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Vol ta képp nem is tud juk, hogy mi
tör té nik. Zú dul nak ránk a hí rek, a
sok szor em le ge tett in for má ci ós
tár sa da lom meg annyi ál dá sát és
át kát ta pasz tal hat juk meg fo lya -
ma to san, de a lé nyeg va la hogy min -
dig ki ma rad. 

Az utób bi idő ben tör tént tra gi kus
ese mé nyek kel kap cso lat ban sincs ez
más ként. Nem tud juk, hogy kik do -
bál tak Mo lo tov-kok télt, kik lö völ döz -
tek, kik öl ték meg a kis kun lac há zi ka -
masz lányt, mi ért vil lant a kés a
veszp ré mi bár ban. Nem tud juk to -
váb bá azt sem, hogy Ta tár szent -
györ gyön mi ért nem vet ték ész re a
lőtt se be ket, hogy mi ért zsong lőr köd -
tek a ha lál oká ra vo nat ko zó in for má -
ci ók kal, hogy mi ért igyek szik egy -
más ra há rí ta ni a fe le lős sé get há rom
olyan szerv – a rend őr ség, a tűz ol tó -
ság és a men tők –,  melyet a mi adó -
fo rint ja ink ból tar ta nak fent. Vagy
hogy Veszp rém ben mi ért csak egy
nap pal ké sőbb ad tak ki el fo ga tó pa -
ran csot, hogy va ló já ban mit tu dott és
mit nem a rend őr ség az enyin gi
maffi á ról.

Mind ez csu pán egy kis íze lí tő az el -
múlt he tek, hó na pok hí re i ből. Ha
mind eh hez hoz zá tesszük azt, hogy azt
sem tud juk, hogy Zsa net tal mi tör tént
a pes ti éj sza ká ban, vagy hogy – vé gül,
de nem utol só sor ban – 2006. ok tó ber
23-án pon to san kik és mi lyen pa -
rancs ra ver tek vé res re bé kés já ró ke -
lő ket is a bu da pes ti ut cán, nos, ak kor
nem cso da, ha a hí rek hal la tán egy re
fá sul tab bá, ke mény szí vűb bé vá lik az
em ber. Vagy egy sze rű en csak há rít:
„Nem já rok tün te té sek re, nem is bánt
a rend őr ség. Aki oda megy, ma gá ra
ves sen.” „Nem já rok éj sza kai bá rok ba,
nem is ké sel nek meg. Nem ke re sem
a bajt, is mert kör nye ze tem ben, ba rá -
ta im kö ré ben töl töm az időt, nem tör -
tén het sem mi vá rat lan.”

Vagy jön nek az elő íté le tek: „Ilye -
nek a ci gá nyok, ké sel nek, ve re ked -
nek.” „Lop ják a fát, kü lön ben is
csak tá mo ga tás ból él nek, és még
egy más ra is va dász nak.” Vagy jön nek
a so kat mon dó nak lát sza ni aka ró,
nyil ván po li ti kai szán dé kok tól sem
men tes ma gya rá zat kí sér le tek: „Ide -
gen tit kos szol gá la tok akar ják de -
sta bi li zál ni az or szá got.” „Rossz hí -
rün ket akar ják kel te ni a vi lág ban.”
Nem is ér de mes foly tat ni a sort: a hí -
re ket hall gat va és ma gunk ba néz ve
nyil ván mind nyá jan hosszan tud -
nánk so rol ni, hogy mi kor érez zük
ma gun kat át ver ve, mi kor há rí tunk,
mi kor ke re sünk tá maszt sa ját elő íté -
le te ink ben.

Ha az előbb azt ír tam, hogy a lé -
nyeg ki ma rad, hát té ved tem. Nem
ma rad ki, hisz hall juk, lát juk: em be -
rek hal nak meg, és nem ágy ban,
pár nák közt.

Ami kor az el múlt hé ten a fel gyúj -
tott ház ból ki ro ha nó öt éves kis fiú le -

lö vé sé ről hal lot tam, né hány na pig
nem is tud tam a rend őr ség ma gya -
ráz ko dá sán há bo rog ni, nem ér de kelt
a hi va ta los sá gok kör mön font ma gya -
rá za ta, ba rá ta im két ke dé se, mely
sze rint amíg nem is tud juk, hogy mi
tör tént, ad dig ne mond junk sem mit;
nem ér de kelt, hogy ki ci gány, és ki
nem, ki lop ja a fát, él vissza az ál lam
nagy vo na lú sá gá val. Nem ér de kelt, és
ma sem tu dok még na pi rend re tér -
ni az eset fö lött, bár az éssze rű ma -
gya rá za tok, okok és oko za tok meg -
is me ré sét a szív fa csa ró fáj da lom el -
múl tá val nyil ván to vább ra is fon tos -
nak gon do lom. 

A le lőtt kis fiú pont két hó nap pal
volt idő sebb, mint az én idő seb bik fi -
am. En nek alap ján is mer ni vé lem ár -

tat lan sá gát, vá gya it, gon do la ta it,
még ha ket te jük hely ze te a kö rül mé -
nyek mi att más is. Ki nek ár tott ez a
kis em ber? Le het-e an nál lej jebb
süllyed ni, mint hogy egy me ne kü lő
kis gye rek be eresz te nek go lyót?

Az erő szak, az erő sza kos vi sel ke -
dés ter je dé se ag gasz tó mé re te ket
kezd öl te ni, ezt min den ki ész re ve he -
ti a kör nye ze té ben. Egyes elem zők
már-már olyan et ni kai konflik tu so -
kat vi zi o nál nak, ame lyek pol gár há -
bo rús kö rül mé nyek hez ve zet nek.
A rom ló gaz da sá gi hely zet ben fel erő -
söd nek az in du la tok, az amúgy is
meg lé vő elő íté le tek. Az ál lam ha ta lom
lát vá nyos te he tet len sé gé re im má -
ron nincs se ma gya rá zat, de kü lö nö -
sen nincs ment ség.

Mint ahogy ar ra sincs ment ség,
hogy a meg roggyant vagy tu da to san
alá ásott ál lam ha ta lom he lyett ilyen-
olyan pa ra mi li táris szer ve ző dé sek
pró bál ják át ven ni a rend fenn tar tást.
Nem meg ol dás a meg fé lem lí tés, nem
meg ol dás a gyű lö let kel tés. Le het a
fel nőt tek já té ka, ha ban dá ba tö mö -
rül ve vé gig vo nul nak Sió fo kon, vagy
egyen ru ha-pa ró di á ba öl töz ve ma sí -
roz nak Ta tár szent györ gyön. Az ál lam
fel ada ta len ne, hogy eze ket a já té ko -
kat ki ve gye a fel nőt tek ke zé ből, hogy
az öt éves gye re kek nyu god tan játsz -
has sa nak.

Az ál lam, amely nek mi, evan gé li -
kus ke resz té nyek is a pol gá rai va -
gyunk, egy elő re te he tet len nek lát szik.
A mi fe le lős sé günk is, hogy se gít sünk,
vál toz tas sunk e re mény te len hely ze -
ten. Már ci us 3-án es te azért gyűl tünk
össze a De ák té ri temp lom ban, hogy
a lé nyeg ről be szél jünk. Ar ról, hogy az
ő sza vá ra fi gyel jünk, s má so kat is er -
re fi gyel mez tes sünk: „…te győzd le a
rosszat a jó val.”

Egy kis fiú ha lá la

„Az ál lam ha ta lom
lát vá nyos te he tet -
len sé gé re im má -
ron nincs se 
ma gya rá zat, de
kü lö nö sen nincs
ment ség.

„Az utó ta lál ko zó meg le pe té se a
2010-ben ese dé kes 8. Szél ró zsa or -
szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó
idő pont já nak és hely szí né nek be je -
len té se volt…”
Szélrózsa – volt, van, lesz f 9. oldal

„A pres bi te rek fel ada ta is, hogy a gyü le ke zet -
ben sen ki ne ma rad jon se gít ség nél kül. Az
Úr is ten az zal bí zott meg ben nün ket, hogy 
– a be tes dai be teg tör té ne té nek ki fe je zé sé vel
él ve – »em be rei le gyünk« egy más nak.”

A szolgálat adottságai f 13. oldal

Oltalmat találni f 5. oldal
Irányváltás – mai megtérések f 6. oldal
Adáshiba Pestszentlőrincen f 7. oldal
A holland akció f 8. oldal
Ákos az evangélikus gimiben f 12. oldal
Böjti önvizsgálat f 12. oldal

„Csak hogy min den fel vé telt és a cár ál tal kül dött hegy má -
szó ex pe dí ció min den ira tát el tün tet ték a szov je tek, sőt a
ku ta tás részt ve vői gya nús kö rül mé nyek kö zött hal tak meg.
(Úgy tű nik, az ate is ta Szov jet unió nem kí ván ta meg erő sí -
te ni egy ke resz tény „mí tosz” lé te zé sét.)”

Rejtélyek Noé bárkája körül f 10. oldal

b Egy há zunk zsi na ta 1997. feb ru -
ár 22-én dön tött ar ról, hogy
élet re hív ja a har ma dik egy -
ház ke rü le tet, a nyu ga tit (du -
nán tú lit). A 2000-ben lét re jött
egy ház szer ve ze ti egy ség el nök -
sé gé nek egyik el ső dön té se az
volt, hogy min den év ben – le -
he tő leg az év for du ló utá ni
szom ba ton – ke rü le ti na pon
em lé kez ze nek meg e tör té nel -
mi dön tés ről, a ke rü let szü le -
tés nap já ról…

A ta lál ko zó nak idén feb ru ár 28-án az
aj kai gyü le ke zet adott ott hont. Sza -
bó György, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let fel ügye lő je be ve ze tő
kö szön té sé ben – a kö zel más fél száz
részt ve vő előtt – utalt az egy ház ke -
rü le ti na pok előz mé nye i re, a tör té nel -

mi dön tés re, va la mint egy ház tör té -
ne ti do ku men tu mok fel idé zé sé vel
utalt ar ra, hogy azok a prob lé mák,
ame lyek több száz év vel ez előtt is
gon dot okoz tak, is mét lőd nek, és a mi
ko runk ban is je lent kez nek.

A nap prog ram ja – a nyi tó áhí ta -
tot meg elő ző en – püs pö ki be je -
len tés sel kez dő dött. Itt zés Já nos
fel hív ta az egy be gyűl tek fi gyel mét
a már ci us 3-án, ked den tar tan dó
De ák té ri el csen de se dés re. Mint
mond ta, el ér ke zett az idő, ami kor
nem hall gat ha tunk, és nem hall gat -
hat juk el a kor mány és a ma gunk fe -
le lős sé gét a ha zánk ban ki ala kult
hely ze tet il le tő en. 

A dél előtt köz pon ti té má ját Já nossy
La jos nak Az egy há zi év út mu ta tá sa
cím mel a kö zel múlt ban – ja ví tott,
má so dik ki adás ban – meg je lent
köny ve ad ta. 

Egy ház ke rü le ti
szü le tés na p Aj kán

b „Se hol sem ta lá lom az evan gé -
li u mok ban, hogy Jé zus kő mű -
ves mun ká ra küld te ki ta nít vá -
nya it, pe dig pres bi té ri u ma ink
je len tős ré szé ben – sarkos
szójátékkal élve – az »áll vá -
nyo kat bálványozzák«” – sum -
máz ta ta pasz ta la ta it Gáncs Pé -
ter püs pök a rév fü lö pi Or dass
La jos Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont ban tar tott elő adá sá -
ban. Az in téz mény ben el ső íz -
ben szer vez tek olyan kép zést,
amely re az or szág min den pont -
já ról vár tak pres bi te re ket; a
meg hí vást kö zel hat va nan fo -
gad ták el. A feb ru ár 27. és már -
ci us 1. kö zött zajlott program
köz pon ti té má ja egy ben a hét -
vé ge cí me is volt: Mit je lent ma
pres bi ter nek len ni?

A részt ve vők a kér dést sok fé le szem -
pont ból kö ze lí tet ték meg. Hely zet -
ké pet hall hat tak ar ról, ho gyan lát -
ja a püs pök az evan gé li kus egy há -
zat és ben ne a pres bi te rek kül de té -
sét, fe le lős sé gét, le he tő sé gét 2009
böjt jé ben egy krí zis súj tot ta or -
szág ban. Bozo rády Zol tán nyu gal -
ma zott es pe res a pres bi te ri szol gá -
lat bib li ai, teo ló gi ai alap ja i ról adott
út mu ta tást. 

Kül de tés,
meg bí za tás,

fe le lős ség
Pres bi ter i továbbkép zés

Rév fü lö pön

f Folytatás a 3. oldalon

f Folytatás a 13. oldalon

g Prhle Gergely
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Apró mécsesekkel a kezükben léptek ki a Deák téri evangélikus templom kapuján a március 3-ai együttlét résztvevői.
A „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval!” (Róm 12,21) mottó jegyében meghirdetett esti
alkalom az egyre jobban elharapódzó erőszak ellen kívánt csendesen tiltakozni. 

(Gáncs Péter püspök igehirdetése lapunk 3. oldalán olvasható.)
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Egy pré di ká ció rész le tét ol vas hat juk
böjt má so dik va sár nap ján. Pé ter
apos tol ige hir de té se spon tán vá -
lasz, mi u tán meg gyó gyí tott egy sán -
ta kol dust a je ru zsá le mi temp lom
Ékes-ka pu já nál. Ámu ló tö meg hez
szól; az em be rek – élü kön a meg gyó -
gyí tot tal – kí ván csi an, ma gya rá za tot
vár va áll ják kö rül Pé tert és Já nost. Ki -
nek a ha tal má ból, mi lyen erő ál tal
tör tént a cso da? Mind ez a temp lom
ud va rán ját szó dik le, a val lá si élet
köz pont já ban – nem cso da, hogy Pé -
ter a pré di ká ció után rög tön a ha tó -
sá gok elé ke rül ki hall ga tás ra. Hi szen
a szad du ce u sok párt ja szá má ra el fo -
gad ha tat lan té má ról, a fel tá ma dás -
ról be szélt.

„…el ső sor ban nek tek tá masz tot ta
fel” – mond ja Pé ter a kö rü löt te ál lók -
nak. Ez zel sze mé lyes dön tés re hív -
ja hall ga tó it. A kol lek tív tra di ci o ná -
lis nem ze ti val lás gya kor la tá val
szem ben az ál ta la kí nált dön tés
egyé ni út. Most elő ször nek tek, itt,
a temp lom ban lé vő, imád ko zó, ál do -
zó fér fi ak nak szól a fel tá ma dás üze -
ne te. A tel jes ószö vet sé gi tra dí ció
örö kö se i nek.

Ez a pün kösd utá ni ke resz tény
misszió kez det ben si ke res el ső sza -
ka sza. A Krisz tus-kö ve tő kö zös ség Je -
ru zsá lem ben meg szó lít ja a zsi dó sá -
got a hús vé ti hír rel. Pé ter út ja a
hely ben ma ra dás: a hely szí nen, a
tra dí ció kö ré ben szó lal meg, és kí nál -
ja fel a hit és a csat la ko zás le he tő sé -
gét né pe tag ja i nak. A kez de ti si ke rek
után azon ban meg tor pan misszi ó ja.

Az a tény, hogy mi most még is Pé ter
pré di ká ci ó ját ol vas hat juk, egy má sik
út nak, a Pál apos tol ál tal vég zett
po gány misszió út já nak a si ke re.

Pál a vi lág ra nyi tot tab ban, a kü lön -
bö ző kul tu rá lis hát tér ből ér ke ző ket
job ban ki bé kít ve tud ta meg ala kí ta ni
ke resz tény gyü le ke ze te it Pa lesz ti -
nán kí vül. Pé ter pré di ká ci ó já nak
meg szo rí tó meg hí vá sa egy nyi tá si
fo lya mat ered mé nye ként tá rul ki az
oi ku me né, az egész la kott vi lág fe lé.
Pé ter köz ben – mint tud juk az Új szö -
vet ség lap ja i ról – elég két szí nű ma ga -
tar tást ta nú sít a po gá nyok be fo ga dá -
sá val kap cso lat ban. Így hát ne héz
küz de lem ered mé nye az, hogy mi ma
meg szó lí tott jai va gyunk en nek az
igé nek: „Ti vagy tok a fi ai ezek nek a
pró fé ták nak…”

Pé ter alig ha gon dol ta, hogy hir te -
len temp lo mi ma gya ráz ko dá sa és
bi zony ság té te le a tá vo li Pan nó ni á ban
is meg szó lí tás lesz két ezer év vel ké -
sőbb. A Szent lé lek mun ká ja, hogy
meg szó lí tot tak let tünk sze mé lyünk -
ben, és be kap cso lód ha tunk a tör té -
net be, mely az egész Szent írá son
ke resz tül ve zet. Nyit va áll szá munk -
ra az Ószö vet ség, és örö kö sei, cím zett -
jei le he tünk. Így tel jes a meg vál tás -
tör té net.

Er re em lé kez he tünk böjt má so dik
va sár nap ján. De Re mi nis ce re em lé -
kez te té se és em lé ke zé se a böj ti meg -
tisz tu lás és bűn bá nat út ján bűn val -
lást is je lent. Meg be csül jük-e azt,
hogy Is ten üd vös sé get ho zó tör té ne -
té nek a ré sze sei va gyunk? Vagy sző -

jük a sa ját kis tör té ne te in ket, és szö -
ve vé nyük be be le ga ba lyo dunk? Sa -
ját tör té ne tünk re bűn bá nat tal kell
vissza te kin te nünk. Hány szor pró -
bál tuk meg sza kí ta ni Is ten tör té ne tét
a sa ját éle tünk ben és hány szor kö zös -
ség ként a tör té ne lem ben!

Sza kí tó pró bá ink tra gi ku sak: a ke -
resz tény-zsi dó kap cso la tok tör té ne -
te a kö zép kor tól nap ja in kig mu tat ja
ezt. Ho gyan pró bál ják eret ne kek le -
vá lasz ta ni az Ószö vet sé get az Új ról,
ho gyan ta gad ta lán már nem is eret -
nek püs pök nép ir tást, ho gyan til ta -
koz nak zsi ge ri el len ál lás sal az egy út
el len a Jé zust et ni kai bál vánnyá fa ra -
gó ál tu do má nyos né ze tek!

Mi min den je lent tö rést Is ten tör -
té ne té ben a sa ját egyé ni éle tem ben?
Sa ját tör té ne tem szé pí té se, ami kor ér -
vé nye sül ni vá gyom má sok előtt, ami -
kor győz ni aka rok, ami kor kí vül ál ló,
kri ti kus szem lé lő ként nem ha gyom,
hogy ma gá val ra gad jon a nagy be tűs
tör té net – ez mind ar ra vár, hogy Is -
ten Szol gá ja ál dá sá val meg tisz tít son
ezek től a go nosz sá gok tól.

Hi szen Pé ter ide ér ke zik ige hir de -
té se vé gén. A go nosz sá ga ink ból meg -
tisz tí tó jé zu si ál dás ígé re té hez. Ez a
mai öröm hír. Jé zus meg tisz tít, mert
hely re hoz ta a tör té ne tet, és tör té ne -

te ink nek részt adott a nagy tör té net -
ben. Nem kor lá toz va cso port ra, nép -
re, fe le ke zet re, ke gyes sé gi irány zat -
ra, po li ti kai ho va tar to zás ra, nem re,
bőr szín re. Még ar ra sem, hogy tör -
té ne tünk meg fe lel-e a kö zös sé günk
ál tal el várt nak. Var ga be tűk kel is be -
il leszt, de vi an ci á ból és pe ri fé ri á ról ér -
kez ve is be fo gad.

Kö zös sé ge ink ak kor Krisz tus gyü -
le ke ze tei, ha ilyen tág öle lés sel tud nak
be fo gad ni. Kör nye ze tünk nem a
temp lom ud var pé te ri vi lá ga ma, ha -
nem a pá li, ide gen, mul ti kul tu rá lis pi -
ac. Le het, hogy gyer me ke ink ke le ti ta -
no kat búj nak, mun ka tár sa ink szek tá -
ba in vi tál nak, if jú sá gunk kis egy há zak
fe lé ka csin gat, öreg je ink a har cos
egy ház el le nes ség mar xis ta gon do la -
ta it hor doz zák. Eb ben a kör nye zet ben
kell ra gasz kod ni Is ten tör té ne té hez és
meg hív ni em be re ket be lé, mert ők is
cím zett jei. Tá gan öle lő, pá li nyi tott -
ság gal – és az egy más hoz tar to zás ge -
ne rá ci ó kon át íve lő szo ros sá gát hir de -
tő pé te ri bi zony ság té tel lel.

g Sza bó B. And rás

Is te nünk! Kö szön jük, hogy sze mé lye -
sen meg hívsz min ket tör té ne ted be.
Sok szor sa ját tör té ne tünk ér de kei el -
vá lasz ta nak, küz del mei kü lön úton
in dí ta nak. Add, Urunk, hogy bát rab -
ban meg vall junk té ged, ki tar tób ban
imád koz zunk, bol do gab ban higgyünk,
és for rób ban sze res sünk, hogy ne sza -
kít suk meg go nosz sá gunk kal a te tör -
té ne te det. Ámen.

B ÖJ T 2.  VA SÁR NAP JA RE MI NI S C E RE    AP CSEL 3,2226 

Böj ti lé pé sek Pé ter nyo má ban
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Böjt má so dik va sár nap ja a töb bi
böj ti va sár nap hoz ha son ló an be ve -
ze tő zsol tá rá ról kap ta el ne ve zé sét:
Re mi nis ce re – „Em lé kezz meg,
Uram, ir gal mad ról és ke gyel med -
ről, mert azok örök től fog va van nak!”
(Zsolt 25,6) Ez a kö nyör gő imád ság
is utal ar ra, hogy bár a va sár na pok
böj ti idő ben is hús vét ra em lé kez tet -
nek, a pas sió előt ti idő szak ban fo ko -
za to san irá nyít ják a gyü le ke ze tet a
bel ső el csen de se dés és ön vizs gá lat,
Krisz tus szen ve dé sé nek egy re mé -
lyebb át élé se fe lé. 

A va sár nap óegy há zi evan gé li u ma
(Mt 15,21–28) a ká na á ni asszony
tör té ne tét idé zi fel, be mu tat va a Jé -
zust le le mé nye sen ké rő ide gen
asszony ki tar tá sát és azt, aho gyan
ez zel el éri cél ját. Ez a két ige az ir -
ga lom ra, gyó gyu lás ra szo ru ló em ber
imád sá gát szó lal tat ja meg más-más
mó don. A nap má sik két ol vas má -
nya pe dig mint ha az Is ten ál tal az
em ber nek mon dott két fé le fi gyel -
mez te tés nek ad na han got: az epis -
to lai ige (1Thessz 4,1–8) meg szen -
te lő dés re int, az ótes ta men tu mi ol -
vas mány (Ézs 5,1–7) pe dig a sző lő -
mű ves pa nasz da la a ter mé ket len
sző lő mi att.

Az Úr is ten, most eléd lé pek (EÉ 81),
éne kes köny vünk egyik leg szebb kö -
nyör gő éne ke kü lö nö sen jól il lik az

evan gé li um és a be ve ze tő zsol tár
ka rak te ré hez. Mi előtt azon ban er re
rá tér nénk, es sék né hány szó ar ról a
szö veg ről, mely el ső ként kap cso ló -
dott az ál ta lunk is is mert dal lam hoz.
An nál is in kább in do kolt ez, mert a
né met gya kor lat ban ép pen ez zel a
szö veg gel ének lik böjt má so dik va sár -
nap ján gra du ál ének ként.

„Ha vég szük ség szo ron gat na, / És
min den baj ránk tá mad na / Úgy,
hogy nincs már ho va len nünk, / Vé -
get nem ér gyöt re del münk: // Egyet -
len egy vi ga szunk van / E föl dön, a mi
Urunk ban; / Meg men te ni ő fog vé -
gül, / Ha őt hív juk se gít sé gül.” (For -
dí tot ta Vie to risz Jó zsef, Cit ha ra Sanc -
to rum, Bu da pest 1935, 801. sz.)

A Wenn wir in höchs ten Nöten se -
in (Ami kor a leg na gyobb ín ség ben
va gyunk) kez de tű szö ve get Pa ul
Eber (1511–1569) ír ta egy ko ri ta ná -
ra, a nürn ber gi Jo a chim Ca me ra ri -
us egyik la tin nyel vű szö ve ge alap -
ján. Eber a wit ten ber gi egye te men
ta nult to vább, majd ott lett la tin-, fi -
zi ka- (!), ké sőbb ószö vet sé gi pro -
fesszor. Elő ször a wit ten ber gi vár -
temp lom, majd 1558-tól –Bu gen -
ha gen ha lá la után – a vá ro si temp -
lom lel ké sze volt. 

Szo ros ba rát ság fűz te egy ko ri pro -
fesszo rá hoz, Me lancht hon hoz. Nem
túl zás azt mon da ni, hogy Eber a re -

for má to rok má so dik ge ne rá ci ó já -
nak egyik leg ki emel ke dőbb alak ja,
egy ben több je les ének szö veg köl tő -
je. A szö veg ben a pró bák kö zött élő
em ber egyet len re mény sé gé hez, Is -
ten hez ki ál tó imá ja fo gal ma zó dik
meg. Ez a köl te mény azon ban csak
né me tül vagy szlo vák köz ve tí tés sel
volt is mert Ma gyar or szá gon.

A dal lam nagy já ból egy ko rú a
most be mu ta tott szö veg gel. Jo hann
Bap tis ta Ser ra nus lel kész, kán tor
sze rez te. Min tá ul szol gál ha tott szá -
má ra a gen fi zsol tá rok egyik dal lam -
szer ző jé nek „Tíz pa ran cso lat-éne -
ke”, amely re a 140. zsol tár is éne kel -
he tő.

Az ál ta lunk is mert szö veg az
ezer hat szá zas évek el ső fe lé ben szü -
le tett. Író ja Bo do von Ho den berg,
egy ko ri os ter ro dei tar to má nyi kor -
mány zó. A vers sza kok ban a Szent -
há rom ság Is ten hez kö nyö rög: a te -
rem tő Atyá hoz, a meg vál tó Fi ú hoz
és a meg szen te lő Szent lé lek hez. Az
el ső stró fá ban ta lán kü lö nö sen is
erő sen érez zük a pár hu za mot a ká -

na á ni asszony kö nyör gé se és az
ének szö veg kö zött. A té tel meg je lent
a Du nán tú li éne kes könyv el ső ki adá -
sá ban. 1982-es éne kes köny vünk is
ennek alap ján vet te fel, né hány he -
lyen ja vít va a pro zó di át.

Éne künk nek kü lön le ges súlyt ad,
ha tud juk, hogy ez a szö veg és dal -
lam fog lal koz tat ta Jo hann Se bas ti -
an Ba chot éle te leg vé gén. Még fi a -
tal ko rá ban írt ugyan is egy rö vid
fel dol go zást a ko ráb bi szö veg re; ez
a kom po zí ció az Or gel büch le in cí mű
gyűj te mény ben ma radt fenn. A da -
ra bot ké sőbb bő ví tett for má ban fel -
vet te Lip csei ko rál jai kö zé. Ami kor
har mad szor eh hez a mű höz nyúlt,
már nem lá tott, szem ba ja el ha tal ma -
so dott, érez te, hogy kö ze le dik a föl -
di bú csú pil la na ta. Eb ben a szi tu á -
ci ó ban vet te elő új ra ezt a ko rált,
hogy né hány vál toz ta tás le jegy zé sét
kér je egyik ta nít vá nyá tól. Ek kor ke -
rült a mű elé a má so dik szö veg: Vor
de i nen Th ron tret ich hi er mit…
(Tró nu sod elé lé pek már…) Az el ső
mel lett az utol só – éne kes köny -
vünk ben nem kö zölt – vers szak is
imád sá ga le he tett ab ban a hely zet -
ben: „Adj ne kem bol dog vé get, éb -
ressz föl az utol só na pon, Uram,
hogy örök kön lás sa lak té ged, ámen,
ámen, hall gass meg.”

g Fin ta Ger gely

Úr is ten, most eléd lé pek
É NE K K INCSTÁR

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„Isten mindenható, nemcsak lehe-
tőségei, hanem tettei alapján is kor-
látlan Úr (ahogy mondtam), hiszen
különben nevetséges Isten volna.” 

d Luther Márton: A szolgai
akarat (Jakabné Csizmazia

Eszter, Weltler Ödön,
Weltler Sándor fordítása)

Urunk! Há lát adunk ne ked azért,
hogy hoz zád min dig for dul ha tunk
imád sá gunk ban. Jó tud nunk azt,
hogy te is me red éle tün ket, lá tod,
mennyi szen ve dés, vi szály és vál ság
vesz kö rül ben nün ket. Egész vi lá gunk
a ba jok ten ge rén hány kó dik. Te le van
éle tünk krí zi sek kel, tes ti-lel ki gon -
dok kal, eg zisz ten ci á lis tö ré sek kel és
csa ló dá sok kal. Tö ré keny éle tün ket
most le tesszük eléd. Nem hoz ha tunk
mást, csak azt, ami a mi énk: vét ke -
in ket, fé lel me in ket, üres sé gün ket.
És ké rünk: te töltsd fel üres szí vün -
ket, és sza ba díts meg mind at tól, ami
tő led el vá laszt ben nün ket.

Urunk! Ál dott légy ke gyel med
sok-sok je lé ért, ame lyek kel kí sé red
éle tün ket, hogy ne csak nyo mo rú sá -
gunk ra és ba ja ink ra néz zünk. Há lát
adunk azért, hogy van mi re vissza te -
kin te nünk, hogy ke gyel med gaz dag -
sá gát és ir gal ma dat ed dig is meg ta -
pasz tal hat tuk. Ké rünk, se gíts, hogy
bi za lom mal tud junk elő re is te kin te -
ni, hogy erőt tud junk me rí te ni meg -
vál tó szen ve dé sed ből, és így tud juk
szol gál ni ne ved di cső sé gét ott, aho -
vá ál lí tot tál min ket.

Is te nünk! Kö szön jük, hogy ja vun -
kat aka rod, és min dent meg tet tél
üd vös sé gün kért. Ké rünk, adj több ki -
tar tást és erőt, hogy ben ned bíz va,
csend ben hor doz zuk el a ne héz sé ge -
ket, si ker rel le gyünk úr rá a vi szá lyo -
kon, és fe le lő sen él jünk a ne künk ada -
tott le he tő sé gek kel. Add, hogy Jé zus
Krisz tus Urunk ban meg lás suk örök
aka ra to dat, amellyel üd vös ség re hívsz
min ket, és azt sze ret néd, hogy mind -
annyi an áld junk és di csér jünk té ged
már itt, föl di éle tünk ben. Ké rünk, ter -
jeszd ránk ál dá so dat, hogy az az ál -
dás, ame lyet egy kor a hí vők aty já nak,
Áb ra hám nak ad tál, és amely Jé zus
Krisz tus ban tel je se dett ki, raj tunk ke -
resz tül is ter jed jen to vább a föl dön.

Urunk, ké rünk té ged ma a vi lá gért,
Eu ró pá ért, ha zán kért. Kö nyö rülj raj -
tunk, mert sok a disszo náns, fals
hang, a meg té vesz tő zaj kö rü löt -
tünk és ben nünk is. So kan el tér tek
tő led, meg ke mé nyed tek, be le fá rad -
tak a hit har cá ba. Adj meg té rést,
meg úju lást, hogy ne vesszünk el.
Add Szent lel ke det, hogy vissza tér -
jünk igéd hez, a tör vény hez és az
evan gé li um hoz.

Adj jó zan sá got és vi lá gos sá got a
dön tés ho zók nak és meg té rést a ke -
mény szí vű ek nek.

Imád ko zunk egy há zun kért, hogy
a vi szá lyok és vál sá gok kö ze pet te se
né mul jon el a di csé ret gyü le ke ze te -
ink ben.

Ol tal mazd csa lád ja in kat! Ké rünk
az idő se kért: adj ne kik tü rel met,
sze re te tet és böl cses sé get. 

Együtt ké rünk most: „Em lé kez zél
meg, Urunk, ir gal mad ról és ke gyel -
med ről, mert azok örök től fog va
van nak.” Ámen.

Oratio
œcumenica
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Úgy em lék szem, még so ha sem ír tam
ar ról, mi lyen tá vol áll tő lem az a mű -
faj, amely nek je gyé ben ez a ro vat
meg szü le tett. A pub li cisz ti ka, az ép -
pen idő sze rű – ha nem is a szé les
köz vé le ményt fog lal koz ta tó, de az ép -
pen fon tos – kér dé sek re reflek tá ló
hoz zá szó lás nem könnyű ke nyér. S
rá adá sul új sá gunk he ti lap vol ta mi -
att óha tat la nul min dig nagy a ve szély,
hogy ész re vé te le i vel, hoz zá szó lá sa i -
val el ké sik az em ber. 

A mű faj egyik leg főbb sza bá lyát, a
gyor sa sá got és fris ses sé get ilyen kö rül -
mé nyek kö zött na gyon ne héz, ha
egy ál ta lán le het sé ges, tel je sí te ni. Bár
ép pen ma nap ság mint ha ha zai köz éle -
tünk rá cá fol na er re az ál lí tá som ra, hi -
szen olyan, he te kig na pi ren den lé vő
kér dé sek, té mák fog lal koz tat nak ben -
nün ket, ame lyek ről ugyan sok min den
el mond ha tó, de az saj nos nem, hogy
gyor san el vesz tik ak tu a li tá su kat.

Ami kor a böj ti idő szak el ső va sár -
nap já nak es té jén eze ket a so ro kat
írom, már sok fe lé el ju tott a hí re an -
nak, hogy egy há zunk csen des együtt -
lét re hív ja mind azo kat, akik nap ja ink
ször nyű tra gé di ái fö lött nem tud nak,
de nem is akar nak egy könnyen na pi -
rend re tér ni. Re mél jük, so kan meg -
hall ották a hí vó szót, és ott voltak
ezen az al kal mon De ák té ri temp lo -
munk ban. Én most – nem fe led ve
eze ket a szí vünk re ne he ze dő ter he -
ket – in kább ar ról sze ret nék in kább

ír ni, ami hi tünk sze rint a gyó gyu lás
és a vál ság ból va ló ki lá ba lás le he tő -
sé gét kí nál ja fel ne künk. Ez zel ta lán
még a mű faj idő sze rű ség re vo nat ko -
zó pa ran csát sem sze gem meg.

„Azért je lent meg az Is ten Fia,
hogy az ör dög mun ká it le ront sa.”
(1Jn 3,8b) Ezek ben a he tek ben, böjt
ide jén hang sú lyo san is ez az üze net
áll az egy ház hi té nek, gon dol ko dá sá -
nak, is ten tisz te le ti éle té nek kö zép -
pont já ban. Va ló já ban az egy ház ban
min dig ez a fő és egyet len té ma: Is -
ten úgy sze ret te a vi lá got, hogy ér te
ad ta egy szü lött Fi át (Jn 3,16), és ál -
ta la min den em ber nek fel kí nál ja a
gyó gyu lás, a bűn bo csá nat, a meg úju -
lás le he tő sé gét. Ezért ami kor böjt
csend jé ben kö zös sé ge ink ben meg -
em lé ke zünk Jé zus Krisz tus szen ve dé -
sé ről, fel idéz zük ke reszt út ját és ke -
reszt ha lá lát, ezt azért tesszük, mert
hisszük, hogy nin csen üd vös ség sen -
ki más ban (Ap Csel 4,12).

Per sze új ra és új ra ta nul nunk kell,
hogy nél kü le nem csak éle tünk vég -
ső kér dé se i re nincs vá la szunk, de
min den nap ja ink ban sem bol do gul -
nánk, ha nem ré sze sí te ne ben nün ket
az ör dög ha tal mát meg tö rő győ zel -
mé ben. Ne héz ezt be lát ni, mert az
em ber ma gá tól nem tud le mon da ni
az ön di csé ret him nu sza i ról. És mint
ful dok ló a szal ma szál ba, ka pasz ko -
dik ab ba a tév hit be, hogy azért nem
is olyan rossz a hely zet, és majd

meg old juk a prob lé má kat… S ta lán
va ló ban nem vesszük ész re, hogy a
tel jes élet re ve ze tő kes keny úton já -
rás mű vé sze tét mi ma gunk tól nem
tud juk el sa já tí ta ni. Ezt csak a Jé zus
Krisz tus ban va ló hit ben – aján dék -
ként – kap hat ja meg az em ber. Nél -
kü le még azt sem lát juk, mennyi
ve szély le sel ke dik ránk!

Böjt el ső va sár nap já nak jól is mert
evan gé li u ma Jé zus meg kí sér té sé nek
tör té ne te volt (Mt 4,1–11). Ar ra min -
den bi zonnyal em lé ke zünk, hogy ő
vé gül le győz te a kí sér tőt. De ar ra is
em lé ke zünk, hogy az mi lyen tá ma -
dá so kat in té zett el le ne? A ke nyér kér -
dés, a val lás és a ha ta lom kö rül folyt
a küz de lem. Örök kér dé sek ezek. A
mi kér dé se ink is. Az út el ága zá sok nál,
a dön tő hely ze tek ben csak Jé zus
Krisz tus kí sér té se ket le győ ző ere je
ve zet het ben nün ket győ ze lem re.

Itt van mind járt az el ső, a ke nyér -
kér dés. Ha azt hisszük, hogy ez csak
a dik ta tú ra év ti ze de i ben meg sa nyar -
ga tott egy ház és ke resz tény em be rek
di lem má ja volt, nagy té ve dés be

esünk. Igaz, ak kor gyak ran hall hat -
tak a lel ké szek ilyen mon da to kat:
nem jár ha tok temp lom ba, nem me -
het a gye rek hit tan ra, mert ak kor a fi -
ze tés eme lés nél hát rányt szen ve dek.
Ma ta lán fon dor la to sabb a hely ze -
tünk, az alap kér dés még is ugyan az. 

Re mé lem, igen, re mé lem, hogy
so kan ma guk ra is mer nek, ami kor
gyak ran is mét lő dő ke se rű ta pasz ta -
la ta i mat így összeg zem: mi lyen vi lág
az, ahol az er kölcs, a tisz tes ség, az üz -
le ti be csü let, mi vel nem hoz kel lő
pro fi tot, el vesz tet te ér té két? 

Sen ki ne higgye, hogy Is ten rend -
jét, aka ra tát bün tet le nül meg le het
szeg ni! Is ten mal mai – ha oly kor túl
las sú nak tűn nek is – őröl nek. Jaj
an nak, aki azt hi szi, hogy csak ke -
nyér rel és csak a pi ac ról él az em ber!

Az ör dög tá ma dá sai úgy ne ve zett
val lá sos éle tün ket sem kí mé lik. Ilyen -
kor min den na pi élet foly ta tá sunk
egé szen mást mu tat, mint ke gyes ke -
dő sza va ink. Az adok-ka pok lo gi ká -
ja ha tá roz za meg val lá sos ko dá sun kat,
és imád sá ga ink, temp lo mo zá sunk
(ha van még egy ál ta lán), ada ko zá -
sunk mö gött sok szor nem is lep le zet -
ten ott van az alan tas, szá mí tó gon -
do lat: majd csak vissza fi ze ti, meg há -
lál ja ne künk ezt az Is ten! Mint ha éle -
tün ket, anya gi ja va in kat, min de nün -
ket, amink csak van, nem tő le kap tuk
vol na! Bi zony is ten kí sér tés az ilyen
val lá sos ság, s ak kor ne künk is szól a

ke mény be széd: mi at ta tok ká ro mol -
ják Is ten ne vét a po gá nyok kö zött
(Róm 2,24).

Az Is ten Fi át is fél re akar ta ve zet -
ni az ör dög, ami kor az zal hi te get te:
ha őt imád ja, ne ki ad ja a vi lág ural mat.
A ha ta lom kí sér té se so kak nak lett és
lesz csap dá vá: Mind egy, ho gyan és
mi lyen áron, de fel kell jut ni a csúcs -
ra! Meg kell sze rez ni a ha tal mat,
mert ural kod ni jó! Csa lá dot ter ro ri -
zá ló fér fi ak és asszo nyok, mun ka tár -
sa i kat sa nyar ga tó fő nö kök, kis és
nagy kö zös sé get ural muk alá haj ta -
ni aka ró ön je lölt nép ve zé rek mind
egy fá ból van nak fa rag va. S aki nem
Is tent akar ja szol gál ni a rá bí zot tak ja -
vá nak mun ká lá sá val is, nem csak
„alatt va ló it” te szi bol dog ta lan ná, de
el ad ja a lel két is.

Ked ves ol va sók, test vé re im! Nem
kel le ne en nek így len nie, hi szen meg -
je lent az Is ten Fia, hogy le ront sa az
ör dög mun ká it – ben nünk is.

Nem kel le ne en nek így len nie!
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A meg szo kott mon da tok is kü lön le -
ges súlyt, mély sé get, töl tést kap hat -
nak ma es te. Így íz lel ges sük az ősi
apos to li kö szön tés min den egyes
sza vát: „Ke gye lem nék tek és bé kes ség
Is ten től, a mi Atyánk tól és az Úr Jé -
zus Krisz tus tól!”

Csen des együtt lét re kap tunk meg -
hí vást. Bi zony nagy szük sé günk van
az Is ten előt ti csönd re, amely nem té -
vesz ten dő össze az össze szo rí tott
aj kak da cos né ma sá gá val.

Az Is ten előt ti csen des ség nyi tott
csend, mely ben meg hall juk a te rem -
tő, meg vál tó meg ele ve ní tő Is ten ke -
re ső sza vát. Ez a szó min ket ke res fél -
tő, vi gasz ta ló, atyai sze re tet tel, min -
ket kér dez, mert tud ni akar ja: mi van
ve lünk, mi van ben nünk, mi tör tént
ve lünk? Mi fáj, mi foj to gat, mi fe szül
ott leg be lül, a szív rej tett mé lyén?

Há rom jól is mert kér dést sze ret nék
em lé ke ze tünk be idéz ni a Szent írás ból.

„Ádám, em ber, hol vagy?” – ki ált
az Úr is ten az el bu kott em ber után az
éden kert ben. 

A vá lasz, saj nos, na gyon is me rős
és ak tu á lis: „El rej tőz tem, mert fé -
lek…” Az óta is, nap mint nap meg -
is mét lő dik ez a ve szé lyes bú jócs ka.
Ve szé lyes, mert a fény, a vi lá gos ság,
az élet for rá sa elől me ne kü lünk. Ve -
szé lyes, mert az ál ta lunk vá lasz tott
ho mály ban könnyen el len sé get vé -
lünk lát ni a má sik em ber ben, aki
ugyan va ló ban más, mint mi, de
ugyan an nak az Atyá nak a gyer me ke,
és így test vé rem le het ne… De a fé -
le lem meg bé nít ja a jó zan ér tel met,
sö tét be bo rít ja a szí vet, meg va kít, el -
va kít. Eb ben a fé lel me tes éj sza ká ban
emel ke dik Ka in bun kó ja, és le sújt a
véd te len Ábel ra. Vil lan a kés, re pül
a Mo lo tov-kok tél, dör ren a sö ré tes
pus ka…

Eb be a gyil kos éj sza ká ba vil lám -
ként ha sít be le az Úr szív be mar ko ló

kér dé se: „Ka in! Hol van Ábel, a test -
vé red?!” S ki ne is mer né az egy szer -
re ha zug és ci ni kus vá laszt: „Nem tu -
dom! Ta lán őri ző je va gyok én a test -
vé rem nek, az én atyám fi á nak?!”

De va jon is mer jük-e az Atya iga -
zi vá la szát is er re a pi masz kér dés re?

A vá lasz nem egy sze rű en szó ban,
nem írás ban ér ke zett, ha nem a test -
té lett Igé ben, Jé zus Krisz tus ban, aki
jó pász tor ként ér ke zett a Ka i nok gyil -
kos vi lá gá ba, hogy ir gal mas sze re te -
té vel meg sze lí dít se far kaster mé sze tün -
ket, meg vál tó vé ré vel va ló ban egy más
test vé re i vé te gyen min ket.

Ezen a ke reszt fe lé ve ze tő úton,
amely re most, böjt ide jén új ra rá ta -
lál ha tunk, sza kadt fel Jé zus aj ká ról és
szí vé ből egy döb be ne tes kér dés,
ame lyet jól is mer he tünk a pas sió tör -
té net ből. Ami kor a ke reszt re fe szí -
té se előt ti sö tét éj sza kán egyik val -
la tó ja ököl lel bru tá li san az ar cá ba
súj tott, Jé zus meg kér dez te: „Mi ért
ütsz?!”

Er re a kér dés re nem ta lá lunk vá -
laszt az evan gé li u mok ban. De ez a
kér dés két év ez re de, így nap ja ink ban
is ott iz zik a le ve gő ben: „Mi ért ütsz?”

Nincs rá vá lasz, leg fel jebb csak
csen des sej té sek: Ütsz, mert félsz?
Ütsz, mert té ged is ütöt tek? Ütsz, mert
– a köl tő után sza ba don – nin csen
apád, se anyád, se Is te ned, se ha zád?!
Ütsz, mert ütsz?!

Ezek nek a kér dé sek nek a tra gi kus
fe szült sé ge a gol go tai ke resz ten kul -
mi ná ló dik és ol dó dik.

Há rom kér dés sel szem be sül tünk
ma es te: Em ber, hol vagy? Hol van a
test vé red? Mi ért ütsz?

A Te rem tő kér dez, és vá laszt vár.
A Meg vál tó kér dez, és kö nyö rög ér -
tünk, hi szen el ső sza va, gon do la ta,
imád sá ga ér tünk szól a ke resz ten:
„Atyám, bo csáss meg ne kik, mert
nem tud ják, mit cse lek sze nek.”

Me di tá ció a De ák té ren
Gáncs Péter püspök 2009. már ci us 3-án

elhangzott igehirdetése                

Egy ház ke rü le ti szü le tés na p Aj kán
f Folytatás az 1. oldalról

A kötetben szereplők egyike, a bu -
dahegyvidéki templom volt a hely -
színe február 26-án este az Új evan -
gélikus templomok című könyv
ünnepi bemutatójának. A Luther
Kiadó – szakmai szempontból –
eddigi legnagyobb vállalkozásának
„gyümölcse” egy minden szem pont -
ból csaknem kifogástalan, album
mi nőségű vaskos kötet lett, amellyel
valójában már karácsony előtt meg -
ismerkedhettek a vásárlók. A 24
evan gélikus és 7 ökumenikus temp -
lomot bemutató könyvet múlt csü -
tör tökön Cságoly Ferenc DLA

Kossuth-díjas építész, egyetemi
tanár méltatta. A kötetben köz re -
működők igényes munkáját Kendeh
K. Péter kiadó igazgató köszönte
meg. Dr. Fabiny Tamás jóvoltából az
1987 és 2006 közötti temp lom -
építések hátterét is meg is mer hették
az est résztvevői. Az Északi Egy -
házkerület püspöke elődeit – D. dr.
Harmati Béla és D. Szebik Imre
nyugalmazott püspököt – kérdezte
az időszak kihívásairól. (A kötet
ismertetésére lapunkban vissza -
térünk.)

g T. Pintér Károly felvétele

Templomos könyvbemutató

A tanulmány most a Fra ter ni tás Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Lel ké szek Kö -
zös sé ge gon do zá sá ban je lent meg (el -
ső al ka lom mal 1944-ben lá tott nap vi -
lá got). A ki ad ványt Isó Do rottya veszp -
ré mi lel kész mu tat ta be. Elő adá sá ban
hang sú lyoz ta, hogy a könyv a ta nu lást
hí va tott se gí te ni, azt, hogy tu da tos, hit -
val ló ke resz té nyek ké vál junk, hogy
dísz be öl töz te tett szív vel ké szül jünk –
szol gá lat te vők és a gyü le ke zet tag jai
egy aránt – az is ten tisz te let re. 

A dél előt ti prog ra mot a he lyi lel kész -
csa lád és az if jú ság szol gá la ta zár ta,
ebéd után pe dig an nak a teo ló gi ai pá -
lyá zat nak az ered mény hir de té se kö vet -
ke zett, ame lyet Was Ch ris tum Tre ibt
– Lu ther bib lia ér tel me zé se cím mel írt
ki a ke rü let el nök sé ge. A nyer tes pá lya -
mű vet – amely tel jes ter je del mé ben a
ha ma ro san meg je le nő Egy ház ke rü le -
ti Fü ze tek so ro zat ban lesz ol vas ha tó –
a szer ző, dr. Itt zés Gá bor ku ta tó teo ló -
gus, egye te mi ok ta tó is mer tet te. Vé gül
Vaj da Ist ván aj kai lel kész zá ró áhí ta tá -
val fe je ző dött be az egy ház ke rü let ti -
zen ket te dik szü le tés na pi ün ne pe.

g Me nyes Gyu laA
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El nök sé gi ülést tar tott a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) feb ru ár 23-
án a Dé li Egy ház ke rü let szék há zá ban. Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő, a
Maek el nö ke, Gáncs Pé ter és Fa bi ny Ta más püs pö kök mel lett Ador já ni De -
zső Zol tán er dé lyi ma gyar evan gé li kus püs pök, va la mint a Maek tel jes el nök -
sé ge is részt vett az ülé sen. 

Amint id. Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész től, a Maek tit ká rá tól meg -
tud tuk, az el nök sé gi ülé sen szám ba vet ték, ho gyan ápol ják a kap cso la to kat
az er dé lyi, a nyu gat-eu ró pai és a vi lág más tá ja in ma gyar lel ki pász to ri mun -
kát vég ző test vé rek kel, to váb bá át te kin tet ték azt is, hogy a szlo vák és a ma -
gyar evan gé li kus püs pö ki kar kö zel múlt ban zaj lott tár gya lá sai nyo mán mi -
lyen fel ada to kat kell meg ol da ni a jö vő ben.

d Evan gé li kus Hír szol gá lat

El nök sé gi ülést tar tott
a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia

A kom mu niz mus ál do za ta i nak em -
lék nap ja (feb ru ár 25.) al kal má ból
idén nyol ca dik al ka lom mal ad ták át
a Par ma Fi dei – a Hit Paj zsa Dí jat. A
2009. év ki tün te tett je Kuk lay An tal
kö rö mi plé bá nos.

A Hit Paj zsa Díj ala pí tója Hor váth
Bé la volt kis gaz da or szág gyű lé si kép -
vi se lő, aki nek or szág gyű lé si ha tá ro -
za ti ja vas la tá ra ve zet ték be 2001-
ben a kom mu niz mus ál do za ta i nak
em lék nap ját, va la mint Gyur ko vics
Ti bor író. A ki tün te tést azon egy há -
zi sze mé lyek nek íté lik oda, akik a
kom mu nis ta dik ta tú ra év ti ze de i ben

is hű ek ma rad tak hi tük höz, ma gyar -
sá guk hoz.

A díj ed di gi ki tün te tett jei: 2002
– Bol be ritz Pál teo ló gus pro fesszor;
2003 – Olofs son Pla cid ben cés szer -
ze tes; 2004 – Lász ló Gá bor, a Reg -
num Ma ri a num pa pi kö zös sé gé -
nek ak kor leg idő sebb tag ja (2005-
ben hunyt el); 2005 – Szen di Jó zsef
nyu gal ma zott veszp ré mi ér sek;
2006 – Punk Gem ma cisz ter ci apát -
nő; 2007 – Ke ré nyi La jos pi a ris ta
szer ze tes; 2008 – Bá lint Jó zsef je -
zsu i ta szer ze tes.

d MTI

Kuk lay An talé a Hit Paj zsa Dí j

Meg hí vó
A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) két na pos kon fe ren ci át ren -
dez Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban már -
ci us 20–22. kö zött A Lu ther-ró zsa szí nei – A Kár pát-me den cei evan gé -
li kus ság sok szí nű ha gyo má nyai cí men. A kon fe ren cia pén te ken, már ci -
us 20-án 18 óra kor va cso rá val kez dő dik, és 22-én, va sár nap az ebéd del
fe je ző dik be. A ter ve zett elő adá sok a kö vet ke zők:
• A Tra nos ci us-ke gyes ség meg tar tó ere je – Ara di And rás Pé ter
• Be te le pí tés és ki te le pí tés Tol na-Ba ra nyá ban – Kräh ling Dá ni el
• Há rom szo ros ki sebb ség ben a Bar ca ság ban – dr. Ko vács Lász ló At ti la
• Ke me nes al ja hi té nek erős sé ge – Fe hér Ká roly
• Fél év szá za dos szol gá lat a nagy vi lág ban szét szórt hit test vé rek kö zött

– Gé mes Ist ván
Az elő adá so kon kí vül reg ge li és es ti áhí ta tok lesz nek, va sár nap dél előtt
pe dig zá ró is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal.

Rész vé te li díj szál lás sal, na pi há rom szo ri ét ke zés sel: 8500 Ft.
Je lent ke zni már ci us 10-ig le het az ok ta tá si köz pont cí mén: H-8253 Rév -

fü löp, Fü re di u. 1.; tel.: 20/770-3829; e-mail: rev fu lop@lu the ran.hu. Hon -
lap: http://www.kon fe ren cia ho tel.hu.

Sze re tet tel vár juk a té ma iránt ér dek lő dő test vé re in ket or szág ha tá ron
in nenről és túlról. A Maek ne vé ben:

Id. Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész, tit kár

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
(MRE) új össze té te lű zsi na ta újabb
hat év re Bölcs kei Gusz táv püs pö köt
vá lasz tot ta a tes tü let lel ké szi el nö ké -
vé feb ru ár 25-én. A ré gi-új el nök re a
je len lé vő 99 zsi na ti tag ból 66-an ad -
ták a vok su kat. A zsi nat vi lá gi el nö -
ké vé Hu szár Pált, a Du nán tú li Re for -
má tus Egy ház ke rü let fő gond no kát
vá lasz tot ták meg túl nyo mó több -
ség gel.

A négy re for má tus püs pök kö zül
ket ten vál lal ták a zsi nat lel ké szi el nö -
ké nek tiszt sé gé re va ló je lö lést: Bölcs -
kei Gusz táv, a Ti szán tú li Re for má tus
Egy ház ke rü let, il let ve Bo gár di Sza bó
Ist ván, a Du na mel lé ki Re for má tus
Egy ház ke rü let püs pö ke.

Meg vá lasz tá sa után Bölcs kei
Gusz táv új ság írók nak el mond ta: a
re for má tus egy ház nak na gyon sok
fel ada ta van a kö vet ke ző cik lus -
ban, „ezek ben a va ló ban em bert
pró bá ló idők ben”, s ezek hez na -
gyon ke vés a sa ját ere je. Ah hoz,
hogy az MRE el ér hes se a cél ja it,
„Krisz tus ir gal mát va ló ság ban meg -
mu ta tó gyü le ke ze tek kel és in téz mé -
nyek kel” kell ren del kez nie, hogy a

sze gé nye ket, haj lék ta la no kat, mun -
ka nél kü li e ket fel ka rol ja.

Az el vég zen dő fel ada tok kö zött em -
 lí tet te, hogy a zsi nat ha ma ro san na pi -
rend jé re tű zi a re for má tus egy há zi kö -
zel múlt tu do má nyos fel dol go zá sát
cél zó lé pé se ket. Ki emel te ezen kí vül az
egy sé ges, az egész Kár pát-me den cé -
re ki ter je dő Ma gyar Re for má tus Egy -
ház al kot má nyo zó gyű lé sét, ame lyet
idén má jus 22-én tar ta nak Deb re -
cen ben.

Fon tos nak tar tot ta, hogy a re for -
má tus egy há zat a jó zan, de bá tor fe -
le lős ség vál la lás jel le mez ze, „ezért
igyek szünk a to váb bi ak ban is nem -
csak re a gál ni ese mé nyek re, ha nem
kez de mé nyez ni a pár be szé det ci vil
szer ve ze tek kel” – fej tet te ki.

Ma gyar or szág köz éle té ről úgy
vé le ke dett, hogy „va la mi na gyon
nagy baj van a mély ben”, ezért az
egy ház a to váb bi ak ban sze ret né a
tár sa dal mi in du la to kat csil la pí ta ni.
Az MRE egy út tal az in du la to kat
fel tá ró okok ra igyek szik fel hív ni a
dön tés ho zók fi gyel mét, „kér ve kér -
vén őket, hogy a jó zan ság ke re ked -
jen fe lül”.

Bölcs kei Gusz táv 1952-ben szü le tett
lel kész csa lád ban, teo ló gi ai ta nul má nya -
it 1971 és 1976 kö zött vé gez te Deb re cen -
ben. 1978 és 1984 kö zött gyü le ke ze ti lel -
ki pász tor volt Haj dú -Biharban. Köz -
ben 1979-ben ta nár se géd dé ne vez ték ki
a Deb re ce ni Re for má tus Teo ló gi ai Aka -
dé mi á ra. 1990-ben az in téz mény eti kai
és szo cio ló gi ai tan szé ké nek ve ze tő je
lett. Ké sőbb két évig a teo ló gi ai kar dé -
kán ja, majd a Deb re ce ni Re for má tus Kol -
lé gi um fő igaz ga tó ja.

A Ti szán tú li Re for má tus Egy ház -
ke rü let püs pö ki és az egy ház leg főbb
tör vény ho zó szer ve ként mű kö dő zsi -
nat lel ké szi el nö ki tiszt sé gét 1997
óta töl ti be. 2003-ban mind két tiszt -
sé gé ben meg erő sí tet ték. Bölcs kei
Gusz tá vot 2006-ban a Re for má tus
Vi lág szö vet ség Eu ró pai Ta ná csa el nö -
ké vé vá lasz tot ták.

A 2009–2015 kö zött ülé se ző XI II.
re for má tus zsi na ti cik lus tag ja it, va -
la mint a négy egy ház ke rü let élén
ál ló püs pö köt és fő gond no kot ta valy
no vem ber 1. és 30. kö zött vá lasz tot -
ták meg a re for má tus egy ház köz sé -
gek pres bi té ri u mai.

d MTI

Ré gi-új lel ké szi el nök
a re for má tus zsi nat élén 

b Na mi ka – így be cé zik a fin nek
ha zá juk leg na gyobb ke resz tyény
if jú sá gi egye sü le tét (KIE). Az el -
ne ve zés az egye sü let finn ne vé -
ből  alkotott betűszóból ered:
NM KY (ejtsd: en-em-kó-ü). A
Na mi ká val, a finn KIE-vel már
több éves a kap cso la ta a Ma -
gyarországi Keresztyén Ifjúsági
Egye sü let nek, de elő ször nyílt le -
he tő sé günk rá, hogy hi va ta los
meg hí vá suk ra – Mar ton Ta más
nem ze ti tit ká runk kal – ta nul má -
nyi lá to ga tást te gyünk észa ki
test vé re ink nél.

A finn KIE még a 19. szá zad vé gén
ala kult meg, egy idő ben a töb bi eu -
ró pai KIE-szer ve zet tel. A mai egye -
sü let or szá go san het ven egy he lyi
cso port ban vég zi a ke resz tény if jú -
sá gi mun kát, tag lét szá muk sok tíz -
ez res. Mun ká ju kat el ső sor ban a Finn
Evan gé li kus Egy ház mel lett, ve le
szink ron ban vég zik – mint egy az
egy há zi if jú sá gi mun kát ki egé szít ve. 

Sok szí nű te vé keny sé get foly tat -
nak, if jú sá gi há za kat és nyá ri tá bor -
he lye ket mű köd tet nek, részt vesz nek
az egy ház kon fir man du so kat fel ké -
szí tő mun ká já ban. Szo ci á lis te vé -
kenységük fi gye lem re mél tó, kis -
cso por tos ott ho na ik ba zi lált csa lá di
hát tér ből ki me ne kí tett fi a ta lokat
fogadnak be, a na gyobb vá ro sok ban,
az il le té kes ön kor mány za tok kal és a
he lyi evan gé li kus gyü le ke ze tek kel
együtt vég zett éj sza kai ut cai misszi -
ó juk pe dig ki fe je zet ten im po ná ló.
Sok kó ru suk van, és élen jár nak a
ver seny spor tok ban is. A finn él vo nal -
ban két ko sár lab da csa pa tuk is fo lya -
ma to san je len van, a Lah den NM KY
most ép pen a 4. he lyen áll a baj nok -
ság ban.

Utun kat Ja ak ko Ko ikk ala inen lel -
kész, az NM KY nem ze ti szö vet sé gé -
nek tit ká ra szer vez te, s aho vá te het -
te, el is kí sért ben nün ket. El ső ként
ter mé sze te sen a hat ez res tag lét szá -
mú hel sin ki KIE mun ká já ba pil -
lant hat tunk be. Ezt kö ve tő en a van -
taa-i KIE ven dé gei vol tunk. Iro dá juk
az egyik evan gé li kus gyü le ke zet he -

lyi sé gé ben, Ha kun i la mo dern gyü -
le ke ze ti köz pont já ban ta lál ha tó.
Majd Lah ti ba utaz tunk, ahol el ső -
sor ban az egye sü let sport mun ká já -
val is mer ked tünk. Meg néz tük a vi -
lág hí rű sí ug ró- és sí fu tó köz pon tot,
a vi lá gon egye dül ál ló sí mú ze u mot,
majd es te a lah ti KIE ko sár meccsét
szur kol tuk vé gig. Vagy har minc
pont tal le mos ták az el len fe let a pá -
lyá ról…

Ez után Tam pe re, a nagy ipar vá ros
kö vet ke zett. Itt el ső sor ban az ot ta ni
KIE nagy vá ro si mun ká já ra, a vá ros ti -
zen egy evan gé li kus gyü le ke ze té vel
meg az ön kor mány zat if jú sá gi osz tá -
lyá val (mert ott ilyen re is van pénz)
fenn ál ló pél da mu ta tó együtt mű kö -
dés re fi gyel het tünk.

Tam pe ré ből Tur ku ba, a ré gi fő vá -
ros ba utaz tunk. Az ottani KIE-cso -
port több kó rust, ze nei együt test és
ze ne is ko lát is mű köd tet, ter mé sze te -
sen ha gyo má nyos if jú sá gi mun ká juk
ki egé szí té se ként. Cser ké sze ik úgy ne -
ve zett ví zi cser ké szek, hisz Tur ku
előtt te rül el a Bal ti-ten ger leg na -
gyobb szi get vi lá ga, a Sa aris to. 

Tur ku ban fo ga dott ben nün ket Finn -
or szág evan gé li kus egy ház fő je, Juk ka
Pa ar ma ér sek is. Meg tisz tel te tés volt
szá munk ra a mint egy más fél órás be -

szél ge tés Finn or szág el ső szá mú egy -
há zi mél tó sá gá val. (Pa ar ma ér sek a tur -
kui KIE tisz te let be li el nö ke.)

Vissza tér vén Hel sin ki be még át ha -
józ tunk a Finn-öböl túl ol da lá ra is,
Észt or szág fő vá ro sá ba, Tal linn ba.
Ene Roos észt nem ze ti tit kár várt
min ket. Az észt KIE (NM KÜ – a vál -
to za tos ság ked vé ért) éle té be va ló
be pil lan tás szá munk ra kü lö nö sen is
ér de kes volt, hi szen múlt juk nagy ban
ha son ló a mi énk hez. 

Észt or szág a Szov jet unió fel bom -
lá sa után kap ta vissza füg get len sé gét,
s ez zel együtt in dul ha tott út já ra ott
is a KIE-mun ka. A szá munk ra ha tal -
mas finn KIE után te hát egy fi a tal,
mind össze  öt he lyi cso port tal bí ró
egye sü let ven dé gei le het tünk.

Ter ve ink közt sze re pel  tá bo ro zá sok
szervezése finn és észt fi a ta lok nak Ba -
la ton gyö rö kön, ma gyar fi a tal ja ink nak
pe dig az észa ki nyá ri tá bo rok ban. És
re mél he tő leg nagy ál munk is meg va -
ló sul hat: egy finnek, észtek, er dé lyi,
illetve ma gyarországi ma gyarok
részvételével zajló kö zös if jú sá gi tá -
bor a Só vár ban, a KIE ba la ton gyö rö -
ki kon fe ren cia-köz pont já ban.

g Lup ták György,
a Ma gyar or szá gi Ke resz tyén 

If jú sá gi Egye sü let el nö ke

Ven dég ség ben Na mi ká nál
A Pop rád mel let ti Sváb fal ván (Švá -
b ov ce) ren dez te éves lel kész kon fe -
ren ci á ját a Szlo vák Evan gé li kus Egy -
ház Ke le ti Egy ház ke rü le te. Sla vom -
ír Sa bol eper je si püs pök meg hí vá sá -
ra részt vett a ta lál ko zón dr. Fa bi ny
Ta más, egy há zunk kül kap cso la to -
kért fe le lős püs pö ke és Lack ner Pál
tá bo ri püs pök, egy ház tör té nész. 

Fa bi ny Ta más az észa ki egy ház ke -
rü let „Con ser van do et re no van do”
jel mon da tát a szlo vák és a ma gyar
egy ház vi szo nyá ra al kal maz va tar tott
re fe rá tu mot, meg je löl ve azo kat az ér -

té ke ket, ame lye ket meg kell őriz ni, és
azo kat a te rü le te ket, ahol meg úju lás -
ra, vál to zás ra van szük ség. 

Lack ner Pál (képünkön jobbra) a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház el múlt há rom száz évé nek szer -
ve ze ti át ala ku lá sa it mu tat ta be szá -
mos adat se gít sé gé vel. Elő adá sá val
– a szer ve zők ké rés re – hoz zá kí -
vánt já rul ni ah hoz a struk tu rá lis re -
form fo lya mat hoz, amely a szlo vá ki -
ai evan gé li ku sok éle té ben na pi ren -
den van.

g EvÉ let-in fó

Testvéri szót tolmácsoltak



Haj lék ta lan em ber nem volt a tél ál -
do za tai kö zött Nyír egy há zán! Ez
nem csak azt je len ti, hogy az Ol ta lom
Sze re tet szol gá lat meg tud ja men te -
ni a fe dél nél kül élő ket a sza bol csi
me gye szék he lyen, de an nak a tö -
rek vé sük nek a he lyes sé gét is iga zol -
ja, me lyért már hosszabb ide je dol -
goz nak: hogy a haj lék ta lan ság miatt
ve szé lyez te tet tek re, a mély sze gény -
ség ben élők re is ter jed jen ki a mun -
ká juk. Az idei tél Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gyei ál do za tai ugyan is mind
ma gá nyos, mély sze gény ség ben élő és
ál ta lá ban idős em be rek vol tak. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház fenn tar tá sá ban és a vá ros sal
szer ző dés ben mű kö dő Ol ta lom Sze -
re tet szol gá lat szak mai ve ze tő je, Dez a -
no ve Bar to lo meu Ina cio nem osz tá -
lyoz, ami kor az idei tél ta pasz ta la ti -
ról kér dez zük, a „szö ve ges ér té ke lést”
vá laszt ja:

– Ha nincs tár sa dal mi össze fo -
gás, a mun kánk nem le het ered mé -
nyes, ez az el ső ta nul ság, és ész re kell
ven ni, hogy az idei té li krí zis ide jén ez
az össze fo gás elő ször lét re jött! Emel -
lett inf ra struk tú ra és hu mán erő for -
rás szük sé ges ah hoz, hogy az em be -
re ket men te ni tud juk. Azt kell lát ni,
hogy azok kö zött va gyunk ered mé -
nye sek, aki ket ez az el lá tó rend szer el -
ér, de akik nin cse nek a lá tó kö rünk ben
– a bo kor ta nyák ban, a pe rem ke rü le -
tek ben mély sze gény ség ben ten gő -
dők –, azok nin cse nek biz ton ság ban.
A mai vi lág ban nem mond hat juk,
hogy száz szá za lék ban fel ké szül tek va -
gyunk, de a nap pa li cent rum, mely
ké pes ru gal ma san al kal maz kod ni a
szük ség le tek hez, fon tos elő re lé pés.

A Nap pa li Szol gál ta tó Köz pont
Nyír egy há za szé lén, a Rá kó czi úton
eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal va ló sult
meg, el sőd le ges funk ci ó ja a nap pa li
me le ge dő és a nép kony ha mű köd te -
té se, de olyan in for má ci ós és szo ci -
á lis szol gál ta tá sok ra is ké pes, me lyek
ép pen ség gel meg óv ják a haj lék ta -
lan sors tól a ne héz hely zet be ju tott
em be re ket. 

– Oly kor pusz tán azért lesz va la -

ki haj lék ta lan, mert nem tud ja, hogy
van más le he tő sé ge is – ma gya ráz za
a nyír egy há zi haj lék ta lan el lá tás ban
kis hí ján év ti ze des ta pasz ta lat tal bí -
ró szak em ber. – Meg ér ke zik va la ki a
vá ros ba egy ke vés ke pénz zel, ami ből
mond juk ti zen öt na pig tud él ni. Ha
nincs szo ci á lis há ló, amely ké pes
szá mol ni az zal, hogy mi kö vet kez het
az il le tő szá má ra ti zen öt nap múl va,
ak kor biz tos meg re ked a haj lék ta lan
lét ben…

A né met Bahn hof misszió pél dá -
já nak meg fe le lő en mo sá si és tisz tál -
ko dá si le he tő ség, az ok má nyok be -
szer zé sé ben, pót lá sá ban nyúj tott se -
gít ség, in gye nes te le fo ná lás, al bér let-
köz ve tí tés pi a ci vagy ba rá ti ala pon –
olyan moz za na tok, me lye ken egy
em ber to váb bi sor sa múl hat. S akik
ké pe sek és akar nak dol goz ni, azok -
nak se gí te nek vissza ta lál ni a mun ka
vi lá gá ba. Mind ez meg tör tén het még
az előtt, hogy a ki sik lott éle tű em ber

bő ré be be le ég ne a haj lék ta lan ság
bé lye ge… 

A nap pa li me le ge dőn, nép kony -
hán, krí zis el lá tá son, szol gál ta tá so kon
kí vül itt mű kö dik a szen ve dély be te -
gek nap pa li el lá tó he lye, és ez is fon -
tos esz köz a tel jes le csú szás meg elő -
zé sé ben, hisz ta lán ma már sen ki nek
sem kell ma gya ráz ni, ho gyan függ
össze az al ko ho liz mus, a mun ka -
hely el vesz té se, vá lás, haj lék ta lan ság,
tár sa dal mi ki re kesz tő dés al kot ta ör -
dö gi kör, amely be meg fe le lő szak ér -
te lem mel be le het és be kell avat koz -
ni. Mi re a kli en sek rá akad nak az el -
lá tó ra, in kább már a vissza ka pasz ko -
dás ról be szél he tünk per sze, de nem
sza bad tü rel met len nek len ni. 

– Együtt dol go zik az or vos és a
szo ci á lis mun kás. A mi fel ada tunk
vissza ad ni azo kat a ké pes sé ge ket,
me lyek le he tő vé te szik a tár sa dal mi
in teg rá ci ót. Az ide já rók nyolc van öt
szá za lé ka már haj lék ta lan, de ti zen -

öt nem, a több sé gük al ko ho lis ta, és
már na gyon sok a já ték szen ve déllyel
küz dő em ber is. A mi tá mo ga tá sunk -
kal meg tart ják az absz ti nen ci át, és mi
se gí tünk meg fe le lő en el töl te ni azt a
sza bad időt, amely egyéb ként a leg na -
gyobb ve szély az ál la po tuk rom lá sa
szem pont já ból.

Még csak a haj dan mun kás őr lak -
ta nya ként, majd rend őr őrs ként funk -
ci o ná ló épü let át ala kí tá sá nak ter ve -
i vel is mer ked tünk, ami kor el hang -
zott, hogy haj lék ta la nok idő sott ho -
nát is ma guk ban fog lal nak a ter vek.
Ez a szál köz ben mint ha el ve szett vol -
na, de mint az in téz mény ve ze tő ma -
gya ráz za, oka van, hogy ke ve sebb szó
esett a bent la ká sos in téz mény ről:

– Nem volt az uni ós pá lyá zat ré -
sze, a nap pa li cent rum tól tel je sen el -
kü lö nít ve dol goz tunk raj ta. A Szo ci -
á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um tá -
mo ga tá sá val és sa ját for rá sok fel -
hasz ná lá sá val ala kí tot tuk ki az öt ven

fé rő he lyes bent la ká sos in téz ményt.
Ez is si ker tör té net, mert na gyon ke -
vés eh hez ha son ló lé te sít mény van.

– De mi ért van rá egy ál ta lán
szük ség? Ha va la ki meg öreg szik, mi -
ért nem le het akár me lyik szo ci á lis ott -
hon ban el he lyez ni?

– Ma gyar or szá gon szá mos olyan
el lá tá si for ma van – nem csak a szo -
ci á lis szfé rá ban –, me lye ket akár
diszk ri mi na tív nak is ne vez het nénk.
Az egész ség ügyi utó ke ze lő ket is ilyen -
nek le het te kin te ni. De ha be ha tób -
ban ta nul má nyoz zuk e rend sze rek
mű kö dé sét, rá jö vünk, hogy a tár sa -
da lom za var ta lan mű kö dé sé hez né -
ha szük sé ges akár szeg re ga tív el lá tás
meg szer ve zé se is, csak hogy ki egé szít -
se az in teg rá ci ót. 

Egy haj lék ta lan, ha szo ci á lis ott ho -
ni el he lye zé sét ké ri, csak a vá ró lis tá -
ig jut el. Ez ta pasz ta lat, és ez zel nem
ér de mes vi tat koz ni, ezért a mi nisz té -
ri um is rá jött, hogy ki kell egé szí te -
ni az el lá tó rend szert a haj lék ta la nok
idő sott ho ná val. Az or szág ban csak ki -
lenc ilyen mű kö dik, pe dig az igény
nagy. A mi ré gi ós el lá tást biz to sí ta ni
hi va tott in téz mé nyün ket fél éve nyi -
tot tuk meg, és már ne künk is ter je -
del mes a vá ró lis tánk, hu szon egyen
van nak raj ta. Amíg he lyet tu dunk biz -
to sí ta ni ne kik, ad dig át me ne ti szál lón,
éj je li me ne dék he lye ken lak nak.

Most nem baj, hogy a nyír egy há zi
át lag em ber még nem pon to san tud -
ja, hogy ami a Rá kó czi úton az Ol ta -
lom Sze re tet szol gá lat szak em be re i nek
ál do za tos mun ká já val fel épült, pon -
to san mit is ta kar, de leg alább is nem
forrt össze a szem re tet sze tős, szép,
mo dern épü let a haj lék ta lan ság fo gal -
má val. Hogy ide bár ki be tér het, aki -
nek se gít ség re van szük sé ge, azt a sze -
re tet szol gá lat ed dig is hir det te. A
szol gá lat ál tal nyúj tott tá masz a té li
krí zis ide jén ér té ke lő dött fel, ami kor
Nyír egy há zá nak ége tő szük sé ge volt
ar ra, hogy meg ne vez ze a he lyet, a cí -
met, ahol az aj tó va ló ban nyit va van
min den rá szo ru ló előtt. Meg is ta lál -
ta min den ki az Ol tal mat, aki ke res te.

g Veszp ré mi Er zsé bet
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Ol tal mat ta lálni

b A leg na gyobb hi de gek még előt -
tünk vol tak, ami kor sor ra egy -
más után jöt tek a hí rek a fagy -
ha lált szen ve dett em be rek ről.
Rend re egye dül ál ló idős fér fi ak
vol tak az ál do za tok, sa ját la ká -
suk ban, mű he lyük ben, ál muk -
ban ér te őket a vég zet. Akadt
kö zöt tük olyan, akit két hét el -
múl tá val ta lál tak meg a ro ko -
nok. Mi re meg ér kez tek a leg szi -
go rúbb té li na pok, a szo ci á lis el -
lá tó rend szer szer te az or szág -
ban a leg ma ga sabb fo ko zat ra
kap csolt. És mint ha meg rit kul -
tak vol na a fagy ha lál ról szó ló
hí rek…

A Nyír egy há za-Kert vá ro si Evan gé li -
kus Egy ház köz ség fenn tar tá sá ban mű -
kö dő Joób Oli vér Gon do zó és Re ha bi -
li tá ci ós Sze re tet in téz mény a vá ros
ön kor mány za tá val kö tött fel adat át vál -
la lá si szer ző dés nek meg fe le lő en mint -
egy tíz ezer em ber szá má ra biz to sít -
ja a szo ci á lis alap szol gál ta tá so kat. 

Lesk óné Bor bély Zsu zsa szak mai
ve ze tő től meg tud juk, hogy az 1996
óta mű kö dő in téz mény ben most
már há rom száz em ber na pi ét kez te -
té sét, az ebé dek la kás ra szál lí tá sát
szer ve zik, sa ját ott ho nuk ban gon doz -
zák azo kat az idő se ket vagy be te ge -
ket, akik nem vagy csak rész ben ké -
pe sek el lát ni ma gu kat. Ezen kí vül
mű köd te tik a csa lád se gí tő, va la mint
a ta nya gond no ki szol gá la tot. 

A vá ros rész hez hu szon hét bo kor -
ta nya tar to zik, ezek ben mint egy ké t -

ez ren lak nak, so kuk ép pen a leg ve -
szé lyez te tet tebb cso port hoz tar to zik:
idős, be teg, ma gá nyos. 

– Az idei tél va ló sá gos vizs ga hely -
ze tet te rem tett a szo ci á lis el lá tó -
rend szer szá má ra: ké pes-e az in téz -
mény rend szer a leg rosszabb tól meg -
óv ni a rá juk bí zott em be re ket? Önök
hogy vizs gáz tak?

– Nem ki tű nő re, de jól vizs gáz tunk
– vá la szol ja ha bo zás nél kül a fi a tal -
asszony. – Azt kell mon da nom, hogy
a kol lé gá im meg tet tek min dent an -
nak ér de ké ben, hogy az el lá tá si te rü -

le tün kön ne je lent sen prob lé mát a
nagy hi deg. A na pi ru tin mel lett
ado má nyo kat gyűj töt tünk: me leg
ru hát, ta ka ró kat, tü ze lő anya got a
rá szo ru lók nak több-ke ve sebb si ker -
rel, a ta nya gond no ka ink pe dig éjt
nap pal lá té ve, erőn fe lül jár ták a
bok ro kat, hogy fel de rít sék azo kat,
akik egye dül él nek, po ten ci á li san
ve szély ben van nak, de nem tar toz nak
az ellátottaink kö zé, és akik ma guk -
tól nem je lent kez nek, mert vagy
nem tud ják, hogy kér het nek se gít sé -
get, vagy szé gyell nek kér ni. 

Ép pen az, aki a leg in kább se gít ség -
re szo rul na, nem min dig mer. Épp
ezért fon tos tud ni, hogy a csa lád ta -
gok is je lez het nek, ha úgy ér zik, ők
ma guk nem tud nak ele get ten ni ve -
szély ben lé vő hoz zá tar to zó ju kért.
De jö het a jel zés a szom szé dok tól is,
sok szor ők tud nak a leg töb bet ar ról,
ho gyan él az il le tő.

– Si ke rült-e mű kö dés be hoz ni min -
den csa tor nát, ame lyen az in for má -
ci ók cél ba ér het nek?

– Eze ket a csa tor ná kat fo lya ma -
to san bő ví te ni kell. De jól mű kö dő

„jel ző rend szer” ma ga a gyü le ke zet
is, mely nek te rü le te egy be esik a
dia kó ni ai szol gá lat el lá tá si te rü le té -
vel. Az is ten tisz te le tek, gyü le ke ze -
ti ese mé nyek a leg jobb al kal mak az
in for má ci ók cse ré jé re, de ne künk
meg kell ta lál nunk azo kat is, akik
nem jön nek el ezek re, nem kap ják
meg a szó ró la pot, nem ol vas sák az
új sá got. Ez a leg fon to sabb fel ada -
tunk, meg ta lál ni a mód ját, hoz zá juk
ho gyan ju tunk el. A fel adat fo lya ma -
tos, mert a ma gá nyos, idős em be -
rek re nem csak a fagy je lent ve -
szélyt. De van nak olyan új ügy fe le -
ink, akik épp a té li krí zis ide jén ta -
lál tak el hoz zánk. Pél dá ul az in -
gye nes tü ze lő ak ció okán. 

A vá ros üze mel te té si kft. fel ada ta,
hogy azon na li in téz ke dés sel tű zi fát
szál lít son a rá szo ru lók nak, azonban
so kan a Joób Oli vér Sze re tet in téz -
mé nyen ke resz tül kér tek tü ze lőt.
Ám a köz be ik ta tott lánc szem nem -
hogy las sí tot ta vol na a se gít ség
gyors meg ér ke zé sét, épp el len ke ző -
leg, az in téz mény mun ka tár sai ki vá -
ló kap cso la to kat ápol nak a vá ros
min den olyan szer ve ze té vel, in téz -
mé nyé vel, me ly a szak sze rű el lá tás -
ban part ne r le het . És hát a leg jobb -
kor jött, hogy mun ká ba ál lít hat tuk
a má so dik ta nya gond no kot. Vissza -
me nő leg meg kap tuk a ta va lyi egy há -
zi ki egé szí tő nor ma tí vát, ami ből
meg vá sá rol hat tuk a nél kü löz he tet -
len kis buszt. Tud ni kell, hogy a
„bok rok ban” oly kor négy ki lo mé ter
is el vá laszt ja egy más tól a szom szé -
do kat.

g V. E. 

Téli ta nul sá gok  Nyíregyháza bokraiban

A Joób Oli vér Sze re tet in téz mény – és ellátási területének egyik bokortanyája
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„Pe dig a lé lek az az em ber ben és a
Min den ha tó le hel lé se, a mi ér tel met
ad né ki.” (Jób 32,8; Ká ro li-for dí tás)

Az érett sé gi után ger ma nisz ti kát és
ma gyar iro dal mat kez dtem ta nul ni a
deb re ce ni egye te men, majd Bu da pes -
ten. Gyer mek ko rom tól fog va kü lö nö -
sen ér de kelt az an tik iro da lom és kul -
tú ra, az volt a cé lom, hogy la ti nul és
gö rö gül meg ta nul jak. La tin ta nul má -
nya i mat el is kezd tem Deb re cen ben
Bor zsák Ist ván pro fesszor nál, de ha -
ma ro san úgy érez tem, hogy a gö rög
nyelv nél kül ne kem ez ke vés. Az
EL TE-n foly tat tam a ta nul má nya i -
mat, de csak évek kel ké sőbb ve het -
tem fel a gö rög sza kot, me lyet 1985-
ben fe jez tem be. 

Eköz ben fi a tal dip lo más ként már
tanítottam a sze ge di Jó zsef At ti la Tu -
do mány egye te men, elő ször ma gyar
iro da lom tör té ne tet, ké sőbb né met
iro dal mat, s úgy tű nik, ez Is ten ter -
vé ben is így sze re pelt. Több ször
meg nyi tot ta előt tem azt a má sik
aj tót is, de még sem lett be lő lem szű -
kebb szak mai ér te lem ben klasszi ka-
fi lo ló gus. A nyolc va nas évek de re -
kán már si ke res ok ta tó vol tam Sze -
ge den, do cens ként jó ál lá som volt,
ku ta tá sa im ré vén kül föld re is el -
jut hat tam, te hát mind az, ami az
úgy ne ve zett jó élet hez úgy mond
szük sé ges, bő sé ge sen ren del ke zé -
sem re ál lott.

* * *

Ek kor, éle tem nek egyik – in kább
csak bel ső, lel ki szem pont ból nyil -
ván va ló – mély pont ján, 1990-ben
úgy érez tem, hogy az egész éle tem
gyor san ha lad a ha lál fe lé. Nem vol -
tam be teg, férj hez men tem egy ki vá -
ló tu dós kol lé gá hoz, szerettem a
szak má mat is, de hi he tet len űr ke -
let ke zett ben nem, s ez év ről év re
nőtt. Úgy érez tem, nem tu dok to -
vább él ni így.

S ak kor Is ten egy szer csak el ért, és
szólt hoz zám. Ak kor konk ré tan Lu -
kács evan gé li u má ból a té koz ló fiú tör -
té ne tén ke resz tül, mely ben ma gam -
ra is mer tem. Most azon ban egy má -
sik bibliai igehelyet idézek, és pe dig
Ézsa i ás 61-ből, amely ben vissza te -
kint ve nem csak azt az irány vál tást is -
me rem fel, amely ről beszélnem kell,
ha nem az el múlt ti zen nyolc évem re
is eb ben a tü kör ben tu dok vissza pil -
lan ta ni. Ézsa i ás köny vé nek ez a fe je -
ze te köz tu dot tan azok kal a ver sek kel
kez dő dik, me lyek kel Jé zus ma ga fog -
ja jel le mez ni a sa ját szol gá la tát.

„Az Úr Is ten lel ke van én raj tam
azért, hogy (…) meg ví gasz tal jak min -
den gyá szo lót (…), hogy ad jak ne kik
ékes sé get a ha mu he lyett, öröm nek ke -
ne tét a gyász he lyett, di cső ség nek
pa lást ját a csüg gedt lé lek he lyett,
hogy igaz ság fá i nak ne vez tes se nek, az
Úr plán tá i nak, az Ő di cső sé gé re.”
(Ká ro li-for dí tás)

Az éle tem ak ko ri ban va ló ban nem
volt más, mint ki égett ha mu. Is ten
ezt a ha lál fe lé tar tó éle tet for dí tot -
ta az élet fe lé. Az egész for du la tot –
hi szen a meg té rés va ló ban gyö ke res
for du la tot je len tett ne kem – így él -
tem át, és így élem át ma is: Is ten az
ő ékes sé gét, lé nyé nek kö zel sé gét,
hoz zánk va ló tel jes és oda adó jó sá -
gát ad ta ne kem cse ré be azért a ha -
mu ért, ame lyet én ki égett éle tem ként
ne ki ad hat tam. 

Az ad di gi út ról úgy is be szél he tek,
mint a szel le mi ha lál ról, a sem mi ről,
a szét esés ről, bi zo nyos ér te lem ben a
sö tét ség ről. Csüg gedt em ber vol -
tam, a sok öröm és si ker leg fel jebb
csak egy-egy pil la nat ra tu dott el töl -
te ni, úgy hogy sem mi sem adott iga -

zi meg elé ge dést. Em be ri kap cso la ta -
im is na gyon meg szen ved ték ezt a ki -
üre se dést, érez tem, hogy kép te len va -
gyok bár mi ben is úgy helyt áll ni,
aho gyan sze ret ném. Is ten ezt az űrt,
a tel jes ni hilt ki vet te be lő lem, és be -
töl tött az ő lé nyé vel, új éle tet adott
ne kem. 

Az az ok tó ber ele ji nap 1991-ben,
ami kor az éle te met át ad tam Jé zus
Krisz tus nak, va ló ban ra di ká lis vál to -
zást ho zott az éle tem ben. Egyik rá
kö vet ke ző éj sza ka Já kób ként él tem
meg a menny meg nyí lá sát a fe jem fö -
lött, lát tam be le ab ba, hogy a kis föl -
di éle tünk egy fel fog ha tat lan, ha tal -
mas, lát ha tat lan di men zi ó nak is a ré -
sze, hogy hi he tet len ma gas sá gok és
mély sé gek fe lett le beg jük át az éle tün -
ket. Egy hét re rá pe dig – hat éves ko -
rom óta elő ször, több mint har minc
év szü net után – új ra el kezd tem
éne kel ni, szív ből, iga zi bol dog ság gal,
min den fé le fél szeg ség, szo ron gás,
fé le lem nél kül, mint aki tud ja: az Úr
hall ja ezt, és örül az ő gyer me kei há -
la éne ké nek.

* * *

Ren ge teg kér dés ve tő dött fel ben nem
a meg té ré sem után. Mi kép pen is vi -
szo nyul jak azok hoz az iro dal mi mű -
vek hez, me lye ket ok ta tok? Ho gyan
tu dom eze ket úgy ok tat ni, hogy
meg fe lel jen a szak mai kö ve tel mé -
nyek nek, a her me ne u ti kai, iro da -
lom tu do má nyi elő kép zett sé gem nek,
de úgy tud jak még is min dent lát ni,
aho gyan az Ige vi lá gos sá gá ban lát -
nom kell? Ez út tal csak há rom moz -
za na tot eme lek ki ab ból, ho gyan ér -

té kel tem át ad di gi tu do má nyos mun -
kás sá go mat.

1989-ben, mi előtt Is ten meg érin -
tett, leg in kább Hei deg ger rel fog lal koz -
tam. Rend kí vül ra di ká lis gon dol ko -
dó nak tart ják őt, aho gyan én is an -
nak tar tom. Vissza akart nyúl ni az eu -
ró pai gon dol ko dás nak egy olyan na -

gyon ko rai stá di u má hoz, ame lyik –
mi ként ő ma ga mon da ná – me ta fi -
zi ka előt ti, és csak a ko rai gö rög ség -
ben lel he tő föl. Ab ból a gon dol ko dói
örök ség ből kí vánt me rí te ni, ame -
lyik nem ta gol ja szét a vi lá got ket tős -
sé gek re, mint ami lyen a test és a lé -
lek, az ide ák és a re a li tás, és amely ah -
hoz az ere den dő lét ta pasz ta lat hoz ve -
zet, amit a ha lál fo lya ma tos je len lé -
te te remt meg az em ber éle té ben. Az
em ber éle té nek a cél ja a ha lál –
mond ja Hei deg ger. Ez a ha lál min -
den nap ott van ve lünk, ben nünk. A
ha lál eb ben az ér te lem ben nem csak
egy sze rű en a vé ges ség, a kor lá to zott -
ság, ha nem egy min den nap vé gig -
gon do lan dó fel adat. 

Ez a fi lo zó fia en gem a nyolc va nas
évek től kezd ve rend kí vü li mér ték ben
be fo lyá solt. Ami kor azon ban Is ten
éle te be lém áradt, vé gig gon dol tam,
hogy vol ta kép pen azért tud tam én a
hei deg ge ri, a ha lál fe lé ve ze tő lét tel
annyi ra azo no sul ni, mert Is ten nél -
kül az éle tünk ép pen így néz ki. Az -
után el kezd tem át ér té kel ni a hei -
deg ge ri fi lo zó fi á hoz fű ző dő vi szo nyo -
mat, mert a ha lál eb ben a for má já ban
en gem már nem tart fog va: hi szem
azt, hogy va ló ban át men tem a ha lál -
ból az élet be. De más ként tu dom lát -
ni az em ber tár sa i mat is, akik ugyan -
ezek kel a gon do la tok kal küsz köd nek,
és akik nek ezek a kér dé sek va ló ban
hús ba vá gó ak ma is. Hei deg ger ma -
ga is azt mond ta, hogy a fi lo zó fia so -
sem ve zet Is ten hez. A fi lo zó fia olyan
te rü let, amely ről nincs át lé pés a hit -
be. Az új fel is me rés örö mé vel tud tam
már ez után for dí ta ni Hei deg gert.

A má sik át ér té kelt te rü let a gö rög
kul tú rá hoz fű ző dő, szá mom ra ma is
rend kí vül meg ha tá ro zó vi szo nyo -
mat érin ti. Eb ben a vo nat ko zás ban
ma Ki er ke ga ard-ral ér tek egyet, aki
sze rint a Krisz tus előt ti po gány ság és
a Krisz tus utá ni po gány ság alap ve tő -
en kü lön bö zik egy más tól, mert a
Krisz tus előt ti po gány ság Krisz tus fe -
lé ha lad, a Krisz tus utá ni po gány ság
viszont Krisz tus tól el fe lé tart.

Vé gül az iro da lom hoz és a mo dern
kul tú rá hoz fű ző dő kap cso la tom át -

gon do lá sa so rán szá mos kér dés be üt -
köz tem, már csak azért is, mert
olyan köl tők kel fog lal koz tam ko ráb -
ban, akik rend kí vü li mó don küsz köd -
tek a ke resz tény ség gel. Az egyik
ezek kö zül Goe the, a má sik pe dig
Fried rich Höl der lin, aki nek a köl té -
sze té ről ír tam a kan di dá tu si disszer -
tá ci ó mat. El gon dol kod ta tott az a sa -
já tos kö rül mény, hogy ép pen Szo -
phok lész An ti go né já nak és Oi di pusz
ki rá lyá nak a for dí tá sa so rán vált a
köl tő ben vissza for dít ha tat lan ná az a
pszi cho ti kus fo lya mat, mely az után
az össze om lá sá hoz ve ze tett. 

Hí vő ként elő ször ezt a köny vet kel -
lett meg ír nom új ra elő ször a ma gyar,
majd két év re rá a né met pub li ká ció
cél já ból. Te hát két szer is új ra fel kel -
lett ten nem a kér dést, hogy – a bi og -
rá fi ai té nyek től el vo nat koz tat va –
mik azok az egy más nak fe szü lő an -
ti nó mi ák ma guk ban a szö ve gek ben,
ame lyek a köl tői vi lág ké pet, a köl tői
szö ve gek in ter tex tu á lis te rét egy szer
csak szét fe szí tik. 

Fel fi gyel tem ar ra, hogy mi köz ben
Höl der lin gö rö gebb szel le mi sé gű
akart len ni ma guk nál a gö rö gök nél, és
Szo phok lész szö ve ge it vissza akar ta
ve zet ni ar cha i kus, di o nü szikus ős -
for rá sa i ra, ugyan eb ben az idő ben a ké -
sei him nu sza i ban egy re köz pon tib bá
és egy út tal ir ri tá lób bá vá lik szá má ra
az egyet len Fiú, Krisz tus alak ja. Ver -
sek egész so rát ír ja ró la úgy, hogy ezek
egyi két sem tud ja be fe jez ni. Kö vet ke -
zés kép pen ki raj zo ló dik egy jól ér zé kel -
he tő tö rés vo nal az ar cha i kus tra gi kus
gö rög ség ben min den ki más nál job ban
el mé lyü lő for dí tó és a Krisz tus-him -
nu szok lí rai én je kö zött. Egy he lyütt
ma ga Höl der lin is a tör té ne lem se bé -
nek ne ve zi a Fiú meg je le né sét, s ta lán
ez az ep he szo szi seb hely, aho gyan ő
ne ve zi, ki ta pint ha tó a né met köl tő ké -
sei ver se in is.

Az, hogy pszi chó zis és köl té szet
in ter fe ren ci á lis, egy mást erő sí tő
ket tő sé be be von tam har ma dik té -
nye ző ként a val lást is, ak ko ri ban
nem kis vi hart ka vart itt hon és kül -
föl dön is, de az után egy re in kább azt
ta pasz tal tam, hogy olyas mi re vi lá -
gí tot tam rá a köl tő élet mű vé ben,
ami re ed dig nem fi gyel tek fel, és ez -
zel meg tud tam újí ta ni egy olyan ku -
ta tá si té mát, mely ben egyéb ként
mint kül ho ni ger ma nis tá nak nem
sok esé lyem len ne a meg hall ga tás -
ra. Az óta egy re gyak rab ban idé zik
ezt a né met nyel vű Höl der lin-köny -
ve met, s má so dik né met or szá gi
Höl der lin-köny vem is ép pen meg -
je le nés előtt áll.

* * *

Szá mom ra a ke resz tény ség so sem
apo lo ge ti ka, ezért an nak min den ko -
ri kri ti ká ja bi zo nyos kon tex tus ban
gyak ran ér té ke sebb le het, mint ma -
ga a meg re kedt, el se ké lye se dett ha -
gyo mány. Fel te he tő leg er re gon dol -
ha tott Ha mann is ak kor, ami kor azt
ál lí tot ta, hogy szá má ra min den könyv
„Bib lia”. A königsbergi keresztény
gondolkodó nyil ván va ló an sok kol ni
akart ez zel a ki je len té sé vel. Hogy hogy
min den könyv „Bib lia” egy hí vő em -
ber szá má ra? Min den könyv ki nyi lat -
koz ta tott igaz ság len ne? Ter mé sze te -
sen nem er ről van szó, ha nem hogy
min dent, va ló ban min dent le het sé -
ges a Bib lia fé nyé ben ol vas ni, úgy ér -
te ni és ér tel mez ni, hogy át vi lá gít sa a
Bib lia igaz sá ga.

Éle tem ezen sza ka szá ban meg -
pró bál tam új ra rend sze rez ni az ad -
dig meg szer zett tu dást, érez tem,
hogy ez zel sá fár kod nom kell. Egy elő -
re ez a fel ada tom.

g Kocziszky Éva

M AI ME G TÉ RÉ SEK 2.

A hei deg ge ri lét el mé let től az Élet ta nú sá gá ig
b Irány vál tás cím mel 2008. no -

vem ber 4. és de cem ber 16. kö -
zött két he ten te négy rend kí -
vü li al kal mat szer ve zett a Ká ro -
li Gás pár Re for má tus Egye tem
Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak
Her me ne u ti ka Tan szé ke. A
„Sub-klub” (a sub hé ber szó
meg té rést je lent) ke re té ben zaj -
lott be szél ge té se ket az öt let-
és há zi gaz da, dr. Fabiny Tibor
egyetemi tanár vezette. A so ro -
zat cél ja az volt, hogy a hall ga -
tók és az ér dek lő dő ven dé gek
kö ze lebb ről is meg is mer jék hu -
mán ér tel mi sé gi ek (böl csé szek,
mű vé szek) élet út já nak „irány -
vál tá sát”.  He ti la punk böj ti szá -
ma i ban az elő adá sok rö vi dí tett
és szer kesz tett vál to za ta it kö -
zöl jük. Az itt írás ban is ol vas ha -
tó ta nú ság té te lek ter mé sze te sen
ma gu kon vi se lik a szó be li elő -
adás kül ső je gye it. Ezúttal
Kocziszky Éva germanista
vallomását ol vas hat ják.

Ko czisz ky Éva ger ma nis ta, a Nyu -
gat-ma gyar or szá gi Egye tem tan -
szék ve ze tő pro fesszo ra, a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia dok to ra.
Fő ku ta tá si te rü le te a né met fel vi -
lá go so dás, klasszi ka és ro man ti ka
szer zői, esz té ti kai, po é ti kai és esz -
me tör té ne ti as pek tu sai. Vizs gá -
ló dá sa i ban ki emelt sze rep jut Ha -
mann gon dol ko dá sá nak, Höl der -
lin köl té sze té nek és ál ta lá ban az
an tik vi tás mo dern ko ri je len lé té -
nek. Főbb ma gyar nyel vű pub li ká -
ci ói: Höl der lin – Köl té szet a sö tét
nap fé nyé nél (1994); Pán, a gon dol -
ko dók is te ne – Mi to ló gia 1800 kö -
rül (1998); J. G. Ha mann és a mo -
der ni tás kri ti ká ja (2000).

Kö vesd őt!
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont 2009-ben há rom za -
rán dok la tot ter vez.

El ső za rán dok la ta is mét a
Szent föld re hív Jé zus nyo má ban,
„aki meg je lent ne ked az úton”
(Ap Csel 9,17). A Bib li á ból is mert
tör té nel mi he lyek fel ke re sé se
cél já ból két cso port áll szer ve -
zés alatt: az egyik idő pont ja
má jus 14–21., a má si ké ok tó ber
8–15. A tisz ta el szál lá so lást és a
tel jes biz ton sá got ga ran tál ja a
húsz éve ki ala kult szo ros együtt -
mű kö dés a szent föl di part ner rel.
A kí sé rő ma gyar lel kész a prog -
ram során felkeresendő min den
bib li ai helyszín tör té ne tét be ha -
tó an is mer te ti. A csa lá di as lel -
kü le tű cso por tok az el múlt évek
ta pasz ta la tai sze rint test vé ri-
ba rá ti kap cso la tok ki ala ku lá sá -
hoz ve zet nek. A rész vé te li díj,
amely min den költ sé get ma gá -
ban fog lal, 1300 USA-dol lár.
(Fo rint ban is fi zet he tő a be fi ze -
tés kor ér vé nyes ár fo lya mon át -
szá mít va.)

* * *

A ta va szi idény re ko ráb ban meg -
hir de tett ró mai lá to ga tást az
árak ké sői ki ala ku lá sa és a nagy -
mér té kű drá gu lás mi att ez év
őszé re, no vem ber 8–12-re kel lett
ha lasz ta ni. Így si ke rült egy há zi
szál lást, fa pa dos re pü lő já ra ton
ol csó he lyet biz to sí ta ni. A ke -
resz tény ség ki emel ke dő köz -
pont já nak, ren ge teg cso dás lát -
ni va ló já nak leg hí re sebb je it ke re -
si fel a cso port ma gyar nyel vű
ide gen ve ze tés sel és lel ké szi ma -
gya rá zat tal. Az el fo gad ha tóbb
árak, ame lyek min dent ma guk -
ban fog lal nak: 750 eu ró vagy
annak megfelelő fo rintösszeg, a
be fi ze té skor érvényes ár fo lya -
mon számítva. Jöj jön öku me ni -
ku s, fe le ke ze te ket át hi da ló kö -
zös sé günk kel együtt Ön is oda,
ahol Pé ter és Pál apos tol is meg -
for dult (Ap Csel 28,17)!

Min den kér dés re rész le tes tá -
jé koz ta tás sal szol gál te le fo non
vagy sze mé lye sen az Öku me ni -
kus Ta nul má nyi Köz pont (1114
Budapest, Bocs kai út 15. III. 3.;
tel./fax: 1/466-4790, 20/594-
7918; e-mail: oku me nik@fre e -
start.hu) vagy Gi me si Zsu zsa
szer ve ző lel kész (70/508-7624; e-
mail: ssngms@cit ro mail.hu).

H I R D E T É S



b Szín ház zá ala kult a pest szent lő -
rin ci evan gé li kus temp lom feb -
ru ár 28-án. Sza ko nyi Ká roly
Adás hi ba cí mű mű vét ad ta elő a
ke len föl di szín ját szó kör. A két 
fel vo ná sos da rab éles tár sa da -
lom kri ti kát fo gal ma zott meg,
és szo mo rú ké pet fes tett az egy -
más tól egy re job ban el ide ge ne -
dő, a te le ví zi ót me re ven bá mu -
ló Bó dog csa lád tag ja i ról,
miközben ke resz tény üze ne tet is
hor do zott.

Asz tal a szín pad kö ze pén, raj ta szó -
dás szi fon, bo ros üveg, vi rág, kö rü löt -
te szé kek. Bal ol dalt két fo tel gon do -
san a te le ví zió elé be ál lít va. A té vé egy
ha tal mas do boz a já ték tér egyik sar -
ká ban, a sze rep lők té vé né zés köz ben
arc cal a né ző tér fe lé for dul nak. Ki csit
hát rébb még egy-két szék. A hát tér -
ben te le fon ké szü lék és ré gi le mez ját -
szó. A sze rep lő kön kor hű ru ha. Az
Adás hi ba 1969-ben, a hold ra szál lás
évé ben ját szó dik.

A kez dő je le net ben egy idő sö dő
há zas pár lát ha tó. Bó do gék meg él ték
a 20. szá za di nagy po li ti kai rend sze -
re ket – a fe le ség a da rab so rán több -
ször utal ar ra, hogy ne héz idő ket él -
tek át, há bo rú kat, for ra dal mat, kom -
münt, s óva kod ni kell a be sú gók tól.
A fér fi té vét néz, kom men tál ja a lá -
tot ta kat, az asszony az asz talt ren dez -
ge ti, be szél get nek. Ven dég ség re ké -
szül nek, leg ki sebb gye re kük szü le tés -
nap ját ün nep lik.

Sor ban ér kez nek a csa lád ta gok.
Dön ci, a fi uk, a fel tö rek vő fi a tal em -
ber, aki ép pen va la mi lyen ta lál má -
nyát igyek szik pénz zé ten ni, s ba la -
to ni nya ra ló ra al ku szik, ki csit bu tus -
ka fe le sé gé vel, Sa ci val jön. Van da
meg ke se re dett, ma gá nyos, el vált
nő, aki nem rég köl tö zött ha za a
szü le i hez, de min den moz du la tá val,
mon da tával su gall ja le súj tó vé le -
mé nyét a csa lád já ról. Ir mus, a har -
ma dik gye rek, az ün ne pelt el ké sik
sa ját kö szön té sé ről, a töb bi ek már ja -
vá ban fa la toz zák a ha lat és a krump -
lit, mi kor ő be top pan. A to ló ko csis
szom széd asszony, Szűcs né pe dig
csak a puncs tor ná nál csat la ko zik a
tár sa ság hoz.

Ir mus köz ben el tű nik – az al bér -
lő höz megy át, hogy meg kér dez ze
„egy bi zo nyos ügy ben”. A la kót Em -
ber fi nek hív ják. Kü lö nös alak. Sza -
kál las, hal sza gú, már a ti zen ket te dik
fur csa ba rát je le nik meg ná la egy hó -
nap alatt. Csen des em ber, nem visz
fel nő ket, nem tart bu li kat. Ir mus
azért hív ja őt át, hogy ment se meg
a csa lád ját – a kép er nyő höz ta padt,
egy más ra alig fi gye lő, pár be széd
he lyett egy más mel lett el be szé lő
em be re ket.

Em ber fi azon ban te he tet len. Még
a lát vá nyos cso dák sem se gí te nek.
Sen ki nek nem tű nik fel, hogy a szó -

dás üveg ben bor rá lesz a víz, és a to -
ló szék ből fel pat tan a szom széd -
asszony. S hi á ba erő sza kol ki Ir mus
egy adás hi bát, az sem se gít: a fel há -
bo ro dott té vé né zők a te le font ro ha -
moz zák meg, hogy sze re lőt hív ja nak,
ahe lyett hogy ar ra fi gyel né nek, aki
azért jött, hogy fel old ja az em be rek
szen ve dé sét. Em ber fi le mon dó an
só hajt ja, hogy már ő sem te het sem -
mit, ez nem a meg fe le lő pil la nat a
csa lád szá má ra. Ir mus ezek után
nem lát más ki utat, mint hogy fog ja
a bő rönd jét, és el megy, hogy más hol
ke res se üd vös sé gét.

Az Adás hi ba pro vo ka tív da rab, de
nem csak a té vé füg gő, el ide ge ne dett
csa lád kép, ha nem Em ber fi (le)sze rep -
lé se mi att is. Két ség te len ugyan is,
hogy Krisz tust kí ván ja ez zel szim bo -
li zál ni a da rab író ja, hi szen a Bib li á -
ból köl csö nöz cso dá kat, s új szö vet -
sé gi mon da to kat ad a szá já ba. Ez a te -
sze to sza, erőt len fi gu ra azon ban –
szem ben a Szent írás ta nú ság té te lé -
vel – a 20. szá za di kör nye zet ben
már sem mi re sem ké pes.

Mi lyen üze ne tet vi het ma gá val a
pest szent lő rin ci temp lom ban tar -
tott elő adás kö zön sé ge? – tet te fel a
kér dést a vé gén Győ ri Gá bor, a gyü -
le ke zet lel ké sze, az al ka lom há zi gaz -
dá ja. Azt, hogy Em ber fi a sok szor
ener vált nak tű nő, erőt len nek bi zo -
nyu ló ke resz tény egy há za kat és em -
be re ket jel ké pe zi, akik el hi szik: az idő
nem al kal mas az evan gé li um ra, és
nin cse nek éle te ket meg vál toz ta tó jé -
zu si cso dák. Pro vo kál jon ben nün ket
a da rab! Éb resz tő! Erőt len az egy ház?
Meg le het! De Krisz tus sem mi kép -
pen sem az!

A ke len föl di szín ját szó kör tag jai
szín vo na las pro duk ci ót mu tat tak be.
El is me rés jár azok nak a fi a ta lok nak,
akik egy éven ke resz tül he ti egy szer
pró bá kon ké szül tek fel az elő adás ra.
Ve ze tő jük, Aba ffy Zol tán mond ta el,
hogy a kör nyolc éve mű kö dik, tag jai
zöm mel a ke len föl di evan gé li kus if jú -
ság ból ke rül tek ki, s éven te-más fél
éven te je lent kez nek egy-egy újabb da -
rab bal. El ső sor ban a he lyi gyü le ke zet -
nek ját sza nak, de je len vol tak az egyik
Szél ró zsa ta lál ko zón is, és meg hí vás -
ra jöt tek Pest szent lő rinc re. 

Kö zö sen dön tik el, me lyik da ra bot
ad ják elő; min dig olyat, amely ben van
ke resz tény mon da ni va ló. Be mu tat ták
már pél dá ul a kö vet ke ző ket: A leg ki sebb
bo szor kány (Lá zár Er vin), Seb he lyes kéz
(is me ret len szer ző), Csil lag tá mad Já -
kób ból (is me ret len szer ző), A sá tán ár -
má nyos pa rázs va rázs-po ko li kőr puncs -
pancs ló dí tó-bó dí tó ka (Mic ha el En de).

A tár su lat ve ze tő je nem ren de ző -
je az Adás hi ba cí mű da rab nak, ez a
sze rep lők kö zös mun ká ja. Kény sze rű -
ség ből nő i e sí tet tek két ka rak tert: a
szom széd és a leg ki sebb gye rek az ere -
de ti Sza ko nyi-da rab ban fér fi volt, a ke -
len föl di ek nél azon ban Szűcs ből Szűcs -
né, Im rus ká ból pe dig Ir mus ka lett. 

Aba ffy Zol tán el mond ta: „Én in -
kább ab ban se gí tet tem a fi a ta lok nak,
hogy job ban meg is mer jék azt a kort.
Ne kik a hat va nas évek már tör té ne -
lem, ne kem sze mé lyes ta pasz ta la ta -
im van nak ró la.” Majd hoz zá tet te: „A
mai csa lá dok ban az egy más ra nem fi -
gye lés és el ide ge ne dés még hat vá nyo -
zot tabb. Ha ak tu a li zál nám a da ra bot,
ak kor a szü lők a té vé előtt ül né nek,
a gye re kek a szá mí tó gé pet ver nék, és
Van da fo lya ma to san te le fo nál na…”

Sze rep osz tás: 
Bó dog, az apa – Scher mann Sán dor
Bó dog né, a fe le sé ge – Zom bory Ani kó
Van da, az idő sebb lány – Papp Dó ra
Dön ci, a fi uk – Scher mann Gé za
Sa ci, a fe le sé ge – Ne mes Il di kó (pár -

hu za mos sze rep osz tás ban: Gás pár
Mó ni ka)

Ir mus, a fi a ta labb lány – Pet ró Eni kő
Szűcs né, a szom széd asszony – Ben ce

Zsó fi
Em ber fi (üze ne te van an nak is, hogy

a sze rep osz tás vé gén van!) – Ga dó
Be ne dek

Tech ni kus: Csa pó Dó ra és Ru zics ka
Pé ter

g Hu lej Eni k
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Öt hét sé ta fény vil la ná sok ban

Nem egé szen két óra állt csak Vi tá lis Ju dit ren del ke zé sé re, hogy a feb ru ár
25-ei EvÉ let-est ke re té ben él mény be szá mo lót tart son a spa nyol or szá gi El Ca -
mi nón tett öt he tes za rán dok la tá ról. La punk szer kesz tő sé gi tit ká ra ta valy nyá -
ron „sé tál ta” vé gig Szent Ja kab út ját, és az ott ké szült fény ké pe i ből olyan be -
mu ta tót ál lí tott össze, hogy a több mint fél száz ér dek lő dő ne csak „az Út”
ter mé sze ti és épí té sze ti szép sé ge i vel is mer ked hes sen meg, ha nem a lel ki sé -
ge is meg érint se őket. (Vi tá lis Ju dit be szá mo ló ja az Evan gé li kus Élet 2009/9.
szá má ban ol vas ha tó.)

g – no ta be ne –

Dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház -
ke rü let püs pö ke és dr. Brezs nyánsz -
ky Lász ló, a Nyír egy há zi Fő is ko la Pe -
da gó gus kép ző Ka rá nak dé kán ja mu -
tat ta be az ér dek lő dő kö zön ség nek és
a saj tó nak az Evan gé li kus ta ní tók, is -
ko lák, ta ní tó kép zés Nyír egy há zán a
XIX. szá zad ban cí mű kö te tet, amely
a kép zés új ra in dí tá sá nak a száz öt ve -
ne dik év for du ló ja al kal má ból je lent
meg he lyi össze fo gás ered mé nye -
ként. A „ket tős sze rep osz tás” sem vé -
let len, hi szen a ma ál la mi fel ső ok ta -
tás egy há zunk ha té kony köz re mű kö -
dé sé vel in dul ha tott el.

Fa bi ny Ta más egy há zunk ok ta -
tás ban be töl tött sze re pé ről is szól va
aján lot ta a köny vet a hall ga tó ság nak.
Brezs nyánsz ky Lász ló a pol gá ri ér té -
kek fe lől kö ze lí tet te meg a kö te tet, ki emel ve a ta nár kép zés je len tő sé gét.
A könyv szer kesz tő je – Cso ma Jó zsef – az aján lá so kat kö ve tő be szél ge tés -
ben kö szön te meg a szer zők és a tá mo ga tók se gít sé gét.

g La borczi Gé za

Könyv be mu ta tó a Nyír egy há zi
Fő is ko lán

Éb resz tő! Pro vo ká ció!
Adás hi ba Pest szent lő rin cen

Újabb asztali beszélgetés
A Kos suth-dí jas író, iro da lom tör té nész és mű for dí tó ha son ló cí mű re gé nyé -
ből ki in dul va a fog ság iro dal mi, teo ló gi ai és kor tör té ne ti as pek tu sa i ról be -
szél ge tett Spi ró György és Csep re gi And rás evan gé li kus lel kész, teo ló gus, az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá gá nak ve -
ze tő je az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány leg utób bi al kal mán, feb -
ru ár 24-én es te a Pi linsz ky Já nos iro dal mi ká vé ház ban.

g Magyari Márton felvétele

Balról jobbra: Spiró György, Csepregi András és Galambos ÁdámA
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M A G YAR OR SZ Á G I E VAN G É LI  KUS E G Y H ÁZ
G Y Ű J TE MÉ N YI TA NÁCS

Pályázati felhívás 2009
Az MEE Gyűj te mé nyi Ta ná csa pá lyá za tot ír ki a gyü le ke ze ti gyűj te mé -
nyek – köny vek/könyv tá rak; le vél tá ri- és irat anyag; mű tár gyak – ré szé -
re. A pá lyá zat cél ja: elő se gí te ni a gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek mű kö dé sét,
ren de zé sét és ál lag meg óvá sát.

Pá lyá za ti tud ni va lók
1. A pá lyá zók kö re: evan gé li kus egy ház köz sé gek, ame lyek nem ren -

del kez nek az or szá gos gyűj te mé nyi ke ret ből tá mo ga tott szak gyűj te -
ménnyel.

2. Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött űr la pon le het, amely a
http://gyt.lu the ran.hu/pa lya zat cí men le tölt he tő, il let ve a Gyűj te mé nyi
Ta nács cí mén igé nyel he tő: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; tel.: 20/824-3881;
e-mail: gy uj te me nyi.ta nacs@lu the ran.hu.

3. A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak ha tár ide je: 2009. áp ri lis 15. Cím: Gyűj -
te mé nyi Ta nács, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Ha tár időn túl ér ke zett pá -
lyá za to kat nem fo gad ha tunk el.

4. A be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a nyer tes pá lyá zó kat 2009. má -
jus 1-jé ig ér te sít jük.

5. A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak ide je: 2009. má jus 1. – 2009. no vem ber 30.
6. Ha a gyü le ke zet több té má ra is pá lyá zik, min den egyes té má hoz (pá -

lyá za ti al pont hoz) kü lön űr la pot kell ki töl te nie.
7. A pá lyá zat ban leg alább 15 (anya köny vek nél 25) ön részt kell biz -

to sí ta ni.
8. Nem pá lyáz hat nak azok a gyü le ke ze tek, ame lyek 2008-ban nem

küld ték vissza a gyűj te mé nyi fel mé rés kér dő íve it.
9. El szá mo lás: az el nyert összeg ről és az el vég zett mun ká ról 2009. de -

cem ber 20-ig kell el szá mol ni, amely hez mel lé kel ni kell az el vég zett mun -
kák kal kap cso la tos be szá mo lót, res ta u rá lá si mun ka la pot és a gyü le ke -
zet ne vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát; a köny vek ről és/vagy az irat anyag -
ról ké szült jegy zé kek má so la tát, il let ve a szá mí tó gé pes táb lá za tot a pá -
lyá zat ban elő ír tak sze rint; a be szer zett esz kö zök kel, tár gyak kal kap cso -
la tos, a gyü le ke zet ne vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a tel jes össze get vissza
kell utal nia a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szám lá já ra, és a kö vet -
ke ző há rom év ben nem pá lyáz hat.

Pá lyá za ti té mák
1. Ren de zés és fel dol go zás
Hely be li szak em be rek, gyűj te mé nyi elő adók vagy az or szá gos gyűj -

te mé nye ken ke resz tül kért szak em ber ál tal el vég zett mun ka dí já ra le -
het pá lyáz ni.

1.1. A gyü le ke zet köny ve i ről lel tár ké szí té se: a köny vek be pe csé te lé -
se, lel tá ri szám mal va ló el lá tá sa, lel tár könyv be va ló be írá sa és jegy zék
ké szí té se Open Offi ce Calc vagy Mic ro soft Ex cel táb lá zat ban: pá lyáz ni
le het száz könyv nél na gyobb mennyi ség fel dol go zá sá hoz szük sé ges mun -
ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re; a
meg pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó 100 000 Ft.

1.2. A gyü le ke zet le vél tá ri és/vagy irat anya gá nak a ren de zé se: az ira -
tok ren de zé se, jegy ze te lé se (a cso mók/dosszi ék/kö te tek sor szám mal va -
ló el lá tá sa; cso ma go lás (dosszi é ba, Kör per-sza lag gal át kö tés – nyi tott pol -
con tá ro lás ese tén do bo zo lás); le vél tá ri jegy zék ké szí té se szö veg szer kesz -
tő vel, az irat egy sé gek szám sor rend jé ben (a fon to sabb ira tok ról da rab -
szin tű jegy zék): pá lyáz ni le het mun ka díj ra: meg bí zá si díj ra és an nak já -
ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re; a meg pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut -
tó 150 000 Ft.

2. Ál lag meg óvás
2.1. A gyü le ke zet köny ve i nek és/vagy le vél tá ri/irat anya gá nak és/vagy

mű tár gya i nak biz ton sá gos meg őr zé sét se gí tő esz kö zök be szer zé se, be -
ru há zás (pél dá ul ri asz tó ra, zár ra, zár ha tó szek rény re, le vél tá ri és könyv -
do bo zok ra, te rí tők tá ro lá sá ra al kal mas hen ger re le het pá lyáz ni): a meg -
pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó 200 000 Ft.

2.2. A gyü le ke zet mű tár gya i nak res ta u rá lá sa
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a szak res ta u rá to ri ár aján la tot, amely -

nek be szer zé sé ben az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um se gít: a meg pá -
lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó 400 000 Ft.

3. Anya köny vek res ta u rál ta tá sa (a res ta u rál ta tást az Evan gé li kus Or -
szá gos Le vél tá ron ke resz tül kell le bo nyo lí ta ni, és az EOL ál tal meg bí zott
res ta u rá to rok vég zik): 25 ön részt kell vál lal nia a gyü le ke zet nek. A meg -
pá lyáz ha tó összeg leg fel jebb brut tó 240 000 Ft, amely hez 80 000 Ft ön -
részt kell hoz zá ten ni (át la gos res ta u rál ta tá si dí jat szá mol va).

H I R D E T É S

b Apai ágon evan gé li kus pap csa -
lád ból szár ma zom. Déd nagy -
apám do mo nyi Ko ren Ist ván
aszó di es pe res, Pe tő fi Sán dor
„jó öreg ta ní tó ja” volt. Édes apám
uno ka test vé re pe dig D. Ko ren
Emil evan gé li kus lel kész, aki éle -
te je len tős ré szét a finn–ma gyar
kap cso la tok ápo lá sá nak szen tel -
te. Tő le lát tam pél dát ah hoz ha -
son ló sze re tet re, mint ami lyen –
édes apám el be szé lé se alap ján –
Hol lan dia ré szé ről nyil vá nult
meg Ma gyar or szág irá nyá ban az
el ső vi lág há bo rú után.

1920. ja nu ár 24-én Jo han na H. Kuy -
per a kö vet ke ző fel hí vást tet te köz zé
a De Stan da ard cí mű lap ha sáb ja in:
„Bi zott ság ala kult az el esett ma gyar
gyer me kek Hol lan di á ba ho za ta lá ra.
Eh hez azon ban el ső sor ban pénz
szük sé ges, má sod sor ban csa lá dok,
ame lyek eze ket a gyer me ke ket leg -
alább két hó nap ra in gyen ven dé gül
lát ják. A há gai Odijck stra at 36.-ba
vár juk azok nak a csa lá dok nak a cí mét,
ame lyek ma gyar gyer me ke ket sze ret -
né nek fo gad ni, pon to san meg je löl ve,
hogy nem re, élet kor ra, val lás ra, hely -
zet re va ló te kin tet tel leg in kább ki ket
vár nak, és hogy eset leg a ru há zat ról
is tud ná nak-e gon dos kod ni. Az el ső
vo nat hat száz gyer mek kel ha ma ro san
el in dul Bu da pest ről, me lyet az Önök
ál do zat kész sé ge foly tán még szá mos
vo nat kö vet het.”

Ezt az el ső vo na tot va ló ban sok to -
váb bi kö vet te. Hol lan dia hoz zá ve tő leg
hét ezer gyer me ket fo ga dott. A nyo -
mor ból jó lé tet és csa lá di har mó ni át
nyúj tot tak a kis ven dé gek nek. Tud ni
kell eh hez, hogy Hol lan di á ban olyan
nagy volt ab ban az idő ben a vál ság,
hogy há rom hét alatt tíz bank ment
tönk re, még sem a ke se rű ség irá nyí tot -
ta az em be rek gon dol ko dá sát, ha -
nem igye kez tek egy mást meg se gí te ni.

2010. feb ru ár 8-án lesz ki lenc ven
éve, hogy az el ső gyer me ke ket szál -
lí tó vo nat el in dult. Édes apám em lé -
ké re és a hol land nép előt ti fő haj tás -

ként egyé ni kez de mé nye zé sem ből
fa ka dó tár sa dal mi össze fo gás sal prog -
ram so ro za tot in dí tok el idén nyá ron,
amely 2010. feb ru ár 8-án hi va ta los
ün nep ség gel vég ző dik. A so ro zat cí -
me: Thanks Net her lands! („Kö szön -
jük, Hol lan dia!”)

Mi vel 1920-ban is a gyer me kek
vol tak a fő sze rep lők, úgy gon do -
lom, fon tos, hogy a hol land–ma -
gyar ren dez vény so ro zat ban is je len -
tős hely re ke rül je nek azok a prog ra -
mok, ame lyek a gyer me kek ről szól -
nak. Az ő be vo ná su kat azért is fon -
tos nak tar tom, mert saj ná la tos mó -
don a negy ven év alat ti kor osz tály
már szin te sem mit nem tud er ről a

tör té nel mi ese mény ről. Pe dig a ma -
gyar gyer me kek hol lan di ai tar tóz ko -
dá sa, majd utá na a ven dég lá tók kal
va ló kap cso lat tar tás olyan „dip lo -
má cia” volt, ame lyet bár mely dip lo -
ma ta meg iri gyel het ne.

A mi csa lá dunk nyolc van ki lenc
éve ör vend hol land ba rá ti kap cso la -
tok nak (lásd a mellékelt felvételeket).
Édes apám hol land ne ve lő szü le i nek le -
szár ma zot ta i hoz ve zet nek ezek a szá -
lak. Ma gyar or szá gon ma is él nek
még olyan – ki lenc ven év kö rü li – né -
nik, bá csik, akik má ig há lás szív vel
em lé kez nek a hol lan di ai évek re.

Sze ret nék mi nél több olyan em -
bert fel ku tat ni, akik nek – vagy va la -
me lyik csa lád tag juk nak, is me rő sük -
nek – bár mi lyen mó don kö zük volt
az 1920-ban kez dő dött gyer mek -
men tő ak ci ó hoz

Thanks Net her lands! cím mel hol -
land–ma gyar gyer mek rajz-ki ál lí tás
nyí lik ez év jú ni us 19-én 16 órai kez -
det tel Bu dán, a Nán csi Né ni ven dég -
lő jé ben. A ha tár idők ről és min den to -
váb bi prog ram ról elő ze tes fel vi lá -
go sí tást adok a 70/425-9795-ös te le -
fon szá mon vagy e-mail ben, a gi zel -
la.ko ren@fre e mail.hu cí men.

Sze ret ném a moz gás sé rült és egyéb
fo gya ték kal élő gyer me ke ket is be von -
ni a prog ram ba, szí ve sen fel ke res ném
az ér dek lő dő in téz mé nye ket. Eh hez
és az egész ren dez vény so ro zat hoz
vá rom a se gí te ni aka ró hon fi tár sa im
je lent ke zé sét. Egész nya rat ki töl tő
ren dez vé nye ket, prog ra mo kat ter -

ve zek, ame lye ken részt ve het nek a ha -
zánk ban tar tóz ko dó hol land ven dé -
gek. Öt le te ket szí ve sen fo ga dok.
Olyan csa lá dok je lent ke zé sét is vá -
rom, ame lyek szí ve sen fo gad ná nak
nyá ron né hány nap ra hol land csa lá -
do kat. Ke re sem azo kat a cé ge ket
vagy ma gán sze mé lye ket, ame lyek és
akik au tó val, eset leg kis busszal szí ve -
sen szál lí ta nák a kü lön bö ző hely szí -
nek re ked ves hol land ven dé ge in ket.

Ja nu ár ele je óta szer ve zem a
Thanks Net her lands! nyá ri ese mé -
nye it.  Re mé lem, hogy az ál ta lam in -
dí tott ese mény so ro zat nö ve li ha -
zánk nép sze rű sé gét az eu ró pai nem -
ze tek kö ré ben, eme li jó hír ne vét.

Sze re tet tel vá rom a je lent ke ző ket,
is ko lá kat, in téz mé nye ket, egy há za kat,
il let ve min den se gí te ni vá gyó em bert.

g Pe idl né Ko ren Gi zel la

A sze re tet ha tá ro kat és év ti ze de ket ível át
A hol lan di ai gyer mek men tő ak ció em lé ké re

b Ki csi nek bi zo nyult a gyü le ke ze -
ti te rem öt ve ned va sár nap já nak
dél után ján a Pá pai Evan gé li kus
Egy ház köz ség sze re tet ven dég -
sé gén, így a prog ra mot a temp -
lom ban tar tot ták. Az al ka lom
meg hí vott ven dé gei Lack ner Pál
dan dár tá bor nok, pro tes táns tá -
bo ri püs pök, Ná nai Lász ló End -
re szá za dos, evan gé li kus tá bo ri
lel kész és Ju ha Mi et ti nen szá za -
dos, a vá ros ban mű kö dő ka to nai
bá zis szó vi vő je vol tak. Az elő -
adá sok a tá bo ri lel ké szek mun -
ká ját mu tat ták be.

Pá pán, a NA TO ne héz szál lí tó re -
pü lő ez re dé nek bá zi sán ez év ja nu -
ár el se jé től mű kö dik tá bo ri lel kész.
A sok nem ze ti sé gű kon tin gens ben
szol gá ló, több sé gük ben lu the rá nus
své dek kér ték, hogy a bá zis ra evan -
gé li kus, az an gol nyel vet fel ső fo kon
be szé lő lel kész ke rül jön, így esett a
vá lasz tás Ná nai Lász ló ra. 

A szá za dos év ele jén Hód me ző -
vá sár hely ről ke rült új ál lo más he lyé -
re, a Du nán túl ra. Szol gá la ti te rü le -
tét a bá zis je len ti, azon ban a he lyi

gyü le ke zet is vár ja egy-egy va sár na -
pi is ten tisz te let re. Ugyan csak az ő
fel ada ta lesz a ké sőb bi ek ben a kül -
föl di kon tin gens ben szol gá ló ka to -
nák gye re ke i nek evan gé li kus hit -
ok ta tá sa is. A pá pai evan gé li kus
gyü le ke ze ti te rem és a temp lom
nyit va áll akár an gol nyel vű is ten tisz -
te let, akár más al ka lom cél já ra, és a
ter vek sze rint kö zös prog ra mo kon
is részt ve het nek majd az egy ház köz -
ség tag jai és a ka to nák.

S hogy mik a tá bo ri lel kész mun ká -
já nak sa já tos sá gai? Lack ner püs pök ve -
tí tett ké pes elő adá sá ban – amely
egyéb ként fel ölel te a tá bo ri lel ké szi
szol gá lat tör té ne tét, szer ve ze ti fel épí -
té sét, fel ada ta it – el mond ta: a ka to na
lel kész egy szer re vi sel egy há zi és ka -
to nai fe le lős sé get. Fel ada ta a csa pa tok
er köl csi ere jé nek fenn tar tá sa, ál ta lá no -
san fo gal maz va a ka to nák men tá lis
gon do zá sa. A ci vil élet ben dol go zó lel -
ki pász to rok hoz ha son ló an is ten tisz te -
le te ket tart, lel ki gon do zást vé gez, a ha -
lot tak nak meg ad ja a vég tisz tes sé get. 

Sa já tos vi szont, hogy mun ká ját
időn ként – ne vé nek meg fe le lő en – tá -
bo ri kö rül mé nyek kö zött, ha zá já tól
tá vol, ese ten ként val lá si lag is ide gen
(pél dá ul isz lám) kör nye zet ben vég zi. (A

kül föl di misszi ók ban va ló rész vé tel a
NA TO-hoz va ló csat la ko zást kö ve tő -
en vált szük sé ges sé.) A tá bo ri lel ké szi
szol gá lat a misszi ók ra va ló fel ké szí tés
ke re té ben is mer te ti a ki uta zók kal az
adott cél or szág val lá si sa já tos sá ga it
(ilyen pél dá ul Bosz ni á ban a musz lim
bos nyá kok együtt élé se az or to dox
szer bek kel). Ke resz tel tek már ka to ná -
kat misszi ó ban, il let ve több al ka lom -
mal tar tot tak na gyon jó han gu la tú
ka rá cso nyi is ten tisz te le te ket – mond -
ta Lack ner Pál. „Krisz tus min de nütt ott
van ne künk, még a si va tag ban is, az
apos to lok nyo má ban is je len va gyunk”
– hang zott el az elő adás ban. 

Ju ha Mi et ti nen, a tá masz pont finn
nem ze ti sé gű ka to nai szó vi vő je+ pár -
já val együtt öröm mel tett ele get a
meg hí vás nak. Be mu tat ta a gyü le -
ke zet nek Finn or szá got, szólt tör té nel -
mé ről, az egy há zi élet ről, majd a
finn had erő fel épí té sé ről, il let ve a ne -
héz szál lí tó re pü lő ez red ről be szélt,
amely ben tíz NA TO-or szág és két, a
bé ke part ner ség ke re té ben a szer ve -
zet tel együtt mű kö dő ál lam kép vi sel -
te ti ma gát. 

A prog ra mot a kon fir man du sok
mű so ra zár ta. 

g Pol gár di Sán dor

„Apos to lok nyo má ban va gyunk…”
Tá bo ri lel ké szek ven dég ség ben
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b Nem pon to san a „fél idő re” idő -
zít ve, min den eset re a ta valy nyá -
ri 7. és a jö vő nyá ron ese dé kes 8.
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi
fesz ti vál kö zött ren dez ték meg
el ső íz ben – feb ru ár utol só nap -
ján az An gyal föl di Jó zsef At ti la
Mű ve lő dé si Köz pont ban – a
Szél ró zsa-utó ta lál ko zót.

A több mint négy száz részt ve vőt meg -
moz ga tó egész na pos ren dez vé nyen
Mes ter há zy Ba lázs nak, a sop ro ni lí ce -
um is ko la lel ké szé nek nyi tó áhí ta tát kö -
ve tő en a füg gés és füg get len ség té má -
já ban kér dez te Reuss And rást, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
pro fesszo rát és Prőh le Ger gelyt, egy -
há zunk or szá gos fel ügye lő jét Krug
Emí lia új ság író (képünkön). A kis cso -
por tos be szél ge té seken szintén a füg -

gés  kérdéskörével foglalkoztak  a fi a -
ta lok. Dél után kon cer tek kel foly ta tó -
dott a prog ram – szín pad ra lé pett
má sok mel lett a Po é zis, a M.Is.K.A., az
Ég Ígé rő gos pel kó rus, a myFri ends és a
Sham rock –, ez zel pár hu za mo san pe -
dig pél dá ul KIE-ká vé ház, Lát ha tat lan
Színház és „élő könyv tár” is mű kö dött.
Az utó ta lál ko zó fény pont ját – Var ga
Gyön gyi út ra bo csá tó ál dá sa után – a
Szél ró zsa Band kon cert je je len tet te.

Szél ró zsa – volt, van, lesz
Vitális Judit riportja a február 28-i utótalálkozóról

Za ha ria Jú lia – hú gá val, Mó ni val –
egész éj jel uta zott, hogy részt ve hes sen
a Szél ró zsa-utó ta lál ko zón. Messzi ről
jött, Er dély „túl só” vé gé ből, Bras só ból. 

– Tud juk, mi lyen a Szél ró zsa, és
gon dol tuk, az utó ta lál ko zó is csak is
jó le het – ma gya ráz ta kér dé sünk re,
mi ért nem szá mí tott a tá vol ság. –
Nem csa lód tunk. Pont olyan jó
han gu la tú, mint a kő sze gi ta -
lál ko zó volt.

Leg em lé ke ze te sebb „ha tár
men ti” él mé nye ként pil la nat -
nyi ha bo zás nél kül a Ni ko dé -
mu sok órá ját ne vez te meg.
Majd nem min den es te el ment
a be szél ge tés re, és egy-egy ott
hal lott gon do lat mind a mai
na pig gyak ran eszé be jut. A
„csen des” al kal mak – az áhí ta -
tok, a Ta izé-imád sá gok, a Lát -
ha tat lan Szín ház, a Ta más-
mi se – összes sé gé ben is na -
gyon tet szet tek ne ki. „A zá ró
is ten tisz te let azért fe led he tet -
len szá mom ra, mert én is szol -
gál hat tam ben ne” – tet te még hoz zá
a teo ló gi á ra ké szü lő lány.

Az utó ta lál ko zón a prog ram fél ide -
jé ben, ko ra dél után be szél get tünk.
Épp az elő íté le tek, a hát rá nyos meg -
kü lön böz te té sek le küz dé sét cél zó
„élő könyv tár ból” jött, ahol egy olyan
fe ke te fi a tal em ber rel be szél ge tett,
aki Bu da pes ten ta nul pszi cho ló gi át,
és füg gő ség ben szen ve dő em be rek -
kel dol go zik.

És ha már füg gő ség és füg get len -

ség. Dél előtt a Reuss And rás ve zet -
te kis cso por tos be szél ge té sen járt; a
té ma az en ge del mes ség volt. 

– Nem volt le he tő sé gem so kat
hoz zá szól ni, vi szont a töb bi ek ész re -
vé te lei kö zött volt né hány figyelemre
méltó. Pél dá ul hogy mennyi re fon tos,
hogy egy ke resz tény em ber az ap ró -

ság nak tű nő sza bá lyok nak is en ge del -
mes ked jen, mert aki nem tud en ge -
del mes ked ni a ki csi nek, az nem tud
to vább jut ni, nem tud nö ve ked ni.
Ma meg ér tet tem: az az em ber, aki en -
ge del mes ke dik, iga zá ból sza bad.

* * *

A kő sze gi if jú ság ti zen öt fős kü lö nít -
mé nye még pén te ken meg ér ke zett
Bu da pest re, és az éj sza ka ere jé ig a
De ák té ri gyü le ke ze ti te rem ben „sá -

to ro zott le”. A fi a ta lok kö zül Sch wa -
ho fer Nó rá val és Zsó fi á val be szél get -
tünk; mind ket te jük nek a „ha zai” ta -
lál ko zó volt az el ső Szél ró zsá juk.

– A meg nyi tón szín da rab for má já -
ban mu tat tuk be, mi lyen Kő szeg; ezt
már he tek kel ko ráb ban el kezd tük pró -
bál ni – idéz te fel a nya rat Zsó fi. – A ta -

lál ko zó előt ti na pok ban pla ká -
to kat ra gasz tot tunk, ami ben
csak tud tunk, se gí tet tünk a
szer ve zők nek, a fesz ti vál ide je
alatt pe dig az el iga zí tás volt a fel -
ada tunk, út ba iga zí tot tuk a részt -
ve vő ket, hogy mit hol le het
meg ta lál ni a tá bor he lyen, il let -
ve a vá ros ban.

Azért a prog ra mok ból sem
ma rad tak ki tel je sen. 

– A kon cer tek na gyon tet -
szet tek – vet te át a szót Nó ri.
– A be szél ge tős al kal mak is
jók vol tak, pél dá ul azok, ame -
lye ken más nem ze tek ről tud -
hat tunk meg va la mit, vagy
ép pen Af ri ká ról me sél tek.

– És a fo ci meccsek ről se fe led kez -
zünk meg – egé szí tet te ki őt Zsó fi, aki
ha csak te het te, a pá lya szé lé ről
druk kolt a kő sze gi ek nek.

A jö vő évi ta lál ko zó há zi gaz dá i -
nak azt üze nik: ugyan sok mun ká -
val jár a szer ve zés, de na gyon jó ér -
zés ott hont ad ni a Szél ró zsá nak.
És ne iz gul ja nak, mert aho gyan ők
is fo lya ma to san érez ték má sok tá -
mo ga tá sát, úgy biz to san ne kik is se -
gí te nek majd.

Egy kis nyáridézés
Üte mes láb do bo gás sal „tap sol ták
vissza” az utó ta lál ko zó részt ve vői a
Szél ró zsa Ban det le mez be mu ta tó
kon cert jük vé gén. Hu szák Zsolt tal,
egy há zunk if jú sá gi re fe ren sé vel, egy -
ben a „ban da” je len le gi basszus gi tá -
ro sá val két nap pal ké sőbb be szél get -
tünk. Meg ha tot tan em lé ke zett vissza
a tet szés- és sze re tet nyil vá ní tás ezen
for má já ra csak úgy, mint a kő sze gi ta -
lál ko zó ra.

– Nem egy szer hal lot tam, hogy a
fi a ta lok a reg ge li ro ha nás ban csak
annyit ve tet tek oda egy más nak, si et -
nek a reg ge li kon cert re. Nem di cső -
í tés nek ne vez ték az áhí ta tot, il let ve
az azt meg elő ző kö zös ének lést, ha -
nem kon cert nek. Nem gon do lom,
hogy ezt a ket tőt fej ben vagy szív ben
össze ke ver ték vol na, nyil ván va ló an
nem bu li ba, ha nem az áhí tat ra igye -
kez tek – de az zal, hogy kon cert -
ként em le get ték, ta lán a mi nő sé gé -
re pró bál tak utal ni.

Még a szol no ki Szél ró zsa ki ér té ke -
lé se kor fo gal ma zó dott meg: ah hoz,
hogy a kö zös ének lés tény leg kö zös
ének lés le gyen, jó ze ne ka ri alap kell,
hogy a dal la mot min den ki könnyen
kö vet ni tud ja. Ad dig pe dig, amíg a sa -
ját fi a tal ja ink kö zül nem ne ve lünk ki
olyan mu zsi ku so kat, akik ezt a hát -
te ret biz to sí ta ni tud ják, pro fi ze né sze -
ket kell meg kér nünk er re. Akik vé gül
Kő szeg re el jöt tek – il let ve akik kel
már hó na pok kal ko ráb ban el kezd -
tünk pró bál ni –, a ze nész ba rá ta im
kö zül ke rül tek ki. Az éne ke sek kö zül
a két fi a tal em ber a pé csi gos pel kó rus -
ból jött, a lá nyo kat pe dig, akik most
itt az utó ta lál ko zón is fel lép tek – és
akik egyéb ként evan gé li kus kö zép is -
ko lá ink ta nu lói –, az if jú sá gi ze nei tá -
bo rok ban is mer tük meg.

– Ha jól ér tem, ak kor a ter vek sze -
rint előbb-utóbb a ze né szek is a fi a -
ta lok kö zül ver bu vá lód nak majd.

– Ter mé sze te sen! Sőt ez ügy ben
egy kis tü rel met len ség is van ben -

nem. Né há nyan azt mond ják, a kö -
vet ke ző ta lál ko zó ra még egy ugyan -
ilyen össze té te lű csa pat kel le ne, vagy -
is pro fi ze né szek nek kel le ne kí sér ni -
ük az éne ke se ket, de én már jö vő re
is sze ret nék egy olyan Szél ró zsa Ban -
det összeállítani, ahol az át lag élet kor
húsz év tá jé kán van. Ad dig még két,
de akár há rom ze nei tá bo runk is
lesz… És most az utó ta lál ko zón is lát -
tam olyan gi tá ros srá co kat, aki ket be
le het ne von ni. 

– Az együttes ne ve a ta lál ko zó ra
utal, de csak a Szél ró zsá kon lép fel a
csa pat?

– Ha meg hív nak ben nün ket, és
mind annyi unk nak al kal mas az idő -
pont, öröm mel el me gyünk bár ho -
va. Meg ke res te már az együt test a
győ ri és a kő sze gi kö zép is ko la is, és
szó ba ke rülthet egy eset le ges csil -
lag pon tos fel lé pés is. (A Csil lag pont
a re for má tus egy ház két éven te meg -
ren de zett or szá gos if jú sá gi fesz ti vál -

ja. – A szerk.) Ha majd a min den -
ko ri Szél ró zsa Band tény leg fi a ta lok -
ból áll össze, két fesz ti vál kö zött vé -
gig tur néz hat ná az evan gé li kus gim -
ná zi u mo kat, és ott le het ne min den
if jú sá gi prog ra mon.

– Ad dig is hall gas sa min den ki az
Új ének 2. CD-t?

– Még a ta va lyi Szél ró zsa előtt, jú -
li us el ső he té ben kezd tük el fel ven -
ni a ze nei ala po kat. Úgy ter vez tük,
ka rá csony ra el ké szül a ko rong, vé -
gül most, az utó ta lál ko zó ra je lent
meg. A CD-vel – tíz év vel az el ső
rész ki adá sa után – sze ret nénk fel -
ele ve ní te ni és foly tat ni az Új ének if -
jú sá gi éne kes könyv hang zó vál to za -
tá nak egy so ro zat ban va ló rend -
sze res meg je len te té sét. A le mezt
az if jú sá gi osz tály tól, il let ve az Evan -
gé li kus Misszi ói Köz pont tól le het
meg ren del ni, az al bu mon sze rep lő
ti zen egy dal ze nei kí sé re te pe dig
hamarosan sza ba don le tölt he tő az if -
jus ag.lu the ran.hu ol dal ról.

Szóljon hangosan az ének…

Az utó ta lál ko zó meg le pe té se a 2010-
ben ese dé kes 8. Szél ró zsa or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó idő -
pont já nak és hely szí né nek be je len té -
se volt. A ren dez vény meg szer ve zé -
sé ért fe le lős Tí zek dön té se ér tel mé -
ben jö vő nyá ron jú li us 14–18. kö zött
Szar vas ra, az Er zsé bet-li get be vár ják
majd egy há zunk fi a tal ja it. A dön tés
hát te ré ről Smi dé li usz Gá bort kér -
dez tük.

– Las san pá lyá za tot kell ki ír ni,
hogy hol le gyen a so ron kö vet ke ző
Szél ró zsa – utalt mo so lyog va „Szél -
ró zsa atya” ar ra, hogy a Tí zek nek
egy ál ta lán nem volt könnyű el dön -
te ni ük, a több alkalmas helyszín
közül me lyik le het sé ges hely szín le -
gyen a be fu tó. 

Feb ru ár 27-ei meg be szé lé sük kor
vé gül Szar vast vá lasz tot ták. A dön -
tés ben az inf ra struk tu rá lis szem -
pon tok mel lett köz re ját szott a szar -
vas-ótemp lo mi gyü le ke zet és a vá ros
szel le mi sé ge is. Ma ga a ren dez vény
nagy részt az ótemp lo mi gyü le ke -
zet ka pa ci tá sa i ra szá mít majd, de ter -
mé sze te sen az új temp lo mi gyü le ke -
zet tag jai előtt is nyit va áll a ta lál ko -
zó. Szar va son lesz, és min den szar -

va si nak szól – mint aho gyan az
egész egy ház nak is.

Az ótemp lo mi kül dött ség ne vé ben
elő ször Hor váth Zol tán Oli vér
másodlel kész kom men tál ta a be je -
len tést: 

– Ér zé kel tük, hogy a gyü le ke zet és
a vá ros is jó be nyo mást tett a Tí zek -
re, de nem volt egy ér tel mű szá -
munk ra, hogy Szar vas ra esik majd a
vá lasz tá suk. Most, hogy meg szü le -
tett a hi va ta los dön tés, egy szer re
érez zük a meg tisz tel te tés örö mét
és a fe le lős sé get, ami ez zel jár. Oda -
ha za is nagy iz ga lom mal vár ják a hí -
re ket, és eb ben az is ben ne van,
hogy szív vel-lé lek kel ké szül nek ar ra,
hogy ott hont ad has sunk a fesz ti vál -
nak.

– Tud juk, mi lyen nagy le he tő ség
a Szél ró zsa – vet te át a szót pász tor -
tár sá tól Lá zár Zsolt igaz ga tó lel -
kész. – Bí zunk ben ne, hogy po zi tív
ha tás sal lesz mind a gyü le ke zet és a
vá ros, mind egész Bé kés me gye éle -
té re, hi szen a ma gyar or szá gi evan -
gé li kus ság kö zel egy ne gye de él ezen
a te rü le ten. Re mél jük, min den ki jól
ér zi majd ma gát ná lunk, és a tör té -
nel mi Ma gyar or szág kö zép pont ja, ha

csak né hány nap ra is, de az egy ház
kö zép pont ja lesz.

„2 + 0 + 1 + 0 = + + +” – eb ből
a fur csa ma te ma ti kai „kép let ből”
bon ta ko zik majd ki a kö vet ke ző,
2010-es Szél ró zsa té má ja. Hogy a
meg ol dás he lyé re a hár mas szám
he lyett mi ért a há rom plusz jel ke -
rül, azt Orosz Gá bor Vik tor, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem ad junk tu sa és lel ké sze, egy ben
a Szél ró zsát szer ve ző Tí zek nek a
ta lál ko zó te ma ti ká já ért fe le lős tag -
ja így in do kol ta: 

– A tör té nel mi Ma gyar or szág kö -
zép pont já ban fek vő Szar va son a ha -
tár he lyett – ez volt ugye bár a kő sze -
gi ta lál ko zó ve zér gon do la ta – ez út -
tal a kö zép pont ra össz pon to sí tunk
majd. A kö zép pont pe dig – és ezt
szim bo li zál ják a plusz je lek is – nem
más, mint a Szent há rom ság. Az
Atya, a Fiú és a Szent lé lek kö zöt ti
sze re tet kap cso la tot sze ret nénk majd
kör be jár ni mint olyan pél dát, amely
min tá ul szol gál hat az egy más hoz
va ló vi szo nyu lá sa ink ban éle tünk
min den szín te rén, a csa lád ban, a
tár sa da lom ban, a gyü le ke zet ben
egy aránt.

Meg van a kö vet ke ző hely szín!
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b A bib li ai „tu dó sí tás” mel lett szer -
te a vi lá gon szám ta lan nép me sél
egy min dent el söp rő özön víz -
ről. Ez va jon azt je len ti, hogy
csak ugyan meg nyíl tak egy ko ron
az ég csa tor nái, és az egész föl det
el bo rí tot ták a hul lá mok? Az Ara -
rát kör nyé kén ter je dő le gen da
sze rint a hegy ol da lá ban, nem
messze a csúcs tól „csü csül” Noé
bár ká ja a hó ban. A múlt szá zad
kö ze pén még szám ta lan szem ta -
nú ál lí tot ta, hogy lát ta az ak kor
már hó val fé lig el le pett ha jót. A
kér dés ne héz, so kat vi ta tott,
szám ta lan el mé let, el gon do lás
ke ring a té má val kap cso lat ban.

A kul túr ant ro po ló gu sok és nép raj -
zo sok vé le mé nye sze rint csak nem
két száz húsz nép kö ré ben ma radt
fenn a víz özön em lé ke. Ta lán nincs
a föld nek olyan pont ja, ahol ne buk -
kan tak volna özön víz mí to szok ra. A
tör té ne tek ki lenc ven öt szá za lé ka tel -
jes, egész boly gón kat érin tő ele mi
csa pás ról be szél; több sé gük azt ál lít -
ja, hogy egy ki vá lasz tott csa lád nak si -
ke rült meg me ne kül nie va la mi fé le
ví zi jár mű vön. Szám ta lan mí tosz
me sél ar ról, hogy jó val a csa pás előtt
kü lön le ges öl tö ze tű ide ge nek lá to gat -
tak el hoz zá juk, fi gyel mez tet ték őket
a kö zel gő ka taszt ró fá ra, és azt is el -
árul ták, mit kell ten ni ük a túl élés ér -
de ké ben. A hé ber tör té net ér de kes -
sé ge, hogy ez az egyet len, amely a sa -
ját lak he lyé től tá vo li he gyet (Ara rát)
ne vez meg ki kö té si hely ként. A ku -
ta tók vé le mé nye az, hogy a fen ti
mí to szok mö gött min den bi zonnyal
egy va ló di özön víz áll.

Több szö rös ár hul lám
A föld szá mos jég kor sza kot át élt, az
utol só nagy ol va dás ide jén pe dig

már szép szám ban él tek em be rek a
boly gón. A je len le gi köz meg egye zés
sze rint Krisz tus előtt 14 000 és 5000
kö zött a vi lág ten ge re i nek szint je a
fel ol va dó jég től száz húsz-száz har -
minc mé tert emel ke dett. A nö ve ke -
dés va ló szí nű leg nem volt egyen le tes,
bi zo nyá ra több nagy, pusz tí tó ár -
hul lám sö pört vé gig a földön. 

A leg na gyobb kö rül be lül a Kr. e.
8000 és 5000 kö zöt ti idő szak ra te he -
tő, ami kor az em be ri tár sa da lom a vi -
lág szá mos pont ján már ki ala ku ló ban
volt. A be tö rő víz vá rat la nul ér te őse -
in ket, és a túl élők szá má ra úgy tűnt,
mint ha az egész vi lág el pusz tult vol -
na. A Noé tör té ne té hez na gyon ha -
son ló mí to szok Gö rög or szág és Irán
tér sé gé ben ját szód nak. Ha a tér kép -
re pil lan tunk, a te rü let kö zép pont já -
ban a Fe ke te-ten ger hul lám zik, rá -
adá sul a Noé ki kö té si he lye ként meg -
je lölt Ara rát hegy sincs messze in nen.

Ami kor a tó ból ten ger lett
1999-ben két ame ri kai ten ger bio ló -
gus, Wil li am Ryan és Wal ter Pit man
meg le pő te ó ri á val állt elő. Azt ál lí tot -
ták, hogy a Fe ke te-ten ger né ven is -
mert víz tö meg he lyén Kr. e. 5500 kö -
rül még egy ala cso nyan fek vő édes -
ví zi tó hul lám zott. A Föld kö zi-ten gert
ak ko ri ban még nem kö töt te össze a
Bosz po rusz a Fe ke te-ten ger rel. Csak -

hogy tör tént va la mi, ami nek ha tá sá -
ra a Föld kö zi-ten ger sós vi ze be zú dult
az ala cso nyab ban fek vő tó ba. 

A ma gya rá zat ab ban rej lik, hogy
a sark vi dé ki jég a fel me le ge dés ha tá -
sá ra ol vad ni kez dett, emi att meg -
emel ke dett a vi lág ten ge rek víz szint -
je, így a Föld kö zi-ten ge ré is. Egy idő
után azon ban a Bosz po rusz föld híd -

ja már nem bírt el len áll ni a nyo má -
sá nak, át sza kadt, és ha tal mas
mennyi sé gű ten ger víz öm lött a Fe -
ke te-ten ger nek ne ve zett tó ba. Csak -
hogy a víz kö rül be lül két éven ke -
resz tül áram lott be, a víz szint na pi
ti zen öt cen ti mé tert emel ke dett, és
nagy já ból ki lenc ven hét ezer ki lo mé -
ter nyi part sza kaszt árasz tott el a
ten ger. 

A két ku ta tó azt ál lít ja, hogy ez a
víz be tö rés el kép zel he tet len mé re tű
ka taszt ró fa le he tett a Fe ke te-ten -
ger part vi dé kén la kók szá má ra, akik
szét szé led tek in nen a szél ró zsa min -
den irá nyá ba. Ez zel ma gya ráz zák a
ku ta tók azt, hogy na gyon ha son ló
özön víz tör té ne tet me sél nek el a zsi -
dó, su mer és gö rög mí to szok. 

Az el mé let iga zát lát szik alá tá -
masz ta ni az is, hogy a ten ger alat ti ré -
gé szet 2000 nya rán a Fe ke te-ten ger
mé lyén, hu szon két ki lo mé ter re a
part tól em be ri te le pü lés ma rad vá nya -
i ra buk kant. Olyan kő- és fa tár gya -
kat hoz tak fel szín re, ame lyek az em -
be ri meg mun ká lás fél re ért he tet len je -
le it mu tat ták. A ra dio kar bo nos kor -
meg ha tá ro zás Kr. e. 5500 kö rü li re tet -
te a fa tár gyak ko rát. Ez zel be bi zo nyo -
so dott, hogy a kér dé ses idő pont ban
em be ri te le pü lé se ket is el áraszt ha tott
a be tö rő ten ger víz. 

Van nak azon ban ku ta tók, akik
kis sé hi á nyos nak vé lik ezt az el mé le -
tet. Ők a bib li ai tör té net re hi vat koz -
nak, amely sze rint negy ven na pig
esett az eső, vagy is az özön vi zet
nem pusz tán a ten ger ki ára dá sa
okoz ta, ha nem he te kig tar tó eső zés
is köz re ját szott ben ne. A Noé-tör té -
net má sik uta lá sa sze rint az eső zés
vé gén a víz apad ni kez dett, és a ten -
ger vissza hú zó dott. Rya nék el mé le -
te sze rint a be özön lő víz ott ma radt
a Fe ke te-ten ger ben, és az egy ko ri
par tok most is víz alatt áll nak. Rá adá -
sul a fen ti el mé let be ne he zen il leszt -
he tő be le az az év szá za dos le gen da,
hogy az Ara rá ton a kör nyék be li ek év -
szá za dok óta lá to gat nak egy ha jó ron -
csot, ame lyet Noé bár ká já nak ne vez -
nek. Ha tény leg csak ennyi re emel -
ke dett meg egy ko ron a víz, ho gyan
ke rült Noé bár ká ja 4200 mé te res ma -
gas ság ba?

Ha jó a hegy ol dal ban
Már pe dig va la mi fé le ha jó ma rad vány
nagy va ló szí nű ség gel van (vagy leg -
alább is volt) az Ara rá ton. A Kr. e. 3. szá -
zad ból egy ba bi lo ni tu dós fel jegy zé sé -
ben ma radt ránk az egyik leg ko ráb bi
uta lás a bár ká ról. Esze rint idő ről idő -
re za rán do kok, kör nyék be li ek men nek
fel az Ara rát ra, hogy lás sák a bár kát. Ezt
az tán még jó né hány óko ri és kö zép -
ko ri for rás is meg erő sí tet te. 

A fel jegy zé sek ből két fon tos do log
de rül ki: egy részt min den ki tud hat -
ta, hol van a bár ka, más részt aki
akart, el za rán do kol ha tott hoz zá.
Vagy is so kan már az ókor ban, a ke -
resz tény ség meg je le né se és az Ószö -
vet ség el ter je dé se előtt is mer ték a
bár ka tör té ne tét. A za rán do kok kö -
zött akad tak is mert sze mé lyek is,
mint pél dá ul Szent Ja kab, aki 687-
ben gya lo golt fel a hegy re, ott ré vült
álom ba zu hant, és ami kor fel éb -
redt, egy fa da ra bot ta lált ma ga mel -
lett, amely a bár ká ból szár ma zott.
Eb ből az tán ké sőbb ke resz tet fa -
rag ta tott. 

Az 1200-as évek kör nyé kén le hűlt
az idő, és a hó már nyá ron sem ol -
vadt el a hegy csú csán. A 13. szá zad
vé gén már ar ról szá mol nak be a
for rá sok, hogy az Ara rát te te jén
annyi hó van, hogy sen ki sem me het
fel a csúcs ra. De a be szá mo lók ból
tud juk, hogy még eb ben az idő ben
is egy jól be já ra tott ös vény ve ze tett
fel a bár ká hoz. 

Egy 18. szá zad vé gi fran cia uta zó
kis köny vecs ké ben me sél te el az
Ara rá ton meg élt ka land ja it. „Ez te hát
a bár ka! Nagy és fe ke te. Sok kal na -
gyobb, mint va la ha is hit tem vol na.

És majd nem sér tet len nek tet szett.
Úgy né zett ki, mint ha a hó fe hér víz
len ne, a bár ka pe dig azon ha józ na.
Nagy volt, több em ber nyi ma gas.” A
fran cia be szá mo ló ja sze rint a bár ka
va la hol jó val a csúcs alatt he vert, és
fent ről né ha egy-egy la vi na zú dult rá. 

Az 1800-as évek kö ze pé re még lej -
jebb hú zó dott a hó ha tár, és el ter jedt
a hí re, hogy már a he lyi ve ze tők
sem tud ják meg mu tat ni a bár kát,
mert be lep te a hó. Rá adá sul egy
1840-es föld ren gés kö vet kez té ben
el tűnt a jól ki ta po sott ös vény, és a
kör nyék po li ti kai hely ze te sem volt
stabil. En nek el le né re a 19. szá zad ban
még elég for gal mas volt a hegy ol dal:

1910-ig az Ara rát ra ti zen ki lenc ex pe -
dí ci ót ve zet tek. 

A 20. szá zad ban en nél már jó val
ke ve seb ben ju tot tak fel a hegy re,
mert igen fe szült té vált a kör nyék po -
li ti kai hely ze te. A kur dok kal kap cso -
la tos prob lé mák és vé res ese mé nyek
meg aka dá lyoz ták, hogy tu ris ták és
ku ta tók sza ba don kó szál ja nak a tér -
ség ben. Vi szont re mek lé gi fel vé te le -
ket le he tett ké szí te ni a hegy ol dal ról.
Pél dá ul 1910-ben a cá ri lé gi erő egyik
tiszt je ké szí tett ké pe ket az Ara rát ról,
raj tuk ál lí tó lag jól lát szik a bár ka.
Csak hogy min den fel vé telt és a cár ál -
tal kül dött hegy má szó ex pe dí ció
min den ira tát el tün tet ték a szov je tek,
sőt a ku ta tás részt ve vői gya nús kö rül -
mé nyek kö zött hal tak meg. (Úgy tű -
nik, az ate is ta Szov jet unió nem kí ván -
ta meg erő sí te ni egy ke resz tény „mí -
tosz” lé te zé sét.)

Bizonyíték – jegelve
A két vi lág há bo rú alatt még egy sor
lé gi fel vé tel ké szült az Ara rát ról, és
szá mos ka to na és ci vil lát ta a bár -
kát a sa ját sze mé vel oda fent ről.
Annyi ra min den na pos do log volt
meg pil lan ta ni, hogy ál lí tó lag ak -
ko ri ban nem volt hír ér té ke a do log -
nak. Rá adá sul a vi lág há bo rúk pok -
lá ban sen kit sem ér de kelt Noé bár -
ká ja. A hi deg há bo rús öt ve nes évek -
ben az tán meg til tot ták a re pü lést az
Ara rát kör nyé kén, mert a hegy
egyik ol da lát a szov je tek bir to kol ták,
a má si kat pe dig a NA TO-tag Tö rök -
or szág. 

1953-ban fel ju tott egy fran cia ku -
ta tó a bár ká ig, meg is ta lál ta, ál lí tó -
lag mé lyen a jég alatt. Pár év múl va
vissza tért, és si ke rült ki ope rál nia
né hány fa da rab kát a ha jó ból. Ezt el -
küld te egy la bo ra tó ri um ba, ahol
meg ál la pí tot ták, hogy meg kö ve se dett
fá ról van szó, amely öt ezer év vel ez -
előtt va la hol a Kö zel-Ke le ten nőtt (te -
hát az Ara rát tól mi ni mum ezer ki lo -
mé te res tá vol ság ra). A szá zad vé ge fe -
lé a ku ta tók egy cso port ja ar ra a „hi -
va ta los” ál lás pont ra ju tott, hogy Noé
ha jó ja az Ara rát ol da lá ban ta lál ha tó,
az egyik föld ren gés ben ket té tö rött,

ma pe dig vas tag jég ta ka ró fe di. Így
ugyan nem lát hat juk a bár kát, de a jég
még hosszú idő re kon zer vál ja, és
meg vé di az ava tat lan ke zek től. A
bár ka ku ta tók kö zött a kö vet ke ző
mon dás jár ja: „Az Úr vé del me zi a
bár kát – tő lünk is!”

Hogy mi a konk lú zió? Nos úgy tű -
nik, hogy a kér dé sek nyit va ma rad -
nak. Özön vi zek csak ugyan pusz tí tot -
tak, de hogy me lyik ről ol vas ha tunk
a Bib li á ban, az ta lány. Nagy va ló szí -
nű ség gel csak ugyan van egy bár ka -
fé le az Ara rá ton, de azt tel je sen
meg győ ző en még nem tud ták bi zo -
nyí ta ni, hogy Noé ha jó zott ve le. 

g Jánosi Valéria

Rej té lyek Noé bár ká ja kö rül

Az Ararát hófödte csúcsa

Örök téma (1) – ismeretlen művész metszete

Örök téma (2) – az Evan,  a minden6ó című film plakátja
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Is ten ab ban mu tat ta meg raj tunk a
sze re te tét, hogy Krisz tus már ak kor
meg halt ér tünk, ami kor bű nö sök vol -
tunk. (Róm 5,8)

Böjt 2. he té ben az Út mu ta tó reg ge -
li s he ti igéi az Úr en ge del mes Szol -
gá ját és az ő ószö vet sé gi elő ké pe it ál lít ják elénk, hogy em lé kez zünk atyai sze -
re te té re. „Is ten Fia szol gai for mát vett fel, és em be rek hez lett ha son ló vá, meg -
aláz ta ma gát, és en ge del mes volt mind ha lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig.” (Fil
2,7.8; LK) A go nosz sző lő mű ve sek pél dá za tá ban je len tet te be a Fiú sa ját sor -
sát: „Ez az örö kös, gyer tek, öl jük meg, és mi enk lesz az örök ség! Meg ra gad ták,
meg öl ték, és ki dob ták a sző lőn kí vül re.” (Mk 12,7–8) De kié lesz a Fiú örök -
sé ge? Aki éle tét a sa rok kő re ala poz za! Jé zus az írást ma gá ra vo nat koz tat ta:
„Az a kő, ame lyet az épí tők meg ve tet tek, az lett a sa rok kő. Az Úr tól lett ez,
cso dá la tos a mi sze münk ben.” (Zsolt 118,22–23) S „mert ami kor még erőt le -
nek vol tunk, a ren delt idő ben halt meg Krisz tus ér tünk, is ten te le ne kért” (Róm
5,6). He ti igénk ről Lu ther ezt ta nít ja: „Az Úr Jé zus te hát egy részt a vi lág leg -
na gyobb és egyet len »bű nö se«, mert hi szen mind nyá junk bű ne raj ta van; más -
részt pe dig az egyet len igaz és szent, mert hi szen sen ki sem le het Is ten előtt
igaz és szent, ha nem csak őál ta la.” Kö nyö rög jünk így is: „Em lé kez zél meg,
Uram, a te ir gal mas sá god ról és a te jó vol tod ról, me lyek örök től fog va van -
nak.” (GyLK 686,5) Az Úr há rom ószö vet sé gi szol gá ja az en ge del mes Fi ú ra
em lé kez tet. Je re mi ás az Úr há zá ban ezt hir det te az ő pa ran csa sze rint: „Ha
nem hall gat tok rám (…), ak kor úgy bá nok ez zel a ház zal, mint Si ló val; ezt a
vá rost pe dig gya láz ni fog ja a föld min den né pe! (…) De tud já tok meg, ha meg -
öl tök, ár tat lan vér ter hel ben ne te ket…” (Jer 26,4.6.15) A böjtnek mind a hat
he té ben ta lál koz ha tunk az Úr ki tar tó an fedd he tet len s be csü le tes szol gá já -
val, aki be teg sé gé ben is is ten fé lő ma radt. „A Sá tán (…) meg ver te Jó bot rossz -
in du la tú fe ké lyek kel te tő től tal pig.” Ám ő átok he lyett ezt mond ta: „Ha a jót
el fo gad tuk Is ten től, a rosszat is el kell fo gad nunk.” (Jób 2,7.10) Mó zes, akit meg
akart kö vez ni né pe, Is ten szent sza va sze rint cse le ke dett: „Én majd ott ál -
lok előt ted a szik lán, a Hó re ben. Üss a szik lá ra! Víz fa kad be lő le, és ihat a
nép.” (2Móz 17,6) A sze re tett ta nít vány, Já nos így bá to rít ja a bűn val ló bű nö -
sö ket: „Gyer me ke im (…), ha pe dig vét ke zik va la ki, van párt fo gónk az Atyá -
nál: az igaz Jé zus Krisz tus, mert ő en gesz te lő ál do zat a mi bű ne in kért…” (1Jn
2,1–2) Négy hét tel nagy pén tek előtt Jé zus – most ne künk – má sod szor szól
ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról; de ért jük ezt a ki je len tést? „…az Em ber fia em -
be rek ke zé be ada tik!” (Lk 9,44) Pál, a po gá nyok apos to la le ve le kulcs ver sé -
ben el mond ja há rom szor, hogy sen ki sem iga zul meg a tör vény be tar tá sa ál -
tal, a megigazuláshoz ugyanis el en ged he tet len a Krisz tus ba ve tett élő hit (lásd
Gal 2,16)! Ez szá má ra nem tan té tel, ha nem na pi va ló ság: „…töb bé te hát nem
én élek, ha nem Krisz tus él ben nem; azt az éle tet pe dig, amit most test ben élek,
az Is ten Fi á ban va ló hit ben élem…” (Gal 2,20) Mi is kér het jük tő le: „Éle tem,
Jé zus, egye dül te töltsd be…” (EÉ 387,1)

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

b Ne gyed szer kap cso ló dik be ha -
zánk Eu ró pa leg át fo góbb evan -
gé li zá ci ós moz gal má ba. A Pro -
Ch rist mű hol das evan gé li zá ció
Billy Gra ham 1993-ban tar tott
né met or szá gi evan gé li zá ci ó já -
nak a foly ta tá sa ként in dult, ezen
a né ven elő ször 1995-ben.

Ma gyar or szág 2000-ben csat la ko zott
elő ször az evan gé li um hir de té sé nek
e kü lö nös for má já hoz. Mi vel az ige -
hir de tő, Ul rich Par zany evan gé li -
kus lel kész ak kor még a né met Ke -
resz tyén If jú sá gi Egye sü let, KIE
(CVJM) fő tit ká ra volt, a szer ve zést e
szervezet kezd te el, mind össze sen ti -
zen há rom hely szí nen. 2003-ban – te -
kin té lyes egy há zi össze fo gás ered mé -
nye ként – jött lét re a ProCh rist véd -
nö ki kö re, mely ben min den na gyobb
egy ház a leg fel sőbb egy ház kor mány -
za ti szin ten kép vi sel tet te ma gát.

2009. már ci us 30-ától áp ri lis 6-áig,
hét fő től hét fő ig lesz új ra ProCh rist. A
köz pon ti hely szín ez út tal a szász or szá -
gi ipar vá ros, Chem nitz lesz, ott pe dig
a vá ros sport csar no ka, a Chem nitz
Are na. Het ven öt ma gyar hely szí nen
(Ma gyar or szág mel lett Fel vi dé ken,
Kár pát al ján és Er dély ben) több mint
két száz hat van kü lön bö ző gyü le ke zet
össze fo gá sá nak ered mé nye ként le het
mű ve lő dé si há zak ban, gyü le ke ze ti
ima ter mek ben, ese ten ként temp lo -
mok ban be kap cso lód ni az Eu ró pá -
ban húsz or szág ban, ezer egy száz kü -
lön bö ző hely szí nen fog ha tó ige hir de -

tés-so ro zat ba. Ma gyar or szá gon a szer -
ve ző gyü le ke ze tek zö me re for má tus,
evan gé li kus és bap tis ta, de van nak a
szer ve zők közt ró mai és gö rög ka to li -
kus egy ház köz sé gek, va la mint szá -
mos sza bad egy há zi, evan gé li u mi pün -
kös di, me to dis ta kö zös ség is.

Az idei ProCh rist mű hol das evan -
gé li zá ció mot tó ja egy ben a ren dez -
vény so ro zat cél ki tű zé se it is ki fe je zi:
„…hogy Jé zus Krisz tust mi nél töb ben
meg is mer jék s hogy gyü le ke ze te ink vi -
rá goz za nak!”

Iz gal mas mon da ni va lót ígér nek
az egyes es ték té mái:
• Már ci us 30., hét fő: Me rész ség –

Hi he tek-e még va la ki nek?
• Már ci us 31., kedd: Meg hí vás –

El sza laszt juk a leg job bat?
• Áp ri lis 1., szer da: Vá gyó dás – Bi -

zo nyít ha tó-e Is ten?
• Áp ri lis 2., csü tör tök: Meg fe szí tés

– Ho gyan en ged he ti meg Is ten?
• Áp ri lis 3., pén tek: Fel tá ma dás –

Meg tör tén het a le he tet len?
• Áp ri lis 4., szom bat: Meg le pe tés –

Ho gyan le het új ra kez de ni az éle tet? 
• Áp ri lis 5., va sár nap: Meg té rés –

Mennyi vál to zás ra van szük ség?
• Áp ri lis 6., hét fő: Kö tő dés – Mely

kap cso la ta ink lét fon tos sá gú ak?

Ige hir de tőként új ra Ul rich Par zany
szolgál. Az al kal ma kon lesz nek rö -
vid szín da ra bok, pan to mim, in ter júk
és sok mu zsi ka. Új ra föl lép a Boly ki
Bro thers is ha zán kat kép vi sel ve.
Megint ta lál koz ha tunk a vi lág hí rű
pan to mim mű vésszel, Car los Mar ti -
nez zel. Hall ha tunk in ter jút a drog
fog sá gá ból sza ba dult fi a tal em ber -
rel, a ham bur gi pi ros lám pás ne gyed -
ből meg tért és meg sza ba dult egy ko -
ri pros ti tu ált tal, hit és tu dás kér dé -
sé ről beszél a Dar win-év for du ló
kap csán a ne ves né met bio ló gus pro -
fesszor … A ProCh rist-dalt együtt
éne kel het jük majd ma gyar for dí -
tás ban a töb bi eu ró pai hely szí nen lé -
vő részt ve vő vel. Az utó mun kát meg -
könnyí ten dő el ké szült egy fü zet,
amely egy hat he tes bib li ai kur zus se -
géd anya ga azok szá má ra, aki ket
meg érin tett Is ten Szent lel ke.

A ProCh rist von zó és szí nes, de
min de nek előtt ki vá ló le he tő ség ar ra,
hogy az egy ház ta go kat hi tük ben erő -
sít se, lel ke sít se, és hasz nál ha tó esz -
köz le het a szó sze rin ti misszi ó ban is.

Aki tud ni sze ret né, hogy a lak he -
lye kö ze lé ben hol lesz ProCh rist-
evan gé li zá ció, az ada to kat meg ta lál -
ja az in ter ne ten, sa ját hon la pun -
kon, a www.proch rist.hu ol da lon,
vagy fel vi lá go sí tást kap hat te le fo non
a kis kő rö si lel ké szi hi va tal ban
(78/311-724). Vár juk a kí ván csi a kat,
az ér dek lő dő ket, a vá gya ko zó kat és
a ke re ső ket! És ter mé sze te sen azo -
kat is, akik hi tük ben sze ret né nek új -
ra meg erő söd ni.

g – lup ták –

Két ség és ámu lat
ProCh rist – új ra Ma gyar or szá gon is

b A gö rög nyel vű Új szö vet ség ki -
adá sá nak jo ga a né met bib lia tár -
su la té, a ma gya rok kal azon ban
– te kin tet tel a ta va lyi Bib lia-
év re – ki vé telt tet tek. Így je len -
he tett meg a gö rög–ma gyar Új -
szö vet ség – árul ta el az új ki ad -
vány saj tó be mu ta tó ján dr. Pe -
csuk Ot tó, a Ma gyar Bib lia tár su -
lat Ala pít vány fő tit ká ra. A kö tet -
tel feb ru ár 18-án is mer ked het tek
az ér dek lő dők a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Kál vin Ki -
adó já nak és a Ma gyar Bib lia tár -
su lat Ala pít ványnak  (MB TA) a
fő vá ro si szék há zá ban. 

A Bib lia-év nyo mán szá mos új öt let
szü le tett, ezek egyi ke volt az ere de -
ti nyel vű ki adás meg je len te té se – tud -
hat tuk meg Pe csuk Ot tó tól.

A most kiadott kö te tet a Szent írás
szö ve gé nek gon do zá sá val fog lal ko zó
szak em be re ken kí vül ter mé sze te sen
ugyan csak ha szon nal for gat hat ják

lel ké szek, teo ló gus hall ga tók, vi lá gi
egye te mis ták és ér dek lő dő la i ku sok.
A könyv gö rög szö ve ge a láb jegy ze -
tek el ha gyá sá val je len he tett meg,
ezért sze re pel így a ma gyar for dí tás
is – tet te hoz zá. 

A ki adó igaz ga tó ja, Gal si Ár pád
örö mét és há lá ját fe jez te ki, ami ért a
bib lia tár su lat mel lett a ki adó is hoz -
zá já rul ha tott e nyel vi és köny vé sze -
ti rit ka ság meg je len te té sé hez. A Pá -
pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia
rek to ra, dr. Vla dár Gá bor pe dig
egye bek mel lett ar ról be szélt, hogy
mai, kü lön fé le irány za tok és áram la -
tok ha tá sa alatt ál ló vi lá gunk ban so -
kat je lent az, hogy – a re for má ció el -
ve it szem előtt tart va – ki nek-ki nek
le he tő sé ge nyí lik az au ten ti kus for rás
alap ján va ló tá jé ko zó dás ra, és ily
mó don is erő söd het sa ját hi te és
ön azo nos sá ga.

Az Ó- és Új tes ta men tum for dí tá -
sa, szö veg gon do zá sa, ki adá sa és ter -
jesz té se mel lett a bib lia tár su lat fel ada -
tai kö zé olyan bib li ai se géd köny vek
ki adá sa tar to zik, ame lyek ré vén lel -
ké szek és la i ku sok egy aránt kö ze lebb
ke rül het nek a köny vek köny vé hez. 

g G. Zs.

Bib lia. Is ten nek az Új szö vet ség ben
adott ki je len té se. Nest le–Aland, No -
vum Tes ta men tum Gra ece, 27. re vi -
de ált ki adás – Az 1975. évi új for dí -
tá sú Bib lia ja ví tott ki adá sa (1990). Ki -
ad ja a Ma gyar Bib lia tár su lat meg bí -
zá sá ból a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Kál vin Já nos Ki adó ja, Bu da -
pest, 2008. Ára: 4800 fo rint.

Vissza a for rás hoz!
Meg je lent a gö rög–ma gyar Új szö vet ség

Az Evan gé li kus Élet 2009. feb ru ár 8-i
szá ma – ben ne Itt zés Já nos püs pök
és Lup ták György es pe res írá sa, a
Csó kay há zas pár ral ké szült be szél ge -
tés és más cik kek – mu tat ja, hogy ha -
zánk ban is, egy há zunk ban is „van va -
la mi a le ve gő ben”. 

Nem él tem 1956-ban, de a be szá -
mo lók alap ján úgy tű nik, a for ra da -
lom ki rob ba ná sa előt ti hó na pok ban
is so kan ér zé kel ték: „Van va la mi a le -
ve gő ben.” 

Egy há zunk, ben ne lel ké szi ka runk
mai hely ze tét rosszabb nak lá tom,
mint ha zán két. Nem anya gi ak ra gon -
do lok el ső sor ban, bár azt is ér zé ke -
lem, hogy túl sá go san pénz köz pon tú,
anya gi as lett a gon dol ko dá sunk.
Néz zünk ma gunk ba! A vi lág vál ság és
a rá adott kor mány za ti vá la szok kö -
ze pet te mi ju tott előbb eszünk be:
az-e, hogy egy há zunk emi att ke ve -
sebb pénz ből gaz dál kod hat, vagy
pe dig Jé zus sza va, aki azt mond ta:
„Nek tek pe dig még a ha ja tok szá lai is
mind meg van nak szám lál va.”?

A már em lí tett be szél ge tés ben
Csó kay And rás így fo gal ma zott: „Én
azért be szé lek nyíl tan a há zas sá gi
hűt len sé gem ről (…), hogy má sok
se gít sé gé re le hes sek. Nem ön cé lú an

te szem, ha nem azért, hogy sen ki se
be szél hes sen mel lé.” Az igaz ság fáj -
dal ma mel lett örül tem az őszin te be -
széd nek. Mennyi re hí já val va gyunk
en nek egy há zunk ban, ami kor lel ké -
szek, lel kész há zas pá rok vá lá sá ról
annyit ol vas ha tunk egy hír adás kap -
csán, hogy „sze mé lyes okok mi att”
vég zik szol gá la tu kat ezen túl más te -
le pü lé sen.

Csak Csó kay And rás bű né ről le het
őszin tén ír ni? Csak az ő meg té ré sé -
nek, hit re ju tá sá nak tör té ne te erő sít -
he ti az evan gé li kus ol va só kat? Az
evan gé li kus lel ké szek, ve ze tők bot lá -
sá nak, majd meg té ré sé nek tör té ne -
té ről mi ért nem ol vas ha tunk? Vár juk,
akar juk iga zán egy há zunk meg úju lá -
sát? Te szünk vagy leg alább imád ko -
zunk ezért? „Uram, éb reszd egy há za -
dat, és kezdd raj tam.” (EÉ 737. o.)

P. O. N. R. Aho gyan Itt zés püs pök
ír ja már em lí tett cik ké ben, e rö vi dí -
tés je len té se point of no re turn, vagy -
is az a pont, ahon nan már nincs
vissza té rés. Va ló szí nű leg el ha lad -
tunk már e pont mel lett: nincs le he -
tő ség a vissza for du lás ra. De: nem is
kell! Ha a fo lya mat vissza for dít ha tat -
lan, ak kor mi is bá to rod junk a cse lek -
vés re! Ha a hely zet tra gi kus, ak kor mi

is nyu god tan hoz zá fog ha tunk az Úr
Jé zus ne vé ben bár mi hez: nem ront -
ha tunk raj ta! 

Ma gam nak azt szűr tem le, hogy
ott, aho vá az Úr ál lí tott – Bőny és
Gyö mö re gyü le ke ze tei, hit ok ta tás
Győr kör nyé kén, va la mint az al ko -
hol be te gek, de presszi ó sok kö zöt ti
szol gá lat a Ma gyar Kék ke reszt Egye -
sü let győ ri cso port já ban –, vé gez -
zem el hű sé ge sen a fel ada to mat. A
fo lyó sod rá sát nem tu dom las sí ta ni,
nem va gyok elég ügyes ah hoz, hogy
a csó nak von ta tó kö te lét lasszó ként
a par ti szik lá ra dob jam, egyet te he -
tek: rá bíz ha tom ma ga mat ar ra a
Jé zus ra, aki a két fé le el len sé ges kör -
nye zet ből – zsi dó ság, po gány ság –
„ki hí vot ta kat”, az az egy há zat gyűj tött
ma gá nak.

Rá bíz hat ja ma gát min den ki, aki
együtt ül ve lünk a csó nak ban, tud hat -
ja, hogy nem tör té nik sem mi rend -
kí vü li. Is ten egyik ke zé ből át tesz
min ket a má sik ba: az az nyu god tan
vár hat juk azt a pil la na tot, ami kor a
csó nak a víz esés szé lé hez ér, nem a
mély be, ha nem az Úr Jé zus ér tünk át -
sze ge zett ke zé be hul lunk.

g Ma gassy Zol tán 
evan gé li kus lel kész

P. O. N. R. – ho gyan to vább?

Dorák István: Ima
Ma megint gonosz voltam, tudom,
estére mindennap így látom,
jön az új nap, s én mindig úgy kelek,
nincs ellenség, s én is csak szeretek,
és mégis mindenkit csak bántok,
mindent akarok, semmire sem várok.
Miért van így, Istenem?
Kérlek, mutasd meg nekem
az utat, hogy jobb legyek,
ne féljenek tőlem, csak szeressenek.
Becsukom a szemem,
mondom az imát,
drága családom, jó éjszakát! M
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„A fi a ta lo ké a jö vő egy há za” frá zi son
túl lép ve vizs gál hat ták meg az if jú sá -
gi stra té gia ele me it mind azok, akik
feb ru ár 18-án es te el lá to gat tak a
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem re. Bár a prog ram sze rint az
evan gé li kus stra té gi á ról foly ta tott
elő adás-so ro zat má so dik al kal ma
nem esz me cse rét ígért, Gáncs Pé ter
püs pök és Smi dé li usz Gá bor rö vid
be ve ze tő je után – rész ben a Dé li Egy -
ház ke rü let püs pö ké nek és az if jú sá -
gi és gyer mek bi zott ság el nö ké nek a
to rok fá já sa mi att – kö tet len be szél -
ge tés ala kult ki.

Az idő rö vid sé ge mi att azon ban így
is csak a meg lé vő prob lé mák fel ve té -
sé ig és a ter ve zés ben rej lő ve szé lyek né -
me lyi ké nek a fel tér ké pe zé sé ig ju tot tak
el a részt ve vők. 

Meg van-e az evan gé li kus egy ház -
ban a hí vek nek az a kri ti kus tö me -
ge, amely le he tő vé ten né a na gyobb
fe le ke ze tek nél be vált mo del lek al kal -

ma zá sát? Meg ta lál juk-e azo kat a
kap cso ló dá si pon to kat, ame lyek ré -
vén a fel tö rek vő ge ne rá ció is a gyü -
le ke zet be in teg rál ha tó? A sok fé le
spi ri tu a li tás meg lé te el le né re erős kö -
zös ség ko vá csol ha tó-e a sta bi li tás ra
vá gyó idő sek ből és a „fesz ti vál ke resz -
tény ség ben” örö mü ket le lő fi a ta lok -
ból? Vagy ép pen le het-e kont ra pro -
duk tív az egy há zi is ko la, ha nem jó
az is ko la lel kész, és lét re hoz ha tó-e
sta bil egye te mi gyü le ke ze tet a hét -
vé gé jü ket gyak ran ott hon töl tő hall -
ga tók kal?

Még hosszú út áll az evan gé li kus
stra té gia előtt; az if jú ság gal fog lal ko -
zó esz me cse rén ki de rült, hogy kér -
dé sek bi zony szép szám mal akad nak.
Egy újab bat is ezek hosszú so ra mö -
gé kell ten ni: va jon egy ennyi re gyor -
san vál to zó – gaz da sá gi és szel le mi –
kör nye zet ben lesz nek-e rá juk meg -
fe le lő vá la szok?

g N. B.
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Le írom nagy já ból, mi re is gon dol hat -
tál, mi kor egy szer mé lyen, igen mé -
lyen szem be néz tél ön ma gad dal a
tük röd előtt. Ta lán em lék szel még rá,
ta lán nem is volt olyan ré gen…

Mi kor be le pil lan tot tál, el ső ként
azt lát hat tad meg, mi lyen gon do zat -
lan már a ha jad. És hogy nem is tet -
szik iga zá ból. Fod rász hoz kel le ne
már men ni… Az tán jól meg néz ted a
ki al vat lan sze me i det… „Ó, igen, azok
a bu lik! De hát min den ki iszik, ak kor
mi ért pont én ne igyak?” – fu tott át
a fe jed ben a gon do lat. Majd fel tet ted
ma gad nak a kér dést: ki is vagy va ló -
já ban? Vé gül meg ol dat lan fel ada ta -
id töm ke le gé nek ár nya it lát tad a fe -
jed kö rül. Az tán ott hagy tad a fa lon
az egész va cak vi lá got, és men tél to -
vább a dol god ra.

Bát ran valld be ön ma gad nak, hogy
egy faj ta elé ge det len ség ér zés ön tött
el a tü kör előtt. Ta lán az is eszed be
ju tott, hogy alig van iga zán jó ba rá -
tod, aki vel egy jót le het be szél get ni.
Az is, hogy na gyon vágysz a szü le id
sze re te té re, de a fal ra má szol tő lük,
ha együtt vagy tok. És ta lán az a kér -
dés is eszed be ju tott, hogy le het-e té -
ged egy ál ta lán sze ret ni. Egy ilyen ala -
kot. Aki azt sem tud ja, mi hez kezd -
jen, mit és hol ta nul jon a gaz da sá gi
vál ság ide jén, ha egy ál ta lán még szó -
ba jö het a to vább ta nu lás le he tő sé ge.

Igen, va la mi faj ta ál ta lá nos szé -
gyen ér zet tel szem be sül tél. Mert
eszed be ju tot tak a gon dok, a ku dar -
cok és a nem sok jó val ke cseg te tő jö -
vő. Si ker te len nek lát tad ön ma gad.
Mert a su li ban min dig van jobb,
szebb és bol do gabb ná lad.

De mondd csak, mi len ne, ha
konk ré tan meg fo gal maz nád, mi is
az, amit egy ál ta lán nem tudsz el fo -
gad ni ön ma gad ban? Ha nem megy
rög tön, fi gyeld meg  ma gad… Szánj
rá időt…

Ér de kes, hogy a leg töb ben azt
tart ják leg rosszabb nak ön ma guk -
ban, ha má so kat bán ta nak. „Ha
egyet ér te nék ve le, ha el fo gad nám,
hogy sok szor bán tó mó don vi sel ke dek,
ak kor…” Mit ír nál most a pon tok
he lyé re? Gon dol kodj el egy pil la na -
tig ezen…

Iga zá ból itt vá lik iga zán iz gal mas -
sá az em ber éle te. Ami kor az a kér -
dés, ho gyan küz di le rossz tu laj don -
sá ga it, vagy is az „árny ol da lát”. Van,

aki túl so kat eszik, iszik, vagy épp túl
ke ve set eszik, vagy a mun ká ba me -
ne kül, vagy dro goz ni kezd. Van, aki
le ta gad ja gond ja it, és úgy csi nál,
mint ha nem is len né nek prob lé mái:
el fojt ja őket, nem be szél ró luk. Van,
aki min den kit meg ítél, mert szük sé -
ge van ar ra az ér zés re, hogy őne ki van
iga za min den ben. Van, aki foly ton ja -
ví ta ni, fej lesz te ni akar ja ön ma gát,
mert egy ide ál után  fut, ame lyet per -
sze so sem ér el. 

Te va jon me lyi ket te szed? És mi -
ért? Gon dol kodj el egy pil la na tig…

Vall juk be őszin tén, hogy fé le -
lem ből kö vet jük eze ket a me ne kü lé -
si stra té gi á kat. Fé lünk be val la ni ön -
ma gunk nak a hi bá in kat. Ha vál la lod
az ön ma gad dal va ló szem be sü lést,
ak kor van esé lyed ki ke rül ni a szé gyen -
ér zet fog sá gá ból. Ez per sze nem megy
egy könnyen, de megy. Meg ér tés sel és
sze re tet tel kell ön ma gad ra te kin te ned
nap ról nap ra, hogy fo lya ma to san
vál toz hass, sok tü re lem mel ma gad
iránt. 

Na gyon so kat se gít ezen az úton,
ha őszin tén, imád ság ban el mon dod
a mennyei Atyá nak, hogy mi jó az
éle ted ben, mi rossz, és mi ben kérsz
tő le se gít sé get. Így for má lód hatsz, így
szü let het nek új gon do la ta id, így jö -
het nek új le he tő sé gek az éle ted ben.

g Ba log Esz ter

Böj ti ön vizs gá lat
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

b A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos -
suth La jos Gim ná zi um min den
év ben sort ke rít egy kü lön le ges
al ka lom ra. Olyan ven dé get hív
meg, aki ide á lok ker ge té se he -
lyett az élet va ló di ér té ke it köz -
ve tí ti a di á kok nak. Feb ru ár 9-én
Ko vács Ákos lé pett szín pad ra a
több mint száz éves fa lak kö -
zött, és az in téz mény egyik leg -
hí re sebb öreg di ák já nak, Krú dy
Gyu lá nak a szel le mét idéz te
meg. Az éne kes szá má ra a mai
na pig fon tos szub jek tív Krú dy-
él mé nye, a gim na zis ta ko rá ban
meg is mert no vel lák vi lá ga. Az
iro dal mi él mény mel lett azért is
esett a vá lasz tá sa épp Krú dy ra,
mert élő, könnyen ért he tő író -
nak tart ja, aki meg szó lít hat ja a
mai di á ko kat is.

Ákos cél ja a fel ol va sás sal több ré tű.
Sa ját él mé nyei mel lett fon tos nak
gondol ja, hogy a mai fi a ta lok kö zött
ta pasz talt kö zöm bös sé get old ja az zal,
hogy köz vet len han gon szó lít ja meg
őket nem csak a ze nén, de az iro dal -
mon ke resz tül is:

– A ze nei kar ri er rel meg szer zett
nép sze rű sé get sze ret ném jól hasz nál -
ni. Ha csak egy di ák is Krú dy-kö te -
tet vesz a ke zé be a fel ol va sás után,
már volt ér tel me – fo gal maz za meg
az éne kes el gon do lá sát új, iro dal mi
vo nat ko zá sú mun ká já ról. – Nem
aka rom, hogy eze ken a ta lál ko zá so -
kon éne kes ként te kint se nek rám.
Akik a no vem be ri kon cer ten ott vol -
tak, tud ják, hogy kon cer ten is köz vet -
le nül vi sel ke dem, de a rock szín pad
még is tá vo lít. Az iro dal mi anyag be -
mu ta tá sa kor Krú dyt sze ret ném meg -
szó lal tat ni, nem au tog ra mot aka rok
osz to gat ni – jelentette ki Ákos. 

A kü lö nös vál lal ko zást nem csak
a nép sze rű ség ne he zí ti. A min den ko -
ri kö zeg hez is al kal maz kod ni kell: ha
egy va cso ra mel let ti be szél ge tés ről

van szó, elő ke rül nek a gaszt ro nó mi ai
él ve ze tek ről szó ló írá sok, míg kö zép -
is ko lá sok ból ál ló kö zön ség kö ré ben
más esz kö zö ket kell ta lál ni a fi gye lem
fel kel té sé re.

A gim ná zi u mi dél utánt már az ere -
de ti vé tet te, hogy Krú dy egy ko ri bú -
to ra in he lyet fog lal va be szél ge tett az
elő adó mű vész és Szigethy Gá bor iro -
da lom tör té nész.  Így a di á kok rend ha -
gyó iro da lom órát te kint het tek meg,
szép iro dal mi él mé nyek kel, iro da lom -
tör té ne ti ada lé kok kal és a meg ér tést
se gí tő elem zés sel gaz da god hat tak.

A ven dég lá tók igye kez tek az elő -
adók szá má ra is él mény sze rű kör -
nye zet tel meg te rem te ni a han gu la tot,
így a ré gi nap lók és do ku men tu mok
be mu ta tá sa mel lett egy Krú dy ál tal
ked velt me nü sor ral és több ere de ti
Krú dy-re lik vi á val ked ves ked tek a ven -

dé gek nek. Má té Zol tán, a gim ná zi um
igaz ga tó he lyet te se így in do kol ja ezt:

– Ki emel ke dő en fon tos, hogy
Ákos, aki pél da ér té kű mun kát vé gez
a szín pa don és azon kí vül is, éppen
egy olyan fel ké rés nek tesz ele get,
mint a mi énk. Nem ígér tünk sem mit,
csak meg kér tük, ha tud, jöj jön el. A
leg ke ve sebb, hogy igyek szünk em lé -
ke ze tes sé ten ni szá má ra ezt a dél -
utánt, amit tu laj don kép pen ő aján dé -
ko zott ne künk.

A Kos suth-gim ná zi um min dig is
fon tos nak tar tot ta, hogy di ák jai ne
csak ok ta tást, ha nem er köl csi út ra -
va lót, sze re tet tel jes ne ve lést is kap -
ja nak. Ezt a zárt kö rű, fe les le ges fel -
haj tás tól men tes dél utánt is csak
ne kik, a Krú dy nyo má ban já ró fi a ta -
lok nak aján lot ták.

g Kecs ke mé ti Zsu zsa

Ákos az evan gé li kus
Kos suth-gim ná zi um ban

Ke rül nek-e fi a ta lok a
gyü le ke ze tek be?

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ál tal 2008-ban meg hir de tett „Ap ró -
val az ap ró kért” ak ci ó so rán több mint 1,8 mil lió Ft gyűlt össze, mely re egy -
há zunk óvo dá ink ré szé re pá lyá za tot írt ki. Ez év feb ru ár já ban egy szak mai
zsű ri ér té kel te a be ér ke zett pá lyá za to kat. A pá lyá zat nyer te sei:
• Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da, Mar cal tő: 204 000 Ft
• Irs ai Evan gé li kus Egy ház köz ség „Mus tár mag” Óvo da, Al ber tirsa: 200 000 Ft
• Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da, Szar vas: 150 000 Ft
• Evan gé li kus Egy há zi Óvo da, Tót kom lós: 150 000 Ft
• Evan gé li kus Óvo da, Ba kony cser nye: 150 000 Ft
• Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la, Sop ron: 150 000Ft
• Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da, Vár pa lo ta: 130 000 Ft
• Al ber ti Evan gé li kus Egy ház köz ség Óvo dá ja, Al ber tirsa: 100 000 Ft
• Evan gé li kus Óvo da, Solt vad kert: 100 000 Ft
• „Haj nal csil lag” Evan gé li kus Óvo da, Cell dö mölk: 100 000 Ft
• Ma gyar–An gol Két Ta ní tá si Nyel vű Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és

Óvo da, Szar vas: 100 000 Ft
• Oros há zi Evan gé li kus Óvo da, Oros há za: 100 000 Ft
• Vá ci Evan gé li kus Óvo da, Vác: 60 000 Ft
• Szi vár vány Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da, Nagy tar csa: 60 000Ft
• Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Óvo da, Győr: 50 000 Ft

Az „Ap ró val az ap ró kért”
pá lyá zat nyer te sei

A Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
Gim ná zi um (Lí ce um) és Kol lé gi -
um ren dez te meg – idén ti ze dik
al ka lom mal – feb ru ár 27–28-án a
Neu mann Já nos in for ma ti kai ver -
seny or szá gos dön tő jét. A sop ro -
ni erő pró bán azok az evan gé li kus
kö zép is ko lá ba já ró di á kok ve het -
tek részt, akik si ker rel tel je sí tet ték
az el ső – is ko lai szin tű – for du lót. 

Az al kal ma zói ka te gó ria fel -
ada ta it pén tek dél után ol dot ták
meg a di á kok, míg a prog ra mo zói
ka te gó ri á ban in du lók szom ba ton
mér ték össze tu dá su kat. Hat evan -
gé li kus is ko la kép vi sel tet te ma gát

a dön tő ben: Győr ből, Bony hád ról,
Kő szeg ről, Bu da pest ről, Aszód ról
ér kez tek ta nu lók, hogy ki áll ja nak
a „ha zai pá lyán” ver seny ző li cis ták
(és per sze egy más) el len. 

Al kal ma zói ka te gó ri á ban a há -
rom kor cso port ban két li cis ta
(Nagy Dá ni el és Ma jor Bá lint), il -
let ve egy aszó di ver seny ző (Ben -
ke Ben ce) győ ze del mes ke dett. A
ver seny dön tő jé hez ha gyo má nyo -
san hoz zá tar to zik egy is ko la kö zi
csa pa tok kal meg ren de zett lab da -
rú gó-, il let ve ko sár lab da-mér kő -
zés is. 

g T. Cs.
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Iz gal mas kér dé se ket fe sze ge tett elő -
adá sá ban Ha fen scher Ká roly, az in téz -
mény igaz ga tó ja Adott sá gunk – moz -
gás te rünk, kö zös sé günk, he lyi és
összegy há zi kon tex tus cí mű elő adá -
sá ban. (Elő adá sának szer kesz tett vál -
to za ta tudósításunk alatt olvasható
– A szerk.)

A szom bat dél után zaj lott ke rek -
asz tal-be szél ge tés ben a meg úju ló
pres bi te ri szol gá lat ke rült te rí ték re.
Az elő adók – Bozo rády Zol tán, Sza -
bó Vil mos Bé la tol na-ba ra nyai es pe -

res, Sá ghy Ba lázs do mo nyi lel kész –
a „Mit ja vas lok?”, „Mit vá rok?”, „Mit
te szek?” kér dé sek re adtak továb b gon -
dolásra késztető vá laszokat.

Egy kis egy ház jo gi út mu ta tó cím -
mel dr. Me kis Vik tó ria, az or szá gos
iro da igaz ga tó he lyet te se, va la mint dr.
Ben kő Ing rid jog ta ná csos se gí tett
az egy há zi tör vé nyek szö ve vé nyes vi -
lá gá ban el iga zod ni. S hogy a hét vé -
gén szer zett ta pasz ta la to kat má sok -
kal is meg oszt has sák, a részt ve vők –
az alábbiakban szintén közölt – nyílt
le ve let fo gal maz ták meg közösen
pres bi ter tár sa ik nak.

A tar tal mas és hasz nos kon fe -
ren cia tanulságait vasárnap délelőtt
Ha fen scher Ká roly összeg ezte,
majd az Evan gé li kus Élet ke rült
te rí ték re – az egy be gyűl tek T. Pin -
tér Ká roly fő szer kesz tő nek te het -
tek fel he ti la punk kal kap cso la to san
kér dé se ket.

A pres bi teri tovább kép zés úr va cso -
rai is ten tisz te let tel zá rult, ame lyen
Bozo rády Zol tán böjt el ső va sár nap -
já nak tex tu sa, János első levele
harmadik fejezetének 5–8. verse alap -
ján hir det te Is ten igé jét.

g Bo da Zsu zsa

Kül de tés, meg bí za tás, fe le lős ség
Pres bi ter i továbbkép zés Rév fü lö pön

f Folytatás az 1. oldalról

Mi, a 2009. február 27. és március 1. között Révfülöpön megtartott pres -
biteri továbbképzés résztvevői szeretnénk megosztani e hétvégéről távol
maradt szolgatársainkkal, amit ez alatt a néhány nap alatt meg tapasz tal -
hat tunk, közösen átgondoltunk.

Mindenekelőtt hálát adunk Istennek azért, hogy erre a szolgálatra minket
elhívott és naponként megerősít. Az egyházunk iránti szeretet arra indít
bennünket, hogy másokban is tudatosítsuk: ne csak a magunk napi teendőit
lássuk, hanem presbiteri szolgálatunkban Krisztust kövessük az egész egy -
házért végzett munkában. Fontosnak tartjuk, hogy a Szentlélek által épített
és megújító közösségben teljesítsük feladatainkat. 

Meggyőződésünk, hogy a presbiteri szolgálat csapatmunkában teljesedik
ki, amelyben mindenki Istentől kapott képességei és lelki ajándékai sze -
rint kell, hogy részt vállaljon. A gyülekezetünk iránti áldozatvállalásban
megnyilvánuló elhivatottságunkat ugyanakkor személyes bizonyságtételben
is kifejezhetjük.

Hisszük, hogy presbiteri szolgálatunkhoz nélkülözhetetlen az egymásért,
gyülekezeteinkért és az egész egyházért való kitartó imádság. Jövőnket
a mai változó és vál ságos világban is Jézus Krisztusra építjük, aki tegnap,
ma és mindörökké ugyan az. Ő az, aki bennünket, presbiteri szolgálatban
állókat is összeköt.

Isten áldja meg az evangélikus egyházban tevékenykedő presbitereket!
Erős vár a mi Istenünk! 

Nyílt levél evangélikus 
presbitertársainkhoz

Ami kor a szol gá lat vég zés, a kül de tés
be töl té sé nek kez de tén va gyunk, fon -
tos, hogy tu da to sít suk ma gunk ban:
csak a Szent lé lek se gít sé gül hí vá sá -
val, csak az Is ten re fi gye lő, Is ten nel
be szél ge tő, je len lé té ért kö nyör gő
ma ga tar tás sal le het szol gá la ta in kat,
fel ada ta in kat jól el vé gez ni.

Adott sá ga ink
Jó, ha is mer jük azo kat a bib li ai
ige he lye ket, ame lyek pres bi te ri
szol gá la tunk ban el iga zí ta nak. De az
adott tex tus ke let ke zé si ko rá hoz ké -
pest na gyon sok min den vál to zott
a vi lág ban. Ezért fon tos, hogy örö -
költ tra dí ci ó in kat össze is tud juk
han gol ni a je len kor ki hí vá sa i val.
Lát nunk kell ugyan is, hogy a pres -
bi te ri szol gá la ton mást és mást ér -
tet tek az el múlt év szá za dok ban,
év ez re dek ben. 

A mai pres bi te ri kö zös ség is be le -
szü le tett egy struk tú rá ba, örö költ
egy faj ta egy há zi be ren dez ke dést,
amely nek a ke re té ben kell vé gez nie
mun ká ját. Ve gyünk sor ra né hány
meg ha tá ro zó adott sá got.

Fon tos a ma gyar or szá gi val lá si
kon tex tus. Ka to li kus or szág ban élünk,
és tisz tá ban kell len nünk az zal, hogy
ez a ka to li kus meg ha tá ro zott ság a vi -
lá gi em be rek szá má ra tel je sen más -
faj ta gyü le ke ze ti és egy ház ké pet idéz.
A hi e rar chi kus fel épí té sű ka to li kus
egy ház ban a meg fe le lő szin ten le vő
pa pok irá nyí ta nak, hoz nak meg dön -
té se ket, szem ben a mi de mok ra ti kus
ala po kon nyug vó egy ház fel épí té -
sünk kel. Eb ből a ka to li kus mo dell ből
ki in dul va nem biz tos, hogy min -
den ki ér ti a mi pres bi te ri gon dol ko -
dá sun kat.

Úgy szin tén meg ha tá ro zó té nye ző,
hogy Ma gyar or szá gon re for má tus
több sé gű pro tes tan tiz mus ban élünk,
amely sok kal erő tel je seb ben hat ránk,
mint gon dol nánk. Kö zös tör té nel -
münk so rán ha tás sal vol tak ránk re -
for má tus test vé re ink, át vet tünk ele -
me ket a re for má tus val lás gya kor -
lat ból, mi köz ben lu the rá nus vo ná so -
kat ve szí tet tünk el. En nek kö vet -
kez té ben ma már bi zo nyos pro tes -
táns ele me ket gon do lunk lu the rá nus
jel lem zők nek…

Azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy
az az evan gé li kus egy há zi kö zös ség,
amely ben élünk, nyu gat-eu ró pai tra -
dí ci ó ból, a né met re for má ci ó ból sar -
jadt. Ez a mag a ma gyar ta la jon az el -
ső idők ben na gyon nagy si ker rel
vert gyö ke ret (fel jegy zé sek bi zo nyít -
ják, hogy a 16–17. szá zad ban ki lenc -
ven szá za lé kos ered mé nyes ség gel),
ám a ké sőb bi ek ben – a mag ve tő
pél dá já hoz ha son ló an – nem min dig
ta lált ter mő ta laj ra.

A ma gyar evan gé li kus egy ház tör -
té ne te is na gyon sa já tos ké pet mu tat.

Nem min dig volt egyen súly a pres -
bi te ri gon dol ko dás mód, a kö zös sé gi
dön té sek és az egy ház ve ze tői vé le mé -
nyek kö zött.

Po zi tív és ne ga tív jel lem zők
A pres bi te ri rend szer olyan szé les kö -
rű gyü le ke zet ve ze tői, de mok ra ti kus
dön té si rend szer, amely egy ben a le -
he tő sé gek rend sze re is. Hi szen a gyü -
le ke zet ben szá mos le he tő ség van az
ak tív szol gá lat ra, a kre a ti vi tás meg -
nyil vá nu lá sá ra, a vé le mé nyek sza bad
ki fej té sé re. Nem biz tos, hogy ez más
egy há zak ban, em be ri kö zös sé gek -
ben ennyi re ter mé sze tes. Po zi tív az
is, hogy pres bi te ri rend sze rünk az
össze fo gá son ala pul. 

Ma gá ban hor doz za ugyan ak kor
a pres bi te ri rend szer a „ki sebb sé gi dik -
ta tú ra” ve szé lyét is. Ha ez ki ala kul, a

gyü le ke ze tek ben ál ta lá ban két fé le -
képp re a gál nak rá a hí vek: vagy
szem be for dul nak – fe szült sé gek ki -
éle ző dé se árán is – a pres bi té ri um -
mal, vagy a csen des be le tö rő dést
vá laszt ják, és le mor zso lód nak. Mint
aho gyan min den vá lasz tás ese tén, a
pres bi té ri um vá lasz tá sá nál is fenn áll
a ve szé lye an nak, hogy hi ba, ügyet -
len ség tör tén het, amely nek a kö vet -
kez mé nye it azután a gyü le ke zet hat
évig vi se li. 

Ben ne van a struk tú rá ban az ál de -
mok rá cia ve szé lye is. Lát szó lag kö -
zö sen, de mok ra ti ku san hoz zák meg
a pres bi te rek a dön té se ket, de a dol -
gok va ló já ban a hát tér ben dől nek el.
Nagy a kí sér tés ezek ben a gré mi u -
mok ban, hogy a ha tá ro za tok pusz -
tán em be ri böl cses sé gen ala pul ja nak,
mi köz ben a dön tés ho zók el fe led -
kez nek a Szent lé lek út mu ta tá sát
kér ni.

A moz gás tér
A fent vá zolt ke re tek kö zött vé gez het -
jük szol gá la ta in kat – Is te nét és az
em be re két is. Fon tos, hogy a ket tő el -
vá laszt ha tat la nul egy más ra épül -
jön. Ami kor em be ri ügye ket in té -
zünk, ak kor is az Úr is ten szol gá la tá -
ban ál lunk, és ami kor „az Úr is ten
ügye it in téz zük”, ak kor nem fe led kez -
he tünk meg ar ról sem, hogy ügy buz -
gal munk em be ri sor so kat is érint.

Fon tos az ige hir de tés hát te ré nek
biz to sí tá sa. Az egy ház rend je sze rint
a gyü le ke zet, az egy ház az is te ni és
em be ri el hí vás nyo mán meg szó lít,
fel ké szít és szol gá lat ba ál lít em be re -
ket, akik az ige hir de té sé vel fog lal koz -
nak. Fon tos, hogy a gyü le ke zet ben
ala kul ja nak ki, és mű köd je nek jól
azok a hát tér szol gá la tok, ame lyek a
leg főbb szol gá la tot, az ige hir de tést
biz to sít ják. Meg ta lál juk-e eb ben a
ma gunk he lyét?

Moz gás te rünk le het a se gí tő szol -
gá lat ki ala kí tá sa és mű köd te té se is.
„Egy más ter hét hor doz zá tok…” –
hang zik a fi gyel mez te tő és biz ta tó ige.
A pres bi te rek fel ada ta is, hogy a
gyü le ke zet ben sen ki ne ma rad jon
se gít ség nél kül. Az Úr is ten az zal bí -
zott meg ben nün ket, hogy – a be tes -
dai be teg tör té ne té nek ki fe je zé sé vel
él ve – „em be rei le gyünk” egy más nak. 

Fon tos az elöl já rás kér dé se is, hi -
szen a pres bi té ri um ki emelt csa pat.
Le het, hogy csak egy idő szak ra, egy -
szer vagy több ször hat év re, le het,
hogy több ge ne rá ció óta örö köl ve,
„élet fogy tig lan” vi sel ve ezt a meg bí -
za tást. De ez a „ki emelt csa pat” tény -
leg elöl já ró ja-e a kö zös ség nek – élet -
vi tel ben, fel adat meg lá tás ban, fel adat -
vál la lás ban, anya gi te her vi se lés ben?

A moz gás tér be be le tar to zik a fe -
le lős együtt gon dol ko dás a min den -
na pi te en dők ről, az anya gi hely zet ről
és a jö vő ről is.

A kö zös ség
A pres bi ter kö zös sé gi szol gá lat ban élő
em ber. El ső sor ban a gyü le ke zet kö -
zös sé gé ben él, de tag ja pres bi te ri
kö zös sé gé nek is. Ezt a szol gá la tot
nem le het más képp vé gez ni, csak
egy más ra han gol va, a vé le mé nye -
ket össze csi szol va. Mert ez a szol gá -
lat kö zös sé get je lent a töb bi gyü le ke -
zet tel és a kü lön bö ző egy há zi szin tek
pres bi te re i vel is: gyü le ke ze ti, egy ház -
me gyei és or szá gos pres bi té ri u mi
ta gok egy azon nagy há ló ré szei. S eb -
ben a „há ló zat ban” na gyon fon tos az
össze tar to zás-ér zés, a ta pasz ta lat -
cse re, de leg fon to sabb – a kö zös
imád ság le he tő sé ge.

g Ha fen scher Ká roly

Írá sunk a rév fü lö pi pres bi teri tovább-
kép zés feb ru ár 28-án el hang zott elő -
adá sá nak szer kesz tett vál to za ta 

A pres bi te ri szol gá lat adott sá gai
A továbbképzés szolgálattevői. Balról jobbra: Bozorády Zoltán, 
Sághy Balázs, Hafenscher Károly és Szabó Vilmos Béla lelkészek

A résztvevők egy csoportja

Tóparti eszmecsere

Az országos iroda igazgató helyet tese,
dr. Mekis Viktória
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Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Eszlényi
Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII.,
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Böj ti ve spe rás (re for má ció ko ra be li zsol tár éne kes) is ten tisz te le tet tar -
tunk a Bé csi ka pu té ri temp lom ban már ci us 8-án, vasárnap 18 óra kor.
Igét hir det Ba li cza Iván. Mindenkit sze re tet tel hí vunk és vá runk.

H I R D E T É S

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban
Már ci us 8-án, böjt má so dik va sár nap ján 10.04-től is ten tisz te le tet hall -
ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán Tor das ról. Igét hir det
Sül ler Zsolt lel kész.

Nyújtsd két ke zed, érintsd meg a szí ve ket!
Egy más éle tét gaz da gí tó kom mu ni ká ció – szív től szí vig ha tó pár be széd

Or szá gos szak mai kon fe ren ci át ren -
de zünk már ci us 11-én, szer dán 10
órá tól a Cor vin Mű ve lő dé si Ház ban
(Bu da pest XVI., Hu nyad vár u. 43/b.).

Cé lunk el jut tat ni egy együtt ér -
ző, erő szak men tes kom mu ni ká ció
szel le mi sé gét és mód sze re it mind -
azok hoz, akik hi va tá suk, mun ká juk
gya kor lá sa köz ben nap mint nap ta -
lál koz nak az erő szak je len sé gé vel,
pél dá ul az ok ta tás, ne ve lés, szo ci á lis te vé keny ség, a tár sa dal mi köz be széd
és a bűn meg elő zés te rü le tén.

Elő adók: Csé pe Va lé ria, az MTA fő tit kár he lyet te se (fő véd nök); dr. Ga -
ram völ gyi Lász ló, az ORFK kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja; Nagy ró nai
Lász ló, az OKM szak mai ta nács adó ja; dr. Be er Mik lós ka to li kus püs pök
(véd nök), Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök (véd nök); dr. Csep re gi And -
rás evan gé li kus lel kész, az OKM Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá gá nak ve -
ze tő je; Jó nai Éva Ha va, nem zet kö zi köz pont ál tal akk re di tált tré ner; Bor -
bély Lí via, EMK társ tré ner, 2008-ban „az év pe da gó gu sa”; Bör ön te Már -
ta evan gé li kus lel kész; dr. Csom or Er vin, Bu da pest XVI. ke rü le té nek al -
pol gár mes te re; Ba log Zol tán, a Par la ment em ber jo gi, ki sebb sé gi, ci vil-
és val lás ügyi bi zott sá gá nak el nö ke (véd nök).

A kon fe ren cia to váb bi véd nö kei: Ko vács Pé ter, Bu da pest XVI. ke rü le té nek
pol gár mes te re; dr. Bölcs kei Gusz táv, az MRE zsi na tá nak lel ké szi el nö ke.

Ke rek asz tal-be szél ge tés Bör ön te Már tá val, a kon fe ren cia meg ál mo -
dó já val és a mű hely ve ze tők kel.

Je lent kez ni – je len leg to váb bi har minc fő szá má ra van he lyünk – már -
ci us 9-ig le het a Rá kos szent mi há lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség nél (te le -
fon: 1/405-4877). Rész vé te li díj: 2000 Ft.

H I R D E T É S

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hősök te re 10–11.) minden hónap második keddjén Ta izé-ima és ének -
együtt lét. A leg közelebbi alkalom március 10-én, 19 óra kor lesz. Elő tte
18.30-kor aga pé (es ti uzson na). In for má ció: http://gyer tya feny.lu the ran.hu/.

HIRDETÉS

A Du na Tv március 10-én, kedden 8 órakor Is ten ke zé -
ben cí mű val lá si mű so rában megismétli március 7-ei

adását: A megújuló hírek.

Feb ru ár 26-án a bar ca sá gi Hosszú fa -
lu-Fű rész me ző evan gé li kus temp -
lo má ból kí sér tük utol só föl di út já ra
Ko vács Lász ló nyu gal ma zott lel készt,
az Er dé lyi Egy ház ke rü let lel ké szi kö -
zös sé gé nek kor el nö két.

Ko vács Lász ló 1916. feb ru ár 9-én
szü le tett az Arad me gyei Bo ros je nőn,
Ko vács Ta más vas úti pá lya fenn tar tó
mun kás és ne je, Ho lu bek Zsu zsan na
ki len ce dik gyer me ke ként. A né pes
csa lád ban – Pál apos tol lal szól va –
„leg na gyobb a sze re tet” volt, amely
nem csak gya ra pí ta ni tu dott sok min -
dent, ha nem egy szer s mind a nagy át -
lag nál szo ro sabb ra is von ta a ta gok
kö zöt ti lel ki kö te lé ke ket.

Alig két éves volt, ami kor a tri a no -
ni dön tés kö vet kez té ben meg tör -
tént az im pé ri um vál tás. Ez az ese -
mény sok te kin tet ben be fo lyá sol ta to -
váb bi sor sá nak ala ku lá sát. Így pél dá -
ul évek kel ké sőbb a szín ma gyar is ko -
lát vég zett fi a tal em ber nek az új ha -
ta lom ál tal el fo ga dott kis szá mú is -
ko lák egyi ké ben, Szat már né me ti -
ben szín ro mán nyel ven kel lett érett -
sé giz nie. 

A si ke res érett sé gi vizs ga után a
ko lozs vá ri re for má tus teo ló gi á ra je -
lent ke zett. Ta nul má nyai vé ge zté vel
1938. ok tó ber 18-án szen tel ték lel -
késszé. El ső szol gá la ti he lye Nagy vá -
ra don volt, ahol se géd lel kész ként
szol gált ab ban az idő szak ban, ami kor
a bé csi dön tés kö vet kez té ben Er -
dély észa ki ré sze vissza ke rült Ma -
gyar or szág hoz. Ko vács Lász ló vá ra -
di se géd lel kész nek így út le vél re volt
szük sé ge ah hoz, hogy a Nagy vá rad -
tól dél re eső szór vá nyok ban élő
evan gé li ku so kat pász to rol has sa. 

1941-ben ak ko ri püs pö ke, Tú róczy
Zol tán Nagy vá rad ról Sep si szent -
györgy re he lyez te az zal a meg bí za tás -
sal, hogy ott egy élet ké pes szór vány -
misszi ós köz pon tot hoz zon lét re. És
ő meg tet te azt, ami ért oda küld ték.
1951-ig tar tó sep si szent györ gyi szol -
gá la ta ide jé re esik a kéz di vá sár he lyi
temp lom, va la mint a sep si szent györ -
gyi el ső ima ház fel épí té se, a há rom -
szé ki szór vány ban élő evan gé li ku sok
fel tér ké pe zé se, nyil ván tar tás ba vé te -
le, vol ta kép pen a szent györ gyi gyü -
le ke zet ki ala ku lá sa. 

Ugyan eb ben az idő szak ban épí tett
ki élet re szó ló kap cso la tot a Bar ca sá -
gon szol gá ló kol lé gák kal és gyü le ke -
ze tek kel, és – be val lá sa sze rint – ezen
kap cso la tok is hoz zá já rul tak ah hoz,
hogy 1946. au gusz tus 28-án a cser nát -
fa lu si temp lom ban fe le sé gül vet te Ka -
na bé Klá ra ok le ve les ta ní tó nőt, akit
szin tén Szent györ gyön is mert meg,
és aki vel az után hat van két éven át él -
tek bol dog há zas ság ban.

1951 nya rá tól hat év re Bu ka rest be
szó lí tot ta őt a szol gá lat. A szin te
tel je sen ma gya rok lak ta, csen des vi -
dé ki vá ros ka után a fő vá ros for ga ta -
gá ba ke rült. Ő vi szont ott is ugyan -
az zal az alá zat tal és ki tar tás sal vé gez -
te fel ada ta it, mint ko ráb ban. Gyü le -
ke ze tet szer ve zett, és temp lo mot
épí tett ott is. Az új temp lom fel szen -

te lé sé re már mint fű rész me zei lel kész
tért vissza Bu ka rest be, ahol nagy-
nagy sze re tet tel vár ták ak kor is, és
utá na is na gyon sok szor. Tő le tu dom:
mód fe lett saj nál ta, hogy a ta va lyi, a
temp lom fel épí té sé nek öt ve ne dik
év for du ló ja al kal má ból ren de zett
em lék ün nep re gyen ge egész sé gi ál -
la po ta mi att nem tu dott Bu ka rest be
utaz ni. Le vél ben vi szont me leg sza -
vak kal kö szön töt te volt gyü le ke ze tét.

1957. jú li us el se jé től a hosszú fa lu-
fű rész me zei egy ház köz ség hív ta meg
lel ké szé ül, és itt szol gált har minc ki -
lenc éven át, egé szen 1996 nya rán
tör tént nyu ga lom ba vo nu lá sá ig. Köz -
ben 1958-tól ti zen hét éven át volt az
egy ház ke rü let bel misszi ói elő adó ja,
majd ti zen öt évig püs pök he lyet te se.
Az 1996. nya rán tör tént nyug dí ja zás

jó sze ré vel csak pa pí ron tör tént meg,
mert bár a bú to rok s a csa lád töb bi
tag ja már be köl töz tek a cser nát fa lu -
si szü lői ház ba, Ko vács Lász ló író asz -
ta la és ágya Fű rész me zőn ma radt.
„Rend be kell ten ni min dent az át adás -
ra” – mond ta az zal a rá oly na gyon jel -
lem ző csen des el tö kélt ség gel, és ak kor
min den ki tisz tá ban volt az zal, hogy et -
től „Apács kát” el té rí te ni nem le het. 

Az egy ház tör vé nye it tisz te lő em -
ber ként rög tön nyu ga lom ba vo nu lá -
sa után je lent ke zett a cser nát fa lu si
gyü le ke zet be, mely nek a szó leg ne -
me sebb ér tel mé ben ak tív tag ja volt
szin te ha lá la nap já ig. Nem csak rend -
sze res temp lom ba já ró, ha nem olyan,
aki ko mo lyan ér dek lő dött az egy ház
dol gai iránt, és részt vett a kü lön bö -
ző ren dez vé nye ken. Na gyon fog nak
hi á nyoz ni azok a bib lia órá kat kö ve -
tő be szél ge té sek, ame lyek min dig
az zal kez dőd tek, hogy meg kö szön te
a ka pott igei üze ne tet, utá na pe dig
mér he tet len ta pin tat tal, sze rény ség -
gel és se gí tő sze re tet tel iga zí tott ki té -
ve dé se ket, hív ta fel fi gyel me met ap -
ró, de an nál lé nye ge sebb dol gok ra.
Utol só al ka lom mal a so ron kö vet ke -
ző sze re tet ven dég ség re ké szült. Éne -
kes köny vé ben meg ta lál ták elő ké -
szít ve az ép pen so ros Re mé nyik-
ver set, ame lyet ő már nem Cser nát -
fa lu ban, ha nem egy má sik di men zi -
ó ban fog el mon da ni. 

Hű sé ges cser nát fa lu si lett, de nem
fe lej tet te el volt szol gá la ti he lye it és
azok egy ház tag ja it sem. Mil lió szál -
lal kö tő dött hoz zá juk. Irigy lés re mél -
tó em lé ke zet tel, ne vü kön szó lít va
kö szön töt te Sep si szent györ gyön egy -
ko ri is me rő se it, ba rát ság gal hív ta
meg ott ho ná ba az egy ház me gyei
köz gyű lés re Cser nát fa lu ba lá to ga tó
bu ka res ti e ket, és nagy-nagy lel ke se -
dés sel ké szült Fű rész me ző re, va la -
hány szor meg hív ták egy-egy ren -
dez vény re. Azt is el mond ta, mennyi -
re jól es tek ne ki ezek a meg hí vá sok és
az, hogy utó da és a gyü le ke zet pres -
bi té ri u má ból töb ben rend sze re sen lá -
to gat ták.

Azt is el kell még mon da nom,
hogy ami lyen hű ség gel és el kö te le -
zet ten szol gál ta meg bí zó Urát és

egy há zát, ugyan úgy jár -
ta vé gig út ját csa lád fő -
ként is. Mint olyan nak,
aki meg-meg for dul tam
ott ho nuk ban, élet re szó -
ló él ményt je len tett az a
– jó ér te lem ben vett –
pat ri ar ká lis han gu lat,
ame lyet ma ga kö rül te -
rem te ni tu dott. A köl -
csö nös meg be csü lés,
tisz te let, sze re tet lég kö re
volt ez, me lyet ál dott em -
lé kű hit ve sé vel meg él tek
hat év ti ze den ke resz tül.
És eb ben ne vel ték négy
gyer me kü ket. Ket ten kö -
zü lük – a két idő sebb fiú
– Sep si szent györ gyön,
az ik rek – egy lány és egy
fiú – pe dig már Fű rész -

me zőn szü let tek. Ezt kap ták ők út -
ra va ló ul, és sá fár kod nak ve le az óta
is. Egyi kük Er dély he gye i ről írt köny -
vet, a má sik év ti ze dek óta in té zi
egy él ni aka ró ma gyar is ko la ügyes-
ba jos dol ga it, a har ma dik „Apács ka”
csen des szi go rá val kó rust és va sár -
na pi is ko lát ve zet, a ne gye dik pe dig
ze ne mű vet kom po nál, s a lel kész -
után pót lás ban pró bál se géd kez ni.
És mind egyi kük nagy gond dal, sze -
re tet tel irá nyít gat ta-irá nyít gat ja gyer -
me ke i nek út ját, a hat uno ká ét és két
déd uno ká ét. 

Pró bál ják meg ta ní ta ni, to vább -
ad ni azt, ami „Apács ka” éle té nek
lé nye ge volt: Is ten irán ti bi za lom mal,
az em be rek irán ti sze re tet tel és a fel -
adat nagy sá ga irán ti alá zat tal szol gál -
ni. Ten ni a dol gu kat, amíg idő és le -
he tő ség van rá. Vagy – „Apács ka”
ked venc vers so rá val szól va: „Va dóc -
ba ró zsát ol tok, / hogy szebb le gyen
a föld!”

Ál dott le gyen a min den ha tó Is ten
azért, hogy Ko vács Lász ló nak ki -
lenc ven há rom év nyi le he tő sé get
adott er re a mun ká ra, ál dott le gyen
az Is ten azért a bi zo nyos sá gért, hogy
La ci bá csi im má ron ott hon, a jó
Atya or szá gá ban pi hen he ti ki fá ra dal -
ma it, és szem től szem ben lát hat ja
meg vál tó Urát.

Pi hen jen bé ké ben!
g Tö rök Lász ló

Hogy szebb le gyen a föld
Ko vács Lász ló (1916–2009) em lé ké re

A ci gány et ni kum hoz tar to zók és a
több sé gi tár sa da lom tag jai konflik -
tu sa i nak nap ja ink ban ta pasz tal ha -
tó ki éle ző dé se mö gött az or szá got
ro mok ba dön tő, a ha tal mat bi tor ló
tör pe po li ti kai ki sebb ség tu da tos
ma ni pu lá lá sa áll.

Mind ezek mi att a Ke resz tény Ér -
tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (KÉSZ) mint
Ma gyar or szág leg na gyobb ke resz -
tény ci vil szer ve ze te til ta ko zik az év -

szá za dok óta egy más sal bé ké ben élő
ci gány ság és ma gyar ság köz ti jó vi -
szony fel la zí tá sa, a tu da tos uszí tás
el len. Fel hív ja ugyan ak kor a ma gyar -
ság fi gyel mét, hogy le gyen együtt ér -
ző és to le ráns, a ci gány sá got pe dig,
hogy al kal maz kod jon a bé kés egy -
más mel lett élés sza bá lya i hoz, és
egyi kük se hall gas son a vi szály kel -
tés szi rén hang ja i ra. 

Vé gül, de nem utol só sor ban a

KÉSZ is mé tel ten és sze lí den em lé kez -
tet min den ma gyar ál lam pol gárt et -
ni kai és nem ze ti ho va tar to zás tól füg -
get le nül ar ra, hogy a baj ból va ló ki lá -
ba lás és a kö zös jö vő épí té se csak úgy
le het sé ges, ha előbb ki-ki egyé nen ként
meg tisz tul lel ki leg, majd kö zös sé gé -
vel össze fog va lét re hoz za a kis em be -
rek ko a lí ci ó ját, a si ker zá lo gát.

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek 
Szö vet sé gé nek el nök sé ge

KÉSZ-köz le mény
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Te rí té ken?!…
So kat tu sa kod va, 89. évem ben kész te tést ér zek, hogy Kál dy Zol tán nal kap -
cso la tos él mé nye i met, em lé ke i met köz re ad jam.

Ami kor a II. vi lág há bo rú ide jén az oro szok át vo nul tak Pé csen, ő se géd -
lel kész volt. Az ak kori lel kész, Takó Ist ván el me ne kí tet te csa lád ját, így min -
den szol gá lat Kál dy Zol tán ra ma radt. Be köl tö zött a Bal da uf-ott hon ba, ahol
an nak ide jén le ány in ter ná tus is volt. A meg szál lás utá ni el ső va sár na pon en -
ge délyt ka pott az is ten tisz te let meg tar tá sá ra. Jár ta a vá rost, fi gye lem mel kí -
sér te a mun ká ra hur colt nők sor sát, ahol prob lé ma volt, se gí tett – nem te -
kint ve a fe le ke ze ti ho va tar to zást. A fi li ák ba ke rék pár ral járt (csiz má ban).
Meg szer vez te az őr ál lói szol gá la tot, akit le he tett, be vont a bib li ai szol gá -
la tok ba (pél dá ul Cethl né, Ol gi né ni pap nét is). Lá to ga tott, ami kor nem volt
ta ná csos az ut cá ra men ni. De rűs egyé ni sé ge von zot ta a fi a ta lo kat (re for má -
tu so kat is).

„Ci vil” di a ko nissza ko rom ban együtt evan gé li zál tunk Tor da son. Fe ké lyes
gyom rom mi at ti szen ve dé se im ben so kat je len tett test vé ri vigasztalása.

Édes any já tól tu dom: éj sza ká kon át gyöt rő dött püs pök ké vá lasz tá sa előtt.
Lel kész fér jem nek mond ta: „In kább én, mint De zsé ry…”

Püs pö ki szol gá la tá nak ag resszív vo ná sa i ról mi is ér te sül tünk Al só sá gon. 
Tör te tő egyé ni ség volt…?!
„Aki bűn te len kö zü le tek, az ves sen rá elő ször kö vet.” (Jn 8,7)

Ba lázs Bé lá né (Ko zár mis leny)

Az el ső an gol nyel vű pro tes táns is ten tisz te let
a gyu lai evan gé li kus temp lom ban
A gyu lai evan gé li kus kö zös ség az el múlt évek ben több ször is bi zo nyí tot ta,
hogy élő gyü le ke zet. Hi tünk  és mun kánk  egyik fő bi zo nyí té ka, hogy va sár -
na pon ként meg újult temp lo munk ban gyűl he tünk össze. A feb ru ár el ső va -
sár nap ján tar tott gyü le ke ze ti köz gyű lé sen el hang zott gaz da sá gi be szá mo ló
be mu tat ta kö zös sé günk küz del mes éle tét. A költ ség ve tés szű kös ke re té ből
azon ban ju tott 2008-ban se gé lye zés re, szan a zu gi if jú sá gi tá bo ro zás ra és csa -
lá di al kal mak szer ve zé sé re is.

A gyü le ke zet most a nyi tott temp lo mot je löl te meg ez évi cél ja ként. En nek el -
ső – és re mény sé günk sze rint ha von kén ti ál lan dó – al kal ma lesz az an gol nyel -
vű pro tes táns is ten tisz te let. Az an gol vi lág nyelv, so kan is me rik, ta nul ják, de ha -
zánk ban ke ve sen hasz nál ják. Ez in dí tot ta a gyü le ke zet lel ké szét és a pres bi té ri -
u mot ar ra, hogy egy szer re le gyen le he tő ség hit be li erő sö dés re és a nyelv tu dás el -
mé lyí té sé re. Ter mé sze te sen sze re tet tel vár juk azo kat is, akik még nem tar toz nak
egyik fe le ke zet hez sem, de sze re tik az an gol nyel vet. Ter ve ink sze rint min den hó -
nap ne gye dik va sár nap ján fél 12-kor kezd jük an gol nyel vű is ten tisz te le tün ket.

Az el ső al kal mon har minc ket ten vol tunk je len. A szol gá la tot lel ké szünk,
Ja kab Bé la vé gez te, aki egy esz ten de ig ösz tön dí jas di ák volt Chi ca gó ban. Fur -
csa volt, hogy bár min den ki ugyan azt a nyel vet be szé li, de most egy má sik
nyel ven hall gat ja az igét, éne kel. A felváltva or go na szó val és gi tár ral kí sért
éne kek az is me rős dal la mo kon, de an gol nyel ven is szé pen hang zot tak, ben -
ső sé ges han gu la tot te rem tet tek. „Ti vagy tok a föld só ja. Ti vagy tok a vi lág vi -
lá gos sá ga” (Mt 5,13a–14) – szólt az ige és lel ké szünk pré di ká ci ó ja a gyu lai evan -
gé li kus temp lom ban el ső al ka lom mal an go lul. 

Az is ten tisz te let meg tar tá sá nak ér de kes ap ro pója volt, hogy részt vettek
rajta az Egye sült Ál la mok ból, Ore gon ál lam ból ér ke zett ven dé ge ink. Az al -
kal mon ve lünk együtt ének lő és imád ko zó fi a tal ame ri kai pe da gó gus há zas -
pár, Erin és Ryan Long meg ha tód va kö szön töt te az egy be gyűl te ket, há lát ad -
va Is ten nek, hogy ott ho nuk tól tá vol anya nyel vü kön szol gál hat ták az Urat.
Büsz kén mu tat ták be or szá gu kat, ott ho nu kat, es kü vői fény ké pü ket – csak
hu szon há rom éve sek, és már más fél éves há za sok – és a csa lád juk ról ké szült
fo tó kat. Erin és Ryan egy nem zet kö zi prog ram ke re té ben kö zép is ko lá ban ta -
ní ta nak an golt egy esz ten de ig Gyu lán és Sar ka don. 

Az is ten tisz te le ten részt ve vő evan gé li kus és nem evan gé li kus fi a tal kor -
osz tály egy aránt nagy öröm mel fo gad ta az új kezdeményezést, de a leg idő -
sebb, dr. Ivá nyi Já nos ta nár úr is mo soly gós arc cal je gyez te meg: „It was a good
start!” (Jó kez dés volt!)

Ker tész Már ta és Lis ka And rás (Gyu la)

b Ol va só ink ha ma ro san meg is -
mer ked het nek a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Ara rát te -
rem tés vé del mi mun ka cso port já -
nak fel hí vá sá val, mely ar ra buz -
dít ja a gyü le ke ze te ket és az is ko -
lá kat, hogy 2009. szep tem ber
27. és ok tó ber 1. kö zött tart sa nak
te rem tés vé del mi he tet. A sop ro -
ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li -
kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Kol -
lé gi um és Szak kép ző Is ko lá nak
nem volt szük sé ge biz ta tás ra ah -
hoz, hogy ta valy no vem ber 19-én
csen des na pot tart son. Re mél -
jük, hogy Mes ter há zy Ba lázs is -
ko la lel kész be szá mo ló ját ol vas -
va so kan ked vet kap nak az őszi
kö zös ün nep lés hez. (K. E.)

„»Gon dol kodj glo bá li san, cse le kedj
lo ká li san!« A kör nye zet vé dők ré gi jel -
mon da ta fog lal ja össze szá mom ra ezt
a mai na pot. Ma a kö zös is ko lai csen -
des nap ke re té ben meg pró bál tunk elő -
re te kin te ni. Nem tud juk, mit hoz a
hol nap. Amit sej tünk be lő le, az meg
nem na gyon tet szik. Tu dom, hogy
min den ki nek más elő adás, be szél ge -
tés ju tott a mai nap fo lya mán. Min den -
kép pen egy do log kell, hogy tu da to sul -
jon ben nünk, ez pe dig a nem zet kö zi
szo li da ri tás ról szó ló ki ál lí tás jel mon -
da ta: »For máld Te is a vi lá got!« Igen,
van le he tő sé günk! Ne higgyünk azok -
nak, akik azt mond ják, hogy nin csen,
tö rőd jünk be le a vi lág fo lya ma tok ba!

Őszin tén meg mon dom, ki fe je zet -
ten fruszt rált a hét ele jén, hogy nem
ta lál tam a vá ros ban annyi új ra hasz -
no sí tott pa pírt, hogy ar ra fény má sol -
hat tuk vol na az is ten tisz te le ti li tur gi -
át. Pe dig az lett vol na az iga zi, nem?
Nem csak be szél ni va la mi ről, ha nem
ten ni is. Ezért gon do lom, hogy ez a
mos ta ni is ten tisz te let nem egy sze rű -
en egy csen des nap le zá rá sa, ha nem
ami fon to sabb: most kez dő dő egyé -
ni és kö zös éle tünk nyi tó is ten tisz te -
le te. Mos tan tól ar ra fo gok fi gyel ni,
hogy mi lyen cso dá la tos Is te nünk te -
rem tett vi lá ga! Ar ra fi gyel he tek, hogy

ezt a boly gót nem atyá ink tól örö köl -
tük, ha nem uno ká ink tól kap tuk köl -
csön. Le het, hogy már ma es te egy
perc cel rö vi debb ide ig fo gok zu ha -
nyoz ni. Meg lá tom, hogy ezek az Úr -
is ten rend jé hez tar to zó dol gok! Rend
– ami kor nem lé pünk át ha tárt! Egész
év ben er re fi gye lünk az áhí ta tok so -
rán is. Hát ne lép jük át ezt a ha tárt!
Az Úr is ten rend jé nek ha tá rát, ame -
lyet még a ma da rak és a li li o mok is is -
mer nek (Mt 6,26.28–29).”

Az elő ző mon da tok rész le tek egy
ige hir de tés ből. Azon a csen des na pon
hall hat ták a lí ce um di ák jai és ta ná rai,
ame lyen a fe le lős ség volt a kulcs szó. Fe -
le lős sé günk egy má sért, a kö rü löt tünk
lé vő te rem tett vi lá gért és a tő lünk tá -
vol – ná lunk sok kal rosszabb kö rül mé -
nyek kö zött – élő test vé re in kért.

A nap prog ram já hoz tar to zott a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet ván dor ki ál lí tá sa is, mely nek cí me:
For máld Te is a vi lá got! Mi is fon tos -
nak tart juk, hogy di ák ja ink lá tó kö rét
tá gít suk, és fel hív juk fi gyel mü ket ar -
ra, hogy mennyi re má sok egy har ma -
dik vi lág be li gyer mek prob lé mái,
mint eu ró pai tár sa i ké. Az igaz ság
nem biz tos, hogy ná lunk van. Sőt!

Sze ret tünk vol na rá mu tat ni, hogy
ke resz tény ként mi ért kell fog lal koz -
nunk ezek kel a kér dé sek kel. Eh hez
re mek elő adó kat tud tunk hív ni, és is -
me ret ter jesz tő elő adá sok kal, in ter ak -
tív be szél ge té sek kel, öko ló gi ai tár sas -
já ték kal és egyéb mód sze rek kel igye -
kez tünk hoz zá se gí te ni a di á ko kat
ah hoz, hogy él he tőbb hellyé te gyük
ezt a cso dá la tos Föl det. Elő adó ink kö -
zött vol tak ke resz tény kör nye zet -
mér nö kök, gyógy sze ré szek, táp lál ko -
zás sal fog lal ko zó szak em be rek és
el hi va tott te rem tés vé dő teo ló gu sok.
A nap zá ró is ten tisz te le te ként pe dig

a te rem tés ün ne pét tar tot tuk meg a
Lu ther Ki adó ál tal né hány hó nap ja
meg je lent, ha son ló cí mű könyv ben
ta lál ha tó li tur gia alap ján.

Hi szem, hogy ha son ló na po kat
tart va is ko lá ink el in dít hat ják a di á ko -
kat azon az úton, amely nem csak
egy sze rű en kör nye zet tu da tos sá te szi
őket, ha nem va ló ban a Te rem tő
mun ká ját is mer he tik fel éle tük mi nél
több te rü le tén. És ha még azt is
meg hall juk, hogy az egész vi lág (!) só -
vá rog va vár ja az Is ten fi a i nak meg je -
le né sét, ak kor a jé zu si élet mű vet is
sok kal tel je seb ben ért jük. Kö szö -
net ként – sőt ta lán aján lás ként is –
hadd áll jon itt meg hí vott elő adó ink
név so ra, il let ve az ál ta luk ve ze tett
prog ra mok lis tá ja.

And rássy Pé ter: Lát tam, Uram, he -
gye i det! Ba las kó Mó ni ka: Ener gia ta -
ka ré kos sá gi tár sas já ték/ve tél ke dő;
Ben ko vics Sán dor: Elő adás a kör nye -
zet tu da tos ság ról + öko ló gi ai drá ma -
já ték; Bog dá nyi Má ria: Táp lál jon a táp -
lá lék, él tes sen az élel mi szer! Bő sze
Ba lázs: Öko ló gia és köl té szet; Fried -
rich Ist ván: Öko fa lu; Hárs Oli vér (Cas -
ta nea Kör nye zet vé del mi Egye sü let):
Át vál to zás; Hor váth Lú cia: Az egész -
sé ges táp lál ko zás ról; Il lés Pé ter: Sze lek -
tív hul la dék gyűj tés és ami mö göt te
van; Joób Márk: A Rá ba hab zá sá ról –
szent gott hár di til ta ko zá sok; Mol nár Jó -
zsef: Gyógy nö vé nye ink – Nö vé nyek a
Bib li á ban (vi de ó ról Mol nár Jó zsef ta nár
úr 9. c-s li cis ta osz tá lya 1999-ből); Ra -
gats Zsó fia–Gá los Bor bá la: Klí ma vál -
to zás és ami mö göt te van; Al Go re-
film: Kel le met len igaz ság; Mor gan
Spur lock-film: Su per Si ze Me.

Ige hir de tés-rész let tel kezd tem,
hadd fe jez zem is be az zal:

„Va la hol va la mit el ron tot tunk. De
ahogy azt a lek ci ó ban a Ko los sé be li -
ek hez írt le vél 1. fe je ze té ből hall hat -
tuk, Is ten vég ső és meg má sít ha tat lan
aka ra ta Jé zus ban ér ke zett el. Ir gal -
mas sá got,  nem pedig íté le tet gya ko -
rolt e vi lág fe lett. Re mény sé günk
ab ban le het, hogy még min dig tart a
ke gye lem ide je. Ámen.”

g Mes ter há zy Ba lázs
is ko la lel kész

Csen des nap a te rem tés vé del mé ben
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Az utób bi pár év ti zed ál dá sos (vagy
in kább ál dat lan) te vé keny sé gé nek
kö vet kez té ben si ke rült annyi ra össze -
me le ged nünk Föl dünk kel, hogy las -
san el ve szí ti hó sip ká ját. Az Észa ki-
sark je ge ugyan is ro ha mos ol va dás -
nak in dult. Új te rü le tek ke rül tek ki
a jég fog sá gá ból, könnyeb ben ha józ -
ha tó vá té ve az Észa ki-ten gert. A
ga li bát most leg in kább még is az
okoz za, hogy hoz zá fér he tő vé vá lik
(vagy ha ma ro san az lesz) az Észa ki-
sark alatt meg bú vó tö mény te len
mennyi sé gű gáz- és kő olaj kész let.
A leg újabb ku ta tá sok sze rint már
akár 2020-ra meg sza ba dul ha tunk a
„za va ró” jég táb lák tól és jég he gyek től
az Észa ki-sar kon. Ad dig ra pe dig
ren dez ni kel le ne az erő for rá sok tu -
laj don jo gá nak ügyét…

A te rü le tért „harc ba in du ló” ál la -
mok: Orosz or szág, Ka na da, Nor vé -
gia, Dá nia és az Egye sült Ál la mok.
Az oro szok az zal ér vel nek, hogy a ne -
ve zett te rü let az eur ázsiai kon ti -
nen tá lis tal pa zat hoz tar to zik, ezért
par ti ál lam ként jog sze rint az övék.
A dá nok ez zel szem ben azt han goz -
tat ják, hogy Grön land ré sze a te rü -
let, ter mé sze te sen azért, mert Grön -
land már hoz zá juk tar to zik. Az ér -
té kes te rü let re Ka na da is igényt
tart, hisz hoz zá is oly kö zel van, az

USA pe dig azért, mert ho gyan is
mond hat na le egy olyan vi dék ről,
amely olaj ban is, meg föld gáz ban
is bő vel ke dik. Arany láz he lyett itt
van te hát a gáz láz. Min den ki pró -
bál ko zik. 

Az oro szok sem a spájz ban van -
nak már, ha nem a sar kon: két éve
(2007 nya rán) ten ger alatt já ró val
úsz tak az Észa ki-sark alá, hogy
zász lót döf hes se nek a fe nék be, ez zel
is de monst rál va te rü le ti igé nyü ket.
Má sok tu dó so kat kül de nek ki,
megint má sok had gya kor la tot tar -
tat nak a jé gen – ki-ki vér mér sék le -
te sze rint. „Tu do má nyos ala pon”
pe dig már tér ké pek is szü let tek, hogy
me lyik ál lam med dig nyúj tóz kod hat,
mi re te he ti rá a ke zét, és mely te rü -
le te ken vi tat koz hat még egy ki csit a
töb bi ek kel.

Min den ki örül a jég ol va dá sá -
nak. A jég hegy ből ol vasz tott ás vány -
víz tíz dol lárt is kós tál hat a gaz dag
ame ri kai ve vők kö ré ben – hisz az
egész ség még is csak az el ső. És ha nem
ol vad elég gyor san, bár mi kor le het
rob ban ta ni is egy kis je get. Te le van
ás vá nyi anya gok kal, pár ezer éves
tisz ta ivó víz. Csak azt a fel ső kis
szennye zett ré te get kell le va kar ni
ró la, amely va la hogy rá ke rült…

g – pu chard –

Gázláz az Észa ki-sarkon

A hó nap köny ve
ak ció – március

Eric W.
Gritsch:
Isten udvari
bolondja

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Az evan gé li kus
köny ves bolt ban tör té nő vá sár -
lás vagy köz vet le nül a Lu ther
Ki adó tól va ló meg ren de lés ese tén
az adott hónapban 30-os ked -
vez mény ben ré sze sül. Eredeti
ára: 2750 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Ál lás hir de tés
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Lu ther Ki adó ja fel vé tel -
re ke res ha tá ro zott ide jű mun ka -
szer ző dés ke re té ben pénz ügyi
ügy in té ző, pénz tá ros, köny ve lő
mun ka tár sat, aki nek leg alább
kö zép fo kú szám vi te li vég zett -
sé ge és leg alább há rom éves szak -
mai ta pasz ta lat a van; aki ké pes
ön ál ló mun ka vég zés re; pre cí -
zen, lel ki is me re te sen dol go zik; jó
kom mu ni ká ci ós ké pes sé gek kel
ren del ke zik. Je lent kez ni le het a
ki adó fő köny ve lő jé nél, Szé che nyi
Gi zel lá nál a gi zel la.szec he -
nyi@lu the ran.hu e-mail cí men
szak mai ön élet rajz zal, a vég zett -
sé ge(ke)t iga zo ló bi zo nyít -
vány(ok) má so la tá val.

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház In ter net Mun ka cso port -
já nál már több mint egy éve igé -
nyel he tő a – nyílt for rás kó dú –
Plone tar ta lom ke ze lő rend szer re
épü lő hon lap szer kesz tő. Az evan -
gé li kus egy ház ki emelt nek szá mí -
tó hon lap jai kö zül – a nem rég
meg újult köz pon ti por tált le szá -
mít va – el ső ként a Dé li Egy ház -
ke rü let hon lap ja és hír por tál ja, a
Dé li Ha rang szó újult meg, és ke -
rült át er re az új, szé le sebb kö rű
le he tő sé ge ket kí ná ló és egy sze -
rűb ben szer keszt he tő we bes fe lü -
let re. 

Mind a http://del.lu the ran.hu,
mind a http://del.evan ge li kus.hu
web cím az új ol dal ra mu tat. A Dé -
li Ha rang szó val pár hu za mo san a
Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
(Maek) por tál ja is „plone-os” lett.
A http://maek.lu the ran.hu cí men
el ér he tő új hon la pon im már nem -
csak a Maek ese mé nye i vel kap -
cso la tos írá sok, ha nem a nyu -
gat-eu ró pai ma gyar pro tes táns
gyü le ke ze tek tér ké pe és is ten -
tisz te le ti rend je is meg ta lál ha tó.

g –tri –

Meg újult a Dé li
Ha rang szó

KÖ SZÖN TÉS
Már ci us 6-án ün nep li nyolc va na dik szü le tés nap ját dr. Lu thár Je nő, a sop -
ro ni lí ce um öreg di ák ja, az or szá gos egy ház nyu gal ma zott jog ta ná cso -
sa, a fa so ri gyü le ke zet pres bi te re. „Erőm és paj zsom az Úr, ben ne bí zik
szí vem.” (Zsolt 28,7)

H I R D E T É S



Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) „Ser kenj fel, aki
alu szol!” – A ma gyar evan gé li kus éb -
re dés ki emel ke dő egyé ni sé gei a 20. szá -
zad ban cí mű so ro za tá nak ke re té -
ben a kö vet ke ző ha vi al ka lom már ci -
us 12-én lesz az országos iro da ut cá -
ról nyí ló föld szin ti ter mé ben (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). Az al kal -
mon Dan ha user Lász ló test vé rünk
éle tét és szol gá la tát is mer het jük meg
kö ze lebb ről. Elő adó: Ke re kes Ti tusz.

1517! 1917! 2017? cím mel, Kül de tés, ki -
hí vás és kí sér tés al cím mel egy igen za -
va ro san meg ol dott ke resz tény stra té -
gi ai kér dés ről be szél ge tünk Prőh le Pé -
ter ve ze té sé vel a ke len föl di Kö zép kör -
ben. A hi te les sé gün kért és a stra té gi -
án kért ag gó dó kat sze re tet tel vár juk.
Hely: a ke len föl di gyü le ke zet ta nács ter -
me, Bu da pest XI., Bocs kai út 10. Idő -
pont: már ci us 13., pén tek, 20.00.

Az EK ME szo ká sos elő adá sán már -
ci us 16-án 17:30-kor A Ma gyar
Öku me ni kus Se gély szer ve zet nem -
zet kö zi fej lesz té si mun ká ja címmel
Sze lé nyi Gá bor, a se gély szer ve zet
mun ka tár sa tart elő adást. Utá na
az egye sü le ti hí rek is mer te té se és
áhí tat kö vet ke zik B. Pin tér Már ta
szol gá la tá val. 

16 e 2009. március 8. Evangélikus Élet

Va sár nap
Ha ezt mond ják majd nek tek: Íme, ott, vagy íme, itt van, ne men je tek oda,
és ne fus sa tok utá na! Lk 17,23 (5Móz 11,16; Zsolt 10; Róm 5,1–5/6–11/; Mk
12,1–12) Sok szor lep le zett, de még is kín zó szom jú ság la ko zik a ma em be ré -
ben, hogy az anya gi vi lág ban va ló vi as ko dá sa után meg pi he nést, fel üdü lést
ta lál jon a lel ké ben. Még a „leg el ve te mül tebb”, leg anya gi a sabb, leg ke mé nyebb -
nek tű nő ne héz fi úk lel ke is vá gya ko zik va la mi után, ami on nan fe lül ről va -
ló. Tud ják is ezt a szem fény vesz tők, akik ma gu kat kí nál ják a va ló di Is ten he -
lyett. A vá gya ko zó em ber oda kap, mint a hegy má szó, aki a pók há ló után nyúl
a kö vet ke ző ki ál ló kő he lyett, vagy mint a lep kék száll nak nyár es te a mé cses
fé nye kö ré, ahol meg ég nek. Ha mis il lú zi ó ink tól óvj meg, Urunk!

Hét fő
Pál ír ja: Min den kor imád ko zunk ér te tek, hogy a mi Is te nünk te gyen ti te ket
mél tó vá az el hí vás ra, és tölt sön meg ti te ket tel je sen a jó ban va ló gyö nyör kö -
dés sel és a hit min den ere jé vel. 2Thessz 1,11 (Józs 24,24; 3Móz 19,31–37; Jer
26,1–3.7–16.24) Hány nagy szü lő fo há sza, édes anya imád sá ga tel je sült már
be ti tok za tos mó don! Az el ve tett mag sok szor alu szik, már-már azt hisszük,
hogy so ha se kel ki, az tán ami kor el jön az ide je, szár ba szök ken, és meg hoz -
za a ka lászt… A mi em be ri al kal mas sá gunk nem a sa ját erős aka rat erőnk gyü -
möl cse. Erőt len ként, el bu kott ként, de Is ten előtt hor do zott ként még is le he -
tünk vi lá gí tó gyer tya fény a sö tét pin cé ben. Így kell hor doz nunk a leg re mény -
te le nebb nek hitt em ber tár sa in kat is Is ten előtt ki tar tó imád ság ban!

Kedd
Jé zus így szólt: „Zá ke us, szállj le ha mar, mert ma a te há zad ban kell meg száll -
nom.” Lk 19,5 (Zsolt 90,13; 3Móz 25,1–24; Jób 2,1–10) Zá ke us kí ván csi volt,
de el bújt. Már majd nem, de még sem… Uram, sze ret né lek kö vet ni, de ez olyan
ci ki… Mu száj, hogy má sok is tud ják? El me gyek a temp lom ba, de hét köz -
ben hadd si mul jak a tö meg be… És Jé zus ek kor rád néz, és azt mond ja: „Te
kel lesz ne kem, ná lad kell meg száll nom!” En gedd az Úr nak, hogy fel hasz nál -
jon – az ő el gon do lá sa sze rint!

Szer da
Ó, mily szép és mily gyö nyö rű sé ges, ha a test vé rek egyet ér tés ben él nek! Csak
oda küld az Úr ál dást és éle tet min den kor. Zsolt 133,1.3b (Róm 15,7; 3Móz
25,35–43; 2Móz 17,1–7) Ci va ko dó csa lá dok, ve sze ke dő pres bi te rek… Vá lás,
szét köl tö zés, egy más tönk re té te le… Meg rom lott em be ri kap cso la tok… De
Is ten nél más kép pen van min den! Nem csak majd egy ko ron oda fent, ha nem
már itt lent, ha va ló ban rá fi gye lünk, ha en ged jük, hogy ve zes sen. Va la hogy
ész re vét le nül ki nyí lik a kis vi rág, szin te lát ha tat lan mó don mú lik a vi har fel -
hő, és bé ke köl tö zik a bé két len ke dők há zá ba. Is ten cso dá ja, az ő ál dá sa ez.
Én is meg ta pasz tal ha tom!

Csü tör tök
Tá vo lít sá tok el az ide gen is te ne ket, ame lyek köz te tek van nak, és ad já tok oda szí -
ve te ket az Úr nak! Józs 24,23 (Ap Csel 14,15; Lk 18,31–43; 1Jn 1,8–2,2/3–6/) Sze -
re tünk több lá bon áll ni. Gaz da sá gi lag ez ta lán még ért he tő is. Nem te het fel az
em ber min dent egy lap ra. De va jon Is ten előtt mi szük ség van tar ta lé ko lás ra?
Mi lesz, ha még sem egé szen úgy van?! Ezt a két fe lé sán ti ká lást, az Is ten ben va -
ló bi zal mat lan sá got és a még iscsak a sa ját eszünk re va ló tá masz ko dást el ve ti
az Úr. Egye dül őt kell imád nunk, egye dül ben ne sza bad bíz nunk, „tar ta lék is -
te ne in ket” pe dig el kell vet nünk. Az em ber szí ve nem oszt ha tó meg.

Pén tek
Jé zus ezt mond ta Ja i rus nak: „Ne félj, csak higgy, és meg gyó gyul le á nyod.” Lk 8,50
(JSir 3,57; Lk 19,1–10; Lk 9,43b–48) Olyan ne héz el fo gad nunk ezt, pe dig olyan
egy sze rű. Ja i rus sze re tő apai szí ve is szin te meg ha sadt, mi kor ked ves kis lá nyát
lát ta, és tud ta, hogy már ment he tet le nül el kell vál nia tő le. És a Mes ter ek kor
va la mi fur csát mon dott ne ki. De ez el kép zel he tet len, nem re á lis, em be ri ésszel
fel fog ha tat lan, hi he tet len! – gon dol ta. Jé zus ek kor meg fog ta a kis le ány ka ke -
zét, és fel tá masz tot ta. A leg ne he zebb aka dály, az em be ri éle tünk ben leg re mény -
te le nebb nek tű nő prob lé ma is így tű nik el Jé zus ke zé ben!

Szom bat
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, és tö rőd nek ren del ke zé se i nek tel -
je sí té sé vel. Zsolt 103,17–18 (Kol 1,23; Lk 19,11–27; Gal 2,16–21) Olyan jó tud -
ni ezt! Olyan jó eb be ka pasz kod ni, éle tet, ter ve ket er re épí te ni! Csa lá dot eb -
ben és er re ne vel ni. Ha baj ba ke rü lünk, prob lé má in kat ez zel a tu dás sal meg -
ol da ni. Ha már min den re mény te len nek tű nik, ma gun kat er re em lé kez tet -
get ni. A szo mor ko dót ez zel vi gasz tal ni. Mert Is ten sze re te te mind örök ké az
is ten fé lők kel van… En gedd, Uram, hogy a ti éd ma rad has sak min den kor! Ámen.

g Bu day Zsolt

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

9.45 / m1
Egy há zi nap tár
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Tor das ról
Igét hir det Sül ler Zsolt lel kész.
11.00 / m1
Gon do la tok a Bib li á ban
12.10 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
A mez te len fo lyó
Ba lázs At ti la hang já té ka két
rész ben
22.44 / Bar tók rá dió
Liszt: B-A-C-H pre lú di um és
fú ga
Te le ki Mik lós or go nál

HÉTFŐ

9.05 / Du na Tv
Tö re dé kek – Fe je ze tek a ma -
gyar mű ve lő dés tör té ne té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (21')
Az er dé lyi fe je del mi ud var
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél órá ja
16.40 / PAX
Itt az Is ten köz tünk
Evan gé li ku sok Ja pán ban
19.00 / Du na Tv
Nyu ga to sok a Hol nap vá ro sá ban
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (50')
19.35 / Bar tók rá dió
A Dán Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
23.15 / m2
A tűz an gya la
(fran cia drá ma, 2006) (97')
1. rész

KEDD

8.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
A meg úju ló hí rek
10.00 / m1
A nem zet könyv tá rá nak kin csei
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2005) (15')
Ta bu la Hun ga riae
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Sa ját uta mat já rom 
– Bat thyá ny La jos
1. rész
15.15 / PAX
Éb re dés
(evan gé li kus ma ga zin)
21.00 / Du na Tv
Zsö t em
(ma gyar film drá ma, 1992) (86')
23.35 / m1
Szi go rú an el len őr zött vo na tok
(fe ke te-fe hér cseh szlo vák film -
sza tí ra, 1966) (89')

SZERDA

13.05 / m1
Liszt Fe renc
(ma gyar–né met–olasz–fran cia
–an gol té vé film so ro zat, 1982)
(26')
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.50 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (33')
Fi ren ze kör nyé ke
16.00 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005 (57')
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
21.35 / PAX
Szé kely föl di vár temp lo mok
Csík szent mi hály, Csík szent -
mik lós

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 8-ától március 15-éig

CSÜTÖRTÖK

7.30 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
12.05 / Bar tók rá dió
A Pur cell kó rus és az Or feo
ka ma ra ze ne kar hang ver se nye
Mic ha el Haydn-mi sék ma -
gyar or szá gi hang ver seny ter -
mi be mu ta tó ja
13.25 / PAX
Job bítsd a nem zet öt!
(kon cert film) (43')
Szo ko lay Sán dor mű ve
15.10 / m2
Pá rok és há zas pá rok 
– tíz ezer év mes ter mű ve in
(is me ret ter jesz tő film so ro zat)
(16')
Ádám és Éva – szín ről szín re
21.25 / TV2
Gla di á tor
(ame ri kai–an gol tör té nel mi
ka land film, 2000)
(149')

PÉNTEK

10.00 / Du na Tv
Ma ra dék (ma gyar do ku men -
tum film, 2005) (25')
11.50 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
13.38 / Bar tók rá dió
IV. vá ci nem zet kö zi 
gre go ri án fesz ti vál
A Ju bi la te Scho la éne kel
16.00 / PAX
Az anya méh gyü möl cse 
ju ta lom (50')
18.00 / Bar tók rá dió
A jö vő hét mu zsi ku sa
A hu szon öt éves Amad in da
ütő együt tes
20.00 / Film mú ze um
Sér tés
(ma gyar já ték film, 1983) (94')
01.55 / m2
Pa tyom kin pán cé los
(fe ke te-fe hér szov jet há bo rús
film drá ma, 1925) (66')

SZOMBAT

9.20 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A csen ge ri re for má tus temp lom
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
13.45 / Bar tók rá dió
A Brum ma dza tu bak var tett
ját szik
19.25 / Kos suth rá dió
Ha tá rok nél kül – a kul tú rá ról
21.45 / Du na Tv
Arany ka pu
(fran cia–olasz film drá ma,
2006) (113')
22.10 / m1
Cél lö völ de
(fe ke te-fe hér ma gyar–fran cia
film drá ma, 1990) (85')
23.10 / m2
Ha jó val In di á ba
(fe ke te-fe hér svéd film drá ma,
1947) (91')

VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se a pé csi bel vá ro si
temp lom ból
10.15 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
14.35 / m1
Uno ká ink sem fog ják lát ni
Pe tő fi nyo má ban a Fel vi dé ken
14.55 / Du na Tv
Föl tá ma dott a ten ger
(ma gyar film drá ma, 1953) (145')
15.45 / Du na II. Au to nó mia
A sza bad ság asszo nyai
(ma gyar is me ret ter jesz tő film)
21.15 / Du na Tv
Ál la mi ün nep ség köz ve tí té se
a Mű vé sze tek Pa lo tá já ból
21.15 / Bar tók rá dió
1848. feb ru ár–már ci us
Pe tő fi Sán dor ver sei
21.20 / m1
A híd em ber (ma gyar tör té -
nel mi film, 2002) (145')
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.A Bu da pest-Jó zsef vá ro si Evan -

gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel
meg hív ja a már ci us 14-én, szom -
ba ton 15 óra kor kez dő dő ün ne pi
is ten tisz te let re, ame lyen Cse lovsz -
ky Fe renc, a Pes ti Egy ház me gye es -
pe res he lyet te se be ik tat ja hi va ta -
lá ba Sza bó Ber ta lan Pé ter meg vá -
lasz tott lel készt. Az al kal mat a Bu -
da pest VI II., Ül lői út 24. szám alatt
ta lál ha tó temp lom ban tart juk. 

Tóth-Mát hé Mik lós Szen czi Mol nár Al bert ről szó ló, A zsol tá ros és a zsol -
dos cí mű szín da rab ját a Bib lia évé nek az egyik zá ró ese mé nye ként a MOM
Mű ve lő dé si Ház ban mu tat ta be az Evan gé li um Szín ház. Már ci us 7-én,
szom ba ton 18 óra 20 perc től, il let ve már ci us 8-án, va sár nap 13 órá tól a
PAX Tv su gá roz za a Zá ke us Mé dia cent rum fel vé te lét.
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