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Szimfónia négy tételben f 3. oldal
Martin Modéus püspök látogatása f 4. oldal
Ötszáz éve született Huszár Gál f 6. oldal
Új evangélikus oktatási intézmények 

tanévnyitója f 10. oldal
Kölcsönkapott anyám f 11. oldal

„…mi vel a cé günk fel szá mo lás alatt van, 
meg szű nik a flot ta is, s ki kap csol ják a te le fo no kat.
Le he tet len – gon dol tam. Nem csak gon dol tam,
fel is csat tan tam. Az én egy há za mat? Fel szá -
mol ják? Rossz tré fa ez? Vagy va la mi rém álom?”

Felszámolás alatt… f 3. oldal

g Dr. Ko rá nyi And rás

A ma gyar né ző szá má ra szo kat lan ké -
pe ket  lát hat tunk  a  mi na pi  hír adá -
sok ban: fel dü hö dött tün te tők ost ro -
mol ják a ma gyar kon zu lá tus épü le tét
Je re ván ban, ha zánk zász la ját le té pik,
meg ta pos sák és el ége tik. Cse kély vi -
gasz, hogy a vi lág po li ti ka ke reszt tü zé -
ben ál ló or szá gok kal össze füg gés ben
gyak rab ban lát ha tunk ha son ló je le ne -
te ket, ami kor egyet nem ér té sü ket így
fe je zik ki a fel he vült til ta ko zók. De ép -
pen eb ből is lát juk a hely zet kü lön le -
ges sé gét, hi szen Ma gyar or szág nem
tar to zik azon ha tal mak kö zé, ame lyek
ilyen vi ha ros vi lág po li ti kai kö vet kez -
mé nyek kel  já ró  kül ügyi  dön té se ket
szok tak hoz ni.
Egy na gyon ré gi tör té nel mi konf-

 lik tust  érin tő  dön tést  ho zott  ha -
zánk az azeri Ra mil Sa hib Sa fa rov
ha zá já nak va ló ki ada tá sá val. Már az
ál ta la el kö ve tett bűn cse lek mény is –
2004-ben Bu da pes ten egy ör mény
ka to na bru tá lis le mé szár lá sa ál má -
ban  –  ki emel ke dő en  sú lyos  volt,
ezt azon ban csak az ör mény–azeri
konf lik tus ke re té ben ért het jük meg
tel jes mély sé gé ben. 
A ka u ká zu si tér ség ben Ör mény or -

szág  és Azer baj dzsán  kö zött  vé res
konflik tu sok  so ro za ta  zaj lott  már
hosszú ide je He gyi-Ka ra bah tar to má -
nyért, ame lyet je len tős rész ben ör mé -
nyek  lak nak,  ugyan ak kor  Sztá lin
1921-ben po li ti kai dön tés sel az azeri -
ek or szá gá hoz csa tol ta. A Szov jet unió
ki ala kí tá sá ban a nem ze ti sé gi-et ni kai
kár tya gát lás ta lan ki ját szá sa a ret te -
gett dik tá tor és utó dai be vett fegy ve -
re  volt,  s  a  tör té nel mi  konflik tus
csak a moszk vai erős ke zek meg gyen -
gü lé se ide jén, 1988-ban tört ki im már
tel jes in ten zi tás sal. 1994-ig hat éven
ke resz tül zaj lott a két érin tett ál lam
fegy ve res  össze tű zé se,  a  ha lot tak
szá ma a tíz ez res nagy ság ren det is el -
ér te. Az ak kor kö tött fegy ver szü net
va ló já ban  csak  a  fel szí nen  pró bált
nem tu do mást ven ni a  to vább ra  is
meg lé vő fe szült ség ről. 
Sa fa rov bűn tet te egy NA TO-ren -

dez vény ke re té ben nem csak bru ta li -
tá sá ban, ha nem po li ti kai el szánt sá -
gá ban is el ké pesz tő pro vo ká ció volt.
Mind ez  ön ma gá ban  is  ké nyes

hely zet be  hoz ta  ak kor  Ma gyar or -
szá got, ame lyet ré gi kul tu rá lis szá lak
kö töt tek az ör mény ség hez mind az itt
élő ör mény ki sebb ség, mind a sok ré -
tű kül ső kap cso la tok ré vén. Az ör -
mény  kap cso lat rend szer nek  egyik
fon tos sze rep lő je az ör mény apos to li
or to dox egy ház is, amely ugyan az
óko ri  teo ló gi ai  vi tá kig  vissza nyú ló
örök sé ge ként a ke le ti or to dox egy há -
zak tól  is  rész ben  meg kü lön böz te ti
ma gát hit val lá sos ala pon, ugyan ak -
kor  az  egyik  leg ősibb  ke resz tény
egy ház nak  szá mít.  Az  ör mé nyek
még a 200-as évek ele jén fo gad ták el
a ke resz tény sé get, és már 295-ben –
a vi lág el ső ke resz tény ál la mát lét re -
hoz va  –  ál lam val lás sá  is  emel ték,
meg előz ve a Ró mai Bi ro da lom nak a

310-es évek ben, Kons tan tin csá szár
ide jén  vég be ment  tör té nel mi  for -
du la tát is.
Ami kor a ma gyar bí ró ság 2006-

ban élet fogy tig la ni bün te tést mon -
dott ki Sa fa rov ra, Ma gyar or szág nak
ezt a ké nyes hely ze tét ren dez te egé -
szen az el múlt na po kig. Sem mi két -
sé günk nem le het afe lől, hogy Ma -
gyar or szág a nem zet kö zi jog passzu -
sa it szem előtt tart va járt el a ki ada -
tás so rán, írás ban be sze rez ve az azeri
ha tó sá gok  ígé re tét  a  bün te tés  to -
váb bi vég re haj tá sá ra – ám ezt az ígé -
re tet a leg ci ni ku sabb mó don vet ték
sem mi be ugyan ezen ha tó sá gok az el -
ső adan dó al ka lom mal. 
Ami a nem zet kö zi kap cso lat rend -

sze rünk ben ment vég be, azt sok kal
job ban  ér zé kel te ti  Ör mény or szág
ele mi ere jű fel há bo ro dá sa, a dip lo má -
ci ai  és min den hi va ta los  kap cso lat
azon na li meg sza kí tá sa – amely eb ben
a  ra di ká lis  for má ban  szo kat lan  a
dip lo má cia  vi lá gá ban  –,  va la mint
az ör mény em be rek spon tán ér tet -
len sé ge és dü he, hogy Ma gyar or szág
min den  írás be li  szán dék mel lett  is
nyil ván va ló an hagy ta ma gát át ej te ni.
Az azeri hi va ta los lé pés nek, amely-

lyel egy bru tá lis gyil kos nak nem csak
meg ke gyel mez tek, ha nem még elő is
lép tet ték, je len leg ke zel he tet len nek
tű nő  kö vet kez mé nyei  lesz nek Ma -
gyar or szág ra  néz ve  is.  Nem csak  a
meg sér tett ör mé nyek til ta ko zá sa és
el len lé pé sei, ha nem a vi lág mé re tű ör -
mény hát tér szer ve ze tek messze ha -
tó be fo lyá sa is okoz hat még ke mény
idő ket ha zánk nak. 
An nak, aki vég ső so ron ezt a po -

li ti kai  dön tést  meg hoz ta,  nyil ván
szá mol nia kel lett ezek kel a kö vet kez -
mé nyek kel, s a ne he zen ma gya ráz ha -
tó és még ne he zeb ben gyó gyu ló se -
be ket oko zó lé pé se kért nem csak a fe -
le lős sé get,  ha nem  a  hely re ho za tal
mun ká ját is vál lal nia kell. Fé lő, hogy
a tá vol ról sem tá mad ha tat lan ma gyar
kor mány za ti  lé pés ről  a  kül ügyek -
ben já ra tos szak ér tők vé le mé nyét –
nem  elő ször  –  nem  vet ték  kel lő
súllyal fi gye lem be.
A tör té nel mi ke resz tény egy há zak

és az öku me ni kus ta nács a na pok ban
ki fe jez te  együtt ér zé sét  az  ör mény
egy há zat  ve ze tő ka to li kosz nak. Ke -
resz tény em be rek ként va ló ban nem
te he tünk mást, mint hogy nem me -
gyünk el  szó nél kül  az  em ber éle tet
sem mi be ve vő el kö ve tő nek a nem ze ti
hő sök nek ki já ró ma gas ság ba eme lé -
se mel lett – és re mény ke dünk ab ban,
hogy Ma gyar or szág nem ke ve re dett
be le  akar va-aka rat la nul  egy  olyan
nem zet kö zi konflik tus ba, amely en nek
a fe szült ség nek a nyo má ban is mét em -
ber éle tek so ka sá gát kö ve tel he ti. 
Mi u tán ma gunk  is  egyi ké vé  let -

tünk a vi lág po li ti ká ban meg per zse -
lő dött ál la mok nak, ta nul junk meg új -
ra imád koz ni azért, hogy az em be rek
egy más irán ti bé ké ben és fe le lős ség -
ben tud ja nak él ni!

A szer ző teo ló gus, kül ügyi szak ér tő

Ör mény vál ság

„Van, ami re min dig jut pénz, és van,
ami re nincs – lob bi te vé keny ség, 
hű bé ri vi szo nyok be fo lyá sol ják itt is 
a dön té se ket.”

Beszélgetés Radosné Lengyel Annával
f 13. oldal

„An na-Ma i ját azon ban nem so ká ig kel lett
pász to rol ni – az ő kö ze lé ben meg nyíl tak 
a szí vek, őszin te ér dek lő dé se, be le ér ző ké pes sé ge
min den kit ma gá val ra ga dott. A kör nye ze té ben
lé vő em be rek egy más hoz is kö ze lebb ke rül tek.”

Anna-Maija Raittilára emlékezünk f 5. oldal

„Elő ször is tud nod kell, hogy a Szent -
írás olyan könyv, amely min den más
könyv böl cses sé gét bo lond ság gá te szi
(Róm 1,22), mert egyik sem ta nít az
örök élet ről, csu pán ez. Ezért nem bíz -
hatsz sem az ér tel med ben, sem a tu -
do má nyod ban, mert ezek kel itt nem

mégy sem mi re. Ef fé le el bi za ko dott ság
csak le ta szít té ged s ve led má so kat a
menny ből (mint Lu ci fer rel tör tént) a
pok lok fe ne ké re. Ehe lyett bo rulj térd -
re a bel ső szo bád ban (Mt 6,6), és kö -
nyö rögj  őszin te  alá zat tal  Is ten hez,
hogy  sze re tett  Fia  ál tal  ad ja  ne ked
Szent lel két  vi lá gos sá go dul,  ve ze tő -
dül és  ta ní tó dul. Mint  lá tod, Dá vid
foly ton-foly vást kö nyö rög a zsol tár -
ban: »Ta níts, Uram, tégy ér tel mes sé,
ve zess,  ér tesd  meg  ve lem«  (Zsolt
119,26–27.33–35), és ha son lók. Jól le -
het  ő  jár tas  volt Mó zes  és  a  töb bi

könyv  szö ve gé ben,  nap  mint  nap
hall gat ta és ol vas ta őket, még is egye -
nest a Szent írás iga zi mes te ré hez fo -
lya mo dik, ne hogy sa ját tu do má nyá -
ba ga ba lyod jék, s ön ma ga ta ní tó ja le -
gyen. Mert eb ből lesz nek a ra jon gók,
akik úgy vé lik, hogy urai a Szent írás -
nak, s könnye dén meg fejt he tik tu do -
má nyuk kal, mint ha Mark alf ról vagy
Ezó pus me sé i ről vol na szó, ame lyek
ol va sá sa kor se Szent lé lek re, se imád -
ko zás ra nincs szük sé gük.” 

d Lu ther Már ton: Né met elő szó 
(Csep re gi Zol tán for dí tá sa)

Se mper refor m anda

Lelkészi munkakezdés
Északon NyugatonDélen

f Folytatás a 7. oldalonf Folytatás a 7. oldalonf Folytatás a 7. oldalon

b Az összetartozás megerősítése
jegyébenazÉszakiEgyházkerü-
lethez tartozóaktív lelkészeka
Miskolctólpárkilométerredélre
fekvőMályiban találkoztakau-
gusztus28–30.között.Akisze-
melthelyszín,aTiszáninneniRe-
formátusEgyházkerületSzabad-
idő-ésTovábbképzőKözpontja
mindenszempontbólideálisnak
bizonyult:kényelmesszobák,kü-
lönbözőméretűelőadótermek,fi-
nomételek,természet,csend,tó,
számossportolásilehetőség,tel-
jeskörűtechnikaifelszereltség,
kedvesésrugalmasvendéglátók.

b Szakmaitovábbképzés,lelkifel-
frissüléséstestvéritalálkozása
gyülekezetekbenésiskolákban
szolgáló lelkészek számára –
ebben lehetett része annak a
közelnyolcvanlelkipásztornak,
akiaugusztus27–29.közöttrészt
vettaDéliEgyházkerületmun-
kaévkezdőlelkészkonferenciá-
ján Balatonszárszón. A lelké-
szek vezetőként nincsenek
könnyűhelyzetben,defelelős-
séggeltartoznakarájukbízotta-
kért, ezt tükrözte az alkalom
mottója:A ve ze tés mű vé sze te és
küz del mei.

b Révfülöpi hajókirándulással
kezdődöttazújmunkaévaNyu-
gati(Dunántúli)Egyházkerület
lelkészeiszámára.Ezajelképes
programegyrésztaztszimboli-
zálta,hogymindnyájanegyha-
jóban evezünk; másrészt – az
egésztanácskozásraisjellemző
oldottabbvoltával–aztvolthi-
vatott demonstrálni, hogy az
augusztus 28–30. közöttmeg-
rendezett konferencia ki nem
mondottcéljaatestvéri,kötet-
len beszélgetés lehetőségének
megteremtéseésazonkeresztül
afraternitáserősítése.

Martin Modéus, a svédországi Linköpingi Egyházkerület püspöke az idén száz éve született Raoul Wallenberg budapesti
szobránál helyezte el az emlékezés virágait

f A svéd evangélikus diplomatáról összeállítás a 8–9. oldalon
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 e 2012. szeptember 9. Evangélikus Életforrás

Mi köz ben Saul a ki rály, aköz ben Sá -
mu el el megy Isai csa lád já hoz, ahol a
leg ki sebb  gye re ket,  Dá vi dot  Is ten
pa ran csá ra ti tok ban fel ke ni ki rállyá.
A tör vé nyes ural ko dó mit sem tud er -
ről.  Az  ud var  fő  prob lé má ja  Saul
egy re nö vek vő pa ra no i á ja. A kö rü löt -
te le vők fe lü le ti meg ol dá so kat ke res -
nek. Így ta lál nak rá a köz ben fel kent
ki rály ra, Dá vid ra. Még hosszú idő te -
lik el, mi re ő  fog lal hat ja el a trónt,
most csak azért hí vat ják, hogy ze nél -
jen  Saul nak.  Saul  a  zenétől  meg -
nyug szik. Hogy jobb lesz-e et től bár -
mi is? Ta lán ar ra az idő re, amíg a ze -
ne szól, de az tán új ra fel üti fe jét az
őrü let.

* * * 

Az al le go ri zá ló ige hir de tést ál ta lá -
ban nem sze re ti az ige hir de tés tu -
do má nya. A tör té ne tek nek a ma guk
szint jén  kell  meg ta lál nunk  mon -
da ni va ló it.  Így  ez  az  el be szé lés
annyit hor doz ma gá ban, hogy az Úr
le mon dott  Saul ról,  akit  el ső ként
ki je lölt a trón ra, és újabb vá lasz tá -
sa Dá vid ra esett. Et től kezd ve őve -
le van a lel ke, őt tá mo gat ja, Sault pe -
dig nem. Ezt az üze ne tet meg le het
szó lal tat ni  va la mi lyen  pro fe ti kus
ige hir de tés ben,  de  ak kor  az  ige -
hir de tő nek a pró fé ták lel ké vel tud -
nia kell, ki az, akit ez érint. 

Más fe lől Pál apos tol tól kezd ve az
egy ház tör té net nagy jai elő sze re tet tel
hasz nál ták  az  al le go ri zá lás  esz kö -
zét. A tör té net ugyan is egy fé le va ló -
sá got ír kö rül, egy na gyon is élő va -
ló sá got.

* * * 

Ez pél dá ul Jé zus köz tünk le vő tör té -
ne te.  Te rem tett  vi lá gunk  ma gán
hor doz ta Is ten min den jó sá gát. Te -
le volt re mény ség gel. „Is ten lel ke le -
be gett a vi zek fö lött.”A Bib lia úgy be -
szél a te rem tett vi lág ról, mint ame -
lyik  kez det től  fog va  fo lya ma to san
rom lik. Ez ugyan úgy ér vé nyes em -
be ri sor sok ra, mint az Is ten nel va -
ló kap cso lat ra. A kő táb lák ba vé sett
tör vényt az em ber az el len tett jé re
for dí tot ta  az ál tal,  hogy  kül ső  sza -
bállyá tet te. 
Ko runk ma gát a te rem tett sé get is

ki kezd te. A hét nap ba  fo gal ma zott
éb re dő cso dát ma hét nap alatt ké pes
po kol lá  vál toz tat ni.  Az  él te tő  eső
ra dio ak tív su gár zás sal ter hes, a si mo -
ga tó nap fény bőr rá kot okoz. A föld,
a víz és a le ve gő szennye zett. Ment -
he tet len tár sa dal munk is. A ben ne fe -
szü lő át kos lo gi kák ha ma rabb vé gez -
nek ve le, mint a túl né pe se dés vagy az
atom há bo rú. Oda van nak a lel kek, a
pénz dik tál, az ön ző ha ta lom, az os -
to ba al pá ri ság, és köz hellyé vált az
„őrült vi lág” ki fe je zés.
Van-e még  lan tos,  aki  eb ben  az

őrü let ben tisz ta ak kor do kat pen get?
Ami kor mi, ke resz tyé nek ar ról be szé -
lünk,  hogy  a  Jé zus  ál tal  hir de tett
bol dog ság – ami pél dá ul szé pen fo -
gal ma zó dik  meg  a  bol dog mon dá -

sok ban  –  az  em ber ség  iga zi  ar ca,
ami kor ar ról be szé lünk, hogy a vi lág
át kát  Is ten  Jé zus  ke reszt ha lá lá ban
meg mu tat ko zó  sze re te té ben  tö ri
meg, ak kor ezek a  tisz ta ak kor dok
szó lal nak meg. 
Va jon tud-e vál toz tat ni az „őrült

vi lág” be ideg zett lo gi ká in a ke resz -
tyén ség üze ne te, Jé zus mon da ni va -
ló ja  vagy  ép pen  ke reszt ha lá la  és
fel tá ma dá sa?  Rossz  ér zé sünk  az,
hogy a mi hang sze rünk nincs tisz -
tá ra han gol va. Jé zus tisz ta han golt -
sá gá hoz ké pest ha mi san szó lunk. Ez
ugyan so kat ront az össz ha tá son, de
a dal lam ta lán még is fel is mer he tő.
Szép ta pasz ta la tunk az, hogy ami -
kor meg szó lal  ez  a  dal,  az  őrü let
alább hagy. 

* * * 

De ilyen ez a mai nap is akár. Haj nal -
ban még te le volt re mény ség gel. A
tisz ta reg gel tisz ta gon do la to kat te -
remt, a sok ten ni va ló ígé re tes szor -
gal mat  szül.  Az tán  ne ki buz du lok,
em be rek kel ta lál ko zom, mun ka tár -
sak kal és tár gya ló fe lek kel, az ut cán já -
ró em be rek kel és csa lá dom tag ja i val.
Be szél ge té sek, ügyek, kö te les sé gek,
le ve lek, pén zek… A reg ge li tisz ta ság
las san sem mi vé fosz lik. A haj nal ban
meg fo gal ma zott  őszin te  imád ság
mos tan ra val lá sos éle tem szo ká sá vá
ala cso nyul. Min den tu da tos szán dék,
amely a szé pet őriz ni hi va tott – le -
gyen  az  egy  vers,  szín há zi  elő adás
vagy film, csil lag né zés vagy bo roz ga -
tás  –,  pa rá nyi  idő re  szo rul. A  nap
összeg zé se vé gül csu pán a fá radt ság,
a mó kus ke rék ben meg tett újabb fu -

tam, a gyor san fu tó élet le hul ló ho -
mok sze me.
Van-e még  lan tos, aki eb ben az

őrü let ben tisz ta ak kor do kat pen get?
Va jon Krisz tus tisz ta öröm hí re meg -
ment-e  a  hét köz na pi ság tól,  az  el -
szür kü lés től,  a  le hul lás tól?  Va jon
az  es ti  csend ben  meg hal lom-e  a
dal hí vá sát, mely ar ra biz tat, hogy
há lát zeng ve ma gam is csat la koz zam
hoz zá? 

* * * 

Ezen a va sár na pon a Lu kács evan gé -
li u má ból is mert, tíz lep rás ról szó ló
tör té ne tet is el ol vas suk. Iga zi őrült
vi lág. A szét hul ló test, a re mény te -
len ván dor lás, a tisz tá ta lan, ha lál ra
szánt sors meg sü ke tül a har mó ni á -
ra.  A  kö te le ző  két kar nyi  tá vol ság
nem  is  en ged né  kö zel  fér kőz ni  a
han go kat. A tör té net üze ne te el ső -
sor ban a kö zel lé pő Jé zus. Egy más
he lyen  ar ról  ol va sunk, hogy meg -
ölel te a lep rást. En nek a le írás nak a
di na mi ká ja  a  kö ze le dés ről  szól. A
há lá san vissza té rő tíz ből egy már Jé -
zus ál dó ke ze alatt van. 
Zaj ár ta lom ban  élünk.  Perc ről

perc re  rom lik  hal lá sunk  a min ket
kö rül ve vő, zajt oká dó gé pek mi att.
A bel ső hang za var leg alább annyi -
ra  pusz tí tó.  Eb ben  az  őrü let ben
szó lal meg a dal. Jé zus bol dog ság ról
szó ló da la. Hogy az őrü let hát rál jon,
hogy ál dó ke ze alatt va la mi fel tűn -
jék ab ból a va ló ság ból, ahol Is ten lel -
ke van, ami nem ál sá gos ki rály ság,
ha nem tisz ta ura lom. Mi így ne vez -
zük: Is ten or szá ga.

g Ko czor Ta más
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Áhí tat tal  hall gat ta  a  gyü le ke zet  a
szer zé si igé ket, el mond tuk az úr va -
cso rá zó gyü le ke zet asz ta li imád sá gát,
a Mi atyán kot is, hal lot tuk az Is ten Bá -
rá nyát ma gasz ta ló him ni kus mon da -
tot, s vá la szol tunk is rá: „Krisz tus, ár -
tat lan Bá rány”. S egy re több he lyen
már a pa xot is gya ko rol ja a gyü le ke -
zet. Bár a  szol gá la tot vég ző  lel kész
még nem mond ta ki az ol tár hoz hí vó
sza va kat – „Íme, min den kész! Jöj je -
tek az Úr meg te rí tett asz ta lá hoz!” –,
de tu dom, rög tön fel hang zik az oly
sok szor hal lott in vi tá lás. 
Már vá rom a hí vást, szin te in dul -

nék, még is meg tor pa nok, mert nem
li tur gi kus kö te le zett ség ként, ha nem
őszin te  val lo más ként  mon dom
együtt  a  test vé rek kel  Jé zus  Urunk
meg hí vott ven dé ge i nek kö zös sé gé -
ben: „Uram, nem va gyok mél tó, hogy
haj lé kom ba  jöjj,  ha nem  csak  egy
szó val mondd, és meg gyó gyul az én
lel kem.” De ha nem ez zel a mon dat -
tal imád ko zom is, ha nem az Agen dá -
ban ta lál ha tó, Lu ther ál tal fo gal ma -
zott mon da tok kal („Uram! Nem va -
gyok mél tó  ar ra, hogy haj lé kom ba
jöjj, de se gít sé ged re szo ru lok, és vá -
gyó dom  ke gyel med re…”  –  Vö.  EÉ
705. old.) – s ez a fel is me rés min dig
új ra meg hök kent –,  a  ka per na u mi
szá za dos tól ta nult imád sá got mon -
dom. És mond ja ve lem együtt az úr -
va cso rá zó gyü le ke zet. 
Akár  szol gá la tot  vég ző  lel kész -

ként  ál lok  az  ol tár nál,  akár  az  Úr
szent va cso rá ját ün nep lő gyü le ke zet
tag ja ként a pad ban ülök, min dig át -

fut gon do la ta i mon: mi lyen sok szor
meg szé gye nít a min den iz ra e li tá nál
na gyobb hi tű ró mai ka to na. Hi szen
ma ga Jé zus Urunk mond ta ezt ró la:
„Bi zony, mon dom nék tek, sen ki ben
sem ta lál tam ilyen nagy hi tet Iz rá el -
ben.” (Mt 8,10; Lk 7,9) Ilyen kor – a
sza va kat ki sem mond va, an nál in -
kább át érez ve a ké rés fon tos sá gát –
kész sé ge sen  imád ko zom  együtt  az
apos to lok kal: „Nö veld a hi tün ket!” (Lk
17,5); és az ép pen most fo lyó hét igé -
jé vel vi gasz tal ga tom meg ren dült szí -
ve met: „A meg re pedt nád szá lat nem
tö ri össze, a füs töl gő mé csest nem olt -
ja el…” (Ézs 42,3) 
Há lás va gyok az Úr is ten nek azért

is, mert Lu ther mint ha ki fe je zet ten
ne kem ír ta vol na a Nagy ká té nak az
ol tá ri szent ség ről szó ló sza ka szá ban
a kö vet ke ző mon da to kat: „Ta nul ják
meg te hát az ilyen em be rek: az a leg -
na gyobb böl cses ség, ha tud juk, hogy
ez a szent ség nem azért sze rez te tett,
mert  mél tók  va gyunk  rá.  Hi szen
nem  azért  ke resz tel ke dünk  meg,
mert  mél tók  és  szen tek  va gyunk,
gyón ni  sem  azért  me gyünk,  mert
tisz ták és bűn te le nek va gyunk, ha -
nem ép pen meg for dít va: azért, mert
sze gény,  nyo mo rult  em be rek  va -
gyunk.  Ép pen  ezért  tud nunk  kell,
hogy  ak kor  va gyunk  mél tat la nok,
ha nem kí ván juk a ke gyel met és a fel -
ol do zást, és nem tö rek szünk meg ja -
vul ni. Aki pe dig ke gye lem re és vi -
gasz ta lás ra  só vá rog,  az ne en ged je
ma gát el ret ten te ni, ha nem biz tas sa
ma gát,  és  be szél jen  így:  »Na gyon

sze ret nék mél tó len ni, de nem eb ben
bi za ko dom, ha nem ab ban az igé ben
bíz va já ru lok oda, amellyel ezt meg -
pa ran csol tad. Mert sze ret nék ta nít -
vá nyod  len ni,  akár  mél tó  va gyok,
akár nem.« De ne héz ezt meg ten ni,
mert min dig utun kat áll ja és gá tol az,
hogy  in kább né zünk ön ma gunk ra,
mint Krisz tus sza vá ra és aj ká ra. A mi
ter mé sze tünk azt sze ret né, ha ön ma -
gá ra tá masz kod hat nék biz to san, és
sa ját lá bán áll hat na, ha pe dig nem,
ak kor nem akar oda já rul ni.” 
Amit né hány be kez dés sel ké sőbb

ol va sok a ká té ban, az is a szí ve mig ér.
S az zal a meg győ ző dés sel adom most
to vább ne ked, ked ves Ol va só, hogy
itt van a ti tok nyit ja, és in nen in dul -
va  lesz  szá munk ra  az zá  az  ol tár
szent sé ge, ami nek szer ző je és aján -
dé ko zó ja szán ta: az élet ke nye ré vé és
ita lá vá, hogy együk és igyuk, és így
bűn bo csá na tot, éle tet és üd vös sé get
nyer jünk. 
„Is ten től te hát Krisz tus pa ran csát

és ígé re tét ka pod, té ged pe dig szo -
ron gat nia kell sa ját nyo mo rú sá god -
nak is, amely vál lad ra ne he ze dik, és
amely mi att ez a pa rancs, hí vo ga tás
és  ígé ret  el hang zik.  Mert  ő  ma ga
mond ja: »Nem az egész sé ge sek szo -
rul nak  or vos ra,  ha nem  a  be te gek«
(Mt 9,12), vagy is azok, akik meg fá rad -
tak és meg ter hel tek bűn nel, ha lál fé -
le lem mel, tes ti és ör dö gi kí sér tés sel.
Ha  te hát  nyom  a  ter hed,  és  ér zed
gyen ge sé ge det, já rulj oda sza po rán,
és fo gadd el a fel üdí tést, vi gasz ta lást
és erő sí tést. Mert ha ad dig akarsz vár -

ni, amíg mind et től meg sza ba dulsz,
úgy hogy tisz tán és mél tón já rulsz a
szent ség hez, ak kor örök ké tá vol kell
ma rad nod. Mert ő eb ben így ítél, és
ezt mond ja: »Ha tisz ta és igaz vagy,
ak kor nincs szük sé ged rám, és ne kem
se  rád.«  Csak  azt  ne vez zük  te hát
mél tat lan nak, aki nem ér zi hi bá ját, és
nem akar ja el is mer ni, hogy bű nös.” 
Ez el ve zet ar ra a fel is me rés re és bi -

zo nyos ság ra, hogy nem lé te ző mél -
tó sá gunk kal hi á ba is akar nánk meg -
szol gál ni és ki ér de mel ni aján dé kát.
Fel is hagy ha tunk a hi á ba va ló pró bál -
ko zás sal, mert min den ilyen igye ke -
zet  pon to san  az  el len ke ző  ered -
ménnyel jár. Ész re sem vesszük, és
már ott pöf fesz ke dünk a pél dá zat be li
fa ri ze us mel lett (Lk 18,11), és azt is el -
ve szít jük, ami ről azt gon dol tuk, hogy
a mi énk. 
Az Úr nak tet sző imád ság lel kü le -

tét a pél dá zat vám sze dő jé től is (Lk
18,13),  sza va it  pe dig  a  ka per na u mi
szá za dos tól ta nul hat juk: „Uram, nem
va gyok  mél tó,  hogy  haj lé kom ba
jöjj…” És ak kor meg te rí tett  asz ta la
ven dé ge i ként va ló ban íz lel het jük és
lát hat juk, hogy jó az Úr!

g Itt zés Já nos
nyu gal ma zott püs pök

„Uram, nem va gyok mél tó, 
hogy haj lé kom ba jöjj…”
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Urunk Is te nünk, mennyei Atyánk! Te
biz tat tál  min ket  Fi a don  ke resz tül,
hogy bi za lom mal ter jesszük eléd ké -
ré se in ket, s tud hat juk, még aj kun kon
sincs  a  szó,  te már  tu dod  szí vünk
gon do la tát, és meg hall ga tod kö nyör -
gé sün ket.
Így for du lunk most hoz zád, ami -

kor kö szö ne tet mon dunk a te rem tett
vi lág cso dá i ért, az em be ri el me ha -
tá ra it oly sok szor meg ha la dó és le -
nyű gö ző, bo nyo lult össze füg gé se i ért.
Azért a ren dért, amellyel mű kö dé sét
meg ha tá roz tad, és el rej tet ted ben ne
szá munk ra  aján dé ka i dat.  Bo csásd
meg ne künk, Urunk, hogy gyak ran
el fe led ke zünk  al ko tó  aka ra tod ban
vál lunk ra  he lye zett  fe le lős sé günk -
ről,  és  zsák mány ként  te kint ve  rá,
sa já tít juk ki azt, amit aján dék ba kap -
ha tunk csak meg.
Há lát  adunk, Urunk,  azo kért  a

kö zös sé ge in kért,  ame lyek be  éle -
tün ket  he lyez ted.  Or szá gun kért,
mely ben  a  szü lő föld  egye dü li  és
se hol  más hol  meg  nem  ta lál ha tó
ado má nyá val gaz da gí tot tad éle tün -
ket.  Te le pü lé sün kért,  ahol  csa lá -
dunk gyö ke ret ver he tett, gyer me ke -
ink,  uno ká ink  ta nul hat nak,  ahol
meg ta lál hat tuk az ott hon biz ton sá -
gát és me le gét. 
Lá tod,  Urunk,  hogy  ezek ben  a

ránk  bí zott  kö zös sé gek ben  időn -
ként ne he zen ta lál juk a he lyün ket, és
a he lyünk meg ta lá lá sát sok szor a kö -
rül mé nyek sem könnyí tik meg. Ké -
rünk, te se gítsd azo kat, akik nek a ke -
zé be kö zös sé ge ink irá nyí tá sát he lyez -
ted, hogy dön té se ik a te aka ra tod ba
si mul va szol gál ják éle tün ket.
Urunk, egy há zad és gyü le ke ze ted

kö zös sé gé ben  di csé rünk  té ged,
mely be a ke reszt ség és a kon fir má -
ció ál tal el hív tál, meg erő sí tet tél, és
meg mu tat tad  a  he lyün ket.  Ez  a
hely kü lö nö sen is olyan, ahol a te
aka ra tod a dön tő, még is gya kor ta
azt érez zük és ta pasz tal juk, hogy az
em be ri ki csi nyes ség és ér de kek fe -
lül ke re ked nek raj ta. En nek el le né -
re ké rünk té ged, ne for dítsd el or -
cá dat  tő lünk,  ha nem  ala kítsd  és
for máld úgy éle tün ket, hogy te le -
hess éle tünk kö zép pont ja; a ve lünk
ta lál ko zók a hoz zád ve ze tő utat is -
mer hes sék fel, és ott hon ra ta lál has -
sa nak egy há zunk ban és gyü le ke ze -
te ink ben.
Ké rünk té ged, Urunk, te légy a rá -

szo ru lók,  a  be te gek  és  szen ve dők,
gyá szo lók  és  erőt le nek  gyó gyí tó ja
és tá ma sza. Te egy más ra bí zol ben -
nün ket, add, hogy eb ben a szol gá lat -
ban is meg ta lál juk he lyün ket és fel -
ada tun kat. En gedd meg lát nunk, hogy
bár a kö vek ből is tudsz fi a kat tá masz -
ta ni, ke gyel med ből még is fe lénk for -
dul tál, ben nün ket szó lí tot tál meg, és
éle te ket bíz tál ránk. 
Urunk Is te nünk, kö szön jük, hogy

ke gyel med ben és sze re te ted ben bíz -
va vi het tük eléd kö nyör gé sün ket, és
bíz ha tunk ab ban, hogy te meg adod
és mun ká lod mind azt, ami ja vun kat
és épü lé sün ket szol gál ja. Ma radj így
ve lünk to vább ra is, hogy el ne sza -
kad junk tő led! Ámen.
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– Püs pök úr a ke rü leté ben a Légy
bá tor, és ve zess! cí mű köny vet ad ta út -
ra va ló ul a vá lasz tá sok nyo mán szol gá -
lat ba in du ló egy ház me gyei ve ze tők nek
az ün ne pé lyes ik ta tás kor. To váb bá so -
kat idé zett be lő le a mun ka év kez dő
lel kész kon fe ren ci át in to ná ló elő adá sá -
ban is Ba la ton szár szón. Mi ért lett
ennyi re fon tos ép pen most ez a könyv?
– Kü lön le ges ki hí vá so kat rejt az

idei  tan év nyi tás.  Egy részt  új  hat -
éves cik lus kez dő dik egy há zunk ban,
más részt egy ház ke rü le tünk ben ok -
ta tá si in téz mé nyek so ra ke rült evan -
gé li kus fenn tar tás ba. Ilyen kor ér de -
mes kö rül néz ni, hogy ki től mit ta nul -
ha tunk a ve ze tés tu do má nyá ban.

– Mi ben se gít het ez a 2004-ben, az
Új Re mény Ala pít vány gon do zá sá ban
meg je lent könyv?
– Bill Hy bels nek, a chi ca gói Wil low

Cre ek  gyü le ke zet  pász to rá nak  har -
minc éves ve ze tői ta pasz ta la ta it sum -
máz za a kö tet, amely nek szá mos pro -
vo ka tív gon do la ta se gít het, hogy az ál -
ta lá nos tiszt újí tás al kal má ból „ér vé nye -
sít sük”  gyü le ke zet ve ze tői  jo go sít vá -
nyun kat. A gyü le ke zet plán tá ló lel kész
töb bek kö zött fel te szi a kér dést, hogy
va jon „360 fo kos ve ze tők” va gyunk-e?

– Mit je lent ez a kis sé bi zarr kép?
– Idé zem: „A 360 fo kos ve ze tők

ve ze tői aján dé ka i kat nem csak dél re
irá nyít ják, a gond ja ik ra bí zott em be -

rek fe lé. Meg ta nul nak észak fe lé is ve -
zet ni, ha tást gya ko rol va azok ra, akik
te kin tély ben  fe let tük  áll nak,  va la -
mint ke let és nyu gat fe lé, ha tást gya -
ko rol va tár sa ik ra…” De a leg fon to -
sabb nak azt tart ja, hogy ma ga a gyü -
le ke zet ve ze tő is az egy ház Ura ál tal
ve ze tett, en ge del mes szol ga le gyen.

– Mennyi ben al kal maz ha tó az
ame ri kai mo dell ha zánk ban?
– Nyil ván va ló, hogy nem csak nyel -

vi leg kell le for dí ta ni a ten ge ren tú lon
jól mű kö dő mód sze re ket. Vi szont a
szer ző  gyü le ke zet lá tá sa,  amellyel
egész köny vét in dít ja, bár hol élünk is,
ins pi rál hat min ket: „A he lyi gyü le ke -
zet a vi lág re mény sé ge, a jö vő je pe -
dig el ső sor ban ve ze tő i nek ke zé ben
nyug szik.” Lel ke sí tő, ahogy a gyü le -
ke zet  szép sé gé ről  és  ere jé ről  vall:
„Nincs a gyü le ke zet hez fog ha tó, ha
he lye sen mű kö dik… A ben ne rej lő le -
he tő sé gek ha tár ta la nok: meg vi gasz -
tal ja a bán kó dót…, hi da kat épít a ke -
re sők  fe lé…,  az  igaz sá got  kí nál ja
azok nak,  aki  össze za va rod tak,  a
szük ség ben lé vők ről gon dos ko dik…
Nincs a föl dön még egy ilyen szer ve -
zet. Sem mi se lép het a nyo má ba.”

– Ha jól mű kö dik! De mi től mű kö -
dik jól? Er re is van ame ri kai re cept?
– Re cept nincs, vi szont ma is ak tu -

á lis az úgy ne ve zett „Ap Csel 2-álom”, az
el ső gyü le ke zet éle té nek bib li ai min -
tá ja. Ez zel kap cso lat ban Bill Hy bels fel -
te szi a ne he zen fél re tol ha tó kér dést:
va jon  mi ért  ne  mű köd het ne  ma  is
mind az, ami egy kor von zó vá, nö ve ke -
dő vé tet te a je ru zsá le mi kö zös sé get?!
Meg győ ző dé se  sze rint  „új ra  láng ra
kell gyúj ta ni Krisz tus kö ve tő it, hogy a
tő lük tel he tő leg job bat nyújt sák Is ten -
nek. És egy ösz vér csö kö nyös sé gé vel
kell ra gasz kod ni ah hoz, hogy az evan -
gé li u mot  hir des sék,  az  el ve szet tet
meg ke res sék, a hí vő ket fel ké szít sék, a
sze gé nyek fe lé szol gál ja nak, a ma gá -
nyo so kat be von ják a kö zös ség be…”

– Ezek evi den ci ák. Er re tö rek szünk
gyü le ke ze te ink ben, még is a leg több he -
lyen fo gyunk… Mi hi ány zik, mit kel -
le ne más kép pen ten nünk?
– Er re ta lán egy má sik szer ző se gít -

sé gé vel  ta lál ha tunk  vá laszt,  aki nek
gon do la tai szin tén gaz da gí tot tak min -
ket a kö zös szár szói in du lás nál. Anselm
Grün Lel künk erő for rá sai (Jel Ki adó,
2010) cí mű köny vét is jó szív vel aján -

lom  mind azok nak,  akik  „for rás hi -
ánnyal” küsz köd nek, akik az új tan év,
mun ka év, az új hat éves cik lus ele jén
sze ret né nek fel fris sül ni, meg erő söd -
ni ke resz tény éle tük ben és szol gá la tuk -
ban. A ben cés szer ze tes el apadt nak hitt
erő for rá sa ink fel tá rá sá hoz kí nál ma is
jár ha tó, de ta lán el fe le dett uta kat. A
nyá ri Szél ró zsa-mot tó ra utal va:  van
hon nan me rí te nünk, mert „Is ten pa -
tak ja te le van víz zel” (Zsolt 65,10). Aki
egy há zunk ban bár mi lyen ve ze tői, elöl -
já rói fe le lős sé get vál lal, an nak fo ko zot -
tan ügyel nie kell ar ra, hogy „ki ne szá -
rad jon”. El ne sza kad jon az él te tő for -
rás tól: a böl cses ség, az erő, a sze re tet,
a jó zan ság Lel ké től.

– Az elő ző hét vé gén or szág szer te
im már kö zel fél száz evan gé li kus ok -
ta tá si in téz mény ben ép pen ezért a Lé -
le kért kö nyö rög tünk a tan év nyi tó is -
ten tisz te le te ken, a ve ni sanc té kon.
Ho gyan él te meg püs pök úr, hogy
há rom na pon be lül egy óvo da, há rom
ál ta lá nos is ko la, há rom gim ná zi um
és egy kol lé gi um evan gé li kus egy há -
zi át vé te lé re kér het te Is ten ál dá sát?
– Ed di gi püs pö ki szol gá la tom leg -

na gyobb él mé nye volt ez a pár nap. 

A tör té ne lem és az egy ház Ura cso dá -
la tos  táv la to kat,  új  ka pu kat  nyi tott
meg  előt tünk.  Ké rem,  hogy  le gyen
so kunk kö zös imád sá ga az is ko la át vé -
te li li tur gia ál dó szö ve ge: „Szent lel ked
ve zes se az itt ta ní tó kat, hogy igaz tu -
do mány ra, jó er kölcs re, ben ned va ló
hit re ta nít sák a rá juk bí zot ta kat, és min -
den kor sze re tet ben vi sel jék gond ju kat.
A ta nu ló kat pe dig áldd meg szor ga lom -
mal, és add, hogy gyer me ke id hez mél -
tó kö zös ség épül jön kö zöt tük… Ámen.”
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„Légy bá tor, és ve zess!”
Aki vá la szol: Gáncs Pé ter, a Déli Egyházkerület püspöke

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

é gtájoló

Sok  meg kér dő je le zett  dön tés  közt
egy nek ha tá sa biz to san si ker tör té net -
nek szá mít: 2004-ben meg szü le tett az
evan gé li kus „mo bil flot ta”. A ta go kat ele -
in te 824-esek nek hív tuk, hi szen így kez -
dő dött azok nak a te le fon szá ma, akik az
evan gé li kus te le fon há ló hoz tar toz tak. 
Má ra a flot ta már ki nőt te az ak kori

kez dő lét szá mot, hi szen több mint ti -
zen négy ezer evan gé li kus em ber ré sze -
se dik a le he tő ség ben: egy mást in gyen
hív hat ják mo bil te le fon ju kon. Alig tud -
juk el kép zel ni na pi éle tün ket, mun kán -
kat,  kom mu ni ká ci ón kat  e nél kül  az
esz köz nél kül, ahogy azt sem tud juk el -
kép zel ni, mi cso da anya gi ter het je len -
te ne, ha mind ezért fi zet nünk kel le ne.
A te le fon flot ta nagy se gít ség hát so -
kunk szá má ra.
A mi nap azon ban ap ró bosszú ság

ért. Egyik mun ka tár sam te le fon vo na -
lát ki kap csol ta a köz pont. Díj hát ra lék -
ra gya na ko dott, és ez a fel té te le zés nem
volt alap ta lan. Fel hív tam az il le té ke se -
ket, hogy tá jé ko zód jam az okok ról és
a vissza kap cso lás le he tő sé gé ről. S ak -
kor vá rat lan, gon do la tok egész so rát el -
in dí tó vá laszt kap tam: mi vel a cé günk
fel szá mo lás  alatt  van,  meg szű nik  a
flot ta is, s ki kap csol ják a te le fo no kat. 
Le he tet len  –  gon dol tam.  Nem

csak gon dol tam, fel is csat tan tam. Az
én egy há za mat? Fel szá mol ják? Rossz
tré fa ez? Vagy va la mi rém álom?
Tu dom, sok szor – a ke resz tény ség

két ezer éves tör té nel me alatt – meg -
pró bál ták már az egy há zat fel szá mol -
ni. Em be rek, akik nem tud ták el vi sel -
ni a vi lág ész já rá sá tól el té rő ta ní tást.
Po li ti ku sok, akik nem tud tak mit kez -
de ni az új és ért he tet len ma ga tar tás -
sal: a ha ta lom sze re te te he lyett a sze -
re tet ha tal má ra épü lő vi sel ke dés kul tú -
rá val. Vi lág ha tal mak, ame lyek in kább
a „sze met sze mért, fo gat fo gért” far kas -
tör vé nyét gya ko rol ták, s te he tet len nek
érez ték ma gu kat az ön fel ál do zó jó ság -
gal és ir ga lom mal szem ben. 
A tel jes fel szá mo lás azon ban el ma -

radt. Ta lán azért, mert nem is mer ték
azt a tényt, ame lyet a hit val lá sa ink így
fo gal maz nak:  „Az  egy ház  örök ké
meg ma rad.” Örök ké meg ma rad! (Ez
alig el kép zel he tő az egy szer hasz ná -
la tos gon dol ko dá sú vi lág ban.) Nem
azért ma rad meg, mert mi meg ér de -
mel jük, ha nem mert van Meg tar tó -
ja, aki mi att nem le het fel szá mol ni.

Azt is tu dom, hogy a leg na gyobb ve -
szély az egy ház ra nem kí vül ről le sel -
ke dik, ha nem be lül ről. A bel ső fe szült -
sé gek ből,  tor zsal ko dá sok ból,  ne tán
ha tal mi har cok ból, a tév ta ní tá sok ból,
a hi tel te len sza vak ból, az igény te len -
ség ből – s foly tat hat nánk még hosszan
a sort. A go nosz sok fé le mó don, szám -
ta lan trük kel, pro fesszi o ná lis kí sér le -
te i vel  pró bál ja  be lül ről  fel szá mol ni
az egy há zat. Az egy ház már rég cső -
döt  je lent he tett vol na, ha nincs, aki
bűn bo csá na tá val, az új ra kez dés evan -
gé li u má val is mé tel ten talp ra ál lít ja. Ő
nem fel szá mo ló biz tos, nem csőd el já -
rás ban  ér de kelt  ve ze tő,  ha nem  az
egy ház Ura. Jé zus Krisz tus.
Nem csak  a  ma gyar ság  vi ha ros

szá za da i ban  volt  is me rős  az  „ön -
sors ron tó” ki fe je zés, de az egy ház is
sok szor olyan mély pont ra, hul lám -
völgy be,  ne tán  zsák ut cá ba  ju tott,
ahol kis hí ján ön ma gát szá mol ta fel.
Hát nem ta pasz tal tunk egy há zunk -
ban is ilyet az el múlt év szá za dok ban
vagy ép pen az el múlt év ti ze dek ben?
Nem  csak a te le fon szol gál ta tó ad -

mi niszt rá ci ós té ve dé se – csak egyet -
len, ap ró szá mot ír tak el a kód ban – je -
lez te  a  fel szá mo lás  le he tő sé gét.  Ez
még kor ri gál ha tó hi ba. Az egy ház is ér -
zi, hogy fel szá mo lás alatt, az az Is ten
íté le te alatt áll, ha Urá tól, Te rem tő jé -
től el sza kad, és csu pán em be ri kö zös -
ség ként, ci vil szer ve zet ként, jó té kony
egye sü let ként akar mű köd ni. Ha meg -
ma rad a ke reszt evan gé li u má nál, a ke -
reszt hor do zá sá nál és a ke reszt hir de -
té sé nél,  ak kor  van  re mé nye,  hogy
még a glo bá lis vál sá go kat is túl éli.
S mi u tán ala po san el töp reng tem a

meg döb ben tő  „fel szá mo lás”  ki fe je -
zé sen, meg ke res tem az össze kö tőt, je -
lez tem ne ki a gon do mat, majd meg -
csör rent a ké szü lék, s a köz pont il le -
té ke se  ma ga  je lent ke zett:  egy  szá -
mot  el ír tak,  fél re ér tés.  Szó  sincs  a
„cég”  fel szá mo lá sá ról,  té ved tek.  A
te le font ugyan még nem kap csol ták
vissza – az  el ron tott dol go kat nem
könnyű gyor san ren dez ni –, de a lel -
kem meg nyu go dott: nincs csőd el já rás,
nincs  fel szá mo lás.  Az  evan gé li kus
egy ház meg ma rad, tal pon ma rad.
De az Úr is ten ez zel az egyet len szó -

val egy nagy fel ki ál tó je let ál lí tott elém,
s ta lán – so ra im ál tal – má sok elé is. 

g har kály

Fel szá mo lás alatt…

Az  is ten tisz te le ti  or go na já ték  nem
csu pán az éne kek ko rál könyv ből va -
ló kí sé re tét és a meg kom po nált, kot -
tá ban rög zí tett mű vek meg szó lal ta tá -
sát  je len ti. Van nak olyan hely ze tek,
ami kor a kán tor spon tán re ak ci ó já ra,
fan tá zi á já ra, rög tön zé si ké pes sé ge i re
is szük ség van. A há rom kur zus va la -
mennyi té má hoz kí nált új is me re te ket.

* * *

El ső té tel (ked den és szer dán): In to -
ná ci ós kur zus, avagy Ho gyan ve zes -
sük be a gyü le ke ze ti éne ket, nép éne -
ket az is ten tisz te le ten?

Fe ke te Ani kó egy ház ze nész dok to -
ran dusz  ve ze té sé vel  a  részt ve vők
meg is mer het ték és ki pró bál hat ták az
in to ná ció ké szí tés mód ja it. A lé nyeg
an nak fel is me ré se, hogy az éne kek rö -
vid  be ve ze té sé hez  kez det ben  ele -
gen dő né hány egy sze rű, tech ni kai tu -
dást alig igény lő elem, for ma el sa já -
tí tá sa (ká non, os ti na to, dal lam han gok
kö rül írá sa). Idő vel az tán el jut ha tunk
az össze tet tebb, lát vá nyo sabb meg -
ol dá so kig  (imi tá ció,  or go na ko rál,
toc ca ta). A cso por tos és egyé ni fog -
lal ko zá sok cél ja az volt, hogy ki nek-
ki nek a sa ját bil len tyűs tu dá sá hoz il -
lesz ke dő esz köz tá rat ad jon a ke zé be.

* * * 

Má so dik té tel (szer da dél után): Imp -
ro vi zá ci ós kur zus, avagy  Ho gyan
sza ba dul ha tok fel, hon nan me rít he -
tek öt le te ket? Hang szer és tér mint
ins pi rá ci ós for rás.

Fassang Lász ló or go na mű vész, aki
évek  óta  vissza té rő  ven dég  Fó ton,
most a bu da pes ti Fő ut cai Szent Fe -
renc se bei temp lom Ri e ger-or go ná -
já hoz  hív ta  a  vál lal ko zó  szel le mű
ze né sze ket. Az 1898-ban épült hang -
szer kü lön le ges hang szí nei, a me cha -
ni kus kúp lá dá ból adó dó meg szó lal -

ta tá si le he tő sé gek va ló ban szám ta lan
ze nei öt le tet in dí tot tak el a je len lé -
vők ben, ez pe dig fel sza ba dí tó ere jű
kö zös mu zsi ká lás hoz ve ze tett.

* * *

Har ma dik té tel (csü tör tö kön és pén -
te ken): Re per to ár bő ví tő kur zus, avagy
Mi lyen mű ve ket játsz ha tunk az is ten -
tisz te le ten?
A Ze ne aka dé mia Egy ház ze ne Tan -

szé ke  2009-ben  ad ta  ki  az  Or ga -
num Offi ci ans el ső kö te tét, amely is -
ten tisz te le ti  hasz ná lat ra  al kal mas
könnyű és kö zép ne héz pre lú di u mo -
kat, fú gá kat és más ha son ló té te le ket
tar tal maz a né met ba rokk or go na iro -
da lom ból. Ak kor szin tén Fót adott
ott hont a ki ad ványt be mu ta tó kur -
zus nak.
Idén ez a mun ka foly ta tó dott a kö -

tet  köz re adó i nak  ve ze té sé vel.  De
Enye di Pál és Bó diss Ta más nem csak
eb ből a gyűj te mény ből, ha nem a ké -
szü lő kö te tek da rab ja i ból is vá lo ga tott.
A ter ve zett to váb bi ré szek a fran cia
és an gol ba rokk ba en ged nek be te kin -
tést. Most  fő leg  Jac ques Boy vin és
John Stan leykom po zí ci ó i val fog lal koz -
tak a részt ve vők. A mű vek több sé ge
egy ma nu á los, pe dál nél kü li hang sze -
ren (il let ve har mó ni u mon) is játsz ha -
tó, így a kán to rok szé les kö ré nek ér -
dek lő dé sé re tart hat szá mot.

* * * 

Ve zér mo tí vum (min den nap): A  fó ti
időt kö zös imád sá gok ta gol ták (GyLK
646  és  647).  Reg ge len te  a  Pri ma
rend je alap ján gyűl tek össze a részt -
ve vők, fel oszt va egy más kö zött a li -
tur gus, az elő éne kes és a kán tor sze -
re pét. Az es ti áhí ta tok for má ja min -
den es te más volt, meg mu tat va ez zel
is a le he tő sé gek gaz dag tár há zát. Az
ige ren det Pé ter el ső le ve le alap ján Ha -

fen scher Ká roly ál lí tot ta össze, aki a
ked di  ve spe rán  is  szol gá la tot  vál -
lalt. A csü tör tö ki komp let óri u mon
Joób Má té volt a lel kész. Pén te ken a
Krisz tus-di csé ret (GyLK 645) imád -
sá ga it a spon tán kó rus ko rál ének lé -
se gaz da gí tot ta.
A  kur zu sok  szer ve zé sét,  a  hu -

szon há rom je lent ke ző ko or di ná lá sát
Ecse di Zsu zsa, a kán tor kép ző ze nei
in té ze té nek tu do má nyos mun ka tár -
sa vál lal ta ma gá ra.
Az ő fel ada ta volt a pén tek dél utá -

ni mű aján ló össze ál lí tá sa is. Idén a
Ko rál is ko lamá so dik kö te té nek több
év ti ze de ren del ke zés re ál ló, de még -
is ke vés sé is mert da rab ja ival ba rát koz -
hat tak meg a to vább kép ző tan fo lyam
részt ve vői  és  a  nyá ri  tan fo lya mok
elő adói. A be mu ta tó ban köz re mű kö -
dött Pál Dia na, Ben ce Gá bor és Né -
meth Sán dor is.

* * *

Ne gye dik té tel: Ze ne szer ző-al ko tó -
tá bor.
A  klasszi kus  né met  ko rá lok hoz

gaz dag iro da lom áll ren del ke zé sünk -
re.  De  pél dá ul  a  ma gyar,  szlo vák,
skan di náv  és  an gol szász  dal la mok
nagy ré szé hez sem mi fé le fel dol go zást
nem ta lá lunk. Ezen pró bált se gí te ni
Ben ce Gá bor szer ve zé sé ben De recs -
kei And rás, Gá los Mik lós, Győr ffy Ist -
ván, Kecs kés Ba lázs, Me kis Pé ter és
Sze bik At ti la. Rö vid  elő já té ko kat
kom po nál tak, majd egy más mű ve it
ele mez ték kö zö sen. A mű hely mun -
ka igen szí nes ered mé nyét az utol só
es te is mer het ték meg az ér dek lő dők.
A  vissza jel zé sek  azt  mu tat ják,

hogy sze ren csés öt let a to vább kép ző
tan fo lyam és az öku me ni kus or go na -
kur zu sok kom bi ná lá sa. A ka to li kus
és re for má tus egy ház ze né sze ket le -
nyű gö zi a Man dák-ott hon ki su gár zá -
sa és a sok jó hang szer, az evan gé li -
kus kán to rok pe dig örül nek an nak,
hogy ta lál koz hat nak ha son ló ér dek -
lő dé sű  sors tár sa ik kal.  A  na gyobb
lét szám min den ki re erő sí tő ha tás sal
van, és a fel ké szült elő adók mun ká -
ja is jobb ha tás fok kal ér cél ba. Ezért
jö vő re  ezen  az  úton  ér de mes  to -
vább men ni.

g szo-la

Szim fó nia négy té tel ben
Fóti orgonakurzusok

b ÚjfajtakeretekésváltozatostémákvártákidénFótonazegyházzene
irántérdeklődőket.AMa gyar Egy ház ze nei Tár sa ság, azEvan gé li kus
Kán tor kép ző In té zet ésaLiszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye tem Egy ház -
ze ne Tan szé ke augusztus21.és24.közöttökumenikusorgonakurzu-
sokatszervezettkántorokésorgonistákszámára.Emellettaugusztus
21-étől25-éigzajlottagyakorlóevangélikuskántorokszokásostovább-
képzőtanfolyamais,immártizenkettedikalkalommal.
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H i r d e t é S

Levél az ör mény egy ház 
ve ze tő jé nek 

b Levélbenfejeztékkiegyüttérzésüketareformátusésevangélikus
egyházvezetőiazörményegyházvezetőjénekanapokbanMagyar-
országrólAzerbajdzsánnakkiadottbaltásgyilkosszabadonbo-
csátásamiatt.

Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na tá -
nak lel ké szi el nö ke és Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke le vél ben for dult II. Ka rekin pát ri ár ká hoz, az ör mény or -
to dox egy ház ka to li ko szá hoz. A le vél ben együtt ér zé sük ről biz to sí tot ták
az egy há zi ve ze tőt ami att, hogy az azeri el nök ke gye lem ben ré sze sí tet -
te és sza ba don bo csá tot ta a Ma gyar or szá gon tör vé nye sen bör tön bün te -
tés re ítélt azeri gyil kost, akit né hány nap pal ez előtt ad tak ki ha zá já nak.
Az egy há zi ve ze tők nem ké tel ked nek a ma gyar ha tó sá gok in téz ke dé sé -
nek tör vé nyes sé gé ben, de an nak kö vet kez mé nye it el íté lik.
A pro tes táns egy há zi ve ze tők kö zös le ve lük ben em lé kez tet nek, hogy

mind annyi unk fö lött Is ten ítél majd egy na pon. Ugyan ak kor az ál lam fe -
le lős sé ge pol gá rai vé del me és a rend fenn tar tá sa. Le ve lük vé gén a püs -
pö kök igaz ság té te lért és a két nép kö zöt ti bé kes ség és meg ér tés meg ma -
ra dá sá ért fo hász kod nak.

d For rás: re for matus.hu, evan ge li kus.hu

lel ki szol gá lat Há za – 
az el csen de se dés he lye pi lis csa bán

A Lel ki szol gá lat Há za az a hely, ahol az evan gé li um
hir det te tik min den kor osz tály szá má ra. Egyet len cé -
lunk, hogy Jé zus Krisz tus hir det tes sék… Az év je len -
tős ré szé ben ke resz tény szer ve ze tek nek, gyü le ke ze -
tek nek, if jú sá gi cso por tok nak ajánl juk há zunk szol -
gál ta tá sa it. 
Ha Ön bu da pes ti, ak kor ke ve sebb, mint egy óra

alatt (au tó val, vo nat tal, busszal) a vi lág za já tól tá vol
eső oá zis ra ta lál, amely lel ki-tes ti fel fris sü lés re nagy -
sze rű le he tő sé get kí nál.
Ha Ön vi dé ki, és olyan bé kés he lyet ke res al kal -

ma i hoz, ahon nan fő vá ro sunk és a kör nyék kul tu rá -
lis ne ve ze tes sé gei is könnyen el ér he tők, a ház meg -
fe le lő le het szol gá la tá hoz.
Kér jük, lá to gas son el web ol da lunk ra (www.lszh.org),

vagy  kér dez ze  misszió ve ze tőn ket, Haj du Zol tánt:
26/373-987, 30/946-8970, gond nok@lszh.org.

A ke resz tyén egy há zak idő ről idő re
egy sé gü ket fe je zik ki hét köz na pi – el -
ső hal lás ra sok szor po li ti kai szí ne ze -
tű – ese mé nyek kap csán. Az imád ság,
az Is ten hez va ló for du lás és az en nek
fon tos sá gá ra va ló fel hí vás hi tünk sze -
rint  nem  hi á ba -
va ló, hi szen ma ga
Krisz tus  biz tat  a
ki tar tó és kö zös -
ség ben meg élt kö -
nyör gés re. 
A  Mi kó-ügy -

ként is mert té vált,
a sep si szent györ -
gyi Szé kely Mi kó
Kol lé gi um vissza -
ál la mo sí tá sa el le -
ni  til ta ko zás hoz
öku me ni kus  is -
ten tisz te let ke re -
té ben csat la koz tak a ma gyar or szá gi
ka to li ku sok, re for má tu sok és evan gé -
li ku sok. Szep tem ber 1-jén a sze ge di
szé kes egy ház ban  Kiss-Ri gó Lász ló
sze ged-csa ná di  püs pök,  Bölcs kei
Gusz táv, a  Ti szán tú li  Re for má tus
Egy ház ke rü let püs pö ke, a Ma gyar or -
szá gi  Re for má tus  Egy ház  Zsi na tá -
nak lel ké szi el nö ke és Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke ve ze té sé vel gyűl tek össze a

hí vek. A zsol tá rok és imád sá gok mel -
lett rö vid üze ne te ket is mond tak az
egy ház ve ze tők,  ame lyek ben  a  re -
mény, az imád ság ban is meg élt sze re -
tet,  a  szo li da ri tás  és  fel há bo ro dás
hang jai egy aránt meg szó lal tak. 

Az is ten tisz te let részt ve vői nem -
csak az er dé lyi ek kel, ha nem az ör -
mény test vé rek kel va ló szo li da ri tá su -
kat is ki fe jez ték.

g HHÁ

A kol lé gi um mal kap cso la tos cik -
künk az EvÉ let múlt he ti szá má nak
3. ol da lán, az Ég tá jo ló ro vat ban ol -
vas ha tó.

Öku me ni kus 
kö nyör gés Sze ge den

Mar tin  Mo dé us  ta valy  fel szen telt
püs pök el ső al ka lom mal járt Ma gyar -
or szá gon, ezért a ven dég lá tók vál to -
za tos  prog ra mok  ke re té ben  igye -
kez tek ha zán kat és egy há zun kat be -
mu tat ni  ne ki.  Az  észa ki  de le gá ció
tag jai au gusz tus 29. és szep tem ber 2.
kö zött meg is mer het ték töb bek kö zött
Bu da pest főbb ne ve ze tes sé ge it és a
ma gyar kony ha íze it, majd részt vet -
tek a Ra o ul Wal len berg szü le té sé nek
szá za dik év for du ló ja al kal má ból ren -
de zett pro tes táns meg em lé ke zé sen.
A ven dé gek el lá to gat tak az Evan -

gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem re is,
ahol Sza bó La jos rek tor, va la mint az
egye tem ok ta tói – Sza bó né Mát rai
Ma ri an na, Bács kai Ká roly és Ko rá -
nyi And rás – ka la u zol ták őket.
Az egye te men tett lá to ga tás után a

de le gá ció út ja Szent end ré re ve ze tett,
ahol a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet tel
és ter mé sze te sen a gyö nyö rű ba rokk
bel vá ros sal is meg is mer ked het tek.
A négy na pos lá to ga tás egyik leg ér -

de ke sebb prog ram ja szom ba ton zaj -
lott, ami kor is a svéd püs pök nek le he -
tő sé ge nyílt a Kis kő rö si Pe tő fi Sán dor
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um
és Ker té sze ti Szak kö zép is ko la tan év -

nyi tó ján kö szön te ni az in téz mény ta -
nu ló it és dol go zó it. A több mint hat -
van év után is mét evan gé li kus ke ze lés -
ben meg nyí ló in téz mény kö zel ezer -
öt száz ta nu ló já val a leg na gyobb ok ta -

tás  in téz mé nye  lett  egy há zunk nak.
A kis kő rö si ebéd so rán a svéd püs pök
fi gye lem re mél tó gesz tust gya ko rolt,
mi kor meg osz tot ta az aján dék ba ka -
pott ke nye ret a je len lé vők kel.
A kö vet ke ző ál lo más Solt vad kert

volt, ahol meg te kin tet ték a dél után
meg nyi tott evan gé li kus Kos suth La -
jos Ál ta lá nos és Kö zép is ko la épü le -

tét,  va la mint  el lá to gat tak  a  he lyi
gyü le ke zet be és az evan gé li kus óvo -
dá ba. Az  óvo da  kap csán  fel me rült
együtt mű kö dé si le he tő sé gek új táv -
la to kat  nyit hat nak meg.  Vé gül,  de
nem  utol só sor ban  az  evan gé li kus
Szer váncz ky csa lád mél tán hí res cuk -
rász dá ját vizs gál ták meg be lül ről a
svéd ven dé gek. 
A na pot a de le gá ció már Bu da pes -

ten  zár ta,  ahol  a  svéd  nagy kö vet
asszony, Ka rin Olofs dot ter bu dai re -
zi den ci á já ban a tisz te le tük re va cso -

rát adott, ame lyen részt vett Fa bi ny
Ta más kül ügye kért fe le lős püs pök,
Szent ivá nyi Gá bor, Ma gyar or szág
svéd or szá gi  nagy kö ve te  és  Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő is. 
Lin kö ping püs pö ké nek prog ram -

ja va sár nap zá rult a De ák té ri temp -
lom ban tar tott pré di ká ci ó val.

g Kiss Ta más

Ti zen öt éves kap cso lat
Mar tin Mo dé us svéd püs pök lá to ga tá sa

b Atizenötévesmúltravisszatekintőtestvérkerületikapcsolatoktováb-
bierősítéseésaszemélyeskapcsolatoképítése,mélyítésevoltacéljaMar -
tin Mo dé us svédpüspökaugusztusvégimagyarországilátogatásának.
Alinköpingiegyházkerületvallásivezetőjefeleségéveléstitkárávalegyütt
Gáncs Pé ter délikerületipüspökmeghívásáraérkezetthazánkba.
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Gen fest
Épít sünk hi da kat – Let’s Bridge cím -
mel nyolc van öt or szág ból ti zen két -
ezer fi a tal vett részt a Fo kolá re moz -
ga lom Gen fest ün ne pén Bu da pes ten.
A szep tem ber 2-i zá ró na pon a fa so -
ri evan gé li kus temp lom ban né met,
len gyel, sváj ci, szerb, svéd, nor vég, lit -
ván, ame ri kai, bra zil, ma láj és in do -
néz rész vé tel lel folyt az úr va cso rai is -
ten tisz te let.  A  ta lál ko zó  egyet len
pro tes táns hely szí nén a ze nei szol gá -
la tot a bony há di Gáb ri el együt tes vál -
lal ta, Tarr Zol tán re for má tus zsi na ti
fő ta ná csos sal együtt osz tot tak úr va -
cso rát  a  há zi gaz da  evan gé li ku sok:
Scott Ryll és Ara di György lel kész, va -
la mint Far kas Eni kő új pesti gyü le ke -
ze ti tag.

g Boban Midić fel vé te le
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F i z E s s E n  E l ő
l a p u n k r a !
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Au gusz tus 26-án, 84 éves ko rá ban el -
hunyt An na-Ma i ja Ra it ti la finn köl -
tő,  mű for dí tó,  teo ló gus,  egy há zi
ének szer ző, a finn egy há zi élet meg -
újí tó ja, sok-sok ma gyar hű sé ges ba -
rát ja. 
Ke let-Finn or szág ban  szü le tett

1928. jú li us 23-án, ti zen két gyer me -
kes csa lád ban. Édes ap ja épí tő mes ter
volt, a la es ta di anus éb re dé si moz ga -
lom  ak tív  tag ja.  An na-Ma i ja  gyer -
mek ko rát a sze re tő csa lá di lég kör ha -
tá roz ta  meg,  mely ben  tá mo gat ták 
a  gyer me kek ben  sor ra  meg je le nő
mű vé szi  ké pes sé gek  ki bon ta ko zá -
sát. El ső ver ses kö te te még di ák ko rá -
ban je lent meg, ezt kö vet te a töb bi.

Ha lá lá ig mint egy  há rom száz  kö tet
hor doz za a ne vét, me lye ket szer ző -
ként, for dí tó ként, szer kesz tő ként je -
gyez.
Ma gyar or szá gon  1965-ben  járt

elő ször: fér jé vel, Ta is to Ni e min en nel
együtt öt na pot töl tött Sár szent lő rin -
cen. A lá to ga tás ap ro pó ját az ad ta,
hogy Csep re gi Bé la – aki 1938/39. évi
finn or szá gi  ösz tön dí jas  éve  után
örök re a fin nek ba rát ja és a finn–ma -
gyar kap cso la tok el kö te le zett mun -
ká ló ja lett – sze ret te vol na finn re for -
dít tat ni Túr me zei Er zsé bet ver se it.
Ezért fé lig is me ret le nül meg ke res te
An na-Ma i ját, és kül dött ne ki nyers -
for dí tá so kat is. 
A né hány na pos ma gyar or szá gi lá -

to ga tás alatt meg szü le tett az el ha tá -
ro zás: An na-Ma i ja és Ta is to – akik

ad dig ra már szá mos nyel vet el sa já tí -
tot tak – ma gya rul kezd tek ta nul ni.
Et től fog va min den év ben hosszabb-
rö vi debb időt töl töt tek ha zánk ban, és
sor ra je len tek meg mű for dí tá sa ik. 
Ta is to Ni e mi nen több re gényt le -

for dí tott, An na-Ma i ja pe dig nem csak
Túr me zei Er zsé bet ver se it, ha nem a
20. szá za di ma gyar köl té sze t nagy ré -
szét is át ül tet te finn nyelv re. Előbb a
kor társ, 1960-as évek köl té sze té ből
je len te tett meg an to ló gi át Ka i vo jen
maa (Ku tak föld je) cím mel 1970-ben,
mely ben hu szon öt ma gyar köl tő ver -
sei kap tak he lyet. 1986-ban pe dig a
20. szá zad ele jé nek nagy ja it, a ma gyar
köl té szet  arany ko rá nak  kép vi se lőit

mu tat ta be a Ta i vas ir to si maas ta (Az
ég el vált a föld től) cí mű ki ad vány ban.
Kü lön kö te tet szen telt Ady End re, Vá -
ci Mi hály, Illyés Gyu la és Pi linsz ky Já -
nos ver se i nek.
Sár szent lő rinc mel lett a Ra it ti la–

Ni e mi nen há zas pár má sik tá masz -
pont ja  a  nyár egy há zi  pap lak  lett,
ahol  az  egy ko ri  hel sin ki  di ák társ,
Lup ták Gyu la volt a lel kész. A cso -
dá la tos kap cso lat te rem tő ké pes ség -
gel  meg ál dott  An na-Ma i ját  azon -
ban nem so ká ig kel lett pász to rol ni –
az ő kö ze lé ben meg nyíl tak a szí vek,
őszin te  ér dek lő dé se,  be le ér ző  ké -
pes sé ge  min den kit  ma gá val  ra ga -
dott. A kör nye ze té ben lé vő em be rek
egy más hoz is kö ze lebb ke rül tek.
An na-Ma i ja a kor társ köl tők több -

sé gé vel  is  sze mé lyes  kap cso lat ban

volt. Igen kö zel állt hoz zá Vá ci Mi -
hály, bár is me ret sé gük rö vid ide ig tar -
tott  –  egyet len egy szer  ta lál koz tak
1968-ban, Vá ci Mi hály két év múl va
meg halt. A köl tő szü le it a há zas pár
ez után sok szor meg lá to gat ta Nyír -
egy há zán, fo ga dott szü le ik ként tisz -
tel ték őket. 
Ké sőbb Pi linsz ky  Já nos sal ápolt

An na-Ma i ja szo ros ba rát sá got, le ve -
le zé sü ket  a  Ma gyar  Tu do má nyos
Aka dé mia  Könyv tá rá nak  kéz irat -
tá ra őr zi, aho va Pi linsz ky ira tai ke -
rül tek 1981-ben be kö vet ke zett ha lá -
la után.
An na-Ma i ja Ra it ti la a ha tár át lé pés

vir tu ó za volt – konk rét és át vitt ér -
te lem ben egy aránt. Az 1970-es évek
ele jén rá ta lált a ta izéi kö zös ség re, s
et től kezd ve a bi za lom za rán do ka ként
jár ta a vi lá got. Út jai so rán sor ra szü -
let tek a kö zös sé gek Ma gyar or szá gon,
az  NDK-ban  és  a  Szov jet uni ó ban.
Ná lunk nem csak  evan gé li ku sok kal
tar tott kap cso la tot, ha nem ott ho no -
san moz gott a Far kas Jó zsef ve zet te,
Gyu lai Pál ut cai re for má tu sok kö zött,
részt vett Kál lay Emil pi a ris ta atya
mi sé in, a Bo kor-kö zös ség össze jö ve -
te le in, a vá ros ma jo ri ka to li kus if jú -
ság al kal ma in. Meg szer vez te af ri kai
ösz tön dí ja sok tá mo ga tá sát, és in di -
ai  gye re kek  ta nít ta tá sá ra  eu ró pai
mé re tű ke reszt szü lő-há ló za tot ho -
zott lét re. 
Nem állt meg a ma gyar ha tá ron,

ha mar rá ta lált a még na gyobb fe nye -
ge tett ség ben élő és még tisz te let re -
mél tóbb helyt ál lást ta nú sí tó Er dély -
re. Az 1990-es évek ben Ma gyar or szá -
gon  át utaz va  már  egye ne sen  oda
ment, ott ke res te fel jó ba rá ta it: Te -
mes vá ron az atom fi zi kus To ró Ti bort,
Ko lozs vá ron Ká nyá di Sán dor köl tőt,
Cser ná ton ban  a  nép mű vész Hasz -
man test vé re ket,  Illye fal ván  Ka tó
Bé la re for má tus lel készt, Bras só ban
Ra duch Zsol tot és Sep si szent györ -
gyön a Je nei há zas párt.
Finn or szág ban An na-Ma i ja Ra it -

ti la  leg in kább  egy há zi  ének köl tő -
ként is mert. Az 1986 óta hasz ná la -
tos evan gé li kus éne kes könyv ben 18
sa ját szö ve gű éne ke van, to váb bá 83
olyan ének, mely nek a szö ve gét át -
dol goz ta vagy for dí tot ta. Ő volt az
egyik szer kesz tő je a Svéd or szág ban
2002-ben  meg je lent,  finn  nyel vű
evan gé li kus éne kes könyv nek is. A ta -
izéi  moz ga lom hoz  kap cso ló dó,
szem lé lő dő imád ság és csend kul tu -
szá nak  el ter jesz té sé ben  is  dön tő
sze re pet ját szott.
2000 ta va szán An na-Ma i ja Ra it ti -

la fér je az ön kén tes ha lált vá lasz tot -
ta. Ugyan azon év vé gén An na-Ma i -
ját agy vér zés ér te, s az óta moz gá sá ban
és be szé dé ben sú lyo san kor lá toz va,
egy re fo gyó erő vel, de el fogy ha tat lan
tü re lem mel él te nap ja it mos ta ná ig. Is -
ten nek adunk há lát, hogy a kor tár sai,
ba rá tai le het tünk.

g CsEp rE gi Már ta

A n  n A - M A  i  j A  R A  i T  T i  L á R A  e M L é k e z ü n k

Levél Finnországból
b AzidénszázéveszületettTúr me zei Er zsé bet evangélikusköltő-

nőt,diakonisszátszorosbarátságfűzteAn na-Ma i ja Ra it ti lá hoz
ésannakcsaládjához.1970-benErzsébettestvérútrakelt,hogy
finnbarátnőjemeghívásáranéhánynapotLappföldöntöltsön.Az
alábbiakbanközöljükonnanírtlevelét,amelynekcímzettjeGu -
bek Má ria, acsömörigyülekezetfelügyelőasszonyavolt.

Ked ves Man ci kám!
Ma es te ér kez tünk ha za An na-Ma i já val gyö nyö rű hosszú utunk ról, meg -
pró bá lok hát leg alább rö vi den egy kis be szá mo lót ad ni, bár igen las san
megy a gé pe lés, mert egé szen más hol van nak ezen a gé pen a be tűk.
19-én ér kez tem, s már 21-én reg gel in dul tunk re pü lőn Lapp föld re. Ra -

gyo gó idő volt, gyö nyö rű volt az út. Ro va ni e mi ig re pül tünk, Ro va ni e mi
Lapp föld ka pu ja. On nét több órás (öt órás) au tó busz út után meg száll tunk
Sa aris elkä tu ris ta há zá nak egyik fa há zi kó já ban, más nap on nét tet tünk a tund -
rák ra ki rán du lást (hat órá sat). Is mer ke dés volt ez a zuz mó faj ták kal és a rén -
szar va sok kal. Es te ér tünk jött au tón Iva lo lel ké sze, s a va sár na pot ott töl -
töt tük. Hét főn Ina ri ba men tünk au tón. Gyü le ke ze ti leg Iva ló hoz tar to zik,
de kü lön fi a tal misszi ói lel ké sze van. Az Ina ri-ta von, Su o mi leg na gyobb
ta ván mo tor csó na kon men tünk az tán a lap pok haj da ni ál do za ti szi ge té -
re, az Ukon sa ari ra s a gyü le ke zet két te me tő szi ge té re. (Ré gen a med vék,
far ka sok mi att csak szi ge tek re le he tett te met ni.)
Lá tom már, hogy ilyen rész le tes be szá mo ló ra nem vál lal koz ha tom, nem

érek a vé gé re. Ked ves na po kat töl töt tünk a svéd ha tá ron, a Tor nio fo lyó part -
ján, Yli tor ni ó ban. On nét cso dá la tos hegy csú csok ra tet tünk ki rán du lá so -
kat, és Pa ja lá ba, La es ta di us ré gi pa ró ki á já ba és sír já hoz. Szép volt a szom -
bat es te egy if jú sá gi tá bor he lyen. Va sár nap An na-Ma i ja uno ka öccse es kü -
vő jén vet tünk részt Ro va ni e mi ben. Más nap Ou lu ba lá to gat tunk el. Az tán
Pyhä jo ki, Ka la jo ki, Haapa ve si kö vet ke zett. Han gu la tos es ték pa ró ki á kon,
ten ger par ti nya ra ló há zi kó ban: ro pog nak a kan dal ló ban a fa ha sá bok, és gyer -
tya fény mel lett ül dö gé lünk, köz ben sül a pa rá zson va cso rá ra a si i ka vagy
a la zac… A ten ger par ton az egyik es te még az észa ki fény is meg mu tat ko -
zott. Hal vány nyá ri vál to zat ban, de még is. Volt né hány ked ves ma gyar es -
ténk is: kö zö sen ol vas tunk An na-Ma i já val fin nül-ma gya rul ver se ket.
Na gyon szép na pok vol tak, de ha za ér ni is jó volt, hi szen itt várt nagy

örö möm re a köz ben össze gyűlt ha zai pos ta friss ha zai hí rek kel. Jár tom -
ban-kel tem ben úgy is annyit gon do lok ha za… (…)
Ha za ér ke zé sem pon tos ide jét majd meg írom, most még csak azt tu -

dom, hogy in nét 17-én in du lok.
Ra gyo gó va sár nap van. Itt ma volt a kon fir má ció. Na gyon örü lök a csö -

mö ri hí rek nek. Sze re tet tel kö szön töm nagy tisz te le tű úré kat, Pé te ré ket,
Ági é kat, Arit – az egész ked ves gyü le ke ze tet!
Sok csók kal, üd vöz let tel, nagy sze re tet tel:

Er zsé bEt né ni
Ta pi o la, 1970. szep tem ber 5–6.

A bizalom zarándoka

Út
Va kon si et tem a nap fe lé,
nagy, álom lá tó úton ván do rol tam.
De két fe lől hang zott a hí vás egy re.
S az egyik mind mé lyü lőbb dal la mok ban
fel fe lé sür ge tett a hegy re,
ma gas sá gok har cá ba, örö mé be.
A má sik ezt ha zug hang nak ítél ve,
el akart tép ni min den től, mi drá ga:
hull jon le ál mom gyö nyö rű vi rá ga!

Ir gal mas és gyen géd erő emel,
ha gyer mek hi tem Is te né nek hang ja
ha za hív en gem, vissza kö ve tel.

In ga do zom az alig járt úton,
és a szív éj ben és ár ván ma rad.
Hi ány zik még az él te tő erő,
s va la mi össze tört az út alatt.
Még min dig a til tott úton re ked,
míg ki nem sza kad nak a gyö ke rek,
és az Ir gal mas pa ran csa alá
nem aláz ko dom csend ben:

„Ta gad ja meg ma gát s a ma ga út ját,
ve gye fel ke reszt jét min den nap,
aki kö vet ni akar en gem…”

Túr me zei Er zsé bet for dí tá sa

„Agyő” – bú csúz tunk
„Agyő” – bú csúz tunk. Is ten hoz zád!

és le ráz tuk vál lunk ról test vé rünk ter hét.
„Agyő” – bú csúz tunk. Is ten ve led! Hasz ta lan ve sződ ség!

Utó la gos rész vét tel lá gyít gat tuk
elő ze tes íté le tün ket. El tű nőd ve,
meg könnyeb bül ten só haj tot tunk,
s nem sej tet tük,
hogy mé lyen az élet ere i ben árad
a tü rel mes ke gye lem.

Túr me zei Er zsé bet for dí tá sa

Anna-Maija Raittila és Túrmezei Erzsébet görögdinnyézik
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A pszi cho ló gia és a teo ló gia ta lál ko zá -
sá ból jött lét re a pasz to rál pszi cho ló -
gia. Né meth Dá vid pasz to rál pszi cho -
ló gus és Izsák Nor bert új ság író ta lál -
ko zá sá ból A lé lek tit kai cí mű könyv
kelt élet re. A Har mat Ki adó nál meg -
je lent  kö tet  ér de -
kes sé ge, hogy a be -
szél ge tő fe lek mer -
nek  ta bu té má kat
bon col gat ni.  A  ti -
zen hét té má ra irá -
nyu ló be szél ge té sek
mé lyek,  a  té mák
vál to za to sak:  Is ten
és  a  pszi cho ló gia
kap cso la tá ról,  az
em be ri  élet  alap -
szük ség le te i ről, a hí -
vő élet ről, az ügy nö -
kök ről  is  szó  esik,
to váb bá  min den ről,  ami  az  em ber
lel két, gon do la ta it érint he ti.
„A Né meth Dá vid dal ké szült in ter -

jú ból olyan teo ló gust – és pszi cho ló -
gust – is mer he tünk meg, aki nek nem -
csak fon tos a ke resz tyén hi te, ha nem
ér ték rend jé nek cent ru má ban a Jé zus
Krisz tus sal va ló kap cso lat áll” – ol vas -
hat juk Pál he gyi Fe renc nyu gal ma zott
fő is ko lai ta nár nak, a pszi cho ló gi ai tu -
do má nyok kan di dá tu sá nak aján ló ját.
Izsák Nor bert új ság író, tör té nész,

gya kor la ti teo ló gus, a 2011-ben meg -
je lent Val lo má sok – Kor társ pré di ká -
tor port rék cí mű in ter jú kö tet szer ző -

je. Né meth Dá vid 1994 óta ok tat a Ká -
ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Hit -
tu do má nyi Ka rán, 1997 óta fő ál lás ban
ta nít ja  ott  a  pasz to rál pszi cho ló gi át.
Szám ta lan fon tos kér dés re kap ha -

tunk vá laszt a könyv ből: El vá laszt ha -
tó-e a ke resz tyén ség
tör té ne té től a pszi -
cho ló gia?  Le het-e
va la ki jó lel kész, ha
nem jó lel ki gon do -
zó?  Ta nul ha tó-e  a
lel ki gon do zás? Hol
húz hat juk  meg  a
ha tárt az egész sé ges
és az egész ség te len
kö zös ség  kö zött?
Ho gyan  ké pes  a
gyü le ke zet gon dos -
kod ni a sok fé le hit -
stá di um ban lé vő ta -

gok ról? Mennyi re nyi tot tak a re for má -
tus egy ház ban a fi a ta lok a lel ki gon do -
zás ra? Mit je lent a pszi cho ló gia szá má -
ra a meg té rés? A ke resz tyén ség és a bol -
dog ság egy mást ki zá ró fo ga lom? Fon -
tos, hogy öröm mel él jük a hí vő éle tet?
Ho gyan le het elő se gí te ni a múlt tal va -
ló szem be né zést? 
Né meth Dá vid nem rej ti vé ka alá,

hogy  elég gé  kri ti kus  az  egy há zá val
szem ben, de alap ve tő en jól ér zi ma gát
re for má tus ként. „Azt gon do lom, hogy
a ke resz tyén és a zsi dó kö zös sé gek egy
nagy csa lá dot al kot nak, és mi, gye re -
kek,  cso dá la tos  sok szí nű ség ben  va -

gyunk együtt.” A pro fesszor örül an nak,
hogy Kál vin kö ve tő je le het, mert sze -
rin te Kál vin nem szim pa ti zált vol na a
kál vi nis ták kal. Ő töp ren gő em ber volt,
aki fő mű vét, az Ins ti tu ti ót egész éle tén
át csi szol gat ta. 
„Az iga zi kál vi nis ta nem le het száz -

szá za lé ko san kál vi nis ta, mert Kál vin kö -
ve tő je nem le het »-is ta«. A II. Hel vét
hit val lásalá írói meg en ged ték a gon dol -
ko dá si sza bad sá got, ami kor azt mond -
ták, kész sé ge sen en ged nek an nak, aki
jobb ra ta nít ja őket – ter mé sze te sen a
Szent írás  alap ján”  – mond ja  a  pro -
fesszor a Hit be li fej lő dés cí mű rész ben.
Né meth Dá vid fo lya ma to san meg -

újul ni ké pes, a vi lá got meg ál lás ra és el -
gon dol ko dás ra  kész te tő  egy ház ról
be szél: „Örü lök an nak, hogy nem ál -
ló víz az egy ház, ha nem moz dul a víz.
A gyü le ke zet nek prog resszív nak kell
len nie, de jé zu si mó don. Ez azt je len -
ti, hogy né ha be le fér a pro vo ká ció, de
ke rül ni kell a fe les le ges bot rán koz ta -
tást. Nem vol na jó va la ki nek a bim bó -
zó hi tét le rom bol ni az zal, hogy for ra -
dal mi mó don  el kez dünk ma sí roz ni
egy bi zo nyos irány ba, ami ről azt sem
tud juk, hogy ho va ve zet.”

g GEr gEly Ju dit

A lé lek tit kai – Né meth Dá vid pasz -
to rál pszi cho ló gia-pro fesszor ral be -
szél get Izsák Nor bert. Har mat Ki adó,
Bu da pest, 2012. Ára: 2500 fo rint.

Pszi cho ló gia és teo ló gia ta lál ko zá sa
Be szél ge tő könyv Né meth Dá vid pasz to rál pszi cho ló gus sal

Ül dö zött volt szin te egész éle té ben.
Az el ső biz tos adat ve le kap cso lat ban:
1553 au gusz tu sá ban ül dö zött pres bi -
ter ként (mai szó val pap ként) ér ke zett
Ma gyar óvár ra. 
A Hu szár csa lád va la mi kor a Vas

me gyei Ke me nes al ján fek vő Va da s -
ülé sen ju tott bir tok hoz. Az 1554. évi
össze írás  ide jén  tel kes  ne mes ként
volt szá mon tart va Ne mes kocs és Bo -
ba köz ség ben s a köz tük fek vő, tö rök
ál tal el pusz tí tott Va da sü lé sen. Hogy
pon to san ho gyan ke rült a csa lád in -
nen a Fel vi dék re, nem tud juk. Az vi -
szont iga zol ha tó, hogy mind az 1529.,
mind az 1532. évi tö rök had já rat ide -
jén ép pen ezek ből a me gyék ből me -
ne kül tek so kan észa ki irány ba. S ar -
ról is ada tok ta nús kod nak, hogy az
1560-as évek ben új ne vek  je len nek
meg bir to kos ként.
Hu szár Gál ne vé vel köz ben Krak -

kó ban  ta lál ko zunk:  1536-ban  irat -
ko zott be az egye tem re. Teo ló gi ai ta -
nul má nyai  mel lett  itt  sze rez het te
meg a nyom dá szi ala po kat, és sze ret -
te meg az éne kek kel va ló fog lal ko zást. 
1551–52-ben Víz ke let (ma: či erny

Brod –  fe ke te  gáz ló)  plé bá no sa,  de
1553-ban már ex kom mu ni kált, ki kö -
zö sí tett volt: „A múlt év fo lya mán Uj -
la ki Fe renc püs pök urunk meg ke res -
te le ve lé vel a tisz te let re mél tó Gal lus
Ana xi ust, a Víz ke let ne vű bir tok plé -
bá no sát, hogy já rul jon elé je, és ma gát
az eret nek fer te lem gya lá za tá tól tisz -
tít sa meg. Ő azon ban nem ment hoz -
zá,  ha nem  lá za dó  mó don  eret nek
fer tel met ta ní tott és ter jesz tett” – ol -
vas suk az ex kom mu ni ká ci ós irat ban. 
Ez volt az el ső el já rás Hu szár Gál

el len, de – majd hogy nem azt mond -
hat nánk – éle te et től kezd ve me ne -
kü lés volt az ül dö zés elől. Oláh Mik -
lós ek ko ri ban ki ne ve zett ér sek szin -
te sze mé lyes el len sé gé nek te kin tet -
te, s éle te min den ál lo má sán fel je len -
tet te és min den hon nan el űz te. Ta lán
elég, ha csak ál lo más he lye it so rol juk:
Ma gyar óvár, Kas sa (itt a nép a bör -
tön ből  sza ba dí tot ta  ki),  Deb re cen,
Nagy szom bat,  Ko má rom,  Ró zsa -
völgy, Komj áti, Pá pa. 
Uj la ki püs pök ír ta ké sőbb: „Tud já -

tok meg, hogy a győ ri egy ház ka no -
nok ja sú lyos pa naszt ter jesz tett elénk,
hogy lé te zik egy bi zo nyos Ana xi us
mel lék ne vű Gál pap Óvár vá ro sá ban,
aki  go nosz  szán dék tól  ve zet tet ve
bot rá nyos dog mát hint el, aki ki van
kö zö sít ve elő ször, má sod szor, és ki
van át koz va, ne hogy bün tet le nül za -
var ja Is ten egy há zát…”

* * *

Huszár Gál ül dö zött éle te el kép zel -
he tet le nül ter mé keny volt. Ha men -
nie kel lett is majd nem egész éle té ben,
vál to zat la nul  és  ren dít he tet le nül
Krisz tus  ta nú ja ma radt.  Szol gá la ta
pá rat la nul sok ol da lú volt. 
1555-ben a ma gyar óvá ri temp lom -

ba  „dis pu tá ra”, szel le mi,  teo ló gi ai
vi tá ra hív ták össze az em be re ket. A
hit vi ta  „nagy  so ka ság  előtt  ment
vég be”, és Hu szár Gál győ zel mé vel fe -
je ző dött be. 
1558 áp ri li sá ban ezt ír ta: „Bár ki tá -

mo ga tá sa nél kül oly nagy sa ját költ -

sé ge men eb ben a ki et len vá ros ká ban
is ko lát lé te sí tet tem, és a ta nít vá nyok
igen nagy szá mát gyűj töt tem össze
ha tal mas fá rad ság gal és szor ga lom -
mal, a szom széd fal vak ba is az Is ten
igé jé nek  hű sé ges  szol gá it  je lö löm
ki.” In nen szá mol juk az evan gé li kus
lel kész kép zést ha zánk ban, bár va ló -
szí nű leg ko ráb ban már Sztá rai Mi -
hály is el kezd te ezt a mun kát, hi szen
Hu szár  Gál  ké sőbb  a  vég zet te ket
hoz zá küld te fel szen te lés re. 
1557-ben Bécs ben nyom dai fel sze -

re lést vá sá rolt, de könyv kö tés sel is fog -
lal ko zott. Köny ve i vel is szol gál ni akart.
1558-ban pré di ká ci ós köny vet adott ki
Az Úr Jé zus Krisz tus nak szent va cso -
rá já ról, kín szen ve dé sé ről, és di cső sé ges
fel tá ma dá sá ról cím mel. Ki ad ta Sztá -
rai  re for má tor  és  püs pök tár sa  egy
köny vét  is.  Ez után  kel lett  Kas sá ra
me ne kül nie.  Az  it te ni  bör tön  sem
tör te meg, Deb re cen ben Me li us Ju hász
Pé ter püs pök több írá sát ad ta ki. 
Éle te fő mű vé nek a Gra du ált te kint -

jük. „Nem csu pán a ma gyar temp lo -
mi ének lés tör té ne té nek, ha nem a 16.
szá zad ma gyar iro dal má nak is egyik
leg ki emel ke dőbb do ku men tu ma Hu -
szár  Gál  1574-ben  Komj áti ban  ké -
szült éne kes köny ve” – ír ta egy re for -
má tus püs pök 1955-ben. Ez a könyv
pó tol hat ta  az  Agen dát (szer tar tás -
köny vet) és a pré di ká ci ós köny vet is.
A  Gra du ál temp lo mi  hasz ná la ton
túl  há zi  áhí ta tok  cél ját  is  szol gál ta.
„Mind un ta lan Ró la [Is ten ről] szól junk,
őt hir des sük és ma gasz tal juk, mind
szó lá sunk kal,  be szé dünk kel,  mind
ének lé sünk kel há zunk nál, há zon kí -
vül s a szent gyü le ke ze tek ben is” – ír -
ja ma ga a szer ző, Hu szár Gál.
Éle té ről  még  csak  annyit,  hogy

Bot ta Ist ván ala pos és vi tat ha tat lan ku -
ta tá sai sze rint Hu szár Gál 1512. ok tó -
ber 16-án szü le tett, és 1575. ok tó ber 23-
án halt meg, „azon a na pon, ame lyet
jó val előbb, ép és egész sé ges ál la po tá -
ban  utol só  nap ja ként  nem egy szer
meg jö ven dölt”  –  ír ta  Za ka ri ás
Wohnicz ky ka pi tány, Hu szár Gál nagy
tisz te lő je. En nek a jö ven dö lés nek nem
a ba bo ná hoz, ha nem az ak ko ri or vosi
tu dás hoz van kö ze, amely sze rint a 7.
év a vál to zás éve, és a 63. (9 × 7) kü -
lö nö sen is „ve szé lyes” esz ten dő. 

* * *

Ér de mes és mél tó, hogy meg em lé -
kez zünk ró la. Ezt an nál is in kább meg
kell ten nünk, mert ő min dig ana xi -
us ként, mél tat lan ként ne vez te meg
ma gát. 1862-ben Ré vész Im re tör té -
nész még azt ír ja, hogy az ana xi us
név „mél tat lant, kül fénnyel nem bí -
rót je lent, ami egy fe lől alá za tos sá got,
ke resz tyé ni sze rény sé get je löl, más -
fe lől  pe dig  azt  je lent het te,  hogy  ő
nem  igé nyel het te  a  tu dós ság  azon
kül fé nyét s te kin té lyét, mellyel több
tár sai di cse ked het tek”. 
Ma már tud juk, hogy a vá lasz tott

mel lék név csak alá za tos sá got je lölt.
Kép zett sé ge, mű velt sége, de fő ként
hite ré vén ki emel ke dő munkát vég -
zett, és Krisztus egyházának sok ol -
da lú, fá rad ha tat lan szolgájaként tart -
hat juk szá mon.  

g D. KE vE há zi Lász ló

Öt száz éve szü le tett
Huszár Gál

b „Ennekasokvihartkavartshányatottéletébenishatalmasmunkát
végzettnyomdászreformátornak–akinekműveivelkapcsolatbantöbb-
szörkellazelsőszóthasználnunk–származásáról,születéseidejé-
ről,ifjúságárólkonkrétadatnincsbirtokunkban”–írtaBot ta Ist ván
Hu szár Gál éle te, mű vei és ko ra (Budapest,1991)címűhatalmasmo-
nográfiájában.BottaIstvánalaposmunkájaazonbanszinteminden-
refénytderít,sezérthaazembererretámaszkodvaigyekszikHu szár
Gál ra (1512–1575)emlékezni,akkoréppenazadatokbőségéveltalál-
jaszembemagát.
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Több  he lyi  adott ság  nem  is
kel lett; a püs pö ki hi va tal mun -
ka tár sai – és a mun ká ju kat se -
gí tő Krá mer György, Jo hann
Gyu la és Joób Má té lel ké szek

– ál tal gon do san össze ál lí tott
prog ram élet tel va ló meg töl -
té se a részt ve vő nyolc van lel -
ké szen mú lott.
A fó kusz ba ez év ben az ige -

hir de tés  ke rült,  még pe dig  a
2011  ad vent jé ben  meg je lent,
Má té 118 cí mű pré di ká ci ós kö -
te tet vizs gál ták meg a részt ve -
vők há rom elő adó se gít sé gé vel. 

Cso ma Áron re for má tus lel -
kész a kö vet ke ző gon do la tok -
kal kezd te elő adá sát: „Igét hir -
det ni ki vált ság és meg tisz tel -
te tés. Ami lyen ne héz fel men -
ni a szó szék re, olyan ne héz le -
jön ni is.” Fel idéz te a kö tet ol -
va sá sa köz ben át élt él mé nye -
it, majd a kö vet ke ző, egy ál ta -
lán  nem  könnyű  kér dé se ket
tet te fel a je len le vők nek: Mi -
től jó egy ige hir de tés? Mi az
ige hir de tő cél ja a pré di ká ci ó -
val: meg győz ni akar-e, vagy rá -
be szél ni? Ho gyan áll jon a lel -
kész az én, a fel adat és az Is -
ten hár mas fe szült sé gé ben? 
A  szá mos  ér té kes  hoz zá -

szó lás kö zül áll jon itt egy ke vés -
bé meg szo kott szem pon tú: az
ige hir de tés le gyen éb ren tar tó
– te hát le gyen annyi ra ér de kes
és ak tu á lis, hogy ne alud jon el
a hall ga tó. Emel lett oly mó don
szó lal tas sa meg az igét a pré di -
ká tor, hogy a hall ga tó ság fi gyel -
mét ve zes se Krisz tus ra, és kész -
tes sen bűn bá nat ra.

Fáb ri György meg vá lasz -
tott egy ház ke rü le ti fel ügye lő
kom mu ni ká ci ós szak ér tő ként
állt  a  pó di u mon.  Elő -
ször a ké szü lő evan gé -
li kus stra té gia hát te rét
adó szo cio ló gi ai fel mé -
rés ige hir de tés re vo nat -
ko zó  kér dé se i re  adott
vá la szo kat  össze gez te.
Az ezer hat szá zas min -
ta alap ján el mond ta: az
evan gé li ku sok nagy ré -
sze  elé ge dett  a  lel ké -
szek  pré di ká ci ó i val,
mert ezek se gí tik az Is -
ten nel va ló ta lál ko zást,
a  hit ben  va ló  nö ve ke -
dést és a Bib lia meg ér -
té sét. Mind emel lett azon ban
a  meg kér de zet tek  több sé ge
nem igény li a  lel késszel va ló
be szél ge tést,  a  sze mé lyes
prob lé mák meg osz tá sát. 
A  mű vész  szem szö gé ből

kö ze lí tet te meg Richly Zsolt
rajz film ren de ző,  ani má tor,
gra fi kus a Má té 118 kö te tet. Az
ige hir de tést  a  mű vé szet hez
ha son lí tot ta.  Mind ket tő höz
ih le tett ség  kell,  és  az  ih let
nem min dig jön könnyen. A
kö tet ből vett konk rét pél dák -

kal szólt az ige hir de tés ben al -
kal ma zott  szem lél te tés  fon -
tos sá gá ról, majd mű vé sze ti al -
ko tá sok ké pe i nek ve tí té sé vel
az il luszt rá ci ók el vont sá gá ra,
több ér tel mű sé gé re, szub jek tív
vol tá ra vi lá gí tott rá. 

Az  elő adá sok hoz  kap cso -
lód va a cso por tok öt kü lön bö -
ző  té má ban  –  il luszt rá ció,
dra ma tur gia, temp lom be ren -
de zés, mo dern kom mu ni ká -
ció, te le ví zi ós is ten tisz te let az
ige hir de tés  szol gá la tá ban  –
dol goz tak.
A ta lál ko zón az elő adá sok

és a cso por tos mun ka mel lett
igen vál to za tos mó don le he -
tett  tes ti leg és  lel ki leg  is  fel -
üdül ni.  Spor to lá si  le he tő sé -
gek, a fo lyo sók fa la i ra ki ra kott,
a Má té 118 cí mű kö tet ből szár -
ma zó idé ze tek ol vas ga tá sa, a
len dü le tes  és  üdí tő  ének lé -
sek, a kedd es ti gi tá ros-éne kes
Ta káts Esz ter-kon cert, a szer -
da es ti – gyer tya fény és bor
mel let ti  –,  éj sza ká ba  nyú ló
be szél ge té sek tet ték fe lejt he -
tet len né  a  szo kat lan mó don
pi hen te tő hét köz na po kat.
A reg ge li és es ti áhí ta tok az

egyé ni  el csen de se dés re  irá -
nyí tot ták a fi gyel met Krá mer
György, Ba lázs Vik tó ria, Ba -
li cza Iván és Mol nár Er zsé bet
szol gá la tá val. Ez utób bi, szer -
da es ti al ka lom és az azt kö ve -
tő csen des el vo nu lás és cso -
por tos be szél ge tés – a vissza -
jel zé sek alap ján – so kak szá -
má ra  je len tet te  az  együtt lét
csúcs pont ját. Az egy más előt ti
őszin te meg nyí lás meg erő sí -
tést  je lent  az  oly kor  ma gá -
nyo san vég zett lel ké szi szol gá -
lat ban,  és  bá to rí tást  en nek
meg is mét lé sé re. 

Zá rás ként – csü tör tök dél -
előtt – kö zö sen vet tek úr va -
cso rát a lel ké szek a Má lyi-tó -
ra né ző ud va ron ide ig le ne sen
ki ala kí tott „temp lom ban”. Az
is ten tisz te le ten az egy ház ke rü -
let  püs pö ke,  Fa bi ny Ta más
han gol ta az el hí vó és kül dő Is -
ten re az el múlt na pok nak kö -
szön he tő en még több szál lal
össze fo nó dott,  kü lön le ges
gyü le ke ze tet: a lel ki pász to rok
kö zös sé gét.

g HHÁ

A többnapos mun ka év kez dő
kon fe ren ci á nak  a  rév fü lö pi
Or dass La jos Evan gé li kus Ok -
ta tá si Köz pont adott ott hont.
Az erőt len ség ben rej lő erő cí -
met vi se lő ta nács ko zá son kö -
zel  száz  lel kész vett  részt. A
prog ra mot a szer ve zők tu da -
to san  úgy  ál lí tot ták  össze,
hogy  le he tő ség  le gyen  egy -
más  jobb  meg is me ré sé re,  a
töl te ke zés re, a kö zös ség épí tés -
re. Ezért a ko moly té mák meg -
be szé lé se mel lett ze nés prog -
ram ra,  bor kós to lás ra  és  esti
„kva ter ká zás ra” is ju tott idő.
Cso dá la tos nap sü tés ben, kel -

le mes nyá ri me leg ben in dult el
a ha jó a rév fü lö pi ki kö tő ből. Ez
az egy órás sé ta ha jó ká zás azon -
nal meg ad ta az egész ta lál ko zó
alap han gu la tát. A kel le mes ki -
rán du lás után Ba ra nyay Csa ba
kő sze gi  lel kész  es ti  áhí ta tát
hall gat ták  meg  a  részt ve vők,
majd  a  ba la ton bog lá ri  Se ven
Hous es gos pel kó rus éne kelt.
A szer dai prog ram  Isó Do -

rottya veszp ré mi lel kész áhí ta -
tá val kez dő dött. Ezt kö ve tő en a
kon fe ren cia  két  fő  elő adá sát
hall gat ták meg a részt ve vők a
lel ké szi ki égés ve szé lye i ről és a
ki égés le het sé ges meg elő zé sé ről. 
El ső ként dr. Ko rá nyi And rás

lel kész, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem do cen se tar tot -
ta meg elő adá sát Ki égés: erőt -
len ség és erő for rá sok cím mel.
Be ve ze tés ként két bib li ai  igét

idé zett, mint egy tü kör ként. Az
egyik: „…nem be széd ben áll az
Is ten or szá ga, ha nem erő ben.”
(1Kor 4,20) A má sik pe dig: „Az
ilye nek a ke gyes ség lát sza tát
meg őr zik ugyan, de an nak az
ere jét meg ta gad ják.” (2Tim 3,5)
Az  elő adó  há rom  szem pont
alap ján  tár ta  mon da ni va ló ját
hall ga tó sá ga elé: éle tünk e vi lá -
gi, em be ri ol da lá nak gyen ge sé -
gét és za va ra it, il let ve az em beri
mé ret ará nyok fi gyel men kí vül
ha gyá sát em lít ve, és azt tag lal -
va, hogy mind eze ket ho gyan éli
meg a ke resz tény em ber mint
tár sas lény.
A ki égés és a ve le együtt já -

ró de presszió egyik oka le het,
ha va la ki nem is me ri fel a le he -

tő sé gei és ké pes sé gei ha tá ra it –
hang sú lyoz ta dr. Ko rá nyi And -
rás. Ugyan csak ki égés hez ve -
zet, ha a má sik em ber ben in -
kább aka dályt, mint aján dé kot
lá tunk. Ezért te hát a ki égés el -
ke rü lé sé nek és a fel szí nen ma -
ra dás nak  esé lyét  nö ve li,  ha
kö zös sé gi  em ber ként  élünk,
mert a má sik em ber aján dék és
le he tő ség a fel töl tő dés re és a
meg erő sö dés re.
A má sik elő adó dr. Kom ló si

Pi ros ka pszi cho ló gus, a Ká ro li
Gás pár  Re for má tus  Egye tem
Tár sa da lom- és Kom mu ni ká -
ció tu do má nyi In té ze té nek do -
cen se volt. Míg a lel kész elő adó
el mé le ti sí kon tár gyal ta a ki égés
prob le ma ti ká ját, ad dig a pszi -
cho ló gus  asszony  gya kor la ti
szem pon to kat vett fi gye lem be.
Olyan árul ko dó je le ket em lí tett,
ame lyek se gít het nek ben nün -
ket a fe nye ge tő ki égés ve szé lyé -
nek fel is me ré sé ben. Egy tesz tet
is ki töl töt tek a lel ké szek, amely -
nek  se gít sé gé vel  le mér he tő,
hogy ki mi lyen mér ték ben ve -
szé lyez te tett ezen a té ren.
A ko moly és sú lyos prob lé -

mát tag la ló elő adá sok okoz ta
ko mor han gu la tot is mét egy
kel le mes prog ram ol dot ta fel.
A lel ké szek lá to ga tást tet tek a
Ba da csony ör sön ta lál ha tó bor -
kom bi nát ban. A lá to ga tók vé -
gig néz het ték  a  kü lön bö ző
mun ka fá zi so kat a sző lő be ér -
ke zé sé től a pa lac ko zá sig. Vé -
ge ze tül  ter mé sze te sen  az
ilyen kor szo ká sos bor kós to lás

sem ma radt el. A na pi prog ra -
mo kat Ke re kes Csa ba al só sá -
gi lel kész áhí ta ta zár ta.
A mun ka év kez dő kon fe ren -

cia zá ró nap ján egy ház ke rü leti
fó ru mot  tar tot tak,  ame lyen
részt vett a négy nap pal ko ráb -
ban hi va ta lá ba be ik ta tott egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő is. Mé szá -
ros Ta más szá má ra ez volt az
el ső olyan al ka lom, ami kor be -
ik ta tott fel ügye lő ként hi va ta los
egy ház ke rü le ti  ese mé nyen  a
lel ké szi kar elé áll ha tott. 
A rév fü lö pi prog ram úr va -

cso rai is ten tisz te let tel zá rult.
Az ige hir de tői szol gá la tot Ve -
rasz tó Já nos egy ház ke rü leti
misszi ói lel kész végezte.

g Kiss Mik lós

A ve ze tői en ge dély, amely nek
ér vé nyes sé gét  időn ként meg
kell újí ta ni, fel jo go sít az au tó -
ve ze tés re, a lel ké szek ve ze tői
ké pes sé gét azon ban sen ki sem
vizs gál ja – ve tet te fel a há rom -
na pos  ta nács ko zás  kez de tén
Gáncs Pé ter püs pök.  Ezért
vá lasz tot ták a szer ve zők ez út -
tal ezt a té mát, mely nek ki bon -
tá sá hoz az üz le ti szfé rá ból és
a test vér egy há zak ból is hív tak
elő adó kat. 
Az  el mé le ti  alap ve tést  be -

mu ta tó  elő adás  messzi ről,  a
vi lá gi cé gek fe lől in dí tott az zal
a szán dék kal, hogy olyan im -
pul zu so kat ad jon a lel ké szek -
nek, ame lye ket a sa já tos egy há -
zi kör nye zet ben is tud nak hasz -
no sí ta ni. Lé nárt Vik tor lel kész
– je len leg egy szer ve zet fej lesz -

tés sel  fog lal ko zó  cég cso port
ve zér igaz ga tó ja – volt a tré ner,
aki egy ve ze té si tí pu sok ra vo -
nat ko zó teszt ki töl te té se mel -

lett  pél dá ul  azt  is  el mond ta,
hogy az üz le ti élet ben is el vár -
ják a ve ze tők től a „csil lo gó sze -
met”, az az a szen ve dé lyes, el kö -
te le zett mun ka vég zést.
A má so dik elő adás a gyü le -

ke ze ti gya kor lat ról fo gal ma zott
meg  bá to rí tó,  el gon dol kod -
ta tó üze ne te ket Ste in bach Jó -
zsef re for má tus  püs pök  (ké -
pün kön) tol má cso lá sá ban, aki
az  evan gé li um ból  fa ka dó an
min de nek előtt a ve ze tés örö -
mét  hang sú lyoz ta, majd  be -
szélt  a  ro ha mo san  vál to zó
kör nye zet és a szol gá lat komp -
le xi tá sa okoz ta ki hí vá sok ról,
va la mint a lel ké szi al kal mas -
ság és a nem lel ké szi szol gá lat -
te vők kel va ló együtt mű kö dés
kér dé se i ről.
A har ma dik elő adás a cin -

ko tai evan gé li kus gyü le ke zet
ve ze té sé be en ge dett be pil lan -
tást.  Ve tő Ist ván lel kész  és
Kri zsán Zol tán fel ügye lő sza -
va i ból meg szív le len dő, hogy a
jó együtt mű kö dés ér de ké ben
mi lyen fon tos az egy más ra fi -
gye lés, a bi za lom és a rend sze -
res  meg be szé lé sek,  imád sá -
gok. Ők ad tak szem pon to kat

a fel ügye lő-lel kész kap cso la tot
bon col ga tó  to váb bi  esz me -
cse ré hez. 
A  kis cso por tos  be szél ge -

tés ből vissza ér kez ve meg ra ga -
dó volt az egyik lel kész val lo -
má sa,  mi sze rint  rá jött  ar ra,
hogy  job ban kell  sze ret nie a
gyü le ke ze tét; de szo mo rú nak
tart ja  azt  –  így  rö vid del  a
tiszt újí tás után –, hogy egyes
he lye ken  ele gen dő  al kal mas
em ber hí ján  is meg ala kult  a
pres bi té ri um.
A  zá ró  elő adás  a  ben cés

kö zös sé gek be  ka la u zolt  el.
Kor zensz ky Ri chárd ti ha nyi
per jel sze rint az elöl já ró vo nat -
ko zá si pont az em be rek szá -
má ra, és en nek fe le lős sé gét tu -
da to san kell vál lal nia. S tud nia
kell azt is, hogy „be teg, egész-
hi á nyos lel kek” ve ze té sét vál -
lal ta. Min den ki al kal mas va la -

mi re, de hi á nya van más ban –
a ve ze tő dol ga, hogy ki ben-ki -
ben ész re ve gye és erő sít se azt,
ami vel a kö zös ség épí té sé hez

hoz zá já rul hat.
Ér de mes volt az elő adá -

sok ban és hoz zá szó lá sok -
ban  fel ve tett  gon do la to -
kat meg fon tol ni, de új ra és
új ra  meg fo gal ma zó dott,
hogy  a  ki in du lá si  pon tot
nem fe lejt het jük: az egy ház
Ura Krisz tus, a lel kész pe -
dig – mint amo lyan kö zép -
ve ze tő – ne ki tar to zik el -
szá mo lás sal.
A lel ki fel fris sü lést len -

dü le tes ének lé sek és rend -
ha gyó áhí ta tok se gí tet ték,
me lyek  né me lyi ke  mint -
egy foly ta tá sa volt az elő -

adás nak. Jó né Ju ta si An ge li ka
püs pö ki  hi va tal ve ze tő  olyan
pon tok hoz ka la u zol ta a lel ké -
sze ket, ame lyek hez Il lés pró -
fé tá nak meg kel lett ér kez nie,
mi köz ben  a  me ne kü lés től  a
meg fá ra dá son  át  el ju tott  az
Úr ral va ló ta lál ko zá sig. Szűcs
Má ria és Dar vas Ani kó pá lya -
kez dő szol ga tár sak ta izéi jel -
le gű el csen de se dés sel han gol -
ták  rá  a  részt ve vő ket  az  új
nap ra. Az úr va cso rás is ten tisz -
te le ten Sza bó né Mát rai Ma ri -
an na püs pök he lyet tes  pe dig
bá to rí tás ként mond ta, hogy ha
a szen ve dő Jé zus ra irá nyul a
lel ké szek te kin te te, ak kor sok
csap dá ból van sza ba du lás.
S mind eze ken  túl  e  so rok

író já nak a kö tet len be szél ge té -
sek je len tet tek még so kat, me -
lyek re  a  szer ve zett  prog ra -
mok kö zött bő ven nyílt le he -
tő ség.  Hi szen  nagy  szük sé -
gük van a  lel ké szek nek ar ra,
hogy a vi dám és ko moly hang -
vé te lű, sze mé lyes és szol gá lat -
tal kap cso la tos be szél ge té sek
ál tal át él jék egy más sal a test -
vé ri kö zös sé get…

g Hu lEj Eni kő

Lelkészi munkakezdés
Északon NyugatonDélen

f Folytatás az 1. oldalrólf Folytatás az 1. oldalrólf Folytatás az 1. oldalról
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A csa lá di hát tér meg le he tő sen ér de -
kes, hi szen az igen te he tős svéd fa mí -
lia  1912-ben  Stock holm ban  szü le -
tett fi á nak déd ap ja, Mark us Wal len -
berg Lin kö ping vá ro sá nak és egy ház -
me gyé jé nek  evan gé li kus  püs pö ke
volt. A kis Ra o ul már ti zen egy éves
ko rá ban  be le ke rült  a  nem zet kö zi
élet be, mert Tö rök or szág ba uta zott
nagy ap já hoz,  Gus tav Wal len berg
svéd nagy kö vet hez. 
A csa lád ha gyo má nya i nak meg fe -

le lő en  Wal len berg  1931–35  kö zött
az ame ri kai Mi chi ga ni Egye te men,
Ann  Ar bor ban  ta nult  épí té sze tet.
1936-tól Dél-Af ri ká ban, Pa lesz ti ná -
ban, Hai fá ban a Hol land Bank tiszt -
vi se lő je.  1941-től  kül ke res ke del mi
üz let kö tő Svájc ban, Fran cia or szág -
ban, Auszt ri á ban és Né met or szág -
ban, majd 1942–43-ban Ma gyar or -
szá gon te vé keny ke dett. Va ló szí nű leg
ezért ne vez te ki őt a svéd kor mány
1944. jú li us 9-én ha zánk ban akk re di -
tált dip lo ma tá nak. 
Wal len berg na gyon vál sá gos idő -

ben kezd te meg mun ká ját Bu da pes -
ten, hi szen 1944. már ci us 19-én a hit -
le ri Né met or szág Hor thy kor mány -
zó til ta ko zá sa el le né re had se re gé vel
le ro han ta ha zán kat. Ez zel a vész kor -
szak  egyik  leg ször nyűbb  idő sza ka
vet te kez de tét: te tő zött a zsi dók és a
ná ci el le nes po li ti kai erők ül dö zé se. A
há bo rú egy re kö ze lebb ke rült a fő vá -
ros hoz, bom bá zá sok, a né met és a
szov jet csa pa tok har cai és pusz tí tá -
sai kö vet kez tek.
Mit te he tett ilyen kö rül mé -

nyek kö zött egy svéd dip lo ma -
ta? Em ber men tő ak ci ó i ban nem
ma radt egye dül! Föl vet te a kap -
cso la tot  a  ná ci el le nes ma gyar
cso por tok kal és az ül dö zöt tek -
kel,  egyé ni  svéd men le ve let –
úgy ne ve zett Schutz passt – adott
so kak nak, kö vet ve a bu da pes ti
sváj ci kon zul, Carl Lutz ko ráb -
bi gya kor la tát. Kez det ben Wal -
len berg nek csak 1500 ilyen men -
le vél ki ál lí tá sá ra volt en ge dé lye
a ma gyar ha tó sá gok tól, de ké -
sőbb si ke rült 4500-as kvó tát ki -
csi kar nia.  Va ló já ban  en nek
mint egy há rom szo ro sát ad ta ki. 
A zsi dó kat egyé ni men le ve -

lek hez  jut ta tó  ak ció  mel lett
meg kez dő dött az úgy ne ve zett
„svéd vé dett há zak” meg szer ve -
zé se a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt kép -
vi se le te, a sváj ci kö vet ség és a ma gyar -
or szá gi egy há zak tá mo ga tá sá val: sok
ezer  ül dö zött  szá má ra  biz to sí tot tak
szál lást és el lá tást bu da pes ti há zak ban.
Do ku men tu mok iga zol ják – töb bek
kö zött Wal len berg vissza ke rült zseb -
no te sza  és  te le fon szám jegy zé ke  –,
hogy a svéd dip lo ma ta kap cso lat ban
állt Carl Lutz kon zul mel lett Fried rich
Born nal, a Nem zet kö zi Vö rös ke reszt
kép vi se lő jé vel, Szteh lo Gá bor evan gé -
li kus  és Éli ás Jó zsef re for má tus  lel -
késszel, va la mint Or dass La jos evan -
gé li kus püs pök kel, aki vel svéd nyel ven
is be szél he tett.

* * *

Wal len ber get és so főr jét, Lang fel der
Vil mosmér nö köt 1945. ja nu ár 16-án
vet ték őri zet be a szov je tek a Bu da pest
VI. ke rü let, Ben czúr ut ca 16. szám
alat ti ház ban, a mai oszt rák kö vet ség
épü le té ben, amely ak kor a Nem zet -
kö zi Vö rös ke reszt hez tar to zott. Itt re -
mél tek ugyan is me ne dé ket, mert a
svéd dip lo ma ta éle tét a nyi la sok és a
né me tek  is  ve szé lyez tet ték.  In nen
Deb re cen be, majd ké sőbb Moszk vá -
ba hur col ták. 
Éle té nek bör tön ben töl tött utol só

éve i ről ke ve set tu dunk. A hi va ta los
svéd jegy zé kek re és meg ke re sé sek re
a szov jet ha tó sá gok kez det ben nem
ad tak ér de mi vá laszt. 1955-ben Kon -
rad Ade na u er né met  kan cel lár
moszk vai, sze mé lye sen Nyi ki ta Hrus -
csov nál, a szov jet kom mu nis ta párt
el ső tit ká rá nál tör tént köz ben já rá sá -
ra több ma gas ran gú né met fog lyot
ha za en ged tek, akik kö zül ti zen nyol -
can tet tek hi te le sí tett val lo mást ar ról,
hogy együtt vol tak Wal len berg gel a
bör tön ben. 1957. feb ru ár 7-én And -
rej Gro mi ko kül ügy mi nisz ter jegy zék -
ben  ad ta  Stock holm  tu do má sá ra,
hogy Wal len berg 1947. jú li us 17-én a
bör tön ben  –  va ló szí nű leg  szív ro -
ham ban – meg halt.

* * *

2002. au gusz tus 4-én Lin kö ping ben
své dek és ma gya rok együtt em lé kez -
tek  Wal len berg re  szü le té sé nek  ki -
lenc ve ne dik év for du ló ján. 

A ró la el ne ve zett té ren fel ál lí tott
em lék mű le lep le zé se előtt a püs pö -
ki ka ted rá lis ban ün ne pi is ten tisz te -
le ten dr. Mar tin Lind lin kö pin gi és
D. dr. Har ma ti Bé la bu da pes ti evan -
gé li kus püs pök szol gált. A szov jet
had se reg  ál tal  el hur colt  és  is me -
ret len kö rül mé nyek kö zött a moszk -
vai  bör tön ben  el hunyt  dip lo ma ta
éle tét  Björn Eriks son tar to má nyi
kor mány zó és Eva Jo els son pol gár -
mes ter mél tat ta. A Wal len berg csa -
lád ne vé ben Nina La gerg ren asszony
em lé ke zett. A ma gyar or szá gi zsi dó -
ság kép vi se le té ben dr. Sch we i tzer Jó -
zsef fő rab bi és dr. La zar o vits Er nő
pro fesszor szólt. 

Az em lék mű re Bot tos Ger gő Gá -
bor 1989-ben  ké szí tett,  bu da pes ti
bronz port ré dom bor mű vé nek má so -
la ta ke rült. A le lep le zés utá ni fo ga dá -
son a püs pö ki szék ház ban a mú ze -
um ban őr zött csel ló, a déd apa, Mark -
us Wal len berg püs pök ked venc hang -
sze re szó lalt meg. 
A Ma gyar Te le ví zió mun ka tár sai

Nagy Lász ló ren de zé sé ben rög zí tet -
ték az ese mé nye ket.
(Lin kö ping vá ro sa és egy ház ke rü -

le te, va la mint a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Dé li Egy ház ke rü le te
kö zött 1997-ben Mar tin Lind és Har -
ma ti Bé la püs pö kök alá írá sá val test -
vér egy há zi együtt mű kö dé si szer ző -
dés köt te tett, ame lyet az óta több ször
is meg erő sí tett a két fél.) 

* * *

Ér de kes ar ra is em lé kez ni, hogy Wal -
len berg ma gyar or szá gi em lék mű ve -
i nek is ka lan dos, a vál to zó po li ti kai-
tár sa dal mi ér té ke lés től füg gő en ala -
ku ló tör té ne tük van. 
Rö vid del a vi lág há bo rú után Pá -

tzay Pál szob rász mű vész  for mál ta
meg  1946-ban  Bu da pest  szá má ra
egy sár kánnyal-kí gyó val küz dő fér fi -
alak ban az em ber men tő élet sor sot.
Má ig sem tel je sen vi lá gos, mi ért ke -
rült ez a mél tó al ko tás vé gül – a hős
ne vé nek em lí té se nél kül – Deb re cen -
be, egy gyógy szer gyár elé.

Var ga Im re egész ala kos szob ra vé -
gül 1987-ben mél tó em lé ket ál lí tott az
em ber men tő dip lo ma tá nak a II. ke -
rü let ben, a Bu da gyön gye Be vá sár ló -
köz pont nál.
A Bu da pest XI II. ke rü le té ben ta -

lál ha tó Wal len berg ut cá ban 1989 óta
em lé kez he tünk Bot tos Ger gő Gá bor
bronz port ré dom bor mű ve mel lett.
En nek má so la ta ke rült svéd ké rés re
Lin kö ping em lék park já ba.

* * *

Ra o ul  Wal len berg  ál do za tos
élet mű vét, em ber men tő te vé -
keny sé gét ak kor ért jük meg, ha
a lu the ri re for má ci ói spi ri tu a -
li tás nem zet for má ló jé zu si út -
mu ta tá sá ra gon do lunk: „Nincs
sen ki ben na gyobb sze re tet an -
nál, mint ha va la ki éle tét ad -
ja ba rá ta i ért.” (Ján 15,13) Er ről
a men tő sze re tet ről ta nús ko -
dott a svéd dip lo ma ta éle te a
ter ror  vész kor sza ká ban.  Le -
gyen em lé ke ál dott kö zöt tünk!
A  svéd  nyelv ben  és  köz -

gon dol ko dás ban van egy kü -
lön le ges fo ga lom: la gom, az az
egyen súly,  equi lib ri um. Ha -
son ló je len tést ta kar, mint amit
az  ázsi ai,  tá vol-ke le ti  kul tú -
rák  így  mon da nak:  jin-jang
vagy  feng shui – az az egyen -
súlyt  kell  ta lál nunk,  elő idéz -

nünk, gya ko rol nunk az élet ben, te hát
nem  sza bad,  hogy  az  egyik  em ber
vagy  az  egyik  nép  erő sza ko san  a
má sik fö lé he lyez ze ma gát.
Mind annyi an  kap tunk  a  bib li ai

pél da sze rint ál dást, ta len tu mo kat, ki
egyet, ki töb bet, ez zel kell gaz dál kod -
nunk úgy, hogy az ál dást to vább ad juk.
Ez az „ál dást kap tam, to vább adom” az
az ál do za ti-szak ri fi ci á lis elem az élet -
ben egyé nek és kö zös ség, a csa lád, a
nem zet szá má ra is, amely nél kül csak
ter ror és dik ta tú ra lesz kö rü löt tünk.
Wal len berg élet pél dá ja er re a to vább -
adás ra biz tat, hát így le gyen!

g Har ma ti Bé la
nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök

Az evan gé li kus Ra o ul Wal len berg
b Amásodikvilágháborúvészkorszakánakzsidókatésmásüldözötte-

ketmentőhősére,Ra o ul Wal len berg re ésasvéddiplomatabudapes-
timűködéséreemlékeztünkszületésénekszázadikévfordulóján,au-
gusztus4-én.Budapestitevékenységérőlkitűnőösszefoglalásttettköz-
zéEm ber Má ria, áttekintvetöbbkutatóiforrásésazújabbdokumen-
tumokanyagát(Wal len berg Bu da pes ten,Városháza,Budapest,2000).
Kevesenismerikviszontadiplomataevangélikus,areformációi,bib-
likusspiritualitásbangyökerezőhátterét.

Ra o ul Wal lEn bErg svéd dip lo ma ta, a vész kor szak ban a ma gyar zsi -
dó ság men tő je, a fel té te le zé sek sze rint hat van öt éve, 1947. jú li us 17-én
halt meg Moszk vá ban.
1912. au gusz tus 4-én szü le tett Stock holm ban, elő ke lő svéd ban kár csa -

lád ban. 1935-ben az Egye sült Ál la mok ban szer zett épí tész dip lo mát, majd
Fok vá ros ban és Hai fá ban dol go zott ke res ke del mi cé gek nél. 1941-től egy
svéd ke res ke del mi rész vény tár sa ság munkatársaként több ször meg for -
dult Bu da pes ten, s je len tős tár sa dal mi és po li ti kai kap cso la tok ra tett szert.
1944 jú li u sá ban a svéd kö vet ség tit ká ra ként ér ke zett a ma gyar fő vá ros -
ba, hogy meg szer vez ze az it te ni zsi dó ság men té sét.
A kö vet sé gen egyé ni svéd véd le ve le ket (Schutz pass) bo csá tott ki, me -

lye ket a ma gyar Kül ügy mi nisz té ri um is el is mert. Te vé keny sé gé nek kö -
szön he tő en a köz vet len vé de lem vé gül több mint tíz ezer em ber re ter -
jedt ki Bu da pes ten.
Wal len berg gyak ran pusz ta je len lé té vel aka dá lyoz ta meg a tra gé di át:

nem egy eset ben a Du na-par ton a nyi las ki vég ző osz ta gok sor tü zét né -
hány perc cel meg előz ve men tett meg ül dö zöt te ket. Oly kor fel buk kant
ko csi já val és hű sé ges so főr jé vel, Lang fel der Vil mos gé pész mér nök kel a
bé csi or szág úton, és élel mi szert, gyógy szert osz to ga tott a me net osz lop -
ban tán tor gók nak, s még a va go nok ból is meg pró bál ta ki emel ni, akit le -
he tett.
Mi u tán  Bu da pes tet  el fog lal ták  a  szov jet  csa pa tok,  Wal len ber get

1945. ja nu ár 16-án őri zet be vet ték. A szov jet ha tó sá gok kém ke dés sel vá -
dol ták, be bör tö nöz ték, s a hi va ta los ver zió sze rint 1947. jú li us 17-én hunyt
el egy moszk vai bör tön ben.
A Wal len berg-dosszié má ig le zá rat lan: 2000. de cem ber 22-én az orosz

fő ügyész ség re ha bi li tál ta a svéd dip lo ma tát és so főr jét, el is mer ve, hogy
a bu da pes ti svéd misszió két egy ko ri mun ka tár sát po li ti kai okok ból ül -
döz ték a szov jet ha tó sá gok. A fő ügyész ség 2001-es tá jé koz ta tá sa sze rint
az orosz tit kos szol gá lat Né met or szág ja vá ra foly ta tott kém ke dés sel gya -
nú sí tot ta Wal len ber get, de ar ra nem ta lált sem mi fé le bi zo nyí té kot, hogy
va ló ban kém ke dett is vol na.
Wal len berg éle té vel mint egy negy ven könyv, to váb bá szá mos já ték-

és do ku men tum film fog lal ko zik. 2003. no vem ber 17-én Bu da pest Fő vá -
ros Köz gyű lé se Bu da pest dísz pol gá rá vá avat ta, 2012-ben, szü le té sé nek
100. év for du ló ja al kal má ból par la men ti ülés ter met ne vez tek el ró la az
Eu ró pai Par la ment ben.

g Forrás: MTI
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b ADeákTériEvangélikusGimná-
zium dísztermében gyűltek
összeaugusztus30-ánameghí-
vottak és az érdeklődők, hogy
megemlékezzenek a svéd kö-
vetségititkárelkötelezettzsidó-
mentőtevékenységéről.AMa-
gyarországi Evangélikus Egy-
ház(MEE),aMagyarországiRe-
formátus Egyház (MRE) és a
Wallenberg Emlékbizottság
szervezésébenjöttlétreazem-
lékülés,melyetkoszorúzáselő-
zöttmegaSzilágyiErzsébetfa-
soriWallenberg-szobornál.

Prőh le Ge gely, egy há zunk  or szá gos
fel ügye lő je, a Kül ügy mi nisz té ri um he -
lyet tes ál lam tit ká ra, a Wal len berg Em -
lék bi zott ság tag ja be szé dé ben rá vi lá -
gí tott tör té nel mi arc kép csar no kunk, il -
let ve evan gé li kus arc kép csar no kunk
szí nes sé gé re, je len tős sze mé lyi sé ge ink
éle té nek el lent mon dá sos sá gá ra, meg -
íté lé sük sok ré tű sé gé re. Az or szá gos fel -
ügye lő  sze rint  ép pen  ezért  fon tos
meg ha tá roz ni  az  ér ték jel ző ket,  azt,
hogy mi hez mér het jük az élet uta kat,
az  em be ri  tel je sít ményt.  Utalt  ar ra,
hogy Szteh lo Gá bor evan gé li kus lel kész
szü le té sé nek szá za dik év for du ló ja al -
kal má ból en nek a fel adat nak egy há zi
szin ten  há rom  év vel  ez előtt  ele get
tet tek. Szteh lo Gá bor zsi dó kat men tett,
ké sőbb pe dig, az öt ve nes évek ben fel -
ka rol ta a rend szer ből ki ve tet te ket. 
Az egy ház nak és az ál lam nak egy -

aránt szük sé ge van ar ra, hogy úgy néz -
zen szem be a sa ját múlt já val, hogy ne
ta gad jon meg be lő le sem mit – mu ta -
tott rá a he lyet tes ál lam tit kár. – Wal -
len berg er köl csi nagy sá ga, bá tor sá ga
irány mu ta tó. Az em lék ülés al kal mas
pil la nat  ar ra,  hogy  az  egy ház  akár
Svéd or szág ban,  akár  Ma gyar or szá -
gon fel idéz ze a múl tat, szem be néz zen
az zal, ho gyan is vi szo nyul a tör té nel -
mi sze mé lyi sé gek hez, s ez zel tölt se be
irány jel ző sze re pét.

Dr. Bölcs kei Gusz táv püs pök,  az
MRE Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke kö -
szön tő jé ben hang sú lyoz ta a hely meg -
ha tá ro zás fon tos sá gát, mely egy há zi és
ál la mi éle tünk lé nye ges vo ná sa. Fon tos,
hogy he lyet ta lál junk a svéd zsi dó men -
tő nek az em lé ke ze tünk ben. Wal len berg
tet te azt üze ni az utó dok nak, „hogy az
em beri mél tó ság, az em ber sze mély -
azo nos sá gá nak  meg őr zé se  min den
kö rül mé nyek kö zött va la mi olyas mi,
ami re mi azt mond juk, a krisz tu si em -
ber ség ből fa ka dó fel adat, kö te les ség”.
A re for má tus püs pök a sha lom szó je -
len té sé nek ki bon tá sá val zár ta be szé dét,
me lyet egy ben kí ván ság ként is meg fo -
gal ma zott: „min den do log az Örök ké -
va ló Is ten től el ren delt he lyé re ke rül jön.
Az Is ten le gyen Is ten, az em ber le gyen
em ber, így tud juk mind azt meg ten ni,
amit tő lünk vár nak.”

Bo da An na, Svéd or szág bu da pesti
nagy kö vet sé gé nek ta ná cso sa kö szön -
tő jé ben  el mond ta: Wal len berg Ma -
gyar or szág tör té nel mé nek egyik leg sö -
té tebb kor sza ká ban azért  jött Bu da -
pest re, hogy annyi zsi dó éle tet ment -
sen meg,  amennyit  csak  le het sé ges.
Mun kál ko dá sa több mint tíz ezer zsi -
dó nak je len tet te az éle tet. Éle tét koc -
ká ra te vő bá tor sá ga pél dát mu tat az
utá na kö vet ke ző nem ze dé kek szá má -
ra is. Amed dig hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés, an ti sze mi tiz mus van a vi lá -
gon, ad dig Wal len berg mun ká ja nem
lett tel jes sé – ál la pí tot ta meg a ta ná csos.

Ilan Mor, Iz ra el Ál lam  bu da pesti
nagy kö ve te be szé dé nek kö zép pont já -
ba az em lé ke zést he lyez te. Azok az em -
be rek, akik zsi dó em ber tár sa ik se gít -
ség ké ré sé vel szem be sül tek, vá lasz út elé
ke rül tek. Akár hogy is dön töt tek, vá la -
szuk meg vál toz tat ta az éle tü ket. Akik
meg moz dul tak a se gély ké rés re, azok
ne vét a túl élők em lé ke ik ben őr zik. 
Nyolc év vel a má so dik vi lág há bo rút

kö ve tő en a zsi dó ál lam meg ala pí tot ta
Je ru zsá lem ben  a  Jad  Vas em  ho lo -
kauszt-em lék köz pon tot,  és  1956  óta
tün te tik ki a Vi lág Iga za cím mel azo -
kat,  akik  a  ho lo kauszt  ide jén  zsi dó
em be re ket men tet tek. Wal len ber gen
kí vül  több  mint  hu szon há rom ezer
em ber ré sze sült a Vi lág Iga za ki tün te -
tés ben. A cím ado má nyo zá sa pár be szé -
det je lent, és ez a pár be széd het ven év -
vel a tör tén tek után is tart. Az em lé ke -
zés a kol lek tív fe le lős ség ről szól, nem
a bosszú vágy ról. Em lé ke zünk, hogy ne
is mét lőd hes sen meg a nép ir tás, sem a
zsi dó ság gal, sem más né pek kel – hív -
ta fel a fi gyel met a nagy kö vet. 
A ta nács ko zást dr. Lack ner Pál, az

MEE or szá gos prog ram ko or di ná to ra
mo de rál ta. A kö szön té sek után kö vet -
kez tek az elő adá sok. 

Mar tin Mo dé us svéd püs pök elő adá -
sá ban  bemutatta  a  svéd  dip lo ma ta
csa lá di hát te rét, és ar ról is szólt, ho gyan
gon dol kod nak a své dek Wal len berg ről.
Ál lás pont ja sze rint nem az a leg fon to -
sabb, mit tett a svéd kö vet sé gi tit kár, ha -
nem az, ho gyan. A svéd ál lam so ká ig
csak  a  Wal len berg-üggyel  fog lal ko -
zott, nem pe dig a zsi dó men tő éle té vel.
A Wal len berg-ügy a své dek szov je tek -
hez  va ló  vi szo nyá ban  meg ha tá ro zó
volt. Ti pi ku san svéd je len ség, a svéd
kul tu rá lis élet vak folt ja, hogy Wal len -
berg  spi ri tu a li tá sá ról,  Is ten nel  va ló
kap cso la tá ról hall gat nak a for rá sok. 
A svéd püs pök elő adá sát még két

ex po zé  kö vet te,  az  egyik  a  zsi dó -
men tő szol gá lat re for má tus vo nat ko -
zá sait  tár ta  fel,  a  má sik  pe dig  az
evan gé li kus né ző pon tot. Az előb bit
dr. Hor váth Er zsé bet, az MRE Zsi nati
Le vél tá rá nak ve ze tő je, az Or szá gos
Re for má tus Gyűj te mé nyi Ta nács el -
nö ke  tar tot ta,  az  utób bit  pe dig dr.
Gom bocz Esz ter egye te mi ok ta tó. 
A le vél tár ve ze tő is mer tet te a re for -

má tus egy ház ak ko ri zsi na ti és kon vent -
el nö ké nek, Ra vasz Lász ló püs pök nek
köz pon ti in téz ke dé se it, me lyek meg ha -
tá roz ták az egy ház zsi dó men tő mun -
ká ját. Szót ej tett a Jó Pász tor Misszi ói
Bi zott ság, a Skót Misszió te vé keny sé gé -
ről. Soós Gé za lel ki pász tor éle té ből is
fel vil lan tott  epi zó do kat,  így  a  Ra o ul
Wal len berg gel  kö zös  men tő ak ci ót,
amely so rán éle tü ket sem félt ve men -
tet tek ki zsi dó kat a ha ta lom ke zé ből. 
Gom bocz  Esz ter  az  evan gé li kus

egy ház  zsi dó men tő  te vé keny sé ge

mel lett a pro tes táns egy há zak fe le lős -
sé gé nek kér dé sé vel is fog lal ko zott. A
fenn ál ló rend szert, a zsi dó sá got súj -
tó ren del ke zé se ket az egy há zak tör -
vé nyes nek is mer ték el, csak az 1941-
es har ma dik zsi dó tör vényt – a faj vé -
del mi tör vényt – uta sí tot ták el. 
A  ki ke resz tel ke dés,  a  ke resz tény

egy há zak ba va ló be té rés je lent het te a
me ne kü lés út ját, ám a ke reszt le ve lek
zsi dók szá má ra va ló ki ál lí tá sa el len ál -
lást is ki vál tott mind a zsi dó ság, mind
a ke resz tény egy há zak kö ré ben. A zsi -
dó ság éle té ben 1944. már ci us 19-e, a ná -
ci meg szál lás for du ló pon tot je len tett,
de a ke reszt le ve lek ki adá sá val kap cso -
la tos ne ga tív, hát rál ta tó hoz zá ál lás sok
eset ben ezt kö ve tő en sem vál to zott. 
Az egye te mi ok ta tó ki emel te a dia -

kó nia, a kór há zak, Szteh lo Gá bor és
Ke ken And rás ak tív zsi dó men tő mun -
ká ját. (Ke ken And rás, Szteh lo Gá bor
és Ko ren Emil evan gé li kus lel ké szek a
Vi lág Iga za cím ben ré sze sül tek.) Idéz -
te azt az apos to li igét, mely az en ge -
del mes ség ről szól, és eb ben a vész ter -
hes idő szak ban is ve zér fo na lul szol gál -
ha tott: „Is ten nek kell in kább en ge del -
mes ked nünk, mint az em be rek nek.”
Az  egy há zi  és  vi lá gi  mél tó sá gok

rész vé te lé vel  zaj lott  ta nács ko zá son
Gryl lus Dá ni el és  Gryl lus Vil mos
zsol tár fel dol go zá so kat  adott  elő,  az
em lék ülést  pe dig  Gáncs Pé ter, az
MEE el nök-püs pö ke zár ta egy svéd
imád ság fel ol va sá sá val.

g Bal la Má ria

emlékezés a deák téren
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Nem mű köd nek a köz he lyek, ez a va -
ló di tör té ne lem is mér ve. Sze ret jük a
tör té nel mi  tab ló kat  egy ér tel mű en,
vég le ge sen meg raj zol ni – így és így
tör tént –, az tán la pozu nk egyet, hogy
to vább ír has suk és raj zol has suk, meg -
em lé ke zé se ket tart has sunk, ahol el -
mond ha tó sa ját vé le mé nyünk az adott
tör té nel mi sze rep lő szá já ba ad va.
A Wal len berg-kon fe ren ci án az az

ér zé sem tá madt, hogy nem hagy ja
ma gát be csuk ni a tör té ne lem könyv.
Ma gyar or szág hu sza dik szá za di tör -
té nel me olyan trau mák so ra, ame -
lyek a kö zös sé gi lel ki fel dol go zó ké -
pes sé gün ket „ki akasz tot ták”. Túl sok
min den és túl tra gi ku san tör tént ah -
hoz, hogy fel dol goz ha tó len ne a múlt
szá zad. Meg akadt a tor kun kon, és se
elő re, se hát ra. 
A tra gé di ák a tör té ne lem ben okok

lán co la tán át tel je sed nek be, nem vé -
let le nül  jön nek.  Ezek  meg ér té se
emel het  ki  min ket  a  patt hely zet -
ből. A na gyon ne héz hu sza dik szá -
zad leg sö té tebb idő sza ka a má so dik
vi lág há bo rú utol só bő egy éve, a né -
met meg szál lás tól a szov jet be ren -
dez ke dé sig. Ki mit tett és mi ért – ke -
ve set,  ele get,  túl  so kat?  Nem  tu -
dunk  fe lül emel ked ni  az  ob jek tív
szem lé lő  ma gas  pers pek tí vá já ba,
mert  az  ese mé nyek  ben nünk  to -
vább él nek és hat nak.
Bu da pest kö ze pén, a De ák té ren

a  gim ná zi um  dísz ter me  tö ké le tes
hely szín, hogy két röp ke óra alatt tel -
je sen nyi tott le gyen a tör té ne lem, és
kér dés ként áll jon előt tünk a fe le lős -
ség, a mi is tör tént. Ez Kö zép-Eu ró -
pa va rá zsa: pil la na tok alatt ki nyíl nak
a  múlt  mély sé gei,  ame lyek  fö lött
ma élünk. A mély sé gek ugyan ak kor
meg mu tat ják Kö zép-Eu ró pa át kát is,
mi kor  so kad szor  azt  lát juk,  hogy
rend szer szin ten mon dott cső döt a
tár sa da lom.  Ki szol gál ta tott,  al kal -
mat lan köz pon ti ál lam és szer ve ze -
tek össze om la nak a  te her  alatt,  az
egyé nek  pedig  él nek  és  tesz nek,
ahogy  tesz nek.  Vagy  ka lan do san
em be ri es ség ből,  hit ből  men te nek;

vagy lő nek, ki a bál nak, el tün tet nek,
fe nye get nek.
Ke resz tyé nek  a  leg több  ol da lon

van nak. A kon fe ren cia két ma gyar
elő adá sa erő sen kü lön bö ző ér té ke -
lést  adott  pro tes táns  egy há za ink
sze re pé ről. Ami tény ként ki kris tá lyo -
so dik: mi ni má lis be fo lyá suk volt, és
po li ti kai sú lyuk – a maihoz ha son -
ló an – ke vés, a szán dé ka ik a ma i hoz
ha son ló an ha tá ro zat la nok. Sok szor
hall juk a múlt tal va ló szem be né zés
szük ség sze rű sé gét, de a múlt hi bái
tú lon túl ha son lí ta nak mai tet te ink fe -
le más,  túl élő  komp ro misszu ma i -
hoz. Nem tud juk ki ál lí ta ni ma gunk -
ról a bi zo nyít ványt, nem mond hat -
juk, mi tör tént vol na, „ha én ott let -
tem vol na”…
A ke resz tyén hit rend szer szin ten

nem  tud ta  meg aka dá lyoz ni  a  ka -
taszt ró fá kat a múlt szá zad ban Eu ró -
pá ban. Er re év szá za dok óta nem ké -
pes.  Jó  eset ben  nem  okoz za  őket.
Amit vi szont tud, hogy a jót tör té ne -
tek ben kon zer vál ja, és eze ket a tör té -
ne te ket új ra mond ja. Az em be rek lel -
ki is me re té re apel lál sok szor – szem -
ben az eszük kel és ér de ke ik kel. A dog -
ma meg ke rül he tet len tö mör sé gé vel és
igaz sá gá val őr zi a jó üze ne tet, amely -
hez fel nő ni ma ga sem tud, csak pró -
bál, de el be szé li a tör té ne te it.
Ha eb ben az em lé ke zet ben őszin -

te he lye van az em ber men tés tör té -
ne te i nek, és ki nyí lik az em ber és a
tan az egy ér tel mű ál lás fog la lás ra az
ár tat lan  szen ve dő  mel lett,  ak kor
még min dig al kal mas az egy ház a fel -
ada tá ra. A ku dar cot és a fe le lős sé get
el kell tud ni fo gad ni. Pszi chés görcs -
ként ön mar can gol va ben ne ra gad ni
vi szont nem sza bad. Ren ge teg víz fo -
lyik még le a Du nán, mi re a hu sza -
dik szá zad ta pasz ta la ta it nagy já ból
fel dol goz zuk, de köz he lyek, in du la -
tok, gör csök és ér de kek he lyett nyi -
tot tan az igaz ság hoz kö ze led ni jó út. 
A Wal len berg-kon fe ren cia se gí tett

nem be csuk ni a tör té ne lem köny vet,
ha nem to vább ol vas va ta nul ni be lő le.

g Sza bó B. And rás

Rend ha gyó 
egy ház tör té net-óra
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Új evangélikus oktatási
intézmények tanévnyitója

b Becsengettek.Ésazovisokiselhagytákajátszótereket.Hét
újevangélikusoktatásiintézménybenköszöntöttéka2012/13-
astanévet.Képesösszeállításunkezekrőlazünnepélyesal-
kalmakróltudósít.Elhozzaaszarvasivajdások,akiskőrösi
csengősök,arákoskeresztúripodmaniczkyisek,apestszent-
lőrincisztehlósok,asoltvadkertikossuthosokésamezőbe-
rényipetőfiseknyárzáróperceit.(AlajoskomáromiKereker-
dőbirtokbavevőinekörömét–alapzártaésazévnyitókonflik-
tusaokán–sajnosnemtudjukprezentálni.)

Új ra lu the rá nus szí nek ben vár ja a di á ko kat a solt vad ker ti Kos suth La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la. Tör té nel mi pil la nat ez, hisz elő ször 1784-ben csen get tek be ugyan itt az evan gé li ku sok,
az ál la mo sí tás után azon ban nem kon dult meg töb bé a ha rang. Most újult erő vel hir de ti „az erős
vá rat” Fel leg vá ri Zol tán ve zény le te alatt.

Az új is ko lai év el ső evan gé li kus tan év nyi tó ját Rá kos ke reszt úron tar tot ták. A ke reszt úri ak vissza -
kap ták 1782-ben ala pí tott is ko lá ju kat, mely az ál la mo sí tás sal ke rült ki az egy ház ke ze lé sé ből. A
Pod ma nicz ky Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la új in téz mény ve ze tő je Er dész né Nagy
Éva, az óvo da ve ze tő je Sza bó Bá lint né, az is ko la lel ké sze Dar vas Ani kó.

A pestszentlőrinci Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um idén már
óvo dá sok rész vé te lé vel nyi tot ta meg a tan évet. Az in teg rált in téz mény ta valy ke rült egy há zi fenn -
tar tás ba, óvo dá ját azon ban csak szep tem bertől in dí tot ta hu szon hat ovissal. Az in téz mény ve -
ze té sé re dr. Ka li na Ka ta lin ka pott meg bí zást.

Szar va son is el in dí tot ták a tan évet az újon nan meg nyi tott Vaj da Pé ter Evan gé li kus Gim ná zi um ban.
Ki taj ká né Szán tai Má ria igaz ga tó nőt az Ótemp lom ban meg tar tott ün nep sé gen ik tat ták be. Új zász -
ló lo bog az is ko la fe lett, kö ze pén Lu ther-ró zsá val és el me pal lé ro zás ra szó lí tó pél da be széd del: „Hogy
a ta pasz ta lat lan okos ság ra te gyen szert, az if jú meg tu dás ra és kö rül te kin tés re.” (Péld 1,4)

A Me ző be ré nyi Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um és Kol lé gi um nem előz mények nél kü l nyit ja meg ka -
pu it. Az el ső evan gé li kus gim ná zi u mot két száz tíz év vel ez előtt Be rény ben ala pí tot ták, és har -
minc két éven át mű kö dött. Hosszú szü net után, 1962-ben in dult új ra, akkor világi in téz mény -
ként. Az idén egy há zi fenn tar tás ba vett is ko la ve ze tő je dr. Rück né Me ző Györ gyi.

A Kis kő rö si Pe tő fi Sán dor Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um és Ker té sze ti Szak kö zép is ko la
tan év nyi tó já val a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let leg na gyobb in téz mé nye tár ta ki ka pu it. A kö -
zép is ko la ve ze tő je – akit a kis is ko la igaz ga tó nő jé vel, Gra u sza Já nos né val együtt ik tat tak be –, Szent -
györ gyi né Szlo vák Má ria kö szön töt te a több száz gye re ket. 

F
o

tó
: 

k
iS

S
 t

A
m

á
S

F
o

tó
: 

H
o

r
v

á
t

H
-B

o
ll

A
 z

S
u

z
S

A
n

n
A

F
o

tó
: 

g
y

ő
r

i 
Já

n
o

S
 S

á
m

u
e

l

F
o

tó
: 

S
u

p
k

A
 é

v
A

F
o

tó
: v

A
r

g
A

 m
á

r
tA

F
o

tó
: 

B
A

B
á

k
 z

o
lt

á
n



Evangélikus Élet 2012. szeptember 9. f élő víz

„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” (Zsolt 103,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a  14.
hé ten  az  Út mu ta tó reg ge li  s  he ti
igéi az Úr Is ten di cső í té sé re hív nak,
amely há la adás, ma gasz ta lás, imá -
dás, ál dás for má ját is ölt he ti. Az örök ké va ló ság ban ez lesz egyet len „dol -
guk” gyer me ke i nek, akik er re már most fel ké szül nek Jé zus kö ve té se so rán.
A Szent lé lek ele ve nít meg, és tesz ké pes sé er re, mert sen ki sem vall hat ja,
hogy Jé zus Krisz tus Úr, csak a ben ne la kó Szent lé lek ál tal. „Ma gasz tal já -
tok az Urat, mert jó, mert örök ké va ló az ő ke gyel me.” (Zsolt 118,1; LK) „A
böl cses ség kez de te az Úr nak fé lel me.” (GyLK 728) Min dig „Di csér jé tek Is -
te nün ket, ti, szol gái, mind nyá jan, akik fé li tek őt, ki csi nyek és na gyok.” (Jel
19,5) Ezt tet te a há lás sa má ri ai lep rás is; vissza(meg)tért gyó gyí tó já hoz, és
„fenn han gon di cső í tet te Is tent. Arc ra bo rult Jé zus lá bá nál, és há lát adott
ne ki.” Az Úr így szólt hoz zá: „Kelj fel, menj el, hi ted meg tar tott té ged.” (Lk
17,15–16.19) Akik Krisz tus ban van nak, Lé lek sze rint jár nak. „Aki ket pe dig
Is ten Lel ke ve zé rel (Krisz tus hoz űz), azok Is ten fi ai. (…) Ha pe dig gyer me -
kek, ak kor örö kö sök is: örö kö sei Is ten nek, és örö kös tár sai Krisz tus nak…” (Róm
8,14.17) Lu ther ezt vall ja: „Aki erős hit tel s szi lárd re mény ség gel hi szi, hogy
Is ten gyer me ke, va ló ban az is, mert ilyent sen ki sem hi het Szent lé lek nél -
kül. Ő az igé vel mun kál ko dik ben nünk, s a mi szí vünk szi lár dan hin ni tud -
ja, hogy ke gyel mes Is te nünk van.” Pál le ve le it több nyi re há la adás sal kez -
di; mi pe dig…? „Há lát adok az Is ten nek…, ami kor… meg em lé ke zem ró lad
kö nyör gé se im ben…” Így bá to rít ja a fi a tal, hí vő Ti mó te ust: „…nem a fé le lem -
nek lel két ad ta ne künk az Is ten, ha nem az erő, a sze re tet és a jó zan ság lel -
két.” (2Tim 1,3.7) A lá tó vá lett vak így tett ele get a zsi dók e fel szó lí tá sá nak:
„Di cső ítsd az Is tent”, ezt vall va: ha Jé zus „nem vol na Is ten től va ló, sem mit
sem tu dott vol na ten ni”. A va kon szü le tett em ber meg lát hat ta gyó gyí tó já -
ban az Em ber fi át, s hitt Jé zus ban. „És le bo rul va imád ta őt.” (Jn 9,24.33.38)
Mi előtt kér ne Fi le mon tól az öreg fo goly Pál, há la adó és köz ben já ró imát
mond: „Há lát adok min den kor az én Is te nem nek…, mert hal lok a te hi ted -
ről és sze re te ted ről, amely az Úr Jé zus és min den szent iránt van ben ned…”
(Fi lem 4–5) Ha lá la előtt Dá vid a temp lom épí té sé re össze gyűj tött ön kén -
tes ado má nyo kért mon dott há la imá já ban Is tent di cső í ti: „Most azért, Is -
te nünk, há lát adunk ne ked, és di csér jük a te fen sé ges ne ve det. (…) Bi zony
tő led van mind ez, és csak azt ad tuk ne ked, amit ke zed ből kap tunk.”
(1Krón 29,13–14) Krisz tus ön kén tes ha lá lá ban és fel tá masz tá sá ban a Fiú és
az Atya köl csö nö sen meg di cső í ti egy mást. S új pa ran cso la tot is ad ne künk:
„…aho gyan én sze ret te lek ti te ket, ti is úgy sze res sé tek egy mást!” (Jn 13,34)
Pál áll ha ta tos ság ra va ló buz dí tá sa így kez dő dik: „Mi pe dig há lá val tar to -
zunk az Is ten nek min den kor ér te tek, test vé re im, aki ket sze ret az Úr…, hogy
így ré sze sül je tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus di cső sé gé ben.” (2Thessz 2,13–
14) „A Szent há rom ság nak, / Di csé ret, di cső ség, / Le gyen ma gasz ta lás, / Most
és min den ko ron / Örök há la adás!” (EÉ 40,3) 

g Ga rai And rás

He Ti ÚT RA vA Ló

Szal ma ku pac.  Azon  tró nolt
min dig  a  nyá ron.  Ott  ol vas ta 
A Gyű rűk Urát. Né ha ki né zett
a la pok kö zül, fön tebb a he gyek,
mel let te a dió fa. Kö röt te ál mo -
sí tó zson gás-don gás. Édes ned -
vek il la ta. 
Fel-fel tű nik nyom ol va só ba -

rát ja is – lap ka sajt fü lét meg va -
kar ja. 
Lent a völgy ben a temp lom

és az is ko la. Egé szen pa rá nyi -
nak tűn nek  ilyen tá vol ság ból.
El enyé szők. Mint ha nem is len -
né nek.

* * * 

Most a ma tek lec ke fö lött gör -
nyed, és ar ra a dél után ra gon dol.
A pa nel el vi sel he tet le nül me leg.
A ce ru za he gye ki tört. A kö te -
le zők lis tá ja ott pöf fesz ke dik az
asz ta lon, néz ni is rossz – be gyű -
ri a fi ók ba. 

A  ku tya  szem re há nyón  néz
hol rá, hol az üres tál ká ra. Öccse
a má sik szo bá ban max. hang erőn.
Lent a park ban vi sí toz nak a gye -
re kek. Itt az tán ta nul ni nem le het.
Még csak most kez dő dött, de

már el ment a ked ve.
Is te nem,  de  vissza men ne…
De hisz az a szal ma ka zal már

nincs  ott.  Egy  ré szét  el vit ték
Jós ka bá ék, az zal bé le lik az is tál -
lót. A má sik ku pac meg itt van
a pa nel ban, egy ja vít ha tat lan ál -
mo do zó alatt, aki nek lel két nem -
csak a kaz lak, ha nem a kaz lak hi -
á nya, nem csak a nyár, de az ősz
és a tél is ér le li. A dió fa egy el -
kö vet ke ző  nyá ron  csak  ak kor
ad hat hűs ár nyat, ha ki áll ta az
év kö zi pró bá kat. Csak úgy es het
jól a ka za lon he ve rés, ha mö göt -
te ott az egy éves erő fe szí tés.
A ka zal min dig kö zel.

g – ka nyi ka –

ka zal di a lek ti ka

Em lé ke im kö zött kü lö nö sen ked ves az
a ke ser édes pár nap, ami kor meg tud -
tam, hogy – kü lön bö ző okok mi att –
a csa lá dom tag jai kö zül sen ki nem tud
majd el jön ni a dip lo ma kon cer tem re. 
Az eszem mel meg ér tet tem, el fo gad -

tam a hely ze tet, de a szí vem mé lyén
még is fájt. El néz tem a fo lyo són az elő -
ző na po kon dip lo má zó tár sa im kö zön -
sé gét.  Csu pa  büsz ke ség től  da ga dó
keb lű, ele gáns ro kon. És em lék szem,
hogy mi lyen kü lö nös üres ség töl tött el
a gon do lat ra: ná lam csak a bí rá ló bi -
zott ság  lesz ott  a  ta ná ra i mon kí vül.
Sen ki, aki biz ta tó an mo so lyog ak kor
is, ha el ron tot tam va la mit, aki lel -
ke sen tap sol – bár hogy fo gok ját -
sza ni –, sen ki, aki csak azért örül
ne kem, mert élek, és őhoz zá tar -
to zom. Fá rad tan és re mény te le nül
in dul tam el sé tál ni…
A fő té ren gyö nyö rű en vi rá goz -

tak a fák, min den pad te le em be -
rek kel. Csak az öreg Ma tild, a vá -
ros kép hez  szin te  hoz zá  tar to zó,
bor dó ha jú, szaty ros né ni ült egye -
dül. Ter mé sze te sen nem vé let le nül.
Ma tild né ni nem tar to zott az ön -
ként  mo sa ko dók  né pes  tá bo rá -
hoz.  Más kor  is  be szél tünk  már,
most is – alig hogy só hajt va mel lé
ül tem – meg kér dez te, mi a baj. Se -
gí te ni  per sze  nem  tu dott,  csak
hüm mö gött, bó lo ga tott ma ga elé
meg ér tő en. 
So ká ig hall gat tunk együtt, az tán

őrült gon do la tom tá madt: mi ért ne
jö het ne el ő a dip lo ma kon cer tem -
re. Hir te len fel in du lás ból meg is
hív tam. Könnyed lép tek kel igye -
kez tem vissza fe lé az is ko lá ba, még -
is csak lesz ne kem is kö zön sé gem.
Csak a ka pun ki tó du ló ci lin de res-
frak kos né pek lát tán ka pott el a vak
fé le lem.  Jaj,  mek ko ra  őrült  va -
gyok, egy mos dat lan, szaty ros né -
ni még az üres te rem nél is sok kal
ré me sebb le het. Fu tot tam vissza a
tér re, de Ma tild né ni nek ad dig ra
nyo ma ve szett.
A kö vet ke ző két nap ban sem fu tot -

tunk össze. Ta nul ni va lóm is volt bő -
ven; már-már re mény ked tem, hogy
egyi künk sem vet te ko mo lyan ezt az
egész őrült sé get, és csak oly kor-oly -
kor rán dult görcs be a gyom rom, mi
van, ha még is el jön. 
Az tán  el jött  a  nagy  nap. A  bár -

sony ta pé tás te rem fé nyes re csi szolt,
fa bo rí tá sú szín pa da mö gött re meg -
tem. Vég re ki nyi tot ták az aj tót, a bi -
zott ság  mél tó ság tel je sen  be vo nult
az asz ta la mö gé, ren dez get ték a pa -
pír ja i kat, igaz gat ták a szé ke i ket, az aj -
tó üre sen ásí tott mö göt tük. 

– Hát nem jött el – ál la pí tot tam
meg. Fur csa volt, hogy nem a meg -
könnyeb bü lés, ha nem a ma gá nyos -
ság az erő sebb ér zés ben nem.
Min den ki az órát fi gyel te: még két

perc, még egy. A zon go ra kí sé rőm a
hang sze ré hez lé pett, egy se gí tő di ák ép -
pen be akar ta csuk ni az aj tót, ami kor
va la ki könnye dén, fi no man, csen de sen
be lib bent még az utol só pil la nat ban. 
Elő ször  nem  is mer tem  föl.  Csak

annyit lát tam, hogy egy idős hölgy jött,
gyö nyö rű sö tét kék, csip ke gal lé ros se -
lyem ru há ban, a ke zén fe hér kesz tyű, a
fe jén ha tal mas vi rá gos ka lap. Az utol -

só sor ban ült le. Ele gáns kis tás ká já ból
le gye zőt és egy ap rócs ka szín há zi lát -
csö vet vett elő. Csak ek kor kém lelt kö -
rül. Ami kor meg pil lan tott a füg göny
sar ká nál, szo li dan in tett, és mo soly gott.
Ma tild né ni fö lül múl ta ön ma gát.
Iga zán  nagy sze rű  kö zön ség  volt.

Nem zsi zse gett, nem fész ke lő dött, ha -
nem ko mo lyan, biz ta tón és rend kí vül
oda adó an fi gyelt mind vé gig. Azon az
es tén ne ki ját szot tam, csak ne ki. Nem
ér de kelt már a vizs ga, hogy mi lyen je -
gyet ka pok, csak is ez az idős, ma gá ba
süp pedt élet, amely a ked ve mért egy es -
té re új ra vi rág ba bo rult, és anya lett. 

Az elő adás vé gén min den ki ke zet
fo gott ve lem – mint im már dip lo más
ze ne ta nár ral –, és a di rek tor a ma -
mám nak is gra tu lált.
– Büsz ke le het rá – né zett a sze -

mé be ba rát sá go san. 
– Büsz ke is va gyok – húz ta ki ma -

gát Ma tild né ni. – Ilyen le ány nincs
több a föl dön.
Sen ki nem vá la szolt ne ki sem mit.

Mert hát per sze hogy volt olyan le ány
más is, de ugyan ki tud ná és ki akar -
ná ezt egy anyá nak el ma gya ráz ni. 
So ha sem  lát tam  töb bet.  Ke res -

tem a fő té ren, a busz vá ró nál, az áru -
ház előtt, a sé tá ló ut cá ban, min -
den szo ká sos he lyén, ahol va la ha
ta lál koz tunk,  de  nem  ta lál tam. 
Vé gül el jött a nap, ami kor be -

zárt a kol lé gi um is. Bú csúz ni kel -
lett a vá ros tól, ahol négy évig él -
tem és ta nul tam. Nagy há ti zsá -
kom mal  már  a  busz ra  vár tam,
szed tem egy cso kor száz szor szé -
pet em lék be. A vá ró nál gon do zat -
lan sza kál lú haj lék ta lan ült. Utol -
só le he tő ség ként – hogy leg alább
egy üze ne tet hagy has sak – a fér -
fi hoz  lép tem  ér dek lőd ni  fe lő le. 
– Ma tild? – né zett rám für ké sző

te kin tet tel. – Fo gal mam sincs, ho -
va lett. Sen ki se lát ta már vagy há -
rom he te. 
A bu szom be állt az in du lá si ol -

dal ra. Né mán bó lo gat va lé pe get -
tem  föl fe lé a  lép csőn, ami kor a
fér fi meg rán tot ta a ka ro mat. 
– A cuc ca it árul ta a múlt kor. Bá li

ru hát akart vagy mit, meg egy lát -
csö vet. Ne he zen jött össze ne ki. Fo -
gal mam sincs, mi a fe nét akart az -
zal a ru há val. 
A  so főr  tü rel met le nül  né zett

rám. Lép tem egyet fel jebb. A fér fi
még min dig nem en ge dett. 
– Le het, hogy a te me té sé re akart

ki öl töz ni. Van ilyen – mond ta le -
haj tott fej jel. – Ér ti, még egy szer
utol já ra…
– És mit adott a szép ru há ért?

– kér dez tem a szá jam szé lét ha rap -
dál va. 
– Á, nem volt szin te sem mi ér ték -

je né ki. Vé gül a hal ló ké szü lé két aján -
lot ta fel, pe dig olyan sü ket volt sze -
gény nél kü le, mint az ágyú. Le het,
hogy az lett a vesz te. El üt het te va la -
mi, vagy ki tud ja. Nem tart ja a mi fé -
lén ket szá mon sen ki se. 
A fér fi el en ged te a ka ro mat, a so -

főr tü rel met le nül né zett rám, fel szál -
lok-e vég re. De csak áll tam le haj tott
fej jel, az tán a fér fi fe lé for dul tam, és a
ke zé be nyom tam a száz szor szé pe ket. 
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Anna-Ma i ja Ra it ti la

„no li me tang ere!”
(„Ne érints en gem!”)

Még nem kelt föl a nap,
szí ved he gye i ről még nem fut nak fény lő vi zek,
jég seb zi lá ba dat,
szí ve det hó fa lak,
la vi nák,
de ha jolj le, Mag da lé na,
nézd, mi lyen vi lá gok fa kad nak
a fe ke te föld ből,
a fa gyos föld re pe dé se i ből!
„Uram ir gal mazz”-vi rá gok,
vér pi ro sak, ha lál fe hé rek.
Ha jolj le, Mag da lé na!
Ki nek a lá ba nyo mán fa kad nak?

Még nem kelt föl a nap,
jég seb zi lá ba dat,
kö röt ted la vi nák
és hó fa lak,
de az Uram, ir gal mazz, Uram, ir gal mazz-vi rá gok
már nyíl nak a „Ker tész” lá ba nyo mán.
Vér vö rö sek, fe hé rek…
fényt még rá juk föl di nap nem hin tett.
Ne érints en gem! Fuss, Mag da lé na!
„Menj, és vidd a hírt test vé re im nek!”
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Min den gye rek sze re ti az ál la to kat. A
sze ren csé seb bek nek ott hon  is  van,
így  kö zel ről  is mer het nek  né mely
fajt, míg má sok csak az ál lat kert ben,
a va das park ban vagy a vi dé ki ro ko -
nok nál ta lál koz hat nak ve lük.
Ez utób bi ak kö zé tar to zik az öt éves,

bib li ai ne vet vi se lő Jó zsua is. Szü le i vel
és báty já val vá ros ban él, de édes ap já -
val gyak ran el lá to gat a va das park ba. Itt
Li on el, az orosz lán, Wol fy, a fe hér far -
kas vagy Csö re, a fe ke te bi valy a kis -
fiú ré gi  is me rő sei. Sok min dent tud
már  ró luk,  de  a  leg iz gal ma sabb  az,
hogy apá nak mind egyik ről eszé be jut
egy-egy bib li ai tör té net.
Ezen kí vül sok szor me sél Jo su áról

is. Ar ról az öt éves kis fi ú ról, aki va la -
mi kor ré gen Iz rá el ben élt egy fa lu ban.
Az ő édes ap ja a pusz tá ban az ál la to -

kat le gel tet te, ahol orosz lá nok, med -
vék, kí gyók vagy épp sa sok ólál kod -

tak a nyáj kö rül. Jo sua is sok, ál la tok -
kal kap cso la tos tör té ne tet hal lott a
szü le i től vagy a rab bi tól.
S hogy mennyi vel lett Jó zsua és Jo -

sua oko sabb, ami kor pél dá ul a ví zi -
ló ról, a han gyá ról, a mor mo tá ról, a
sza már ról, a med vé ről vagy az orosz -
lán ról be szél get tek, meg tud hat já tok
Mik lya Luzsá nyi Mó ni ka óvo dá sok -
nak és kis is ko lá sok nak írt Jó zsua és
az ál la tok cí mű köny vé ből. A tör té -
ne tek hez Ke le men Cza kó Ri ta na -
gyon sok ké pet is ké szí tett.

Mik lya Luzsá nyi Mó ni ka: Jó zsua és
az ál la tok – Pár hu za mos tör té ne tek
ovi sok nak, kis is ko lá sok nak. Pa rak le -
tos Köny ves ház, Kis kun fél egy há za,
2011. Ára 3900 fo rint.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Azt hi szem, száz gye rek kö zül leg fel -
jebb, ha öten vagy ha tan lát hat tak éle -
tük ben va kon dot. Nem cso da, hi szen
a föld alatt él, ahon nan csak rit kán és
rö vid idő re jön a fel szín re.
Fe ke te bun dá ja tö mött, bár so nyos

ta pin tá sú, sző re közt rej tő ző sze me
ki csi. Sze gény alig lát ve le. Igaz, oda -
lent, a sö tét ben nincs is szük sé ge rá.
Fül kagy lói is el kor cso sul tak, hi szen
csak aka dá lyoz nák, ami kor já ra ta i ban
sza lad gál.
Na gyon jel lem ző ek erős mell ső lá -

bai, ame lyek kel já ra ta it ké szí ti. Egy-
egy példány akár száz mé ter hosszú
alag út rend szert is bir to kol hat.
A va kond gya ko ri ál lat le ge lő kön,

ré te ken, er dei tisz tá so kon, ker tek ben,
par kok ban – min de nütt lát hat já tok
jel leg ze tes  tú rá sa it.  Ami kor  lá ba it
fel vált va hasz nál va alag utat ás, a fe -
les le ges  föl det  időn ként a  fel szín re
tol ja. A tú rá sok pon to san mu tat ják,
mer re ve zet nek a já ra tok oda lent. 

Gyak ran  fi gyel tem  ásás  köz ben.
Per sze csak kí vül ről néz het tem, hogy
re meg a ku pac, ho gyan gu rul nak le
az ap ró rö göcs kék az ol da lán. Nem
lát hat tam, csak el kép zel tem, mi ként
dol go zik a fe ke te le gény oda lent. 
Ha ép pen ala ku ló tú rást lát tok, na -

gyon  óva to san  lép je tek  kö ze lebb,
mert a va kond a ta laj leg ki sebb rez -
dü lé sét is ész re ve szi, és nyom ban ab -
ba hagy ja a mun kát.
Já ra tai nyá ron a fel szín kö ze lé ben

ve zet nek,  és  na pon ta  több ször  is
be jár ja őket, hogy táp lá lé kot ke res -
sen. Fel fal ja a be le hul lott gi lisz tá kat,
cse re bo gár pa jo ro kat, de ha gyík té -
ved be hoz zá, azt is el kap ja. 
Já ra ta i nál mé lyeb ben van a fé szek -

kam ra, ame lyet oda kint gyűj tött fű -
vel, az er dő ben szá raz le vél lel bé lel ki.

A nős té nyek itt köly kez nek egy vagy
két  al ka lom mal  éven te.  Egy szer re
négy-nyolc fi ó kát hoz nak a vi lág ra.
A va kond já ra ta i ban min dig kel le -

mes a hő mér sék let. Ami kor nyá ron
oda kint 30 fo kot mu tat a hő mé rő, az
alag utak ban  12–17  fo kot  mér nek,
té len pe dig (igaz, ak kor a já ra tok mé -

lyeb ben van nak) –2 és +1 fok kö zött
vál to zik a hő mér sék let.
A va kond rak tá rat is ké szít. Gi lisz -

tá kat hal moz fel, ki csit meg rág ja őket,
hogy ne tud ja nak el mász ni, és a szű -
kös na po kon be lő lük fa la to zik.
A  ker té szek  nem  sze re tik  sze -

gényt, pe dig sok kár te vőt pusz tít el
a föld alatt.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy va -
kond?
2. Van fe hér va kond is?
3. Mi lyen el len sé gei van nak?

va kond

me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. 70–130 gramm; 2. rit kán,
de elő for dul; 3. ha a fel szín re jön, ak -
kor a ró ka, a borz, az uhu.

Az Úr egy nap így szólt Áb ra hám hoz:
– Cso ma golj, és in dulj! Hagyd ott

a  ro kon sá go dat,  és  menj  el  ar ra  a
föld re, ame lyet mu ta tok ne ked! Nagy
nép pé  tesz lek,  annyi  utó dod  lesz,
mint égen a csil lag.
Áb ra hám szót fo ga dott az Is ten -

nek, bár nem tud ta, hogy ho va kell
men nie.

Az Úr pe dig meg tar tot ta ígé re tét.
El ve zet te  Áb ra há mot  és  fe le sé gét,
Sá rát, va la mint szol gá ló i kat és ál la ta -
i kat  Ká na án  föld jé re.  Ábrahámot
pedig gaz da gon megál dot ta, va gyo na
egy re nőtt, mind több ál la ta lett. 
Ő pedig so ha nem fe lej tett el há -

lát adni az Is ten nek: sok szor épí tett
ol tárt ne ki.

Me lyik úton jut el Áb ra hám és Sá -
ra az új ott ho nuk ba? Ha jól old já -
tok meg a fel ada tot, az ol tá ro kon
ta lál ha tó szó ta gok ból Áb ra hám
és Sá ra ere de ti ne vét ol vas hat já tok
össze. 

Ez lesz a meg fej tés, ezt kell be kül -
de ne tek.

Test vé rek a Bib li á ban
b Mostinduló,hatrészessorozatunkbanaháromősatya–Ábrahám,Izsák

ésJákób–történetételevenítjükfel.Mindegyikrészhezegy-egyfel-
adatistartozik.Ezekhelyesmegfejtéseitösszegyűjtveasorozatvégén
küldjétekelszerkesztőségünkcímére(EvangélikusÉletszerkesztősé-
ge,1085Budapest,Üllőiút24.).Aborítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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b Azideiáltalánostisztújításso-
ránaDéliEvangélikusEgyház-
kerületbenagyülekezetekpres-
bitériumai újraválasztották a
tisztségetazelőzőciklusbanis
betöltőkerületifelügyelőt,Ra -
dos né Len gyel An nát. Egyhá-
zunkelsőésegyelőreegyetlen
női kerületi felügyelőjével az
előzőciklustapasztalatairólésa
következőhatesztendőterveiről
beszélgettünk.

– Az egy ház ke rü le ti köz gyű lés ke -
re té ben szep tem ber 22-én lesz Fel -
ügye lő asszony be ik ta tá sa a kecs ke -
mé ti evan gé li kus temp lom ban. Mi -
lyen ér zés töl ti el, ami kor ar ra gon dol,
hogy im már má sod szor sza vaz tak bi -
zal mat Ön nek a dé li gyü le ke ze tek?
–  Büsz ke  va gyok  rá,  és  kö szö -

nöm a pres bi té ri u mok nak az új bó li
le he tő sé get. Fon tos nak tar tom, hogy
a je lö lé se met egy han gú lag fo gad ta el
a  köz gyű lés,  majd  a  gyü le ke ze tek
pres bi té ri u mai is egy han gú lag sza -
vaz tak meg új ra a ke rü le ti fel ügye lői
tiszt ség re. Ugyan is egyet len je lölt re
is le het nem mel vok sol ni.
Az el múlt hat év alatt igye kez tem

a bi zal mat meg szol gál va lel ki is me re -
te sen,  ön zet le nül  és  na gyon  nagy
sze re tet tel vé gez ni fel ada ta i mat. Szin -
te min den ren dez vé nyen ott vol tam,
meg szó lít ha tó vol tam. Nem csak ün -
ne pi ese mé nyek re, ha nem sze re tet -
ven dég sé gek re vagy más al kal mak ra
is sok szor hív tak. A fel ügye lők szá -
má ra évek óta szer ve zek re gi o ná lis
kon fe ren ci á kat,  ahol  a  meg hí vott
szak em be rek se gít sé gé vel igyek szem
a mun ká ju kat se gí te ni. Mind eze ket
ter mé sze te sen min den fé le el len szol -
gál ta tás  nél kül.  Én  annyit  kap tam
már az élet ben Is ten től, és annyi ra
fon tos a hi tem, hogy azt pénz re vál -
ta ni nem aka rom.

– Aki nyo mon kö vet te a Dé li Egy -
ház ke rü let el múlt hat évét, az tud ja,
na gyon sok öröm mel lett egy-két ne -
héz ség gel is szem be kel lett néz ni ük a
ke rü let há za tá ján Gáncs Pé ter püs -
pök kel…
– Tör vé nye ink sze rint a ke rü le ti fel -

ügye lő a püs pök kel egyen ran gú ve ze -
tő ként áll az egy ház ke rü let élén. Ez azt
is je len ti, hogy ne künk ket tőnk nek kell
a ke rü le ti szin tű fel ada to kat – adott
eset ben prob lé má kat – fe le lő sen meg -
vi tat ni, ja vas la to kat ten ni, dön té se ket
hoz ni. Ez nem min dig egy sze rű, hi -
szen más-más sze le tét lát juk az élet -
nek: egyi künk az egy ház tól anya gi lag
füg get len  vi lá gi ként,  má si kunk  az
egy ház ban  ben ne  élő  lel kész ként,
püs pök ként lát ja a dol go kat. En nek el -
le né re úgy  ér zem,  az  el múlt hat  év

alatt püs pök úr ral jól együtt tud tunk
dol goz ni. Ha nem így lett vol na, nem
is vál lal tam vol na a je lö lést.

– Szűk más fél éve töl töt te be a fel -
ügye lői posz tot 2008 feb ru ár já ban,
ami kor azEvan gé li kus Élet in ter jút kö -
zölt Ön nel. Eb ben két, meg ol dás ra
vá ró fel ada tot emelt ki. Az egyik a fi -
a tal lel kész nők, pon to sab ban a gyes, il -
let ve a gyed meg ol dat lan hely ze te volt.
–  Ez  rész ben meg ol dó dott.  Na -

gyon sze ret ném, ha – a vi lá gi gya kor -
lat hoz ha son ló an – idő vel az egy ház -
ban is si ke rül ne há rom év re ki ter jesz -
te ni ezt az anya gi tá mo ga tást.

– A má sik „szív ügye” a be osz tott
lel ké szek hely ze te volt. Idé zem az in -
ter jú ból: „Úgy vé lem, min dent meg
kell ten ni an nak ér de ké ben, hogy ne
le gye nek ki té ve lel ké szi fe let te sük ké -
nyé nek-ked vé nek, ne le hes sen né ha
akár a vég le te kig is ki hasz nál ni őket.”
Ez zel kap cso lat ban tör tént vál to zás?
– Ami kor 2006-ban ke rü le ti fel -

ügye lő let tem, több fi a tal be osz tott
lel ké szünk is meg ke re sett ez ügy ben.
Sok konflik tus  szár ma zott ugyan is
ab ból,  hogy  nem  biz to sí tot ta  őket
mun ka kö ri le írás, így gyak ran tel je -
sen ki szá mít ha tat lan volt, mi kor és
mi lyen szol gá la tot kel lett el lát ni uk.
Ez, saj nos, ma sincs más ként. Hi á ba
tet tem ja vas la tot egy egy sé ges be osz -
tott lel ké szi mun ka kö ri le írás el ké szí -
té sé re,  az  il le té kes  gré mi um  nem
kí ván ta na pi rend re tűz ni a kér dést.

– Mi ért nem?
– Ar ra hi vat koz tak, hogy a lel ké -

szi díj le vél ben ben ne van a mun ka -
kö ri le írás is. Nincs ben ne.

– Min den gyü le ke zet más, ho gyan
le het ne ak kor egy köz pon ti mun ka kö -
ri le írást meg al kot ni?
– A be osz tott  lel ké szek  fel ada ta

min den hol ugyan az. A pa ró kus lel -
ké szek vég zik a több és fe le lős ség tel -
je sebb mun kát.

– Ha már or szá gos gré mi u mo kat
em lí tett, Ön nem csak a Dé li Egy ház -
ke rü let fel ügye lő je, de or szá gos fel -
ügye lő-he lyet tes is. Az el ső cik lu sa vé -
gén mi lyen ké pe van a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház ról?
– Ha fi no man aka rok fo gal maz ni,

ak kor azt mon dom, sok kal ár nyal -
tabb, mint a cik lus ele jén. Meg vá lasz -
tá som előtt át la gos temp lom ba já ró,
hí vő  em ber  vol tam,  aki  ab ban  a
meg tisz tel te tés ben  ré sze sült,  hogy
több gyü le ke zet pres bi te re is le he tett.
Egy ház ke rü le ti fel ügye lő ként azon -
ban be le lát hat tam az egy há zi szer ve -
zet mű kö dé sé be, ily mó don – sok jó
do log mel lett – né hány, szá mom ra
meg döb ben tő és el fo gad ha tat lan je -
len sé get is ta pasz tal tam.

– Mint pél dá ul?
–  El ső sor ban  a  kö vet ke ze tes ség

fon tos sá gát hang sú lyo zom min den -

ben, saj nos azon ban sok szor en nek
épp az el len ke ző jét ta pasz ta lom. Az
egy ház ban  ko moly  dol gok ban  kell
egy más ra  épít kez ni,  nem  le het  a
dol go kat  hat éven ként  új ra kez de ni.
Az nem ve zet se ho va, hogy egy szer
meg sza va zunk egy dön tést, majd a
kö vet ke ző ülé sen hom lok egye nest el -
len ke ző kép pen dön tünk.

– Ez ho gyan for dul hat elő?
– A mi egy há zunk is a de mok rá ci -

án ala pul. Eb ből fa kad, hogy dön tés -
ho zó tes tü le te ink ben egy aránt van nak
vi lá gi és lel ké szi kül döt tek, akik más-
más  men ta li tá sú ak.  Rá adá sul  más-
más  hát tér ből  ér kez nek,  kü lön fé le
ér dek cso por to kat kép vi sel nek, adott

eset ben más képp tud ják a lob bi te vé -
keny sé gü ket ér vé nye sí te ni.

– Ön nem egy szer nem mel sza vaz
még ak kor is, ha egye dül ma rad a vé -
le mé nyé vel. Nem sze gi ez a ked vét?
– Nem, sőt na gyon is fon tos nak

tar tom,  hogy  a  jegy ző könyv ben  is
rög zít sék  a  vé le mé nye met.  Utó lag
több ször is be iga zo ló dott, hogy ne -
kem volt iga zam.

– Pél dá ul?
– A men tő au tó ta lán a leg jobb pél -

da. Az Evan gé li kus Élet ben is több -
ször le he tett ol vas ni a fel hí vást: ado -
má nyoz zunk mi, evan gé li ku sok egy
men tő au tót, és így já rul junk hoz zá a
rossz anya gi hely zet ben lé vő or szág
tá mo ga tá sá hoz. Nem ér tet tem egyet
ez zel az el ha tá ro zás sal és fel hí vás sal,
és az or szá gos pres bi té ri um ban egye -
dül én sza vaz tam nem mel. Ez után
töb ben fel hív tak, és meg kö szön ték,
hogy kép vi sel tem a vé le mé nyü ket. Be
is  bi zo nyo so dott:  a  szük sé ges  öt -
ven mil lió fo rint nak csak a tö re dé ke
gyűlt össze ado mány ként a hí ve ink -
től.  Pi kan té ri á ja  en nek  az  ügy nek,
hogy az evan gé li kus egy ház ál tal vá -
sá rolt men tő au tó nem a sze gény or -
szág ré szek te le pü lé se in jár, ha nem az
anya gi lag jól szi tu ált bu da pes ti II. ke -
rü let ben…

– A kö vet ke ze tes sé gen túl mit emel -
ne még ki az egy ház mű kö dé sét il le -
tő en?
– A fe le lős sé get. Dön té se ink előtt

fe le lő sen gon dol juk át, mit sze ret nénk,
és eh hez mi lyen fel té te lek áll nak a ren -
del ke zé sünk re.  Em lék szem  ar ra  az
or szá gos pres bi té ri u mi ülés re, ame -
lyen  ar ról  kel lett  dön te nünk,  hogy
meg fi nan szí roz zuk-e egyik gyü le ke -
ze tünk  ta ta ro zá si  hi á nyát.  Tör tént

ugyan is, hogy a vál lal ko zó le lé pett a
gyü le ke zet pén zé vel, a kö zös ség tag -
jai pe dig – aho gyan len ni szo kott – az
or szá gos egy ház hoz for dul tak se gít -
sé gért. Nem  ér tet tem  egyet  a  több
mil lió fo rint ki fi ze té sé vel, mert mind -
ez egy kis fa lu ban tör tént, a vál lal ko -
zó is kör nyék be li volt. Nem hi szem el,
hogy ne le he tett vol na a meg bí zás előtt
utá na ér dek lőd ni a vál lal ko zó nak, re -
fe ren ci á kat gyűj te ni a mun ká já ról.
De a fe le lős ség a má sik irány ban is

igaz. Ha el ha tá roz zuk, hogy se gí tünk
egy gyü le ke zet nek pél dá ul egy fel újí -
tás ban, ak kor tény leg érez zük a fe le -
lős sé get,  azt,  hogy  az  a  kö zös ség
szá mít ránk.

– Úgy lá tom, a jegy ze tei kö zött még
van né hány kul csszó, te hát van, ami -
ről szí ve sen be szél ne…
– Az elő ző ket tő ből kö vet ke zik a

ta ka ré kos ság.  Az  a  ta pasz ta la tom,
hogy sok szor nincs rend szer gaz da -
sá gi  té ren.  Van,  ami re  min dig  jut
pénz, és van, ami re nincs – lob bi te -
vé keny ség, hű bé ri vi szo nyok be fo lyá -
sol ják itt is a dön té se ket.

– Ezek elég erős ki fe je zé sek.
– De saj nos iga zak. 
– Tér jünk vissza a dé li ke rü let hez.

A ke rü let hon lap ján is ol vas ha tó az
Ön 2011-es fel ügye lői je len té se, ame -
lyet áp ri lis vé gén a nagy szé ná si köz -
gyű lé sen mon dott el. Eb ben a biz ta -
tó és öröm te li dol go kat emel te ki.
Pél dá ul re mény sé ge ként em lí tet te
a fi a ta lo kat.
– A Dé li Egy ház ke rü let ok ta tá si in -

téz mé nye i ben fo lyó mun ka mél tán
le het  a  büsz ke sé günk. Meg kér tem
né hány  igaz ga tót,  hogy  küld je  el,
di ák ja ik  mi lyen  ered mé nye ket  ér -
tek el a kü lön fé le ver se nye ken. Or szá -
gos meg mé ret te té se ken szá mos eset -
ben az el ső há rom kö zött vol tak ta -
nu ló ink. Ha be le kez de nék a rész le tek
is mer te té sé be, hosszan-hosszan so -
rol hat nám eze ket a nagy sze rű ered -
mé nye ket.

– Len gyel An na köz tu dot tan ok ta -
tá si in téz mény-pár ti. Pe dig so kan
van nak azon a vé le mé nyen: nem
len ne sza bad ennyi óvo dát, is ko lát
fenn tar ta nunk. Fő leg, hogy nem csak
evan gé li kus di á kok ta nul nak ben -
nük.
– Igen, én is gyak ran hal lom eze -

ket a vé le mé nye ket, azon ban ok ta tá -
si  in téz mé nye ink  már  bi zo nyí tot -
ták, hogy élet ké pe sek. Emel lett na -

gyon fon tos misszi ói fel ada tot is be -
töl te nek. Em lé kez zünk vissza, hogy
az  el múlt  tör té nel mi  ko rok ban  a
gyü le ke ze te ink épí tet ték és tar tot ták
fenn is ko lá in kat. Saj nos azon ban az
1948-as ál la mo sí tás nak va la mennyi
ál do za tul esett, az utá na kö vet ke ző
év ti ze dek ben  pe dig  a  mar xiz mus
lett  az  új  „ál lam val lás”.  Épp  ezért
kell örül nünk min den mos ta ni, új le -
he tő ség nek.
Ok ta tá si in téz mé nye ink élén el kö -

te le zett evan gé li kus igaz ga tók áll nak,
akik pe da gó gus kol lé gá ik kal együtt
igye kez nek ma xi má li san el lát ni a rá -
juk bí zott fel ada to kat. És gon dol junk
be le, mi cso da üze ne te van an nak, ha
di ák ja ink  va la me lyik  evan gé li kus
gim ná zi um ta nu ló ja ként nye rik meg
a ha zai vagy nem zet kö zi ver se nye ket!

– Azon ban az is gyak ran el hang -
zik ki fo gás ként, hogy evan gé li kus is -
ko lá ink tól nem nö vek sze nek gyü le ke -
ze te ink.
– Saj nos ezt én is ta pasz ta lom. De

rög tön hoz zá te szem azt is: nem biz -
tos, hogy ez az is ko lák hi bá ja. Nem
a szü lők fel ada ta len ne el vin ni a gye -
re ke ket a temp lom ba? Gyak ran hal -
lom ki fo gás ként, hogy olyan fá radt a
szü lő és a gye rek, nincs ere je az is ten -
tisz te let re. Hát nem pont a fá rad tak -
nak  kell  el men ni  és  töl te kez ni  az
ige mel lett? A lel ki nyo mo rú sá gunk
meg döb ben tő mér té kű – azért kell
el men ni a temp lom ba, hogy a lel künk
le gyen egész sé ges!

– Fel ügye lői je len té sé ben a fi a ta lok
mel lett az idő se ket ne vez te meg má -
sik re mény sé ge ként.
– A mi ke rü le tünk elöl jár az idő -

sek meg be csü lé sé ben. Ko szo rús Osz -
kár le kö szönt  nyu gat-bé ké si  egy -
ház me gyei  fel ügye lő  so kat  tett  ez
ügy ben. Az egyik re gi o ná lis fel ügye -
lői  ta lál ko zón kon  még  me mo ran -
du mot is meg fo gal maz tak a részt ve -
vők.  Ma gam  is  fon tos nak  tar tom,
hogy  a  jó  kar ban  lé vő,  hat va nas,
het ve nes éve ik ben já ró nyug dí ja sa ink
fel ada tot kap ja nak a gyü le ke ze tek ben,
az egy ház ban. Ala kul ja nak lá to ga tó -
cso por tok  –  mint  pél dá ul  a  solt -
vad ker ti gyü le ke zet ben –, le gye nek
fog lal ko zá sok,  ké zi mun ka kö rök,
mint pél dá ul a De ák té ren vagy Tót -
kom ló son.

– Az idei ál ta lá nos tiszt újí tás so -
rán több gyü le ke ze tünk ben szép pél -
dá ját él het ték meg a ge ne rá ció vál tás -
nak. Az idő seb bek át ad ták he lyü ket
a fi a ta lab bak nak a pres bi té ri u mok -
ban. Mi a vé le mé nye er ről?
– Ez is össze cseng az imént em lí -

tett kulcs sza vak kal, a kö vet ke ze tes -
ség gel és a fe le lős ség gel. Én is azt gon -
do lom, hogy idő vel át kell ad ni a ta -
pasz ta la ta in kat,  ki  kell  ne vel ni  az
utó da in kat. Fi a ta lí ta nunk kell. An dor -
ka Ár pád egy ház me gyei fel ügye lő től
lát tam er re szép pél dát: a most in du -
ló cik lus ban már nem vál lalt zsi na ti
tag sá got, ha nem át ad ta he lyét a fi á -
nak, akit meg is vá lasz tot tak egy ház -
me gyei kül dött nek.
Ezt a fi a ta lí tást sze ret ném én is az

egy ház ke rü le ti fel ügye lő-he lyet te si
tiszt ség ben. He lyet te sem ként na gyon
szí ve sen dol goz nék együtt dr. Me kis
Vik tó ri á val, aki vég zett sé gé nél, egy -
ház is me re té nél és ko rá nál fog va al kal -
mas len ne er re a fel adat ra. De er ről a
kér dés ről is a szep tem be ri köz gyű lés
fog dön te ni.

– Mit sze ret ne más ként csi nál ni az
el kö vet ke zen dő hat év ben?
–  Szi go rúbb  sze ret nék  len ni,  és

sze ret nék job ban ki áll ni a jó dol gok
mel lett. Egy há zunk ban na gyon sok
ér ték és ér té kes em ber van – eze ket
kell erő sí te nünk.

g Bo da Zsu zsa

kö vet ke ze tes ség, fe le lős ség, ta ka ré kos ság
Be szél ge tés Ra dos né Len gyel An na dé li egy ház ke rü le ti fel ügye lő vel

az észa ki egy ház ke rü le ti fel ügye lő ik ta tá sa – 
hely szín vál to zás

Dr. Fáb ri György nek, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let meg vá lasz tott
fel ügye lő jé nek be ik ta tá sá ra a csö mö ri evan gé li kus temp lom ban ke rül sor
szep tem ber 21-én, pén te ken 14 órai kez det tel. Ezt kö ve tő en 16 óra kor kez -
dő dik az egy ház ke rü let ala ku ló köz gyű lé se. Ezek re az al kal mak ra min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az egy ház ke rü let el nök sé ge.

meg hí vó – fel ügye lő ik ta tás ra
„Ezüs töm és ara nyam nin csen, de amim van, azt adom ne ked…” (Ap Csel 3,6)
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé se sze re tet tel meg hív ja Önt

és ked ves csa lád ját ar ra az ün ne pi is ten tisz te let re, ame lyen Ra dos né Len -
gyel An nát, az egy ház ke rü let is mét meg vá lasz tott fel ügye lő jét Gáncs Pé ter
püs pök be ik tat ja tiszt sé gé be. Az al ka lom ra szep tem ber 22-én, szom ba ton
fél 11-kor a kecs ke mé ti evan gé li kus temp lom ban (6000 Kecs ke mét, Sza -
bad ság tér 3.) ke rül sor. Az is ten tisz te le tet ün ne pi köz gyű lés kö ve ti.
Erős vár a mi Is te nünk!
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Fótiút73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,
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And rás; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Éva; XIX.,Hungária
út37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (családi) Győri
Já nos Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
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Összeállította: Boda Zsuzsa

meg hí vó csen des nap ra
Sze re tet tel meg hív juk a Bet há nia CE Szö vet ség bu da pes ti csen des nap já ra,
amely Áld jad, lel kem, az Urat! cím mel szep tem ber 15-én 10 óra kor kez dő -
dik a jó zsef vá ro si re for má tus temp lom ban (Bu da pest VI II. ker., Sa lét rom u.
5.). Al kal munk 15.30-ig tart. Az ebéd szü net ben szend vi csek kel és te á val tu -
dunk szol gál ni a részt ve vők szá má ra. Bő vebb in for má ció: www.ce-union.hu.

evan gé li kus if jú sá gi mű sor a ma gyar te le ví zi ó ban
Evan gé li kus if jú sá gi mű sort köz ve tít a Ma gyar Te le ví zió szep tem ber 9-
én, va sár nap az M1-en 10.25-kor, az M2-n 13.25-kor. A mű sor ban be mu -
tat juk a Boyz less Vo i ce együt test. Bre bovsz ky Klá rá val, az együt tes ve -
ze tő jé vel Smi dé li usz Gá bor be szél get. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de -
ző: Hor váth Ta más.

Le he tet len  el fo gult ság  nél kül  ír ni
ar ról, hogy el tá vo zott kö zü lünk az
Örök ké va ló ság ba ked ves test vé rünk,
ba rá tunk, ta nács adónk, imád ko zó -
tár sunk,  Bre bovsz ky Gyu la. El fo -
gult nak kell len nünk, ha el ol vas suk
az élet raj zát, mert ő is el fo gult volt
egész éle té ben az  Is ten ügye  iránt.
1925. áp ri lis 19-én szü le tett Oros -

há zán. Gyer mek ko ra óta fog lal koz -
tat ta a kül misszió gon do la ta, ami kor
Sré ter Fe renc oros há zi evan gé li zá ci -
ó ján elő ször hal lott en nek fon tos sá -
gá ról. Már a kö zép is ko lá ban a Lu ther
Szö vet ség el nö ke lett, és a teo ló gi á -
ra ké szült. Misszi ói hi va tás tu da tá ban
erő sí tet ték hit ok ta tói: Csep re gi Bé la
és Ko szo rús Osz kár. 1947 nya rán már
részt  ve he tett  a  misszió egye sü let
kon fe ren ci á ján, és a teo ló gi á ra ke rül -
ve új já szer vez te a Teo ló gu sok Misszi -
ói Mun ka kö zös sé gét.
Egész éle tét, min den szol gá la tát át -

jár ta a kül misszi ói fe le lős ség. Szí ve -
sen szol gál ta vol na Urát ide gen föl -
de ken  is,  de  ha zánk ban  volt  na -
gyobb szük ség rá, és Is ten meg aján -
dé koz ta őt az zal, hogy nyug dí jas ként
si ke rült el érnie az Evan gé li kus Kül -
misszi ói  Egye sü let  új já ala ku lá sát
1991-ben, mely nek elő ször szer ve ző -
tit ká ra, majd tisz te let be li el nö ke lett.
1949-ben Sza bó Jó zsef püs pök Ma -

la ki ás  pró fé ta  igé jé vel  avat ta  lel -
késszé: „A pap nak aj kai őr zik a tu do -

mányt, és az ő szá já ból tör -
vényt vár nak, mi vel a Se re gek
Urá nak kö ve te ő.” (Mal 2,7) Se -
géd lel ké szi szol gá lat ra a bu da -
fo ki, óbu dai, cse pe li, csög lei és
pá pai gyü le ke zet be ren del te
püs pö ke. 1955-ben meg hív ta
őt Őri mo gyo rósd gyü le ke ze -
te, ahol ti zen öt évig szol gál ha -
tott. 
Eb ben az idő ben vet te fe le -

sé gül Rad nó ti Ilo nát, aki ko -
ráb ban  a  misszió is ko la  nö -
ven dé ke volt, és szin tén el kö -
te lez te  ma gát  a  kül misszi ói
szol gá la t ra.  Két  gyer me kük
szü le tett: Éva és Já nos. Fe le sé -
ge min den mun ká já ban hű sé -
ges se gí tő tár sa volt; öt ven há -
rom évet él het tek együtt.
Újabb ti zen öt év kö vet ke -

zett a Bé kés me gyei Csor vá -
son. Ne héz te rep, ne héz idők -
ben:  a  párt ál la mi  ha ta lom
1980-ra  szin te  le he tet len né
tet te  a  gyü le ke ze ti  mun kát.
Csor vás ról Tá pió szent már ton gyü -

le ke ze te hív ta meg, itt tíz év szol gá -
la ti időt ka pott nyug dí ja zá sá ig. Eb ben

az idő ben egy ki csit fel sza ba dul tab -
ban vé gez het te misszi ói mun ká ját,
szer vez he tett,  ter vez he tett.  Ek kor

kör vo na la zód tak ben ne a kül -
misszi ói egye sü let ter vei is.
1984-ben is mer ke dett meg

sze mé lye sen  az  ál ta la  is  na -
gyon tisz telt Ku nos Je nő vel, aki
Kí ná ban vég zett misszi ói szol -
gá la tot a há bo rú előtt. Szo ros
ba rát ság ala kult köz tük, ez is
se gí tet te őt az egye sü let új ra -
in dí tá sá ban. A sok és hasz nos
ta nács mel lett ige hir de té se i vel
és kül misszi ói ira tok ter jesz -
té sé vel, köny vek szer kesz té sé -
vel szol gált. Meg em lít het jük a
Ma gyar ho ni evan gé li kus misz-
szi o ná ri u sok és a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Kül misszi -
ói Egye sü let tör té ne te cí mű
köny veit.
A Nyug dí jas Lel ké szek Ott -

ho ná ba  1998-ban  köl tö zött
be  fe le sé gé vel  együtt.  Szol -
gá la tát itt is ko mo lyan vet te:
a di a ko nisszák és a nyug dí jas -
ott hon la kói kö zött rend sze -
re sen be szá molt a kül misszió

hely ze té ről, és kö zö sen is imád koz -
tak a kinn szol gá ló test vé re kért.
A be teg sé gek őt sem kí mél ték, és

Is ten több ször adott erőt ne ki a gyó -
gyu lás ra,  de  min den nap  el ké szült
ar ra, hogy el kell bú csúz nia e küz del -
mes élet től. Meg döb ben tő volt, hogy
a ha lá la előt ti na pon, au gusz tus 14-
én jegy zet fü ze té be eze ket a so ro kat
ír ta:
„Tu dom, hogy  fel tá ma dok.  Hi -

szem,  Jé zus  vé re  el tör li  bű ne i met,
örök éle tem van. Kö szö nöm a szép 87
évet, csó ko lok min den kit sze re tet tel,
Is ten az én Uram! Ti é tek is ő Krisz -
tus ban.

Ne fél je tek, a ha lál csak álom. Le -
gye tek hű sé ge sek, oda át ta lál ko zunk.
Is ten: Nem  ti  vá lasz tot ta tok  en -

gem.
Én: Jé zus hí vott el, így let tem lel -

kész. Jó volt ne ki szol gál ni. Nem hi -
á ba  él tem,  a  csa lá dom  tag jai  nagy
aján dék  vol tak  ne kem,  igen  nagy
aján dék.
Ál das sék ér te az Úr! Ke gye lem a

re mény sé gem. Bol dog nép az, amely -
nek Is te ne az Úr! Ámen.”
Kell  eh hez  va la mit  hoz zá ten ni?

Vé ge ze tül  áll ja nak  itt  Pál  apos tol
sza vai:  „Be szé dem és ige hir de té sem
sem az em be ri böl cses ség meg ej tő
sza va i val hang zott hoz zá tok, ha nem
a Lé lek bi zo nyí tó ere jé vel…” (1Kor 2,4)
Föl di bú csút au gusz tus 27-én a ke -

len föl di  evan gé li kus  temp lom ban
vet tünk tő le.

g BEn c zE Im ré né

in me mo riam Bre bovsz ky Gyu la
(1925–2012)

Ala csony ter me tű, szi kár, ba ráz dált és
so vány ar cú fér fi – ilyen volt, ami kor
elő ször ta lál koz tam ve le ke re ken har -
minc éve. Sze rény, csen des, sor sá hoz
iga zo dó, a ke ve set is meg be csü lő, szí -
vós ter mé sze tű, el ve i hez ra gasz ko dó
em ber ként, egyé ni ség ként is mer tem
meg ké sőbb az év ti ze dek so rán. Most
a gyöm rői új te me tő ben a sok év ti ze -
des szol gá la ta alatt meg ko pott Lu ther-
ka bát jában, ke zé ben so kat for ga tott és
ol va sott,  meg ko pott  Bib li á já val  pi -
hen. A ke reszt fej fa táb lá ján csak
ennyi: Van csó Jó zsef 1915–2012.
Nem  tu dom,  ki  ho gyan  éli

meg a te me tői fej fák kal, sír kö -
vek kel s az alat tuk nyug vók kal
va ló  ta lál ko zást.  Szá mom ra
min den egyes fej fán és sír kö vön
a  szür ké nek  vélt  két  év szám
közt az iga zán fény lő és lük te -
tő a nagy kö tő jel! Egy tör té nel -
mi sza kaszt, ben ne egy meg is -
mé tel he tet len  em be ri  éle tet,
sor sot je lez.

Van csó Jó zsef 1915.  feb ru ár
14-én Te mes vá ron szü le tett vá -
ros ve ze tői,  rész ben  ne me si,
nagy pol gá ri csa lád ban az el ső
vi lág há bo rú nyo mo rú sá gos ide -
jén.  Fel nö ve ke dé sét  kö ve tő en
egye te met vég zett Pas sa u ban,
és ta ná ri dip lo mát szer zett fi lo -
zó fia  sza kon.  Egye te mi  évei
alatt egy re fon to sab bá vált szá -
má ra a teo ló gia, az em be ri ví zi ó kat,
okos ko dást és lo gi kát át lé pő, Is ten -
ről szó ló tu do mány. 
Köz ben ki tört a má so dik vi lág há -

bo rú, igye ke zett hát Pas sa u ból ha za -
jut ni. Az idő köz ben le zárt ma gyar–
ro mán ha tá ron kény sze rült át szök -
ni, hogy az övé i hez, Te mes vár ra jus -
son. Mi vel ott hon le he tet len és jö vőt -
len  kö rül mé nyek  fo gad ták,  új ra
vissza szö kött Ma gyar or szág ra. Fel ke -
res te Or dass La jos püs pö köt, se gít -
sé gét kér ve. A püs pök ta ná ri el he lyez -
ke dést ja va solt ne ki, de ő a sop ro ni
evan gé li kus teo ló gi ai fa kul tást vá lasz -
tot ta, hogy lel kész le hes sen. 
Sop ron ban avat ta lel késszé 1949-

ben Sza bó Jó zsef püs pök. Ek kor kez -
dőd tek  se géd lel ké szi  évei,  de  már
nem egye dül, ha nem éle te pár já val,
Kal már Idá val, aki vel 1950. feb ru ár 12-

én kö tött há zas sá got. Hat van két évi
kö zös, sok-sok ter het, küz del met je -
len tő élet út juk, szol gá la tuk in nen in -
dult. Pi lis, Dán szent mik lós, 1951-ben
Me ző túr,  1952-ben Oros há za volt a
szol gá la ti ál lo má suk. Volt hely, ahol
szol gá la ti la kás hí ján gyü le ke ze ti te -
rem ben lak tak. Ilyen kö rül mé nyek kö -
zé szü le tett el ső gyer me kük is. (Ké -
sőbb még két gyer me kük szü le tett.)
1953-ban  a  Ba ra nya me gyei Má -

gocs ra he lyez te De zsé ry Lász ló püs -

pök. Itt is a há bo rú utá ni ma gyar tör -
té ne lem sors csa pá sai kí sér ték. A ki -
te le pí tés ré vén a gyü le ke zet lét szá ma
a tö re dé ké re zsu go ro dott, a kör nye -
ző fal vak ban is csak pár meg ke se re -
dett öre get ha gyott a po li ti ka a szü lő -
föld jén.  Van csó  Jó zsef  nyelv tu dá sa
ré vén né metül is erő sí tet te a meg ma -
rad ta kat az evan gé li um hir de té sé vel. 
1960-ban  Kál dy Zol tán püs pök

Gyöm rő re he lyez te.  Itt har minc két
évig szol gált fe le sé gé vel és fel nö vek -
vő  gyer me ke i vel.  E  he lyütt  sem  a
Ká na ánt  ta lál ta.  Egy  épp  a  há bo rú
előtt szer ve ző dő gyü le ke zet és az ez
idő ben el kez dett temp lom épí tés ke -
mény fel ada tai vár ták, mely nek gond -
já val-ba já val ma gá ra hagy ta az egy -
ház ve ze tés  is.  Mind ezek  el le né re
„zász lós ha jó ként” az ügy élé re állt: kö -
vet hord va, mal tert ke ver ve a gyü le -

ke zet ak ko ri fel ügye lő jé vel, Ga ram -
sze gi Já nos sal be fe jez ték az evan gé li -
umhir de té s má ig mél tó he lyének, a
temp lom nak a fel é pí té sét. 
A szol gá lat azon ban nem könnyeb -

be dett. Ahogy ko ráb ban a ki te le pí tés
ros kasz tot ta meg a gyü le ke ze te ket,
úgy ros kasz tot ta az egy há zi éle tet és
a lel ke ket a hat va nas, het ve nes, nyolc -
va nas évek ideo ló gi ai presszi ó ja. Pár
hit hű, szol gá la tot is vál la ló, ám idő -
sö dő hit test vér rel és csa lád já val ma -

gá ra ma radt a lel kész az új ra csak
rész vét len, a po li ti ka szo rí tá sá -
ban gúzs ba kö tött egy ház ve ze -
tés ár nyé ká ban. 
Ma ga  ha ran go zott,  ma ga

kán to ri zált. Te len te ma ga me le -
gí tet te a meg der medt, pa raffi -
nos  fű tő ola jat  éj fél tájt,  hogy
reg gel  be gyújt has son  a  temp -
lom ban.  Több ször  elő for dult,
hogy csak év vé gén tud ta fel ven -
ni  több ha vi,  cse kély  fi ze té sét.
Fe le sé ge ki csi jö ve del mé ből és
né met nyelv-ta ní tás, nyelv vizs -
gá ra fel ké szí tés sze rény dí ja i ból
tar tot ták  el  a  csa lá dot.  Har -
minc két évi ne héz, még is hű sé -
ges szol gá lat után 1992-ben vo -
nult nyug díj ba.
Ha reá te kin tünk, a hu sza dik

szá za di ma gyar  tör té ne lem és
evan gé li kus  egy ház tör té net
nagy for du la tai és egy er dé lyi,

lel késszé  lett  ma gyar  sor sa  ve tül
elénk.  Mi  min dent  meg élt!  És  mi
min dent vitt el ma gá val! Hogy mi volt
az ő éle té ben is éssze rű vagy éssze -
rűt len, sa ját hi bá ja, má sok bű ne, Is -
ten ke gyel me vagy bün te té se – nem
tud juk, nem tud hat juk. Mi csak „tü -
kör ál tal ho má lyo san lá tunk” (1Kor
13,12). Csak egy va la ki  lát ta  és  lát ja
tisz tán: te rem tő Is te nünk.
Ama két év szám köz ti nagy kö tő jel

az élet út ja. Egy ben gon do lat jel is. Is -
ten nagy gon do la tá nak je le, amellyel el -
hí vott mind annyi un kat – pi ci por szem
vol tunk ban – bi zony ság té vő jé nek.
Is ten ál dá sa kí sér je ez év augusz tus

9-én Bu da pes ten el hunyt test vé rün ket
s mind azo kat, akik időn ként meg áll -
nak majd sír ja mel lett, ol vas va a fej fán
a fel ira tot: Van csó Jó zsef 1915–2012.

g Dr. Fol tin Bru nó

van csó jó zsef em lé kezete
(1915–2012)
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Csak kap kod ja a fe jét az em ber így
nyár vé gén, annyi ter mék be je len tést
idő zí te nek az in for ma ti kai cé gek er -
re  az  idő szak ra.  Az  iP ho ne  ne vű
okos te le fon nal és az iPad ne vű táb la -
gép pel új kor sza kot nyi tó App le-nek
az ősz ele jén meg je le nő ter mé keit már
hó na pok óta  ta lál ga tá sok öve zik,  a
nyo má ban igyek vő töb bi gyár tó pe -
dig szin tén er re az idő szak ra tet te ri -
vá lis ter mé ke i nek a be mu ta tó ját.
Ér de kes ké pet mu tat je len leg az in -

for ma ti ka vi lá ga: mint ha min den a
táb la gé pek kö rül fo rog na. Nem is ré -
gi a hír, hogy Bel gi um egyik is ko lá já -
ban a jö vő tan év től kezd ve a fel sőbb
osz tály ba  já rók  szá má ra  kö te le ző
lesz egy iPad táb la gép be szer zé se. Az
ön ma gá ban elég drá ga be ren de zést
per sze nem min den ki en ged heti meg
ma gá nak, ezért az is ko lá tól is le het
majd bé rel ni táb la gé pe ket, az ok ta tás
ipa desí té se ré vén pe dig olyan ki adá -
sok tól is meg le het sza ba dul ni, mint
a  tan köny vek,  a  fény má so la tok,  a
szá mo ló gép vagy az at lasz ára. 
A fland ri ai Blan ken berg vá ros ká -

ban nem min den ki örül en nek az öt -
let nek, és je len leg még a tar to mány
ok ta tá si mi nisz té ri u ma is vizs gá ló dik
a té má ban, mi köz ben per sze va ló szí -
nű leg őket is el ér te a hír, hogy Dél-Ko -
rea és Szin ga púr jó né hány is ko lá já -
ban ezek az esz kö zök már ki szo rí tot -
ták a tan köny ve ket és fü ze te ket.
A táb la gé pek ha son ló kor szak vál -

tást je lez nek, mint ame lyet a sze mé -
lyi szá mí tó gé pek meg je le né se idé zett
elő. A szá mí tó gé pek te ret nyer tek a
ház tar tá sok ban, és el ter je dé sük ben a
leg fon to sabb  té nye ző  a  raj tuk  fu tó
prog ra mok könnyű hasz nál ha tó sá ga

volt. Az ol va sók kö zül ta lán töb ben
em lé kez nek ar ra, hogy an nak ide jén
a Mic ro soft Win dows 95 ope rá ci ós
rend sze ré nek meg je le né sé vel ter jedt
el iga zán az a gra fi kus fe lü let, ame lyen
könnye dén  le he tett  úgy  uta sí tá so -
kat ad ni, hogy csak rá kel lett kat tin -
ta ni a meg fe le lő ikon ra. 
A táb la gé pek ese té ben az érin tő fe -

lü le tet pe dig csak az uj ja ink kal kell ve -
zé rel ni, és az ezek re ké szült al kal ma -
zá sok ra  még  in kább  igaz,  hogy  a
hasz ná la tuk hoz  szük sé ges  ta nu lá si
idő igen rö vid. A na gyon fi a ta lok nak
vagy na gyon idő sek nek a táb la gép le -
het az op ti má lis vá lasz tás, mert nem
kell is mer ni ma gát a rend szert és mű -
kö dé sét  ah hoz,  hogy  könnye dén
hasz nál ni le hes sen.
Az iPa dek leg lé nye ge sebb jel lem -

ző je ta lán az, hogy ezek a ter mé kek
már szin te nem is nél kü löz he tik az
in ter net kap cso la tot. Ami kor meg je -
len tek az el ső e-könyv-ol va sók, úgy
rek lá moz ták őket, hogy azo kon egész
köny ves polc nyi  köny vet  vi he tünk
ma gunk kal. Bár az alap ve tő ol va sá -
si  szo ká sok  an nak  fe lel nek  meg,
hogy egy szer re ál ta lá ban csak egy-két
köny vet ol va sunk, a szlo gen igen csak
jól hang zott. 
Pár év el tel té vel a táb la gé pek nek

már nem is kell a sa ját tá ro ló ka pa ci -
tá suk kal büsz kél ked ni ük, hi szen a fo -
lya ma tos in ter net-össze köt te tés nek
kö szön he tő en olyan hely zet ben le -
szünk,  mint ha  foly ton  az  ott ho ni
köny ves polc előtt vagy egy könyv tár -
ban vagy akár egy könyv áru ház ban
len nénk. Il let ve olyan, mint ha egy -
szer re mind a há rom he lyen.
Bár az esz kö zök drá gák, de le nyű -

gö ző, ahogy az in for má ció fo lya ma -
to san egy re ol csób bá vá lik. Az Encyc -
lo pa e dia Bri tan ni ca húsz év vel ez -
előtt  kö rül be lül  ezer  dol lá rért  kí -
nál ta tel jes so ro za tát. Ak ko ri ban az
en cik lo pé di ák dol lár mil li ár dos üz let -
ágat je len tet tek, amely egy tel jes há -
za ló ügy nök-gár dát is el tar tott. Öt év -
vel ké sőbb a pi ac nagy já ból a fe lé re
ol vadt, és kény te le nek vol tak eze ket
az em be re ket szél nek eresz te ni. 
A vál to zást nem más hoz ta, mint

a  Mic ro soft  Enc ar ta ne vű,  cé dén
meg vá sá rol ha tó en cik lo pé di á ja, ame -
lyet vi szont 2009-ben von tak ki a for -
ga lom ból. Ad dig ra ugyan is az in ter -
net és raj ta a Wi ki pé dia vált egyed -
ural ko dó vá.  Nap ja ink ban  pe dig
mind ez hoz zá fér he tő egy bel ga is ko -
lás szá má ra akár is ko lá ba me net is…
A szép, új vi lág ké pe – bár már ha -

tá ro zott kör vo na la kat mu tat – még ki -
csit tá vo li nak tű nik. Az On line Pub -
lis hers As so ci a ti on fel mé ré se sze rint
az ame ri ka i ak nak a „Mi nél kül nem
tud na él ni?” kér dés re adott vá la sza ik -
ban még min dig a sze mé lyi szá mí tó -
gép (67%) és a te le ví zió (62%) sze re -
pel az el ső he lyen. A 60% fe let ti ér té -
kek től je len tő sen le ma rad va jön nek az
okos te le fo nok  33%-kal,  és  még  a
nyom ta tott új sá gok is ép pen meg elő -
zik a 13%-ot ka pott táb la gé pe ket.

g N. B.
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Rovatgazda: Nagy Bence
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Szí vem tállyán új ra…
„Szí vem tá ján új ra nyár van” – hang zik he lye sen a Nox együt tes da lá nak szö -
ve ge, én még is azért köl csö nöz tem ezt a kis sé át fo gal ma zott stró fát, mert má -
jus 19-i tállyai há zas ság kö té sünk óta még szí ve seb ben ve szem az utat az ot -
ta ni evan gé li kus temp lom fe lé. Így volt ez au gusz tus 25-én, az év leg for róbb
nap ján is, hi szen hol is vol na jobb egy ilyen tik kasz tó na pon, mint a temp -
lom hű vö sé ben, az Is ten kö ze lé ben?!
Az egy kor szebb na po kat meg élt te le pü lé sen egy va la mi nem vál to zik. Cso -

dás bo rok ké szül nek itt már év szá za dok óta. Ezt iga zol ja az is, hogy ami kor
a tri den ti zsi nat ide jén IV. Pi usz pá pá val tállyai bort kós tol tat tak, ő így vé -
le ke dett ró la: „Sum mum Pon ti fi cem ta lia vi na de cent!”, az az: „Őszent sé gé -
nek ilyen (tállyai) bor du kál.”
Sok do log azon ban saj nos vál to zik. Töb bek kö zött az, hogy a köz ség ben

és a kör nyé kén élő evan gé li ku sok szá ma saj ná la tos mó don na gyon le csök -
kent. Míg 1948-ig a tállyai gyü le ke zet sa ját is ko lát tar tott fenn, ad dig má ra
evan gé li kus gyer mek is alig akad. 
Ép pen ezért Tállya is ré sze an nak a misszi ói egy ház köz ség nek, mely Aba -

új szán tón és To ka jon ke resz tül egé szen Sá tor al ja új he lyig ter jed. Fér jem, Asz -
ta los Ri chárd he lyi lel kész nagy utat jár be, hogy el ér je e gyü le ke ze tek hoz -
zá ve tő leg hat van-het ven ak tív tag ját. 
Nagy öröm azon ban, hogy min den év ben van egy nap, mely re meg hí vást kap -

nak mind a Bor sod-He ve si, mind a Haj dú-Sza bol csi Egy ház me gye gyü le ke ze -
te i nek tag jai, és meg tölt he tünk egy olyan ha tal mas temp lo mot, mint a tállyai.
Eb ben az év ben D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök volt a csen des nap

fő ven dé ge, aki nagy öröm mel fo gad ta el a meg hí vást, hi szen ez a vi dék kü -
lö nö sen ked ves szá má ra, es pe res ként, majd fő pász tor ként is szív ügyé nek te -
kin tet te a tér ség evan gé li ku sa i nak sor sát, s a misszi ói egy ház köz ség is az ő
kez de mé nye zé sé re ala kult még 2005-ben. 
A kö zös ének ta nu lás utá ni nyi tó áhí tat ban Asz ta los Ri chárd az Út mu ta -

tó az na pi ószö vet sé gi igé je alap ján pré di kált a Já kób ál tal Bé tel nek el ne ve -
zett hely ről, Is ten há zá ról, s vissza em lé ke zett ar ra, ho gyan is kap cso ló dott
össze éle te a hit tel egy temp lom ban át élt él mé nyen ke resz tül. 
Az ige hir de tést kö ve tő fó rum be szél ge tés mo de rá to ra, Mol nár Jó zsef di -

ós győ ri lel kész az áhí tat alap gon do la tá ból ki in dul va az evan gé li kus ság gal
va ló el ső ta lál ko zás kér dé sé vel in dí tot ta az egy há zunk jö vő ké pé ről fo lyó
dis kur zust, mely ben püs pök úr be szél ge tő tár sa Sán dor Fri gyes, a Bor sod-
He ve si Egy ház me gye es pe re se, Gyu ris Mik lós bor sod-he ve si egy ház me gyei
fel ügye lő és Fel leg vá ri Zol tán, a mis kol ci evan gé li kus gim ná zi um igaz ga -
tó ja volt.
A be szél ge tés vé gez té vel a mis kol ci In His Steps ze ne kar ral éne kel ve, tap -

sol va di csér het tük az Urat, majd az Orosz lá nos Bor ven dég lő hűs pin cé jé -
ben el fo gyasz tott ebéd után D. Sze bik Im re fo tók kal il luszt rált be szá mo ló -
ját hall hat tuk püs pö ki szol gá la tá nak leg szebb és leg ne he zebb pil la na ta i ról.
Az öt ven év lel ké szi szol gá lat ad ta tu dás és ta pasz ta lat, il let ve a püs pök úr
ter mé sze té ből adó dó de rű lá tás a hall ga tó i ban is meg erő sí tet te a hi tet és a
re mény sé get: ten nünk kell a dol gun kat, és Is ten re kell bíz nunk a jö vőt. 
A csen des na pot zá ró úr va cso rás is ten tisz te le ten Tóth Me lin da óz di lel kész

ar ra biz tat ta a gyü le ke ze tet, hogy mer jék a gond ja i kat bát ran Jé zus ra bíz ni, aki
ígé re te sze rint ve lünk van min den na pon a vi lág vé ge ze té ig. 

Dr. Asz ta los Éva (Tállya)

evan gé li u mi (evan gé li kus) mű hely?
Az Evan gé li kus Élet au gusz tus 12-i szá má nak 8. ol da lán meg je lent tu dó sí -
tás sal (Két ar cú Völgy) kap cso lat ban a té nyek rög zí té se vé gett a kö vet ke ző -
ket ér de mes meg je gyez ni. 
• Az au to nóm gyü le ke zet, bár me lyik is, a Hit Gyü le ke ze té ből ki vált kö zös ség
(szek ta), sem mi kö ze az evan gé li kus egy ház hoz.
• Az au to nóm gyü le ke zet be több evan gé li kus egy ház ta gunk is át tért, sem mi fé -
le kap cso la tot nem tart va az óta az evan gé li kus egy ház zal, an nak egyik gyü le ke -
ze té vel sem. Ér de kes, hogy az evan gé li kus temp lom vi szont kell a té rí té sük höz!
• A Szent írás sze rint a Szent lé lek az Is ten igé jé hez kö ti ma gát, még ak kor is,
ha az ige hir de tést né me lyek unal mas nak gon dol ják. Ta lán Pál apos to lé is az
volt, hi szen Eu tikhosz el aludt raj ta, és ki esett az ab la kon.
• Az Is ten igé je élő és ha tó, az ige te rem ti az egy há zat és a hi tet, és nem egy
szín da rab vagy elő adás vagy bár mi lyen cso dá la tos em be ri pro duk ció!
• Nem le het (?!) egy há zunk ban – ame lyik az Is ten igé jé hez kö ti ma gát – így le -
be csül ni és le becs mé rel ni a va sár na pi ige hir de tést, hogy az vér sze gény, szem -
be ál lít va egy szí ni elő adás sal, fre ne ti kus él ménnyel! Nem az is ten tisz te let a hit -
éle tünk kö zép pont ja? Ha nem, ak kor igen nagy baj van, mert nem hir det te tik
tisz tán és iga zán az Is ten igé je, és a szent sé gek nem ren del te tés sze rű en, az az hely -
te le nül szol gál tat nak ki! És ak kor az már nem egy ház, ha nem szek ta! Re mé lem,
mi még nem az va gyunk.

Isó Zol tán lel kész (Veszp rém)

Meg kö szön ve a té nyek rög zí té sét, a vál lal tan és reflek tál tan szub jek tív cikk
vé del mé ben an nak szer ző je a kö vet ke ző ket eme li ki.

A Bu da pes ti Au to nóm Gyü le ke zet te vé keny sé gé ből csak az idei völgy béli
meg nyi lat ko zá so kat vizs gál ta, ki vált képp a szín há zi pro duk ci ó kat, me lyek
– mű vé szi pro duk tu mok lé vén – va ló ban a né ző re tett ha tás sal, a lát vánnyal
ját sza nak. A szer ző nem kí vánt azo no sul ni a kö zös ség evan gé li zá ci ós stí -
lu sá val. 

A mél tat lan ko dást ki vál tó „vér sze gény” jel ző a kö vet ke ző kon tex tus ban
sze re pel a szö veg ben: „Az elő adá sok előtt, után le he tő ség van be szél ge tés -
re. A sze mé lyes hang nem hí vo ga tóbb, mély re ha tóbb, mint egy vér sze gény
va sár na pi pré di ká ció, amely után csak a hi ány ér zet ma rad…” A cikk szer -
ző je nem kí vánt ál ta lá no sí ta ni, csu pán az el len té te le zés írás tech ni kai mód -
sze rét hasz nál ta. 

g Ki nyik Ani ta

Az  1353-as  ado mány vo na lon  és  a
www.se gely szer ve zet.hu/is ko la kez des
ol da lon ezer csa lád be is ko lá zá si tá -
mo ga tá sá ra hir de tett or szá gos ado -
mány gyűj tést az Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet,  hogy  kéz zel fog ha tó  tá -
mo ga tást nyújt has son kor cso port nak
meg fe le lő, mi nő sé gi tan szer cso ma -
gok for má já ban.
Az or szá gos ak ció ke re té ben negy -

ven rá szo ru ló csa lád gyer me ke sze mé -
lye sen ve het te át au gusz tus 31-én Wolf
Ka ti tól és Ke resz tes Il di kó tól, az Öku -
me ni kus Se gély szer ve zet ön kén te se i -
től az is ko la kez dés hez szük sé ges tan -
szer cso mag ját a szer ve zet bu da pesti
köz pont já ban. A nép sze rű éne kes nők
mel lett Ba ka ti Gá bor, az ak ció hi va ta -
los  part ne re,  a  Ma gyar  Pos ta  Zrt.

pénz for gal mi ve zér igaz ga tó-he lyet te -
se és Le hel Lász ló, az Öku me ni kus Se -
gély szer ve zet el nök igaz ga tó ja is részt
vett a cso ma gok össze ál lí tá sá ban és át -
adá sá ban, va la mint a se gély köz pont -
ba ér ke ző ké ré sek alap ján pos tá zan dó
hat van  cso mag  össze ál lí tá sá ban  és
pos ta au tó ba be pa ko lá sá ban.
A se gély szer ve zet több vi dé ki in téz -

mé nye is meg kezd te a tan év kez dés hez
szük sé ges egy ség cso ma gok át adá sát.
A szep tem ber 30-ig tar tó ak ció a ha -
zai  rá szo ru lók  tá mo ga tá sa  mel lett
több száz kár pát al jai  (Be reg szász és
kör nyé ke) és er dé lyi (Ma ros vá sár hely
és kör nyé ke) csa lád gyer me ke i nek is
se gí tő ke zet nyújt a tan év kez dé sé hez.
Az 1353-as ado mány vo na lon hí vá -

son ként 250 fo rint tal tá mo gat ha tó az

is ko la kez dé si ado mány gyűj tés. Har -
minc-negy ven hí vás árá ból je len tős
se gít sé get nyúj tó tan szer cso mag gal
tá mo gat ha tó egy-egy rá szo ru ló csa -
lád. Ezek ben komp lett fü zet cso mag
és tanszerek ta lál ha tók.
A fo lya ma to san ér ke ző tá mo ga tá -

si ké ré sek mi att újabb ado má nyo zá -
si le he tő sé get in dí tott az Öku me ni -
kus Se gély szer ve zet. A www.se gely -
szer ve zet.hu/is ko la kez des ol da lon
el ér he tő on line ado má nyo zás hoz
mind össze egy bank kár tya szük sé -
ges, és né hány perc alatt, egyé ni leg
meg ha tá roz ha tó összeg ben, tet sző -
le ges szá mú gyer mek be is ko lá zá sá -
nak tá mo ga tá sá ra nyí lik in ter ak tív le -
he tő ség.

d EvÉlet-infó

Be is ko lá zá si tá mo ga tás

meg hí vó – Sa rep ta-szü le tés nap
Sze re tet tel hí vunk min den kit a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus  Sze re tet ott -
hon (1029 Bu da pest, Bá t ho ri u. 8.) 61. szü le tés nap já ra.
prog ram
Szep tem ber 14., pén tek • 9.00: Áhí tat • 15.00: Fűke Sza bolcs evan gé li kus
lel kész ve ze té sé vel a Lar ge Room ze ne kar – evan gé li kus „ne héz”-ze nei
for má ció, amely ben a fun ky és a dzsessz ele mei ke ve red nek a rock kal

Szep tem ber 15., szom bat • 10.00: Szteh lo Gá bor sír jának meg ko szo -
rú zá sa a Far kas ré ti te me tő ben • 16.00: Céd rus tánc együt tes

Szep tem ber 16., va sár nap • 10.00: Ün ne pi há la adó is ten tisz te let – igét
hir det: Anya Za de mack lel kész, köz re mű kö dik a pest hi deg kú ti gyü le ke -
zet kó ru sa • Kö szön té sek, a Szteh lo-ház meg ko szo rú zá sa • 11.30:  Ebéd,
amely re min den kit  vá runk:  ber li ni  brat wurst,  töl tött  ká posz ta,  tú rós,
meggyes-má kos ré tes, ká vé, üdí tők • 12.30: Sal ty Dog ze ne kar: Mol nár Bo -
tond (gi tár, ének), Be se nyei Csa ba (száj har mo ni ka, ének) – észak-ame ri -
kai nép ze ne: blues, count ry, spi ri tu á lé • 13.30: Di vat be mu ta tó – az in téz -
mény ado mány ru há it be mu tat ják a la kók és a dol go zók • 14.30: a Sa rep -
ta Sze re tet kó rus szol gá la ta

Ün nep sé ge in ken ado má nyo kat el fo ga dunk, mert új há zat épí tünk fo gya -
té kos la kó ink szá má ra. Szí ves se gít sé gü ket kö szö net tel és há lá val fo gad -
juk. Szám la szá munk: 11702036-22380599.

Sztoj ano vics And rás igaz ga tó lel kész
 JE gE si Zol tán né  ott hon ve ze tő

H i r d e t é S

vi. 
szak rá lis mű vé sze tek

he te
„Temp lo mok éj sza ká ja” a fóti evan -
gé li kus temp lom ban (Pe tőfi u. 1.)
szeptember 15-én, szom ba ton.

Prog ram
19.00: Aj tó nyi tás, tér ze ne
19.30: Temp lo mi sé ta
20.30: Or go na mu zsi ka
21.15: Ké pek és sza vak az erőt len -
ség ről
22.15: Az Abel Con certs együt tes
ba rokk ze nét ját szik
23.15:  El csen de se dés  a  kert ben
23.45: Zá ró imád ság

Köz ben a Kö zös sé gi Ház ban: 
• ki ál lí tás
• tea ház
• gyer mek fog lal ko zás

Min den kit sze re tet tel vá runk!

Bu da vá rért érem mel kitüntetett evangélikus lel kész
A Bu da vá ri Ön kor mány zat Kép vi se lő-tes tü le te Bu da vá rért em lék ér met
ado má nyo zott Ma do csai Mik lós nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész nek
szep tem ber 2-án. Gra tu lá lunk a ki tün te tés hez!



 e 2012. szeptember 9. Evangélikus Élet

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail:evelet@lutheran.hu. • EvÉleton-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu).
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line: Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Tördelőszerkesztő: Károly György Tamás
(evelet@kgyt.hu). Rovatvezetők: Hafenscher Károly – Régi-új liturgikus sarok (hafo@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter –
Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu). 
Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, Boda Zsuzsa, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi Áron, Kendeh K. Péter,
Kiss Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

8.05/Régiórádió
Zsi na to ló 
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
10.04/Kossuthrádió
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se a deb re ce ni 
Nagy temp lom ból
Igét hir det Bölcs kei Gusz táv
püs pök
10.25/M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
15.25/DunaWorld
A meghódított 
Kárpát-medence
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
21.10/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Men dels sohn: 
Pa u lus ora tó ri um

HÉTFŐ

6.35/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház 
fél órá ja
16.30/DunaTv
Bor, ke nyér, Ba la ton
18.45/Bartókrádió
Kri ti kus fül lel
Schu bert: VI II. (Be fe je zet len)
szim fó nia
19.05/DunaTv
Ka szás At ti la-díj
(díj ki osz tó gá la est)
20.15/M1
Kas tély csil lag fény ben
(ma gyar té vé já ték, 1987) (55’)
21.25/DunaTv
Szep tem ber 11. – A ter ror nap ja
(ame ri kai do ku men tum film-
so ro zat)

KEDD

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Schu bert: Esz-dúr mi se
11.05/M2
Az én Bu da pes tem
15.30/M1
Em ma
(an gol ro man ti kus drá ma,
2009) (53’)
4/1. rész
19.00/PaxTv
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon
(úti film)
Túl a Ti szán
19.25/Kossuthrádió
Tet ten ért sza vak
(anya nyel vi mű sor)
21.30/DunaTv
Ha rag ban a vi lág gal
(ame ri kai já ték film, 1955)
(107’)

SZERDA

7.35/DunaTv
Ró ma pá pái és a ma gya rok
(is me ret ter jesz tő soro zat)
9.05/DunaTv
Ma gyar el sők
Az el ső ma gyar ke rék pá ro sok
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
18.00/DunaWorld
A he ral di ka ma gyar mű vé sze
20.55/Bartókrádió
Ör kény Ist ván: 
Egy per ces no vel lák
21.00/M1
Pesty Fe ke te do boz
Pesty Lász ló 
do ku men tum mű so ra
21.15/DunaTv
Lé lek től lé le kig
(an gol–dél-af ri kai–fran cia
já ték film, 2005) (117’)

CSÜTÖRTÖK

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Mar tin Lü c ker ját szik 
a frank fur ti Ka ta lin-temp lom
or go ná ján
12.00/Bartókrádió
Hang ver seny dél idő ben
Ben ne:
Dvořak: Sta bat Ma ter
12.00/Kossuthrádió
Dé li ha rang szó a pit va ro si
evan gé li kus temp lom ból
19.52/Kossuthrádió
A ci pócs ka
(orosz nép me se)
20.10/DunaTv
Ége tő Esz ter
(ma gyar té vé film so ro zat)
6/2. rész: Há bo rús ta vasz
23.40/DunaTv
Mü pArt Clas sic
Brahms-est 
a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban

PÉNTEK

8.30/M2
Zöld tea
(öko ma gazin)
9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: 
161. kan tá ta – Komm, 
du süs se To dess tun de
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Szer gej Rah ma nyi nov
Egy ház ze ne
16.05/DunaTv
Vi lág vé dett le het ne
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Hegy al ja – 
Bo rok ki rá lya, ki rá lyok bo ra
16.15/DunaWorld
Térkép – válogatás 
19.00/ViasatHistory
Ba rokk!
(an gol is me ret ter jesz tő 
so ro zat)

SZOMBAT

10.00/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
14.00/Bartókrádió
Mu zsi kus le gen dák
Ben ne:
Bach: Du ett a 78. kan tá tá ból
16.40/PaxTv
Itt az Is ten köz tünk
(is me ret ter jesz tő film)
18.05/Kossuthrádió
Az én mu zsi kám
Port ré nép ze né vel – 
No vák Pé ter
20.00/PaxTv
A Meg fe szí tett
(kon cert film, rock ope ra 
két fel vo nás ban)
21.45/M1
Nem ze ti vág ta
22.10/M1
Bo unty
(an gol–ame ri kai film drá ma,
1984) (129’)

VASÁRNAP

8.05/Régiórádió
Ka pocs
(va sár na pi öku me ni kus 
mű sor)
10.05/M1
Re for má tus ma ga zin
10.30/M1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
13.35/Bartókrádió
Bu da pes ti Bach-hét 2012
Ko vács Pé ter or go nál 
a De ák té ri 
evan gé li kus temp lom ban
15.30/DunaWorld
Sza bad sá gunk szob ra
(ma gyar do ku men tum film)
18.00/DunaWorld
Kos suth, ma gya rok Mó ze se – 
Tö re dé kek a Kos suth-kul tusz ról
(ma gyar do ku men tum film)
21.05/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Bruck ner: e-moll mi se

va sár nap (szep tem ber 9.)
Bi zo nyo san meg sza ba dí ta lak, nem esel el fegy ver től, és éle te det aján dé kul ka -
pod, mert bíz tál ben nem! – így szól az Úr. Jer 39,18 (Jn 11,26a; Lk 17,11–19;
Róm 8,/12–13/14–17; Zsolt 146) E mon dat ere de ti leg Ebed-Me lek nek, a ki -
rá lyi pa lo ta eti óp szár ma zá sú tiszt jé nek szólt, aki köz ben járt Je re mi ás ér de -
ké ben, ami kor a cisz ter ná ba dob ták. Is ten er re adott vá la sza a mai ige: ami -
kor a ba bi lo ni se re gek el fog lal ják Je ru zsá le met, Ebed-Me lek meg me ne kül.
Min ket ta lán élet ve szély nem fe nye get, még is adód hat nak olyan hely ze tek,
ami kor hí vő is me rő sün ket sé re lem éri, és nem mind egy, hogy ilyen kor ho -
gyan vi sel ke dünk. A bá tor ki ál lás ugyan is az Úr ban va ló bi za lom je le le het. 

Hét fő (szep tem ber 10.)
Bi zony nem szunnyad, nem al szik Iz rá el őri ző je!Zsolt 121,4 (Róm 13,12; 2Tim
1,1–6/7/; Jer 14,1–16) A zsol tá ros meg szok hat ta, hogy vá ro sát őrök vi gyáz -
zák, akik fi gyel mez te tik a la kos sá got a kö zel gő ve szély lát tán, de ma nap ság,
a tér fi gye lő ka me rák vi lá gá ban so kan nem ér zik ma gu kat biz ton ság ban. Az
nem kér dés, hogy Is ten ránk va ló oda fi gye lé se egyet len pil la nat ra sem szü -
ne tel, de va jon tu da tá ban va gyunk-e en nek? 

kedd (szep tem ber 11.)
Még nyel ve men sincs a szó, te már pon to san tu dod, Uram.Zsolt 139,4 (1Tim 5,25;
Jn 9,24–38/39–41/; Jer 15,10.15–21) Az Úr jól is mer min ket. Nem csak azt hall -
ja, amit mon dunk, ha nem azt is, ami gon do lat ként, szán dék ként meg szü le tik
ben nünk. Nem sza bad azon ban, hogy ez ké nyel mes sé te gye és egy ol da lú vá vál -
toz tas sa a kö zöt tünk lé vő kom mu ni ká ci ót! Meg kí sért het ugyan is ben nün ket,
hogy ne mond juk el ne ki azt, amit úgy is tud. Ma ar ra döb bent het rá az ige, hogy
mi lyen óri á si szük sé günk van a ve le va ló kap cso lat szün te len ápo lá sá ra, s hogy
mi lyen fan tasz ti kus az, hogy ő pon tat lan meg fo gal ma zá sun kat is jól ér ti…

Szer da (szep tem ber 12.)
Az Úr sze re te te mind örök ké az is ten fé lők kel van, és igaz sá ga még az uno ká -
ik kal is; azok kal, akik meg tart ják szö vet sé gét.Zsolt 103,17–18 (Kol 1,23; Fi lem
1–16/17–22/; Jer 16,1–13) Egy olyan vi lág ban, ahol az em be rek több sé ge nem
tud vagy nem akar hosszú tá von gon dol kod ni, és a ge ne rá ci ók kö zöt ti kap cso -
la tok is egy re szű kül nek, szí ven üt het e mon dat. A zsol tá ros ugyan is Is ten sze -
re te té ről nem csu pán sa ját éle té nek össze füg gé sé ben tesz bi zony sá got, ha nem
ge ne rá ci ós táv la tok ban ér tel me zi. Cso dá la tos, hogy az Úr ir gal ma tar tot ta meg
és hor doz ta elő de in ket, és kí sé ri majd az utá nunk jö vő nem ze dé ke ket is. Mert
Is ten ennyi re sze re ti az em bert…

Csü tör tök (szep tem ber 13.)
Éle tünk ide je het ven esz ten dő, vagy ha több, nyolc van esz ten dő, és na gyobb ré -
szük hi á ba va ló fá rad ság, olyan gyor san el tű nik, mint ha re pül nénk.Zsolt 90,10
(2Kor 4,18; 1Krón 29,9–18; Jer 17,5–13) Fi a ta lon azt hisszük, ren ge teg időnk van
ar ra, hogy meg va ló sít suk ter ve in ket, és va la mi ma ra dan dót al kos sunk. Az tán
egy szer azon kap juk ma gun kat, hogy el rö pült az élet, év ti ze dek van nak mö göt -
tünk, és sok min den hi á ba va ló nak és ér ték te len nek bi zo nyult, ami ért annyit fá -
ra doz tunk. Igen, is me rős a zsol tá ros ból fel tö rő ér zés. E mon dat azon ban rejt
bá to rí tó üze ne tet is, mert rá mu tat ar ra, hogy nem az egész éle tünk, ha nem csak
bi zo nyos ré sze hi á ba va ló. Fan tasz ti kus ér ték és le he tő ség, hogy köz ben Is ten
meg szó lít, és úgy for mál, hogy vá la szol ni tud junk sze re te té re. Nem hi á ba va ló
az az idő, ame lyet az Úr ral va ló imád ko zó kö zös ség ben, igé jé re fi gyel ve töl tünk.
Ma ar ra ka punk buz dí tást, hogy gya ra pít suk az ilyen ér té kes per cek szá mát!

pén tek (szep tem ber 14.)
Mint hogy eze ket vár já tok, igye kez ze tek, hogy ő tisz tá nak és fedd he tet len nek ta -
lál jon ben ne te ket bé kes ség ben. 2Pt 3,14 (Zsolt 85,10–11; Jn 13,31–35; Jer 18,1–12)
Ar ról van szó a meg elő ző ver sek ben – és er re utal az eze ket szócs ka –, hogy egye -
sek már tü rel met le nül vár ják az Úr nap ját, Krisz tus má so dik el jö ve te lét. Az apos -
tol vá la szá nak mai nap ra ren delt ré sze fel ada tot ad, s ez bi zony ne künk is szól:
igye kez zünk, hogy a ren del ke zé sünk re ál ló idő ben mi nél in kább az ő tet szé se
sze rint él jünk, és ve gyük fel ma is a har cot a bűn nel és a bé két len ség gel!

Szom bat (szep tem ber 15.)
Já rul ja tok Jé zus Krisz tus hoz, mint élő kő höz, ame lyet az em be rek ugyan meg -
ve tet tek, amely azon ban Is ten előtt „ki vá lasz tott és drá ga”. 1Pt 2,4 (Zsolt 18,47;
2Thessz 2,13–17; Jer 19,1–13) Nagy a kü lönb ség a meg ve tett és a ki vá lasz tott
hely zet kö zött, mint ahogy az em be rek vé le mé nye és Is ten szu ve rén dön té -
se kö zött is ha tal mas a tá vol ság. Aki ket nem érint meg a Jé zus ban meg nyil -
vá nu ló nagy sze re tet, meg ve tik őt; de akik meg lát ják ben ne Is ten vá lasz tá -
sát, azok nak az éle te új ala pok ra ke rül. Er re ka punk meg hí vást: jöj jünk hát
Jé zus hoz, mert csak hoz zá kap cso lód va épül het éle tünk örök ala pok ra!

g Hu lEj Eni kő

Új nap – új kegyelem

vASáRnAPTóL vASáRnAPiG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 9-étől szeptember 16-áig

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

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

meg hí vó – lel kész ik ta tás ra
„…ke res sé tek elő ször az Is ten or szá gát és igaz sá gát, és ezek is mind rá adá -
sul meg adat nak nek tek.” (Mt 6,33)
A Bu da fo ki Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel meg hív ja meg vá lasz tott

lel ké sze, Hok ker Zsolt ün ne pé lyes be ik ta tá sá ra szep tem ber 16-án 15 órá ra a
bu da fo ki evan gé li kus temp lom ba (1221 Bu da pest, Já ték u. 16.). A be ik ta tás
szol gá la tát Ben ce Im re, a Bu dai Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se vég zi. 
Sze re tet tel vár juk az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő fo ga dás ra is.

GYÁSZ HÍR
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
Szá raz né Kő rösy Edit, az oros há -
zi gyü le ke zet le vél tá ro sa tra gi kus
hir te len ség gel au gusz tus 28-án
el hunyt. Bú csút szep tem ber 7-én
ve szünk tő le az oros há zi evan gé -
li kus temp lom ban.

Dr. Szá raz Csen ge Git ta

A  rá kos szent mi hály-sas hal mi
evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161
Bu da pest,  Hő sök  te re  10–11.)
min den hó nap má so dik kedd jén,
leg kö ze lebb  szeptember  11-én
19  órá tól  Ta izé-ima  és  ének -
együtt lét. Min den  al ka lom mal
van  ige hir de tés  is.  In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.
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A  Far kas ré ti öku me ni kus es ték
kö vet ke ző al kal mán, szep tem ber
10-én,  hét főn,  18.30-kor Ná ray-
Sza bó Gá bor egye te mi ta nár Mer -
re tart a ma gyar nem zet? cím mel
tart elő adást és ve zet be szél ge tést
az evan gé li kus–re for má tus temp -
lom ban (Bu da pest XI. ker., Né met -
völ gyi út 138.). Sok sze re tet tel vá -
runk min den ér dek lő dőt!

meg hí vó tan év nyi tó is ten tisz te let re
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem szep tem ber 14-én, 14.30-kor tart -
ja tan év nyi tó is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói evan gé -
li kus temp lom ban (XIV. ker., Lő csei út 32.). Az is ten tisz te let ige hir de tői
szol gá la tát Gáncs Pé ter püs pök vég zi. Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.
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