köz ben har -
minc éve nem lá tott ar co kat igye ke -
zett össze kap csol ni a meg fe le lő ne vek -
kel és em lé kek kel, ked ve sen idéz ve fel
ré gi is me rő sö ket…

g Tóth Ká roly Ist ván

Egykorilelkészét
tüntettekiafalu
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Ittzés János Takácsi polgármesterétől veszi át
a község tiszteletbeli polgára címet tanúsító
ok le velet



 e 2012. augusztus 19–26. Evangélikus ÉletkErEsztutak

b Többközépfokúoktatásiintéz-
ménymellettakövetkezőtanév-
tőlaMagyarországiEvangélikus
Egyházveszifenntartásbaame-
zőberényiPetőfiSándorGimná-
ziumotis.Augusztus21-tőldr.
RücknéMezőGyörgyi igazgatja
az idén kettős jubileumot ün-
neplő,Békésmegyébenjóhírű
iskolát.

– Mi lyen főbb ér vek szól tak amel -
lett, hogy vál lal ja el a me ző be ré nyi le -
en dő evan gé li kus gim ná zi um igaz ga -
tá sát?

– Vá rat la nul, meg le pe tés ként ért
a fel ké rés. Jól érez tem ma gam a bé -
kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um -
ban, ahol több mint tíz éve ta ní tok.
Nem vol tak ve ze tői am bí ci ó im. Kon -

dor Pé ter, a Ke let-bé ké si Egy ház me -
gye es pe re se és Lá zár né Skor ka Ka -
ta lin es pe res he lyet tes szol gá lat ra hí -
vá sát hi tem sze rint el hí vás nak ér zem,
hi va tá som ban pe dig nagy szak mai
erő pró bá nak. A né hai Tú róczy Zol -
tán püs pök sza va i val él ve: Is ten em -
be re tud ja, hogy az előt te ál ló fel adat
ere je fe lett va ló. De azt is tud ja,
hogy al kal mas vol ta Is ten től van.

– Mi okoz ta a szer ve zé si-elő ké szí -
té si mun kák so rán a leg na gyobb ne -
héz sé get?

– Már a kez de tek től le he tett lát ni,
hogy mi lyen össze tett a mun ka, de
min den részt ve vő szó sze rint éjt nap -

pal lá té ve dol go zott: a lel ké szek, az ön -
kor mány zat, a gim ná zi um dol go zói,
egy há zunk or szá gos iro dá ja. 

– Mennyi re volt el fo ga dó a ta ná -
ri kar, ame lyet az új fenn tar tó bi zo -
nyo san át vesz?

– Szin te a tel jes ta ná ri kar alá ír ta
az együtt mű kö dé si nyi lat ko za tot az
új fenn tar tó val. Jól le het a meg bí za -
tá som au gusz tus 21-től lép élet be,
már már ci us vé ge óta több al ka -
lom mal ta lál koz tam a tan tes tü let
tag ja i val, töb bek kö zött a ve ze tő -
tár sak ki vá lasz tá sá nak cél já ból.

– Mi lyen pluszt tud ad ni egy egy há -
zi is ko la a di á kok nak és a ta ná rok nak?

– Ok ta tá si in téz mé nye ink fon tos
misszi ós te rü le tek a ke resz tény ér té -
kek és élet fel fo gás köz ve tí té sé ben. A
pusz ta tu dás  át adás sal szem ben a
ne ve lés re kell he lyez ni a hang súlyt.
Ezen a ke resz tény ala po kon ál ló, a

min den na pok ban vál lal ha tó élet stí -
lus ta ní tá sát, a ter mé sze tes és kör nye -
zet tu da tos élet mód ra ne ve lést ér tem.
A pro tes táns ha gyo má nyok ban a
kol lé gi um a ne ve lés ki emelt szín te -
re, ezt sze ret nénk to vább erő sí te ni.
Misszi ós fel adat az if jú ság evan gé li -
zá ci ó ja, ön tu da tos, vi ta ké pes hit re
ne ve lé se.

– Mi le het eb ben a sa já tos evan gé -
li kus vo nás?

– Fon tos, hogy má sok előtt is
kép vi sel jük evan gé li kus sa já tos sá -
ga in kat, múlt ból fa ka dó ér té ke in -
ket. Erő sít sük meg az ön kén tes mun -
ka kul tú rá ját, amely vi lág szer te a

pro tes táns ala pú tár sa da lom ér té ke
lett! Ta lán nem utó pia, hogy is ko lánk
né hány év múl va az egy más iránt
szo li da ri tást, fe le lős sé get, ál do za tot
vál lal ni kész, sza bad és vi dám if jú em -
be rek ki csiny kö zös sé ge lesz. 

Mi vel a gim ná zi um spe ci a li tá sa a
né met–ma gyar két ta ní tá si nyel vű
ok ta tás, né met anya nyel vű ta ná rok is
dol goz nak az is ko lá ban. A né met or -
szá gi kap cso la tok mé lyí té sé ben a
ba jor test vér egy ház eset le ges be lé pé -
se fris sí tést je lent het, egy ben cse re -
di á ko kat is sze ret nénk fo gad ni és ki -
bo csá ta ni. En nek itt nagy ha gyo má -
nya van, de a kör szé le sít he tő.

– Dol go zik-e majd is ko la lel kész
az in téz mény ben?

– Egy há zi tör vé nyünk sze rint ek ko -
ra ta nu ló lét szám mel lett szük sé ges is -
ko la lel kész al kal ma zá sa; sze mé lyé ről
el ső sor ban a püs pök dönt. En nek a fo -
lya mat nak még az ele jén já runk. Min -
den eset re a 2012/2013-as tan év ben he ti
két órá ban min den osz tály ban el kez -
dő dik az eti ka vagy a hit tan tan tárgy
ok ta tá sa, a kö vet ke ző év től pe dig a
több fe le ke ze tű, kö te le ző hit ok ta tás.
Eb be a mun ká ba be kap cso lód nak a
he lyi gyü le ke ze ti lel ké szek is.

– Kü lön le ges ség, hogy a te le pü lé sen
két evan gé li kus egy ház köz ség is mű -
kö dik, egy né met és egy szlo vák gyö -
ke rű. Ez se gí ti majd a mun kát?

– Ki vá ló lel ki hát te ret ké pes ad ni
az is ko lá nak a me ző be ré nyi evan gé -
li kus ság, amely őr zi nyel vét, ha gyo -
má nya it, ez zel gaz da gít va a he lyi
kö zé le tet és kul tú rát. Ez ön ma gá ban
is hat az itt élők re, itt is ko lá ba já rók -
ra. Min den kép pen szá mí tok a két
egy ház köz ség tag ja i nak, lel ké sze i -
nek lel ki tá mo ga tá sá ra, ame lyet már
ed dig is meg ta pasz tal hat tam. A te le -
pü lé sen 1802-ben ala kult evan gé li kus
gim ná zi um, és most is mét az egy ház
fenn tar tá sá ba ke rül az in téz mény. Az
ala pí tás 210. és az új ra ala pí tás 50. év -
for du ló ját idén ősszel sze ret nénk
mél tó mó don meg ün ne pel ni.

– A me ző be ré nyi gim ná zi um nak
ma is jó hí re van a me gyé ben. Meg -
tart ha tó-e vagy még nö vel he tő is ez a
hír név?

– Ami ed dig jó volt, azt meg kell
őriz ni, és to vább kell erő sí te ni. Ilyen
a két ta ní tá si nyel vű ok ta tás – ez ná -
lunk a né met nyel vet je len ti –, a nyel -
vi ta go za tos osz tá lyok in dí tá sa, il let -
ve az is ko lá ban 2000 óta fo lyó Arany
Já nos te het ség gon do zó prog ram meg -
tar tá sa. Mind ezt tar tal maz za az új in -

téz mény pe da gó gi ai prog ram ja is.
Amennyi ben le het sé ges, fon tos az
újí tás is, így szep tem ber től in dul a test -
ne ve lés ta go zat. Sze ret nénk a jö vő ben
a ter mé szet tu do má nyos ok ta tást
hang sú lyo sab bá ten ni, ezt szol gál ja a
nyá ron be adott Öv eges-pá lyá zat. 

Is ko lánk or szá gos be is ko lá zá sú.
Sze ret ném, ha egy re több Haj dú-Bi -

har, Bács-Kis kun vagy ép pen Szol nok
me gyei fi a tal je lent kez ne hoz nánk az
ot ta ni szór vány evan gé li kus ság ból.
Egyéb ként 2011 őszé től az is ko la
akk re di tált ki vá ló te het ség pont. 

A kö vet ke ző tan év nek mint egy
hat száz di ák kal, köz tük há rom száz -
har minc kol lé gis tá val vá gunk ne ki. 

g SzEg fű Ka ta lin

Evangélikusvonásokkalgazdagítaniameglévőhagyományokat

A me ző be ré nyi gim ná zi um rö vid tör té ne te
Bé kés me gyé ben Be rény ben mű kö dött az el ső evan gé li kus gim ná zi um.
Ép pen két száz tíz éve ala pí tot ták meg. El ső igaz ga tó ja ko rá nak egyik mű -
velt sze mé lyi sé ge, Skol ka And rás volt. Az is ko la 1802-től 1834-ig mű kö -
dött itt. Ez idő alatt szá mos, ké sőbb hí res sé vált sze mé lyi sé get, bo csá -
tott ki, a vég zet tek ből töb ben lel ké szek let tek (elég csu pán Ha án La jos
ne vét meg em lí te ni).

Hosszú szü net után, ép pen öt ven esz ten de je, 1962-ben in dult új ra a
gim ná zi u mi kép zés. Pe tő fi Sán dor ne vét 1966-ban vet te fel az is ko la. Az
in téz mény fenn tar tói jo got a Bé ké si já rás, ké sőbb a me gye gya ko rol ta. A
rend szer vál to zás ide jé től fenn tar tó ja Me ző be rény Vá ros Ön kor mány za ti
Kép vi se lő-tes tü le te volt. 

1987-ig két pár hu za mos osz tállyal mű kö dő, négy év fo lya mos gim ná -
zi um volt, a di á kok leg in kább a he lyi ál ta lá nos is ko lák ból és a kör nyék -
be li kis te le pü lé sek in téz mé nye i ből ke rül tek a pad ja i ba. A né met–ma gyar
két ta ní tá si nyel vű ok ta tás 1987 óta fo lyik, en nek or szá gos be is ko lá zá si
kör ze te tet te szük sé ges sé egy kol lé gi um épí té sét. 

A me ző be ré nyi Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um és Kol lé gi um 2000 ősze óta
részt vesz az Arany Já nos te het ség gon do zó prog ram ban. A gim ná zi um
akk re di tált ki vá ló te het ség pont. A te het ség gon do zás öt ki emelt te rü le -
tén vé gez ered mé nyes mun kát: ide gen nyelv, drá ma, ter mé szet is me ret,
ma te ma ti ka, ön is me ret és ta nu lás mód szer tan.

Me ző be rény Vá ros Ön kor mány za ti Kép vi se lő-tes tü le te és a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház kö zött az in téz mény fenn tar tá sá ról, át -
adá sá ról fo lyó tár gya lá sok 2012 ta va szán kez dőd tek, és ide jé ben be is fe -
je ződ tek. Az is ko la 2012 szep tem be ré től Me ző be ré nyi Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um né ven foly tat ja mun ká ját kö zel hat száz
di ák kal.

név jegy: dr. rück né Me ző györ gyi
Ma gyar–tör té ne lem sza kos kö zép is ko lai ta ná ri vég zett sé gét a deb re ce -
ni Kos suth La jos Tu do mány egye te men sze rez te.

1991 óta ta nít Bé kés csa bán. 1991–1999 kö zött ki ne ve zett ta nár ként a
Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Szak kö zép is ko lá ban, emel lett óra adó -
ként töb bek kö zött a bé kés csa bai evan gé li kus gim ná zi um ban is dol go -
zott. Az evan gé li kus gim ná zi um ban 1999 óta ki ne ve zett ta nár, mun ka -
kö zös ség-ve ze tő. A kez de tek től (2005-től) részt vesz a két szin tű érett sé -
giz te tés ben ma gyar és tör té ne lem tan tárgy ból, to váb bá érett sé gi el nö ki
fel ada to kat is vál lal.

Pe da gó gu si hit val lá sá nak alap ja a sze re tet pe da gó gia, mely be be le tar -
to zik a tár gyi tu dás át adá sa, szá mon ké ré se, a kö vet ke ze tes ség, a szi gor,
de ugyan ak kor a meg ér tés, az oda fi gye lés, a po zi tív meg erő sí tés is. Pál
apos tol sze re tet him nu sza mel lett az aláb bi Goe the-idé zet fog lal ja
össze mind azt, amit fon tos nak tart és a ta nít vá nya i val is meg is mer tet:
„A bol dog sá got nem le het aján dék ba kap ni. Egyet len tit ka: ad ni, min -
dig csak ad ni. Jó szót, bá to rí tást, mo solyt, hi tet. És sok-sok ön zet len sze -
re te tet.”
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b Negyedikalkalommalnyitotta
meg kapuit a Bonyhádi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázi-
um és Kollégium Lotz János
nyári diákegyeteme. Lenczné
VrbovszkiJudit igazgatóhelyet-
tes, főszervező-táborvezető
munkáját dicséri, hogy az au-
gusztus6–12.közöttmegrende-
zetttáborbanegypillanatigsem
lehetettunatkozni.Ötvenötifjú
érkezett az ország különböző
evangélikusközépiskoláibólöt
szekcióba.

A he lyi pe da gó gus szek ció ve ze tők
mel lé Be lák Er zsé bet ta nár nő Bu da -
pest ről ér ke zett. A Szent Ist ván Ki -
rály Ze ne is ko la és Ze ne mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la tan szak ve ze tő je, a
Bar tók Bé la Ze ne mű vé sze ti Szak kö -
zép is ko la ve ze tő ta ná ra a zon go ra-
mes ter kur zu son cso dát mű velt a
rend kí vül te het sé ges nö ven dé kek kel.
Ezt a szom ba ti zá ró kon cer ten min -
den ki meg hall hat ta. 

Ja pán eg zo ti kus, sok szí nű kul tú -
rá já ról, mű vé sze té ről, a szi get la kók
élet mód já ról, nyel vé ről is mét Hol ló
Ka ta lin tól és ja pán ven dég elő adó i -

tól tud hat tak meg so kat a szek ció -
ta gok.

A mé di á val is mer ke dő ket ra dos -
né Len gyel An na és ra dos Pé -
ter író, szer kesz tő, mű sor ve ze -
tő út mu ta tá sai se gí tet ték az el -
ső lé pé sek meg té te lé ben, majd
V. Gänsz ler Be á ta ve zet te a ke -
zü ket sor ról sor ra, hogy nem -
so ká ra ön ál ló an is pró bál koz -
za nak hír, tu dó sí tás, ri port és
in ter jú írá sá val. Bo zó Zsu -
zsan na a di ák köl tő ket és író -
kat ál lí tot ta ne héz fel adat elé:
meg pró bál ta mes ter ség beli
kor lá tok kö zé te rel get ni szá -
gul dó kép ze le tü ket. Az ered -
mény meg győ ző lett, ha ma ro -
san új al ko tó kat üd vö zöl het az
iro dal mi élet. 

A vi lág hí rű nyel vész, egykori bony -
há di diák, Lotz Já nos is elé ge dett len -
ne Kut nyánsz kyné Bacs kai Esz ter
ta nít vá nya i val. Az if jú ré to rok kü lön -
bö ző sza bá lyok kal ne he zít ve foly tat -
tak dis pu tá kat. A há rom le ány, há rom
fiú az utol só nap a Meg ál lí ta nád az

időt? té ma cím mel ren de zett szó -
nok ver se nyen mér te össze tu dá sát, s
káp ráz tat ta el a né ző kö zön sé get.

A kö zö sen hall ga tott elő adá sok nak
szin tén nagy si ke rük volt. Dr. Ja kus
Ju dit bio ké mi kus, a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia Ké mi ai Ku ta tó köz -
pont já nak fő mun ka tár sa az ős sej -
tek ről be szél ve bi zo nyí tot ta, hogy
ter mé szet tu do má nyos té mát is le het

köz ért he tő ma gyar nyel ven is mer tet -
ni. Gre csó Krisz ti án író hol meg ne vet -
tet te, hol el gon dol kod tat ta a je len lé -

vő ket: tör té ne te i ből ki tűnt,
hogy nem könnyű (ma) élő
író nak len ni. An tal né dr. Sza -
bó ág nes do cens az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem Mai
Ma gyar Nyel vi Tan szé ké ről ér -
ke zett, és a min den na pi élet ben
is re me kül hasz no sít ha tó tár -
gya lás tech ni kák ról tar tott él ve -
ze tes elő adást. 

A leg job ban ta lán Fá bi án
Má ria dol goz tat ta meg a részt -
ve vő ket. A pe da gó gus mű sor -
ve ze tő nem csak az új ság írás
eti kai nor má it is mer tet te, ha -
nem ar ti ku lá ci ós és hely zet gya -
kor la ta i val ala po san meg is iz -

zasz tot ta a fi a ta lo kat. 
A leg szív szo rí tóbb ese mény Böj te

Csa ba fe ren ces ren di szer ze tes ál do -
za tos mun kás sá gá nak be mu ta tá sa
volt. Bog nár Ce cil, a gim ná zi um sza -
bad idő-szer ve ző je egy kis fil met és
Böj te atya két if jú párt fo golt ját hoz ta

a tá bor ba. A lá nyo kat mély hi tük se -
gí ti a min den na pok ban; egyi kük írás -
kész ség gel kü lö nö sen meg van áld va. 

Ju tott idő a ki kap cso ló dás ra is. A
zen gő vár ko nyi to jás mú ze um, a pé csi
Zsol nay-gyűj te mény, az óbá nyai ke -
rék pár tú ra, a he lyi ter mál für dő meg -
lá to ga tá sa bi zo nyá ra örök él mény
ma rad, ahogyan a Tar ka fesz ti vál
es ti kon cert jei, ut ca bál jai is. Szom ba -
ton es te ta na ba ta fa-ége tés sel bú -
csúz tak a szép na pok tól a tá bor la kók.
A fá ra fel füg gesz tett kí ván sá gok el -
ham vad tak, hogy – a ja pá nok hi te
sze rint – az or iga mi dar vak ra írt tit -
kos vá gyak meg va ló sul has sa nak… 

Egy más tól va sár nap dél előtt vet -
tek bú csút az if jak. A szek ci ók rö vid
mű sor ban mu tat ták be te vé keny sé -
gük és tu dá suk leg ja vát.

Be tel je sült, amit a tá bor meg -
nyi tá sa kor Ra dos né Len gyel An na,
a di ák egye tem fő véd nö ke, a Déli
Egy ház ke rü let fel ügye lő je kí vánt a
részt ve vők nek: a te het ség tu dás sal
gya ra po dott, ré gi ba rát sá gok erő söd -
tek, újak kö tőd tek; fel nőtt, fi a tal
egy aránt él vez te az együtt lé tet, s már
most vár ja, hogy új ra fel han goz zék
az „Is ten ho zott!”.

g – vgb –

Istenhozotta„békeszigetén”!
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(K). A leg el ső ma gyar ki rály em lé ké -
re tör vény ho zá si lag ren delt nem zeti
ün nep lesz hol nap, au gusz tus 20-án.
Sen ki sin csen e ha zá ban, ki el ne is -
mer né Ist ván ki rály hal ha tat lan ér -
de me it, me lye ket szer zett nem ze té -
nek szer ve zé se és ál la mi lé tünk
meg erő si té se kö rül, már nem csak
az ál tal, hogy meg szi lár di tot ta az
or szág bel ső rend jét, igaz ság szol gál -
ta tá sát és köz igaz ga tá sát ál lan dóbb
szer ve zet tel lát ta el, szó val mint egy
meg al kot ta az ál la mot, a ki rály ság
esz mé je ál tal irá nyit tat va, ha nem
azért is, mert meg nyi tot ta nem ze te
előtt a cul tu rá lis ha la dás nak ka pu -
ját a ke resz tyén val lás fel vé te le és ter -
jesz té se ál tal.

A ma gyar tör vény ho zás nak min -
den eset re csak azon nem ze ti cél le -
beg he tett sze me előtt ak kor, mi dőn
ez ün ne pet az egy ház ke re tén ki vül
nem ze ti ün nep pé dec la rál ta, hogy a
ké sői szá za dok uno kái előtt éb ren
tart sa tisz te le tét an nak a ma gyar ki -
rály nak, aki bá tor és ha za fi as tény ke -
dé sé vel szá za dok ra ki ha tó szeg let kö -
ve lett a nem ze ti cultu rá nak és hogy
ez ál tal is lel ke sit se a ma gyar szive -
ket nagy és me rész tet tek ki ví vá sá ra.

Még is cso dá la tos, hogy Ist ván
nap ja még sem áll az ün nep na pok nak
azon a fo kán, mely re pe dig e ha za fi -
as int en ti ó já nál fog va ok vet le nül
igényt tart hat na; nem áll kel lő arány -
ban e je len le gi ün nep lés az zal a ha za -
fi as és cul tu rá lis cse le ke det tel, mi nő
Ist ván ki rály me rész vál lal ko zá sa volt.

A ma gyar nem zet pe dig ki rá lyát
sze re tő és tisz te lő nem zet va la min -
den idő ben, ki előtt min dig szent
ide ál ként le be gett a ha za fi as ér zés -
nek ápo lá sa, a lel ke se dés ki olt ha tat -
lan ve sta tü zé nek nem ze dék ről-nem -
ze dék re va ló láng ragy uj tá sa.

Mi az oka te hát még is, hogy aug.
20-di ka né pünk ke be lé ben oly ke -
vés sé is me re tes, mi ért, hogy ez ün -
nep – nem ün nep? Hogy er re meg -
fe lel hes sünk, egy má sik kér dést kell
előbb fel vet nünk, ne ve ze te sen azt,
mi ért esik Ist ván ki rály ün ne pe
épen au gusz tus 20-di ká ra?

Tud va le vő do log, hogy a róm.
kath. egy ház e nem zet ki rá lyát egy -
há za ke re tén be lül „szent”-té avat ta.
Es mint ilyen „szent” ki rályt ün ne pel -

te az tán egy há zi lag min dig a fenn em -
li tett na pon. Ez ün ne pel te tés te hát in -
kább egy há zi jel le gü volt.

Mi kor a tör vény ho zás e na pot ez
egy ház ke be lé ből ki akar ta ven ni s
an nak pusz tán nem ze ti jel le get óhaj -
tott köl csö nöz ni, ak kor a pro tes tán -
sok, kik nek hit val lá suk nem is mer
„szent”-et s akik te hát aug. 20-át
nem ün ne pel het ték, mi vel ezt a na -
pot a ka th. egy ház ál tal le fog lalt
egy há zi jel le gü em lék nap pá dec la -
rá lta már amugy is a mult – azt óhaj -
tot tak, hogy Ist ván ki rály nap ja,
mint nem ze ti jel le gü ün nep, té tes -
sék au gusz tus 20-áról más nap ra.

Mi vel ez óha juk nem tel je sit te tett,
a pro tes tán sok e na pot nem te het -
ték olyan nem ze ti ün nep pé, me lyet
egy há zi lag is meg ün ne pel ni kö te les -
sé gük nek tart hat tak vol na, mert
kü lön ben a „szent” ki rály egy há zi
ün nep lé sé ben a val lá si elv meg ta ga -
dá sá nak su lyos vád ját von hat ták
vol na igen könnyen ma guk ra.

A fe le ke ze ti szem pont sze m előtt
tar tá sa az egyik rész ről, a hit elv

meg óvá sá nak szent kö te les sé ge a
má sik rész ről, va lá nak azok a disszo -
nans han gok, me lyek ez ün nep
meg szü le té sé nek már a böl cső je fe -
lett meg szó lal tak és hir det ték ele ve
e nem ze ti ün ne pé ava tott nap nak je -
len leg is ta pasz tal ha tó hal dok lá sát.

Ez okok ban ke res he tő te hát ez
ün nep lés ho va to vább mind na gyobb
fo ku vég el gyen gü lé se.

Mert igaz ma rad min dig, hogy
egy ün nep nap nak jel le ge, cél zott
tö rek vé se, fenn ma ra dá sa a temp lom
ha rang ja in és az or go na hang ja in át
az is ten ige szá la in vo nul be a sziv -
be és biz to sit ta tik, s a tár sa da lom és
tör vény ho zás kény sze ri tő tö rek vé -
se min dig ha jó tö rést szen ved ott, a
hol az egy ház a ma ga au to nóm in -
teg ri tá sát fél tett kincs ként ápol ja
és hit el vei meg őr zé se fe lett éber
sze mek kel őr kö dik.

Ist ván ki rály ün ne pe csak ak kor fog
az egész nem zet szi vé be mint iga zi
nem ze ti ün nep fel tá mad ni és a tör -
vény ho zás cél zott nem ze ti tö rek vé -
se csak ak kor fog ja az óhaj tott si kert

el ér ni, ha előbb ez a nap aug. 20 áról,
– a mely el ső sor ban mai na pig is a
róm. ka tho li kus egy ház fe le ke ze ti
ün ne pe – le vé te tik és egy olyan nap -
ra he lyez te tik át, a mely nap meg ün -
nep lé sé töl sem a pro tes tán sok nak
nem kell tar ta ni ok, hogy elv ta ga dók -
nak lát sza nak, sem a ka tho li ku sok nak
nem kell fél ni ök azon vád mi att,
mint ha ők csak a „szen tet” és nem a
„ma gyar ki rályt” is ün ne pel nék.

Egyik ol da lon a fe le ke ze ti elv ép -
ség ben tar tá sá nak biz to si tá sá val, a
má sik ol da lon a nem ze ti jel leg ha -
tá ro zot tabb ki fe je zé sé nek kivá nal -
mával emel ked he tik e nap is fel a
töb bi nem ze ti ün ne pek olya tén ma -
gas la tá ra, a mi nő re fon tos sá gá nál és
cél za tá nál fog va csak ugyan ér de mes.

És egy sé ges nem ze ti ün nep pé
vá lik azon nal, mi helyt aug. 20-ikáról
más nap ra he lyez te tik át.

De ad dig nem!

For rás: Hét fa lu – köz gaz da sá gi és
tár sa dal mi lap. Meg je le nik he tenkint
két szer, va sár nap és csü tör tö kön.
Cser nát fa lu, 1906. au gusz tus 19.,
va sár nap, I. év fo lyam, 3. szám.
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b Hogy augusztus 20-a minden
magyaráltalelfogadottéstisz-
teletbentartottünnep,nemvi-
tás.Mégisjoggalkérdezhetjük:
egységesünnep-e?Nos,azigaz-
ságaz,hogyazünneplésfeleke-
zeti felhangoktól teljességgel
masemmentes…AmikorMá-
riaTerézia idejébenmegtalálták
éshazahoztákaSzentJobbotRa-
guzából–ésacsászárnő-király-
nőrögtönfelisajánlottaama-
gyaroknak–,ezzelegyértelmű-
enazellenreformációerejétés
programjátdemonstrálták.Eza
„gesztus”határoztamegazün-
nepléshátterétvoltaképpenegé-
szen1938-ig.

Ab ban az idő szak ban, ami kor már
nincs itt a tö rök, és egy új or szá got
kell épí te ni, ez zel együtt pe dig iden -
ti tás tu da tot kell for mál ni, mi lehet -
ne er re al kal ma sabb, mint a ma gyar
szen tek tisz te le te? A kor ki emel ke dő
hit té rí tő je és pré di ká to ra, Ke le men
Di dák (1683–1744) han goz tat ja is,
hogy ami ma gyar, az ka to li kus, és ami
ka to li kus, az Szent Ist ván, Szent
Lász ló örök sé gét hor doz za. 

Nem cso da, hogy Ke le men Di dák -
nak sok pro tes tánst si ke rült az el len -
re for má ció ol da lá ra ál lí ta nia. Pré di -
ká ci ói elő se gí tet ték azt az erek lye épí -
tő moz gal mat, amely re a né pi val lá -
sos ság tá masz ko dik; az a nép hit,
amely igen sok szor az ép pen ek kor -
tájt kialakuló bú csú já ró he lye ken
nyil vá nult meg. 

A 18. szá zad foly to no san for má ló -
dó vi szo nyai kö zött je lent meg a Szent
Ist ván-kul tusz, amely azon ban min den
szent sé gi hát te re el le né re sze ku lá ris
kul tusszá for má ló dott. A val lá sos jel -
leg va ló já ban má sod ran gú lett, hi -
szen Má ria or szá gá ban a ma gyar ság és
a ka to li kus ság össze fo nó dá sa a lé -
nyeg. Má ria Te ré zi á nak (1717–1780)
pe dig – aki Szent Ist ván örö kö sé nek
te kin tet te ma gát – a si ke res ural ko dás
ér de ké ben ma gyar nak is kel lett lát sza -
nia. Így Szent Ist ván kul tu szá nak ki -
ala ku lá sá hoz tö ké le tes po li ti kai hát te -
ret te rem tett, ami kor Ist ván szent té
ava tá sá nak nap ját, au gusz tus 20-át
ün nep pé nyil vá ní tot ta. 

A val lá sos nép mind er ről a Má ria-
tisz te let hez kap cso ló dó an szer zett tu -

do mást. Ek kor – szem ben a kö zép -
kor áb rá zo lá sa i val, ame lye ken a ki rály
fi a ta lon és pa lást ban lát ha tó – Szent
Ist vánt idő sö dő atya ként je le ní tik
meg, mi köz ben ép pen fel ajánl ja a ko -
ro nát Má ri á nak. Az, hogy az áb rá zo -
lás csúcs pont ján Má ria áll, szim bo -
li kus je len tést tük röz: a két kul tusz
össze kap cso lá sát. 

A Má ria-tisz te le tet e kor szak ban
a pro tes táns egy há zak sem ve tet ték
el, sőt az er dé lyi szá szok még a 19.
szá zad ban is tar tot tak is ten tisz te le -
te ket a Má ria-ün ne pe ken. A szász
egy ház hoz tar to zó, bar ca sá gi csán gó
gyü le ke ze tek ben is csak 1886 után
szűnt meg ez a gya kor lat, ami kor a
Ti szai Egy ház ke rü let hez va ló csat la -
ko zás után, az el ső vi zi tá ci ó kor a püs -
pök hatá ro zot tan meg til tot ta. 

A né pi val lá sos ság nak azon ban
nem szab gá tat hol mi püs pö ki ren -
de let. A ra ci o ná lis pro tes táns gya kor -
lat kö vet kez mé nye ként egy faj ta hi -
ány ér zet je lent ke zett a nép kö ré -
ben, és Má ri á nak mint Jé zus any já -
nak tisz te le te egy faj ta űrt töl tött be
az evan gé li kus és re for má tus hí vek
éle té ben is. Az ün nep ki ala ku lá sá val
kap cso lat ban rá kell mu tat nunk ar -
ra is, hogy Má ria tisz te le te és kul tu -
sza mint egy ko ra be li „kom mu ni ká -
ci ós csa tor na ként” mű kö dött ah hoz,
hogy a ma gyar nép pel el fo gad tas sák
a ma gyar szen te ket mint iden ti tás -
meg ha tá ro zó kat. 

* * *

A Szent Ko ro na fel aján lá sá ról egyes
for rá sok ban azt ta lál juk, hogy Ist ván
ki rály a ko ro nát elő ször Szent Pé ter -
nek aján lot ta, és csak a ha lá los ágyán
Má ri á nak. A fel aján lás mo tí vu ma
azon ban min den fé le képp se gí tett a
kul tuszt nem ze ti mé re tű vé ter jesz te -
ni. En nek meg ha tá ro zó ál lo má sa volt,
ami kor Má ria Te ré zia au gusz tus 20-
át Szent Ist ván ki rály ün ne pé vé tet te. 

Mi előtt azon ban azt hin nénk,
hogy a csá szá ri ren de let egy szer s
min den kor ra el ren dez te az ün nep pel
kap cso la tos összes kér dést, lát nunk
kell, hogy Szent Ist ván nap ja kez det -
ben – min den nem ze ti jel le ge el le né -
re – el ső sor ban vi szony lag egy sze rű
val lá si ün nep volt. Rá adá sul nap tá ri -

lag a ka to li kus ság egyik leg na gyobb
ün ne pét, Nagy bol dog asszony nap ját
kö vet te. 

Ta lán ez ma gya ráz za azt a tényt is,
hogy a ma i hoz ha son ló, Szent Ist ván-
na pi kör me ne tek ről nem tu dunk. Bár
a Szé kes fe hér vá ron el he lye zett Szent
Jobb hoz tö me ge sen za rán do kolt a
nép, hogy (nép)hi te sze rint ál ta la
nyer jen gyó gyu lást ba ja i ra, ez még
nem te kint he tő a Szent Ist ván-na pi
ün nep ség ré szé nek.  

* * *

A 19. szá zad vé gén, ami kor a ma gyar
kor mány fog lal koz ni kezdett a nem -
ze ti ün ne pek kér dé sé vel, is mét Szent
Ist ván örök sé gé hez nyúlt. Új ból fel -
me rült a le he tő sé ge an nak, hogy
Szent Ist ván nap ja nem ze ti ün nep le -
gyen. Ek kor azon ban már nem a
szent ke rült elő tér be, ha nem az ál -
lam ala pí tó. Az iden ti tást az ál lam -
fér fi val kí ván ták meg ala poz ni, avagy
to vább erő sí te ni. 

A szem lé let vál tás hoz ter mé sze -
te sen a 19. szá zad ban meg je lent – jó
ér te lem ben vett – na ci o na liz mus is
hoz zá já rult. Ezt mi sem jel zi job ban,
mint az, hogy a mil len ni um kö rü li
évek ben egy re több temp lo mot szen -
tel tek Szent Ist ván és Szent Lász ló
tisz te le té re, ez ál tal is elő se gít ve, hogy
a hon ala pí tó el nyer je nem ze ti kul tú -
ránk ban az őt meg il le tő he lyet. Ez te -
rem tet te meg a le he tő sé gét an nak,
hogy a 20. szá zad ban Hor thy Mik lós
kor mány zó ként már a Szent Ist ván-
na pi kör me net élén vo nul has son.
Ek kor már rég nem a szen ten van a
hang súly, fő leg, hogy a két vi lág há -
bo rú kö zöt ti idő szak ban új ból egy ál -
lam for mát kell le gi ti mál ni…

* * *

Vissza tér ve a 19. szá zad vé gé hez, azt
is fon tos lát nunk, hogy eb ben az idő -
szak ban Szent Ist ván nap ja – no ha ün -
ne pi jel le ge két ség te len – az egy há zi
gya kor lat ban nem ka pott több tisz te -
le tet, mint bár mely év kö zi va sár nap.
Ak kor, ami kor még az ál la mi tör vé -
nyek is a va sár nap „szent sé gét” erő sí -
tet ték, az ál lam ala pí tó ün ne pé hez
nem kap cso lód tak szi go rú ti lal mak.
Míg va sár nap csak na gyon in do kolt

eset ben le he tett pél dá ul me ző gaz -
da sá gi mun ká kat vé gez ni, (Szent) Ist -
ván nap já ra mind ez nem vo nat ko zott. 

Az ara tá si ün nep nek, il let ve az új
ke nyér ün ne pé nek idő pont ját mi nisz -
te ri ren de le tek ha tá roz ták meg, és
ezek egy re job ban kö ze lí tet tek au -
gusz tus 20-ához. 

Az új ke nyér ün ne pe ugyan ak kor a
re for má tus egy ház ban is meg ho no so -
dott: az úr va cso rá val össze kö tött ün -
ne pi is ten tisz te le tet au gusz tus utol só
va sár nap já ra ír ták elő. A ké sőb bi ek ben
így „csú szott egy más ra” az ál la mi és az
egy há zi ün nep idő pont ja. Ez a tény, va -
la mint Hor thy Mik lós rész vé te le az ün -
ne pi kör me ne te ken ve ze tett odá ig,
hogy az 1938-as Eu cha risz ti kus Kong -
resszu son – zsi nati en ge déllyel – a ka -
lo ta szent ki rá lyi re for má tu sok is részt
ve het tek, hogy a kato li kus ma tyók
mel lett ők is meg mu tat has sák szín -
pom pás vi se le tü ket, ez zel is ki fe jez ve
a nem zeti egy sé get.

* * *

Ami az evan gé li ku so kat il le ti, a szá -
zad for du lós hir de té si fü ze tek ből tud -
juk, hogy a Bar ca sá gon Szent Ist ván
nap ján tar tot tak ugyan is ten tisz te le -
tet, de az új ke nyér ün ne pe nem ho -
no so dott meg. Sőt mi több, Kiss Bé -
la bács fa lu si lel kész 1906-ban azt ír -
ta a Hét fa lu cí mű, he ten te két szer
meg je le nő  lap ha sáb ja in, hogy Szent
Ist ván nap ja so ha sem le het egy sé ges
ün nep pé, amíg egy szent ün ne pe. (Az
írá s e ha sá bok  alatt ol vas ha tó.)

* * *

A fen ti pél dák jel zik a nem zeti ün nep
egy sé ges jel le gét, de az ün nep meg íté -
lé sé vel kap cso lat ban ta pasz tal ha tó fe -
le ke ze ti szem ben ál lást is. Ép pen ezért
a re for má tus ál lam fér fi, Hor thy Mik -
lós rész vé te le egy ka to li kus kör me net -
ben min den nem zeti vo ná sa el le né re
sem ma radt fe le ke ze ti fel han gok tól
men tes. Ezek a fel han gok ép pen az Eu -
cha risz ti kus Kong resszus évé ben,
1938-ban erő söd tek fel, de ab ban az év -
ben meg is ol dódott a hely zet.

A Tri a non utá ni idők ben meg ha -
tá ro zó lé pés volt a ka to li kus és a pro -
tes táns egy há zak ki egye zé se az ün -
ne pet il le tő en. 

Szent Ist ván nak, az ál lam ala pí tó -
nak a sze mé lyi sé ge győ ze del mes ke -
dett, és ez a Ma gyar or szá gon szer ve -
zett ka to li kus Eu cha risz ti kus Kong -
resszus nak volt kö szön he tő, még
ak kor is, ha a pro tes tán sok a leg több
ren dez vény től tá vol ma rad tak. 

A fe le ke ze tek azon ban ép pen úgy
igye kez tek új tar ta lom mal meg töl te -
ni az ün ne pet, mint a kor mány zati
szer vek. Nem vé let len, hogy ra vasz
Lász ló re for má tus püs pök ép pen
ek kor ka pott fel ké rést ar ra, hogy a
Szent Ist ván nap já ra eső új ke nyér
ün ne pé re al kos son meg úr va cso rá -
val össze kö tött is ten tisz te le ti ren det. 

Ez az új ke nyér-ün nep tet te le he tő -
vé, hogy a má so dik vi lág há bo rú utá -
ni idő szak ban au gusz tus 20-a to vább -
ra is ün nep ma rad jon. El vég re rá ko -
si Má tyás sem ta gad hat ta meg az ün -
ne pet, így új tar ta lom mal kel lett
meg töl te nie. Az ál lam ala pí tó ün ne -
pét fel vál tot ta az al kot má nyé…

* * *

Nem csak val lá si és nem ze ti üt kö ző -
pont tá vált te hát az ün nep. A kü lön -
bö ző ko rok le nyo ma ta ként a na pot túl
sok szim bó lum ter he li. Mond hat -
nánk, hogy most vált iga zán ba rok ká
az ün nep, ami kor a fé nyes kül ső sé gek
kö zött ép pen a lé nyeg sik kad el: Ist ván -
nak, az ál lam ala pí tó nak a sze mé lye és
gon do la tai. Hi szen ha nincs Ist ván ki -
rály nak az a zse ni á lis dön té se, hogy a
ke resz tény sé get – rá adá sul a nyu gati
ke resz tény sé get – vá laszt ja, ak kor ma
a ma gyar kul tú ra me rő ben más len ne.
(Ha egy ál ta lán még len ne.) 

Szent Ist ván össze fog ta az or szá -
got, és meg ala poz ta a ma gyar kul tú -
rá nak az egyik alap ve tő vo ná sát: a to -
le ran ci át. Azt a to le ran ci át, amely a
nyu ga ti és ke le ti kul tú ra ha tár vo na -
lán, egy sok nem ze ti sé gű, több val lá -
sú or szág ban elő se gí tet te a nem zeti
össze tar to zás ki ala ku lá sát. 

Szent Ist ván nap já nak ün ne pén
nem ár ta na új ból kéz be ven ni a nagy
ki rály In tel me it.

g VE rEs EmE sE-Gyöngy vér

Az írás a 2011. au gusz tus 20-án a
Kos suth rá di ó ban el hang zott, azo nos
cí mű rá dió adás alap ján ké szült.
Kö szö net ér te Szacs vay Éva és Szi geti
Je nő nép rajz ku ta tó nak.

Ho gyan ün ne pel tek a pro tes tán sok?

A u g u s z t u s  h u s z A d I K A

Istvánkirálynapja
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– Eb ben az év ben a percht olds dorfi
gyü le ke zet lel ké sze ként bú csú zol az
ak tív pász to ri szol gá lat tól. rö vi den is -
mer tet néd élet utad ál lo má sa it?

– A teo ló gi ai ta nul má nyok – Bu da -
pest–Bécs–Er langen – után egy évig
Bécs ben gim ná zi u mi val lás ta nár vol -
tam, majd se géd lel kész a ba de ni gyü -
le ke zet ben. 1976 má ju sá ban ava tott
lel késszé az ak ko ri oszt rák püs pök,
Os kar Sak ra us ky, ez után a Bécs 7. ke -
rü le ti (Wi en-Ne u bau) gyü le ke zet lel -
ké sze vol tam 1984-ig. Ezt kö ve tő en
1987-ig az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy -
ház Egy ház tör té ne ti In té ze té nek mun -
ka tár sa ként dol goz tam, mel let te 1986–
1987-ben hét vé ge ken az őri szi geti
ma gyar nyel vű gyü le ke zet ben he -
lyet tes lel ké sz ként szol gál tam, 1987
szep tem be ré től pe dig Percht olds -
dorf ban va gyok gyü le ke ze ti lel kész.

– A lel ké szi szol gá lat nak mely te -
rü le te it tar tot tad kü lö nö sen fon tos -
nak, vé gez ted kü lö nö sen szí ve sen?

– Igen fon tos nak tar tom a kö rül -
te kin tő, ala pos teo ló gi ai és gya kor lati
fel ké szü lést az is ten tisz te let re és a
pré di ká ci ó ra. A lel ki gon do zás a má -
sik szí ve sen vál lalt fel ada tom. Ere de -
ti leg öröm mel ma rad tam vol na csak
gim ná zi u mi ta nár, mert a hit hez
szo ro san kap cso ló dik a tu dás is, az -
az tud nunk kell, hogy mit hi szünk, s
mind ezt kul tu rá lis, fi lo zó fi ai és tör -
té nel mi össze füg gés ben.

Sok időt és gon dot for dí tot tam az
1440 lel kes gyü le ke zet ben az ön -
kén tes mun ka tár sak szer ve zé sé re és
gon do zá sá ra, szá muk im már har mi -
con fe lül van. Sze rin tem nem jó, ha
a gyü le ke ze ti élet lel kész köz pon tú; ez
per sze a lel kész fe le lős sé gét sem mi -
kép pen nem zár ja ki, sőt meg erő sí -
ti. Ne ki fel ada ta töb bek kö zött a kü -
lön fé le ke gyel mi aján dé kok fel is me -
ré se (1Kor 12). Az öku me ni kus kap -
cso la to kat si ke rült szé les kö rű en ki -
épí te ni, s így nem csak az évi egy sze -
ri öku me ni kus is ten tisz te let re szo rít -
koz tunk, szá mos kö zös al kal mat és
elő adó es tet szer vez tünk. 

Kö zös fel ada tunk az egy más tól
el té rő fel fo gá sok tisz te let ben tar tá sa
mel lett az ige hir de tés. Több he lyütt
még most is az oszt rák pro tes tan tiz -
mus egyik is mér ve az év szá za dok
alatt be vé ső dött és az el len re for má -
ció nyo mán ki ala kult fé le lem és ki -
sebb sé gi ér zés. Fon tos nak tar tot tam
– a lu the ri ket tős bi ro da lom el ve
alap ján –, hogy a gyü le ke zet a sa ját
ma ga szab ta ke re te ken és szűk moz -
gás te rén túl lép ve bekap cso lód jon a
tár sa dal mi élet be.

– Ho gyan let tél lel kész, mi ért vá -
lasz tot tad ezt a hi va tást? Mon da nál
va la mit lel ké szi, em be ri ars po e ti -
cád ról?

– Áro ni csa lád ból szár ma zom,
déd apám és édes apám is lel kész volt,
így be le nőt tem a gyü le ke ze ti és az
egy há zi élet be, ami ter mé sze te sen se -
gí tett a dön tés ben, még is fon to sabb
a sze mé lyes dön tés. A teo ló gi ai tu do -
má nyok irán ti ér dek lő dés ből ki ala -
kult az a sze mé lyes el ha tá ro zás, hogy
má sok szá má ra is szük sé ges az evan -
gé li um hir de té se, és a sa ját hit és fel -
is me rés nem ma rad hat ön cé lú.

Az élet út ra vissza te kint ve a kér dé -
se det tu laj don kép pen más ho gyan kel -
le ne fo gal maz ni, nem csak szá mom ra,
ha nem min den lel kész szá má ra: mi -
ért ma rad tál lel kész? Az in du lás fi a tal -
kor ban sem egy sze rű, de ké sőbb min -
dig ön vizs gá la tot kell tar ta ni, a krí zi -
sek ide jén és a kel le mes idő sza kok ban

egy aránt: meg ma radt-e az ere de ti el -
hi va tott ság?

Egy ház tör té ne ti mun kás sá gom
egyik mot tó ja: „…min den tör té ne lem
el ve szí ti ér tel mét és tar tal mát, ha ál -
lan dó an a vissza hoz ha tat lan múlt
fe lé for dul, anél kül hogy a je len nek
meg tud ná mu tat ni a jö vő be ve ze tő
utat, mely a múlt nak a ta nul sá gá ból
adó dik.” (K. Cra mer, 1959)

– Ma gyar or szá gon szü let tél és nőt -
tél fel, éle ted je len tős ré szét Auszt ri -
á ban éled. Ho gyan ke rül tél ide? Mit
je lent szá mod ra ma gyar sá god, mit je -
lent szá mod ra Auszt ria, ho gyan éled
meg az oszt rák–ma gyar iden ti tás
hely ze tét?

– 1968 óta élek Auszt ri á ban, ki vé -
ve a né met or szá gi ta nul má nyi éve ket.
Az ak ko ri egy ház po li ti kai hely zet
kény sze rí tett tá vo zás ra. Mind két or -
szág ban, te hát Ma gyar or szá gon és
Auszt ri á ban is ott hon ér zem ma gam.
So ha sem volt iden ti tás za va rom, is -
mer ve mind két kul tú rát és egy há zat
múlt já ban és je le né ben. Mint lel -
kész és ige hir de tő a hosszú év ti ze dek
alatt ter mé sze te sen az auszt ri ai tár -
sa dal mat is mer tem meg job ban, de
ez nem zár ja ki a ma gyar or szá gi, a ro -
má ni ai és a szlo vá ki ai ma gyar ság
sze re te tét és a kap cso lat tar tá son túl
hely ze tük ál lan dó fi gye lem mel kí sé -
ré sét. Sok szor és szí ve sen vál lal tam
köz ve tí tői fel ada to kat, ame lye ket
csak olyan tud el vé gez ni, aki nek
meg fe le lő is me re te és be te kin té se
van, va la mint is me ri az egy más tól el -
té rő men ta li tá so kat is.

– Tu dom, hogy az egy ház tör té net
min dig ér de kelt, szí ve sen fog lal ko zol ve -
le. Van-e olyan te rü let, idő szak, sze -
mély, amellyel/aki vel most fog lal ko zol?
Me lyek azok a ko rok, sze mé lyek, té -
mák, ame lyek kü lö nö sen is ér de kel nek?

– Sze rin tem az egy ház tör té ne tet
teo ló gia- és fi lo zó fia tör té ne ti ala -
pon is kell ku tat ni, s nem egyes sze -
mé lye ket és ese mé nye ket kell össze -
füg gé sük ből ki ra gad va szem lél ni. Ez
vo nat ko zik a kö zel múlt vizs gá la tá ra
is, amely hez ter mé sze te sen még
nincs tör té ne ti táv la tunk. Így te kin -
tet tem pél dá ul Or dass La jos írá sa i -
nak és élet raj zá nak ki adá sá ra is,
amely ben an nak ide jén név te le nül
ak tí van részt vet tem.

Ked venc té mám a ma gyar or szá gi
pro tes táns ság 18. szá za di tör té nel me.
A 16. szá za di Kö zép-Ke let-Eu ró pa re -
for má ci ó já nak teo ló gi ai ira ta it pub -
li kál tam, s e mun ka nyo mán kü lö nö -
sen is fog lal koz tat a hit val lá si ira tok
ki ala ku lá sa. Jö vő re a szent pé ter vá ri
teo ló gi án tar tok elő adá so kat a hit val -
lá sok ról és a hit val lá si ira tok ról a kez -
de tek től, fő leg a 16. szá za diak ról. A
Sár vá rott is mű kö dött Syl ves ter Já nos
hu ma nis ta bib lia for dí tó ról ál ta lam ki -
adott köny vecs ke nyo mán sze ret -
ném mun kás sá gá nak még egy hi ány -
zó ré szét ku tat ni. Né hány el kez dett
kéz irat is be fe je zés re vár. Eh hez já rul
még má sok kal együtt a csa lád tör té -
ne ti ku ta tás is, hi szen sok ágú csa lá -
dunk múlt ja messzi re nyú lik. Re mé -
lem, Is ten ad még elég időt és erőt a
fel ada tok el vég zé sé re.

– Kü lö nö sen jól is me red az oszt rák,
a ma gyar pro tes táns egy há zak, a
Ma gyar or szág ha tá ra in tú li ma gyar
pro tes táns gyü le ke ze tek, kö zös sé gek
éle tét. Mi vel gaz da gít hat ják e kö -
zös sé gek egy más éle tét, mit ta nul hat -
nak egy más tól?

– Az a ta pasz ta la tom, hogy sok -
szor köl csö nö sen igen hi á nyo sak a

tör té nel mi és az egy ház tör té ne ti is -
me re tek is. Ál ta lá ban sab lo nos ké pek
ala kul tak ki egy más ról, hi ány zik a
kész ség és a haj lan dó ság ezek nek a
kri ti kai szem lé le té re. A ma gyar or szá -

gi és az er dé lyi, va la mint az auszt ri -
ai pro tes táns egy ház tör té net és ke -
gyes ség tör té net kü lön bö zik egy más -
tól, ám sze rin tem a di asz pó ra hely zet
szo ros össze kö tő ka pocs.

Az ál lam és az egy ház vi szo nya is
el té rő en ala kult. Az oszt rák tár sa da -
lom és egy ház 1945 után hosszabb de -
mok ra ti kus múlt ra te kint het vissza,
mint pél dá ul a ma gyar or szá gi. Itt is
év ti ze de kig tar tott – és még min dig
nem zá rult le – a 20. szá zad zi va ta -
ros és dik ta tó ri kus sza ka szá nak fel -
dol go zá sa és ér tel me zé se. Ta pasz ta -
lat cse ré re len ne szük ség anél kül,
hogy az egyik fél a má sik nak fel so rol -
ná, hogy mit és ho gyan kel le ne csi -
nál nia.

– Van nak-e ter ve id a nyug dí jas esz -
ten dők re? Mi vel fog lal ko zol szí ve -
sen, ami re eset leg az ed di gi idő be osz -
tás nem adott le he tő sé get?

– Sok is van. Mint or di nált lel kész
ter mé sze te sen szí ve sen vál la lok majd

az egy há zon be lül fel ada to kat. Sze -
ret ném fél be ma radt ku ta tá sa i mat
foly tat ni. Egy elő re ma ra dok az er -
lange ni szék he lyű nem zet kö zi és az
oszt rák Mar tin-Lu ther-Bund (Lu -

ther Szö vet ség) ve ze tői bi zott sá ga i -
ban, fő leg a teo ló gi ai bi zott ság ban,
amely nek el nö ke va gyok, és ek ként
fel ada tom – má sok kal együtt – a
nem zet kö zi teo ló gi ai kon fe ren ci ák
tar tal mi elő ké szí té se. Fel ada tom nak
te kin tem az úgy ne ve zett kö zép-ke -
let-eu ró pai egy há zak ér dek kép vi se -
le tét és a köz ve tí tő sze re pet. Min dig
súlyt fek tet tem ar ra, hogy fi gyel -
jünk a test vér egy há zak vé le mé nyé re
és ki hí vá sa i ra, és ne mi mond juk meg
ne kik, hogy mi re van szük sé gük.

Kon fir má ci ói igém kí sért és kí sér
vé gig: „Légy hű mind ha lá lig, és ne ked
adom az élet ko ro ná ját.” (Jel 2,10b)

g Dr. Soly már Mó ni ka

Az in ter jú ere de ti leg az Auszt ri ai
Ma gyar Evan gé li kus Gyü le ke zet Má -
so kért Együtt (Ge me in sam für an de -
re) cí mű lap já nak 2012. jú ni us 20-i,
835. szá má ban je lent meg.

»kon Fir M á c i ói ig é M k í sért é s k í sér vé g ig …«

AkiAusztriábanvonul(t)
nyugállományba

Be mu tat juk Mag. D. Fó nyad Pál evan gé li kus lel készt

név jegy: Fó nyad pál
Szü le tett: 1947, Nagy ka ni zsa
Teo ló gi ai ta nul má nyok: Bu da pest, Bécs, Er langen
Er langen, Mar tin-Lu ther-Bund, teo ló gi ai ott hon: spi ri tus rec tor
Gim ná zi u mi val lás ta nár, Bécs: 1973–74 tan év
Se géd lel kész, gyü le ke ze ti lel kész: 1974-től
Tu do má nyos mun ka társ, Pro tes táns Egy ház tör té ne ti In té zet, Bécs:
1984–1987
Bécs ben 1980-ban az evan gé li kus egy ház szek ták kal fog lal ko zó re fe ra -
tú rá jának ala pí tó ja
Az Oszt rák Lu ther Szö vet ség (Mar tin-Lu ther-Bund in Ös ter re ich) or -
szá gos el nö ke
A Mar tin-Lu ther-Bund/Er langen ve ze tő sé gi tag ja, a teo ló gi ai bi zott ság
el nö ke
Az al só-auszt ri ai szu per in ten den cia kór há zi lel ki gon do zói szol gá la tá nak
ko or di ná to ra
Né hány évig elő adó ta nár a bu da pes ti Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men
A Ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet tisz te let be li dok to ra
Auszt ri á ban szá mos ki tün te tés tu laj do no sa
2012. szep tem ber 1-jé től nyug dí jas

Mag. D. Fó nyad Pál

Logikátlan
hívők?

Ahogy 
a val lá sos em be rek

gon dol kod nak
Ka na dai ku ta tók an nak ered tek a
nyo má ba, mi jel lem ző a val lá sos em -
be rek gon dol ko dá sá ra. A te kin té lyes
Sci en ce ma ga zin ban pub li kált ered -
ményt nem min den ki fo gad ja lel ke sen. 

Mi lyen gon dol ko dás jel lem zi azo -
kat, akik val lá sos meg győ ző dé sű ek? –
tet te fel a kér dést Will M. Ger vais és
Ara Nor en zayan, a ka na dai Bri tish
Co lum bia Uni ver sity két ku ta tója.
Vizs gá la tuk ba hat száz öt ven, az Egye -
sült Ál la mok ból és Ka na dá ból szár -
ma zó ön kén test von tak be. A kí sér leti
sze mé lyek nek olyan ki je len té se ket
kel lett he lye sel ni ük vagy ta gad ni uk,
mint „hi szek Is ten ben” vagy „nem töl -
tök túl sok időt val lá sos kép ze tek kel”.

A kog ni tív pszi cho ló gi á val fog lal -
ko zó ku ta tók emel lett az ön kén te sek
prob lé ma meg ol dó kész sé gét vizs gál -
ták az IQ-tesz tek hez ha son ló fel ada -
tok kal. „Ha egy base ball ütő és egy lab -
da 110 dol lár ba ke rül, és az ütő 100
dol lár ral drá gább, min t a lab da,
mennyi be ke rül a lab da?” — hang zott
az egyik teszt kér dés.

De ké szült fel adat Au gus te ro din
Gon dol ko dó cí mű szob rá val kap cso -
lat ban, a kont roll cso port nak pe dig egy
ha son ló póz ban áb rá zolt gö rög at lé -
ta szob rát il le tő en. A lé nyeg, hogy a
kü lön bö ző fel adat so ro kat össze ve -
tet ték, és en nek alap ján pró bál ták
meg ha tá roz ni, hogy ki mi nő sül in tu -
i tív, és ki ana li ti kus gon dol ko dó nak.

A Sci en ce ma ga zin ban pub li kált
be szá mo ló ban Ger va is és Nor en -
zayan ki fej ti: össze tett té nye zők kom -
bi ná ci ó ja be fo lyá sol ja a sze mé lyes
spi ri tu a li tást. Pél dá ul szo ros össze -
füg gés le het a val lá sos hit és az in tu -
i tív gon dol ko dás kö zött. A fel adat sor
ki ér té ke lé se kor a ku ta tók úgy ta lál -
ták, hogy a ma gu kat mé lyen val lá sos -
nak tar tók rosszab bul tel je sí tet tek
azo kon a tesz te ken, ame lye ken ana -
li ti kus gon dol ko dás ra volt szük ség.

Ez az ered mény töb bek kö zött
azt su gall ja, hogy az elem ző gon dol -
ko dás kog ni tív rend sze re az egyik té -
nye ző, amely be fo lyás sal van a hi tet -
len ség re. 

A ku ta tás ar ra is ki tért, hogy az
ana li ti kus kog ni tív rend szer a mé lyen
val lá sos hi tért fe le lős in tu i tív kont rollt
is fel bil lent he ti, még ak kor is, ha ez
a ha tás sok eset ben csu pán át me ne -
ti. Az az elő for dul hat, hogy a vi lág re -
a li tá sa időn ként meg kér dő je le zi vagy
el nyom ja a hit be li meg győ ző dést.

„Az ered mény nem fog vissza tar -
ta ni né hány ate is tát at tól, hogy ar ra
kö vet kez tes se nek, a hí vők lo gi kát lan
gon dol ko dá sú ak vagy még rosszab -
bak” – fej tet te ki Phi lip Ball brit tu -
do má nyos szak író, a ku ta tás egyik kri -
ti ku sa a Na tu re, a leg ne ve sebb tu do -
má nyos szak lap ha sáb ja in. Ball sze rint
na gyon hasz nos len ne meg ér te ni a
val lá sos ság és a gon dol ko dás össze -
füg gé se it, mert iz gal mas je len sé ge ket
ger jeszt – pél dá ul kö zöny vagy bi gott -
ság –, de ez a vizs gá lat er re nem al -
kal mas. Töb bek kö zött azért nem,
mert hi á nyoz nak a tu do má nyos ala -
pok ah hoz, hogy meg ra gad has suk,
mit ér tünk a „val lá sos hit” fo gal mán
– vé li a tu dós, hoz zá té ve, hogy ez
olyan len ne, mint ha azt ku tat nánk,
mi től lesz va la ki „ked ves em ber”.

g E. p.

For rás: Erős Vár – ame ri kai ma -
gyar evan gé li ku sok lap ja (82. év fo -
lyam, 3. szám, 2012. jú ni us)
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– 1935-ben szü let tem Bu da pes ten.
A Hű vös völgy ben nőt tem fel, ott
töl töt tem a fi a tal ko ro mat. Sőt teo ló -
gus is ott le het tem, mert az in téz -
mény ak kor ab ban az épü let ben mű -
kö dött, ahol most a Hű vös völ gyi
Gyer mek ott hon. A for ra da lom ide -
jén har mad éves teo ló gus vol tam.
Hár man vol tunk a teo ló gi án, akik
több ször be szél get tünk ar ról, hogy
kül föl dön sze ret nénk ta nul ni. Ami -
kor meg nyílt a ha tár, él tünk a le he -
tő ség gel… Ké sőbb az tán egyik tár sam
sem lett lel kész, más hi va tást vá lasz -
tot tak. Auszt ri á ban meg ke res tük
Szép fa lu si Ist ván lel készt, aki ak kor
már szer vez te a me ne kül tek kö zött a
lel ki gon do zói szol gá la tot. En gem
már más nap el is kül dött az egyik tá -
bor ba, hogy ott ta nács adó, szó sze -
rint lel ki pász tor és hit ok ta tó le gyek,
va la mint va sár na pon ként tart sak is -
ten tisz te le te ket.

– Ha jól tu dom, Auszt rá li át is
meg jár ta.

– A csúcs pont ja két ség kí vül az volt
en nek a szol gá lat nak, ami kor 1957
nya rán két szer is Auszt rá li á ba kí sér -
tem ki ván dor ló cso por tot mint ha jó -
lel kész. Négy hé tig tar tott az út. A
gye re kek nek min den nap tar tot tam
hit tan órát, va sár na pon ként pe dig
min den ki nek is ten tisz te le tet . Mi vel
tud tam egy ki csit an go lul, azt is ta -
ní tot tam. Kü lön ben pe dig be szél -
get tem a ki ván dor lók kal, lel ki gon do -
zást foly tat tam. Ak kor az em be rek
még na gyon fo gé ko nyak vol tak er re.
Az el ső úton sok gye rek jött hit tan -
ra, so kat be szél get tünk, és szin te
min den ki részt vett az is ten tisz te le -
te ken. Egy na gyon ké nyel met len
ame ri kai csa pat szál lí tó ha jón, a fe dél -
zet alatt hat eme let mély ség ben lak -
tak az em be rek. A kö rül mé nyek bor -
zasz tó ak vol tak, de min den ki örült.

– Ha za fe lé is ha jón jött?
– Az el ső út ról re pü lő vel tér tem

vissza, elég ka lan dos úton. Előbb
Szin ga púr ba, on nan Sai gon ba rep tet -
tek. Vi et nam a há bo rú kü szö bén
állt. Sai gon ban ki rak tak ben nün ket
a re pü lő ből, mert fran cia me ne kül -
tek jöt tek ve le vissza Eu ró pá ba. Há -
rom na pig tel jes bi zony ta lan ság ban
vol tam, vé gül egy má sik gép pel
vissza tér het tem Ang li á ba, ahon nan
az után vo nat tal utaz tam Auszt ri á ba.
Ott az zal fo gad tak, hogy megint van
egy transz port. Ere de ti leg Szi ge ti
Sán dor in dult vol na ve lük, de ő in -
kább Svéd or szág ba ment ta nul ni. 

Új ra ne ki vág tam hát, de most már
egy tu ris ta ha jón szol gál tam. Itt az
em be rek már nem vol tak na gyon fo -
gé ko nyak Is ten igé jé re és a vi gasz ta -
lás ra, mert ké nyel mes ha jón utaz tak.
A bár ban ül dö gél tek, tán col tak, be -
szél get tek. Azért meg tar tot tam a
hit tan órá kat, is ten tisz te le te ket ke ve -
sebb részt ve vő vel. Ez al ka lom mal
ugyan az zal a ha jó val jöt tem vissza
ha za té rő dá nok kal, gö rö gök kel, ola -
szok kal, né me tek kel. Ők a vi lág há bo -
rú után emig rál tak, de vagy hon vá -
gyuk volt, vagy nem jött be a szá mí -
tá suk.

– Gon do lom, ez után már Ön is
vissza kí ván ko zott az is ko la pad ba…

– Ami kor vissza ér tem, kér tem
ösz tön dí jat Né met or szág ba, Hei del -
berg be. A kül föl dön élő evan gé li kus
lel ké szek min den év ben tar tot tak
egy össze jö ve telt. Lel ké szi mun ka kö -
zös sé günk ve ze tő je Vaj ta Vil mos
volt. Ő ak ko ri ban a Lu the rá nus Vi -

lág szö vet ség ben dol go zott a teo ló gi -
ai osz tá lyon, és pró bál ta úgy el he lyez -
ni az újon nan jöt te ket, hogy min den
or szág ban le gyen ma gyar evan gé li -
kus lel kész. Cso dál koz tam, ami kor
1957 no vem be ré ben Dá ni á ba kül -
dött, hi szen egy ál ta lán nem tud tam
dá nul.

– Dá ni á ban ho gyan fo gad ták?
– Egy lel kész csa lád aján lott fel ne -

kem egy szo bát Kop pen há ga kül vá -
ro sá ban. Be men tem az egye tem re,
ahol rög tön ne ki lát tam a gö rög és a
hé ber ta nu lá sá nak, mert ezek kel a
nyel vek kel már ott hon is fog lal koz -
tam. Má jus ban le is vizs gáz tam
mind a ket tő ből. A dán di á kok kal ne -
héz volt kap cso la tot te rem te ni. Nem
tud ták, ho gyan kell be szél ni egy
ma gyar ral. Mit mond ja nak ne ki?
Mer jék kér dez ni a for ra da lom ról?
Vagy a csa lád já ról? Hát ha kí nos ne -
kem. Az tán jobb lett a hely zet, ami -
kor a dán csa lád tól kol lé gi um ba ke -
rül tem. 

Öt évig ta nul tam Dá ni á ban. Ott
nem volt kö tött óra rend, mint ná -
lunk. Meg kér dez ték, hogy mit aka -
rok ta nul ni. Az egyik pro fesszor, aki
a va ti ká ni zsi na ton az evan gé li ku so -
kat kép vi sel te, meg kér dez te, nem
len nék-e az asszisz ten se. De én lel -
kész akar tam len ni, nem tu dós. Ar -
ra gon dol tam, ki me gyek Auszt rá li á -
ba, hi szen az ot ta ni ak nak meg ígér -
tem, hogy lel kész le szek. Ak ko ri -
ban Bern hardt Bé la volt Syd ney ben
a lel kész. Ő is sür ge tett, hogy gyor -
san fe jez zem be a teo ló gi át, és le gyek
az utód ja. 

– És így tör tént?
– Nem. 1963-ban szen tel tek lel -

késszé. Há rom lel kész mel lé osz tot -
tak be se géd lel kész nek egy hu szon -
öt ezer lel kes, Kop pen há ga mel let ti
gyü le ke zet be. Ez idő tájt egy szer
Pós fay György jött lá to ga tó ba Ve ne -
zu e lá ból, és el mond ta, hogy sze ret -
ne egy évet ta nul ni, de nincs he lyet -
te se. Meg kér dez te, nem len ne-e ked -
vem ki se gí te ni. Rög tön meg be szél -
tük, hogy egy év múl va el uta zom, és
he lyet te sí te ni fo gom, míg ő ta nul.
Leg idő sebb fi am egy éves volt ek -
kor. Így in dul tunk el ha jó val Ve ne zu -
e lá ba, Ca ra cas ba. 

Ott egy na gyon jól szer ve zett ma -
gyar gyü le ke ze tet ta lál tam. Ön fenn -
tar tó egy ház köz ség ként mű köd tek.
Az em be rek tud ták, hogy ha egy há -
zat akar nak, ak kor azt ne kik kell
fönn tar ta ni. Ál la mi se gít ség amúgy
sem volt. Na gyon sze ret tem azt az
egy évet, ame lyet ott töl töt tünk, sok
min dent ta nul tam. Jó volt ma gya rok
kö zött szol gál ni. Ami kor Pós fay
György vissza jött, vissza tér tünk Dá -
ni á ba. A ko ráb bi gyü le ke ze tem hí vott
meg „har mad lel kész nek”. 

– És kez dő dött min den elöl ről?
– Öt évig, 1965 és 1970 kö zött csi -

nál tam, amit kel lett, amit el vár tak tő -
lem. És köz ben rá jöt tem, hogy ez így
ne kem nem megy. Lel kész ta lál ko zó -
in kon, ahol a kül föl dön szol gá ló ma -
gyar lel ké szek össze jöt tek, a ma -
gyar or szá gi hely zet ről is be szél get -
tünk. Szép fa lusi Ist ván min dent tu -
dott Ma gyar or szág ról. És én min dig
ar ra gon dol tam, hogy oda ha za mi -
lyen ne héz kö rül mé nyek kö zött él nek
a lel ké szek, itt, Dá ni á ban meg min -
den ki nek jó dol ga van. Az egy ház nak
is jó dol ga van. Mi köz ben az em be -
rek nem na gyon tö rőd nek Is ten nel,
az egy ház zal. Min den ki ke resz tény –
sőt evan gé li kus –, de köz ben sen ki
sem ve szi ko mo lyan a hit éle tet. Meg -
ke resz te lem a gye re ke ket, az tán so -

ha töb bé nem lá tom a szü lő ket.
Kon fir má ció után a gye re ke ket sem
lá tom töb bé a temp lom ban. És ki -
mond tam, hogy ez így nem me het to -
vább. Ar ra gon dol tam, be le te szek a
gyü le ke ze ti ér te sí tő be egy „ki lé pé si
nyi lat ko za tot”. Fö lé írom: „Mi vel
úgy sem jön so ha a temp lom ba, ki is

lép het az egy ház ból. Így meg spó rol -
ja az egy há zi adót. Tölt se ki, és ad ja
át a lel ké szé nek!” Meg is je lent a gyü -
le ke ze ti lap ban.

– Eh hez azért kel lett bá tor ság…
– Mit mond jak, volt is nagy fel há -

bo ro dás. Jöt tek új ság írók, jött a rá dió,
a té vé. Meg ro han tak, és azt kér dez -
ték: hogy gon do lom, hogy ma gyar lé -
tem re ilyen vál to zást aka rok a dán
egy ház ban? Szá mom ra ez lel ki is -
me re ti kér dés volt. Aki egy ház tag, az
le gyen egy ház tag. Aki nem fog lal ko -
zik az egy ház zal, az ne le gyen az. Ezt
nem na gyon ér tet ték, mert Dá ni á ban
az volt a tra dí ció, hogy min den ki tag -
ja a nép egy ház nak. Hár man-né gyen
töl töt ték ki a ki lé pé si nyi lat ko za tot.
Töb ben vi szont oda ír ták a lap ra a vé -
le mé nyü ket, hogy jö vök én eh hez,
mit kép ze lek. „Mi tud juk, mit je lent
ke resz tény nek len ni, a ma gya rok ne
jöj je nek ide ta ní ta ni.”

– És mi lett en nek a do log nak a kö -
vet kez mé nye?

– Pél dá ul az, hogy a fi a ta lok is fel -
fi gyel tek rám. Ez a pap mond va la -
mit! A meg je lent nyi lat ko zat nyo -
mán el kezd tek jön ni a fi a ta lok. Egy
if jú sá gi bib lia kör is ala kult, amely -
ben ala po san vé gig be szél tük, mit le -
het ne csi nál ni „ez zel az egy ház zal”.
Va la me lyik fiú azt mond ta, hogy
zár juk be a temp lo mot, és ak kor rög -
tön fog nak jár ni az em be rek. Ami -
kor a va sár na pi tex tus az volt, hogy
a pász tor ott hagy ja a ki lenc ven ki len -
cet, és el megy az egy el ve szett bá rá -
nyért, be zár tuk a temp lo mot, és
ki ír tuk, hogy most el men tünk a ki -
lenc ven ki lenc el ve szett bá rá nyért.
Mert most egy bá rány van a temp -
lom ban, és a töb bi az el ve szett. Le -
men tünk a pi ac tér re, és el mond tuk,
hogy hi á nyoz tok… Per sze fel je len -
tet tek, hogy nem tar tot tam meg az

is ten tisz te le tet. A püs pök sze ren csé -
re meg ér tet te, hogy mi ért csi nál tuk.
Azt mond ta, na gyon jó a gon do lat,
az igye ke zet, de ilyet még se le het
ten ni. Meg ígér tem ne ki, hogy ez után
rend ben lesz min den. Vé gül fél év
múl va – lel ki is me re ti ok ból – én lép -
tem ki az egy ház ból.

– Te hát a lel ki is me re te még sem
hagy ta nyu god ni. Mi tör tént ez után?

– 1971-ben le he tő sé gem nyílt új ra
Ca ra cas ban szol gál ni, ahon nan Pós -
fay György el ment. De te le volt a fe -
jem a dá ni ai küz del mek kel. Azo kat
va la hogy Ve ne zu e lá ban akar tam
meg vív ni, ami vi szont le he tet len
volt. Sok bu ta sá got csi nál tam, mert
ott is élé re ál lí tot tam a dol go kat.
Nem ma rad tam to vább fél év nél.
Vissza jöt tem Dá ni á ba, és a fe le sé -
gem mel együtt ar ra a meg győ ző -
dés re ju tot tunk, hogy el köl tö zünk vi -
dék re. Ta lál tunk egy kis ré gi, ten ger -
par ti ha lász há zat, azt ki bé rel tük. A fe -
le sé gem ta ní tott a szom széd fa lu ban,
én pe dig er dész vol tam: fát vág tam,
mo gyo ró ül tet vényt gon doz tam. Ké -
sőbb két má sik fi a tal csa lád is el ha -
tá roz ta, hogy mel lénk köl tö zik. Ala -
pí tunk egy kö zös sé get, tá vol a vi lág
za já tól. Ez nyolc évig, 1980-ig tar tott.
Kü lön bö ző prog ra mo kat szer vez -
tünk. Ar ra gon dol tunk, hogy a ko ló -
ni ánk olyan hely lesz, aho vá a vá ros -
ban meg fá radt em be rek vissza vo nul -
hat nak, és más kép pen él het nek. Sok
ven dé günk és lá to ga tónk is volt,
akik él vez ték azt, hogy ná lunk ki csit
a ter mé szet ben le het nek. 

– Nem hi ány zott a lel ké szi szol -
gá lat?

– De. Sok szor gon dol tam ar ra,
hogy itt va gyok, er dész va gyok, fát
vá gok, él ve zem a ten ger kö zel sé gét,
hor gá szok – de mi lesz a lel ké szi szol -
gá lat tal? A vá ros ban volt egy kis re -
for má tus gyü le ke zet. A lel ké szük
ép pen nyug díj ba ment. Ami kor meg -
tud ták, hogy ott la kom a kör nyé ken,
meg kér tek, le gyek a lel ké szük. Dá ni -
á ban szer ve zet ten nincs re for má tus
egy ház. A ta gok ne ve i ből de rült ki,
hogy a hu ge not ták le szár ma zot tai,
akik még az 1600-as évek vé gén me -

ne kül tek Dá ni á ba. Azt mond ták, én
ma gyar va gyok, ná lunk sok a re for -
má tus… Na gyon meg sze ret tem őket.
Ez nem a nép egy ház volt, ha nem
min den ki a sa ját ere jé ből igye ke zett
fenn tar ta ni a kö zös sé get és részt
ven ni a gyü le ke zet éle té ben. Va la hogy
ha son lí tott az ak ko ri ma gyar or szá gi
hely zet hez. Így let tem ott lel kész. Volt
egy kis is ko lá juk, ab ban is el kezd tem
ta ní ta ni, sőt idő vel a ve ze tő je let tem. 

– Te hát sín re ke rült az éle te, nem
volt több lel ki is me re ti kér dés…

– Nem egé szen. Ak ko ri ban sok
prob lé ma adó dott a há zas sá gom -
ban. Teo ló gi ai vi ták vol tak köz tünk
a fe le sé gem mel. Ké sőbb el vál tunk. Ő
lel kész lett, én Kop pen há gá ba köl töz -
tem, és új ra meg nő sül tem. Ak kor
már nem volt le he tő sé gem vissza tér -
ni a dán nép egy ház ba. Ren ge teg ál -
lást meg pá lyáz tam, de ami kor ol vas -
ták a ne ve met – kö szön ték, nem kér -
tek be lő lem. Ar ra gon dol tam, ha
ennyi re ha rag sza nak a „Szi las ra”, ak -
kor meg vál toz ta tom a ne ve met. A
nagy anyá mat Knuth nak hív ták, ami
egy jó dán név. És meg vál toz tat tam
a ne ve met: Emil At ti la Knuth nak hív -
tak az után. De rög tön át lát tak raj tam
a pá lyá zat ki írók, mert utá na néz tek,
hogy ki ez a Knuth. És rá jöt tek, hogy
ez a Szi las At ti la. Ca ra cas ban vi -
szont is mét meg üre se dett az ál lás, im -
már har mad szor. Le ve let ír tam ne kik,
és meg hív tak. Na gyon szép éve ket
töl töt tem ott 1983 és 1988 kö zött.
Tisz táz tam ma gam ban, hogy nem le -
het mást csi nál ni, mint azt, amit a
gyü le ke zet el vár. Ve ne zu e lá ban ak kor
még elég jó élet és sok ma gyar volt. 

– Nem küz dött hon vággyal ennyi
köl tö zés után?

– Én azért több ször jöt tem Ma -
gyar or szág ra nya ral ni. Ek ko ri ban
ad tam be a ha za te le pe dé si ké rel me -
met is. A nyolc va nas évek leg vé gén
már érez te az em ber, hogy itt va la mi
vál to zás fog tör tén ni. 1988 szep tem -
be ré ben ha za jöt tem Bu da pest re.
Édes anyám idős volt. Hí vott ha za a
csa lá di ház ba, mert már nem bír ta
egye dül fenn tar ta ni. Ha za te le pül -
tem. Ek kor D. Sze bik Im re püs pök na -
gyon ked ve sen meg kér de zett, nem
aka rok-e Bu da vár ban szol gá la tot
vál lal ni ki se gí tő lel kész ként. Fi ze -
tést nem kap tam, csak úti költ ség-té -
rí tést. A ve ne zu e lai spó ro lás ból él -
tem, ott jól fi zet tek. Nagy igé nye im
nem vol tak. Ez na gyon jó pe ri ó du sa
volt az éle tem nek. Kel lett ah hoz,
hogy job ban meg is mer jem a ha zai
egy há zi vi szo nyo kat. Az tán egy idő -
re ki men tem Pest hi deg kút ra, ahol a
gyer mek ko ro mat töl töt tem, de ott
nem ta lált jó ta laj ra az én mű kö dé -
sem. Ak kor jöt tem a Du nán túl ra,
Tés re, ott 1997-től 2001-ig szol gál tam.
Tés ről men tem nyug díj ba. Utá na
Zir cen, majd Győ rött lak tam, je len -
leg Vár pa lo tán élek. 

– Ho gyan össze gez né ed di gi élet -
út ját?

– Én pró bál tam a dol go kat, hely ze -
te ket min dig kí vül ről is lát ni. Nem
csak úgy, aho gyan azok, akik ben ne
él nek, és min dig ugyan azt te szik. Lá -
tom, hogy egy há zunk ban már ge ne -
rá ci ók óta min den ki ugyan azt csi nál -
ja, ugyan ab ban a lég kör ben nő fel. Ke -
vés olyan lel kész van, aki nek az ap ja,
nagy ap ja, báty ja, hú ga vagy va la ki je ne
len ne lel kész, vagy ne egy há zi al kal -
ma zás ban dol goz na. Sok szor ki csit
dán szem mel is meg íté lem a hely ze -
tet. A ta pasz ta la ta im, ame lye ket Ve -
ne zu e lá ban és Dá ni á ban is sze rez tem,
má sok, mint amit itt lá tok. Ezért egy
ki csit min dig ki lóg tam a sor ból. Dá -
ni á ban azért, mert ott min dig a ma -
gyar egy há zi hát tér volt a gon do la ta -
im ban, itt hon meg a kül föl di. De a
ket tő össze ha son lí tá sá ból min dig
adó dik va la mi. Most vi szont a kri ti -
ká kat már ab ba kell hagy nom. Ad dig,
amíg az em ber ma ga dönt így…

g ME nyEs Gyu la

Akitalelkiismeretenemhagyott
nyugodni

In ter jú Szi las At ti la nyu gal ma zott lel késszel

Emil Attila Knuth, alias Szilas Attila
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Min den gye rek sze re ti a fész kén ál -
ló, pi ros cső rű, nagy ma da rat. A fe -
hér gó lyák már ci us ban ér kez nek ha -
za Af ri ká ból, és ami kor az el ső ke le -
pe lés vé gig száll a fa lu fe lett, a gye re -
kek mo so lyog va in te get nek ne kik.

A pá rok ko ráb ban a kis fa lu si há -
zak ol dal nyí lá sú, szé les ké mé nye i re
épí tet ték fész ke i ket, ma az osz lo pok -
ra erő sí tett áll vá nyok ra köl töz tek át.

Fész ke i ket min den év ben ta ta -
roz zák, bő ví tik, így azok idő vel te kin -
té lyes nagy sá gú ak és akár több má -
zsa sú lyú ak le het nek. Ol da la ik ban
rend sze re sen „al bér lők”, há zi és me -
zei ve re bek, né ha se re gé lyek, ba ráz -
da bil le ge tők épí tik sa ját fész kü ket. A
ve re bek olyan büsz kén csi ri pel nek a
ki ál ló gallya kon, mint ha a nagy fész -
ket ők épí tet ték vol na.

A há rom-öt to já son a szü lők fel -
vált va kot la nak, de ami kor a fi ó kák
kö rül be lül egy hó nap múl va ki kel nek,
egyi kük min dig a fész ken ma rad,

őr zi őket. Csak a már na gyobb fi ó ká -
kat hagy ják őri zet le nül, és hord ják
ne kik mind ket ten a táp lá lé kot.

A gó lyák nem csak kí gyó val és bé -
ká val él nek. Per sze meg fog ják őket,
akár a vi pe rát is, de ezen kí vül még
sok mást is esz nek. Ét lap ju kon sok
sás ka, tü csök, gi lisz ta sze re pel, de gő -
té ket és ap ró rág csá ló kat is fo gyasz -
ta nak. Ta lán lát ta tok már a szán tó
trak tor mö gött sé tá ló gó lyát, amint
a ki for du ló rö gök kö zül kap ja fel
hosszú cső ré vel a poc ko kat, ege re ket
és a cse re bo gár pa jo ro kat. A fé szek -
re vissza tér ve az tán az össze gyűlt táp -
lá lé kot mind a fi ó kák elé ök len de zik,
azok pe dig egy mást lök dös ve és ta -
szi gál va igye kez nek mi nél töb bet
fel kap ni be lő le.

A fi a ta lok jú li us ban már áll nak a
fé szek ben, és szár nya ik kal ver des ve

ké szül nek a nagy nap ra, ami kor szü -
le ik kel re pül het nek ki a ré tek re és a
to cso gók hoz. Fi gyel jé tek meg a cső -
rü ket: ilyen kor még nem pi ros, ha -
nem fe ke te szí nű.

A gó lyák au gusz tus ban a nagy le -
ge lő kön gyü le kez nek, ahol né ha több
szá zan van nak együtt. A hó nap má -

so dik fe lé ben in dul nak Af ri ka fe lé.
Szep tem ber kö ze pé re va la mennyi
gó lya el hagy ja Ma gyar or szá got. Af -
ri ka leg dé libb csücs ké ig is el jut hat -
nak, ez lég vo nal ban tíz ezer ki lo mé -
tert je lent.

A gó lya fo ko zot tan vé dett, ter mé -
szet vé del mi ér té ke száz ezer fo rint.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Él a fe hé ren kí vül más gó lya is ha -
zánk ban?
2. Hány fe hér gó lya-pár költ Ma -
gyar or szá gon?
3. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy gó -
lya?

Fehérgólya

Me sélnek AZ áll Atok

Vá la szok: 1. igen, a fe ke te gó lya; 2. kb.
öt ezer pár; 3. kb. há rom ezer-öt száz
gramm.
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A zsi dó nép nek so ká ig csak az Úr, az
egy igaz Is ten volt a ki rá lya. Ő az ál -
ta la vá lasz tott pró fé ták és bí rák se gít -
sé gé vel irá nyí tot ta a né pet.

Csak hogy egy idő után Iz rá el né -
pe lá za doz ni kez dett. Föl di ki rályt
akart ma gá nak, mint ahogy a kö rü -
löt te élő más né pek nek is volt. Is ten -
nek na gyon nem tet szett ez a ké rés,
mert azt je len tet te, hogy az em be -
rek már nem bíz nak meg ab ban az
Úr ban, aki ki vá lasz tot ta, se gí tet te és
meg ál dot ta őket. En nek el le né re
tel je sí tet te ké ré sü ket. Előt te azon -
ban Sá mu el pró fé ta út ján fi gyel mez -
tet te őket, hogy a ki rá lyok sok szor
fog nak ke gyet len dol go kat is pa ran -
csol ni ne kik. De a nép nem tö rő dött
ezek kel a fi gyel mez te té sek kel. Így
lett Saul a zsi dók el ső ki rá lya. Két

éve ural ko dott, ami kor a fi lisz te u -
sok kal ví vott egyik harc ban nem
úgy tett, ahogy az Úr meg pa ran csol -
ta. Ezért nem tar tott so ká ig a ki rály -
sá ga. 

Sault a tró non Dá vid kö vet te, Dá -
vi dot pe dig a fia, Sa la mon.

AzalábbirajzokSaul,DávidésSa-
lamonéleténekegy-egyepizódját
ábrázolják.Párosítsátokösszeaké-
peketésahozzájuktartozószöve-
geketúgy,hogyakörökbeírjátokbe
amegfelelőbetűket!

A)Sokatharcoltafiliszteusokkal.
B) Bölcs ítéletet hozott például
kétvitatkozóasszonydolgábanis.
C)Saulkirálytgyakrannyugtatta
megalantjátékával.

D)Mielőttkirálylett,egyparittyá-
vallegyőzteahatalmasfiliszteus
katonát,Góliátot.
E) Amikor Dávid másodszor is
megkímélteazéletét,aszekértá-
borbanaludtaföldön.Afejemel-
lettvoltalándzsájaésavizeskor-
sója.
F)Negyvenévesuralkodása alatt
Jeruzsálemettettemegazország
fővárosává.
G)AmikorSámuelprófétakirállyá
kentefel,őapjaelkóboroltszama-
rátkereste.
H) Ő építette fel a jeruzsálemi
nagytemplomot.
I)UralkodásaelejénazÚrmegje-
lentálmában.Egydolgotkérhetett
tőle Salamon, és ő bölcsességet
kért.

Izráelelsőkirályai



„Míg a ha lál el nem vá laszt” –
mond ja, gon dol ja sok fi a tal pár
mos tan ság, hi szen a ta vasz és a
nyár az es kü vők „sze zon ja”. Hang zott
már el ez a mon dat nem egy sa já tos
hely szí nen – hő lég bal lon tól a ten -
ger fe né kig –, de úgy lát szik, még
min dig le het újí ta ni; leg alább is jó né -
hány New York-i
pár nak si ke rült az
idén olyan he lyet vá -
lasz ta nia, ahol el ed -
dig nem igen volt
szo ká s el re beg ni a
bol do gí tó igent. Ha
hin ni le het az in ter -
ne tes hír adás nak, a
New York-i Marb le
te me tő ezen a nyá ron
ki mon dot tan nép -
sze rű es kü vői hely -
szín nek bi zo nyult. A
pá rok haj lan dók ki fi -
zet ni a 2500 dol lá ros – az az mint egy
570 ezer fo rin tos – bér leti dí jat is,
hogy itt kel hes se nek egy be…

Amint egy es kü vő jé re ké szü lő dő
vő le gény a saj tó nak el mond ta, ará -
já val azért vá lasz tot ták ezt a hely -
színt, mert ke vés ennyi re szép zöld
te rü le tet ta lál ni Man hat tan ben. Az,
hogy a „szép zöld” mel les leg te me -
tő, nem za var ja őket. Más pá rok vi -
szont azért ép pen itt köt nek há zas -
sá got, mert kü lö nö sen ro man ti -
kus nak tart ják azt a tényt, hogy kö -
rü löt tük a sí rok ban há zas pá rok
alusszák együtt örök ál mu kat, és
úgy hi szik, et től az ő sze rel mük is
örök ké tart majd. Akad nak olyan je -
gye sek is, akik ép pen a szü le ik sír -
já nál tart ják az es kü vő jü ket, így –

vé li a pár – fel me nő ik is „együtt le -
het nek ve lük” a ce re mó ni án. 

A te me tők azért en ge dé lye zik, hogy
ná luk tart sák az es kü vő ket, mert az így
be folyt pénzt ké sőbb kar ban tar tás ra,
fel újí tá sok ra tud ják köl te ni.

Úgy vé lem, mind az zal együtt,
hogy nincs szebb a sí rig tar tó hű ség -

nél, az öt let még is kis sé mor bid nak
hat… En nek el le né re előbb-utóbb –
mint ko ráb ban annyi min den más –
akár hoz zánk is be gyű rűz het. És
eset leg még po zi tív ho za dé ka is le het:
se gít het ab ban, hogy job ban örül jünk
a tár sunk nak, hogy ko mo lyab ban
ve gyük az es kün ket, il let ve hogy ne
fél jünk annyi ra a ha lál tól.

Ennyi „hasz na” vél he tő en va ló ban
le het an nak, ha a pár kö zös éle té nek
kez de te egy be fo nó dik a sí rok ké pé vel,
em lé kez tet ve őket a föl di vég re.

Min ket, ke resz té nye ket pe dig e hír
em lé kez tet het ar ra, hogy egész éle -
tünk – és vég ső bú csúnk is – Is ten ke -
zé ben van. Hi szen mi tud juk, hogy a
ha lál és a ri deg sír nem a vég ál lo más.

g Gaz dag Zsu zsan na

Asírontúl
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„Is ten a gő gö sök nek el len áll, az alá -
za to sak nak pe dig ke gyel met ad.”
(1Pt 5,5)

Szent há rom ság ün ne pe után a 11. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
er re fi gyel mez te tik az Úr el hí vott,
meg iga zí tott gyer me ke it: ke resz tyén éle tünk so rán min dig ke gye lem re szo -
ru lunk. „Krisz tus ál tal, hit ben van me ne te lünk ah hoz a ke gye lem hez, amely -
ben ál lunk, és di cse ke dünk is az zal a re mény ség gel, hogy ré sze se dünk Is -
ten di cső sé gé ben.” (Róm 5,2; LK) Ő el né mít ja a sa ját igaz sá gá val di csek vőt,
és az alá za tost fel ma gasz tal ja. Ki áltsd: „Kö nyö rülj raj tam, Uram, mert erőt -
len va gyok.” (GyLK 673) Ne fe led jük Urunk ez évi igénk ben adott bá to rí -
tá sát (lásd 2Kor 12,9), s a vám sze dő imád sá gát te gyük élet gya kor la tunk ká:
„Is ten, légy ir gal mas ne kem, bű nös nek.” Jé zus ne künk is mond ja: „…min den -
ki, aki fel ma gasz tal ja ma gát, meg aláz ta tik, aki pe dig meg aláz za ma gát, fel -
ma gasz tal ta tik.” (Lk 18,13.14) Ez igék kap csán ír ja Lu ther: „Nem áll hat meg
Is ten előtt, ki föl dig nem aláz ko dik. Ez után mer je va la ki fel ma gasz tal ni ma -
gát! Ha csak ujj nyi val a fe le ba rá tom, sőt a leg ko mi szabb bű nös fö lé to lom
ma ga mat – Is ten meg aláz!” Pál a bű nö sök kö zött ne vez te ma gát el ső nek,
és meg iga zu lás ta ná ban ki mond ta: „…ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál -
tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez; nem cse le ke de te kért…” (Ef 2,8–
9) He ti igénk elő ké pé nek is te kint het jük Is ten e ket tős, pró fé tai üze ne tét:
„…én, az Úr, te szem ala csonnyá a ma gas fát, és ma gas sá az ala csony fát. Én
szá rí tom ki a zöl del lő fát, és én te szem vi ru ló vá a ki szá radt fát.” (Ez 17,24)
Nem volt tíz igaz em ber a rom lott So do má ban; vét kük igen sú lyos sá lett:
„Az Úr pe dig kén kö ves tü zes esőt bo csá tott So do má ra és Go mo rá ra, az Úr -
tól, az ég ből. Így pusz tí tot ta el azo kat a vá ro so kat és azt az egész kör nyé ket…”
(1Móz 19,24–25) Csak Lót me ne kült meg két le á nyá val. A po gány asszony
nagy hi té vel sza ván fog ja Jé zust, ami kor el uta sí tó vá la szát hall ja: „…nem jó
el ven ni a gyer me kek ke nye rét, és oda dob ni a ku tyák nak.” Iga zat ad ne ki, Urá -
nak is me ri el: „Úgy van, Uram, de a ku tyák is esz nek az asz tal alatt a gyer -
me kek mor zsá i ból.” Alá za tos ké ré se így be tel je sül: „Ezért a szó ért mon dom:
menj el, le á nyod ból ki ment az ör dög.” (Mk 7,27–29) A pres bi ter társ Pé ter a
„vén” pres bi te re ket és az if jab ba kat egy aránt in ti: „egy más iránt pe dig va -
la mennyi en le gye tek alá za to sak” (1Pt 5,5a; az in dok lást lásd he ti igénk ben).
Ma ga is meg ta pasz tal ta ez igék igaz sá gát; mi u tán meg ta gad ta Jé zust, ő sze -
líd szem mel reá te kin tett. Ek kor vissza em lé ke zett sza vá ra: „Ma, mi előtt meg -
szó lal a ka kas, há rom szor ta gadsz meg en gem. Az tán ki ment, és ke ser ves sí -
rás ra fa kadt.” (Lk 22,/34/61–62) Is te nünk min den kor meg aláz min den ke -
vély sé get: „Ő le ta szít ja a ma gas ból az ott la kó kat, le rom bol ja a meg erő sí -
tett vá rost…” Csak a hű sé ges, igaz nép lak hat az erős vá ros ban, ame lyik az
Úr ban bí zik; s az ő há la éne kük: „Erős vá ro sunk van: az Úr kő fa lat és bás -
tyát ál lí tott vé del mé re.” (Ézs 26,5.1) S ez le het a te éne ked: „Jé zus Krisz tus,
én Meg vál tóm, / Légy te az én kő vá rom! / A te vé res se be id ben / Üd vö met
meg ta lá lom.” (EÉ 408,5) Ő vár! 

g Ga rai And rás

hEtIÚtRAVALÓ

Fel vet tek a teo ló gi á ra. Na gyon bol dog
vol tam, hi szen egy – el en ged he tet le nül
szük sé ges – lé pés sel kö ze lebb ke rül tem
ah hoz, hogy lel kész le hes sek. Há lá val
volt te le a szí vem, meg is kö szön tem
imád ság ban Is ten nek, és ez töl töt te be
min den gon do la to mat.

Va sár nap – ahogy más kor is – el -
men tem az is ten tisz te let re. Lel ké -
szünk ép pen sza bad sá gon volt, ezért
a gyü le ke zet ko ráb bi, már nyug dí jas
lel kész nő je szol gált. A zá ró ének a 11.
li tur gia jól is mert kér dé se volt: „Mily
nagy az Úr ke gyel mes sé ge, van-e em -
ber, kit meg nem hat? Van-e szív, mely
min dent fe led ve, az Is ten nek há lát
nem ad?” 

Eb ben a pil la nat ban a lel kész nő -
vel össze kap cso ló dott a te kin te tünk.
Nem tu dom, gon dolt-e bár mit is, de
én hir te len meg me re ved tem. Mert
az nap nem vet tem úr va cso rát! Az Úr
ke gyel mes sé ge, mely meg ha tott, még -
sem in dí tot ta el lép te i met az úr va cso -
rai ol tár hoz. Van-e szív? Egy biz to san.
Az enyém.

Az a ti zen négy év vel ez előt ti va sár -
nap bi zo nyos te kin tet ben for du ló -
pon tot je len tett az úr va cso rá hoz va -
ló hoz zá ál lá som ban. Ad dig ugyan is
szin te ki zá ró lag ak kor vet tem úr va -
cso rát, ha a sze ret te im mel együtt te -
het tem, s ha va la mi mi att er re nem
volt mód, in kább én is a pad ban ma -

rad tam. Ak kor is ezért ma rad tam tá -
vol, bár na gyon vágy tam rá. 

Az éne ket és a lel kész nő pil lan tá sát
azon ban ar ra hasz nál ta fel Is ten, hogy
rá döb bent sen: az úr va cso ra vé tel sze -
mé lyes do log! Mély, meg hitt kö zös sé get
él he tek át az Úr Jé zus sal, ami kor tes -
tét és vé rét ve szem, s há lás szív vel fo -
gad ha tom a tő le ka pott bűn bo csá na -
tot és az ő irán tam va ló sze re te tét. Ha
az Úr ke gyel me meg érint és hív, ak kor
si et he tek hoz zá öröm mel.

A 11. li tur gi át az óta is sok szor hal -
lot tam, éne kel tem. Örü lök en nek,
mert em lé kez tet a lec ké re, amit ta ní -
tott…

g Hu lEj Eni kő

Úr va cso ra

Cor rie ten Boom hol land evan gé lis -
ta cso dá la tos dol go kat ír Me net rend
cí mű – Amsz ter dam ban 1969-ben
meg je lent – mun ká já ban az evan gé -
li um lánc re ak ci ó já ról. A le ír tak ta nul -
sá go sak le het nek az éb re dé si moz ga -
lom szá má ra.

Az ige hir de tő Auszt rá li á ban egy
nagy temp lo mi össze jö ve tel vé gén a
dön tés előtt ál ló em be re ket hí vo gat -
ta, hogy jöj je nek elő re. Két kis le ány
volt az el ső, aki ele get tett a hí vás -
nak. Meg áll tak előt te, és egyi kük,
Betty min den ki fü le hal la tá ra meg -
kér dez te: „Na gyon ki csi va gyok én
ah hoz, hogy ar ra kér jem az Úr Jé -
zust, hogy az én szí vem ben is ve gyen
la ko zást?” „Egy ál ta lán nem – vá la -
szol ta Cor rie ten Boom –, Jé zust
még a ve re bek is ér de kel ték, és te
sok kal na gyobb vagy, mint egy ve -
réb! Jé zus azt mond ta: »En ged jé tek
hoz zám jön ni a gyer me ke ket!«”
Ten Boom meg val lot ta, hogy ő öt -
éves volt, ami kor ar ra kér te Jé -
zust, hogy lak jon a szí vé ben.
Meg is tet te, és at tól kezd ve
ve le van.

Ek kor Betty olyan han go -
san szó lalt meg, hogy az
egész temp lom ban le he tett
hal la ni: „Úr Jé zus, én na -
gyon ren det len vol tam.
Kér lek, jöjj a szí vem be, és
tisz títsd meg a te vé red del!”

És Jé zus ezt meg is tet te,
mert meg ígér te igé jé ben:
„Íme, az aj tó előtt ál lok, és
zör ge tek: ha va la ki meg -
hall ja a han go mat, és ki nyit -
ja az aj tót, be me gyek ah hoz,
és ve le va cso rá lok, ő pe dig én -
ve lem.” (Jel 3,20) Cor rie meg -
je gyez te: egé szen biz tos, hogy
be megy min den ki szí vé be, aki
meg nyit ja előt te szí ve aj ta ját. Ő
so ha sem kér de zi: hány éves vagy?

A má sik kis lány nak meg azt
mond ta: „Te is meg aka rod ten ni
ezt?” Er re ő azt fe lel te: „Már há rom
hét tel ez előtt meg tet tem, és az óta
min den nap imád koz tam Bettyért,
hogy ő is te gye meg, és ez most meg -
tör tént.” „Ak kor most már ket ten
imád koz za tok egy har ma dik le á -
nyért” – mond ta Cor rie a kis lá -
nyok nak. Azok egy más ra néz tek, és
szin te egy szer re mond ták: „Igen,
An ne ké ért!”

Meg ígér ték, hogy imád koz ni fog -
nak An ne ké ért, hogy az Úr ko pog -
tas son az ő szí vé nek aj ta ján is, és ha
ez meg tör tént, ak kor hár man fog -
nak imád koz ni egy ne gye dik le á -
nyért, az tán együtt egy ötö di kért, és
így to vább. 

Ez az evan gé li um lánc re ak ci ó ja,
amely el kez dő dött a két kis lány szí -
vé ben, akik még ta lán nyolc éve sek
sem vol tak. A má so kért va ló imád -
ko zás lánc re ak ci ó ja min den ki szí vé -
ben el kez dőd het, így min den ki tud

mun kál kod ni Is ten or szá gá nak ter -
je dé sé ért.

Cor rie ten Boom egy má sik al ka -
lom mal azt mond ta el, hogy ta lál ko -
zott egy if jú sá gi cso port tal In vercar -
gill ben (Új-Zél and), a kö vet ke ző
szol gá la ti he lyén. Volt egy na gyon
szép es té je. Har minc fi a tal em ber
volt együtt, és a Szent lé lek mun kál -
ko dott a szí vek ben.

Egy év múl va is mét ugyan ott járt.
Ta lál ko zott a lel késszel, és ér dek lő -
dött az if jú sá gi cso port után. „Na gyon
szé pen meg van nak” – mond ta a lel -
kész, de na gyon kér te őt, szol gál jon
is mét kö zöt tük, ma es te új ra együtt
lesz nek. Cor rie igent mon dott.

Ahogy es te be lé pett a te rem be, azt
mond ta a nagy szám ban egy be gyűl -
tek nek: „Szí ve sen szó lok hoz zá tok, de
én más cso por tot vár tam. Itt két száz
fi a tal em ber van, de én ar ra a har -
minc ra gon dol tam, akik kel leg utóbb
együtt vol tunk. Bár nem szá mít –
mond ta –, hogy két száz nak vagy
har minc nak szol gá lok-e.” 

Er re meg szó lal tak az egy be gyűl -
tek: „Mi ugyan az a cso port va -
gyunk, ame lyik kel leg utóbb fog lal -
ko zott.” Öröm mel mond ták el, hogy
ami kor a Szent lé lek mun kál kod ni
kez dett a szí vük ben, vágy tá madt
ben nük, hogy lel ke ket nyer je nek
meg. Min den hé ten tar tot tak bib lia -
órát, ima órá val egy be köt ve. Min -
den ki meg ne ve zett egyet az is me rő -

sei kö zül, aki még nem is mer te az
Urat, s meg ígér ték, hogy még azon
a hé ten be szél nek ve le az Úr Jé zus -
ról. S ha az il le tő el fo gad ta az Urat,
ak kor őt is meg hív ták a bib lia órá ra,
az tán ő sok szor to váb bi há rom-
négy ne vet is em lí tett, aki kért imád -
koz ni kel le ne. Meg is tet ték, a mun -
ka la vi na sze rű en ha ladt to vább. Így
most már két szá zan van nak, és kö -
zü lük töb ben már a bib lia is ko lá ban
is ta ní ta nak.

E könyv ol va sá sa ar ra döb ben tett
rá, hogy Is ten mi lyen so kat te het egy
hí vő em ber éle te ál tal a tő le még tá -
vol le vő lel kek hoz zá ve ze té sé ért.
El gon dol kod tam: mennyi vel töb bet
te het nék én is Is ten or szá gá nak ter -
je dé sé ért! Is ten meg men tő, üd vö zí -
tő üze ne tét el kell jut tat ni min den -
ki hez, a po gá nyok hoz is. És ha az
utol só is meg is mer te Jé zus hí vó sza -
vát, ak kor el ér ke zett az „idők tel jes -

sé ge”. Akit te hát az Úr Jé zus Krisz -
tus fel hasz nál ar ra, hogy má sok

meg tér je nek, Jé zus vissza jö ve -
te lén mun kál ko dik.

Ezek után sok gon do lat tá -
madt ben nem. Az is ko lai
szüne tek ben sok he lyen
van nak lel ki al kal mak, eze -
ken el in dul hat na ez az
evan gé li u mi lánc re ak ció:
a hit re ju tott fi a ta lok, fel -
nőt tek meg té ré sük örö -
mé ről be szá mol ná nak leg -
kö ze leb bi ba rá ta ik nak, is -
me rő se ik nek, ro ko na ik -
nak, és ar ra kér nék őket,
hogy ők is fo gad ják be szí -
vük be Jé zust.

De gon do lok a temp lo mi
kö zös sé gek re is. Mi lyen ál -

dott evan gé li u mi lánc re ak ció
in dul hat na el, ha az is ten tisz -

te le te ken ka pott lel ki ál dá sok ról
leg alább egy kö ze li hoz zá tar to zó -

nak be szá mol ná nak az is ten tisz te -
le tek rész ve vői, és imád ko zó sze re -
tet tel hív nák őket a temp lo mi kö zös -
sé gek be! Kü lö nö sen hasz nos len ne,
ha min den pres bi ter test vér leg alább
egy, temp lom ba nem já ró gyü le ke ze ti
ta got hoz na ma gá val az is ten tisz te -
le tek re. 

Gon dol juk csak meg, mi lyen cso -
dá la tos len ne en nek a kö vet kez mé -
nye! Temp lo ma ink meg tel né nek vá -
gya ko zó szí vű kal ló dó test vé rek kel!

Még to vább gon dol va az evan gé -
li u mi lánc re ak ci ót: mennyi ál dás
szár maz na ab ból, ha az Evan gé li kus
Élet ben meg je le nő bi zony ság té te -
lek ről az ol va sók be szá mol ná nak
kör nye ze tük ben!

Ked ves test vé rem! Ha te is lánc sze -
me le szel en nek az evan gé li u mi lánc -
re ak ci ó nak, ak kor bát ran re mél het -
jük, hogy Is ten Szent lel ke se gí ti egy -
há zunk, ma gyar né pünk lel ki fel éb -
re dé sét. Kö nyö rög jünk ér te!

g SzEn czi Lász ló

Azevangéliumláncreakciója
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Az előt tünk járt éb resz tő ige hir de -
tők éle té ről és mun kás sá gá ról szó -
ló so ro zat ban édes apám ról kel lett
szól nom. Öröm mel tet tem, hi szen
adó sa va gyok ne ki, ám sok kal in kább
Urunk nak kö szön he tem, hogy édes -
apám egy szer re volt szi go rú és sze -
re tő apa s ugyan ak kor ál dott ige hir -
de tő, aki nek szol gá la tá ból erő söd -
het tem csa lá dunk tag ja i val együtt. 

* * *

Zász ka licz ky Pál Rá don szü le tett
1905. de cem ber 20-án föld mű ves -
csa lád ban. Az ötö dik ele mit be fe jez -
ve Vá cott, majd Aszó don járt gim -
ná zi um ba. A sop ro ni teo ló gia el vég -
zé se után D. raf fay Sán dor püs pök
szen tel te lel késszé Bu da pes ten 1930.
feb ru ár 4-én.

Bé kés csa bán és Bu da pest-Fa sor -
ban volt se géd lel kész, Pit va ro son he -
lyet tes, köz ben egy éven át Hel sin -
ki ben ösz tön dí jas. 1934. au gusz tus
26-tól 1962. au gusz tus 6-án be kö vet -
ke zett ha lá lá ig a fó ti gyü le ke zet lel -
ké sze ként szol gált. 

1939-ben ala pí tot ta a fó ti Jung -
mann Ir ma Ár va há zat, 1947-ben a
fó ti Man dák Má ria Bel misszi ói Ott -
hont. Köz ben 1940-től 1950-ig a
Pest me gyei Evan gé li kus Fel ső Egy -
ház me gye es pe re se volt, 1957/58-
ban né hány hó na pon át a Dé li Egy -
ház ke rü let püs pök he lyet te se. 

Az 1950 már ci u sá ban tar tott or -
szá gos köz gyű lés ha tá ro za tai el len
be nyúj tott pe tí ció egyik alá író ja, az
alá írók meg bí zott ja volt, ezért ál lá -
sá ból több mint fél év re fel füg gesz -
tet ték, így a két idő sebb fi át nem
kon fir mál hat ta… Az ár va ház épü le -
tét ál la mo sí tot ták, a Man dák-ott -
hon ból „köz egy há zi ér dek ből” ki til -
tot ták őt. 1954 ja nu ár já ban ta ka ré -
kos ság ra va ló hi vat ko zás sal vissza -
von ták a Ma gyar Bib lia ta nács Ószö -
vet sé gi Szak bi zott sá gá ban 1948-tól
vég zett for dí tó mun ká ra szó ló meg -
bí za tá sát. 

A Man dák-vil lát a tu laj do nos,
Man dák Má ria ere de ti leg csa lá -
dunk ra szán dé ko zott örö kí te ni, ezt
azon ban szü le ink nem fo gad ták el.
Így vál ha tott hit mé lyí tő kon fe ren ci -
ák, té li tan fo lya mok hely szí né vé, s
lett egy há zunk kán tor kép zé sé nek ál -
dott ott ho na a mai na pig. 

* * *

A Gáncs Ala dár ál tal ala pí tott Ba -
rá ti Moz ga lom tag ja ként 1939–1960
kö zött negy ven hét gyü le ke ze ti evan -
gé li zá ci ót vég zett, va la mint szá mos
kon fe ren cia reg ge li vagy es ti evan -
gé li zá ci ós so ro za ta in szol gált Ta hi -
ban és Gye nes di á son, Pi lis csa bán és
Fó ton; ezek kö zött ki lenc lel kész -
evan gé li zá ció volt. Eze ken túl még
száz nál több el vég zett ven dég-ige -
hir de té si, il let ve -elő adá si al kal mat
tar tunk szá mon, s ezek ben ben ne
sin cse nek az es pe re si fel ada tok hoz
tar to zó hi va ta los al kal mak pré di ká -
ci ói. Ott ho ni gyü le ke ze té ben min -
den va sár nap ra há rom ige hir de tés -

sel kel lett ké szül nie… Le gyen ál dott
Urunk, hogy az evan gé li zá tor-ige -
hir de tő bír ta lel ki-szel le mi erő vel! 

Mun kás sá gá nak be mu ta tá sá hoz
mint egy két száz öt ven, szó ról szó ra
le írt ige hir de tés, egy lel ké szevan gé -
li zá ció és két gyü le ke ze ti evan gé li -
zá ció szö ve ge s több száz rész le tes
váz lat áll ren del ke zé sem re. Ige hir -
de té sei a Szent lé lek se gít sé gül hí vá -
sá val a szó szé ken kap ták meg vég -
ső for má ju kat. So kak vé le mé nye
sze rint sod ró ere jű pré di ká ci ó i ból
va la mi utá noz ha tat lan pa rasz ti ős -
erő, bib li kus be ágya zott ság és szik -
la szi lárd meg győ ző dés su gár zott, s
hi szem, hogy a Lé lek je len lé te mi att
nem le he tett nem fi gyel ni rá. 

* * *

A rá di csa lá di ott hon ból Zász ka -
licz ky Pál a csa lá di és a gyü le ke zeti
ke gyes ség élő kap cso la tát hoz ta
ma gá val. A kis fi lia az esz ten dő szá -
mos va sár nap ján nem ka pott lel ké -
szi szol gá la tot, az is ten tisz te le ten az
anyai nagy apa, ké sőbb pe dig az
édes apa ol vas ta fel az ese dé kes
ige hir de tést Lu ther posz til lás kö -
te té ből. 

Édes any ja már szü le té se előtt is
imád ko zott ér te, pap nak szán ta.
Nem le he tett elég gé há lás az édes -
anyai sze re te tért, pe dig gyer mek ko -
rá ban na gyon meg bán tot ta. Több -
ször el mond ta, hogy egy al ka lom mal
ki ver te az édes any ja ke zé ből a fe lé -
je nyúj tott ke nye ret, s el fu tott. Ezt
a pél dát egy al ka lom mal így foly tat -
ta: „Tud já tok, an nál ret te ne te sebb
nincs, mint ami kor Is ten ki tár ja
szí ve min den sze re te tét, s mi os to -
ba ság ból le ver jük, amit sze re tet ből
elénk tett…”

Bi zo nyá ra jó irány ba te rel get ték a
pi a ris ta pap ta ná rok, s ők ja va sol ták,
hogy a Sop ron ba ké szü lő gim na zis -
ta az utol só osz tályt már evan gé li -
kus gim ná zi um ban vé gez ze. A gim -
ná zi um nál je len tő sebb a sop ro ni
teo ló gia sze re pe. A lu the ri teo ló gi -
á ra tu dós pro fesszo rok so ra ta ní tot -
ta, ám a leg na gyobb ha tást bi zo nyá -
ra De ák Já nos pro fesszor gya ko rol -
ta rá, aki nem csak a hé ber nyelv s az
ószö vet sé gi tu do má nyok ta nu lá sá -
ra biz tat ta, de evan gé li u mi lel kü le -
té vel hi tét is for mál ta. 

Az éb resz tő ige hir de tés sel az egy -
esz ten dős finn ta nul mány úton is -
mer ke dett meg. A finn egy ház éb -
re dé si moz gal mai kö zül a fel éb red -
tek moz gal ma lett szá má ra a leg fon -
to sabb, pél dá juk ból meg ta nul ta,
hogy „hir det ni kell a na pon kén ti
bűn bá na tot és a bűn el le ni sza ka dat -
lan har cot”. Kis köny vet írt Mal mi -
va ara Vil mos ról is, aki nem csak
„erős fegy ver volt Is ten ke zé ben az
egy há zi mun ká ban, (de) fák lya ként
égett a finn ha za ügyé ért is”. Ér te is
az édes any ja imád ko zott, hogy a kis
Vi li ből olyan pap le gyen, mint az
édes ap ja volt, aki „fel emel te a gyá -
vá kat és el tik kad ta kat, és vit te erő -
vel és ha ta lom mal Krisz tus hoz. És az
em be rek sír tak az öröm től, hogy az
út nyit va, hogy az ir ga lom na gyobb,
mint az íté let, hogy min den azok nak
a tu laj do na le het, akik nek sem mi jük
sem volt.” 

* * *

A kér dés az, hogy a gyü le ke ze ti ige -
hir de tés és az evan gé li zá ció két fel -
adat-e vagy egy. Ta pasz tal tam, hogy
édes apám szol gá la tá ban ugyan az a
tar ta lom szó lalt meg min de nütt,
nem volt kü lönb ség egy fó ti va sár -
nap és egy má sik, na gyobb lét szá mú
gyü le ke zet ben vagy kon fe ren ci án
vég zett szol gá la ta kö zött. Hit re,

meg té rés re, élet úju lás ra – egy szó val
Krisz tus Jé zus hoz – hív ta hall ga tó it
sze mé lye sen és köz vet le nül min -
de nütt. 

Az evan gé li zá ció cél já ról így szólt
ő ma ga: „Vall juk és hisszük, hogy…
egy há zunk evan gé li zá ci ós moz gal -
má nak cél ja (…) az egy ház meg me -
re ve dett ke re tei kö zött el aludt egy -
ház ta gok fel éb resz té se, az élő Krisz -
tus hoz va ló oda ve ze té se és raj ta
ke resz tül az egy ház meg újí tá sa”.

Sok szor be szélt öröm mel ar ról,
hogy a finn evan gé li ku sok mind a
négy éb re dé si moz gal ma meg ma radt
az egy ház ke re tei kö zött, erő sít ve és
meg újít va az egy há zat. 

* * *

Az ál ta la fel hasz nált evan gé li zá ci ós
so ro za tok alap igéi kö zött ta lál juk Jó -
nás köny vét, a bű nös asszony, a tíz
lep rás, Zá ke us és Ta más tör té ne tét.
A pél dá za tok kö zül a bo lond gaz -
dag, il let ve a té koz ló fiú pél dá za ta
sze re pel. 

Egy-egy tör té net ese mé nyei fel -
osz tód nak az evan gé li zá ci ós hét
egyes es té in, a tör té net vagy a pél -
dá zat sze rep lő je megy a ma ga út ján,
út ja az evan gé li zá ció so rán egy szer
csak az ige hir de tő és az ige hall ga tó
út ja is lesz, s a Lé lek ál tal meg te rem -
tett szent egy ide jű ség so rán ku dar -
ca i ban a ma gunk ku dar ca i ra is me -
rünk, bűn bá na ta ben nün ket is bűn -
bá nat ra kész tet, s ve le együtt mi ma -
gunk is el fo gad juk Is te nünk bo csá -
na tát a Krisz tus ban.

* * *

Az evan gé li zá ci ós ige hir de tés foly -
tat ta a re for má ció gya kor la tát, amely
egy részt „elő ször a tör vényt hir det -
te, és ami kor össze tör tek a ke mény
szí vek, két ség be es tek ön ma guk fö -
lött, ak kor hang zott fel az evan gé li -
um a szo ron ga tott, ret te gő lel ki is me -
re tek vi gasz ta lá sá ra. Ezt a sor ren det
vet te át a pi e tiz mus és a mo dern
evan gé li zá lás is… Más részt: (a re for -
má ció) el ső sor ban öröm hír ként hir -
de ti az evan gé li u mot, s a bűn bo csá -
nat cso dá ján, a ke reszt ség fel fog ha -
tat lan nagy aján dé kán épül fel az
egész üze net. Is ten ke gyel me eli bénk
jön, in gyen va ló mó don új éle tet
adott már ne künk.” Ezután, en nek
alap ján mu tat ja fel bű nös sé gün ket (s
te gyük hoz zá: mu lasz tá sa ink so -

rát!), mint ami nem csak ide gen, de
el len sé ges Is ten től ka pott éle tünk -
kel…” (Ur bán Er nő)

Zász ka licz ky Pál evan gé li zá ci ós
szol gá la ta i ban gyak rab ban jár ta az el -
ső utat, ám nem volt ide gen szá má -
ra a má so dik sem. Az el ső re az
arany bor jú tör té ne te alap ján mon -
dott ige hir de té sé ben ta lá lunk pél dát.
Áron bű ne az volt, hogy „az élő Is tent
sa ját tet szé se, íz lé se, vá gyai és ösz tö -
nei sze rint for mál ta… A Bib lia is ten -

ké pe a bűnt gyű lö lő, szi go rú és szent,
igaz, de ke gyel mes bűn bo csá tó Is ten.
Ehe lyett… for má lunk ma gunk nak
egy jó sá gos mennyei öreg urat, aki a
mi egyé ni éle tünk kis ded dol ga i val
mit sem tö rő dik… Ám aki nek for -
mál ha tó Is te ne van, an nak a hi te is
for mál ha tó. Az ilyen hit ből el tű nik a
bűn is me re te is, s a bűn tu dat is…” Ez -
zel szem ben Is ten for mál ja az em -
bert, s oda kész te ti az egyet len igaz
szen tély hez, a Gol go tá hoz, ahol fel -
ra gyog a ke reszt tit ka… Se hol sem
tom bol a bűn ere je úgy, mint a ke -
resz ten, de se hol sem gya ko rol olyan
nagy ke gyel met az Is ten, mint a ke -
resz ten!”

A má so dik út ra pél da le het a 95.
zsol tár alap ján el mon dott ige hir de -
té se. Elő ször meg hir de ti Is ten ke -
gyel mét, utol ér he tet len sze re te tét.
„Az Is ten ha tal mas, min den ki ről
gon dot vi se lő Is ten, hull junk hát
térd re előt te!… Az Is ten ön ma gát a
gyer me kei előtt ki je len tő Is ten, hull -
junk hát térd re előt te!… Ám az Is -
ten min den em be ri ma ga tar tást
meg íté lő Is ten is, hull junk hát térd -
re előt te!” A be fe je ző gon do lat:
„Sok szor mond juk cso dá nak azt,
ha egy ke mény szív meg lá gyul, és
meg nyí lik az Is ten előtt. Min den
meg té rés cso da… Ám az még na -
gyobb cso da, ha… az Is ten szól, s a
szív zár va ma rad…”

* * *

Zász ka licz ky Pál a leg rit kább eset -
ben be szélt ál ta lá nos ság ban a bűn -
ről, min dig csak a tex tus ban meg ne -
ve zett ről szólt, de sok kal in kább az
em be ri bűn gyö ke ré ről, a hi tet len -
ség ről, amely vé gül is az el ső pa ran -
cso lat sem mi be vé te le. A bo lond
gaz dag pél dá za ta alap ján sem mond -
ta ki, hogy a gaz dag bű nös. Ar ról be -
szélt, hogy a gaz dag min den nel szá -
molt, de nem szá molt az Is ten nel…

A gaz dag te hát az én köz pon tú em -
ber, aki va la kit vagy va la mit ál lít az
Is ten he lyé re, az éle te el ső he lyé re.
Az „egyél-igyál, gyö nyör köd jél” biz -
ta tás „el té vesz tett biz ta tás”, a gyo -
mor em be rek vi lág né ze te, „akik csak
a tes ti élet re épí te nek, akik a lel kü -
ket is tes ti ek kel biz tat ják… Pe dig a
test bű ne i ért a lé lek is, az egész em -
ber jut kár ho zat ra!”

* * *

A ke gye lem hir de té se épp oly konk -
rét, mint a bűn ről szó ló be széd,
rend sze rint a tex tus sza va i ból, mon -
da ni va ló já ból kö vet ke zett. A nagy
va cso rá ról szó ló pél dá zat alap ján
hang zott evan gé li zá ció so rán ezt
mond ta: „Is ten vár, mind nyá jun kat
vár ja… A leg cso dá la to sabb va ló -
ság, hogy Is ten te rí tett asz ta lá nál van
hely! Van hely! Ez a rö vid két szó a
tel jes evan gé li um!”

* * *

Zász ka licz ky Pál szá má ra az ószö vet -
sé gi tex tus hasz ná la ta ma gá tól ér tő -
dő volt, kü lö nö sen a lel ké szevan gé -
li zá ci ók al kal má ból nyúlt az Ószö -
vet ség hez. („Az Ószö vet ség pap jai:
Áron, Nádáb, Abi hu, Éli, Sá mu el” –
„Az Ószö vet ség evan gé lis tá ja: Hó -
se ás”.) A Szent írás lu the rá nus hasz -
ná la ta cí mű dol go za tá ban Lu ther -
re hi vat ko zik, aki nek szá má ra a
Bib lia „a ke gye lem ki je len tő je”, „a hit
szü lő any ja”, „is ten gyer me ki mi vol -
tunk esz köz lő je”, amely nek kö ze -
pé ben Krisz tus áll. Az iga zi szent
köny vek mind ró la pré di kál nak, és
a zsi nór mér té kük: be szél nek-e s
mi lyen mér ték ben Krisz tus ról. 

Lu ther ál lás pont ja meg egye zik
az apos to lo ké val, gon dol junk csak
Fü löp re, aki a sze re csen ko mor nyik
ké ré sé re Ézs 53-ból ol va sott tex -
tus ból „ki in dul va hir det te ne ki Jé -
zust”. Eb ből kö vet ke zik, hogy az
ószö vet sé gi alap ige meg szó lal ta tá -
sa után ma gá tól ér te tő dő en lép át az
ige hir de tő a kap cso ló dó új szö vet sé -
gi mon da ni va ló hir de té sé be, ami kor
az több, mint az alap ige mon da ni -
va ló ja, ami kor az „új” be töl ti, ki tel -
je sí ti, sőt meg gaz da gít ja az „ót”,
vagy ép pen Jé zus nyo mán túl lép
raj ta, ne tán el ve ti. 

* * *

Az evan gé li kus evan gé li zá ci ó nak
je len tős kér dé se volt a kö vet ke ző:
van-e lét jo go sult sá ga az úgy ne ve zett
ne ve lé si ke resz tyén ség nek, a ke -
resz tyén ség be be le szü le tett em ber
éles for du lat nél kül is el jut-e az
őszin te bűn bá na tig, a Krisz tus ban
bi za ko dó bűn bo csá na tig, üd vös sé -
ge bi zo nyos sá gá ig s az új éle tig,
vagy sem. 

Eh hez a vi tá hoz szólt hoz zá Zász -
ka licz ky Pál Az éb re dé si és ne ve lé si
ke resz tyén ség cí mű írá sá val (Bel -
misszi ói mun ka prog ram, 1948). Eb -
ben az írá sá ban el is me ri mind két ke -
resz tyén élet for ma igaz sá ga it, de
be mu tat ja mind ket tő kí sér té se it is.
A cikk konk lú zi ó ja: mind két cso -
port nak hir det ni kell a meg té rés re
szó lí tó evan gé li u mot. S ön ma gá -
ban „sem a ne ve lé si, sem az éb re dé -
si ke resz tyén ség nem biz to sít ja az
üd vös sé get, mert az üd vös ség nek
egyet len alap ja van: az élő hit tel el -
fo ga dott bűn bo csá tó ke gye lem”. 

Le he tek-e én, vagy le het-e bár ki
kö zöt tünk olyan „ve te rán” Krisz -
tus-hí vő ke resz tyén, aki nek szá má -
ra már ak tu a li tá sát ve szí tet te az
evan gé li um hir de té sé ben fel kí nált
ke gye lem? S ha „ius tus” va gyok is
már, az az Is ten től meg iga zí tott és a
bűn ál má ból fel éb redt „igaz”, még -
is „pec cator” is ma ra dok, hol tig
Urunk ke gyel mé re szo ru ló bű nös. 

Ál dott le gyen az Úr, hogy bűn bo -
csá tó és új élet re erőt adó ke gyel mét
nem von ja meg egyi künk től sem!

g Id. Zász ka licz ky Pál 

serkenjfel,akialuszol!
Zász ka licz ky Pál (1905–1962) – mo za i kok egy elő adás ból

fókusz



A föld göm bö lyű. Ezért míg az egyik
fe lén nap pal van, a má si kon éj sza ka.
Az egyik fe lén va lós idő ben kö ve tik
az em be rek az ese mé nye ket a kü lön -
bö ző au dio vi zu á lis mé di u mo kon, a
má sik fe lén pe dig bé ké sen al sza nak,
hogy más nap fel vé tel ről néz zék vagy
hall gas sák meg azo kat a hí re ket,
ame lyek ről a vi lág egyik fe le már ér -
te sült.

Idén Eu ró pá ban volt mind az
olim pia, mind a lab da rú gó-Eu ró pa-
baj nok ság, így ne künk, ma gya rok nak
nem kel lett szem be sül nünk az idő el -
to ló dás okoz ta kö vet kez mé nyek kel.
De még ha kel lett vol na is, a te le ví -
zió- és rá dió csa tor nák va ló szí nű leg
jól össze han golt me net rend sze rint
mű köd tek vol na, hogy azok, akik a
dél utá ni vagy es ti mű sor ra vár nak, ne
ér te sül je nek a kel le té nél ko ráb ban az
ered mé nyek ről. 

A fo ci eu ró pai „bel ügy” volt, az
olim pia azon ban va la mennyi kon ti -
nens ra jon gó it meg moz gat ta, így
más föld ré sze ken oko zott prob lé -
mát, hogy a mé di u mok úgy ad ja nak
hírt a sport ese mé nyek ről a köz ve tí -
té sek előtt, hogy va ló já ban ne ad ja -
nak hírt. Sőt va ló já ban a té vé fel vé te -
le ket le ját szó NBC tár sa ság ko moly
ne héz sé gek kel küz dött emi att.

Azt mond ják, hogy az idei volt az
el ső „kö zös sé gi olim pia”. No ha pél -
dá ul a Twit ter ne vű mikrob log-
szol gál ta tás már lé te zett a pe kin gi
olim pia ide je alatt is, a mos ta ni já -
téko kon egyet len nap alatt több
kap cso ló dó in for má ci ót ad tak köz -
re raj ta ke resz tül, mint négy éve az
olim pia tel jes ide je alatt. Mind ez

per sze nem kor lá to zó dott a Twit ter -
re: a Fa ce boo kon vagy a Go og le+-on
ugyan úgy hem zseg tek az ered mé -
nye ket köz zé te vő vagy azok ra uta -
ló be jegy zé sek. 

Az Egye sült Ál la mok ban is csak a
té vé köz ve tí tés mu ta tott csú szást, az
on-line la pok ugyan is va lós idő ben
szá mol tak be az ese mé nyek ről, így
az tán aki az ered mé nyek is me re te
nél kül akar ta meg néz ni a ko ráb ban
már le zaj lott sport ese mé nye ket, a
leg job ban tet te, ha be sem kap csol -
ta a szá mí tó gé pét.

Óha tat la nul igen so kan is mer het -
ték meg te hát túl ko rán az ered mé -
nye ket, az NBC ada tai alap ján még -
is ez lett min den idők leg né zet tebb
olim pi á ja. És ta lán csak a ri vá lis
ESPN ká bel té vé-há ló zat el nö ke pa -
nasz kod ha tott, hogy az ame ri kai
kul tú rá tól ide gen a sport ese mé nyek
fel vé tel ről tör té nő köz ve tí té se, a né -
zők ked vü ket lel ték az olim pi ai já té -
kok nyo mon kö ve té sé ben.

A kö zös sé gi jel ző így nem vé let le -
nül lett te li be ta lá ló, fő leg, ha ab ból
a szem pont ból néz zük, hogy az el -
múlt négy év ben mennyit fej lő dött
a kö zös sé gi mé dia. Négy év vel ez -
előtt a Twit ter nek 6 mil lió fel hasz -
ná ló ja volt, ma pe dig 140 mil lió; a
Fa ce book tag ja i nak szá ma pe dig 100
mil li ó ról 845 mil li ó ra nőtt. A Twit -
ter gya ra po dá sa még szem be tű -
nőbb, ha fi gye lem be vesszük, hogy
az ol da lon Usa in Bolt ja ma i kai fu -
tó nak je len leg több kö ve tő je van (7,6
mil lió), mint ahány fel hasz ná ló ja
négy év vel ez előtt össze sen volt a
mikrob log-szol gál ta tás nak. 

A ko rai fel mé ré sek ered mé nyei
sze rint az olim pia ra jon gó i nak 87%-a
ter vez te, hogy köz zé tesz in for má ci -
ó kat a kö zös sé gi ol da la kon, és mi re
a já té kok el kez dőd tek, az olim pia hi -
va ta los Fa ce book-ol da la 3 mil lió láj -
kot ka pott, il let ve Twit te ren 1,1 mil -
li ó an kezd ték kö vet ni.

Hogy ne ma rad jon ér de kes ség
nél kül az olim pi ai szám há bo rú, ér de -
mes meg em lí te ni a kü lön fé le he lye -
ken fel buk ka nó #ru le40 (40. sza bály)
cím ké ket. Az olim pi ai bi zott ság szi -
go rú sza bály za tot dol go zott ki ar ra,
hogy a já té ko kon részt ve vő spor to -
lók mi lyen fel té te lek mel lett hasz nál -
hat ják a ver seny ide je alatt a kö zös -
sé gi mé dia-esz kö zö ket. 

Töb bek kö zött nem te het tek köz -
zé vi deo- vagy hang fel vé telt az ese -
mény ről, nem ír hat tak trá gár szö ve -
ge ket, nem rek lá moz hat tak sem mi -
lyen cé get, de még az olim pi ai öt ka -
ri kát sem hasz nál hat ták. Kü lö nö sen
a nem hi va ta los szpon zo rok ne vét
nem ír hat ták le, így az er ről ren del ke -
ző 40. sza bály el len a leg kü lön fé lébb
mó don til ta koz tak az olim pi ai részt -
ve vők. Dawn Har per ame ri kai sprin -
ter pél dá ul ra gasz tó sza lag gal „fog ta
be” a sa ját szá ját, s a sza la gon a ru le40
fel irat ol vas ha tó (https://twit ter.com/
DHarp 100 mH/sta tus/22973788 3043 -
504128). Va ló szí nű leg így nem sér tet -
te meg a sza bályt, vi szont til ta ko zá sa
so kak hoz el ju tott.

g Nagy BEn cE

Rádiócsend
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Lel kész  elő de ink kö zött ki emel ke dő
he lyet fog lal el Pál fy Jó zsef. Éle te, mű -
kö dé se ar ra az idő szak ra esik, ami kor
kez de tét vet te a küz de lem ön ál ló
nem ze ti éle tün kért…

Pál fy Jó zsef 1812. au gusz tus 20-án
Fa rá don szü le te tett job bágy szü lők
gyer me ke ként. Az éles eszű gyer mek
szel le mi ké pes sé gei ha mar fel tűn tek
szü le i nek és ké sőb bi ta ní tó já nak.
Még nem volt hat éves, ami kor édes -
ap ja es tén ként, a mun ka vé gez té vel
ír ni-ol vas ni ta ní tot ta. Az is ko lá ban
az után mo hón szív ta ma gá ba ta ní tó -
ja ma gya rá za ta it. 

1823-ban, ti zen egy éves ko rá ban –
pap juk és ta ní tó juk biz ta tá sá ra –
szü lei Sop ron ba vit ték, hogy a pa ti -
nás vá ros ősi is ko lá já ban foly tas sa ta -
nul má nya it. Szü le i nek ko moly meg -
ter he lést je len tett a jó eszű és szor -
gal mas fiú ta nít ta tá sa, ám a kis di ák
ma ga is ta ní tott, hogy hoz zá já rul jon
sa ját ta nul má nya i nak költ sé ge i hez.

Sop ron ban ek kor volt lel kész Kis Já -
nos szu per in ten dens, az iro dal mi és tár -
sa dal mi élet ki vá ló sá ga. Ta lán az ő
biz ta tá sá ra ha tá roz ta el Pál fy – ro ko -
nok vol tak kü lön ben –, hogy ta nul má -
nya it a teo ló gi án foly tat ja, és lel kész lesz.

Teo ló gus di ák ként Pál fy 1832–33-
ban a Ma gyar Tár sa ság „ti tok no ka”
(tit ká ra) volt, és öröm mel vett részt az
ön kép ző kö ri mun ká ban. 1833-ban el -
kö szönt Sop ron tól, és rö vid ide ig a bé -
csi teo ló gi ai fa kul tá son ta nult. 1834 áp -
ri li sá ban gróf Zay Ká roly gyer me ke -
i nek ne ve lő je lett. A ké sőb bi evan gé -
li kus fő fel ügye lő nél al kal ma nyílt ar -
ra, hogy még job ban tá jé ko zód jon
egy há zunk bel ső éle té ről, és be te -
kint he tett a po li ti ká ba is, hi szen há -
zi gaz dá ja e kor szak egyik leg is mer tebb
egy há zi és po li ti kai sze mé lyi sé ge volt. 

A rév ko má ro mi egy ház – Kis Já nos
szu per in ten dens aján la tá ra – 1836. jú -

ni us 24-én „káp lán-pro fesszor rá” vá -
lasz tot ta Pál fyt: meg hív ta se géd lel -
kész nek és is ko lá já ba ta nár nak.

Nagy kedv vel és lel ke se dés sel fog -
lal ta el ál lá sát. Há rom év múl va már
a Mencs he lyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség vá lasz tot ta meg – egy han gú -
lag – lel ké szé vé. Ott ala pí tott csa lá -
dot. Igé nyes gyü le ke ze té ben bol do -
gan szol gál ta egy há zát és a ha zát. Tu -
dá sa, tisz ta em ber sé ge gyü le ke ze té -
nek ha tá ra in túl is is mert té tet te.

Nem so ká ra, már 1841. ja nu ár 17-
én el fog lal ta a sop ro ni lí ce um egyik
ta ná ri ál lá sát, de csak rö vid ide ig ta -
ní tott, mert 1842. áp ri lis 3-án az ar -
ti ku lá ris Nagy ge resd vá lasz tot ta meg
pap já nak. Pün kösd el ső nap ján tar -
tot ta meg be kö szön tő ige hir de té -
sét, jól le het hi va ta lát csak a tan év be -
fe je zé se után vet te át. Új gyü le ke ze -
té ben is to vább „ta ní tott”: la tin nyelv -
tan köny vét ott fe jez te be. 

Nyá ron egy ház ke rü le te szám ve vő -
nek is meg vá lasz tot ta. Több let mun -
ká val já ró új tiszt sé gé ben ter vet ké -
szí tett a pénz tá rak ke ze lé sé re. Ja va -
sol ta, hogy a lel ki is me re te sebb mun -
ka ér de ké ben min den egy ház me -
gyé ben lé te sít se nek kü lön pénz tá ro -
si és szám ve vői tiszt sé get. 

Pál fy Jó zsef ne vé hez fű ző dik az
egy há zi épü le tek tűz biz to sí tá sa. Szo -
ci á lis gon dol ko dá sa ki ter jedt az öreg
lel ké szek re, lel kész öz ve gyek re, lel -
kész ár vák ra: egy ház ke rü le ti „gyám ol -
da” fel ál lí tá sát in dít vá nyoz ta, négy
fi ze té si osz tállyal, amely a be fi ze tők -
nek több-ke ve sebb nyug dí jat biz to sí -
tott vol na. Sok be szél ge tés, vi tat ko zás,
küz de lem és meg nem ér tés után je -
lent het te be, hogy a lel ké szek és a ta -
ní tók mind tag jai a „gyá mol dá nak”.

A sop ro ni is ko la to váb bi fej lő dé -
se ér de ké ben 1853-ban el cse rél te a jö -
ve del me ző nagy ge res di pa ró ki át a ki -

lenc száz pen gő fo rin tos sop ro ni ta -
nár ság ra. A lí ce um nyol ca dik osz tá -
lyá ban Gyu rátz Fe renc nek – a ké sőb -
bi du nán tú li egy ház ke rü le ti püs pök -
nek – ma gyar egy ház tör té ne tet, a
teo ló gi án pe dig ma gyar egy ház tör té -
ne tet és egy ház jo got ta ní tott. 

Nép gyű lé se ken, de még pré di ká ci -
ó i ban is bát ran ki fe je zés re jut tat ta azo -
no su lá sát a már ci u si for ra da lom esz -
mé i vel. A ne héz idők ben is áll ha ta tos
ma radt: a sza bad ság harc le ve ré se
után hosszú ide ig meg fi gye lés alatt
tar tot ták, és gya kor ta zak lat ták. No -
ha a Bach-kor szak ban so ká ig az in téz -
mény mű kö dé se is ve szély ben for gott,
ugyan ak kor el is vár ta ta ná ra i tól a di -
ák ság (és lé nye gé ben egész evan gé li -
kus egy há zunk), hogy a ré gi is ko lá ban
ha za fi as szel lem ben ta nít sa nak. Nos,
Pál fy nem oko zott csa ló dást. 

Ké zi köny vek, tan köny vek nem vol -
tak, s ami kor a hely tar tó ta nács meg -
til tot ta a kéz irat ból va ló ta ní tást, Pál -
fy lát ta el nö ven dé ke it jegy ze tek kel, se -
géd esz kö zök kel. Köz ben el ké szí tet te
Lu ther Kis ká té já nak for dí tá sát, rö vi -
debb, majd bő vebb for má ban ke -
resz tény egy ház tör té ne tet írt. 

1860. jú li us 24-én meg ala kí tot ta a
Du nán tú li Gyám in té ze tet. Prog ram -
ját meg küld te min den gyü le ke zet nek.
Nem so ká ra az Egye te mes Gyám in -
té zet is meg ala kult, és ami kor Eöt vös
Jó zsef mi nisz ter 1867-ben el ké szí -
tet te a nép ok ta tás ról szó ló tör vény -
cik ket, an nak meg vi ta tá sá ra Pál fyt is
meg hív ta. 

Pál fy Jó zsef tisz te len dő ta nárt
szív ba ja vit te sír ba 1869. jú li us 5-én.
Nagy ge res di utó da, Trsz tyénsz ky
Gyu la és Kol ben heyer Mór sop ro ni
lel kész te met te nagy rész vét mel lett. 

Élet pél dá ja je le nünk ben is ser -
ken tő!

g Dr. Bar cza Bé la

Agyámoldaalapítólelkészemlékezete
Két száz éve szü le tett Pál fy Jó zsef

mozaik
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evan gé li kus nak vagy ke resz tyén nek ke resz te lünk?
Jé zus és pa ran csa sze rint a ke reszt ség hi tünk alap ja. Vé le mé nyem sze rint még -
is té ve dé sek kí sé rik ezt az alap ve tő fo gal mat, nem csak a köz tu dat ban, ha nem
evan gé li kus he ti la punk ban is. A kö zel múlt ban két al ka lom mal is ta lál koz tam
szá mom ra meg hök ken tő ki je len té sek kel a ke reszt ség gel kap cso lat ban.

Né hány hó nap ja az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem év zá ró já ról ké -
szí tett tu dó sí tás sze rint a rek tor úr „evan gé li kus nak ke resz telt” em be rek ről
be szélt. Ek kor még azt gon dol tam, hogy az EvÉ let a rek tor úr irán ti tisz te -
let ből ír ta le szó sze rint be szé dét. Az augusztus 5-i szám ban a Pe tő fi hi te cí -
mű cikk ben (6. o.) is mét fel buk kant a kö vet ke ző: „Az evan gé li kus nak ke resz -
telt Pe tő fi ek kor… ne ki vá gott az or szág nak.” 

Hadd te gyem fel a kér dést ná lam teo ló gi a i lag kép zet tebb ke resz tyén test -
vé re im nek: Ugye nem evan gé li kus nak, ha nem ke resz tyén nek ke resz te lünk?

Az em be ri rész a ke reszt szü lők és a szü lők szó be li ígé re té re „épül”, amely
saj nos az ese tek nagy ré szé ben a fe le dés ho má lyá ba me rül… A kon fir má ci -
ós fel ké szí tés és a hit tan órák al kal má val ke rül nek elő az evan gé li kus hit el -
vek, de a kon fir má ció sem töl ti be azt a sze re pet, amely re hi va tott len ne: meg -
erő sí tés, sze mé lyes el fo ga dó vá lasz a ke reszt ség ben Is ten től ka pott aján dék -
ra. Saj nos ez a ti zen két-ti zen há rom éves kor ban meg va ló sí tott „ki kon fir mál -
ko dás” is ku dar cot val lott. De hogy evan gé li kus nak ke resz tel ni?! Ta lán még
a fel nőtt ke reszt ség al kal má val sem hasz nál nám ezt a „for du la tot”. 

„Ke resz tyé nek va gyunk…” – ezt éne kel jük. 
Egye dül üd vö zí tő ke resz tyén fe le ke zet nincs!
Ha „evan gé li kus nak vagy ka to li kus nak ke resz tel né nek”, ak kor nem len ne

le he tő ség ké sőbb más fe le ke ze tet vagy „fe le ke zet kö zi” ke resz tény kö zös sé -
get vá lasz ta ni, ami kor a Bib lia alap ján ar ra a meg győ ző dés re jut va la ki, hogy
a má sik kö zös ség hit el vei kö ze lebb van nak a tisz ta ta ní tás hoz, a „So la scrip -
turá hoz”, és ott gyü möl csö zőb ben meg él he tő a Krisz tus-kö ve tés. Egyet len
fe le ke zet sem tart hat sen kit az egy há za „rab sá gá ban”, még ilyen rá uta ló su -
gal ma zás sal sem, mert eb ből jön nek azok az el íté lé sek, hogy „meg ta gad ta
a val lá sát!”. Krisz tus meg ta ga dá sa, a bűn vá lasz tá sa és Is ten től tá vol, tő le el -
sza kad va, ön ma gunk nak él ni – az a ke resz tény hit meg ta ga dá sa.

DE chErt György (Pé te ri)

e g yH áZ é s vil ág H áló

rovatgazda: Nagy Bence

VálaszDechertGyörgylevelére
Teo ló gi ai ér te lem ben va ló ban igaz, hogy a ke reszt ség nek nincs fe le ke ze ti jel -
le ge. Akit Krisz tus Urunk pa ran csa sze rint meg ke resz tel nek, az Krisz tus tes -
té nek, „az egye te mes anya szent egy ház nak” (Hi szek egy) lesz a tag ja. A fe le ke -
ze ti el kö te le ző dés al kal ma va ló ban a kon fir má ció, ami kor a kon fir má ci ó ban
ré sze sü lő tu da to san vál lal ja az adott egy ház hoz va ló tar to zá sát, és hi tét az adott
egy ház ta ní tá sa sze rint vall ja meg.

A teo ló gi ai igaz ság és az egy há zi (és nem is csak az egy há zi) köz be széd ben
ki ala kult szó hasz ná lat azon ban nem min dig fe di egy mást. Le het, hogy za va -
ró ez a jelenség, de ten ni nem so kat le het el le ne, sok eset ben nem is ér de mes. 

A köz be széd a ke resz te lés sel kap cso lat ban nem a teo ló gi ai igaz ság ra, ha -
nem ar ra a gya kor lat ra ala poz, hogy a meg ke resz tel te ket az egy ház (mind egyik
egy ház) anya köny ve zi. Ke resz te lé si anya köny vet pe dig csak a gyü le ke ze tek ve -
zet nek, il let ve ve zet het nek. A gyü le ke zet pe dig – bár teo ló gi a i lag az egye te -
mes anya szent egy ház gyü le ke ze te – gya kor la ti lag és fő leg köz- és egy ház jo -
gi lag egy adott fe le ke zet egy ház szer ve ze té nek a ré sze. Az anya könyv be be ve -
ze tett ke resz te lést is min dig az adott gyü le ke zet pap ja, il let ve lel ké sze vég zi. 

Te hát a gya kor lat ban a ke resz te lés – el te kint ve a sür gős ese tek től, ami kor
a ke resz te len dő élet ve szély ben van – nem fe le ke zet sem le ges he lyen tör té nik,
és nem is fe le ke zet sem le ges sze mély hajt ja vég re. Meg tör tén tét pe dig nem
fe le ke zet sem le ges anya könyv ben re giszt rál ja. 

Ezért ami kor – akár az egy há zi, akár a vi lá gi – köz be széd ben ar ról hal -
lunk, hogy va la kit evan gé li kus nak, ka to li kus nak stb. ke resz tel tek, nem fel -
tét le nül kell a be szé lő ről rossz szán dé kot vagy teo ló gi ai mű ve let len sé get fel -
té te lez nünk. Hi szen csak azt fe je zi ki, hogy ami kor egy cse cse mőt evan gé -
li kus lel kész evan gé li kus szer tar tás sze rint ke resz tel meg, és ezt evan gé li kus
gyü le ke zet anya köny vé ben re giszt rál ja, azt – a szü lők és ke reszt szü lők fo -
ga dal mát is fi gye lem be vé ve – az zal a szán dék kal és az zal a re mény ség gel te -
szi, hogy a gyer mek evan gé li kus kör nye zet ben fog ke resz tény hit ben ne vel -
ked ni, és ké sőbb majd tu da to san is az evan gé li kus egy ház kö zös sé gé ben akar -
ja hi tét meg val la ni és meg él ni. 

Teo ló gi ai ala pon nem he lye sel he tő, ha va la kit pusz tán ne vé nek a ke resz -
te lé si anya könyv ben va ló elő for du lá sa mi att tar ta nak szá mon evan gé li kus -
ként, ka to li kus ként, sőt egy ál ta lán ke resz tény ként. Teo ló gi ai ér te lem ben csak
azo kat len ne sza bad ke resz tény ként – és ezen be lül evan gé li kus ként stb. –
szá mon tar ta nunk, akik ről tud juk, hogy ma guk is an nak vall ják (val lot ták)
ma gu kat, és amennyi ben le he tő sé gük van (volt) rá, részt vesz nek (részt vet -
tek) az egy ház hit éle té ben. 

Egy ház jo gi ér te lem ben – fő leg már nem élő sze mé lyek ese tén – a fe le ke -
ze ti ho va tar to zás meg íté lé se szem pont já ból még is az anya köny vi be jegy zés
a per dön tő.

g Vég hE lyi An tal evan gé li kus lel kész, 
az or szá gos iro da teo ló gi ai re fe ren se, 

az EvÉ let A va sár nap igé je ro va tá nak ve ze tő je

Kommentár nélkül – Mohorán megörökítette Schermann ákos
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b Magyarországiközépkoritemp-
lomok tájolása címmel jelent
megnemrégibenegykiadvány,
amelyMagyarországösszes (!)
középkoritemplomának–szé-
kesegyház, plébániatemplom,
középkori eredetű templom,
templomrom,-maradvány,ko-
lostor-éskörtemplom–tájolá-
si adatait tartalmazza kataló-
gusában. Valamennyi hajlékot
(közülüknapjainkbanéppegy
tucatvanevangélikusgyüleke-
zet használatában) 1450 előtt
tűztékki,alapozták,illetveépí-
tettékfel,tehátmégaziránytű
hazai alkalmazása előtt.Még-
is, e templomok többségének
hossztengelyevalamennyireke-
leti irányba néz, azaz építőik
bírhattak csillagászati ismere-
tekkel. És ha a templomépítő
mesterekmindahányan„titkos
tudás”birtokábantevékenyked-
tek,azbizonyremekreferencia
aközépkoriépítészetbravúrja-
irakultikus(olykor:misztikus,
okkult)magyarázattalszolgáló
kutatóknak. A kiadvány egyik
szerzőjétől,Keszthelyi Sándor
építészmérnöktől,csillagászat-
történetiszakírótólazonbanazért
iskérhettünkfenntartásoknélkül
interjútazEvangélikusÉlet szá-
mára,mertőnemértebefelté-
telezésekkel.Inkábbútnakindult
feleségével, és – nagyjából ti-
zenhétesztendőalatt–mindent
precízenlemért.

– Kezd jük az épí té sze ti és a szak -
rá lis ala pok kal! Mit is ál lí tunk ak kor,
ami kor a temp lo mok ke let e lé sé ről
be szé lünk?

– Ke resz tény temp lo ma ink hosz-
szan ti alap raj zú ak. Ele meik egy nyu -
gat ról ke let re irá nyu ló hossz ten gely -
re van nak fel fűz ve. Nyu ga ton van a
be já rat és a to rony, utá na kö vet ke zik
a temp lom ha jó – amely ben a hí vek
tar tóz kod nak ke let fe lé néz ve –, és ke -
le ten van a szen tély, amely ben a pap
ke let re for dul va vég zi a szer tar tást.

Rég óta és ál ta lá no san el ter jedt ez
a né zet – már mint az, hogy a temp -
lo mok hossz ten ge lye szán dé ko san és
tu da to san ke let re irá nyul. Az egy ház
is azt su gall ta, hogy he lyes az új
temp lo mo kat úgy épí te ni, hogy ke -
let fe lé néz ze nek.

Ezt az ori en tá ci ót (ori ens = ke let;
ori en tá ció, ori en tá lás = ke let re iga zo -
dás, tá gabb ér te lem ben hasz nál va:
va la mi fe lé tá jé ko zó dás, iga zo dás, fő -
irány), vagy is ke let re irá nyult sá got a
leg ré gibb ha zai ke resz tény temp lo mok
már a 11–14. szá zad tól kezd ve mu tat -
ják. Az ak kor ki tű zött, il let ve fel épí -
tett temp lo mok ke let re néz nek. 

Pon to sab ban… ez csak egy ál ta lá -
no san szaj kó zott vé le mény, ame lyet
az egy sze rű em be rek től a tu ris tá kig,
az úti köny vek író i tól a mű em lék vé de -
lem tu dós em be re i ig min den ki han -
goz tat. Vi szont so ha sen ki sem járt
utá na, hogy ez va ló ban így van-e, vagy
sem. Sen ki nem mér te fel az összes
ha zai temp lom irá nyát. Így el dön tet -
len volt a kér dés: va ló ban pon to san
ke le ti irány ba néz nek-e a temp lo -
mok? Ha nem ke let re, ak kor mer re?
És ha van el té rés, ak kor mi le het az
el té rés oka? Ezért ha tá roz tuk el 1995-
ben a fe le sé gem mel, hogy a Ma gyar -
or szág te rü le tén lé vő va la mennyi, a
kö zép kor ban épí tett – 1450 előtt
már ál ló – szak rá lis épü le tünk nek
meg mér jük az irá nyát.

– Ho gyan kez dő dött a ku ta tó -
mun ka, il let ve volt-e más előz mé nye
is a té ma irán ti ér dek lő dé sé nek?

– Mind ez a nap órák kal kez dő dött.
1991 őszén volt Pé csett egy nap órás
ta lál ko zó. Er re ér ke zett Ber lin ből
Her bert J. rau né met tu dós, aki a né -
met or szá gi kö zép ko ri nap órá kat ku -
tat ja. Ezek csak a kö zép ko ri temp lo -

mo kon ma rad tak meg, ál ta lá ban a fal
kö ve i re – tég la so ra i ra – kar col va
vagy vés ve.

A ku ta tó sok ér de kes fény ké pet
mu ta tott, és ez na gyon fel vil la nyo zott
en gem, hi szen igen ré gi, nyolc-ki lenc -
száz év vel ez előt ti temp lo mok – va -
ló szí nű leg ugyan olyan ré gi –
nap órá i ról volt szó. Gyor san fel -
ku tat tam az ak kor is mert né -
hány ha zai kö zép ko ri nap órán kat.
Vé gig néz tem Ba ra nya me gye kö -
zép ko ri temp lo ma it, kör be jár -
tam Pécs kö zép ko ri mű em lé ke it.
Eköz ben szü le tett az öt let, hogy
fel ke res sem az or szág összes kö -
zép ko ri temp lo mát, és meg néz -
zem a raj tuk eset leg la pu ló kö zép -
ko ri nap órá kat. 

Fe le sé gem – Srag ner Már ta –
könyv tá ros ként se gí tett a kö zép -
ko ri temp lo mok ka tasz te ré nek
el ké szí té sé ben 1994 őszén és 1995
ta va szán. Az összes mű em lék -
jegy zé ket, ré gé sze ti és mű em lé ki
to pog rá fi át, ré gé sze ti fü ze tet, ko -
los tor jegy zé ket, mi egye bet ha -
za hord ta. Az ezek ben ta lál ha tó
ada to kat – te le pü lés, cím, meg ne ve -
zés, épí tés ide je – egy-egy A4-es
lap ra ve zet tük fel. 

Ami kor a meg né zen dő temp lo -
mok szá ma ezer fö lé nőtt, ak kor jött
az öt let: ha úgy is min den ho vá el me -
gyünk kö zép ko ri nap órák ra va dász -
ni, egy füst alatt meg mér het nénk az
adott temp lom hossz ten ge lyé nek irá -
nyát. Ké szí tet tem egy „mé rő mű szert”.
Vet tem há rom kü lön bö ző irány tűt
(tá jo lót), majd egy más tól kel lő tá vol -
ság ra ipa ri ra gasz tó val fel ra gasz tot tam
őket egy öt ven szer hét cen ti mé te res,
gya lult desz ka lap ra. Ez zel a könnyen
hor doz ha tó, de az el várt pon tos ság -
nak meg fe le lő hár mas irány tű vel in -
dul tunk el. Min den mé rést a hely szí -
nen sze mé lye sen, azo nos mó don,
azo nos mű szer rel vé gez tünk. 

Az elő ké szü le tek után, 1995. jú ni -
us 2-án a Győr-Mo son-Sop ron me -
gyei Écs temp lo má nál kezd tük meg
a hely szí ni mé rés ek so ro za tát.

– A kö zép kor ban még nem is volt
irány tű…

– Ép pen ez az! Az irány tűt a kö -
zép ko ri Eu ró pá ban a 14–15. szá zad
előtt nem is mer ték. Ma gyar or szá gi
hasz ná la tá ra 1450–1460 előtt ről nincs
adat, ép pen Má tyás ki rály ud va ri csil -
la gá sza i nál és mű szer ké szí tő i nél tű -
nik fel elő ször. Ak kor vi szont már az
összes ha zai temp lo munk rég óta
állt, év szá za dok kal ko ráb ban ki tűz -
ték az alap ja it, és fel épí tet ték – ke let
fe lé tá jol va. Nyil ván nem irány tű vel
va ló sí tot ták ezt meg. Olyan csil la gá -
sza ti is me re tek kel és gya kor lat tal
bír hat tak az épí tők, ame lyek fel ku ta -
tá sa és meg is me ré se ér de kes le het
csil la gá szat tör té ne tünk nek. Leg alább
az ég tá ja kat, a nap éves, év sza kos já -
rá sát kel lett is mer ni ük, vagy ta lán a
csil la gos ég for gá sá nak észa ki pó lu -
sát ve het ték ala pul. 

Va ló igaz, hogy a kö zép ko ri temp -
lom épí tők nem hasz nál tak irány tűt.
De irá nya ik „be le fagy va” meg ma -
rad tak az ak ko ri temp lo mok ban, és
ma nap ság mi ezt ép pen az irány tű se -
gít sé gé vel el len őriz het jük.

– Mennyi re te kint he tő út tö rő nek a
mun ká juk? Önök előtt sen ki más
nem fog la ko zott ez zel a kér dés kör rel?

– A prob lé ma – kül föl di előz mé -
nyek után – 1903-ban ke rült a ha zai
köz tu dat ba a pé csi La kits Fe renc csil -
la gász nak kö szön he tő en. Éle té ről és
mun kás sá gá ról ír tunk is egy kis köny -
vet, ame lyet 2000-ben a Ma gyar Csil -
la gá sza ti Egye sü let je len te tett meg.

La kits óta né há nyan tet tek csak kí -
sér le tet ar ra, hogy mé ré se ket vé -

gez ze nek ha zai temp lo mo kon. Ha la -
váts Gyu la 1912-ben nyolc mé rést kö -
zölt. Er dei Fe renc és Ko vács Bé la
1964-ben hu szon négy mé rést pub li -
kált. A kér dést leg ko mo lyab ban Gu -
zsik Ta más épí té szet tör té nész ku tat -
ta: több, 1975–1980 kö zött meg je lent

cik ké ben 231 ha zai temp lom irá nyát
ad ta köz re. Ar ra azon ban nincs ada -
tunk, hogy mi ért ép pen az adott
temp lo mo kat vizs gál ták, és azt sem
tud juk, mi kor és mi lyen mód szer rel
mér tek ezek a ku ta tók.

– Mi ként zaj lot tak a te rep mun kák?
Önök ho gyan mér tek irányt?

– A temp lo mok hossz ten ge lyét a
dé li vagy az észa ki fa lon mér tem
úgy, hogy oda il lesz tet tem a már
em lí tett, irány tűk kel fel sze relt desz -
ka da ra bot. Ami kor az irány tűk mu -
ta tói meg nyu god tak, há rom le ol va -
sást vé gez tem. A temp lom fal há rom
kü lön bö ző ré szén is mé tel tem meg
a le ol va sást, így ki lenc irány ada tot
kap tam. Ne jem eze ket a szá mo kat
fel je gyez te a pa pír lap ra. Ezek át la gát
ké pez ve meg kap tuk a mág ne ses észa -
ki irányt. Az tán in dul tunk a kö vet ke -
ző temp lom hoz.

Mi vel az irány tű a mág ne ses észa -
ki irány ba mu tat, irány tűs mé ré si
ada ta in kat kor ri gál ni kel lett, hogy a
va ló di – föld raj zi, csil la gá sza ti –
észa ki irány hoz ké pest kap juk meg a
temp lom ten gely irá nyát. Is mert volt
min den eset ben az adott hely föld raj -
zi ko or di ná tá ja, és fel je gyez tük a
mé rés idő pont ját. Jó föld mág nes sé -
gi prog ra mok van nak az in ter ne -
ten: ezek bár mely föld raj zi hely re és
dá tum ra meg ad ják a mág ne ses dek -
li ná ci ót, ez zel kor ri gál tuk a mé rést.
Mé ré se ink ide jén – 1995 és 2012 kö -
zött – az adott ha zai te le pü lé se ken át -
la go san 2,8 fok – pon to san 1,9-től
4,0-ig – volt a mág ne ses el haj lás ér -
té ke. Az el té rés ki csi ugyan, de fi gye -
lem be vé te lét szük sé ges nek ítél tük.

– Az ilyen jel le gű vál lal ko zá sok hoz
ko moly hu mán és anya gi erő for rá sok -
ra van szük ség. Az Önök ese té ben ki
tá mo gat ta a mun kát?

– Sen ki. A sa ját sza bad időn ket,
sza bad hét vé ge in ket, sza bad sá gun kat
hasz nál tuk fel a mé rés so ro zat ra. Ma -
gunk fi zet tük a ben zin költ sé get, a
szál lást. Éven te száz-száz öt ven temp -
lo mot mér tünk meg. 

– És bi zo nyá ra szép él mé nyek kel
gaz da god tak mind eköz ben…

– Ti zen hét éven át jár tuk az or szá -
got. Sok cso dás tá jat lát tunk, sok gyö -
nyö rű és ér de kes te le pü lé sen for dul -
tunk meg. El ju tot tunk a fő vá ros ne -
ve ze tes sé ge i től a vi dé ki szé kes egy há -
za kon át a leg el du got tabb kis fa luk
ha tá rá ban ál ló mű em lé ke kig. Nem -
csak az ép és ma is hasz ná la tos
temp lo mo kat, ha nem a ro mosa kat
vagy csak alap fa la ik ban ránk ma -
radta kat is fel ke res tük. Volt olyan se -

gí tőnk, aki te rep já ró já val vitt ki min -
ket egy pusz ta temp lom hoz. Volt,
aki több ki lo mé te res gya log lás sal a
jel zett tu ris ta úton kí sért el ben nün -
ket egy temp lom rom hoz.

– Mi lyen ne héz sé ge ik adód tak
mun ká juk során?

– Sok szor té ved tünk el az au -
tós tér ké pet hasz nál va, hi szen
1995-ben még nem volt GPS-
na vi gá ció. Saj nál juk is, mert az el -
du gott, ro mos temp lom ma rad vá -
nyok GPS-ko or di ná tá it jó lett
vol na be mér ni – ezt egy újabb
hely szí nimé rés -so ro zat ként ajánl -
juk má sok nak. De min dig akad -
tak ked ves hely be li ek, akik út ba -
iga zí tot tak ben nün ket.

Saj nos a ha zai kö zép ko ri temp -
lo mok mint egy fe lé nél egyet len
is mer te tő táb la sem jel zi az épü -
let ne ve ze tes vol tát vagy épí té sé -
nek ko rát, stí lu sát. Sok száz kis fa -
lu nak egyet len ne ve ze tes sé ge len -
ne a temp lo ma, de nincs ró la
út ba iga zí tó táb la… Per sze mi
pon tos jegy zék alap ján dol goz -
tunk, így sok szor mi vi lá go sí tot -

tuk fel a fa lu ban élő ket ne ves mű em -
lé kük ről.

A mai Ma gyar or szág te rü le tén
ter ve ink sze rint 1351 temp lo mot ke -
res tünk vol na fel, de „csak” 1083-at ta -
lál tunk meg. Tör té nel münk vi szon -
tag sá ga i ról ta nús ko dik, hogy a töb bi
el tűnt… A leg több a tö rök hó dolt ság
ko rá ban pusz tult el. A ba rokk ko ri új -
já épí tés kor né ha a ré gi temp lom rom
alap ja i ra emel ték az újat. Elő for dult az
is, hogy sta ti kai okok ból a ré gi épí tő -
anyag ból odébb és új ala po kon tel je -
sen új temp lo mot épí tet tek. 

Né ha idős em be rek el me sél ték:
„Igen, a fa lu szé lén va ló ban állt az
1950-es évek ben egy temp lom rom, a
kö vei na gyon jók vol tak az új csa lá -
di há zak, bo ros pin cék alap ja i ba, mi
is hord tunk el be lő le bő ven!”

– Az adat gyűj tés és a hely szí ni
mé ré sek után a köz zé té tel mi ként si -
ke rült?

– A Ma gyar or szá gi kö zép ko ri
temp lo mok tá jo lá sa cí mű, negy ven -
há rom ol da las ta nul má nyunk az Or -
szág épí tő cí mű fo lyó irat 2012/1-es
mel lék le te ként je lent meg, a tel jes szö -
veg gel és táb lá za tos anyag gal, 2012
má jus kö ze pén. Ez az or gá num (al cí -
me Épí té szet – kör nye zet – tár sa da -
lom) a Kós Ká roly Egye sü lés lap ja, és
a ha zai épí tész tár sa da lom cé ge i nek és
ne ves or ga ni kus épí té szek nek a tá mo -
ga tá sá val már hu szon há rom éve je -
lent ke zik. A ma gas szín vo na lú, igé -
nyes ki ál lí tá sú ki ad vány nak éven te
négy szá ma je le nik meg. 

– Mit tar tal maz a ta nul má nyuk
táb lá za tos része?

– A táb lá zat osz lo pa i ban meg ta lál -
ha tók az adott temp lom azo no sí tá -
sá hoz szük sé ges ada tok: a me gye
mai ne ve – ti zen ki lenc me gye és
Bu da pest –, a te le pü lés mai ne ve, a
temp lom meg ne ve zé se – ró mai ka -
to li kus temp lom, re for má tus temp -
lom, evan gé li kus temp lom, át ala kí -
tott kö zép ko ri temp lom és így to vább
–, a temp lom pon tos cí me, egyéb
meg ne ve zé se. A to váb bi osz lo pok
hely szí ni mé ré se ink dá tu mát, a ki lenc
irány tű-le ol va sás át lag ér té két, a mág -
ne ses el haj lás ér té két az adott he lyen
és adott na pon, a temp lom va ló di irá -
nyát köz lik. Fel tün tet tük to váb bá a
temp lom épí té sé nek ide jét.

Kö zép ko ri temp lo ma ink or szá gos
lis tá ja ként is szol gál hat ez a táb lá zat
az ér dek lő dők szá má ra. Pél dá ul Bács-
Kis kun me gye 17, Ba ra nya me gye
50, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
122, Bu da pest 32, Veszp rém me gye
149 kö zép ko ri temp lom ada ta i val

sze re pel. Egyéb ként 872 kü lön bö ző
te le pü lé sen mér tük az 1083 temp lo -
mot. Ma 581 a ró mai ka to li kus, 245 a
re for má tus, 12 az evan gé li kus, 7 a gö -
rög ka to li kus, 3 a gö rög ke le ti egy ház
hasz ná la tá ban van. A hasz ná lat ban
nem le vő és a ro mos ál la po tú temp -
lom ma rad vá nyok szá ma 235.

– Mit árul el mé ré si ered mé nye ik
elem zé se? Ke let el tek-e a temp lo ma ink?

– Há rom meg ál la pí tást tet tünk.
Egy részt igen, el mond ha tó, hogy
kö zép ko ri temp lo ma ink nagy já ból
ke let fe lé néz nek. Ugyan ak kor még -
sem néz nek pon to san ke let re. Az irá -
nyok ugyan is na gyon szét te rül nek,
szó ród nak egy 66–77 fo kos szög tar -
to mány ban, a 40–46 fo kos irány tól
a 112–117 fo kos irá nyig tar tó an.

Igaz ugyan, hogy az épü le tek 97
szá za lé ka a 66–77 fok kö zöt ti me ző
va la mely irá nyá ba esik, és csak 1,5
szá za lék ban van nak et től még észa -
kabb ra és 1,5 szá za lék ban még dé -
lebb re tá jol tak. Vi szont ez a tar to -
mány nagy, a szó ró dás je len tős, az
irá nyok ból egy vé let len sze rű, Gauss-
fé le ha rang gör be ala kul ki. Az az a
temp lo mo kat nem cél za to san, ha nem
vé let len sze rű en tűz ték ki nagy já ból
ke le ti irány ba. 

Nem ál la pít ha tó meg sem a nap -
éj egyen lő sé gek vagy a nap for du lók
irá nyá ba, sem a fő- vagy mel lék ég tá -
jak ra, avagy bár mi lyen más ki tün te -
tett irány ba va ló tö rek vés. Pon to san
ke let re nem sok temp lom néz. Ha öt -
fo kos el té rést meg en ge dünk, ak kor –
a 85 és a 95 azi mut kö zé – 211 temp -
lom irá nyul, a ka pott ada tok ti zen ki -
lenc szá za lé ka. A to váb bi nyolc van -
egy szá za lék nem kö ze lí ti meg a
pon tos ke le ti irányt.

A har ma dik le von ha tó kö vet kez -
te tés, hogy a temp lo mok irá nyai a ke -
le ti ég táj hoz ké pest aszim met ri át
mu tat nak. Az 1083 temp lom irá -
nyá nak át la ga 78,3, ke re kít ve 78 fok,
az az nem a 90 fo kos azi mut tal je lölt
ke let pont fe lé mu tat, ha nem at tól 12
fok kal el té r az irá nyok át la ga. Ha ke -
let fe lé né zünk, ak kor a temp lom ten -
ge lyek bal ra, az az észak fe lé hú zód -
nak el. 851 temp lom a 0–90 fo kos,
232 temp lom a 91–359 fo kos tar to -
mány ba irá nyul. A je len tős aszim -
met ria mi att het ven ki lenc szá za lék -
ban bal ra és hu szon egy szá za lék -
ban jobb ra tér nek el temp lo ma ink
hossz ten ge lyei a ke let hez ké pest.

Meg mér tük még ti zen há rom óke -
resz tény temp lo mun kat a 3–4. szá -
zad ból: ezek még nem na gyon mu -
tat nak ke let re irá nyo zott sá got. Meg -
vizs gál tuk ki lenc tö rök szak rá lis épü -
le tün ket is a 16–17. szá zad ból: ezek
dél ke let re irá nyí tot tak, az az Mek ka
fe lé néz nek.

– Ér de ke sen kap cso ló dik vizs gá la -
ta ik hoz a vé dő szen tek té ma kö re…

– Meg vizs gál tuk a vé dő szen tek kel
va ló eset le ges kap cso la tot is. El ter jedt
vé le ke dés, hogy a kö zép ko ri temp lo -
mo kat a temp lom vé dő szent je név ün -
ne pé nek reg ge lén tűz ték ki a fel ke lő
nap irá nyá ba. A táb lá zat ban sze rep -
lő temp lo mok meg mért irá nya i val
vég re el len őriz het tük, helyt ál ló-e ez
a né zet. Mind ezek alap ján ki je lent he -
tő, hogy nincs kap cso lat a kö zép ko -
ri vé dő szen tek ne vét vi se lő temp lo -
mok irá nya és az adott vé dő szent név -
ün ne pén fel ke lő nap irá nya kö zött.

– Te hát a vé dő szent le gen dá nak
vé ge?

– Saj nos igen. Job ban örül tünk
vol na, ha lett vol na va la mi kap cso lat,
plá ne ilyen jól ért he tő és al kal maz -
ha tó össze füg gés, vár tuk, hogy az
ered mé nyek alá tá maszt ják az el mé -
le tet. De nincs kap cso lat! Ám de az is
ered mény, hogy ez ki de rült. Oda -
men tünk, meg mér tük, ele mez tük
az ada to kat, és a vég ered mény az,
hogy nincs ilyen össze füg gés – ennyi -
vel is töb bet tu dunk, nem volt hát hi -
á ba va ló a mun kánk.

g RE zsa bEk Nán dor

Keletiirányultság
Be szél ge tés a ma gyar or szá gi kö zép ko ri temp lo mok tá jo lá sá ról

A cinkotai evangélikus templom
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A pusz tá ban Is ten meg bo csá tott az
arany bor jú kö rül tán co ló, el le ne lá -
za dó né pé nek, de a nép et től nem lett
jobb. Szí vé ben to vább ra is ott él a lá -
za dás, és ezt Mó zes is tud ja. Nem is
ta gad ja, ami kor Is ten előtt köz ben -
jár ér tük: „…ke mény nya kú nép ez.”
Szí vük ben to vább ra is ott él nek azok
a bű nök, ame lyek az arany bor jú el -
ké szí té sé re in dí tot ták őket. 

Is ten nem egy lá za dó szí vű, el len -
sze gü lő né pet akar be vin ni az ígé ret
föld jé re. Ezért szö vet sé get köt ve lük,
de ez nem azt je len ti, hogy a mos -
ta ni ál la po tuk ban be me het nek Ká -
na án ba. Negy ven évig kell a pusz tá -
ban ván do rol ni uk, hogy szí vük meg -
tisz tul jon. A pusz tá ban bűn hőd ni -
ük kell, de mi vel Is ten szö vet ség re lé -
pett ve lük, a bün te tés már nem
pusz tu lá su kat, ha nem meg tisz tí tá -
su kat fog ja szol gál ni. 

Is ten még sem csu pán a rá juk vá ró
szen ve dé sek kel fog ja őket meg tisz tí -
ta ni, ha nem az zal is, hogy a szen ve -
dé sek kö ze pet te ha tal mát is meg mu -
tat ja ne kik. Ki szol gál tat ja őket szám -
ta lan ve szély nek, en ge di, hogy túl erő -
ben le vő el len ség tör jön rá juk, hogy
eköz ben meg ta pasz tal ják: Is ten az
egye dü li sza ba dí tó juk. Ki szol gál tat ja
őket az éh ség nek és a szom jú ság nak,
hogy meg ta nul ják, szá muk ra nem a
ke nyér és nem a víz je len ti az éle tet,
ha nem Is ten az élet egyet len szük sé -
ges és ön ma gá ban elég sé ges fel té te le.
Ha Is ten ve lük van ak kor, ami kor
kell, a szik lá ból is víz fa kad. Ha kell, az
ég hul lat ke nye ret. 

A pusz tá ban ván dor ló nép szá má -
ra a tisz tu lás ta nu lá si fo lya mat. Meg
kell ta nul ni uk, hogy nincs okuk fé le -
lem re, és nincs okuk zú go ló dás ra,

mert Is ten hű sé ges szö vet sé ges. Min -
dig, min den kö rül mé nyek kö zött
ve lük van, és ez elég. Né ha je len lé tét
köz vet le nül is ta pasz tal hat ják, más -
kor csak a se gít sé ge ér ke zik épp ide -
jé ben. Meg kell ta nul ni uk, hogy Is ten
akár lát ha tó an van je len, akár lát ha -
tat la nul, so ha, egy pil la nat ra sem
hagy ja el őket. 

Ami kor a tisz tu lás negy ven esz ten -
de jé nek el tel té vel a nép át kel a Jor dá -
non, és Ká na án föld jé re lép, töb bé
nincs a szí vé ben fé le lem. En ge del me -
sen kö ve ti Is ten pa ran csa it, és uj jon -
gó szív vel ve szi bir tok ba örök sé gét.

A bűn bo csá nat már az ószö vet ség -
ben sem volt azo nos a bűn től va ló
meg tisz tu lás sal, a bűn el tör lé sé vel.
Ere de ti leg az ál do za ti ál la tok le ölé -
se sem a bűn el tör lé sé re tör tént, ha -
nem azt volt hi va tott ki fe jez ni, hogy
Is ten meg bo csá tot ta a bűnt, és ezért
be éri az zal, ha egy ál lat éle tét olt ják
ki a bű nös éle te he lyett. A bű nös pe -
dig mo ra tó ri um ban ré sze sül: időt
nyer, hogy bű né től meg tisz tul jon
ad dig a na pig, ame lyen Is ten íté le tet
mond fö löt te. 

Ezen a pon ton az ószö vet ség túl -
mu tat ön ma gán, és ki mon dat la nul is
fel té te le zi, hogy Is ten gyer me ke i nek
a föl di Ká na á non túl – amely ide ig -
le nes, és ahol az élet mu lan dó –
van egy vég ső és el mú lást nem is me -
rő örök sé gük is. Jé zus ezt hol a
mennyek or szá ga ként, hol Is ten el jö -
ven dő or szá ga ként hir de ti meg, és vi -
lá go san be szél ar ról, hogy a be lé pést
íté let elő zi meg. Mert az Is ten nel va -
ló, vég nél kü li kö zös ség ben nem le -
het he lyük olya nok nak, akik ből hi -
ány zik az Is ten irán ti fel tét len bi za -
lom, akik lá za dó in du la to kat táp lál -

nak Is ten el len. Más szó val: akik
nem fo gad ják el Is ten sze re te tét, és
nem sze re tik Is tent. En nek pe dig az
a leg főbb je le, hogy nem sze re tik em -
ber tár sa i kat sem, vi szont bi zal mat -
lan sá got és gyű lö le tet táp lál nak szí -
vük ben má sok iránt. 

Két ség te le nül hin nünk kell: Is ten
meg bo csá tot ta bű ne in ket, és ezért el -
fo gad ta, hogy Jé zus he lyet tünk hal jon
meg, hogy mi időt nyer jünk az Is ten
el le ni lá za dó in du la tok tól és a gyű lö -
let től – min den bűn gyö ke ré től – va -
ló meg tisz tu lás ra. Föl di éle tünk min -
den nap ja és per ce ezért ke gyel mi idő.
De ahogy az ószö vet sé gi nép nek sem
a ma ga ere jé ből és el ha tá ro zá sá ból
kel lett a pusz tá ban a lá za dás bű né től
meg tisz tul nia, ha nem Is ten ma ga
mun kál ta meg tisz tu lá sát – egy részt
szen ve dé sek, más részt ha tal mas cso -
dák ál tal –, úgy Is ten ben nün ket
sem hagy ma gunk ra. Hi szen a ma -
gunk ere jé ből nem is len nénk ké pe -
sek az Is ten irán ti bi zal mat lan sá got és
zú go ló dást ki űz ni a szí vünk ből. Mint
ahogy azo kat sem tud juk a ma gunk
ere jé ből sze ret ni, akik ve lünk el len -
sé ge sek, akik ar ra tö re ked nek, hogy
sza va ik kal és tet te ik kel árt sa nak ne -
künk, akik a be csü le tünk be gá zol nak,
jó hí rün ket rom bol ják. 

Ám ha be lát juk, hogy na pon ta
se gít ség re van szük sé günk ah hoz,
hogy va ló ban más em ber ré, olyan új
em ber ré le gyünk, aki nek a szí vé ben
töb bé nincs hely az Is ten jó sá gá val,
igaz sá gos sá gá val, sze re te té vel szem -
be ni ké te lyek nek, és nincs hely a re -
váns vágy nak, a gyű lö let nek sem más
em be rek kel szem ben, ak kor Is ten
nem hagy min ket ma gunk ra. Ak kor
Jé zus ha lá lát na pon ta ha té ko nyan

mun kál ko dó erő vé te szi az éle tünk -
ben, hogy né ha a szen ve dé se i ben va -
ló ré sze se dés ál tal, né ha ha tal má nak
cso dá la tos ta pasz ta lá sa ál tal meg szü -
les sen és na pon ta erő söd jön, nö ve -
ked jen ben nünk az az új em ber, aki
– bár hogy ala kul is a sor sa – fel té tel
nél kül bí zik Is ten ben, és fel té tel nél -
kü li sze re tet tel vi sel te tik em ber tár -
sai iránt. Ak kor azon fe lül, hogy Jé zus
ha lá lá ért bű ne ink bo csá na tot nyer -
tek, az ő vé re va ló ban el is tör li azo -
kat ott, ahol van nak: a szí vünk ben. 

Ha en ged jük, hogy Jé zus ha lá la
nap mint nap vé gez ze ben nünk bűn -
tör lő, tisz tí tó mun ká ját, ak kor azon
a na pon, ami kor ke gyel mi időnk le -
jár, Is ten öröm mel fog be bo csá ta ni
min ket gyer me kei örök sé gé be, a ve -
le va ló szün te len kö zös ség be, az el
nem mú ló élet be. 

Ám ha úgy re mény ke dünk bű ne -
ink bo csá na tá ban és Is ten ke gyel mé -
ben, hogy a bű ne ink el le ni na pon kén -
ti har cot, a bűn től va ló meg tisz tu lást
fö lös le ges nek ítél jük, és el le ne sze gü -
lünk Is ten Lel ké nek, hogy Jé zus ha -
lá lát ak tív, bűn tör lő és új já te rem tő
erő vé te gye az éle tünk ben, ak kor
ke gyel mi időn ket el vesz te get jük, és
ma gun kat re keszt jük ki az Is ten
gyer me ke i re vá ró örök ség ből. 

Mert a bűn bo csá nat az új szö vet -
ség ben is mo ra tó ri um: az íté let el ha -
lasz tá sa és Jé zus ha lá lá ért aján dék ba
adott ke gyel mi idő a bűn től va ló
tény le ges meg tisz tu lás ra, ame lyet
Is ten ma ga visz vég hez övéi éle té ben,
hogy az íté let nap ján kész nek ta lál -
tas sa nak örök sé gük át vé te lé re ab ban
az új já te rem tett vi lág ban, ahol Is ten
lesz min den min de nek ben.

g Vég hE lyi An tal
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Istenmegbocsát,hogymegtisztíthasson
Min den ha tó Urunk, fel sé ges Is te -
nünk, aki vég te len ha tal mad dal je -
len vagy a vi lág min den nap ja i ban!
Há lát adunk ne ked, hogy kap cso la -
tot ke re sel és ta lálsz mind azok kal,
akik se gít sé gül hív ják a te ne ve det.
Ámul va cso dál juk bá tor sá go dat,
hogy a ben ned bí zó kat sem ve szed
ki a vi lág for ga ta gá ból, ha nem meg -
őr zöd őket. Meg őriz tél mind ed dig
ben nün ket is. Ezért bo ru lunk le
kö nyör gés sel szí ned elé.

Ké rünk té ged…
Sza va dért. A ma is te rem tő, meg -

újí tó szó ért. Ne en gedd el hall gat ni,
se el hal kul ni kö zöt tünk. Mert igéd
út mu ta tá sa nél kül célt té vesz tett és
szár nya sze gett min den em be ri pró -
bál ko zá sunk.

Nyi tott sá gért. Hogy je len lé ted és
sze re te ted szám ta lan je lé ből mi nél
töb bet ész re ve gyünk, és ezek is erő -
sít sék hoz zád va ló kö tő dé sün ket.

Tü re le mért, hogy ne szab junk ha -
tárt cse lek vő sze re te ted nek, ha nem
gyer me ki bi za lom mal hagy juk rád
mind azon dol go kat, ame lye ken nem
tu dunk vál toz tat ni.

Bé kes sé gért, hogy a kül ső fe szült -
sé gek és bel ső bi zony ta lan sá ga ink is
el csen de sed je nek je len lé te det meg -
él ve.

Sza bad sá gért, hogy fel sza ba dult lé -
lek kel hir des sük mind azt, amit meg -
ta pasz tal nunk en ged tél a min den ség
ha tár ta lan sá gá ból.

Ál dunk té ged, hogy en ge ded meg -
ta pasz tal nunk a ki csiny ség ben rej lő
erőt, a nagy ság ban rej lő fe le lős sé get,
a si ker él mény ben rej lő ösz tön zést és
a ku dar cok ban rej lő irány mu ta tást.

Kö nyör günk mind azo kért, akik
nél kü löz ni kény te le nek a ve led va ló
kap cso la tot. Mind azo kért, akik nek
meg fa kult a kap cso la tuk ve led. Mind -
azo kért, akik szán dé ko san for dul nak
el tő led. Mind azo kért, akik be érik
for má lis kap cso lat tal, ami kor ró lad
van szó. Mind azo kért, aki ket ép pen
a ma gu kat Krisz tus-kö ve tők nek val -
lók ta szí tot tak messzi re tő led. Mind -
azo kért, akik ke res nek té ged, és aki -
ket te ke re sel.

Urunk, aki Krisz tus ban el jöt tél
hoz zánk, és Lel ked del meg tar tasz
min ket, adj ne künk őszin te hi tet, a je -
len be és el jö ven dők be ve tett re -
mény sé get és a te sze re te ted ben va -
ló szün te len ör ven de zést! Ámen.

Oratio
œcumenica

„A meg re pedt nád szá lat nem tö ri
össze, a füs töl gő mé csest nem olt ja el.”
(Ézs 42,3)

Szent há rom ság ün ne pe után a 12. hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi a bűn
és a be teg ség, az em be ri lét e két alap ve tő kér dé sé re ad nak kö zös vá laszt: Is -
ten iga zít meg a be lé ve tett hit ál tal Krisz tus ér de mé ért. Őt bű ne ink mi att
tör ték össze, az ő se bei árán gyó gyul tunk meg, s a tel jes Írás hir de ti: „…én,
az Úr, va gyok a te gyó gyí tód.” (2Móz 15,26) „Ke gye lem ből tar tat ta tok meg,
hit ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez.” (Ef 2,8; LK) Az ő sze líd
sza ba dí tó szol gá ja – he ti igén ket be tölt ve – föl di éle té ben iga zán hir det te a
tör vényt és „a mennyek or szá gá nak evan gé li u mát, és gyó gyí tott min den fé le
be teg sé get és erőt len sé get a nép kö ré ben” (Mt 4,23). Ezért hit tel kér he ted: „Te -
ben ned bí zom, Uram! / A te igaz sá god sze rint ments meg, sza ba díts meg!”
(GyLK 721,1–2) Lu ther vall ja: „Mi kor Is ten meg iga zí tott, ak kor Krisz tus vé -
ré vel mint vált ság díj jal a bűn ha tal má ból tu laj do ná vá vá sá rolt meg. Is te né
va gyok, Krisz tus a ki rá lyom, s csak ne ki en ge del mes ked he tem. Er re erőt a
meg szen te lő Szent lé lek ad ne kem.” Jé zus men tő s ir gal mas sze re te tét lát juk
gyó gyí tá sa i nál: „Ef fa ta, az az: nyílj meg!” – így szólt négy szem közt a sü ket -
né má hoz. A so ka ság ezt hir det te: „Min dent he lye sen cse le ke dett: a sü ke te -
ket is hal ló vá te szi, a né má kat is be szé lő vé.” (Mk 7,34.37) Jé zus az őt ül dö ző
Sault pe dig vá lasz tott esz kö zé vé tet te, aki új lá tást nyert Aná ni ás ál tal: „…Jé -
zus, aki meg je lent ne ked az úton…, azért kül dött, hogy új ra láss, és meg telj
Szent lé lek kel.” Pál meg ke resz tel ke dett, „és azon nal hir det ni kezd te a zsi na -
gó gák ban Jé zus ról, hogy ő az Is ten Fia”. (Ap Csel 9,17.20) Jé zus meg gyó gyí -

tott két va kot, akik hit ték, hogy meg
tud ja ten ni: „…meg érin tet te a sze mü -
ket, és ezt mond ta: »Le gyen a ti hi te tek sze rint!« Er re meg nyílt a sze mük.” (Mt
9,29–30) Mir jám a test vé re el len lá za do zott, és pok los lett. „Ezért így ki ál -
tott Mó zes az Úr hoz: Is te nem, gyó gyítsd meg őt!” (4Móz 12,13) Hét nap múl -
va vissza fo gad ták a tá bor ba gyó gyul tan. A hold kó ros fi ú ból nem tud ták ki -
űz ni az ör dö göt a ta nít vá nyok kis hi tű sé gük mi att. „Bi zony mon dom nék tek:
ha ak ko ra hi te tek vol na, mint egy mus tár mag…, sem mi sem vol na nek tek le -
he tet len.” (Mt 17,20) Ja kab ta ná csa: „Be teg-e va la ki kö zöt te tek? (…) Vall já tok
meg azért egy más nak bű ne i te ket, és imád koz za tok egy má sért, hogy meg gyó -
gyul ja tok. Nagy az ere je az igaz em ber buz gó kö nyör gé sé nek.” (Jak 5,14.16) De
ki le het igaz Is ten előtt? Akit ő in gyen meg iga zít ke gyel mé ből, s meg vált Krisz -
tus ál tal; „…mert aho gyan ő (az Úr is ten) igaz, igaz zá te szi azt is, aki Jé zus -
ban hisz.” (Róm 3,26) A Ke resz te lő Já nost le fe je ző „ró ka” He ró dest nem Jé -
zus lé nye, csak cso dái ér de kel ték vol na: „Hossza san kér dez get te őt, de Jé zus
sem mit sem vá la szolt ne ki.” (Lk 23,9; lásd EÉ 328,2) A fel sé ges, ám kö nyö -
rü lő Is ten ma is fel üdí ti a meg tört és alá za tos lel kű em ber szí vét. „Lát tam
út ja it, még is meg gyó gyí tom és ve ze tem őt. (…) Ezt mond ja az Úr: Meg gyó -
gyí tom őt!” (Ézs 57,18.19) „A te gyó gyí tó szent ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam…”
(EÉ 373,3) Jé zus, üd vös sé gem. 
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g Papp AndrEa naplójából

A ge ne rá ci ók közöt ti kü lönb ség sok min den -
ben tet ten ér he tő csa lá di éle tünk ben, töb bek
kö zött a nya ra lás ra va ló ké szü lő dés ben. Nagy -
fi am egy re több ször em le get te nyug ta la nul a na -
pok ban, hogy nagy ma má ék, mi előtt el in dul tak
a ten ger part ra, két hé tig ké szül tek rá. Az
egész nap pa lit el árasz tot ták a bő rön dök és a ru -
hák: ki pa kol tak-be pa kol tak és cso ma gol tak. Mi
pe dig nyo mok ban sem kö vet jük a pél dá ju kat. 

Ha egy-két nap ra me gyünk va la ho vá, azt ál -
ta lá ban in du lás előtt egy órá val ta lál juk ki, és
gyor san te le pa kol juk az au tót cso ma gok kal és
gye re kek kel. Imád ko zunk a ko csi ban, és in du -
lunk: ka land ra fel! Ha egy hét re me gyünk el, ak -
kor már elő ző es te pa ko lá szunk. 

A nagy szü lők pél dá já ra és fi am buz dí tá sá ra
idén már na pok kal előbb ké szü lőd ni kezd tem.

Leg alább is úgy tet tem, hogy meg nyug tas sam
őket. Min den há zi mun kát az zal a csa ta ki ál tás -
sal vé gez tem: „No, most ké szü lök a nya ra lás -
ra!” És bé ké sen ki te re get tem a lá nyok kal. Főz -
tem – „Eb ből már cso ma go lok is!” De ép pen
el fo gyott ebéd re min den. 

Egy do log ban azon ban nem ját szot tunk
„mint ha”-já té kot: es tén ként – már egy hét tel
elő re – imád koz tunk az utun kért. 

Az in du lás előt ti es tén el árasz tot tuk a nap -
pa lit bő rön dök kel és ru hák kal: ki pa kol tunk-be -
pa kol tunk és cso ma gol tunk. A vé gén a fe lét
vissza tet tük a szek ré nyek be, hogy a cso ma gok
mel lé a gye re kek is be fér je nek az au tó ba. Be -
fér tek, min den a he lyé re ke rült! Úgy néz tünk
ki, mint egy túl élő tá bor, de el in dul tunk –
öröm mel, bé kes ség gel meg ra kod va! 

Indulunknyaralni!

Dél előtt tíz óra volt. Meg csör rent a te le fo nom.
Sí rós hang szólt be le, át foly tak hoz zám a ba -
rát nőm könnyei. Az édes any ja új ra su gár ke -
ze lést ka pott, és most em ber fe let ti szen ve dé -
se ket él meg, már ópi u mos gyógy szert kell
szed nie. Kö nyör gött: imád koz zunk a szen ve -
dő ért! Ter mé sze te sen – mond tam, majd mi -
u tán ki nyom tam a te le fo nom, szét néz tem
ma gam kö rül, mennyi re van rend ben az
imád ság he lye és ide je. 

Pusz ta ma ró ton áll tam egy roz zant kis bü -
fé előtt, épp el ké szült a ká vém, a tu laj az uno -
ká já ról me sélt ren dü let le nül, aki a kö zel ben
egy trak tort ber reg te tett… vagy ja ví tott. Nem
messze tő lem a csa lá dom ap ra ja egy fá hoz
rög zí tett kö té len ló gott fej jel le fe lé, ég és
föld kö zött, ön fe led ten si kí toz va. A rét
má sik szeg le té ben nyug dí jas tá -
bor éne kelt má mo ro san –
„A bör tön ab la ká ba…” –, a
fér jem a kék tú ra bé lyeg zőt
ül döz te már hosszú per -
cek óta.

Azt mond tam a te le fon ba,
hogy imád ko zunk! Itt a Bib li ám. Szer -
te néz ve a ká osz ban azt kér dez tem az
Úr tól, hogy no, most ho gyan és hol
imád koz zam? Sür gős len ne az ügy!
Meg it tam a ká vé mat, a gye re kek ki -
pö rög tek, és úgy öt per cen be lül
úton vol tunk a he gyek fe lé, trak tor és
né nik csen de sed tek…

Alig men tünk a szál lá son túl a csend fe lé, egy
gyö nyö rű rét re ta lál tunk, és egy kis te me tő re.
A csa lá dom el ment ge o lá dát ke res ni, én meg
ott ma rad tam egy fe szü let előtt. Az 1800-as
évek vé gén ké szült egy há zas pár jó vol tá ból.
„Ezen ke gye le tes em lé ket az Is ten di cső sé gé re és
az Úr Jé zus Krisz tus tisz te le té re ál lí tot ták” há -
rom ki csi gyer me kük nek. Ket tő: Ká roly ka és La -
czi ka pár na pig élt, Ka tin ka pe dig két évet. 

A leg kü lö nö sebb az volt, hogy a fe szü le ten a
Jé zus-fi gu ra nad rág ban volt. Le het, hogy csak a
ké szít te tő prü dé ri á ja, még is az ju tott ró la
eszem be, hogy mennyi re em be ri, mint ha az
édes apa ma gát ál mod ta vol na a ke reszt re. 

Nem le het el mon da ni, va la hogyan meg -
szűnt tér és idő, és az em be ri fáj dal mak

kö ze pé ben áll tam. Csak foly tak a köny-
 nye im, és imád koz tam. Kap tam az Úr -

tól leg alább fél óra csen det és egy
fan tasz ti kus, imád ság ra hí vó
he lyet! Há lát ad tam ér te.

A má sik hely re egy óra
múl va ta lál tunk. A táb lács -

kán ez állt: „Ke reszt re fe szí tett Jé -
zus, hall gasd meg imá in kat!” Az egész csa -
lád imád ko zott. A har ma dik hely egy szik -
lá ba vájt fe szü let volt, a ne gye dik egy
temp lom. 

Az utunk za rán dok út lett egy be teg édes -
anyá ért! Imád ság ra hí vó út lett, Is ten di cső -
sé gé re, a kez de ti ka o ti kus in du lás után. Ezek
nem vé let le nek!

NadrágosJézus

A víz par ton le ges leg job ban ol vas ni sze re tek. Le -
ülök egy pad ra, és el me rü lök a be tűk ben nya -
kig. Még ar ra sem ve te me dem, hogy für dő ru -
hát ve gyek, jobb sze re tek „ci vil ben” ma rad ni.
A gye re kek ezt már meg szok ták; tud ják, hogy
anya min dig el ér he tő or rot fúj ni, in ni ad ni, en -
ni ad ni, tö rül kö zőt hoz ni, el ve szett kis vöd röt
ke res ni… Így ha la dok lap ról lap ra, las san, ki -
mér ten. Ol va sá si tem pó mat még to vább las sít -
ja, hogy gyak ran el gyö nyör kö döm a csa lá -
dom ban, és há lát adok ér tük… meg ke re sem,
hol tar tot tam… há lát adok… ol va sok.

A fér jem egyszer vá rat lan ké rés sel állt elém:
sze ret ne ve lem együtt bú vár kod ni. Ten ger par ti
kem ping ben nya ral tunk már négy nap ja, és az
ol va sás mel lett csak fut ká roz tam né ha, ha élő
rá kot, csi gát sze ret tek vol na a fi ó ká im meg mu -
tat ni test kö zel ből. 

A ké rés re leg szí ve seb ben azt fe lel tem vol na,
hogy „jaj, ne, majd jö vő re!”, de ezt a mon da tot
már ta valy el sü töt tem. Ma radt a „majd hol nap,
de ak kor biz to san” ki je len tés. Ezt meg is mé tel -
tem más nap is, de har mad nap ra már el fo gyott
a „hol nap”. 

El ha tá ro zás ra ju tot tam: a fér je mért, a sze re -
le mért be me gyek a ten ger be! Lesz, ami lesz!
Akár sós, akár hi deg. Rá ké szül tem, fel ké szül -
tem…, a gye re kek gu rul tak a ne ve tés től, ami -
kor két szik la kö zé be akadt a bú vár tal pam, bár
hát tal pró bál tam be csob ban ni, be mász ni a
hul lá mok ba. Ott hagy tam a bé ka lá bat, és men -
tem me zít láb. A part már üres volt, így sze ren -
csé re csak ők ne vet tek… meg én. Rá néz tem

még a négy buk si ra, csak pár perc re tű nök el!
In te get tek. El tűn tek.

Ami kor a szí vem alatt hord tam el ső szü löt -
tün ket, nem tud tam el kép zel ni sem, ho gyan fér
be a har ma dik a tel jes sé günk be. Meg szü le tett:
tel jes ség lett! Ami kor jött a má so dik, ugyan ezt
érez tem: hát a tel jes ség be ho gyan fér be még
va la ki!? Meg szü le tett: tel jes ség lett új ra! És új -
ra és új ra! 

Azon gon dol kod tam a víz alatt, ahogy a fér -
jem mel ké zen fog va ha lad tunk elő re, hogy már
ti zen két éve nem vol tunk együtt ket tes ben se -
hol. De most itt va gyunk! A gye re kek hez kö -
zel, de még is egy egé szen más vi lág ban. Ha ezt
lát ná a sok szor és so kat idé zett Chap man ta -
nár úr a sze re tet nyel ve i vel! Min det ki me rí tet -
tük! Öt perc alatt és egy szer re! Mert csak ennyi
időnk volt. 

Fog tuk egy más ke zét tes ti érin tés ben, mi nő -
sé gi bú vár idő ben, vi gyáz tunk szí ve sen egy -
más ra, aján dék kagy ló kat ad tunk egy más nak,
mi köz ben el is me rő bu bo ré ko kat fúj tunk ki a csö -
vün kön. A vi lág egyik le ges leg szebb öt per ce volt.
A ha lak ra, kö vek re nem na gyon em lék szem, csak
a kéz fo gás ra. Meg sok szo roz ta, meg ál dot ta az Úr
a per ce ket, és lel ki aján dék ká tet te. A ket tes ben
hi á nya feltöltődött évek re vissza me nő leg és
elő re is. Cso da volt mind ket tőnk nek! 

Ké zen fog va buk kan tunk ki, gyer me ke ink
már fü lig érő mo sollyal vár tak. Ők is lát ták,
hogy bol do gok va gyunk, és sum máz ták: „Ó, de
ro man ti kus.”

Jól meg ker get tük és meg csik lan doz tuk őket. 

szeretetnyelvekavízalatt
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Má jus 24-én a XI II. zsi na ti cik lus ti ze dik
ülés sza ka el ső nap já nak ki emel ke dő té má ja
volt a Hei del ber gi ká té új for dí tá sa. A terv az,
hogy ha a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Zsi na ta el fo gad ja a szö ve get, az is mét az
ügyet ed dig is gon do zó, a Kár pát-me den cei re -
for má tu so kat tö mö rí tő Ge ne rá lis Kon vent elé
ke rül. Ha min den rész egy ház jó vá hagy ja, ak -
kor 2013-ban, a Hei del ber gi ká té lét re jöt té nek
négy száz öt ve ne dik év for du ló ján kö zös zsi na -
ton fo gad hat ja el a Ma gyar Re for má tus Egy -
ház hit val lá si ira tá nak az új for dí tást. Te hát a
ká té for dí tás ügye túl mu tat az MRE ke re te in,
kö zös Kár pát-me den cei fo lya mat ról van szó.

A zsi nat kö szö ne tet mon dott a Hei del ber gi
ká tét for dí tó bi zott ság nak a ká té új szö veg vál -
to za tú for dí tá sá nak el ké szí té sé ért, il let ve el fo -
gad ta, hogy a bi zott ság ál tal át dol go zott szö -
veg a Ma gyar Re for má tus Egy ház egy sé ge sen
hasz nált szö ve gű hit val lá sa le gyen.

re for má tu sok a ka to li kus mi sé ről
En nek a té má nak iz gal mas ré sze volt a nyolc -
va na dik kér dés szö ve ge. A ja vas lat sze rint a ka -
to li kus mi sét bál vány imá dás nak mi nő sí tő
mon dat csak zá ró jel ben ke rül ne be a szö veg -
be, csil la goz va meg is ma gya ráz nák, hogy ma
már ez a bán tó ki fe je zés nem hasz ná la tos.

A 80. kér dés és vá lasz így hang zik:
Mi a kü lönb ség az úr va cso ra és a pá pis ta mi -
se kö zött?
Az úr va cso ra azt ta nú sít ja egy részt, hogy Krisz -
tus egy sze ri ke reszt ál do za tá ért tel jes bűn bo csá -
na tot nyer tünk, más részt hogy a Szent lé lek
min ket a Krisz tus ba olt, aki most va ló sá gos tes -
te sze rint a menny ben, az Atya jobb ján van, és
azt akar ja, hogy őt ott imád juk.

Ez zel szem ben a mi se ta gad ja, hogy élő és holt
el nyer het né Krisz tus szen ve dé sé ért a bűn bo csá -
na tot, ha csak a mi se mon dó pa pok nem mu tat -
ják be na pon ta ér tük a Krisz tus ál do za tát. To -
váb bá azt ta nít ja, hogy Krisz tus tes ti leg van je -
len a ke nyér és a bor szí ne alatt, és ezért ezek ben
kell őt imád ni. A mi se így alap ját te kint ve meg -
ta gad ja Jé zus Krisz tus egy sze ri ál do za tát és
szen ve dé sét, és ezért kár ho za tos bál vány imá dás.

E szö veg résszel kap cso lat ban így hang zott a ha -
tá ro za ti ja vas lat: „A Zsi nat el fo gad ja, hogy a
Hei del ber gi Ká té 80. kér dé sé re adott vá lasz ban
»és ezért kár ho za tos bál vány imá dás« ki té tel zá -
ró jel ben, va la mint a láb jegy zet ben így je len jen
meg: »A ki fe je zést csak a tör té nel mi hű ség ked -
vé ért hagy tuk a szö veg ben. Amit a 16. szá zad -
ban a Ká té szer zői jó nak lát tak, azt ma már –
mint ró mai ka to li kus hit test vé re in ket bán tó ki -
té telt – nem hasz nál juk.«”

Zá ró je lek, láb jegy ze tek
Pa rázs vi ta kez dő dött. Az elő ter jesz tő, dr. Már -
kus Mi hály a Jo gi és Egy ház al kot má nyi Bi zott -
ság ré szé ről, va la mint a for dí tó bi zott ság el nö -
ke ként rög tön az omi nó zus 80. kér dés meg vi -
ta tá sá val kezd te. A szö veg rész kap csán elő ször
1993-ban me rült fel, hogy el len ke zik a ka to li kus
egy ház mai ta ní tá sa i val. Egyes he lye ken – így
er dé lyi hit tár sa ink – ezt a részt el is hagy ták. A
nyu gal ma zott püs pök hoz zá tet te: a 80. kér dés -
fe le let nem is sze re pelt a ká té el ső ki adá sá ban. 

Dr. Sza bó Ist ván püs pök hoz zá szó lá sá ban er -
re re a gál va meg je gyez te, hogy a Hei del ber gi ká -
tét a ma gyar re for má tu sok ez zel a kér dés sel
együtt vet ték át, mert a má so dik ki adást tet ték
a ma gu ké vá. „Nem bán tunk sen kit, ha hit val -
lá sunk ban egy 16. szá za di, mar káns hit val lás je -
le nik meg” – je len tet te ki Sza bó Ist ván, aki sze -
rint a leg jobb, ha így ma rad a szö veg. A du na -
mel lé ki püs pök az zal is ér velt: nem csak egy
négy száz öt ven éves szö veg ről van szó, a ta ní -
tás ma is ér vé nyes és fon tos, mert a re for má -
tus egy ház ta gok kö zött ma is elő for dul a
szent ség imá dás. „Amit a ká té ki mond, azt
ma is így gon dol juk, de nem így mond juk.”

Du nán tú li tag tár sa, El ter Ist ván meg je gyez -
te, hogy nem sza bad fel ad ni azo kat az esz mé -
ket, ame lyek mi att a re for má ció ki ala kult. 

A Hei del ber gi ká té nem Szent írás – kezd te
mon dan dó ját Fu tó Zol tán, aki sze rint ha a vál toz -
ta tás igé nye meg len ne, nem egy pont ra kel le ne fó -
kusz ál ni, ha nem az egész hit val lást ta nul sá gos len -
ne át néz ni. Pin tér Gyu la fel idéz te, hogy ő egy kor
ép pen a 80. kér dés mi att ke rült össze tű zés be ka -
to li kus hit tár sa i val. Si mon fi Sán dor fel hív ta a fi -
gyel met ar ra, hogy ere de ti leg a for dí tás meg vi ta -
tá sá ról volt szó, így a zsi nat fel ada ta az az zal kap -
cso la tos dön tés ho zás len ne, nem pe dig a hit val -
lás meg vál toz ta tá sa. Tö rök Zol tán ki emel te, hogy
a ká tét nem ze dé kek is mer ték meg eb ben a for má -
já ban. Nagy Ba logh Csa ba fel tet te a kér dést: mi -
vel a ká té kér dés-fe le le tei ige he lye ket is tar tal maz -
nak, azok ra hi vat koz nak, ak kor az ige he lye ken is
vál toz tat ni kell?

A vi tán fel me rült az is, hogy a szö veg ma rad -
jon, de az elő szó ban he lyet kap hat na a zsi nat
vi tá ja, egy faj ta gesz tus ként a ka to li kus test vé -
rek fe lé. Vé gül győ zött a re for má tus ha gyo má -
nyok tisz te le te: a zsi nat név sze rin ti sza va zá -
son (17 igen nel és 57 nem mel) nem fo gad ta el
a ha tá ro za ti ja vas la tot.

d re for má tus.hu

Akárhozatosbálványimádásról

Meg hí vó 
lel kész szen te lés re

„Krisz tus sal együtt ke -
reszt re va gyok fe szít ve:
töb bé te hát nem én élek,
ha nem Krisz tus él ben -
nem; azt az éle tet pe dig,
amit most test ben élek, az
Is ten Fi á ban va ló hit ben
élem, aki sze re tett en gem,
és ön ma gát ad ta ér tem.”
(Gal 2,20)

Sze re tet tel hív juk Önt
és ked ves csa lád ját a sze -
ge di evan gé li kus temp -
lom ban (6720 Sze ged, Ti -
sza La jos kör út 16.) au -
gusz tus 25-én, 15 órá tól
tar tan dó ün ne pi is ten -
tisz te let re, amelyen dr.
Fa bi ny Ta más, a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Észa ki Egy ház ke rü le -
té nek püs pö ke lel késszé
szen tel ben nün ket. 

Dr. Agod Anett
Dr. Lász ló Vir gil

pro tes táns em lék ülés 
a ra o ul Wal len berg-cen te ná ri um al kal má ból

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház a Wal len berg-em lék bi zott ság gal együtt mű -
köd ve pro tes táns em lék ülést ren dez a Ra o ul Wal len berg-cen -
te ná ri um al kal má ból au gusz tus 30-án, csü tör tö kön, 17 órá tól
a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben, amely re tisz -
te let tel meg hív juk.

prog ram
• Meg em lé ke zés és imád ság – 16 óra kor a Szi lá gyi Er zsé bet fa -
so ri Ra o ul Wal len berg-szo bor nál
• Kö szön té sek – 17 óra kor a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
dísz ter mé ben
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház – Prőh le Ger gely or szá gos
fel ügye lő
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház – Bölcs kei Gusz táv püs pök,
a zsi nat lel ké szi el nö ke
Wal len berg-em lék bi zott ság
• Elő adá sok
– ra o ul Wal len berg ről svéd szem mel – Mar tin Mo de us püs -
pök, Lin kö ping 
– Zsi dó men tő szol gá lat a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház -
ban – dr. Hor váth Er zsé bet, az MRE Zsi na ti Le vél tár igaz ga tó -
ja, az Or szá gos Re for má tus Gyűj te mé nyi Ta nács el nö ke
– Zsi dó men tő szol gá lat a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
ban – dr. Gom bocz Esz ter fő is ko lai ta nár
• Hoz zá szó lá sok
• Zá ró ál dás – Gáncs Pé ter el nök-püs pök
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A ma gyar or szá gi re for má tu sok XIII.
zsi na ti cik lu sá nak ti ze dik ülé sén, ez
év má jus 24-én név sze rin ti sza va zás -
sal a 74 je len lé vő ve ze tő sze mé lyi ség
57 : 17 arány ban úgy ítélt, hogy az át -
vál toz ta tást, az át vál toz ta tott ke -
nyér ben Krisz tus tes tét, az át vál -
toz ta tott bor ban Krisz tus vé rét hin -
ni „kár ho za tos bál vány imá dás”. 

Mi vel Krisz tus ma ga pa ran csol ta
meg kö ve tő i nek egye dü li él te tő ként
az ő tes té nek és vé ré nek vé te lét, a sza -
va zók – ár tó mó don – a sa ját nyá juk -
hoz tar to zók éle te el len is sza vaz tak!
Úgy dön töt tek, hogy a négy száz öt ven
év vel ez előt ti Hei del ber gi ká té 80. pa -
rag ra fu sa sze rint a ka to li ku sok mi sé -
jét, az át vál toz ta tást, az Eu cha risz tia
tisz te le tét és vé te lét ma is „kár ho za -
tos bál vány imá dás nak” tart ják, és
ezt a vi szo nyu lást ír ják elő a sa ját nyá -
juk hoz tar to zók nak, és ez zel a sa ját
hí ve ik ben is sú lyos za vart okoz tak.
Még a re mé nyét, a hi tét is el vet ték tő -
lük, hogy Krisz tus in tel mét va la -
hogy még is csak tel je sít he tik, hogy
tes té nek és vé ré nek vé te lé ben va la -
hogy még is csak ré sze sül het nek ők is.

A ter mé szet tu do mány a lé te ző
anya gi vi lág ra vo nat ko zó an az eg zakt,
a fel tárt igaz sá gok tel jes sé gé nek pon -
tos kép vi se le te. Az igaz ság kép vi se -
le té nek ilyen kö te le zett sé ge mi att
egy hí vő ter mé szet tu do má nyos em -
ber szá má ra, aki ag gó dik a ma gyar -
ság, az em be ri ség baj ba ju tott sá ga,
gyer me ke ink, uno ká ink jö vő je mi att,
kö te le ző fel emel ni a sza vát, ami kor
az élet zá lo ga, az igaz ság el len tesz -
nek, ami kor igaz sá gok tá rát – le gyen
az akár a sza vak ban ki nyi lat koz ta tott
igaz sá gok tá ra, a Szent írás – meg -
cson kít ják. 

Kü lö nö sen, ami kor az egye dü li
igaz él te tő nek, Jé zus Krisz tus nak a
sza va it, pa ran csa it – a leg fon to sabb
pa ran csa it, in tel me it – hagy ják el
vagy fer dí tik el, és köz ben, meg té vesz -
tő en, a fi a ta lo kat meg ron tó an, Krisz -

tus kö ve tő i nek, ke resz té nyek nek vagy
ke resz tyé nek nek hir de tik ma gu kat. 

A Krisz tus-kö ve tő vé, Krisz tus
meg val ló já vá, ígé re te sze rint az örök
élet vá ro má nyo sá vá vá lás hoz Krisz -
tus sza vai, in tel mei tel jes ség gel el iga -
zí tó ak, egy ér tel mű ek, min den ki el -
len őriz he ti, sen ki nem csor bít hat ja,
sen ki nem ve het el be lő le sem mit:
„Bi zony, bi zony mon dom nek tek, ha
nem eszi tek az Em ber fia tes tét, és nem
isszá tok a vé rét, nem lesz élet ben ne -
tek. De aki eszi az én tes te met, és issza
az én vé re met, an nak örök éle te van,
s fel tá masz tom az utol só na pon. A
tes tem ugyan is va ló sá gos étel, s a vé -
rem va ló sá gos ital. Aki eszi az én tes -
te met, és issza az én vé re met, az
ben nem ma rad, én meg ben ne. En gem
az élő Atya kül dött, s ál ta la élek. Így
az is él ni fog ál ta lam, aki en gem eszik.
Ez a menny ből alá szál lott ke nyér
nem olyan, mint az, ame lyet atyá i tok
et tek, és meg hal tak. Aki ezt a ke nye -
ret eszi, örök ké él.” (Eze ket mond ta,
ami kor Ka far na um ban a zsi na gó -
gá ban ta ní tott – Jn 6,53–59.) 

Az Em ber fia tes te és vé re pe dig,
ami re Krisz tus utal, nem más, mint
az utol só va cso rán ön ma ga ál tal a sa -
ját tes té vé és vé ré vé át vál toz ta tott ke -
nyér és bor. Ezt a cso dá la tos tet tet
(ma gát az át vál toz ta tást) a Szent lé -
lek köz re mű kö dé sé vel az idők vé ge -
ze té ig fel adat ként to vább ad ta az
apos to lok nak, majd foly to nos ság gal
az apos to lok és az apos tol utó dok ál -
tal fel szen telt pa pok nak: „Most a
ke nye ret vet te ke zé be, há lát adott,
meg tör te, és oda nyúj tot ta ne kik, ezek -
kel a sza vak kal: Ez az én tes tem, ame -
lyet ér te tek adok. Ezt te gyé tek az én
em lé ke ze tem re. Ugyan így a va cso ra
vé gén fog ta a kely het is, és azt mond -
ta: Ez a ke hely az új szö vet ség az én

vé rem ben, ame lyet ér te tek ki on ta nak.”
(Lk 22,19–20) 

Az utol só va cso ra köz pon ti ese mé -
nye az át vál toz ta tás és az át vál toz ta -
tás foly to nos meg is mét lé sé nek meg -
pa ran cso lá sa, vagy is az Ol tá ri szent -
ség, az egy ház, az „egy, szent, egye te -
mes és apos to li anya szent egy ház”
(ahogy a Ni cea–kons tan ti ná po lyi

hit val lás ban van) ala pí tá sa lé nye -
gé ben azo no san van le ír va a má sik
két szi nop ti kus evan gé lis tá nál is (l.
Mt 26,26–28; Mk 14,22–24). 

A kez de tek től – az ős egy ház ban –
az apos to lok és utá nuk azok, aki ket

kéz rá té tel lel er re fel szen tel tek, az
össze jö ve te le i ken, sok szor ti tok ban,
a Szent lé lek ere jé vel a ke nye ret és a
bort a menny be fel ment Jé zus Krisz -
tus tes té vé és vé ré vé vál toz tat ták át.
Az át vál toz ta tott ke nye ret, az Ol tá -
ri szent sé get az össze jö ve te le i ken
nem fo gyasz tot ták el tel je sen, ha nem
félt ve őriz ték, hogy al kal mas idő ben

el vi gyék a bör tön be zárt, meg kín zott,
be teg test vé re ik nek a gyó gyí tá suk ra,
gyó gyu lá suk ra, meg erő sí té sük re. 

Te hát a kez de tek től, a Krisz tus
menny be me ne te lét kö ve tő el ső pün -
kösd től, az apos to lok ige hir de té sé -

nek kez de té től azo kat, akik Krisz tus
kö ve tői, meg val lói let tek, ke resz té -
nyek nek, Krisz tus tes tét, a tes té vé át -
vál toz ta tott ke nye ret evők nek és Krisz -
tus vé rét, a vé ré vé át vál toz ta tott bort
ivók nak ne vez ték. Így a kez de tek től és
az idők vé ge ze té ig Krisz tus kö ve tői, a
ke resz té nyek leg pon to sabb, leg egy ér -
tel műbb meg ha tá ro zá sa, de fi ní ci ó ja:
„ti tok za to san Krisz tus tes té vé át vál toz -
ta tott ke nye ret evők és a vé ré vé át vál -
toz ta tott bort ivók kö zös sé ge”. 

Ab ban a nagy baj ban, amely be az
em be ri ség és ben ne a ma gyar ság, a
ma gyar nép, min den más nép nél
fo ko zot tab ban is, mos tan ra be le -
sod ró dott, ez az ért he tet len, fel fog -
ha tat la nul mély gyű lö let ből fa ka dó
zsi na ti ál lás fog la lás nagy hi ba, nagy
baj, sú lyos vét ség, a ma gyar ság baj -
ba ju tott sá gát sok szo ro san te té ző,
ár tó tett volt! A fosszi lis szén ro ha -
mos fo gyá sa, az élő vi lág, kü lö nö sen
az élő er dő sé gek pusz tí tá sa és az ál -
ta lá nos el szennye ző dés pa ran cso ló -
vá te szi egy új vi lág rend, a „gyó gyí -
tás vi lág rend jé nek” sür ge tő ki mun -
ká lá sát. A „gyó gyí tás vi lág rend jét”,
mi vel min den gyó gyí tás hoz min -
den kor transz cen dens erő, ener gia
szük sé ges, csak az igaz gyó gyí tó, Jé -
zus Krisz tus ál tal, őben ne va ló sít hat -
juk meg! 

Az el hi bá zott zsi na ti ál lás fog la lás
he lyett in kább a baj lé nye gét, a baj ból
va ló egye dü li ki me ne kü lést szem előtt
tart va és az iga zi öku me nét, az egy sé -
get ke res ve, Jé zus utol só sza vai – „s
íme, én ve le tek va gyok a vi lág vé ge ze -
té ig” – mi att meg ala po zot tan re -
mény ked ve, sür ge tő en be kell lát -
nunk, hogy a gyó gyí tás hoz, az új vi -
lág rend, a „gyó gyí tás vi lág rend” meg -
va ló sí tá sá hoz szük sé ges erőt, ener gi -
át ki zá ró lag Krisz tus ban, az ő tes té vé
át vál toz ta tott ke nyér ben és a vé ré vé
át vál toz ta tott bor ban ta lál hat juk meg.

g KEl lEr mayEr Mik lós 
egye te mi ta nár, eme ri tus pro fesszor

Nem kár ho za tos bál vány imá dás!

kErEsztutak

Az egy ház szét sza ka do zott vol tá nak
két ség kí vül leg szo mo rúbb je le, és a vi -
lág szá má ra a leg na gyobb bot rány,
hogy Krisz tus né pe nem tud együtt ül -
ni Ura asz ta lá nál. Amit év szá za dok
nem ol dot tak meg, azt saj nos nem fog -
juk meg ol da ni sem egy ki adó sabb zsi -
na ti vi tá ban, de egy ke mény re a gá ló le -
vél ben sem… Krisz tus vál lal ja az asz -
tal kö zös sé get ve lünk, de mi nem tu -
dunk egy más mel lé le ül ni és együtt ré -
sze sed ni az örök élet ele de lé ből, ita lá -
ból, az az Krisz tus tes té ből és vé ré ből.

Lé tez nek öku me ni kus egy ség mo -
del lek, töb bek kö zött a „meg bé kélt
kü lön bö ző ség” mo dell je. A fáj dal mas
hely ze ten azon ban ez sem vál toz tat:
nincs in ter kom mú nió. Le het azt az
ál lás pon tot kép vi sel ni (ál dott em lé -
kű Dob szay pro fesszor fo gal maz ta
így), hogy csak fáj jon az a passzív
rész vé tel a má sik úr va cso rai al kal mán
– hát ha e fáj da lom ból majd még is
meg szü le tik egy szer a kö zös ség. Le -
het má sik utat vá lasz ta ni, mint a hí -
res bé csi teo ló gus pro fesszor (Phi lipp
Har non co urt) tet te, aki az „eu cha risz -
ti kus böj töt” vá lasz tot ta: ka to li kus
pap lé té re nem ál do zott, ami kor a
szent kö zös ség ből „ki zárt” más fe le -
ke ze tű ek is je len vol tak; vál lal ta,
hogy éhe zik az örök élet ke nye ré re. 

Egy ház tag ja ink ja va ré sze ve gyes
há zas ság ban él, így so kak nak na pi ki -
hí vás fel dol goz ni az öku me né leg na -
gyobb de fi cit jét, az Úr asz ta la kö rü li
kö zös ség hi á nyát. 

* * *

Evan gé li kus ta ní tá sunk az úr va cso rá -
ról nem egye zik sem a ka to li kus, sem
pe dig a re for má tus tan té te lek kel. Re -
for má tus test vé re ink től dön tő mó don
az vá laszt el ben nün ket, hogy Lu ther -
rel vall juk a „pra esen tia re a list”, az az
Krisz tus va ló sá gos je len lé tét az os tyá -
ban és a bor ban. Ka to li kus test vé re -

ink től ab ban (is) kü lön bö zünk, hogy
hi tünk sze rint nem a pap vál toz tat ja
át az os tyát és a bort Krisz tus tes té vé
és vé ré vé (és mu tat ja be az ál do za tot),
ha nem ma ga Krisz tus az, aki „kon -
szek rál”. Ő mond ja ki a dön tő mon da -
tot: „Ez az én tes tem… Ez az én vé -
rem…” Mi ne ki hi szünk! Hogy mind -
ez mi ként tör té nik, azt sem a teo ló gia,
sem a fi lo zó fia esz kö ze i vel nem akar -
juk és nem tud juk meg ma gya ráz ni. Ha
Krisz tus mond ja, hisszük!

* * *

Az egy ház úju lás ide jén re for má tor
ele ink igen csak har ci hely zet ben fo -
gal maz ták meg hit val lá sa i kat. Har ci
hely zet ben pe dig ke mé nyen, sar ko -
san fo gal maz az em ber. Ott ak kor ar -
ra volt szük ség, hogy meg húz zák az
éles el vá lasz tó vo na lat. A re for má ció
ugyan is Is ten fel ki ál tó je le volt egy
olyan egy ház ban, amely igen csak
meg úju lás ra szo rult. 

Fél év ez red kü lön élés után, a 20.
szá zad („az öku me né szá za da”) óta azt
ke res sük, ami össze köt. Nem em be ri
igye ke zet ként, ha nem krisz tu si man -
dá tum ként. A krisz tu si pa rancs nak en -
ge del mes ked ve – „mind nyá jan egy(ek)
le gye nek, hogy el higgye a vi lág…” (Jn
17,21) – az épí tő, kö zös ség te rem tő út
sza va it ke res sük, hasz nál juk. Ez nem
a kü lönb sé gek el ke né se, ha nem a
Krisz tus ban adott egy ség nyug tá zá sa. 

Még hosszú-hosszú út ve zet a
„föl dön küz dő” egy ház szá má ra ad -
dig a pon tig, ahol meg va ló sul hat a
tel jes asz tal kö zös ség. Hogy meg él -
jük-e, nem tud hat juk, de ten nünk
kell ér te. (Oda át, az Is ten or szá gá ban
már nem lesz nek el vá lasz tó vo na lak,
s a ki rá lyi me nyeg ző re meg te rít ve vár
az asz tal. A meg hí vó már meg ér ke -

zett, jaj, el ne játsszuk el len sé ges ke -
dő, ki re kesz tő gon dol ko dá sunk kal,
élet vi te lünk kel!) 

Az evan gé li kus egy ház hi té ből fa -
ka dó an nyi tott úr va cso rai kö zös ség -
ben él, s mi vel min ket is az egy ház Ura
lát ven dé gül asz ta lá nál, a meg hí vót to -
vább ad juk – fe le ke zet re va ló te kin tet
nél kül – mind azok nak, akik va ló ban
Krisz tus sal akar nak ta lál koz ni. 

(Örü lünk is an nak, hogy a re for -
má tus test vé rek kel – sa já tos ma -
gyar mó don, a Nagy ge res di Egyez -
mény után hol pa pír for ma sze rint ér -
vé nye sen, hol pe dig a fel mon dás el -
le né re is ter mé sze tes ha gyo mány ként
mű kö dő en – a ta ní tás be li kü lönb ség
el le né re él az úr va cso rai kö zös ség. Ez
egész Eu ró pá ban gya kor lat tá vált a
leu en ber gi egyez mény nyo mán.)

* * *

Re for má tus test vé re ink a szá muk ra
lét meg ha tá ro zó hit val lá si ira tuk új
for dí tá sa kap csán ke rül tek nem
könnyű dön té si hely zet be zsi na tuk
leg utób bi ülé sén. Az alap ve tő kér dés
az volt, hogy a krisz tu si egy sé get
nem épí tő, a 16. szá za di ka to li ciz must
meg bé lyeg ző ki fe je zést – amely mel -
les leg az ere de ti, el ső ki adás szö ve gé -
ben nem is sze re pelt – meg tart sák-e,
vagy a ha tá ro zott han got ke vés bé
bán tó ra tom pít sák. 

Hogy mennyi re bán tó e meg fo gal -
ma zás a hi tét éle té vel meg pe csé te lő
ka to li kus em ber nek, azt jól mu tat ja,
aho gyan Kel ler mayer pro fesszor re -
a gált (írá sa e cik künk fö lött). Úgy
érez het te, hogy a szá má ra leg szen -
tebb aján dé kot – amely ben Krisz tus
ön ma gát aján dé koz za ne künk – bé -
lye gez ték meg a leg ke mé nyebb íté let -
tel: bál vány imá dás.

A re for má tus egy ház nyi tott ság ra
va ló kész sé gét ke resz tül húz ta az a
kon zer va tív fel fo gás és vo nal, amely
in kább ra gasz ko dott a tra dí ci ó hoz,
mint sem pró bál ta vol na a Hei del ber -
gi ká té sza va i nak friss for dí tá sát
olyan szel le mi-lel ki foly ta tást je len -
tő láb jegy zet tel ér tel mez ni, amely a
meg bé ké lés irá nyá ba hat, és a Krisz -
tus ban va ló kö zös sé get ke res né. 

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy -
ház Zsi na tá nak dön té se azon ban
csak rész ese mé nye volt an nak a fo -
lya mat nak, ame lyet (a vi lág ma gyar
re for má tus sá gát össze fo gó) Ma gyar
Re for má tus Egy ház Ge ne rá lis Kon -
vent jé nek tár gya lá sa és dön tés ho za -
ta la tesz majd tel jes sé – re mény sé -
gem sze rint más ered ménnyel. 

Ad dig is fon tos és szük sé ges fog lal -
koz nunk az úr va cso ra kér dé sé vel.
Ezen a té ren ne künk, pro tes tán sok nak
amúgy is év szá za dos de fi ci tünk van… 

Fon tos azon ban az is, hogy meg -
pró bál junk úgy be szél ni, fo gal maz ni,
hogy a má si kat az ne bánt sa, és a dia -
ló gust, a kö zös út ke re sé sét el ne le -
he tet le nít se. Ne bé lye gez zük az ál ta -
lunk nem el fo gad ha tó gya kor la tot
„bál vány imá dás nak”, mert bár le het,
hogy leg jobb meg győ ző dé sünk sze -
rint hi bás nak lát juk az utat, de azért
itt is igaz, hogy tö re dé kes az is me re -
tünk. De ne is mé tel ges sük a má sik ol -
da lon azt a ki fe je zést – ese tünk ben
a Bib li á ban elő sem for du ló át vál toz -
ta tást –, amely egy má sik fe le ke zet -
ben, egy má sik val lá si és lel ki kul tú -
rá ban ir ri tá ló, de leg alább is za va ró. 

Mi, pro tes tán sok ugyan is – a Szent -
írás alap ján – nem be szé lünk át vál toz -
ta tás ról, hi szen ez a nagy ti tok em be -
ri ma gya rá za ta, amely a ke resz tény -
ség egy ré szé ben nem el fo gad ha tó.

Krisz tus te rem tő igé je te szi azt a cso -
dát, hogy a ke nyér ben Krisz tus tes tét,
a bor ban Krisz tus vé rét vesszük ma -
gunk hoz. Ez a Szent lé lek mun ká ja –
ezért hív juk a Szent lel ket (epik lé zis),
hogy új ra meg szü les sen az el ső ka rá -
csony cso dá ja: az Ige tes tet öl tött.

Ez vá lik va ló ság gá az úr va cso rá ban
is: Krisz tus hús-vér va ló ság gá vá lik
szá munk ra. Nem azért, mert át vál toz -
tat juk, ha nem azért, mert a ke nyér ben
és a bor ban ő ma ga van je len. 

A mu lan dó éle tű vi lág nak és a tö -
re dé kes éle tű em ber nek ar ra van szük -
sé ge, hogy a lát szat élet he lyett a va ló -
di élet ré sze sé vé vál jék. Az az ne a go -
nosz, ne is a vi lág lel ke, ha nem Krisz -
tus lak jék ben nünk. Krisz tus pe dig ép -
pen az igé ben és a szent sé gek ben – így
az úr va cso rá ban – ré sze sít ön ma gá -
ban. Jo go san idéz te Kel ler mayer pro -
fesszor Já nos evan gé li u má nak egyik
kulcs mon da tát: „…ha nem eszi tek az
Em ber fia tes tét, és nem isszá tok a vé -
rét, nem lesz élet ben ne tek.” (Jn 6,53)

Mi vel azon ban nem tu dunk együtt
ül ni Krisz tus asz ta lá nál, gyen ge, sok -
szor hi tel te len a ta nú ság té te lünk.
Az egy ház jö vő je an nak is függ vé nye,
hogy vissza ta lá lunk-e Krisz tus hoz, és
ta nít vá nyi kö zös ség ben együtt tu -
dunk-e há la telt szív vel (eu cha risz tia)
táp lál koz ni az élet ke nye ré ből. 

Min den dön tés, min den zsi na ti tár -
gya lás, kö zös sé gi élet meg nyil vá nu lás
er ről kel le ne, hogy szól jon az egy ház -
ban: együtt kö ze lebb Krisz tus hoz. 

Ne fe led jük az ak tu á li san ne künk,
ta nít vá nyok nak szó ló tör té ne tet! A
fel tá ma dott Jé zus meg állt kö zöt tük,
és ezt mond ta: „Bé kes ség nék tek!”
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

A szer ző evan gé li kus lel kész, az EvÉlet
régi-új liturgikus sarok című ro va tá -
nak vezetője
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– Ugye nem já rok messze az igaz -
ság tól, ha azt mon dom, az Ön éle té -
ben meg ha tá ro zók a ta lál ko zá sok?

– Így van. Há rom év vel ez előtt itt,
Pé csett hal lot tam Csa ba test vért be -
szél ni. Va sár nap, a mi se után
oda men tem hoz zá, be szél -
get tünk, és mi u tán meg tud -
ta, hogy nem vol tam még a
dé vai gyer mek ott hon ban,
meg hí vott. Ka rá csony előtt
in dul tam út nak egy aján dé -
kok kal meg pa kolt kis au tó -
val. Előt te ugyan is el mond -
tam né hány em ber nek, ho -
va ké szü lök, ők pe dig hal -
mok ban hoz ták a cso ma go -
kat. Dé vá ról ne héz volt ha za -
jön ni, nagy sí rás volt.

– Ha ma ro san vissza is
ment.

– Oda ér kez tem kor már két he te
nem volt vil lany az ebéd lő ben –
gyer tya fény mel lett et tek a gye re kek.
Mi vel vil lany sze re lő va gyok, ne ki áll -
tam meg ja ví ta ni. Vi szont meg ígér -
tem, hogy nyá ron vissza me gyek, és
át ve ze té ke zem a kony hát is. Így is lett.
Egy vil la mos sá gi anya go kat for gal ma -
zó pes ti cég is me rős ve ze tő je há rom -
száz ezer, egy pé csié száz ezer fo rint
ér té kű ado mánnyal tá mo gat ta a dé -
vai ott hont.

Ahogy kint dol goz tam – a na -
gyobb fi úk se gí tet tek –, az igaz ga tó,
ro bi bá csi két hét után azt mond ja
ne kem az iro dá já ban: „Sze ret nék
ne ked egy tíz fi ú ból ál ló csa lá dot ad -
ni, hogy te légy a ne ve lő jük.” Én til -
ta koz tam, mond ván, vil lanyt sze rel -
ni jöt tem, és amúgy is, hogy tud nék
én gye re ke ket ne vel ni?!

– Vé gül még is el vál lal ta.
– So kat gon dol kod tam a dol gon,

és meg kér dez tem ma gam tól: ha se -
gí te ni jöt tem ide, ak kor mi ért vá lo -
ga tok a fel ada tok kö zött? Így hát
igent mond tam, és most már nem
ad nám sem mi ért sem.

– Em lí tet te, hogy csa lá dok nak hív -
ják a kis kö zös sé ge i ket. Me sél ne a
min den nap ja ik ról?

– A csa lá dok egy-egy la kás ban él -
nek, kü lön a fiú- és kü lön a lány csa -
lá dok. Az én fi a im kö zül má so di kos
a leg ki sebb, és ti zen nyolc éves a leg -
idő sebb. Na pon ta ren de sen is ko lá ba
jár nak, én pe dig a gond ju kat vi se lem:
mo sok, var rok, ta ka rí tok rá juk, ha
kell, oda ülök a lec ke írás hoz. So kat
éne ke lünk, és min den nap imád ko -
zunk. Köz ben per sze vil lanyt sze re -
lek, ahol szük sé ges.

– Az em ber nek oly kor még a sa ját
gye re ke i vel sem könnyű a dol ga, hát
még ide ge nek kel, akik ne tán több szö -
rö sen hát rá nyos hely zet ből ér kez -
tek… Ho gyan bol do gul a fi a i val?

– Mint egy iga zi csa lád ban – hol
így, hol úgy. Egy ér tel mű ha tá ro kat
hú zok, és sza bá lyo kat ho zok. Ha
ezek el len „lá zad nak”, és azt mond -
ják, hogy „ne ked eh hez nincs jo god”,
ak kor le szok tam ül tet ni őket, majd
vissza kér de zek: „Zseb pénzt ad ni van
jo gom? A ru há dat ki mos ni van jo -
gom? Éj sza ka ti zen egy órá ig a lec kéd
fe lett ül ni ve led van jo gom? Ak kor
eh hez a ké rés hez is van jo gom!”

Sok ilyen csa tám volt már, és va -
ló szí nű leg lesz is, de min dig el mon -
dom ne kik, hogy nem el le nük har co -
lok, ha nem ér tük. Nem en ge dem,
hogy vissza be szél je nek, lop ja nak,

ve re ked je nek, és mu száj ren de sen ta -
nul ni uk is.

– A gye re kek tart ják a kap cso la tot
a szü le ik kel? Ők mennyi re part ne rek
a ne ve lés ben?

– Na gyon vál to zó. Van olyan kis -
gyer mek, akit be hoz az any ja, le te szi,
majd szó nél kül örök re el tű nik. Van -
nak na gyon se gí tő kész szü lők is,
akik az anya gi hely ze tük mi att kény -
te le nek hoz zánk kül de ni a gyer me -
kü ket. Ők so sem szól nak be le a ne -
ve lés be, tud ják, hogy az eset le ges
bün te tés nek is oka van. Ha va ká ci ó -
ról vagy egy-egy hét vé gé ről vissza jön
a gyer me kük, ak kor kül de nek ve le sü -
te ményt vagy ap róbb aján dé ko kat.

Sok kal ne he zebb a dol gunk azok -
kal a szü lők kel, akik ott hon „fe lül ír -
ják” a mi ne ve lé sün ket. Oly kor ki fe -
je zet ten el len sé ge sek ve lünk, van,
hogy még fel is je len te nek min ket.

– De mi ért? Eset leg iri gyek, mert ők
nem tud ják tisz tes ség gel fel ne vel ni a
gyer me kü ket?

– Ne héz er re vá la szol ni. Nem sza -
bad azt sem el fe lej te ni, hogy Ro má -
ni á ban szin te ge ne ti ka i lag be le van
kó dol va az em be rek be a szür ke ség és
a re mény te len ség.

Az együtt nem mű kö dő vagy el len -
sé ges csa lád ban töl tött va ká ci ó ról né -
há nyan el szo mo rí tó ál la pot ban jön -
nek vissza: ko szo sak, bü dö sek, nem
kö szön nek, el fe lej te nek vi sel ked ni, ír -
ni, ol vas ni, imád koz ni. Olyan kor
kezd he tünk szin te min dent elöl ről.

De nem pa nasz ko dom, mert hi he -
tet le nül sok ál dás sal is jár itt él ni. Egy-
egy öle lés, egy kó rus pró ba, egy ne -
ve tés min de nért kár pó tol, ez ad erőt.

– Van ar ra sza bály, hogy hány éves
ko ru kig ma rad hat nak az ott hon ban
a gye re kek?

– Nincs. Van nak hu szon éve se ink
is, il let ve ren ge te gen van nak, akik
előbb vagy utóbb vissza ke rül nek a
rend szer be pél dá ul ne ve lő ként vagy
ház ve ze tő nő ként. De sok szor meg -
esik az is, hogy egy lány férj hez
megy, el ke rül tő lünk, majd ami kor
meg szü le tik a gyer me ke, haj na li ket -
tő kor csö rög Csa ba test vér te le fon -
ja: „Csa ba test vér, nagy pa pa let tél!”

Ő gyak ran pél dá ló zik az édes any -
já val: Ju ci né ni an nak ide jén na gyon
nem örült, hogy a fia pap akar len ni,
mert hogy uno ká kat sze re tett vol na.

Csa ba test vér pe dig gyak ran mond -
ja ne ki vic ce sen, hogy „tes sék, itt van
két száz uno ka”.

– Jól tu dom, hogy eb ben a nagy
csa lád ban nincs sok al kal ma zott?

– Na gyon ke vés a pén zünk. Gon -
dol jon be le, hogy több te le pü lé sen
össze sen hat van ház ban két ezer-öt -
száz gyer me ket kell na pon ta etet -
nünk, ru ház nunk, rá adá sul a re zsit
ki fi zet nünk. Né ha a ta ní tó né nik fi -
ze té sé re is ne he zen jut…

– De le het, hogy ép pen a pénz szű -
ke mi att mű köd nek ilyen jól a dol gok.
Mert ha több fi ze tett al kal ma zott len -
ne, ak kor ők mun ka hely ként te kin te -
té nek a Szent Fe renc Ala pít vány ra, így
vi szont min den ki szol gá lat nak ér zi.

– Ezek a gye re kek igen -
csak pénzszű ké ben nő nek
fel, de a kö zös sé gi lét mi att
sok olyan dol got meg ta -
nul nak, amely az élet ben
ké sőbb se gít he ti a bol do -
gu lá su kat. Min den ki vé -
gez ház tar tá si mun kát, ker -
tész ke dünk, bar ká cso lunk.
És fon tos a ta nu lás; van
Ox ford ban vég zett gye re -
künk is.

Én hi szem, hogy ki vá -
lasz tot tak va gyunk. Bár
va dul a vi lág, az egész tár -
sa da lom, és sok szor te he -

tet len nek érez zük ma gun kat, ami kor
gye re kek vesz nek el, még is azt ér zem,
hogy ha tal mas ke gye lem bu rok ban
élünk. Ha nem fogy el az erő és a hit,
és nem sza ka dunk ki eb ből a há ló ból,
ak kor sem mi baj nem tör té nik.

– Mi tud ki sza kí ta ni?
–Az irigy ség. Az ego iz mus. A

nagy ra vá gyás. A vi lá gi ér té kek és a
pénz sze re te te. Fél tem a gye re ke in -
ket, mert sa ját ta pasz ta lat ból tu -
dom, mennyi rossz le sel ke dik rá juk
a vi lág ban. Kis gye rek ként a nagy ma -
mám el ho zott a pé csi evan gé li kus
temp lom ba. Ké sőb bi éle tem ben sok
rossz do log ba be le ke ve red tem, húsz
évig it tam is… Né hány év vel ez előtt
ez az az óta fel nőtt, meg gyö tört kis -
fiú vissza jött a pé csi temp lom ba.
Ta lán a nagy ma má ját ke res te, de
he lyet te Né meth Zol tán lel késszel ta -
lál ko zott.

Ő úgy fo ga dott, ahogy előt te so ha
sen ki. Azt mond ta ne kem: „Is ten
ho zott! Gye re, jó he lyen vagy.” At tól
kezd ve en gem még el za var ni sem le -
he tett vol na a gyü le ke zet ből! Haj na li
hat kor már itt la pá tol tam a ha vat a
temp lom kö rül, hogy mi re az is ten -
tisz te let re jön nek az em be rek, jár ha -
tó le gyen az út.

Ami kor ne kem nagy rit kán hon vá -
gyam van, ak kor ide, a gyü le ke zet be
van hon vá gyam.

– De azért elég sű rűn jön. Most is
a gyü le ke ze ti komp le xum ud va rán
be szél ge tünk, mert egy ne ve lő tár sá val
hét gye re ket hoz tak át az it te ni egy -
he tes gye rek tá bor ba.

– Na gyon él ve zik ezt a nyolc van -
fős nap kö zis tá bort. A mi e ink kö zül
a leg töb ben most van nak elő ször
kül föl dön. Az édes anyám nál la kunk,
aki már he tek óta ké szült a fo ga dá -
sunk ra.

Ezután egy má sik dé vai csa pat tal
a Ba la ton ra me gyünk, ott egy kis há -
zat újí tunk fel, majd én me gyek a pé -
csi bár ká sok kal a ha gyo má nyos moz -
gás sé rült tá bor ba. Az au gusz tus 20-
ai ke nyér szen te lő ün nep re is ho -
zunk egy gye rek csa pa tot, ve lük fel is
lé pünk majd.

Há lás va gyok az Is ten nek, hogy ta -
lál koz hat tam Csa ba test vér rel, és
így már két he lyen is van ott ho -
nom.

g Bo da Zsu zsa

Akegyelemburkábanélve
Be szél ge tés Sel mi Gá bor dé vai ne ve lő ta nár ral

b AmikornéhányhéttelezelőttapécsigyülekezetigyerektáborbanSel-
miGáborral találkoztam,nemgondoltamvolna,hogyegymaitündér-
mesétfogokhallani.Ebbenatörténetbenafőszereplőkisfiútegyszer
anagymamájaelvitteapécsievangélikustemplomba.Azegykorikis-
fiúaztánhúszévmúlva–miutánközbensokrosszatátélt–tértvissza,
salelkészismeretlenülistártkarokkalfogadta,mireafiúnakgyöke-
resenmegváltozottazélete.Háromévvelezelőttegyújabbtalálkozás
vártrá:BöjteCsaba ferencesrendiszerzetesmeghívtaadévaigyerek-
otthonba,ésőeztameghívástelisfogadta.Ottpedigúgyérezte:ha-
zaérkezett.Azótatízfiúnevelőjekéntottaniújcsaládjábanél.

kErEsztutak

– Gyak ran jár Ma gyar or szág ra.
Hogy tet szik itt?

– Ez a táj itt, Ma gyar or szá gon ne -
kem nem tet szik. Szé kely föl di em ber
lé vén én nem ér zem ma gam jól olyan
vi dé ken, amely se mer re se lejt. 

– Az Önök ál tal gon do zott gye re kek -
ben él va la mi lyen ott hon kép, vagy a
gyer mek ott hont te kin tik a ma gu ké nak?

– A gye re kek szü lő föld ké pe a ko -
rai évek től kezd ve ala kul ki, és egész
éle tük ben meg ha tá ro zó lesz. Ér de kes,
hogy a gye re kek sok szor nem en ge -
dik el az ott hon ma radt ro ko nok ke -
zét. Meg ma radt ben nem an nak a fi -
ú nak a tör té ne te, aki meg ta ka rí tott
pén zé ből man kót vett az ott hon élő,
be teg édes any já nak. Egyik ár va kis -
lá nyunk a sok kö zül a Fa ce boo kon ke -
res te és ta lál ta meg a szü le it…

– Mi az, ami leg in kább meg mér -
ge zi ko runk tár sa dal mát?

– A nagy „pa nasz-ke csap”. A mi nap
au tó val men tem az or szág úton, és fel -
vet tem egy stop pos fér fi út. A be szél -
ge tés ből ha mar ki de rült, hogy ha za -
megy. Még pe dig a fe le sé gé hez. Na, ar -
ról az asszony ról kér dés nél kül olyan
mon da tok han goz tak el, ame lyek
nem va lók egy há zi kö rök elé. „Na, de
most már mond jon va la mi jót is a fe -
le sé gé ről, kü lön ben meg ál lok, és ki -
száll!” – szól tam az atya fi hoz. Így az -
tán ki de rült, hogy az asszony min den
rossz tu laj don sá ga mel lett ki vá ló an süt
pa la csin tát, há rom szép gyer me ket ne -
vel nek ket ten, és na gyon há zi as. Mi -
re el ér kez tünk Bük szá dig, szin te már
szent té is avat ta a fe le sé gét. Mi eb ből
a ta nul ság? Fő leg az, hogy ma nap ság
az a me nő, aki több rosszat tud mon -
da ni a má sik ról.

– A kö zös ség ko vá sza sok he lyen a
pe da gó gus, a ta nár. Sa ját mun ka tár -
sai kö zül már töb ben „sa ját ne ve lé sű -
ek”. De el jár sze mi ná ri u mok ra és to -
vább kép zé sek re is elő adó nak. Mi a ta -
pasz ta la ta a hall ga tó ság ról?

– Lil la fü re den fény űző pe da gó gus -
na pi ren dez vényt tar tot tak, amely re
en gem is meg hív tak. Uni ós pénz,
csil lo gás, hat van fo gás… De még
ott is pa nasz kod tak, és elé ge det le nek
vol tak. Azt lá tom, sok em ber nem be -
csü li meg a sa ját jó sor sát. 

Mi, pa pok az Is ten hí vá sá ra in dul -
tunk el. A mennyei Atya rám bíz ta
eze ket a gye re ke ket. El hí vott, és én
igent mond tam. 

– Volt, hogy le küzd he tet len nek
tű nő aka dállyal ta lál ta szem be ma -
gát? Vagy ép pen ki lá tás ta lan nak
tűnt az ügy?

– Min den gye rek nek más és más
a tör té ne te. Ke se rűbb nél ke se rűbb,
szo mo rúbb nál szo mo rúbb sor sok
nyíl nak meg. Volt olyan, aki nek mi
ta lál tunk ki szü le té si dá tu mot. 

Hi szem, hogy Is ten min den gye rek -
be tett ér té ket. És ha én ab ban a gye -
rek ben Is tent meg ta lá lom, az a gye rek
vissza mo so lyog rám. A sze re tet him -
nu szát min den ki nek meg kell ír nia új -
ra, sa ját ma gá nak.

Évek kel ez előtt tör tént, hogy volt
né hány fi úcs ka az egyik osz tály ban,
akik hi he tet len rosszak vol tak. Már
ami kor cse pe red tek, lát tuk a töb bi
ne ve lő vel, hogy „na, ezek se ta nul ják
majd szí ve sen a szor zó táb lát”. Nem
is ta nul ták. Meg hát… mást sem.
Ezek a ló kö tők nem haj lot tak sem a
jó szó ra, sem a bün te tés re. 

Az tán nagy hé ten azt ta lál tuk ki,
hogy ha a „fe jü ket hi á ba mos tuk meg,
most meg mos suk a lá bu kat”. Mert -
hogy a ka to li kus egy ház ban szo kás a
nagy csü tör tö ki ri tu á lis láb mo sás: a
pap meg mos sa né hány gyü le ke ze ti
tag vagy ép pen a kis pa pok lá bát. Hát
én a mi sén a leg rosszabb lur kók lá bát
mos tam meg. És ak kor azok úgy ma -
guk ba száll tak, hogy száz nyolc van
fo kot for dult a ma ga tar tá suk. Kö zü -
lük ket ten ma már kol lé gá im…
g Le je gyez te: ifj. Ká posz ta La jos

találkozásBöjteCsabával
b NagyonkészültematalálkozásraBöjteCsabával. Talánmertéppen
aznapszületettakislányom…Azsúfolásigteltkecelisportcsarnok-
banmégéppenakadtegyhely.Ittéltemátaközelkétórás„ünnepet”,
atalálkozástaferencesszerzetessel.Ésamikorbőmásfélórautánel-
imádkoztukaMiatyánkot, ésmegkaptukazáldást,sokunknaknem
akaródzottméghazamenni.Néhánykérdéstmiisfeltettünknekielő-
adásávalkapcsolatban.

Böj te Csa bát több he lyen vég zett pa pi szol gá la ta után 1992-ben a Hu -
nyad me gyei Dé vá ra he lyez ték, ahol je len tős for du la tot vett az éle te. Ti -
tok ban már 1982-ben be lé pett a fe ren ces rend be, és érez te, va la mi töb -
bet kell ten nie. Lel ki is me re te sza vá tól hajt va ol tal má ba fo ga dott né hány
ut ca gye re ket, és a la ka tot le ver ve az el ha gyott, év ti ze dek óta üre sen ál -
ló fe ren ces ko los tor ról, oda be köl tö zött ve lük. 

Az ár vá kat be fo ga dó fe ren ces szer ze tes nek ha mar hí re ment Dé ván.
Má ra Böj te Csa ba ne vét és te vé keny sé gét is me rik egész Er dély ben, Ro -
má ni á ban, Ma gyar or szá gon, Nyu gat-Eu ró pá ban, de hal lot tak ró la még
a ten ge ren tú lon is. Döb be ne tes, né ha lé lek in dí tó an nyo mo rú sá gos kö -
rül mé nyek kö zül gyűj ti ma ga kö ré a ki lá tás ta lan sor sú gyer me ke ket. Nem
csak ételt, ott hont, ru hát biz to sít ne kik, de tö rő dik ta nít ta tá suk kal, szel -
le mi és lel ki fej lő dé sük kel, val lá si és er köl csi ne ve lé sük kel is. 

A Hu nyad Me gyei Gyám ha tó ság 1998-ban is mer te el hi va ta lo san a ma -
gán-gyer mek vé del mi köz pon tot. A dé vai ko los tor il le gá lis el fog la lá sa után
szo bá ról szo bá ra újí tot ták fel az épü le tet. Ma már sa ját óvo dá ja, is ko lá -
ja és ki szol gá ló épü le tei van nak. Meg vá sá rol ták a ko los tor ral szem ben
ál ló két tömb há zat, a gyer me kek itt kap tak ott hont fő ál lá sú ne ve lő szü -
lők nél, csa lá dok nál. 

Egy csa lád nál nyolc-tíz gyer mek ne vel ke dik, le he tő leg kü lön bö ző ko -
rú ak, hogy a na gyob bak se gí te ni tud ja nak a ki seb bek gon do zá sá ban. A
gyer mek ott hon ban már a má so dik ge ne rá ció nő fel. Van olyan ne ve lő -
szü lő há zas pár, amely nek tag jai Csa ba atya szár nyai alatt ne vel ked tek,
majd az ott hon ban ma rad tak, hogy se gít sék a mun ká ját. 

A gye re kek szak mát ta nul nak, érett sé git tesz nek, so kan kö zü lük egye -
tem re men nek. Az itt élők szá ma min dennap gya ra po dik, messzi vi dé kek -
ről hoz nak gyer me ke ket hoz zá juk. 

A gyer mek ott hon nak ma már Er dély több vá ro sá ban van in téz mé nye, össze -
sen hat van hét. Je len leg két ezer-há rom száz gyer mek él az ár va há zak ban. 

A szer ve ze tet mű köd te tő Szent Fe renc Ala pít vány hoz be fo lyó ado má -
nyok ból több tel ket és in gat lant vá sá rol tak. Költ sé ge i ket szin te tel jes egé -
szé ben ado má nyok ból fe de zik, a Ro má ni á tól és Ma gyar or szág tól ka pott
ál la mi tá mo ga tás egy aránt cse kélyebb.

Sel mi Gá bor és a dé vai „kül dött ség” a pé csi gyü le ke ze -
ti gye rek tá bor ban
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Szent end re vá ros hír nö kei je len tet -
ték: ha a meg újult Fő  tér koc ka kö ve -
in meg in dulsz dél nek a Dumt sa Je -
nő ut ca ugyan csak ele ven kö ve ze tén,
és dé li irány ba tar tasz, a csi nos Tour -
in form-épü le t ig jutsz, s oda be lép ve
egy va rázs la tos kert ben ta lál ha tod
ma gad. Ott pe dig – ezt is a hír nö kök -
től tud ha tod – sza mó ca fa, szent -
end rei ró zsa, mály va, vá ro si pisz ke
kö szönt rád. Ha kí ván csis kodsz, az
in for má ci ós te rem ben a gon do lá -
kon mű vé sze ti al bu mo kat, iko no kat,
Szent end ré re em lé kez te tő al ko tá so -
kat, ké pes aján ló kat, is mer te tő fü ze -
te ket (meg le het, ezt már csak lel ki
sze me im lát ják), a vá ros ih le té sé ben
szü le tett ver ses kö te te ket, re gé nye ket
és drá mai mű ve ket is lát hatsz.

El mé láz va a vá ro si aján dé ko kon
per sze ki-ki a ma ga ked ven cé nek
le nyo ma ta it ke re si. (A tu ris ta ter mé -
sze tes ra ci o na li tás sal a lát ni va lók ra
mu ta tó pros pek tu so kat.) Én pél dá ul
a Szent end rei Ka ma ra ze ne kart,
amely las san egy em ber öl tő óta min -
den esz ten dő ele jén ze ne ka ri dal la -
mo kat, szó la mo kat oszt szét a pol gá -
rok kö zött a saj ná la to san szűk re sza -
bott vá ros há zi dísz te rem ben. Fo tó -
kat, hang hor do zó kat (még kot tá kat
is!) für kész tem, mert úgy re mél tem,
e ze ne kart majd dísz hely il le ti meg a
vá ro si vá sár fi ák kö zött. 

Már csak azért is, mert kar mes te -
rü ket, Fe nyő Gá bort ez év ben tisz tel -
het jük meg lo kál pat ri ó ta kö szön té -
sünk kel: het ven éves a mes ter, aki nek
di ri gen si pál cá ja már a Gör dü lő
Ope ra ze ne ka rá nak élén is szó lí tott
meg hang sze re ket. E so rok író já nak
a kar mes ter ro man ti kus múlt ja azért
be cses, mert az uta zó dal szín ház
za la eger sze gi Ri go let to-elő adá sán
(ak kor még sű rű ha ja a hom lo ká ba
hul lott) egy er dő ben ne vel ke dett if -
jú em bert győ zött meg ar ról: a ze ne
a feny ve sek nél is ha tal ma sabb.

A má sik – szív kö ze li – „aján dék -
tárgy”, ame lyet a gon do lá kon ke re sek,
az evan gé li kus temp lom, a ha zai épí -
té szet egyik cso dá ja. Ka to li kus ként
sze mé lyes él mény fűz hoz zá. A temp -
lom he lyén ko ráb ban sze rény ima ház
állt, amellyel szem közt kis pén zű pol -
gá rok ét kez dé je sze rény ke dik. E so rok
író ja na pon ta meg for dult a Ked venc ki -
főz dé ben, és nap nap után ámul va lát -
ta, hogy az Is tent meg szó lí tó kis há -
zacs ka ho gyan nö vek szik gyö nyö rű
temp lom má. Mi több: a Bük kös-pa tak
part ján a ki csi gyü le ke ze ti ház he lyén
épült „mi ni vár ban” még lel kész la kás és
lel ké szi hi va tal is rá bó lint egy va rázs -
ló (ez út tal Ko csis Jó zsef Ybl-dí jas szent -
end rei épí tész) fan tá zia dús al ko tá sá ra.

A szür ke, bog dá nyi kő vel bur kolt

fa lak két ha tal mas gesz te nye fa mö gött
tor nyo sul nak, a kar csú ha rang to rony
a Bük kös-pa tak bel vá ros ba ve ze tő
híd já ra ve ti ár nyé kát, ma ga a temp -
lom épü let a pa tak vi zé nek fo lyá sá val
pár hu za mos. Ha is ten tisz te let zen gi be
az áhí ta tot kel tő bel ső te ret, és nyit -
va van az aj tó, ma dár fütty és csen des
víz cso bo gás kí sé ri az ének szót.

Mint már em lí tet tem, a meg újult
Szent end rén a To u rin form – te hát az
az épü let, amely meg szol gál ta az
időt – ugyan csak új ru há ba öl tö zött.
Ám gon do lái egy elő re sze gé nye sek és
hi á nyo sak, ugyan is va la mi szel le mi
tár ház ról ál mo dott a vá ro si pol gár. 

A Szent end rei sé ták cí mű pros pek -
tus, amely negy ven öt mú ze u mot,
ga lé ri át, mű em lé ket so rol fel, az

evan gé li kus temp lo mot a sok kí ván -
ni va lót ma ga után ha gyó tér ké pén
„el moz dít ja” he lyé ről, a köl tői Bük -
kös-pa tak mel lől, és a Kos suth La jos
ut ca ele jé re he lye zi. Tu ris ta le gyen a
tal pán, aki ezek után – mert hal lott
a temp lom épí té sze ti bra vúr já ról –
könnyű szer rel rá ta lál. A sze mér me -
sen rej tőz kö dő evan gé li kus temp lo -
mot áb rá zo ló ké pes lap ra, ró la szó ló,
hí vo ga tó le írás ra sem ta lál tam.

Az or to dox temp lo mok és pa ró ki -
ák mint kul túr tör té ne ti em lé kek –
ért he tő mó don – ural ják a vá rost,
vonz zák is messzi föld ről az ér dek -
lő dő ket. 

Az iz bé git is be le szá mít va Szent -
end rén a ka to li kus temp lo mok a szerb
val lá si épít mé nyek után kö vet kez nek,
a re for má tus temp lom is jó val ré geb -
bi, mint az evan gé li kus, te hát az, aki
az is ten tisz te le ti he lye ket ré sze síti
előny ben, fi gyel mét a már is mer tebb,
ősibb épít mé nyek re sze ge zi. 

Él mény gyűj tés dol gá ban a tu ris ta
per sze hogy a gö rög ke le ti püs pö ki fő -
szé kes egy há zat, a Szerb Or to dox
Egy ház mű vé sze ti Gyűj te ményt, a
püs pö ki pa lo ta épü let együt te sét ré -
sze sí ti előny ben. De az a vá ros lá to -
ga tó sem csa lat koz hat, aki – ha tud
ró la – be tér az evan gé li kus temp lom -
ba, mert va ló ban épí té sze ti re mek lé -
sek kel ta lál koz hat. 

„Az új evan gé li kus temp lom nem
eről tet mo dern nek szán dé kolt for má -
kat. Kép let sze rű en tisz ta vo nal ve ze -
té sű tömb je nem hi val ko dik, ha nem
szol gál: szép sé gé vel a vá rost, funk ci -
ó já ban és szel le mi sé gé ben a hí ve ket.
Szür ke, pu ri tán bog dá nyi kő ből ra kott
tö me ge szót lan meg val lá sa az evan gé -
li kus erős vár hit val lás nak” – ol vas hat -
juk az épü le tet mél ta tó írás ban.

Szent end rén a To u rin form nak te -
hát van még mi vel gaz da gí ta nia gon -
do lá it.

g Pár kány Lász ló

Temp lom 
a Bük kös-pa tak part ján
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Londoniolimpia.Vé get ér tek a küz -
del mek, örö mök kel és csa ló dá sok kal.
A sport di a da lá val, mert a pénz ha -
tal ma el le né re még is csak ün nep pé
ne me sed tek a hét köz na pok. Az if jú -
ság szép sé ge ra gyog ta be a bú csú per -
ce it. Per sze a rossz szán dé kú nyi lat -
ko za tok ban, gán csos ko dó cik kek ben
nem volt hi ány: vissza sír juk Pe kin get
– jó sol ták az olim pia előtt –, a há rom
ara nyat, mert annyi sem lesz. Hál’ Is -
ten nek, nem így tör tént. Szi lá gyi
áron meg nyer te el ső ara nyun kat,
Gyur ta Dá ni el, Ber ki Krisz ti án, Pars
Krisz ti án a töb bit, a ka ja ko sok, risztov
Éva to vább gaz da gí tot ták a kész le tün -
ket, an nak el le né re, hogy pe né szes va -
ko la tú, ócs ka öl tö zők ben ké szül nek
év ti ze dek óta… 

A ki éle zett, em ber fe let ti küz del -
mek em lé ke most nem olyan éles
ben nem. In kább tisz ta ar co kat lá tok
ma gam előtt, imád ko zó kat, az ég
fe lé kar juk kal há lát kül dő spor to ló -
kat. Könnye ket a sze mek ben – az
enyém is meg in dult a Him nusz hall -
ga tá sa köz ben… 

Teg nap száz év ma gyar olim pi ai
baj no ka it néz tem, kö zöt tük pró bál -
tam rang sort föl ál lí ta ni. Ki volt az, aki
a leg re mény te le nebb hely zet ből küz -
döt te föl ma gát a csúcs ra? Ta kács Ká -
roly sport lö vőt tet tem az el ső hely -
re. Győ zel me után két év vel egy grá -
nát le sza kí tot ta jobb kéz fe jét. De
nem ad ta föl, így is meg ta nult lő ni, és
olim pi ai ara nyat nyert. 

A má so dik he lye zet tem (augusz -
tus 9-e óta) Risz tov Éva, aki a na gyon
ne héz tíz ki lo mé te res nyílt ví zi úszás
arany ér me se. A 2002-es ber li ni Eu -
ró pa-baj nok sá gon nyert ezüst ér mei
mi att zo ko gott. Ké sőbb, négy száz
ve gye sen új ból ezüs töt gyűj tött be.
2005-ben vissza vo nult. Az tán 2009
ta va szán min den ki meg le pe té sé re
vissza tért, és sod ró ára mú fo lyók ban
úszott, éj jel és nap pal edzett. Hu szon -
hét éve sen itt, Lon don ban a Hy de
Park ban a hi deg víz ben, vé gig az élen
tem póz va – győ zött! Ami a leg na -
gyobb ál ma volt, ami re min dig is vá -
gyott, hét esz ten dő vel vissza vo nu lá -
sa után va ló ra vál tot ta. Csat la ko -
zott a ma gyar olim pi ai baj no kok
örök tá bo rá hoz.

* * *

Augusztus.A hó nap má so dik hét vé -
gé je, de a reg ge lek olya nok, mint ha
már ősz len ne. Gye rek ko ri em lé kek
jut nak eszem be, hű vös bor zon gás,
aho gyan las san el bal la gott a nyár… És
igaz is, a per zse lő nyár el lob bant; volt
negy ven fo kos hő ség és éj sza kai hi -
deg, ti zen öt-húsz fo kos in ga do zá sok,
alig bír tam seb zett szí vem mel. 

Cso dál ko zik az em ber, azt hi szi, so -
sem ér vé get az arany fény ra gyo gá sa.
De nem, mint min den, ez is el mú lik
ész re vét le nül. Azért volt si va ta gi tűz -
nyár, je ges zá por, eső ég sza ka dás sal, vi -
rág tob zó dás, pusz ta ság, szom jú ság
és pa zar lás. Mert még min dig nem vi -
gyá zunk, nem zár juk el a víz csa pot, lo -
csol juk a ki szá radt mus kát li sort az er -
ké lyen. Ta lán egy szer tény leg el jön az
idő, ami kor egyet len víz csep pet is
meg be csü lünk, igyek szünk be le te rel -
ni üres kan nánk ba.

* * *

Kínai árvíz. Az el múlt he tek ben
iszo nya tos esők, vad vi ha rok tom bol -
tak ar ra fe lé. Órák alatt annyi esett,
mint más kor egy év ben. A fő vá ros
na gyobb ré sze víz ben áll, száz ez re ket
kel lett ki men te ni. És az elő re jel zé sek
is azt mu tat ják, újabb özön vi zek
jön nek. Hall ga tom a mér nö kö ket, az
ide ges po li ti ku so kat, nem ér tik, mi le -
het az oka a vá rat lan csa pás nak. Pe -

dig na gyon egy sze rű: a glo bá lis fel me -
le ge dés! És eb ben a kí nai „bi ro da lom”
az élen jár. Mond hat ni a leg el ső.
Ame ri ká val együtt a vi lá gon ki bo csá -
tott szennye zés hu szon öt szá za lé ka
az övék. És hi á ba a til ta ko zá sok, a
kong resszu sok: az égig érő gyár ké mé -
nyek ont ják a sű rű, mér ge ző füs töt.

* * *

KosztolányiDezső. Em lé ke zés es -
te a te le ví zi ó ban. Re mek port ré film
a nagy köl tő ről és író ról, no vel lis tá -
ról, új ság író ról, aki az élet leg fon to -
sabb dol ga i ról gon dol ko dott: a gyö -
nyö rű ma gyar nyelv ről, a szép ség ről
és a mű vé szet ről, az ol va sás hasz ná -
ról, a vers ről és pró zá ról, a for dí tás le -
he tet len sé gé ről… 

A film ben Illyés Gyu la, Ke resz tury
De zső, Zelk Zol tán val lo má sát hall juk.
Vas Ist ván if jú ko ri lá to ga tá sá ról szól,
meg ele ve ne dik sza va i ból a ma gas és
ked ves fér fi, aki el lát ja jó ta ná csok kal,
a min den na pi mun ka ro bo tos örö mé -
vel. Bú csú zás kor át hív ja a gye rek szo -
bá ba. ádám fia a já té ka it mu to gat ja
ép pen, mel let te, a föl dön egy fi a tal em -
ber cso dál ja a jár ni tu dó ál la to kat.
Kosz to lá nyi ezt mond ja, és uj já val
nyo ma té kot ad hoz zá: „Be mu ta tom a
20. szá zad le en dő leg na gyobb köl tő -
jét. Úgy hív ják: Weö res Sán dor.”

* * *

Elefánthalál.Nai ro bi kör nyé két mu -
tat ja a fran cia do ku men tum film. A
nagy szá raz ság és éh ség mi att el pusz -
tult há rom ele fánt. A leg na gyobb
mel lett ott a pár hó na pos köly ke. Za -
va ro dot tan jár-kel el pusz tult any ja
mel lett, fe jét a fe jé re hajt ja, si rat ja, föl -
má szik a há tá ra, hall gat ja a szív ve ré -
sét. De az meg állt, vég te len csend ve -
szi kö rül a köly köt tra gé di á já ban. Ál -
lat men tők pró bál ják a kö ze li ár va ház -
ba el vin ni, de nem megy, a kis ele fánt
nem akar ja ott hagy ni any ját. A vé gén
lát juk új ott ho ná ban, cu miz tat ják
ép pen, evés után so ká ig nyal ja a
dok tor nő uj ja it.

* * *

Zenehallgatás.Sze re tem a Bar tók
rá di ót, s sze re tem, mi kor New York -
ból köz ve tít. Kü lön le ges adás, a leg -
pom pá sabb te rem, a leg jobb ze ne kar -

ral, a leg drá gább éne ke sek kel. Gon -
dol ják, pén zért a leg tö ké le te seb bet le -
het pro du kál ni. De nem így van.
Szü net ben meg hal lom a ze né szek kö -
hin té sét, sőt a múlt kor tisz tán ki le -
he tett ven ni, hogy do bo zos üdí tőt
bon tott föl va la ki. Az üst do bok ha -
mar el csi tul tak, és így az em be ri
han gok ha mar össze áll tak sze líd sza -
vak ká.

* * *

Istvánkirályünnepén.Ke re sem a
meg fe le lő sza va kat a ne ve mel lé: or -
szág épí tő, nép men tő, nem zet for má -
ló. És a leg fon to sabb: ala pí tó. El -
mond ta ha tal mas ter vét Is ten nek,
Má ria ol tal má ba aján lot ta, és be je -
gyez tet te az Idő Köny vé be. Gon -
dol junk be le, ki mer né ma meg ten -
ni kö zü lünk, hogy ala pít egy or szá -
got? (Most, ami kor szét hul ló ban és
ki foszt va min den.) És ak kor? Még ne -
he zebb hely zet ben hoz ta meg dön -
té sét. Biz tos íté let tel és erős kéz zel.
Egy ké ső szá za dok ban el kép zelt né -
pet men tett meg – a hit ál tal! (Ne fe -
led jük, a fel né gyel te tett Kop pány
tes tét négy hely re tű zet te ki, az áru -
ló kat éles kard ja né mí tot ta el.)

Rég óta pró bá lom el kép zel ni ar cát:
az 1031-ben hím zett ko ro ná zó pa -
lást a rej tő ző fér fit mu tat ja (és Gi zel -
la ki rály nét). A ka lo csai szé kes egy -
ház ból szár mazó, 12. szá zad vé gi ki -
rály fej va ló szí nűl eg Ist vánt áb rá zol -
ja. Szá mom ra ez a ked ves, hi te les arc
nagy ki rá lyunk ról. Én ilyen nek lá tom
ma gam előtt: fá radt, gond ter helt ez
a te kin tet, és gyász is be ár nyé kol ja a
tö re de zett, mély sze me ket. 

Sok szor hal lom fi a ta lok tól, nem
akar nak eb ben az or szág ban él ni. Én
más képp gon do lom: jó itt él ni, ahol
erős szik la ala pok van nak. Ami ke -
ve sek nek si ke rült: van ál la munk.
Még min dig va gyunk. Nem ol vasz -
tott fel a vi lág ko hó ja! (Ady fá jó-szép
so rát köl csö nöz ve.) Hir te len a 2001.
au gusz tus 20-i ün nep vil lan be -
lém: bol dog kis fi úk sza lad gál tak
kö röt tem, ke zük ben pa pír zász ló.
Fúj ta, lo bog tat ta a szél. „Ezer év!
Ezer év!” – ki a bál ták cér na han gon.
Adassék sok ezer! Adja Isten, hogy
így legyen!

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2012)
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b „SzületésemtőlkezdveIstente-
nyeréntudhatommagam”–vall-
jaMészáros Tamás, a Nyugati
(Dunántúli)EvangélikusEgyház-
kerületnemrégibenmegválasz-
tottújfelügyelője.Afeleségével
háromgyermeketnevelőtisztség-
viselővelazegyházkerületgyőri
székházábanbeszélgettünk.

– Édes ap ja és nagy ap ja is gyü le -
ke ze ti fel ügye lő ként szol gált. Hí vő
csa lád ban ne vel ke dett. Ez a csa lá -
di hát tér szin te pre des ti nál hat ta
ar ra, hogy egy há zi fel ada to kat vál -
lal jon.

– Tel jes mér ték ben így van. Szü -
le té sem től kezd ve Is ten te nye rén
tud ha tom ma gam. El ső sor ban azért,
mert olyan csa lád ba szü let het tem,
ahol az élet kö ze pét Is ten igé je és az
egy há zi, gyü le ke ze ti szol gá lat je len -
tet te. Sok olyan do log tör tént az
éle tem ben, ame lyet fel nőtt fej jel már
más ként ér té ke lek. Hit be li ne vel te -
té sem is ilyen volt. 

Gyer mek ként nem tud tam fel -
hőt len öröm mel tu do má sul ven ni,
hogy va sár na pon ként men nem kel -
lett a temp lom ba, vagy hogy a ta ní -
tás után ott kel lett ma rad nom a hit -
tan órá kon. Ám mai eszem mel vissza -
néz ve az Úr is ten ha tal mas aján dé ká -
nak te kin tem, hogy olyan csa lá dot
kap tam, ahol eze ket a dol go kat fon -
tos nak tar tot ták és meg kö ve tel ték.
Ezek nél kül a gyer mek ko ri im pul zu -
sok nél kül nem len ne olyan tel jes és
ke rek az éle tem. Ma már pon to san
tu dom, mennyi-mennyi imád ság -
ban hor doz tak a szü le im és a nagy -
szü le im…

– For mál ta a hi tét más is, pél dá -
ul a fó ti kán tor kép ző tan fo lya mok
vagy az if jú sá gi tá bo rok.

– Igen, ez igaz. Bár Fót is ne he zen
in dult. A fa lu ból ad dig még ki sem lé -
pő ki lenc éves fi ú ként nem volt
könnyű el sza kad nom ott hon ról egy
tel jes hét re. Ak ko ri ban még nem
vol tak mo bil te le fo nok, aho gyan in -
ter net sem. Tud tam, hogy a tan fo -
lyam ide je alatt nem ta lál koz ha tok
majd az ott ho ni ak kal. Az el ső év
ijed sé ge után azon ban olyan tár sa kat
si ke rült ta lál nom Fó ton, akik nek a ba -
rát sá ga a mai na pig el kí sér. Nagy ha -
tást gya ko rolt rám fó ti éve im ben az
in téz mény ak ko ri ve ze tő jé nek, Kis Já -
nos bá csi nak su gár zó sze mé lyi sé ge és
a kán tor kép ző – ak kor szi go rú nak tű -
nő – rend je, de az evan gé li um tól át -
fű tött sze re tet is, amely ott kö rül vett
ben nün ket.

Ter mé sze te sen hi va ta los egy ház -
me gyei if jú sá gi tá bo rok is mű köd tek,
ahol el len őr zött kö rül mé nyek kö -
zött vol tak együtt a fi a ta lok. Ké sőbb
per sze vi lá gos sá vált szá mom ra, hogy
nem csak az ál la mi szer vek nek, de az
egy há zi ve ze tők nek is bán tot ta vol -
na a sze mét, hogy el len őri zet len kö -
rül mé nyek kö zött fog lal koz za nak az
if jú ság gal. 

Az if jú sá gi tá bo ro zá sa im Csák -
vá ron kez dőd tek. Hely be jött a tá bor,
ne kem csak ki kel lett sé tál nom a sát -
rak kö zé. Elő ször há rom-négy na pot
töl töt tem ott, ké sőbb már egy tel jes
he tet. Ami kor az tán a he lyi ha tó sá -
gok nak kez dett sze met szúr ni a do -
log, egy faj ta ván dor tá bor rá ala kul tak

ezek az al kal mak. A Ba kony ban, a
Hán ta fe let ti dom bon tá bo roz tunk,
amíg az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal
el nem le he tet le ní tet te ezt a tá bort.
Ak kor men tünk Kő há nyás-pusz tá ra,
majd a Ba la ton mel lé. 

Ami kor az es pe res fü lé be ju tott ez
a do log, elő ször – előd jé hez ha son -
ló an – ala po san le te rem tett ben -
nün ket, majd azt mond ta, hogy ő
csak ak kor tud ja a há tát tar ta ni ér -
tünk, ha olyan hely re me gyünk, ahol
le het ránk fi gyel ni. Ezért vet tük
igény be nya ran ta az üre sen ál ló hán -
tai pa ró ki át. Igaz, hogy a pa ró ki án
lak tunk, de tel je sen no mád kö rül mé -
nyek kö zött. Cso dá la tos he te ket tölt -
het tünk ott együtt. A mai na pig
őriz ge tek ak kor ké szült fény ké pe ket.
A mi nap akadt ke zem be az egyik fo -
tó. Meg szá mol tam, ti zen két olyan fi -
a tal üli kö rül a tá bor tü zet, akik ké -
sőbb lel ké szi szol gá lat ba áll tak, köz -
tük Sze me rei Já nos.

– Ké sőbb ve ze tő je is lett ezek nek a
tá bo rok nak?

– Ahogy ki öre ged tek a tá bor ve ze -
tők, úgy lép tek a he lyük re azok, akik
be le nőt tek – köz tük én is – a ve ze -
tői fel ada tok ba. Öt tá bort szer ve -
zünk, eze ken vagy egy tel jes hé ten át,
vagy csak bi zo nyos rész fel ada tot el -
vál lal va va gyok je len. Szer ve zünk
gyü le ke ze ti tá bort, hit tan tá bort, egy -
ház me gyei if jú sá gi tá bort, ze nei tá -
bort, még né met–ma gyar if jú sá gi
tá bort is. A mai na pig se gí tő je, tá mo -
ga tó ja va gyok ezek nek. 

– Idő vel az tán egy re fon to sabb
tiszt sé gek és fel ada tok kö vet kez tek.

– Olyan élet hely zet ben va gyok,
hogy egy csa lá di vál lal ko zás biz to -
sít ja csa lá dunk meg él he té sét, és ez
a vál lal ko zás nem igény li a rend sze -
res na pi je len lé tet. Ezért jó szív vel
tud tam vál lal ni előbb a gyü le ke ze ti
fel ügye lői, majd az egy ház me gyei
fel ügye lői tiszt sé get is. Ké sőbb pe -
dig már azt vet tem ész re, hogy több
tes tü let nek is – or szá gos pres bi té -
ri um, több in téz mény igaz ga tó ta ná -
csa – tag ja va gyok. 

Nem aka ra tom el le né re ke rül -
tem per sze ezek be a po zí ci ók ba,
öröm mel vál lal tam a fel ada to kat.
Sok szor meg ta pasz tal hat ja az em ber,
hogy ha ak ti vi zál ja ma gát, a sze mé -
lye elő tér be ke rül, ak kor meg ta lál -
ják a fel ada tok. 

Ter mé sze te sen va la hol ha tárt kell
szab ni a ten ni va lók meg sza po ro dá -
sá nak. Most, ami kor egy min den
ed di gi nél na gyobb és fon to sabb fel -
adat tal bíz tak meg az egy ház ke rü let
gyü le ke ze tei, úgy dön töt tem, hogy az
egy ház me gyei fel ügye lő ség ről le -
mon dok, mert úgy ér zem, a ke rü leti
fel ügye lő ség tel jes em bert kí ván.

– Idő köz ben hit tan ta ná ri kép zett -
sé get is szer zett. Mi ért tar tot ta ezt fon -
tos nak?

– Fi a ta lon ka cér kod tam már az zal
a gon do lat tal, hogy je lent ke zem a
teo ló gi á ra. Az Úr is ten azon ban va -
ló szí nű leg böl csebb volt ná lam, mert
ak kor még nem vol tam érett er re a

dön tés re. Fel nőtt fej jel pe dig már
nem akar tam be ül ni a hit tu do má nyi
egye tem pad ja i ba. Így a hit tan ta -
nár kép zés fe lé for dul tam. 

Le het azt mon da ni, hogy hi va tá -
som nak a hit tan ta ní tást te kin tem,
bár rész ben kény szer is szül te ezt az
el ha tá ro zást. Pa pí ron ugyan is hi á ba
anya gyü le ke zet Csák vár, va ló já ban
szór vány hely zet ben van. So ká ig he -
lyet tes lel ké szek vé gez ték itt a szol -
gá la tot, és ami kor a csák vá ri ön kor -
mány zat fel kí nál ta a le he tő sé get,
hogy óra rend be ik tat va ta nít hat juk
a hit tant, szem be sül tünk a va ló -
ság gal: nincs szak kép zett hit tan ta -

ná runk. Így ami kor mó dom volt
rá, meg sze rez tem ezt a ké pe sí tést.
Is ko lai ke re tek kö zött év fo lya mon -
ként egy-egy órát tar tok, de al kal -
man ként a gyü le ke ze ti hit ok ta tás ba
is be se gí tek. 

– Csák vár köz éle té ben is ilyen in -
ten zi tás sal vesz részt?

– Le het mon da ni, hogy igen. En nek
a gyö ke rei húsz év vel ko rább ra nyúl -
nak vissza. A rend szer vál tás kor Csák -
vá ron né hány ke resz tény-kon zer va tív
ér ték ren det val ló em ber vi szony lag ak -
tív po li ti zá lás ba fo gott, kö zöt tük vol -
tam én is. Az el ső sza bad vá lasz tá son
en nek a tár sa ság nak mind egyik tag -
ját meg vá lasz tot ták va la mi lyen ön kor -
mány za ti tiszt ség re. 

Egy cik lust ki hagy va az óta is ak tí -
van részt ve szek Csák vár köz éle té ben.
Ko ráb ban ön kor mány za ti kép vi se lő -
ként dol goz tam, a leg utób bi vá lasz -
tás óta pe dig al pol gár mes ter ként.
Meg győ ző dé sem, hogy az Úr is ten
nem csak egy há zi szol gá lat tal, ha -
nem a vi lág ban hi te les sze rep vál la lás -
sal is meg bí zott. A ket tő nem na gyon
vá laszt ha tó el egy más tól.

– Hogy ala kult mind eköz ben a
csa lá di éle te?

– Egy csa lá di vál lal ko zás ban dol -
go zom a fe le sé gem mel és a só go rom -
mal. Ők ad ják a biz tos hát te ret ah hoz,
hogy meg tud jak fe lel ni a kü lön fé le

tiszt sé ge im nek. A na gyob bik lá -
nyunk már férj hez ment, nagy szü lői
fel ada tok ra ké szü lünk. Két ki sebb
gyer me künk még egye tem re jár,
vagy is ők még ott hon van nak, ha bár
elég rit kán lát juk őket.

– Az egy ház ke rü le ti fel ügye lői je -
lö lés el fo ga dá sa kor vol tak-e két sé gei,
vagy azon nal igent mon dott?

– Ami kor a je lö lé si el já rás so rán
töb ben meg ke res tek, hogy el vál la -
lom-e a je lö lést, nem mel vá la szol tam.
So kat ví vód tam, mert az én sze mem -
ben ez ko moly ki hí vást je len tő tiszt -
ség. Úgy vé lem, egy püs pö ki szol gá -
lat ban ál ló em ber mel lé el nök társ ként

be áll ni nagy fe le lős ség gel jár. Gyü le -
ke ze tek, lel ké szek, egy há zi em be rek
jö vő je, sor sa for dul hat meg egy jó vagy
ép pen rossz dön té sen. Te hát csak
hosszas mér le ge lés és sok em ber rel
va ló bi zal mas be szél ge tés után mond -
tam vé gül igent a je lö lés re. 

Sze re pet ját szott a dön té sem ben,
hogy több cik lu son ke resz tül egy ház -
me gyei fel ügye lő vol tam, és elég jól
is me rem egy ház me gyém  gyü le ke -
ze te i nek gond ja it és örö me it. Azt hi -
szem, a ke rü let hez tar to zó töb bi
egy ház me gye gyü le ke ze tei is ha son -
ló hely zet ben van nak, ha son ló gon -
dok kal küz de nek. Rá adá sul az egy -
ház ke rü let meg ala ku lá sa kor tag ja
vol tam a zsi nat nak is, így kö zel ről
tud tam vé gig kö vet ni ke rü le tünk új -
já szü le té sét. Ez az idő szak is adott
annyi in for má ci ót ne kem, amennyi
elég volt ah hoz, hogy a je lölt sé get jó
szív vel, nyu god tan vál lal ni tud jam.

– Mit tart a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let erős sé gé nek?

– Mi vel egy há zunk új ko ri tör té nel -
mé ben ez a ke rü let a leg fi a ta labb, az
új já ala ku lás után ha tá ro zot tab ban
kel lett az iden ti tá sát ki ala kí ta nia – ez
az egyik leg főbb erős sé ge. Eb ben
akár Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs -
pök úr, akár Welt ler Já nos, az új já ala -
ku lás utá ni el ső egy ház ke rü le ti fel -
ügye lőnk ko moly ered mé nye ket tu -
dott fel mu tat ni, mun kál ko dá suk nyo -
mán for má ló dott az egy ház ke rü let
ar cu la ta. 

A leg na gyobb ér ték nek a ha gyo -
má nyos du nán tú li ke gyes ség ki ala kí -
tá sát és meg erő sí té sét tar tom. Úgy ér -
zem, hogy eb ben a ke rü let egy sé ges.
Ta lán en nek de fi ni á lá sa nem min den -
ki szá má ra egy ér tel mű…

– Mit gon dol, mi lyen te rü le te ken
tud majd Sze me rei Já nos püs pök nek
a leg töb bet se gí te ni?

– Püs pök úr ral „nagy lép ték ben”
át te kin tet tük egy ház ke rü le tünk dol -
ga it. Úgy vé lem, a leg na gyobb se gít -
sé get ta lán az je lent he ti ne ki, hogy
lesz ki vel meg osz ta nia-meg be szél nie
min den egy ház ke rü le ti prob lé mát,
kér dést. Ter mé sze te sen van nak olyan
püs pö ki kom pe ten ci ák, ame lyek be
köz vet le nül nem szól hat be le egy vi -
lá gi el nök társ, de ha egy ve ze tő nek
van olyan bi zal mi tár sa, aki vel a fel -
me rü lő kér dé se ket meg tud ja be szél -
ni, együtt tud nak meg ol dá so kat ke -
res ni, az sze rin tem az egyik leg na -
gyobb se gít ség. 

Vég zett sé gem nél fog va egyéb ként
a hit ok ta tás te rü le te le het az a sze le -
te a szol gá la tom nak, amely ben erő -
tel je seb ben se gí te ni tu dok püs pök úr -
nak. Kí ván csi an vá rom a Nem ze ti
alap tan terv ben meg je le nő, er re vo -
nat ko zó passzu so kat. Úgy gon do lom,
fő kép pen kis gyü le ke ze te ink na gyon
ne héz hely zet be fog nak ke rül ni. El -
kép zel he tet len szá mom ra, hogy er -
ről a kér dés ről ne in dul jon ko moly
dia ló gus a má sik két nagy tör té nel -
mi ke resz tény egy ház zal. 

– Meg vá lasz tott egy ház ke rü le ti
fel ügye lő ként me lyek lesz nek az el ső
te en dői?

– Ezen még nem is na gyon volt
időm gon dol kod ni. Sze ret ném vé gig -
lá to gat ni – bár ez in kább af fé le pro -
to kol lá ris, ud va ri as sá gi kö te le zett ség
– az egy ház me gyei el nök sé ge ket, ez
egy faj ta is mer ke dés nek is meg fe lel -
ne. Ha pe dig a lel ké szi mun ka kö zös -
sé gek nyi tot tak rá, sze ret nék mind -
egyik egy ház me gye lel kész gyű lé sén
részt ven ni. Tu do má sul ve szem, hogy
az szak mai fó rum, de az egy ház me -
gyék ben a lel ké szi mun ka kö zös sé gi
ülé sek ad nak leg in kább al kal mat az
in for má ci ók ki cse ré lésé re. Sze rin -
tem ez az egyik leg jobb el iga zo dá si
pont, ha va la ki tá jé ko zód ni vagy tá -
jé koz tat ni sze ret ne.

g Kiss Mik lós

Istentenyerén
In ter jú Mé szá ros Ta más sal, a Nyu ga ti (Du nán tú li) 

Evan gé li kus Egy ház ke rü let új fel ügye lő jé vel
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Meg hí vó Mé szá ros ta más ik ta tá sá ra
„Aki ket pe dig Is ten Lel ke ve zé rel, azok Is ten fi ai.” (Róm 8,14)
Is ten irán ti há lá val és öröm mel tu dat juk, hogy a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let gyü le ke ze tei Mé szá ros Ta más test vé rün ket egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő vé vá lasz tot ták. Be ik ta tá sá ra au gusz tus 26-án, va sár nap
16 óra kor ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben ke rül sor a csák vá ri evan gé li -
kus temp lom ban (Csák vár, Lu ther u. 2.), Sze me rei Já nos püs pök szol gá -
la tá val. Ün ne pi al kal munk ra sze re tet tel hív juk és vár juk!



b Azideiáltalánostisztújítássorán
azÉszakiEgyházkerületbenBen-
czúrLászló eddigifelügyelőhe-
lyéreagyülekezetekpresbitéri-
umai–kétjelöltközül–dr.Fáb-
riGyörgy kommunikációsszak-
embertválasztottákmeg.Acsö-
möri gyülekezeti kötődésű fel-
ügyelőtöbbfelelősvilágipozíci-
ótisbetölt:azEötvösLorándTu-
dományegyetemhabilitáltegye-
temidocense,rektorhelyettese,a
Közszolgálati Testület evangé-
likus küldötte, egyben elnöke.
Szeptemberibeiktatásaelőttkér-
deztükőt.

– Az EvÉ let ha sáb ja in leg utóbb
2005-ben volt ol vas ha tó in ter jú Ön nel;
ak kor még a Min den tu dás Egye te me
Kht. tu do má nyos igaz ga tó ja ként a
nagy si ke rű te le ví zi ós is me ret ter jesz tő
so ro za tért volt fe le lős. Mit gon dol, az
ott szer zett ta pasz ta la ta it tud ja majd
hasz nál ni egy há zi ber kek ben is?

– Re mé lem, több fé le kép pen is. Az
egy ház meg újí tá sa stra té gi á já nak ala -
kí tá sa kor meg szó lí tot tunk tu dó so -
kat, szak em be re ket a szer ve ze ti ha tá -
ro kon át lép ve, és ezt foly tat nunk kell. 

Eh hez a fo lya mat hoz vi szont el en -
ged he tet len az egy há zi kom mu ni ká ció
fej lesz té se – bí zom ben ne, hogy a
szak te rü le te men, a tu do mány- és tár -
sa dal mi kom mu ni ká ció te rén szer -
zett ta pasz ta la ta im mal eb ben is se gí -
te ni tu dok.

– Gon do lom, el nök tár sa, dr. Fa biny
Ta más mé di á ért is fe le lős püs pök
öröm mel te kint ez elé. De Ön mennyi -
re is me ri egy há zi saj tón kat, és szük sé -
ges nek lát ja-e a vál toz ta tást ezen a te -
rü le ten?

– Mint egy át la gos „saj tó fo gyasz tó”.
Ol va som az Evan gé li kus Éle tet, lá to -
ga tom az egy ház hon lap ját, il let ve a
Cre do evan gé li kus fo lyó irat két év vel
ez előt ti meg úju lá sa óta an nak szer -
kesz tő bi zott sá gi tag ja va gyok.

Azt lá tom, hogy az evan gé li kus bel -
ső nyil vá nos ság nak óri á si ki ak ná zat lan
le he tő sé gei van nak. Már kö rül be lül tíz
év vel ez előtt, a kom mu ni ká ci ós rob ba -
nás ide jén új ra kel lett vol na gon dol ni
az egy há zi kom mu ni ká ci ós stra té gi át.
Nem vol tunk és ma sem va gyunk fel -
ké szül ve ar ra a ra di ká lis vál to zás ra,
amely az in ter net tér hó dí tá sá val kö vet -
ke zett be. Eze ket a le he tő sé ge ket fel -
hasz nál va kell ha gyo má nyos ér té ke in -
ket to vább vin ni, to vább ad ni, meg ta lál -
va a nyom ta tott saj tó sze re pét is.

– Kom mu ni ká ci ós szak em ber ként
mit gon dol, ho gyan tud ná az egy ház
még in kább ki ak náz ni az in ter net
nyúj tot ta le he tő sé ge ket?

– Olyan kom mu ni ká ci ós kö zös sé -
get kel le ne lét re hoz ni, amely ben bát -
ran fel vet het jük a ma gyar or szá gi
evan gé li ku sok szá má ra re le váns kér -
dé se ket.

– Ilyen fó rum már lé te zik Fra ter net-
min den ki el ne ve zés sel. Er re a le ve le -
ző lis tá ra bár ki fel irat koz hat, és te ma -
ti zál hat ja az ott fo lyó be szél ge tést.
Az más kér dés, hogy ez sok szor mél tat -
lan stí lus ban, oly kor már sze mé lyes -
ke dés be tor kollva zaj lik…

– A bel ső kom mu ni ká ció ki ter jesz -
té se nem egy-egy di va tos tech no ló gi -
ai meg ol dás hasz ná la tát je len ti. A
di gi tá lis vi lág de mok ra ti kus nak lát szó,

mos tan ra azon ban tév út nak bi zo -
nyult meg ol dá sa volt a struk tu rá lat -
lan fó rum fe lü le tek hasz ná la ta. A part -
ta lan ago ra előbb vagy utóbb az ag -
resszi vi tás győ zel mét hoz za, ami a sza -
bad vé le mény nyil vá ní tás el len van.
Ehe lyett jól ta golt, a vé le mény cse ré -
ben részt ve vők fe le lős sé gét egy ér tel -
mű en tük rö ző, a mi nő sé gi meg nyil vá -
nu lá so kat előny ben ré sze sí tő for má -
kat cél sze rű al kal maz nunk, ezek job -
ban ösz tön zik az ér de mi rész vé telt is.

– Egy ház ke rü le ti fel ügye lő-je lölt -
ként az észa ki ke rü let hon lap ján is ol -
vas ha tó be mu tat ko zá sá ban a kö vet -
ke ző kép pen fo gal ma zott:„Az Észa ki
Egy ház ke rü let kö ré ben rá adá sul en nek
a ma gyar va ló ság nak a vég le tei van -
nak je len: az észak ke le ti or szág rész ben
fáj dal ma san ter je dő el nyo mo ro dás, fe -
szült sé gek a kis kö zös sé gek ben, a re gi -
o ná lis de presszi ó val szem ben ma gu -
kat épí te ni pró bá ló vá ro sok, a bu dai
jó mó dú ke rü le tek.” Mit te het egy ke rü -
le ti el nök sé gi tag eb ben a hely zet ben?

– Ve gyük pél dá ul az épü le tek, a „kö -
vek” kér dé sét, ame lyet kulcs fon tos sá -
gú nak tar tok. Kez de ni kell va la mit az
el nép te le ne dő te le pü lé sek fo gyó gyü -
le ke ze te i nek temp lo ma i val, úgy, hogy
nem fe led kez he tünk meg az ér zel mi
szá lak ról sem, ame lyek kel még né há -
nyan kö tőd nek hoz zá juk. Hi szen sok
eset ben ge ne rá ci ók so rá nak volt lel ki
ott ho na egy-egy ilyen temp lom… Ku -
darc len ne egy sze rű en be zár ni eze ket
az épü le te ket. He lyet te szem lé le tet
kell vál ta nunk. Vizs gál juk meg, hogy
ab ban a ré gi ó ban vagy azon a te le pü -
lé sen le het ne-e olyan új funk ci ót ke -
res ni, amely nek ré vén – nem fel tét le -
nül egy há zi irá nyí tás sal – hasz nos sá te -
het nénk eze ket az in gat la no kat.

– Konk ré tan mi re gon dol?
– Le gye nek a he lyi kö zös ség kul tu -

rá lis, kép zé si te rei, akár nép fő is ko lai
ke re tek kö zött, mi köz ben meg ma rad -
hat ná nak az imád ság, a lel ki csen des -
ség há za i ként is.

Az egy ház nak Krisz tus tól ren delt
fel ada ta és kö te les sé ge az el eset tek,
hát rány ban lé vők, ma guk tól talp ra áll -
ni nem tu dók meg se gí té se. Ezek ben
a ré gi ók ban a mély sze gény ség ben
élők nek, szo ci á li san vég le te sen le -
sza kad tak nak, kö zöt tük nagy hang -
súllyal a szo ci a li zá ci ós zsák ut cá ba
szo rult ci gány ság nak ilyen ki tö ré si
pon to kat kell kí nál nunk.

– Ha szar va si Tes se dik Sá mu el-nép -
fő is ko lánk nak az anya gi for rás el -
apa dá sa mi att be kel lett zár nia a ka -
pu ját, mi ért len ne egy ilyen kez de mé -
nye zés nek na gyobb jö vő je az or szág
észa ki te rü le te in?

– Nem is me rem a szar va si tör té net
rész le te it, de azt tu dom, hogy ilyen
pro jek tek re az Eu ró pai Uni ó ban még
min dig ha tal mas össze gű pá lyá za ti
for rá sok lé tez nek, nem szól va a le het -
sé ges együtt mű kö dé sek ről az e te rü -
le ten élen já ró lu the rá nus skan di náv
or szá gok kal. De ne csak pénzt, ha nem
jó gya kor la to kat, szer ve zé si kul tú rát
is igye kez zünk át ven ni!

– Mind ezek hez is na gyobb mér té kű
ön kén tes mun ká ra len ne szük ség ber -

ke ink ben. Nem olyan ra, ami lyen ről az
Ön ál tal írt, a Cre do evan gé li kus fo lyó -
irat 2010/3–4. szá má ban meg je lent ta -
nul mány ban ol vas ha tunk. A Ne künk
így is jó? – Egy ház szo cio ló gi ai fel mé -
rés tük ré ben a ma gyar or szá gi evan gé -
li kus ság cí mű dol go zat az evan gé li kus
meg úju lást cél zó, Élő kö vek egy há za
ne vet vi se lő stra té gia hát te rét adó szo -
cio ló gi ai fel mé rés ada ta it elem zi. En -
nek a fel mé rés nek – nem is mel les leg
– Ön volt az egyik ve ze tő je. Az ered mé -
nyek azt mu tat ják, hogy a meg kér de -
zet tek 72 szá za lé ka egy ál ta lán nem vé -
gez egy há zi ön kén tes mun kát…

– Há rom nagy prob lé mát lá tok a
vizs gá lat ered mé nye i nek tük ré ben –
kö zü lük pe dig ezt tar tom a leg drá ma -
ibb nak. Hang sú lyo zom azon ban, hogy

ez ma gyar je len ség, más or szá gok ban
en nél sok kal jobb az ön kén tes mun -
kát vál la lók szám ará nya.

– De mit tu dunk ten ni? Köz tu do -
má sú, hogy egy há zunk ban hi á nyoz nak
az ere jük tel jé ben lé vő kö zép ko rú ak. A
gyer mek ne ve lés, az idős szü lők gon do -
zá sa, ne tán két ál lás mel lett nem sok
ener gi á juk ma rad a temp lom ba já rás -
ra vagy egy há zi fel adat vál la lás ra. Az
idő sek ten nék, de őket sok szor egész sé -
gi ál la po tuk aka dá lyoz za, míg a fi a -
ta lok egy elő re ön ma gu kat ke re sik.

– Ak kor ve gyük eze ket vé gig. Mi -
ért ne ad hat nánk mél tó fel ada tot az
idő se ink nek? Pél dá ul mi ért ne nyit hat -
nánk ki temp lo ma in kat ta vasz tól
őszig, és mi ért ne kér het nénk meg
őket ar ra, hogy ka la u zol ják az ar ra té -
ve dő tu ris tá kat? Vagy mi ért kell a vá -
ro si lel ké szi hi va ta lok nak dél után egy
óra kor be zár ni uk?! Mi ért ne tart hat -
ná nak leg alább te le fon ügye le tet –
anya gi el len szol gál ta tás nél kül – a
nyug dí ja sa ink?

A fi a tal ja ink: csak raj tunk áll, hogy
tu dunk-e szá muk ra von zó célt ad ni.
A kor társ se gí tés je len ti a leg töb bet a
füg gő sé gek ben szen ve dők, az el kal ló -
dók szá má ra, de biz to san szá mít hat -
nánk rá juk az in ter ne tes fe lü le te ken
in dít ha tó és nem csu pán az evan gé -
li ku sok nak szó ló hasz nos in for má ció -
szol gál ta tás ban is.

– A Ma gyar Evan gé li kus If jú sá gi
Szö vet ség, a Me visz Bár ka szak cso port -
ja sok-sok éve szer vez nyá ri tá bo ro kat
ke re kes szé ke sek szá má ra, és eh hez ép
fi a ta lo kat szó lí ta nak meg se gí tő nek.

– Így van. Ami pe dig a kö zép ge ne -
rá ci ót il le ti, va ló ban sok te her nyom -
ja a vál lu kat, és ke vés sza bad ide jük
van. De le gyünk őszin ték ma gunk hoz:
na gyobb fe gye lem mel nem tud nánk
az el szórt idők kö zött tar ta lé kot ta lál -
ni? Biz tos, hogy ke resz tény ként nincs
egy hé ten négy óránk, ami kor a kö zös -
sé gért, evan gé li kus vagy nem evan gé -
li kus test vé re in kért te het nénk? 

– De mi ért ten né ezt a kö zép ge ne -
rá ció? Az előbb em lí tett ta nul mány -
ban ol vas ha tó, hogy a meg kér de zet tek
egy har ma da nem tart ja szük sé ges nek

má sok nak el mon da ni, hogy evan gé li -
kus, mert ide tar to zá suk nem ho zott
előnyt a szá muk ra.

– Szán dé ko san fo gal maz tam úgy,
hogy azt a he ti négy órát ne az egy ház -
ra szán ják, ha nem em ber tár sa ik ra. Ha
ma guk tól nem lát ják meg, hogy a kör -
nye ze tük ben ki szo rul se gít ség re, ak -
kor eb ben se gít sen az egy ház. Hoz za
össze az em be re ket. Mu tas son rá,
hogy pél dá ul ki nek le het he ten te egy -
szer au tó val be vá sá rol ni, vagy ki vel le -
het köl csö nö sen gye rek meg őr zést
szer vez ni.

Ma Ma gyar or szá gon az em be rek
át la go san na pi – hang sú lyo zom: na -
pi! – négy és fél órát töl te nek té vé né -
zés sel. Eb ből ki csit le csip pent ve nem
le het ne má so kon se gí te ni?

– Az egy ház szo cio ló gi ai fel mé rés sel
kap cso lat ban há rom nagy prob lé mát
em lí tett. Eb ből az egyik az ön kén tes -
ség hi á nya volt. Mi a má sik ket tő?

– A má so dik a lel ké sze ink kel függ
össze. Na gyon fon tos nak tar tom,
hogy a mun ká ju kat – az ön kén te sen

vál lalt szol gá la ta ink kal – mi nél job ban
se gít sük. Ez ál tal ter he ket tu dunk le -
ven ni a vál luk ról, ők pe dig meg erő -
söd ve ha té ko nyab ban lát hat ják el el -
sőd le ges fel ada ta i kat.

Döb be ne tes, hogy – ha son ló an a
ma gyar át lag em be rek hez – az evan -
gé li ku sok is ma guk ba zár kóz va őr lőd -
nek sze mé lyes prob lé má ik kal. Nem
vagy csak na gyon rit kán for du lunk a
lel ki pász to runk hoz, ne kik pe dig sok
eset ben már nem ma rad ide jük, ener -
gi á juk fel ke res ni a ne héz hely zet ben
lé vő ket. Pe dig bű nös, gyöt rő dő em be -
rek va gyunk va la mennyi en – Krisz tus
sza va a ma ga köz vet len sé gé ben tá mo -
ga tást, te rá pi át nyújt hat.

– Egyet ér tek az zal, hogy lel ké szi ka -
runk je len tős ré sze ki vá ló an vég zi
szol gá la tát. Az is igaz, hogy van nak
ese tek, ami kor több gyü le ke ze ti fel -
adat át vál la lás sal va ló ban a szak mai
ki égés től, eset leg ma gán éle ti vál ság tól
ment het nénk meg őket. De ki se gít a hí -
vek nek a lel ké szük el le né ben? Ami kor
a kö zös ség és az au tok ra ta vagy – pél -
dá ul – lus ta ve ze tő kö zött az el len té -
tek csak mé lyül nek, a gyü le ke zet pe dig
en nek kö vet kez té ben egy re fogy.

– Er re ne héz ál ta lá nos ság ban vá la -
szol ni, is mer ni kell hoz zá a konk rét
hely ze tet. 

Ha már szin te a sza ka dá sig mé lyül -
tek a konflik tu sok, azt a hely ze tet na -
gyon ne héz ke zel ni. A kez de tek nél kel -
le ne fi gyel nünk: bár mi re kész tet is
min ket a fi nan szí ro zás, ne ve gyünk fel
a hit tu do má nyi egye tem re lel ké szi
pá lyá ra al kal mat lan sze mé lye ket, il let -
ve a hat év alatt fo lya ma tos szű ré sen
es se nek át a hall ga tók. Tu dom, lel kész -
kép zé sün ket sok kül ső ere de tű kény -
szer sújt ja. De itt is, aho gyan mind -
annyi unk sze mé lyes és in téz mé nyi
mun ká já ban is, job ban meg éri a mi -
nő sé get meg kö ve tel nünk ön ma gunk -
tól, mint ér ték be li komp ro misszu -
mok kal át evic kél ni a ne héz idő kön.

– És mi a har ma dik nagy prob lé ma
az egy ház ban?

– Az egy ház és az ál lam vi szo nya.
Ke resz tény, evan gé li kus kö zös ség -
ként ves sünk szá mot az zal, hogy a
min den ko ri ha ta lom nak vagy Krisz -
tus nak tar to zunk-e in kább iga zo dás -
sal! Jól is mer jük a jé zu si mon dást: ad -
juk meg a csá szár nak, ami a csá szá -
ré, és Is ten nek, ami az Is te né. Ezt
gyak ran az egy há zi si mu lé kony ság
jel igé je ként em le get ték. De mi mond -
juk ezt a krisz tu si hang súllyal: meg ad -
juk a „csá szár nak”, a min den ko ri ha -
ta lom nak a lo ja li tást, a szer ve zeti
együtt mű kö dést, de csak azt. Nem ad -
juk oda azon ban azt, ami csak az Is -
te né! A lel ki is me re tünk, a hi tünk, a
sze mé lyes el kö te le zett sé günk, mo -
rá lis ér ték ren dünk az Is te né, eb ből
ered az el eset tek irán ti szo li da ri tá sunk,
a nem ze ti és a nyu ga ti ke resz tény kö -
zös ség hez va ló kö tő dé sünk és a hit val -
lás sza bad sá ga mel let ti ki ál lá sunk.
Eze ket sem erő vel, sem csá bí tás sal
nem ve he tik el tő lünk.

g Bo da Zsu zsa

Vonzócéltadniidősnek,fiatalnak
In ter jú dr. Fáb ri Györggyel, az Észa ki Egy ház ke rü let új fel ügye lő jé vel

Evangélikus Élet 2012. augusztus 19–26. f közElkép

Dr. Fáb ri györgy ik ta tá sa
Dr. Fáb ri György újon nan meg vá lasz tott észa ki egy ház ke rü le ti fel ügye lő be -
ik ta tá sa a ke rü let szep tem ber 21-én tar tan dó őszi köz gyű lé sé nek ke re té -
ben lesz 14 órá tól a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban. Az ese mény
– mi ként ma ga a köz gyű lés – nyil vá nos. Mindenkit szeretettel várunk.
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ál lás pá lyá zat – fa so ri gim ná zi um
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.) egye te mi vég zett sé -
gű fér fi test ne ve lő ta nár je lent ke zé sét vár ja.

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. Csak a pá lyá za tok alap ján al kal ma zás ra el fo ga -
dott je löl te ket hív juk be be szél ge tés re. 

A pá lyá za tot kér jük au gusz tus 21-éig a haj -
do.akos@gmail.com cím re kül de ni.

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

esküvői fényképezés
Temp lo mi és polgári esküvők, esküvői vacsorák
fény ké pezését vál la lom korrekt áron. 

Keresztény pároknak 50% kedvezmény az árból. Ké -
rés re ter mé sze te sen re fe ren ciá kat mu ta tok.

Gyorsa sági garancia (két hét): mire az ifjú pár ha -
zatér a nász út ról, a képeket is meg kapja, vagy ingyen
volt a fotózás.

Károly György Tamás
y@kgyt.hu • 20/599-5758

Idén jú ni us vé gén egy au tó busz nyi -
an Győr fe lé in dul tunk Né meth Sza -
bolcs lel ké szünk ve ze té sé vel. A szép,
nagy ki ter je dé sű ba rokk vá ros köz -
pont, a min de nütt fel-fel tű nő fo -
lyók sze met gyö nyör köd te tő lát -
ványt nyúj tot tak. 

El ső ál lo má sunk a győ ri ba zi li ka
volt. Az év ez re des – ter mé sze te sen
több ször fel újí tott –, ha tal mas temp -
lom múlt já ról és je le né ről rész le tes
tá jé koz ta tást kap tunk, meg cso dál tuk
gaz dag ba rokk és neo ro mán dí szí té -
sét, a Ma ul bert sch-fest mé nye ket, a
„könnye ző Má ria-ké pet”. Tisz te let tel
és ke gye let tel áll tunk Szent Lász ló ki -
rály her má já nál (me lyet a leg szebb -
nek tar ta nak Eu ró pá ban), Bol dog
Apor Vil mos püs pök sír em lé ké nél. 

Ter mé sze te sen fő cé lunk az In su -
la Lu the ra ná nak, ezen be lül is el ső -
sor ban a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va -
ta lá nak és az Öreg temp lom nak a
meg is me ré se volt. A püs pö ki hi va -
talt a ház gond nok hölgy rész le tes
ma gya rá za tok kal szol gá ló, ked ves
ve ze té se mel lett te kin tet tük meg.
Meg szok tuk, hogy az egy há zak kal
kap cso la tos hí res lát ni va lók leg -
több ször sok év szá za do sak, stí lu suk
ál ta lá ban a ro mán tól a neo ba rok kig
vál to zik. Így a hi va tal mo dern épü -
le te cso dál ko zás sal töl tött el ben nün -
ket – ám mél tó ság tel jes spi ri tu a li tást,
böl cses sé get, egy sze rű em ber sé get
tük rö ző bel ső te re i ben és szép, gon -

do zott kert jé ben áhí tat tal, de ott ho -
no san néz tünk szét. 

Az Öreg temp lo mot Pu la Lász ló -
né mu tat ta be, akit ro ko ni szá lak is
fűz nek a gyü le ke zet hez. A hű vös, ré -
gi fa lak kö zött fel üdül ve hall gat tuk a
tü rel mi ren de let ide jé ben épült im -
po záns temp lom tör té ne tét, cso dál -
tuk az áhí ta tot kel tő, szép, de nem
túl dí szí tett temp lom bel sőt, az ol -
tár ké pet, mely Krisz tus Ge cse má né-
ker ti éj sza ká ját áb rá zol ja (Or lay Pet -
rich So ma al ko tá sa). Az or go nát –
mint az ed dig lá to ga tott he lye ken is
– lel ké szünk meg szó lal tat hat ta, és kí -
sé re té vel el éne kel tük az „Erős vár…”
kez de tű éne kün ket. Az épü let együt -
tes töb bi ré szét, az ok ta tá si részt,
„pré di ká tor ura mék há zát”, a di a ko -
nissza-anya há zat, a sze re tet há zat
csak kí vül ről lát tuk. 

Vissza fe lé Pan non hal ma fe lé vet -
tük az irányt. Itt a ben cés apát sá got,
majd Zircen a cisz ter ci apát sá gi
temp lo mot néz tük meg szak ve ze tés
mel lett. 

Egy há zi, mű em lé ki, tör té nel mi
lát ni- és tud ni va lók kal fel töl te kez ve,
társ gyü le ke ze tünk tag ja i val ba rát -
sá gun kat szo ro sab bá fűz ve, tá gabb
ott ho nunk, a Du nán túl egy ré szét
ala po sab ban meg is mer ve, jó han -
gu lat ban, szép em lé kek kel ér tünk
ha za es té re. Las san kezd jük gyűj tö -
get ni öt le te in ket (és fo rint ja in kat) a
kö vet ke ző ki rán du lás ra.
g Ta ródy Ist ván né dr. (Zán ka)
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1. pé ter el hí vá sa kor 
kik kel halá szott együtt?

a And rás sal, Ta más sal, Má té val
b And rás sal, Ja kab bal, Já nos sal
c And rás sal, Ja kab bal, Jú dás sal

2. ki nek a test vé re volt eli áb?

a Dá vi dé
b Jó zse fé
c Áro né

3. Hány kő ve der volt 
a ká nai me nyeg zőn?

a há rom
b tíz
c hat

4. Ho gyan vá lasz tot ta ki il lés
pró fé ta az utód ját, elize ust?

a Rá dob ta a pa lást ját, mi köz ben
Eli ze us szán tott.

b Ne ki ad ta a fa la tot.
c A vál lá ra ütött a bot já val.

5. ki éb resz tet te fel 
a pusztában a re kettye bo kor
alatt al vó il lést?

a a szol gá ja
b Aháb ki rály, az ül dö ző je
c egy an gyal

6. Hol ken te meg jé zus lá bát
Má ria hús vét előtt?

a Bet fa gé ban
b Bet le hem ben
c Be tá ni á ban

7. ki örö köl te áron után 
a fő pa pi tisz tet 
a pusz tai ván dor lás ide jén?

a Ele ázár
b Dátán
c Abí rám

8. Mi ben volt sám son ere je?

a kar já ban
b ha já ban
c szí vé ben

9. Mi volt páf osz, és ki vel 
kap cso lat ban ol vas ha tunk
ró la a Bib li á ban?

a Szi get, és Já nos volt ott.
b Fa lu, és Pé ter járt ott.
c Vá ros, és Pál apos tol ment oda.

10. Mi lyen csa lá di kap cso lat ban
állt na o mi ruth tal?

a az any ja volt
b a test vé re volt
c az anyó sa volt

11. Hány hal ból és ke nyér ből 
la kat ta jól jé zus 
az öt ezer em bert?

a há rom hal és két ke nyér
b két hal és öt ke nyér
c öt hal és két ke nyér

12. Mi volt a ta nú lá bán 
és já kób ki bé kü lé se kor?

a szo bor
b lét ra
c kő ra kás

13. Mi lyen ne vet akar tak ad ni 
a ro ko nok 
ke resz te lő já nos nak?

a Já nos
b Si mon
c Za ka ri ás

14. Mi volt an nak a víz nek 
a ne ve, amely nek part ján 
jé zus meg gyó gyí tot ta 
a har minc nyolc éve be teg
em bert?

a Be tes da
b Jor dán
c Ge ne zá ret

15. ki nem volt jó zsef test vé re?

a Ma nas sé
b Ás ér
c Gád

16. ki lá to gat ta meg sa la mont 
a böl cses sé ge mi att?

a az eti óp ki rály nő
b Egyip tom fá ra ó ja
c Sá ba ki rály nő je

17. Mi a hi ány zó sza va en nek 
a Prédikátorkönyvéből va ló
idé zet nek? 
„Megvanazideje
ahallgatásnak,
ésmegvanazideje……”

a a kér de zés nek
b a be széd nek
c a ki ál tás nak

18. Me lyik ta nít ványt küld te 
az úr a gá za fe lé ve ze tő út ra,
hogy az eti óp kincs tár nok kal
ta lál koz zon?

a Fü lö pöt
b Pé tert
c Pált

19. ki volt iz rá el el ső ki rá lya?

a Sa la mon
b Saul
c Sá mu el

20. ki és mi kor kap ta 
az ík á bód, az az 
„oda van iz rá el di cső sé ge”
ne vet?

a Éli fő pap uno ká ja, ami kor a fi lisz -
te u sok el vit ték a szö vet ség lá dá -
ját.

b Dá vid ki rály Bet sa bé tól szü le tett
fia, ami kor meg halt Bet sa bé fér -
je, Úri ás.

c Mó zes uno ká ja, ami kor Mó zes
test vé re, Mir jám pok los lett.

21. ki volt Mó zes fe le sé ge?

a Sára
b Cip pó ra
c Ráhel

22. ki nem tar to zott 
a ti zen két ta nít vány kö zé?

a Bar na bás
b Ber ta lan
c Tad de us

23. Me lyik bib li ai könyv ben 
ol vas ha tunk Hám án ról?

a Ki rá lyok el ső köny ve
b Esz ter köny ve
c Az apos to lok cse le ke de tei

24. Ho va in dult jó nás 
ni nive he lyett?

a Tar sís
b Tar zusz
c Cé zá rea

25. Mi lyen ál la tot en ge dett ki
el ső ként nóé a bár ká ból?

a ga lamb
b sas
c hol ló

26. Mit vitt ma gá val 
bi zo nyí té kul Dá vid, 
ami kor má sod szor kí mél te
meg saul ki rály éle tét?

a Saul kö pe nyé nek egy da rab ját
b Saul lán dzsá ját és vi zes kor só ját
c Saul kard ját

27. Mi nem volt a tíz csa pás 
kö zött?

a bö gö lyök
b kí gyók
c sö tét ség

28. ki mond ta ki nek? 
„Hiszenhajólcselekszel,
emeltfőveljárhatsz.
Hapedignemjólcselekszel,
abűnazajtóelőttleselkedik,
ésrádvágyódik,
deteuralkodjálrajta.”

a az Úr Ka in nak
b Sá mu el Dá vid nak
c Ke resz te lő Já nos He ró des nek

29. Mi ből ké szült kür tö ket 
fúj tak meg 
je ri kó be vé te le kor?

a ele fánt agyar
b kos szarv
c bi ka szarv

30. Me lyik ki rályt té rí tet te meg
kis hí ján pál?

a He ró dest
b Ag rip pát
c Fesz tuszt

31. jé zus nak a gaz dag ról 
és a kol dus ról szó ló 
pél dá za tá ban hogy hív ták 
a kol dust?

a Ni ko dé mus
b Bar ti me us
c Lá zár

g Össze ál lí tot ta: Bo da Zsu zsa

B I B L I A I  t u d á s p R Ó B A
b Atavalyiévhezhasonlóanidénislemérhetibibliaismeretitudásátmin-
denvállalkozókedvűolvasónk.Azalábbitotóegyaránttartalmazószö-
vetségiésújszövetségikérdéseket,aháromlehetségesválaszközülpe-
digmindigcsakazegyikhelyes.Akérdéssorvégén–amegfelelőige-
helyekfeltüntetésével–megadjukamegfejtéseketis.

Meg fej té sek
1-b (Lk 5,1–11); 2-a (1Sám 16,1–13); 3-c (Jn 2,1–10); 4-a (1Kir 19,19–21); 5-c
(1Kir 19,1–8); 6-c (Jn 12,1–8); 7-a (5Móz 10,6); 8-b (Bír 13,5); 9-c (Ap Csel 13,4–
12); 10-c (Ruth 1,1–5); 11-b (Lk 9,10–17); 12-c (1Móz 31,43–54); 13-c (Lk 1,57–
61); 14-a (Jn 5,1–15); 15-a (1Móz 29,31–30,24 és 1Móz 35,16–19); 16-c (1Kir 10,1–
13); 17-b (Préd 3,7b); 18-a (Ap Csel 8,26–39); 19-b (1Sám 9,14–17); 20-a (1Sám
4,12–22); 21-b (2Móz 2,21); 22-a (Mt 10,1–4); 23-b; 24-a (Jón 1,1–3); 25-c (1Móz
8,6–7); 26-b (1Sám 26,1–12); 27-b (2Móz 7,14–10,29 és 2Móz 12,21–33); 28-
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Ki len ce dik.
A leg bosszan tóbb he lye zés. Leg alább -
is az olim pi ai úszó ver se nye ken. Ki len -
ce dik nek len ni nem jó. Ki len ce dik nek
len ni ki fe je zet ten rossz. Pe dig az olim -
pián ki ju tott be lő le ma gyar úszó ink -
nak bő ven: Cseh, Hosszú, Ve rasz tó
vagy ép pen a női gyors vál tó ese te is ide -
so rol ha tó.

Az az ér zé se az em ber nek, hogy le -
ma radt va la mi ről. Ké szült va la mi re
iszo nyú ke mé nyen, és né hány szá zad
má sod perc mi att nem si ke rült. Ké szült
va la mi re éve ken ke resz tül, az tán még -
sem kap ta meg a le he tő sé get, hogy bi -
zo nyít son a dön tő ben. Te kint sünk el at -
tól, hogy ki nek a hi bá ja, és mi ért is hi -
á nyoz tak azok a bi zo nyos szá zad má -
sod per cek, ha nem fi gyel jünk ma gá ra
a haj szál ra, amely hi ány zott. 

Az a haj szál, amely nem en ge dett bi -
zo nyí ta ni. Az a haj szál, amely mi att
töb ben úgy lát hat ják, hogy még sem volt
meg fe le lő a fel ké szü lés. Az a haj szál,
amely mi att töb ben azt gon dol hat ják,
hogy a rajt hoz ál lók még sem tet tek meg
min dent a si ke rért. Az a haj szál, amely
mi att a kí vül ál lók lát hat ják úgy, hogy
itt még is hi bá dzott va la mi a ter ve zés -
nél, elő ké szí tés nél. Az a haj szál, amely
mi att va ló szí nű leg igaz a mon dás,
hogy nin csen ró zsa tö vis nél kül. Az a
haj szál, amely mi att va ló szí nű leg Szél -
ró zsa sin csen tö vis nél kül. 

Hogy ezt va ló ban sza lag cím ként
kell-e egy há zunk köz vé le mé nye elé
tár ni, vagy meg  kell hagy ni a szep tem -
be ri ki ér té ke lés re, azt min den ki dönt -
se el ma ga, de összes sé gé ben jó, hogy
meg fo gal ma zód nak olyan ér té ke lő
mon da tok, ame lyek se gít he tik a kö -
vet ke ző Szél ró zsát elő ké szí tő csa pat
mun ká ját.

Így most azt mon dom ki: ki len ce -
dik nek len ni jó.

A ki len ce dik Szél ró zsá ra na gyon jó
volt ké szül ni.

A ki len ce dik Szél ró zsát nem volt
rossz ér zés le bo nyo lí ta ni. 

A ki len ce dik Szél ró zsát nem volt jó
ott hagy ni. 

Sé tál va a Ba la ton part ján, Fo -
nyód li ge ten jú li us 22-én, va sár nap ké -
ső dél után, há zi gaz da lel kész kol lé -
gám mal fo gal maz tuk meg, hogy amo -
lyan üres ség van ben nünk. Egy nagy
pör gés utá ni le ál lás okoz ta üres ség.
Olyan, amely azon ban gyor san új ra
meg töl tő dik. Gyor san, mert ren ge teg
él ményt tu dunk elő hív ni. ren ge teg
elé ge dett sé get oko zót, te mér dek aján -
dé kot, szám ta lan színt és ál dást és sok
olyat, amely ről va ló ban fo gunk majd
a ki ér té ke lé sen be szél ni. 

A lé nyeg, hogy ne ma rad jon űr. A
lé nyeg, hogy a ki len ce dik Szél ró zsá -
ról ha za tér ve ne ma rad jon sen ki ben
űr. Leg fel jebb az, amit – Is ten nek há -
la – so kan meg fo gal maz tak: hogy mi -

kor jön már a kö vet ke ző. A ti ze dik.
Vagy ép pen a köz tes év ben meg ren de -
zen dő sep si szent györ gyi ta lál ko zó. 

A lé nyeg, hogy ne ma rad jon űr.
Vagy ha kis ide ig ma rad is űr, ak kor
tud juk, hogy mi va ló oda. Ami ről ta -
lán Ba con is (meg Gyök össy Ban di bá -
csi és oly so kan) be szélt már: amo lyan
Is ten ala kú űr. Ame lyet más nem tölt -
het ki. Ame lyet más sal nem le het be -
töm ni. Il let ve le het, de nem fog passzol -
ni. Hosszú tá von biz to san nem. 

Is ten ala kú űrün ket más sal ne héz, il -
let ve leg in kább le he tet len ki töl te ni.
Ab ba az űr be csak az a Jé zus fér kőz het
be, aki az egész me rí té sün ket is ér vé nye -
sí ti. Aki ről – hi szem – az összes fo nyód -
li ge ti igei al ka lom bi zony sá got tett.
Aki ről jó volt éne kel ni, be szél ni, aki től
jó volt hal la ni. Azt, hogy Is ten sze ret.
Azt, hogy Is ten úgy sze ret, ahogy. Azt,
hogy Is ten en gem is sze ret.

Az egyik reg ge li me rí tés alatt Fo -
nyód li ge ten szólt az ének, amelyet az
ott elő adott flash mob bal együtt –
őszin tén – na gyon szí ve sen lát nék egy -
há zunk imázs film jé ben is: „Di csé re tet
éne ke lek, / ha ve lem vagy, új em ber le -
he tek! / A da lom már fent jár ma ga -
san, / Te vagy az erőm, csak te, Uram!” 

Ez alatt az ének alatt ben nem is
sok fé le ér ze lem fel szín re tört, és meg -
érez tem azt, hogy nem mi cse lek -
szünk. Már mint nem mi, szer ve zők. 

És ta lán ez a leg fon to sabb. Ami kor
az ál dás túl nő a szer ve zők ag go dal -
mán, gör cse in. Ami kor eszünk be jut hat
az Agen da-be li imád ság, hogy „kö szön -
jük, Urunk, hogy töb bet és job bat adsz
ké ré se ink nél…” Ami kor őszin tén azt ér -
zem, hogy ál dás van ezen az il la tos vi -
rá gon, aho gyan el nök-püs pök úr is
fo gal ma zott. Az il la tos vi rág, amely ről
most már azt is tud juk, hogy a „fer tő -
zés ve szély” sem volt va lós…

Fo lya ma to san imád ko zom azért,
hogy ez ma rad jon is így, il let ve hogy ál -
dás le gyen az el hang zott ige hir de té sek
utó éle tén is. Amit nem tu dunk mér ni.
Ami nek ha tá sa it csak na gyon köz ve -
tet ten lát hat juk. 

Ép pen ezért: Sze re ti va la ki, ha kri -
ti zál ják az el hang zott ige hir de té sét?
De hogy. Sze re ti va la ki, ha egy tisz te let -
re mél tó, idő sebb kol lé gá tól olyan, sze -
re tet tel meg fo gal ma zott ta ná csot kap,
amely től azt gon dol ja, hogy jobb lel kész
le het? Min den kép pen. Így va gyok há -
lás Pin tér Ká roly lel kész test vé rem nek
azért, hogy a Fo nyód li ge ti vissz hang cí -
mű írá sá nak el ol va sá sa után jobb lel -
kész le he tek. Őszin tén ezt gon do lom. És
osz tom azt az imád sá gát is, hogy a fi -
a ta lok kö zül mi nél töb ben meg hall ják
és meg ért sék Krisz tus hí vá sát. 

re mé lem, eb ben nem  csak ket ten
va gyunk.

g MEs tEr há zy Ba lázs
Szélrózsa-atya

Ki len ce dik

A szél ró zsa ta lál ko zó ról a Ma gyar te le ví zi ó ban
Au gusz tus 19-én, va sár nap az M1-en 11.30-kor, az M2-n 14.30-kor Szél -
ró zsa cím mel 26 per ces mű sor ban szá mo lunk be a fo nyód li ge ti ta lál ko -
zó ról. Szer kesz tő Nagy Lász ló, ren de ző Hor váth Ta más.

Meg hí vó pap né ta lál ko zó ra
Idén is meg tart juk ha gyo má nyos pap né ta lál ko zón kat, mely re min den ak -
tí van dol go zó lel kész fe le sé gét sze re tet tel hív juk és vár juk.

A ta lál ko zót Gyö ke rek és szár nyak a sok ar cú me sé ben cím mel 2012.
szep tem ber 28–30. kö zött ren dez zük az Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban (8624 Ba la ton szár szó, Jó kai u. 41.). 

To váb bi in for má ció és je lent ke zés szep tem ber 10-ig a kö vet ke ző e-mail
cí me ken: Fa bi ny Ka ta lin: fa bi ny ka ti@gmail.com; Sze me re i né Szi ge thy Eni -
kő: sze ni kos ter@gmail.com; Gáncs Pé ter né: gancs mar ti@vip mail.hu.
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Észa ki ke rü le ti lel kész ta lál ko zó –
Má lyi. Ta káts Esz ter-kon cert: 2012.
augusz tus 28. 20 óra (Má lyi, Gár do -
nyi u. 2.).

* * *

Ked ves Gyü le ke ze tek! Ba la ton bog -
lár, Sió fok – még a nyá ron. Bár mi -
kor: Sze ged, Ka pos vár, Za la eger -
szeg, Bu da pest. Ta káts Esz ter Nem
a ju ta lo mért tur né. Sze ret ném el -
vin ni a kon cer tet Önök höz. 

Je lent ke zés: Sza bó At ti la, e-mail:
sza habb@gmail.com.

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Mk 7,31–37; 2Kor 3,4–7. Alapige: 2Móz 34,6–10. Énekek: 45., 261.
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11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9.; Sarepta,II.,
Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10.
(úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.de. 10. Fü löp Attila; Óbuda,
III.,DévaiBíróM.térde. 10.; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38.de. 10. Solymár Péter Tamás;
Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gá bor; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du.
6. (orgonazenés istentisztelet) Smidéliusz Gá bor; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10.
(angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Ara di György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de.
fél 11. Román né Bol ba Már ta; VIII.,Rákócziút57/ade. 10. (szlo vák) Gu lá csi né Fabulya Hilda;
VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Román né Bol ba Már ta; Ferencváros,IX.,Gátu.2.
(katolikustemplom)de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14.de. 10. Benkóczy
Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy
Árpád; du. 6. Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Gáncs Ta más; Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Ba li cza Iván; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.
de. 10. (úrv.) Keczkó Szil via; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Kendeh György;
Zugló,XIV.,Lőcseiút32.de. 11. (úrv.) Ta má sy Tamásné; XIV.Gyarmatu.14.de. fél 10. Tamásy
Tamásné; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Sza bó B. András; Rákospalota,XV.,
RégiFótiút73.(nagytemplom)de. 10. Ponicsán Er zsé bet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősök
tere10–11. de. 10. Fe ke te Gy. Vik tor; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető Ist ván; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9.
Wisz ki densz ky András; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111.de. fél 11. Wisz ki densz ky András;
Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.
u.de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.de. 10. dr. Korányi And -
rás; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. dr. Korányi And -
rás; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Éva; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Éva;
Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győ ri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél
11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.
(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2.
(úrv.); Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza.
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APRÓHIRDETÉSEK

HÍREK, HIRDETÉSEK

VASÁRNAP

8.05/Régiórádió
Ka pocs
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
10.04/Kossuthrádió
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Szek szárd ról
10.05/M1
Zsi na gó gák
10.30/M1
re for má tus ma ga zin
11.20/M1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
19.35/Bartókrádió
Bar tók Bé la XXV. nem zet kö zi
kó rus ver seny
Nyi tó hang ver seny
20.05/Kossuthrádió
Es ti sé ta
Ri por tok, be szél ge té sek, 
mű vek – a kul tú ra ös vé nye in
0.15/DunaTv
A Ka ra ma zov test vé rek
(ame ri kai já ték film, 1958)
(140’)

HÉTFŐ

8.00/DunaTv
Deb re ce ni vi rág kar ne vál
Élő köz ve tí té s Deb re cen ből
8.30/M1
Együtt az or szág – 
Ün ne pi köz ve tí tés au gusz tus
20. al kal má ból
Kö szön tőt mond: Áder Já nos
köz tár sa sá gi el nök
21.25/M2
Liszt-ma ra ton 
A Con cer to Bu da pest 
és a Mu zsi kás együt tes 
kö zös kon cert je 
21.35/M1
Sac ra Co ro na
(ma gyar tör té nel mi drá ma,
2011) (118’)
1.05/M1
Ars Hun ga ri ca
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Az esz ter go mi ba zi li ka 
kincs tá ra

KEDD

4.45/M2
Jel kép tár
Ko ro na
5.20/M1
Haj na li gon do la tok
8.15/M1
Ba la to ni nyár
(ma ga zin mű sor)
11.30/Kossuthrádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
13.25/M1
Bu da pest ter mé sze ti ér té kei
A Ró ka-hegy
14.40/DunaWorld
Szent Ist ván alak ja
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2010)
22.40/M1
rej té lyes XX. szá zad
(tör té nel mi ma ga zin)
23.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Kubinyi Anna textilművész

SZERDA

9.00/DunaTv
Pan nó ni á tól a csil la go kig –
Ma gyar ered mé nyek 
az űr ku ta tás ban
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.50/DunaTv
Me sé lő cég táb lák
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Für dők a fél hold alatt
18.00/HálózatTv
Szent föl di szent he lyek üze ne te
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
19.25/Kossuthrádió
Tet ten ért sza vak
Ba lázs Gé za mű so ra
20.10/M2
Te lep ódi um
Min de nért fi zet ni kell!

CSÜTÖRTÖK

5.20/M1
Haj na li gon do la tok
10.15/M1
Eu ró pa egész sé ge 
(is me ret ter jesz tő film)
A gyer mek kor sö tét em lé kei
11.00/DunaTv
Pan non exp ressz
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Sá ros pa tak
11.06/Kossuthrádió
A Hely
(ri port mű sor)
12.55/M1
Kvartett
15.00/PaxTv
Én va gyok az élet ke nye re
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
21.25/DunaTv
A Híd em ber
(ma gyar já ték film, 2002)
(140’)

PÉNTEK

11.00/M1
Ke nyér me se
(ma gyar is me ret ter jesz tő film
gyer me kek nek)
13.30/MezzoTv
Char pen ti er: Dá vid és Jo nat hán
(bib li ai tra gé dia)
16.50/DunaTv
Ko lozs vá ri ma gyar na pok
Ma gyar ün nep 
a kin cses vá ros ban
19.35/DunaTv
Sop hie sze rint a vi lág
(fran cia do ku men tum film-
so ro zat)
Lapp föld
20.51/Kossuthrádió
Vers nap ról nap ra
22.00/DunaWorld
A so sem volt for ra da lom
(észt–finn do ku men tum film)
23.10/M1
Ma gyar rá dió Szim fo nik Live
(ma gyar kon cert film) (75’)

SZOMBAT

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: Bee tho ven: C-dúr mi se
16.26/Bartókrádió
rá dió hang ver se nyek
Ben ne: Liszt: Gen fi ha ran gok
18.30/Kossuthrádió
Men tés más ként
(mű vé sze ti fi gye lő)
19.30/DunaTv
Schil ler: Stuart Má ria
A Bé kés Me gyei Jó kai 
Szín ház elő adá sa fel vé tel ről
21.00/M2
Kár a ben zi nért
(ma gyar film, 1964) (72’)
21.55/Bartókrádió
A So no ra Hun ga ri ca Con sort
ját szik
Ben ne:
Bux te hu de: Ju bi la te Do mi no
22.30/DunaTv
Mü pArt – Vad Frut tik
(kon cert film)

VASÁRNAP

5.55/DunaWorld
A hit élet mezs gyé jén 
Be szél ge tés Gre gor Jó zsef fel
10.00/DunaTv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.04/Kossuthrádió
re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Jár mi ból
Igét hir det: 
Kó sa Lász ló lel ki pász tor
10.45/M1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.45 / M2)
11.10/M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.15/M1
Ba la ton-fel vi dé ki re for má tus
temp lo mok
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
21.10/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ko dály: Bu da vá ri Te De um

VAsáRNAptÓLVAsáRNApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 19-étől augusztus 26-áig

tisz telt egyéni, több pél dányos
és gyüleke ze ti lapelőfi ze tő ink, könyvvá sár ló ink!

Az Evan gé li kus Élet 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 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, ezért
továbbra is 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 is – ha la dék ta la nul je lez zék az aláb bi el ér he tő sé ge ken:
MediaLOGLogisztikaiZrt.ügyfélszolgálata – te le fon: 80/106-000,

e-mail: ugy fel szol galat@me dia-log.hu.
LutherKiadó – 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.

g KEndEh K. PétEr igazgató (LuthEr Kiadó)

Budapesti istentisztelet augusztus 20-án
V.,Deáktér4. de. 9. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva.

istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43. de. 11.; Badacsonytomaj,Rómaiút3. de. 9.; Balatonalmádi,Baj-
csy-Zs.u.25. du. 4.; Balatonboglár,Hétházu.17. de. 11.; Balatonfenyves,református
imaház,Bemu.9. du. fél 4.; Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de. 9.; Balatonlelle,refor-
mátusimaház,AdyE.u.4. du. 2.; Fonyód,JózsefA.u.21. de. fél 10.; Hévíz,Helikonu.
6.du. fél 5.; Kapolcs,Kossuthu.26.du. fél 4.; Keszthely,DeákF.u.18.de. fél 11.; Kisdörgicse,
Diófau. du. fél 2.; Kötcse,Templomu.7. de. 10.; Kővágóörs,AranyJ.tér2. de. fél 12.;
Mencshely,KossuthL.u.de. 11.; Nemesleányfalu,Nemesleányfaluiu. du. 2.; Révfülöp,
VillaFiliptér2. de. 10.; Siófok,Oulupark de. 10.; Sümeg,Széchenyitér1. du. fél 3.;
Szentantalfa,Főu.de. háromnegyed 10.; Taliándörögd,Petőfiu.1.du. 2.; Veszprém,Kossuth
u.4. de. 10.; Zánka,Rákócziu. de. fél 9.

istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse,Főu.43.de. 11.; Balatonakali,Templomtérdu. 2.; Balatonaliga,ClubAli-
gaüdülőközpont,Balatonvilágos,Aligaiút1.du. 6.; Balatonalmádi,Bajcsy-Zs.u.25.du.
4.; Balatonboglár,Hétházu.17. de. 11.; Balatonfenyves,reformátusimaház,Bemu.9.
du. 6.; Balatonföldvár,Városháza,Petőfiu.1. du. 2.; Balatonfüred,Bajcsy-Zs.u.15. de.
9.; Balatonszárszó, Széchenyi u. de. fél 9.; Balatonszemes, Fő u. 34. de. fél 10.;
Balatonszepezd,Árpádu.2.de. 9.; Hévíz,Helikonu.6.du. fél 5.; Kapolcs,Kossuthu.26.
du. fél 4.; Keszthely,DeákF.u.18. de. fél 11.; Kötcse,Templomu.7. de. 10.; Kővágóörs,
AranyJ.tér2. de. fél 12.; Mencshely,KossuthL.u. de. 11.; Nagyvázsony,Temetőu. du.
2.; Révfülöp,VillaFiliptér2. de. 10.; Siófok,Oulupark de. 10.; Szentantalfa,Főu. de.
háromnegyed 10.; Taliándörögd,Petőfiu.1.du. 2.; Tapolca,Darányiu.1.de. fél 9.; Veszprém,
Kossuthu.4. de. 10.; Zánka,Rákócziu. de. fél 9.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Lk 18,9–14; 1Kor 15,1–10. Alapige: 2Sám 12,1–15a. Énekek: 456., 402.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9. (úrv.)
Ve per di Zoltán; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthideg-
kút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,
Mezőu.12. de. 10. (úrv.) Vári Krisztina; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Bálintné
Var sá nyi Vilma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Pé ter Tamás; Deák
tér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Gáncs Péter; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva;
du. 6. Cselovszky Ferenc; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.)
Mol nár Lil la; de. 11. (úrv.) Ara di György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. (úrv.)
Román né Bol ba Már ta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hil -
da; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Román né Bol ba Már ta; Ferencváros,IX.,Gát
u.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Ká-
polnau.14. de. 10. Benkóczy Pé ter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) Gáncs
Tamás; de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás; du. 6. dr. Blázy Árpádné; XI.,Németvölgyiút138.
de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bence Imre;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamás; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Temp-
lomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. And rás; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemp-
lom) de. 10. Ponicsán Er zsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10.
Börönte Márta; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,XVI.,
Prodámu.24. de. 9. Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Nagyné Sze ker
Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de. 9. ifj. Zász ka licz ky Pál; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. ifj.
Zászkaliczky Pál; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gá bor;
Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. Győri Gá bor; Kispest,
XIX.,Templomtér1. de. 10. Kul csár Már ton; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Kul csár Már -
ton; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. Győri Já nos Sámuel; Csepel,XXI.,Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Buda-
örs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy Géza; Soroksár,OtthonKözösségiHáz,Szitás
u.112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél
10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

istentiszteleti rend • 2012. augusztus 19.sZeretet venDégségre

Egyszerű
szilváslepény

Hoz zá va lók: 30 dkg liszt, 15 dkg ra -
ma mar ga rin, 10 dkg kris tály cu kor,
2 to jás sár gá ja, 1 cso mag va ní li ás cu -
kor, 2 evő ka nál tej föl, 1 evő ka nál
rum, a töl te lék hez szil va és íz lés
sze rint cu kor.

A hoz zá va ló kat egy tál ban össze -
gyúr juk. A tész ta há rom ne gye dét a
sü tő pa pír ral ki bé lelt tep si mé re té re
nyújt juk, majd ki bé lel jük ve le a tep -
sit. A meg mo sott, ki ma go zott és na -
gyobb da rab kák ra vá gott szil vát
egyen le te sen el he lyez zük a tész tán,
majd meg szór juk cu kor ral. A ma ra -
dék tész tát ki nyújt juk, és vé kony
csí kok ra vág juk. A csí kok ból rá cso -
kat ké szí tünk a sü te mény te te jé re.
Kö rül be lül 160 fok ra elő me le gí tett
sü tő ben kész re süt jük.
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va sár nap (au gusz tus 26.)
Nap ról nap ra áll ha ta to san, egy szív vel, egy lé lek kel vol tak a temp lom ban, és ami -
kor há zan ként meg tör ték a ke nye ret, öröm mel és tisz ta szív vel ré sze sül tek az étel -
ben. Ap Csel 2,46 (Préd 3,13; Mk 7,31–37; Ap Csel 9,1–9/10–20/; Zsolt 147) Min -
den nap együtt vol tak a temp lom ban, s rá adá sul es tén ként még há zak nál is össze -
jöt tek. Ezek nem ru tin ta lál ko zá sok vol tak. Egy szív vel és egy lé lek kel, öröm mel
vol tak együtt, ez jel le mez te együtt lé te i ket. Nem túl zás ez a val lá sos ság? Le het,
hogy van nak, akik ezt a ke gyes sé gi gya kor la tot csak ugyan an nak tart ják. De olyan
ez, mint ami kor a sze rel me sek min den al kal mat meg ra gad nak, hogy sül ve-fő -
ve együtt le hes se nek. Őket a Krisz tus irán ti el ső sze re tet tü ze él tet te és lel ke -
sí tet te. Irigy lem őket. Sze ret nék ha son lí ta ni hoz zá juk. Egyéb ként ma va sár nap
van. Nem a temp lom ban vol na ne künk is a he lyünk?!

Hét fő (au gusz tus 27.)
Ad ja tok há lát az urak Urá nak! Nagy cso dá kat mű vel egy ma ga, mert örök -
ké tart sze re te te. Zsolt 136,3–4 (Jak 1,17; Mt 9,27–34; Mk 10,13–16) Mai vi -
lá gunk ban az ilyen „örök ké va ló sze re tet” szin te el kép zel he tet len. Pe dig nyil -
ván van, csak rit ka, mint a fe hér hol ló. Es kü vőn az Is ten szí ne előtt ki mon -
dott szó – sze re tem – sem köt ma már so ka kat. Mi ért?! A leg több em ber sze -
rint a hű ség il lú zió. Ko runk ban a sze re tet ár fo lya ma hek ti ku san vál to zik,
mond hat juk a köz gaz dá szok zsar gon já ban. – Uram, a te sze re te ted azon ban
örök. Vál to zat lan. Kö szö nöm. Tu dom, hogy ez zel a sze re tet tel akarsz en gem
is fel ru ház ni.

kedd (au gusz tus 28.)
Krisz tust hir det jük, aki az Is ten ere je és az Is ten böl cses sé ge, mert az Is ten „erőt -
len sé ge” erő sebb az em be rek ere jé nél. 1Kor 1,23.25 (Dán 4,31–32; 4Móz 12,1–
15; Mk 10,17–31) Azt a kü lö nös lo gi kát és pa ra do xont, hogy Is ten az erőt len -
ség ben mu tat ja meg ere jét, csak hit ben le het el fo gad ni és meg ta pasz tal ni.
A nél kül ér tel met len, és nem is fe lel meg a va ló ság nak. Jé zus moz gal ma el -
bu kott. Az el le ne fo lyó el já rás ban meg alá zott és ki szol gál ta tott pré da lett,
akit meg öl tek, el né mí tot tak. Iga zuk is len ne azok nak, akik így gon dol kod -
nak, ha Krisz tus nem tá madt vol na fel. De fel tá madt, és él! Is ten erőt len sé -
ge igen is erő sebb az em be rek ere jé nél.

szer da (au gusz tus 29.)
Azt gon dol ja ma gá ban a bo lond, hogy nincs Is ten! Zsolt 14,1b (1Kor 1,27; Mt
17,14–20/21/; Jer 1,1–19) La ko ni kus tö mör sé gű mon dat. Nem ép pen hí zel -
gő meg ál la pí tás az ate is ta em ber ről. Nem sze re tet len ség így mi nő sí te ni va -
la kit? Mi le gyünk több meg ér tés sel az iránt, aki nem hisz Is ten lé te zé sé ben.
Aki ta gad ja Is ten lé tét, az el fo gul tan hisz az ér te lem és a tu do mány min den -
ha tó sá gá ban. Ve res Pé ter író, pa raszt pár ti po li ti kus, aki po li ti kai ak ti vi tá sa
ide jén ate is ta volt, meg bölcs ült ko rá ban ezt ír ja: „Haj da ni hi bá i mat igyek -
szem le küz de ni, és nem né zem le annyi ra az el len fe le i met és a – ba rá ta i mat,
mint az előtt. Ki csit öre ged tem, és meg szív lel ni pró bá lom Shakes peare
mon dá sát: »Több dol gok van nak föl dön és égen, mint sem bölcs el méd fel -
fog ni ké pes.« Ma gya rán szól va, nem hi szek már va kon az ész ben, nem csak
a má so ké ban, ha nem a ma ga mé ban sem…”

csü tör tök (au gusz tus 30.)
Krisz tus azért halt meg min den ki ért, hogy akik él nek, töb bé ne ön ma guk nak
él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt. 2Kor 5,15 (Zsolt 6,2;
Jak 5,13–16; Jer 2,1–13) A Krisz tus ban élő em ber nem ön ma ga kö rül fo rog,
ha nem se gí tő mó don má sok fe lé for dul va éli az éle tét. Mert Ura, „…az Em -
ber fia sem azért jött, hogy ne ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol gál jon, és éle -
tét ad ja vált sá gul so ka kért.” (Mt 20,28) A hí vő em ber tel je sen egyet ért Kő -
rö si Cso ma Sán dor ral, aki Ti bet ből azt ír ta egy al ka lom mal Nagy enyed re:
„Ami bol dog ság van a vi lá gon, az mind a má sok nak nyúj tott szol gá lat ból ered!”

pén tek (au gusz tus 31.)
Egy kor sö tét ség vol ta tok, most azon ban vi lá gos ság vagy tok az Úr ban: él je tek
úgy, mint a vi lá gos ság gyer me kei. Ef 5,8 (Ézs 9,1; Lk 23,6–12; Jer 3,21–4,4) Hogy
ez a „vi lá gos ság ban já rás” mit je lent, azt meg tud hat juk Já nos evan gé li u má -
ból. Jé zus mond ja: „…aki rosszat cse lek szik, gyű lö li a vi lá gos sá got, és nem megy
a vi lá gos ság ra, hogy le ne lep le ződ je nek a cse le ke de tei. Aki pe dig az igaz sá -
got cse lek szi, a vi lá gos ság ra megy, hogy ki tűn jék cse le ke de te i ről, hogy Is ten sze -
rint cse le ked te azo kat.” (Jn 3,20–21) A vi lá gos ság gyer me kei te hát azok, akik
őszin tén és nyíl tan tö rek sze nek Is ten aka ra tá hoz iga zí ta ni az éle tü ket. 

szom bat (szep tem ber 1.)
Úgy ra gyog jon a ti vi lá gos sá go tok az em be rek előtt, hogy lás sák jó cse le ke de -
te i te ket, és di cső ít sék a ti mennyei Atyá to kat. Mt 5,16 (Zsolt 35,18; Ézs 57,15–
19; Jer 6,1–15) Kü lö nös „misszi ói pa rancs”! A nyel vünk kel te szünk ugyan bi -
zony sá got Urunk ról, de az éle tünk kel, a cse le ke de te ink kel hi te le sít jük a sza -
vun kat. Az „éle tünk pré di ká ci ó ja” így bi zony misszió a ja vá ból.

g Id. Pin tér Ká roly

Újnap– újkegyelem
va sár nap (au gusz tus 19.)
Ve ze tem majd a va ko kat olyan úton, ame lyet nem is mer tek, is me ret len ös -
vé nye ken vi szem őket. Ézs 42,16a (1Jn 1,5; Lk 18,9–14; Ef 2,4–10; Zsolt 122)
Meg fi gyel tem, hogy a va kok a meg szo kott út vo na lon mi lyen ha tá ro zot tan
és biz to san köz le ked nek. De is me ret len te rü le ten bi zony ta lan ná vál nak. Sű -
rűn ko pog és ta po gat a fe hér bot, hogy lá buk előtt fel de rít se az utat és az aka -
dá lyo kat. Ér de kes és be szé des kép. – Nem szé gyel lem be val la ni, Uram, hogy
én is sok szor va gyok té to va és bi zony ta lan. Ve ze tő re van szük sé gem. Rád,
Uram, hogy Szent lel ked del ve zess, mert tu dom, hogy aki ket Is ten lel ke ve -
zet, azok Is ten fi ai.

Hét fő (au gusz tus 20.)
Az Úr is ten nem hagy cser ben és nem hagy el, amíg be nem fe je zed az Úr há -
za szol gá la tá hoz szük sé ges va la mennyi mun kát. 1Krón 28,20 (1Kor 1,8; Ez
17,1–6.22–24; Mk 9,2–13) Dá vid biz tat ja ezek kel a sza vak kal fi át, Sa la mont,
hogy bát ran fog jon hoz zá a temp lom meg épí té sé hez. Az Úr nem em ber. Nem
hagy cser ben té ged. Ve led lesz a mun kád so rán. El fo god ér ni a cé lo dat. Mi
nem épí tünk temp lo mot. De va la mi fel ada tot mind annyi an kap tunk, ami re -
ánk vár. – Kö szö nöm, Uram, Dá vid biz ta tó sza va it. Szük sé gem van rá juk,
hogy ne ve gye el sem mi a ked ve met a mun ká tól, a fel ada tom vég zé sé től. Ne
em be rek re néz zek, ha nem ben ned bíz zak.

kedd (au gusz tus 21.)
áld já tok az Urat, ti, te remt mé nyei, min de nütt, ahol ural ko dik! áld jad, lel -
kem, az Urat! Zsolt 103,22 (Mt 28,19; 1Móz 19,15–26; Mk 9,14–29) A te rem -
tett vi lá got nem kell fel szó lí ta ni, hogy áld ja az Urat. Ma gá tól hir de ti min -
den Is ten di cső sé gét, és tük rö zi a ha tal mát. De úgy tű nik, ez a fel szó lí tás hoz -
zánk, em be rek hez szól. Hoz zánk, akik nem igé nyel jük vagy nem en ged jük,
hogy Is ten ural kod jon az éle tünk ben. Ez az em ber iga zi tra gé di á ja. – Uram,
én ál da lak té ged. Tu dom, hogy a te ural mad alatt van cél ja és ér tel me az éle -
tem nek.

szer da (au gusz tus 22.) 
Se gíts, Uram, mert el fogy tak a ke gye sek, el tűn tek a hí vek az em be rek kö zül.
Zsolt 12,2 (Mt 7,14; Mk 7,24–30; Mk 9,30–37) Ez mi ért olyan nagy baj? Az
em be rek nek ki sebb gond juk is na gyobb an nál, mint hogy az zal tö rőd je nek,
él nek-e kö zöt tük hí vő em be rek, Is ten gyer me kei, vagy sem. Jé zus egy kép -
pel szem lél te ti a hely ze tet. Azt mond ja a kö ve tő i nek: „Ti vagy tok a föld só -
ja… Ti vagy tok a vi lág vi lá gos sá ga.” (Mt 5,13–14) Így ha el tűn nek a ke gye sek,
a vi lág só ta lan ná, ízet len né vá lik, és még rom lan dób bá lesz. Ha a fény hor -
do zók el tűn nek, át ha tol ha tat lan sö tét ség be bo rul min den. Mi va ló já ban fel -
fog ni sem tud juk iga zán a Krisz tus ban hí vők vi lág ban va ló je len lé té nek a fon -
tos sá gát. – A zsol tá ros sal én is kér lek: se gíts, Uram!

csü tör tök (au gusz tus 23.)
Ez a nép csak szá já val kö ze le dik hoz zám, és aj ká val di cső ít en gem, de szí -
ve tá vol van tő lem. Ézs 29,13 (Mk 3,35; 1Pt 5,1–5; Mk 9,38–41) Ez a mon -
dat – Is ten pa na sza – ön vizs gá lat ra kész tet. Örök gond, hogy Is ten né pe,
de az egyes ke resz tény em ber is meg fá rad és meg üre se dik a hi té ben. For -
má lis sá lesz az Is ten nel va ló kap cso la ta. Ezért fon tos re for má to ra ink fel -
is me ré se: sem per re for man da – szün te le nül re for má ci ó ra, meg úju lás ra van
szük sé günk. – Uram, ezt az ön vizs gá la tot nem ke rül he tem el én sem. Se -
gíts meg újí tó és él te tő Szent lel ked del, hogy a ve led va ló kap cso la tom friss
és ele ven le gyen.

pén tek (au gusz tus 24.)
Si ess se gít sé gem re, Uram, sza ba dí tóm. Zsolt 38,23 (Jak 5,15; Lk 22,54–62; Mk
9,42–50) Ami kor a na pok ese mény te len egy han gú ság ban pe reg nek, az em -
ber nem fi gyel fel er re a zsol tár ra. De ha baj van, ha min den re ánk sza kad,
és ma ga alá te met, ak kor ez a mon dat sür ge tő, ki ál tó imád ság gá vá lik az aj -
kun kon. – Te tu dod és is me red azo kat az élet hely ze te i met, pil la na ta i mat, ami -
kor le bo rul va ki ál tot tam hoz zád: Uram! Nem bí rom már! Ál da lak, hogy ilyen -
kor meg ta pasz tal hat tam sza ba dí tó sze re te te det is.

szom bat (au gusz tus 25.)
Já kób Bé tel nek (Is ten há za) ne vez te el azt a he lyet, ahol Is ten be szélt ve le. 1Móz
35,15 (Zsid 3,6; Ézs 26,1–6; Mk 10,1–12) Hogy mi lyen mó don be szélt Is ten
Já kób bal, azt nem tud juk, nem is mer jük. Azt vi szont tud juk, hogy az Úr ral
va ló ta lál ko zá sá ból új éle te lett, amit meg vál to zott ne ve is je lez: Já kób = csa -
ló, Iz rá el = Is ten har co sa. S nem csak új éle tet ka pott az Úr tól, ha nem el hang -
zott Is ten ál dá sa is Já kób fö lött. Is ten ma is meg szó lít em be re ket, és min dig
van nak olya nok, akik meg hall ják a hang ját. Meg ér tik, hogy Is ten új élet tel
akar ja meg aján dé koz ni őket a Jé zus Krisz tu sért, és ki akar ja ter jesz te ni fe -
let tük is ál dá sát. – Adj, Uram, ne kem éber fi gyel met és fü let a bel ső hal lás -
hoz, hogy meg hall jam és meg ért sem, ami kor szólsz hoz zám!
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Újnap– újkegyelem

2012. au gusz tus 19. 
szent há rom ság u. 11. va sár nap
„Hi szek egy Is ten ben, min den ha tó
Atyá ban, menny nek s föld nek Te -
rem tő jé ben. Elő ször: e sza vak nál nagy
fé nyes ség ra gyog fel szí ved ben, ha
ugyan el fo ga dod. Mert rö vi den ar ra ta -
nít, ami nek el mon dá sá hoz vagy meg -
írá sá hoz min den száj s gar ma da könyv
is ke vés. Ne ve ze te sen meg ta nít ar ra,
mi vagy, hon nan szár ma zol, hon nan
ered ég és föld. Vagy is hogy Is ten nek
te rem té se, al ko tá sa, te remt mé nye és
mű ve vagy! Ez azt je len ti, hogy ma gad -
tól és ma gad ban sem mi vagy, nem te -
hetsz sem mit, nem tudsz sem mit, és
sem mi re sem vagy ké pes. Mert mi vol -
tál te ezer esz ten dő vel ez előtt? Mi volt
a föld és az ég hat ezer esz ten dő vel ez -
előtt? Épp úgy sem mi, mint sem mi az,
ami so ha egy ál ta lán meg sem te rem -
te tik. Mert ami te vagy, amit tudsz, ami
a ti ed, ami re ké pes vagy, az mind Is -
ten te remt mé nye, amint most szád dal
meg val lod. Ezért Is ten előtt nem di cse -
ked hetsz más sal, mint az zal, hogy
sem mi vagy, hogy ő te rem tett, s hogy
min den pil la nat ban sem mi vé te het. Az
ilyen vi lá gos lá tás ról per sze az em beri
ér te lem sem mit sem tud. Sok ki vá ló
em ber ku tat ta, hogy mi az ég, a föld,
az em ber és a te rem tés – de nem ta -
lál tak rá! E hit ága zat tól azon ban meg -
tu dod – a hit mond ja –, hogy Is ten te -
rem tett min dent a sem mi ből. E hit val -
lás a lel kek éden kert je, hogy sé tál gat -
has sunk Is ten mű vei kö zött. – De
hossza dal mas len ne er ről ír ni. Má sod -
szor: há lát adok azért, hogy Is ten jó -
sá ga ál tal a sem mi ből te rem tet tünk, s
na pon ta a sem mi ből tar ta tunk meg.
Olyan drá ga te remt mény va gyok, aki -
nek tes te, lel ke, ér tel me, öt ér zé ke van,
stb., és hogy min ket úr rá tett a föl dön,
ha la kon, ma da ra kon, ál la to kon stb.
(ide tar to zik 1Móz 1–3). Har mad szor:
gyón juk és tö re de lem mel meg vall juk
a mi te he tet len sé gün ket s há lát lan sá -
gun kat, hogy mi mind ezt nem vet tük
szí vünk re, nem hit tük, meg se gon dol -
tuk, fel sem is mer tük, ke vés bé, mint
az ok ta lan ál la tok, stb. Ne gyed szer: kö -
nyö rög jünk igaz és szi lárd hi tért, hogy
e hit ága zat ta ní tá sa sze rint ezen túl ko -
mo lyan Te rem tőnk nek higgyük, és
tart suk ke gyel mes Is te nünk nek.” 
d� Lu ther Már ton: Így imád koz zál!

(Ba li kó Zol tán for dí tá sa)

2012. au gusz tus 26.
szent há rom ság u. 12. va sár nap
„Zsolt 38,4: »nincs sér tet len cson tom«,
vagy is nincs a lé lek nek bel ső tar tá sa,
amint az el ső (bűn bá na ti) zsol tár
mond ja: »Gyó gyíts meg, Uram, mert
resz ket nek tag ja im!« (Zsolt 6,3) Vét -
kem mi att. Mert Is ten nyi lai és ha ra -
gos sza vai a szív bű nét je len va ló vá te -
szik, s eb ből tá mad a lel ki is me ret és
a lé lek min den ere jé nek bel ső nyug -
ta lan sá ga és bel ső ijed sé ge; Is ten ke -
ze, a bün te tés kül ső for má ja egé szen
be teg gé, szen ve dő vé te szi a tes tet. Ha
ez a hely zet, ak kor jól áll az em ber
dol ga. Hi szen Krisz tus sal is így volt.” 

d� Lu ther Már ton: A har ma dik
bűn bá na ti zsol tár (Zsolt 38)

(Schu lek Ti bor for dí tá sa)
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