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„A Kál vin-év kap csán jó len ne so kak -
ban tu da to sí ta ni, hogy Kál vin nem -
csak re for má tus test vé re in ké, ha nem
ő Krisz tus egy há zá nak a teo ló gu sa, te -
hát a mi énk is.”

Kálvin időszerűsége f 5. oldal

„Ahol ho ri zon tá lis, vi lá gi ér té kek lesz -
nek a szak rá lis tér félt ve őr zött tár gya -
i vá, ott el ho má lyo sul hat a mennyei
táv lat.”
Mi való a templomba? – Elnök-püspöki

viszonválasz f 13. oldal

Mit nézett esténként Tim K.? f 3. oldal
Nyílt a Kapu f 4. oldal
Felmérés a Biblia éve 2008 hatásáról f 6. oldal
Kórházmissziói melléklet f 8–9. oldal
Világ uzsorásai, egyesüljetek! f 13. oldal
In memoriam Gyapay Gábor és Zámolyi Gyula f 14. oldal

„Az em ber nek te hát egy is te ni terv rajz alap ján
kell min dig dol goz nia. Hi szem, hogy eb ben is
kü lön bö zik egy temp lom el ké szí té se egy uszo -
da, egy vá sár csar nok vagy ép pen egy szál lo da
fel épí té sé től.”

A mindenség modellje f 7. oldal

Rü gye zik, bim bó dzik, sar ja dzik a
ter mé szet ilyen tájt, már ci us de -
re kán. Ahogy a szep tem be ri tan -
év kez dés kor meg kez dett mun ka
is ek kor kezd be ér ni – az az zsen -
dül ni. Ta lán ezért is szer vez te úgy
a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um,
hogy a csil la gá sza ti ta vasz kez de -
té re idő zít ve, már ci us 20–21-én,
pén tek dél től szom bat dé lig ren -
de zi meg bony há di szel le mi zsen -
dü  lés el ne ve zé sű – öt különböző
prog ramot ötvöző –, nagy sza -
bá  sú rendezvényét.

Az or szág min den ré szé ből
kö zel más fél száz di ák se reg lett
össze a Völgy ség fő vá ro sá ba,
hogy össze mér je tu dá sát az Or -
dass La jos or szá gos re to ri ka ver -
seny, a Lotz Já nos szö veg ér té si és
he lyes írá si ver seny vagy ép pen az
„Ésszel já rom be a Föl det!” nem -
zet kö zi kö zép is ko lai ta nul má nyi
ver seny ke re té ben. Mindemellett
szak mai ta lál ko zó ra in vi tál ták az
evan gé li kus is ko lai könyv tá ro -
so kat, la punk szer kesz tő sé gé nek
tagjai pe dig az evan gé li kus kö zép -
is ko lák di ák új ság író i nak tar tottak
to vább kép zést.

A ver sen gés iz gal ma it, il let ve
a mű hely mun ka fá ra dal ma it
pénteken este a pé csi Már kus
Szín ház A hely ség ka la pá csa cí -
mű elő adá sán, a tánc ház ban, a
ka ra oke-klub ban vagy épp test -
moz gással – fal má szással, netán
cso csó zással – pi hen het ték ki a
részt ve vők.

g V. J.
(A prog ra mok ról bő vebb be szá mo -
ló la punk 10. ol da lán.) 

Bonyhádi ötös

Va la mi kor, egy szer, azon a vég ze tes
nagy pén te ken Pi lá tus, a csá szár hű
ró mai hi va tal nok sza va ke gyet len
egy sze rű ség gel szólt: „Ec ce ho mo!”
Tes sék, itt van bosszú tok, in du la to -
tok cél táb lá ja. Én ugyan nem tar tom
őt vét kes nek, de mo som ke ze i met,
sor sá ra ha gyom, le gyen a bi ro dal mi
hó hé ro ké a vég re haj tás jo ga. Én
kü lön ben is már alig szen ved he tem
en nek a ne he zen ért he tő, lá zon gó
pro vin ci á nak vi selt dol ga it, elég a
szó ból!

Mi lyen kár, hogy ez a po gány is ten -
kul tu szon fel nőtt, nagy ha tal mú hely -
tar tó nem tud ta, hogy mit is cse lek -
szik, mi dőn az e vi lá gi ha tal mas sá gok
ked vét ke res te, és Jé zust el ve szej tő
ítél ke zés nek szol gál tat ta ki. Pon to sab -
ban szól va, hogy mit mu lasz tott el.
Nem tu da ko zó dott fe lő le, ki fe lett ítél,
hogy ki hul ló vé re har ma tá val az
egyet len igaz Em ber fi zes sen ér tünk
és he lyet tünk. Ő, aki ről a pró fé ták jö -
ven döl tek, aki re a Szent lé lek ga -
lamb ként szállt, és aki ről ma ga az
Atya tett bi zony sá got. És íme, aki nek
kö zel kétezer év múl tán is mil li ók
áhít ják min den ki ej tett sza vát, mert
ná la örök élet nek be szé de van.

Most, az Em ber fia ke reszt ha lá lá -
ra em lé kez ve, lé lek ben és idő ben
egy szer re lá tunk a kö ze li és a tá vo li
múlt ba. Ka rá csony ün ne pén, ad vent
csend jét kö ve tő en nem rég is uj jong -
va szállt az ének. Hit tük, hogy nagy
vál to zá sok csil lag órá ja jött el. Aho -
gyan egy kor meg ri adt pász to ro kat,
most ben nün ket bá to rí tott az an gyal:
ne fél je tek! Meg té rő lé lek kel éne kel -

tük mind ahá nyan: „Ím, jász lad mel -
lett tér de lek…” De el tűnt az ün ne pi
cso da va rá zsa, és nyo má ban meg rit -
kult a jó ság.

Az élet fur csa já té ko kat űz ve lünk.
Jó ra igyek szünk, az tán jön nek kis és
nagy meg al ku vá sok, hogy utá na már
nagy csa lá so kat, ká rom lá so kat és
bű nö ket tűr jünk el ma gunk ban itt be -
lül és a vi lág ban ott kí vül. Akár csak
egy kor ott, a pas sió szín he lyén is.

A nagy baj, aho gyan ma is, ak kor
is, az iga zi hit hi á nyá val kez dő dött.
Volt, aki nem ilyen nek vár ta a Mes -
si ást. Volt, aki vi tat ko zott ve le, volt,
aki el árul ta, volt, aki meg ta gad ta. És
volt, aki a fel tá ma dást csak a seb he -
lyek ta pin tá sa után hit te el… Okos -
ko dás, két ke dés, fél szeg gya nak vás és
áru lás sze gé lyez te az utat, amely el -
ve ze tett a bi ro dal mi tör vény őré -
hez, Pi lá tus hoz, aki va la mi ál böl -
csel ke dés okán ezt kér dez te Jé zus tól:
mi az igaz ság?

Most, hogy ke gye le mért es dek lő
lé lek kel vissza né zünk az idő ben,
ijed ten lát juk: új ra pe reg a hús vé ti
tör té net film je. Té to va ri adt ság gal ál -
lunk a Gol go ta rop pant drá má ja
előtt. Rá döb ben nünk, hogy két ke dő
hi tet len ség től kí sért ve hány szor vol -
tunk és va gyunk hűt len sá fá rai az Úr
ál tal re ánk bí zott drá ga Igé nek, és ma
is hány vét kes mu lasz tá sunk ter he sú -
lyos bít ja a Meg vál tó szen ve dé sét. 

De még most sem ké ső meg val la -
ni, hogy így van! Még most sem ké -
ső a ke reszt fa tö vé be ál la ni és a
Szen ve dő re te kint ve csak ennyit
mon da ni: bo csáss meg, Urunk, hogy
annyi szor ké tel ked tünk a te igaz sá -
god ban, és nem tud va, hogy mit
cse lek szünk, vét ke zünk el le ned.

Ec ce ho mo
g Dr. Tróz nai Ti bor

b A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe -
ren cia (Maek) már ci us 20–22.
kö zött tar tot ta 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 cím mel el ső ta nul má nyi
kon fe ren ci á ját Rév fü lö pön, az
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta -
tá si Köz pont ban. Az elő adá sok
a ma gyar evan gé li kus ság egyes
nép cso port ja i nak múlt já ra és
je le né re ve tet tek fényt a mint egy
har minc-har minc öt részt ve vő
szá má ra. 

Gé mes Ist ván, a stutt gar ti ma gyar
pro tes táns gyü le ke zet nyug dí jas, de
ál lan dó szol gá lat ban élő lel ké sze Fél
év szá za dos szol gá lat a nagy vi lág -
ban szét szórt hit test vé rek kö zött cím -
mel szá molt be tíz éves bra zí li ai,
majd negy ven éves né met or szá gi lel -
ki pász to ri te vé keny sé gé nek gaz dag és
ér de kes ta pasz ta la ta i ról. Ál ta lá nos ér -
vé nyű meg fi gye lé sei a szór vány ban,

ide gen ben és ki sebb ség ben élő ma -
gyar ság kö ré ben te vé keny ke dő egy -
há zi mun ká sok és gyü le ke ze tü kért fe -
le lős sé get ér ző hí vek szá má ra egy -
aránt hasz no sak le het nek.

A ma gyar or szá gi evan gé li kus ság
tör té ne té ben min dig is fon tos sze re -
pet ját szott a né met ki sebb ség. Kräh -
ling Dá ni el bony há di lel kész a Né me -
tek be te le pí té se és ki te le pí té se Tol na-
Ba ra nyá ban cím mel nyúj tott tör té nel -
mi át te kin tést az 1716 után ér ke zett te -
le pe sek sor sá ról. A tör té nel mi ada tok
mel lett szá mos meg rá zó sze mé lyes
csa lá di „él mény” és ta pasz ta lat ré vén
szív szo rí tó ké pet kap hat tak a je len lé -
vők ar ról, ho gyan él te meg a né met ki -
sebb ség az el múlt szá za dok vér zi va ta -
ros tör té nel mének szá muk ra sok szor
még tra gi ku sabb ese mé nye it.

Ara di And rás Pé ter bé kés csa bai
lel kész elő adá sá ban a Bé kés csa bán és
kör nyé kén élő evan gé li kus szlo vák -
ság éle té ben kü lö nö sen is nagy sze -
re pet ját szó Tra novsz ky György (Ju -
raj Tra novs ký) éle tét is mer tet te.

A Lu ther-ró zsa szí nei

f Folytatás a 3. oldalon

Lá to ga tás a leg har mo ni ku sabb nak
mi nő sí tett evan gé li kus temp lom ban

Már ci us 18-án ad ták át Az év bel ső épí té sze 2008 dí jat, ame lyet – Szent end -
re evan gé li kus temp lo má nak bel ső épí té sze ti mun ká já val – Ko csis Bar na bás
nyert el. „A lé lek és a hoz zá ta pa dó for mák, szí nek, rész le tek, bú to rok, vi -
lá gí tá si effek tu sok har mó ni á ja az, ami Ko csis Bar na bás és Ko csis Gás pár szent -
end rei temp lo mát az igen ma gas szín vo na lú pá lyá za ti me zőny ből ki emel -
te. Ezt a na gyon is so kat mon dó és össze tett em be ri és épí té sze ti csen det dí -
jaz ta a zsű ri az el is me rő cím oda íté lé sé vel” – nyi lat koz ta egyik na pi la punk -
nak Fin ta Jó zsef épí tész, a zsű ri el nö ke. 

A La ki Zrt. ál tal ti zen egy év vel ez előtt ala pí tott Az év bel ső épí té sze cí met
a Ma gyar Épí tész ka ma ra bel ső épí té sze ti ta go za ta íté li oda a ki emel ke dő, kü -
lön le ges ter ve zői ér ték kel bí ró bel ső épí té sze ti mun ka ter ve ző jé nek. A pá lyá -
zat ra ta valy össze sen har minc négy pá lya mű ér ke zett. „Nem ál lít hat juk, hogy
már az el ső be mu ta tás kor öröm mel fo gad ta a ter ve ket a gyü le ke zet min den
tag ja, de az el ké szült mű ere je a két ke dő ket is meg győz te. Sőt má so kat is oda -
von zott. A gyü le ke zet az óta so ka so dott, a temp lom pe dig kö zös sé gi tér ré lé -
pett elő. Az is ten tisz te le tek mel lett kon cer te ket is ren dez nek ben ne” – nyi -
lat koz ták a ter ve zők. 

A múlt va sár na pot csa lá dos tul a szent end rei gyü le ke zet kö ré ben töl töt -
te az egy ház ke rü let püs pö ke, Fa bi ny Ta más és az Észa ki Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je, Ben czúr Lász ló épí tész is. Egész na pos ven dé ges ke dé sük so rán kö -
tött és kö tet len ke re tek kö zött is mer ked tek a kö zös ség ter ve i vel, il le tő leg ad -
tak tá jé koz ta tás az evan gé li kus egy ház stra té gi á já nak misszi ói as pek tu sá ról.
Az egy ház ke rü let el nök sé gé nek lá to ga tá sa al kal má ból ren de zett dél utá ni sze -
re tet ven dég sé get a Stel la ének együt tes em lé ke ze te sen szép kon cert je nyi -
tot ta meg (ké pün kön).

g Czön dör Ist ván fel vé te le

A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában nyílt kiállítással
vette kezdetét március 18-án a Kálvin-emlékévek rendezvénysorozata

f Bővebben lapunk 5. oldalán
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Böjt 5. va sár nap ja a 43. zsol tár 1. ver -
sé től kap ta ne vét: „Ítélj meg, Is te -
nem…” Fel ol va sott igénk ben a Zsi -
dók hoz írt le vél szer ző je rá mu tat ar -
ra, ho gyan hall gat ta tott meg a zsol -
tá ros nak ez az imád sá ga. E va sár na -
pon le gyen ez a mi ké ré sünk is!

Ezen a pas sió va sár nap nak is ne ve -
zett ün ne pen is mét át él jük Urunk
sza vá nak igaz sá gát: „Bi zony, a ti gon -
do la ta i tok nem az én gon do la ta im, és
a ti uta i tok nem az én uta im – így
szól az Úr.” (Ézs 55,8) Mennyei Atyánk
igaz ság szol gál ta tá sa, íté le té nek vég -
hez vi te le meg ha lad min den em be ri
el kép ze lést, szán dé kot. S nem csak
azo kat érin ti, akik ké rik tő le en nek
vég hez vi te lét. Érint min den em bert,
az egész te rem tett sé get, így sze mé -
lye sen min ket is. Szent lel ke ál tal
sze ret né fel tár ni előt tünk, ho gyan
tör tént meg ez, s ho gyan bá to rod hat
meg ál ta la szí vünk.

A le vél ben az Úr Jé zus Krisz tust –
nyil ván az el ső sor ban zsi dók ból lett
ke resz té nyek nek cí mez ve – egé szen
sa já to san ne ve zi meg a szer ző. Úgy,
mint üd vös sé günk fe je del mét, mint
a hű fő pa pot. Lep le zet le nül ál lít ja őt
elénk, fő pa pi di cső sé gé ben. Az ál do -
za tot be mu ta tó ön ma gát ál doz za
oda ér tünk. „Az Úr ha rag ja volt raj -
tunk, / Va kon vesz tünk be ro han tunk;
/ Jé zus lett ér tünk ál do zat, / S ím,
üdv re vált a kár ho zat” – éne kel het -
jük így az evan gé li u mot (EÉ 192,3).

A vá lasz tott nép éle té ben a fő pap
tisz te volt az ál do zat be mu ta tá sa az
Úr ol tá rán a vét kek, a bű nök el tör lé -
sé ért. A vég ső idő ben azon ban az,
aki ért és aki ál tal van a min den ség,
el küld te kö zénk Fi át, hogy meg tör -
tén jék a tö ké le tes ál do zat be mu ta tás,
s ál ta la vál jék sza bad dá az út az
atyai ház ba.

Így irá nyít ja te kin te tün ket az apos -
tol Krisz tus ke reszt jé re. Ar ra az út -
ra, mely az ér tünk vál lalt szen ve dé -
sek nek, bű ne ink mi att min ket il le tő
íté let nek az el hor do zá sát je len tet te.
S bár so kak ban ép pen en nek az út -
nak a vál la lá sa je len tett s min den bi -
zonnyal je lent ma is bot rán ko zást,
mél tó sá ga még is a ke reszt úton, az
életoda adás ban tel je se dik ki.

Azért tud ta így, hoz zánk egé szen
mély re ha jol va meg mu tat ni sze re te -
tét, mert test és vér ré sze se. Is ten Fia
el jött er re a föld re, vál lal ta em be ri
sor sun kat. Osz to zott mind ab ban,
ami a föl di úton osz tály ré szül ada tik
szá munk ra. Mind járt szü le té se kor át -
él te, mit je lent a haj lék ta lan ság, mit
je lent, ami kor gyil kos in du lat forr kö -
rü löt te. Mind eb ben ké sőbb is, mind -
vé gig ré sze volt. Éhe zett, szom ja zott,
ne ve tett és sírt, em be ri ér tet len sé get,
el uta sí tást és kö zönyt kel lett el vi sel -
nie. Szem be sült mér he tet le nül sok
erő szak kal, a kí sér tő tá ma dá sa i val,
majd vál lal ta a szen ve dés, a ki szol gál -
ta tott ság és el ha gya tott ság fé lel me -
tes mély sé gét. Meg vív ta a ha lál tu sát,
an nak egész me ne tét elő re lát va,
mind vé gig hű sé ge sen és az Atya
irán ti en ge del mes ség ben.

Akik lát ták, ta lál koz tak ve le, azt
mond ták: ép pen olyan, mint mi. Kö -
zü lünk va ló. S még is egy ben egé szen
más; a le vél ben ezt így ol vas suk:
„…kí sér tést szen ve dett min den ben, ki -
vé ve a bűnt.” (4,15b) Pé ter apos tol er -
ről így ta nús ko dik: „…Krisz tus is
szen ve dett egy szer a bű nö kért, az
Igaz a nem iga za kért, hogy Is ten hez
ve zes sen min ket, mi u tán ha lál ra
ada tott test sze rint, de meg ele ve nít -
te tett Lé lek sze rint.” (1Pt 3,18) Ő, a
bűn te len, a va ló sá gos Is ten mint va -
ló sá gos em ber szó lít meg min ket

úgy, aho gyan egyi künk sem gon -
dol ná.

Így szól: Test vé rem vagy! Sors kö -
zös ség ben va gyunk! Egy Atyá hoz
tar to zunk. Ne ki bő ven len ne oka
szé gyell nie min ket.

Igaz, a mennyei Atya csa lád já hoz
tar to zunk. Az ő gyer me kei va gyunk.
Ő gon dos ko dik is hű ség gel ró lunk.
Még is hány szor el sza kít juk, meg ta -
gad juk ezt a kö te lé ket! Sőt úgy te -
szünk, mint akik nem is is me rik
egy mást, vagy ha rag ban van nak. Pe -
dig Is ten nem csak ar ról gon dos ko dik,
ami re a tes tünk nek van szük sé ge, ha -
nem a meg szen te lő dé sünk ről is. Ma -
gá hoz von, nem erő vel, ha nem az ő
Lel ké vel. S eb ben a kö zös ség ben
tisz tul, újul, for má ló dik krisz tu si vá az
élet. Élet tel tel het meg ez a sors kö -
zös ség, s mi, gyer me kek új ra ha za ta -
lál ha tunk. Ezt egye dül an nak a „vér
sze rin ti” kö te lék nek kö szön het jük,
ame lyet a Gol go tán ki om lott vé ré vel
pe csé telt meg irán tunk Krisz tus
Urunk, az Is ten Bá rá nya.

Hány szor gon do lunk ar ra, ta lán
ezek ben az idők ben kü lö nös kép pen
is, mi lyen jó len ne, ha va la ki meg ér -
te né azt az élet hely ze tet, amely ben va -
gyunk. Ha va la ki nem fö lé nyes ma -
gas ság ból, ha nem ér ző szív vel, szá na -
ko zó te kin tet tel, se gí tő kész ség gel
igye kez ne se gí te ni gond ja ink, ba ja ink
kö ze pet te. Íme, Urunk iga zi se gí tő, aki
nem rész vét len ség gel néz ránk, mert
vál lal ta em be ri éle tün ket min den
nyo mo rú sá gá val együtt.

Meg vál tónk ról így éne ke lünk: „Hű
szí ve csu pa ir ga lom / És ér ző, me leg
rész vét. / Ha ín sé get lát va la hol, /
Szent sze me szán va néz szét. / Ki
menny nek-föld nek pa ran csol, / A
leg ki sebb hez úgy ha jol, / Mint édes
test vé ré hez. // Víg ének szó val áld juk
mind / A ve lünk ér zőt, hí vet, / Ki
név re, rang ra nem te kint, / Csak
egyet néz: a szí vet; / S bár örök égi
fény ben él, / Mint jó ba rát jön, és be -
tér / Ah hoz, ki hív ja, vár ja.” (EÉ
384,3–4)

Bár nem azért ér ke zett kö zénk,
hogy éle tünk min den gond ját, kér dé -
sét meg old ja, de amit csak tő le és ál -
ta la kap ha tunk, egye dül ab ban van
szá munk ra a leg főbb se gít ség. Min -
de nek előtt bűn bo csá tó, bű ne ink ből
sza ba dí tó ir gal má ban.

Ha hit tel fo gad juk a gol go tai ke -
resz ten ho zott ál do za tát, mi is új kez -
de tet ka punk. Ha lá la ál tal nem va -
gyunk töb bé ki szol gál tat va az ör dög -
nek, bár mennyi re akar ja is vesz tün -
ket, pusz tu lá sun kat. A ha lál nak min -
ket kö rül fo nó rab lán cát az ő élet oda -
adá sa sza kít ja szét. Ha lál fé le lem szo -
ron gat, ránk ne he ze dik a vesz te ség
sú lya, mert el sza kí tot ta a ha lál tő lünk,
akit sze ret tünk? Ő meg szó lal, és ezt
mond ja: „Ne félj, itt va gyok, test vé -
rem vagy, éle te met ad tam ér ted,” és
„íme, én ve le tek va gyok min den na -
pon a vi lág vé ge ze té ig” (Mt 28,20b).

g De me Dá vid

Imád koz zunk! Urunk! A ka per na u mi
szá za dos sal együtt mond juk: „Uram,
nem va gyok mél tó ar ra, hogy haj lé -
kom ba jöjj, ha nem csak egy szót
szólj…” Kö szö nöm, Uram, hogy így
szó lí tasz meg: test vér, test vé rem.
Ámen.

B ÖJ T 5.  VA SÁR NAPJA  JU DI C A  Z SID 2,1015

A ke resz tény mél tó ság tit ka:
Jé zus test vé ré nek ne vez!

A VA SÁRNAP IG ÉJE

A Di cső í tünk, Krisz tus, aki szen ved -
tél (EÉ 199), az ün nep gra du ál éne ke
is a szen ve dő Jé zust ál lít ja elénk. A
hang vé tel ben még sem a gyász és a
fáj da lom ural ko dik, bár a har ma dik
és ne gye dik vers szak ér zék le te sen
mu tat ja be a Meg vál tó gyöt rő dé sét.
Az ének kez dő sza va (Di cső í tünk) és
a min den vers sza kot le zá ró Urunk, ir -
gal mazz ne künk! (Ky rie ele ison!) in -
kább a szen ve dő ki rály nak mon dott
hó do la tot fe je zi ki. Ez zel az epis to lai
igé re rí mel.

Az ének egy 14. szá za di té tel ben –
Laus ti bi, Ch ris te – gyö ke re zik. Ez a
szö veg az evan gé li um ol va sás ra adott
vá lasz nak – Ál dunk té ged, Krisz tu -

sunk! – a bő ví tett vál to za ta (tro pu sa).
En nek to vább gon do lá sa a má so dik és
har ma dik vers szak, ame lyet az 1500-
as évek kö ze pén Her mann Bon nus
(1504–1548) írt. Bon nus Wit ten berg -
ben ta nult, majd 1531-ben, a vá ros
evan gé li kus sá vá lá sa után Lü beck be
ment, ahol ele in te a Ka t he ri ne um, a
Ka ta lin la tin  is ko la rek to ra, majd a
vá ros el ső szu per in ten den se lett.
Fenn ma radt ka te kiz mu sa, köz re mű -
kö dött a ros to cki éne kes könyv szer -
kesz té sé ben, egy há zi rend tar tást írt
Osn ab rück vá ro sá nak, de min den bi -
zonnyal éne künk meg írá sá val al kot -
ta a leg ma ra dan dób bat.

A dal la mot Lu cas Los si us (1508–

1582) sze rez te, aki szin tén Wit ten -
berg ben ta nult. Ta nul má nyai be fe jez -
té vel ő is észa kabb ra köl tö zött: a lü -
ne bur gi Jo han nis-gim ná zi um ta ná -
ra és az is ko lá hoz tar to zó temp lom
kán to ra lett. Így irá nyí tot ta a ko ra be -
li gya kor lat nak meg fe le lő en egy sé ge -
sen az is ko la és a temp lom ze ne éle -
tét. Psal mo dia cím mel olyan gyűj te -
ményt adott ki, amely ben a ko ráb bi
la tin té te lek kö zül szá mos an ti fó nát,
respon zó ri u mot, him nuszt és szek -
ven ci át kö zölt. Töb bek kö zött en nek
a szé les kör ben el ter jedt gyűj te -
mény nek kö szön he tő, hogy a lu the -
ri egy ház ze ne ren ge teg ér té ket őr zött
meg a ko ráb bi gre go ri án gya kor lat -
ból. Éne künk dal la ma is egy 14. szá -
za di té tel ből, a már em lí tett Laus ti -
bi ből ered.

Az ének több kó rus mű ben és or -
go na mű ben sze re pel. Egy sze rű négy -
szó la mú fel dol go zá sát pél dá ul Mi cha -
el Prae to ri us nál és Jo hann Se bas ti an
Bach nál ta lál hat juk. Hein rich Schütz

ter je del me sebb for má ban kom po nál -
ta meg: ez zel zár ja Má té-pas si ó ját. Az
or go nás fel dol go zá sok kö zül a 17. szá -
zad ból fenn ma radt Lü ne bur gi ta -
bu la tú rá ban ta lál ha tó té te le ket, a
Bach fi a tal ko ri mű ve it tar tal ma zó
Neum e is ter-gyűj te mény egyik da -
rab ját és Matt hi as Weck mann há -
rom té te les va ri á ci ó ját emel jük ki. A
20. szá za di szer zők kö zül töb bek
kö zött Hel mut Bor ne feld és Hans
Fried rich Mi che el sen írt or go na mű -
vet er re a ko rál ra.

Éne kes köny vünk szlo vák ha gyo -
mány ból vet te át a szö ve get. Az el ső
vers szak kö zel áll a né met ere de ti hez,
a má so dik és a töb bi azon ban la záb -
ban kö tő dik a min tá hoz. A vers sza -
kok szá ma sem egye zik a né me té vel.
Amíg az ar ra utal, mi lyen hi á ba va ló
len ne min den Krisz tus ál do za ta nél -
kül, ad dig a szlo vák és en nek nyo mán
a ma gyar ver zió in kább Krisz tus
szen ve dé sé nek ér zék le tes áb rá zo lá -
sá ra tö rek szik. Így jut el az utol só
vers szak ban a ránk vo nat ko zó ta nul -
sá gig: „Meg vál tónk ki om lott, drá ga
szent vé re / Mos sa bű nös szí vünk hó -
fe hér re! / Ke reszt fád ra né zünk most
hit tel: / Or szá god ba, ké rünk, se gíts
el! / Urunk, ir gal mazz ne künk!”

g Fin ta Ger gely

Di cső í tünk, Krisz tus, aki szen ved tél
É NE K K INCSTÁR

forrás

Mennyei Atyánk, kö nyör günk hoz -
zád, mert gyen ge a hi tünk, és nél kü -
led nincs re mé nyünk. Kö nyör günk
hoz zád, mert a te ígé re ted ben bí zunk.
Hit tel kö nyör günk hoz zád, mert te
meg hall gatsz és ki vonsz min ket a
pusz tu lás göd ré ből, a sá ros fer tő ből,
szik lá ra ál lí tod lá ba in kat, meg erő sít -
ve lép te in ket.

Kö nyör günk hoz zád, Is te nünk,
vizs gálj meg és ítélj meg min ket, is -
merd meg szí vün ket és gon do la ta in -
kat, szán dé ka in kat és cél ja in kat.
Lep lezd le ál ar ca in kat, lát szat ke -
resz tény sé gün ket, ön ma gunk előtt is
rejt ve ma radt rossz mo ti vá ci ó in kat,
és ve zess min ket az örök ké va ló ság
út ján!

Kö nyör günk hoz zád evan gé li kus
egy há zun kért. Szük sé günk van a te
irány mu ta tá sod ra. Áldd meg és ve -
zesd Szent lel ked del azo kat, akik egy -
há zunk meg úju lá sán fá ra doz nak! Te
tégy ben nün ket va ló ban az élő kö vek
egy há zá vá! Erő sítsd meg, tá mo gasd
és ol tal mazd a bör tön lel ké sze ket,
kór ház lel ké sze ket, a szen ve dély be te -
gek kö zött szol gá ló kat és a ci gány -
misszi ó ba el hí vot ta kat!

Kö nyör günk hoz zád or szá gun -
kért. Éb reszd a fe le lős sé get min den
em ber ben a má sik iránt, hogy a
mun ka nél kü li ség, az el sze gé nye dés
mi att ne erő söd jön fel az egy más tól
va ló el ide ge ne dés! Ké rünk té ged
azért is, hogy olyan po li ti ku sok kap -
has sa nak man dá tu mot a ve ze tés re,
akik az or szág min den pol gá rá ért
egy for mán fe le lős sé get érez nek: akár
sze gény, akár gaz dag, több sé gi vagy
ki sebb sé gi, mun ka adó vagy al kal -
ma zott, ér tel mi sé gi, mun kás vagy
föld mű ves.

Urunk, ké rünk, add, hogy a vál ság -
ból ki ve ze tő úton egy sé ge sen vál lal -
juk a ter he ket, és ha meg fá ra dunk, te
erő síts min ket!

Min den ha tó Is ten, hall gasd meg
né ped kö nyör gé sét, és hozd el ha mar
or szá go dat Jé zus Krisz tus ál tal, aki
ve led és a Szent lé lek kel él és ural ko -
dik mind örök kön-örök ké. Ámen.

Oratio
œcumenica

Az Evangélikus Élet 2005., 2006., 2007. és 2008. évi lapszámai 
PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.

b Böjt ötö dik va sár nap já nak is jól is mert a be ve ze tő zsol tár ból szár -
ma zó el ne ve zé se: Ju di ca – „Ítélj meg, Is te nem, és légy párt fo -
góm…” (Zsolt 43,1) A 43. zsol tár sza vai mint ha az egy re nyil ván va -
lób ban a vád lók csel ve té se i be ke rü lő Jé zus imád sá ga len né nek. A nap
evan gé li u mi igé je (Jn 8,46–59) azt mu tat ja be, aho gyan a fa ri ze u sok
mes ter ke dé sei nyo mán egy re töb ben ör dög től va ló nak mond ják a
Meg vál tót, mi köz ben ő ki je len ti is te ni mi vol tát. Az epis to la (Zsid
9,11–15) ezt erő sít ve Jé zust mint az iga zi fő pa pot ál lít ja elénk, aki egy -
sze ri és tö ké le tes ál do za tot ho zott az em be rért. Ré gi ha gyo mány sze -
rint ezen a va sár na pon kezd ték a na pon ta tar tott pas sió pré di ká ci -
ók so ro za tát, egy re erő seb ben irá nyít va a gyü le ke zet fi gyel mét
Krisz tus szen ve dés tör té ne té re.

SE MPER REFOR M ANDA

„…a kegyelem mégis megtesz annyit,
hogy Isten előtt egészen és tel je sen
meg igazulunk. Mert az ő kegyelme
nem szóródik szerte, és nem dara bo -
ló dik fel, mint az ajándékok, hanem
egé szen magába fogad bennünket
Krisz tus, a mi közbenjárónk szaváért,
és mert az ajándékok is munkálkodni
kezd tek bennünk.”

d Luther Márton: Előszó Szent
Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez

(Szita Szilvia fordítása)

W W W . M Y L U T H E R . H U
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Lát szó lag tel je sen lé nyeg te len kér dés,
hogy es tén ként mit né ze get egy né -
met ti né dzser. Ma gán ügy. De már ci -
us 11-e óta mind ez már köz ügy. Még
hor ro ron edzett lel ke ket is meg ren -
dí tett, ahogy ez a Stutt gart kö ze lé ben
élt ifjú hi deg vér rel ki vég zett ti zen öt
em bert, majd ap ja fegy ve rét ön ma -
ga el len for dí tot ta…

Va jon mi ért gyil kolt? A vér für dő
mo ti vá ci ó ja egy elő re is me ret len. Ki de -
rült ugyan, hogy a fiú ma gá nyos volt,
pszi chi át ri ai ke ze lés alatt állt, de mind -
ez még nem in dok a tö meg mé szár lás -
ra. Az új sá gok meg em lí tik, hogy es tén -
ként vé res fil me ket né zett, gyil kos vi -
deó já té kok kal szó ra ko zott. Ta lán va -
la hol itt kel le ne ke res ni a ma gya rá za -
tot a meg ma gya ráz ha tat lan ra?

Amit né zek, az előbb-utóbb tük -
rö ző dik ben nem. A sze me men ke -
resz tül le ha tol a szí vem mé lyé ig, át -
jár ja a gon do la ta i mat, ész re vét le nül
meg ha tá roz za az ér ték ren de met, és
mo ti vál hat ja a cse le ke de te i met. Tim
egy őrült pil la na tá ban úgy dön tött:
ki pró bál ja, mű kö dik-e a va ló ság ban,
amit a kép er nyőn lá tott…

Jé zus is ko mo lyan fi gyel mez tet a
szem koc ká za tá ra: „A test lám pá sa a
szem. Ezért ha a sze med tisz ta, az
egész tes ted vi lá gos lesz. Ha pe dig a
sze med go nosz, az egész tes ted sö tét
lesz. Ha te hát a ben ned lé vő vi lá gos -
ság sö tét ség, mi lyen nagy ak kor a sö -
tét ség!” (Lásd Mt 6,2–23!)

Ezért kell óv nunk a sze münk vi lá -
gát, vi lá gos sá gát nem csak a fi zi kai, de
a lel ki, szel le mi sé rü lés től, fer tő zés -
től is.

Mi ként őriz het jük meg egyik leg -
fél tet tebb kin csün ket? Szak em be -
rek gyak ran fi gyel mez tet nek, hogy
óv juk sze mün ket a ve szé lyes su gár -
zá sok tól. Nem mind egy, mi lyen
szem üve get, mi lyen UV-szű rőt hasz -
nál unk. Va jon nem kel le ne ugyan ezt
fo ko zot tan ko mo lyan ven nünk, ami -
kor kép er nyő elé ülünk? Ami kor
gyer me ke in ket, uno ká in kat oda en -
ged jük az „ol csó vil lany pász tor” elé? 

Ál szent kép mu ta tás az egyes adá -
sok előtt meg je le nő fi gyel mez te tés:
„A most kö vet ke ző mű sor meg te kin -
té se fel nőtt fel ügye le te mel lett aján -
lott.” Az erő szak bru tá lis be mu ta tá sa
fel nőtt fel ügye le te mel lett is mér ge zi,
rom bol ja a lel ket.

Tu dom, megint a „kle ri ká lis re ak -
ció” ká ro gá sá nak tű nik, ha a tö meg -
tá jé koz ta tás, a tö meg szó ra koz ta tás, a
tö me gek meg fer tő zé sé nek fe le lős sé -
gét ve tem fel. De va jon mi lyen tra gé -
di ák kel le nek még ah hoz, hogy ész re -
ve gyük a kí mé let len igaz sá got: amit
ve tünk, azt arat juk? Sőt ami még ör -
dö gibb: elő for dul hat, hogy amit mi ve -
tünk el, amit mi ha gyunk szét szór ni,
szét su gá roz ni, an nak ke se rű, mér ge -
ző gyü möl cse it az utá nunk jö vő nem -
ze dék szen ve di el…

La punk múlt he ti szá má ban is ol -

vas hat tunk a Föld órá ja el ne ve zé sű
kez de mé nye zés ről (15. ol dal). Lé nye -
ge, hogy ezen a hét vé gén, szom ba ton
es te sok he lyütt, szer te a nagy vi lág ban
egy órá ra ki al sza nak a fé nyek. Azok a
mil li ók, akik le kap csol ják a vil lanyt,
ilyen mó don akar ják fel hív ni em ber -
tár sa ik fi gyel mét a te rem tett vi lág
irán ti kö zös fe le lős sé günk re. Ahogy a
sö tét ben fel lob ba nó egyet len ki csiny
mé cses láng ja is irányt mu tat hat, úgy
le het vi lá gos jel zés min den egyes ki -
al vó fény for rás is ezen az es tén.

Az ilyen de monst ra tív ak ci ók mel -
lett szük ség len ne még más élet -
men tő jel zé sek re is. A böjt utol só har -
ma dá ban já runk már, de ta lán még
nem ké ső egy faj ta „té vé böj töt” meg -
hir det ni. Nem a te le ví zi ó nak az éle -
tünk ből va ló tel jes szám űzé sé re gon -
do lok, bár so kak nak ér de mes len ne
új ra fel fe dez ni ük, amit már el fe lej tet -
tek: van élet a kép er nyőn túl is, sőt
anél kül is! In kább az a bölcs ön kor -
lá to zás ten ne jót a lel ki egész sé -
günk nek, em be ri kap cso la ta ink nak,
ha na pon ta leg alább egy órá val ke ve -

seb bet té véz nénk. Van mi ből „le ad -
nunk”, hi szen köz tu dot tan re kor de -
rek va gyunk a ké szü lé kek előt ti
ücsör gés ben…

Ha tu da to san le mon da nánk na -
pon ként egy-egy meg szo kott mű sor -
ról, és he lyet te tes ti-lel ki egész sé -
günk re for dí ta nánk a fel sza ba du ló
időt, ha ma ro san rá éb red nénk, hogy
ez a „fo gyó kú ra” mennyi re a ja vun -
kat szol gál ja. Ka punk, ta lá lunk na pi
plusz egy órát az Is ten nel és egy más -
sal meg él he tő kö zös ség ápo lá sá ra.
Hat van perc nem ke vés idő. Bő sé ge -
sen ele gen dő az el csen de se dés re,
imád ság ra, ige ol va sás ra, lé lek- és
kö zös ség épí tés re.

Ma nap ság egy re töb ben fe de zik fel
a na pon kén ti test moz gás fon tos sá gát.
Egy más után nyíl nak az edző ter -
mek, fit nesz- és well ness cent ru mok.
Mind ezek se gít he tik tes ti egész sé -
gün ket, és jó eset ben nem vál nak
egy faj ta val lás pót lék ká…

Ne fe led jük, a bib li ai ta ní tás sze -
rint a test nem a lé lek bör tö ne, ahogy
a gö rög fi lo zó fia hir det te, ha nem a lé -
lek temp lo ma. De ugyan ak kor ha zug
ön ámí tás a ró mai böl cses ség, mely
sze rint „ép test ben ép lé lek” la ko zik.

Böj ti sze lek fúj nak, hogy lel kün -
ket meg moz dít sák, ki szel lőz tes sék,
fel fris sít sék. Kö ze le dik a nagy hét,
amely leg több gyü le ke ze tünk ben
szá mos több let le he tő sé get kí nál ki -
éhe zett lel künk táp lá lá sá ra. Sze rez -

zük vissza a té vé ál tal el ra bolt időnk -
nek leg alább egy ré szét, hogy meg -
ün ne pel jük ezek ben a na pok ban a lé -
lek la ko dal mát! Lu ther cso dá la tos
hús vé ti him nu szá nak so ra i val vall juk:
„Hús vét mennyei ke nye rét / Vár ja
éhe ző lel künk (…), / Hogy győz tes
erőt nyer jünk. (…) / Ben ne mi enk az
élet.” (EÉ 215.6)

Amint már az ele jén meg ál la pí tot -
tuk: nem mind egy, mi re, ki re né -
zünk, nem mind egy, mi vel, ki vel
táp lál juk éhe ző lel künk! A böj ti pers -
pek tí va egy ér tel mű: „Hit tel né zek ke -
reszt fád ra…” (EÉ 206) Ez nem csu -
pán kam pány ak ció, nem csu pán egy
óra, a Föld órá ja, ha nem örök ké va -
ló, mennyei táv la to kat nyit. Ma ga Jé -
zus ígé ri: „Én pe dig, ha fel emel te tem
a föld ről, ma gam hoz von zok min de -
ne ket.” (Jn 12,32)

Emel jük fel te kin te tün ket, szí vün -
ket, lel kün ket! Nagyhét, nagy na pok,
nagy le he tő sé gek kö ze led nek…

Mit né zett es tén ként Tim K.?
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A ro ma in teg rá ci ó ról tár gyalt a püs pök
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke, Itt zés Já nos már ci us
17-én ta lál ko zott Te le ki Lász ló mi nisz ter el nö ki meg bí zot tal, a ci gány ügyi tár -
ca kö zi bi zott ság társ el nö ké vel. A tár gya lá son – a ven dég ké ré sé re – a ro ma -
in teg rá ció kér dé sé ről és az azt se gí tő egy há zi mun ká ról esett szó. Az el nök-
püs pök tá jé koz tat ta Te le ki Lász lót az evangélikus gyü le ke ze tek ben fo lyó, ro -
mák kö zött vég zett szol gá lat ról.

d EvÉ let-in fó

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) el nök sé ge – Itt zés Já nos el nök-
püs pök és Prőh le Ger gely or szá gos
fel ügye lő – már ci us 23-án szer ző dést
írt alá a Ma gyar Hon véd ség Dr. Ra -
dó György Hon véd Egész ség ügyi

Köz pont já nak kép vi se lő jé vel, dr. Né -
meth And rás or vos dan dár tá bor nok
pa rancs nok kal. A szer ző dés lé nye ge,
hogy az MEE egy há zi sze mé lyei és
or szá gos tiszt ség vi se lői, az or szá -
gos iro da al kal ma zott ai, to váb bá a
HM Tá bo ri Lel ké szi Szol gá lat Pro tes -
táns Tá bo ri Püs pök sé gé nek evan gé -
li kus szol gá la ti nyug ál lo má nyú és
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyú tag jai ré -
szé re le he tő ség nyí lik rend sze res
egész sé gi ál la pot-fel mé rés re.

Az egész sé gi ál la pot-fel mé rés ál ta lá -
nos egész sé gi szű rő vizs gá lat ra, car dio -
vas cu la ris ál la pot fel mé rés re és da ga nat -
szű rés re ter jed ki. A vizs gá la tok tí pu -
sai a kö vet ke zők lesz nek: alap, bő ví tett
és komp lett egész ség ügyi ál la pot fel mé -

rés. Egy há zunk ezen túl rend sze res,
ha vi le bon tás ban je len ti majd le a
vizs gá la ton részt  ve vő ket, akik a MH
HEK Re pü lő or vo si, Egész ség vizs gá ló
és Ku ta tó in té ze té ben (Kecs ke mét) ve -
het nek részt a fent em lí tett egész ség -
ügyi szol gál ta tá so kon. A szű rés re az or -
szá gos iro dá ban le het je lent kez ni, itt
fog ják ko or di nál ni a ha vi üte me zést. Az
idén öt mil lió fo rint ke ret összeg áll
ren del ke zés re a vizs gá la tok ra.

g Bol la Zsu zsa

AZ E G É SZ SÉ G A LE G E RŐ SE BB FE G Y VE RE D

Szer ző dést írt alá egy há zunk
el nök sé ge a Ma gyar Hon véd ség gel

Tra novs ky – la ti no san Tra nos ci us –
fő mű ve az el ső ki adás ban 1636-ban
Lő csén meg je lent Chit a ra Sanc to rum
cí mű éne kes köny ve. A mű szám ta lan
ki adást ért meg, és ki adás ról ki adás -
ra foly ton bő vült. Az 1874-ben meg -
je lent „Tra nos ci us” már 1040 éne ket
tar tal ma zott. A 20. szá zad ban, 1923-
ban és azt kö ve tő évek ben csak Bé -
kés csa bán hu szon öt ezer pél dány -
ban nyom tat ták ki. Az elő adó meg -
ha tó sza vak kal is mer tet te az ének lés -
nek a csa bai szlo vák ság is ten tisz te le -
ti rend jé ben és hét köz na pi éle té ben
be töl tött sze re pét. A bé kés csa bai

Nagy temp lo mot gyer mek ko rá ban
még meg töl tő négy ezer-öt száz lé lek
a gyü le ke zés és a temp lom ból va ló ki -
me net ide jén is meg sza kí tás nél kül
éne kel te sze re tett éne ke it – mond ta.
A Tra nos ci us kin cses tá rá ból szá -
mos ének gaz da gít ja mai éne kes -
köny vün ket.

Át fo gó ké pet kap tak a résztvevők
a nap ja ink ban mint egy hu szon öt ezer
lel ket szám lá ló er dé lyi ma gyar evan -
gé li kus ság föld raj zi meg osz lá sá ról
és vi szon tag sá gos tör té ne té ről dr.
Ko vács Lász ló At ti la nyír egy há zi–ko -
lozs vá ri elő adó tól. Az er dé lyi evan -
gé li ku sok több szö rös ki sebb ség ben
él tek és él nek: mint ma gya rok, mint

pro tes tán sok és mint evan gé li ku sok
is. A ki sebb sé gi lét mind nyá junk ál -
tal is mert ne héz sé gei mel lett öröm -
mel szólt az elő adó a kü lön bö ző fe -
le ke ze tek egy más ra utalt sá gá ból ere -
dő szo li da ri tás, össze fo gás és köl csö -
nös meg ér tés bi zony sá ga i ról.

Fe hér Ká roly elő adá sá nak cí me
Ke me nes al ja hi té nek erős sé ge volt.
Ke me nes al ján a re for má ció után
ki ala kult év ti ze dek ben csak nem
har minc ezer evan gé li kus élt egy
tömb ben, ál lan dó kül ső és bel ső
fe nye ge tett ség ben és meg pró bál ta -
tá sok tól sújt va. Egy rész ről az el -
len re for má ció és ha tal mi túl ka pá -
sok, más rész ről bel ső vi szá lyok, hi -
te ha gyó püs pö kök és az egy há zi
rend és fe gye lem hi á nya, a ká osz ve -
szé lyez tet ték az egy ház lé tét és a hí -
vek éle tét. Mint a ré gi gö rög drá -
mák ban, vál tot ták egy mást a nagy
ered mé nye ket fel mu ta tó egy há zi
sze mé lyi sé gek és az ál ta luk meg ha -
tá ro zott si ker pe ri ó du sok az em be -
ri gyen ge ség s a kül ső nyo más okoz -
ta ka taszt ró fák kal.

Köz hely nek szá mít, hogy a múlt is -
me re te nél kül nem lé tez het, nem ala -
kul hat ki sem egyé ni, sem kö zös sé -
gi jö vő kép. Mi ként Hei deg ger meg fo -
gal maz ta: „Zu kunft ist Her kunft”. A
Kár pát-me den ce több nyel vű evan gé -
li kus kö zös sé ge i nek küz del mes tör -
té ne te ta nul sá gok kal és bá to rí tás sal
szol gál hat a je len prob lé má i nak meg -
lá tá sá hoz és ta lán meg ol dá sá hoz is.

A ta nul má nyi prog ra mot ki egé szí -
tő áhí ta tok és a zá ró is ten tisz te let –
az utób bin id. Zász ka licz ky Pál nyu -
gal ma zott lel kész, a Maek tit ká ra
szol gált – erő sí tet ték az elő adá sok -
ból is su gár zó bi zo nyos sá got, hogy hű
az egy ház Ura, aki a leg re mény te le -
nebb hely ze tek ben is meg hall gat ja
ké ré sün ket: „Ta ná csolj hát őr ző sze -
med del, / Ta níts jár nom ös vé nye den!
(…) Uram, mu tasd meg uta dat!” (EÉ
396,4)

g Dr. Be rez nai Ta más

A Lu ther-ró zsa szí nei
f Folytatás az 1. oldalról

Dr. Né meth And rás, Itt zés Já nos és Prőh le Ger gely alá ír ják a szer ző dést
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b Het ven nél is több ér dek lő dő
gyűlt össze már ci us 20-án dél -
előtt Al ber tirs án, a Mó ra Fe -
renc Mű ve lő dé si Ház ban. Dr.
Dá vid né Híd vé gi Ju li an ná nak, a
Ka pu prog ram kidolgozójának
ve ze té sé vel ar ra ke res ték a vá -
laszt, mi ként iga zít ha tó a prog -
ram a he lyi vi szo nyok hoz.

A Ka pu prog ram an gol min tá ra szü -
le tett, ön kén tes se gí tő szol gá lat,
amely a meg lé vő szo ci á lis és ál la mi
el lá tó rend szer mel lett, an nak szol -
gál ta tá sa it ki egé szít ve mű kö dik. A
prog ram rész ve vői ön kén te sek, akik
sa ját el ha tá ro zá suk ból té rí tés men te -
sen szán ják sza bad ide jük egy ré szét

ar ra, hogy se gít se nek szo ci á lis, men -
tá lis vagy egész sé gi okok ból rá szo ru -
ló em ber tár sa ik nak.

Mi az a több let, ame lyet ez a rend -
szer nyújt hat azok nak, akik szí ve sen
ten né nek a ve lük egy te le pü lé sen
élő kért, il let ve azok nak, akik szí ve sen
fo gad nák ezt a faj ta tá mo ga tó szol gá -
la tot? Az, hogy egy sé ges kép zés sel és

ko or di ná to ri há ló zat tal is se gí ti a
mun kát és az egy más ra ta lá lást.

Az ön kén tes mun ka ka pu le het
egy adott te le pü lé sen élő kö zös ség
tag jai kö zött, akik sze ret né nek kö zös -
ség ként együtt él ni, egy más ra fi gyel -
ni és ten ni kö zös sé gü kért. Ka pu le -
het a kü lön bö ző szer ve ze tek kö zött
is, ame lyek akár in téz mé nye sen, akár
ci vil szer ve ző dés ként ugyan azo kon
a te rü le te ken mun kál kod nak, és ke -
re sik az együtt mű kö dés út ja it. De ka -
pu le het a kü lön bö ző tár sa dal mi ré -
te gek és kor osz tá lyok kö zött is.

Az Al ber ti, az Irs ai és a Pi li si Evan -
gé li kus Egy ház köz ség el ha tá roz ta,
hogy ka ta li zá to ra, elő moz dí tó ja lesz
en nek a tö rek vés nek. Így jö he tett lét -
re Szmo lár At ti la al ber ti evan gé li kus
lel kész szer ve zé sé ben – Bu da An na -

má ri á nak, az or szá gos iro da dia kó ni -
ai osz tá lya ve ze tő jé nek hat ha tós se gít -
sé gé vel – ez a „ka pu nyi tás”.

A mű hely mun ka so rán el kez dőd -
he tett a kö zös felkészülés és a prog -
ram ele me i nek he lyi vi szo nyokhoz
iga zí tá sa. Asz tal tár sa sá gok ala kul tak,
ame lyek ben a te le pü lé sek ön kor -
mány za ti, egy há zi ve ze tői és a szo ci -

á lis el lá tó rend sze rek ben dol go zók
mel lett je len vol tak a maj da ni ön kén -
te sek és se gít ség re szo ru lók kép vi se -
lői is. Kö zö sen ke res tek vá la szo kat az
alap kér dé sek re: he lyi szin ten kik le -
het nek az ön kén te sek, hol és mi lyen
for má ban nyújt hat nak hat ha tós se -
gít sé get, és ho gyan tá mo gat hat ják az
ön kén te sek mun ká ját a he lyi gyü le -
ke ze tek és ön kor mány za tok?

Meg szü le tett az a lo gó is, amely
Al ber tirsa és Pi lis vá ros Ka pu prog -
ram já nak szim bó lu ma le het. Vár he -
lyi György Al ber tirs án élő szob rász -
mű vész pe dig fel aján lot ta, hogy em -
lék ér met ké szít, és meg ala pít ja „a leg -
jobb ön kén tes” dí ját, ez zel is ösz tö -
nöz ve a prog ram le en dő mun ká sa it.

A ka pu nyi tás után ter mé sze te sen
még sok lé pés van hát ra. Tud ják a szer -

ve zők is, hogy a mun ka gya kor la ti ré -
sze csak most kez dő dik. Még is nagy a
je len tő sé ge an nak, hogy a részt ve vők
meg ta pasz tal hat ták: van nak szép
szám mal olya nok, akik nyi tot tak, és
ten ni sze ret né nek a ve lük egy te le pü -
lé sen élő kért. Mert fel is mer ték, hogy
óri á si szük ség van a po zi tív pél dák ra.

g Tú ri Krisz ti na
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Nyílt a Ka pu 

Se gély he lyett mun kát – szá mos
pol gár mes ter kí ván sá ga tel je sült a
szo ci á lis el lá tó rend szer át szer ve zé sé -
vel, az Út a mun ká hoz el ne ve zé sű
kor mány za ti prog ram újí tá sa i nak
be ve ze té sé vel. A szo ci á lis tör vény
mó do sí tá sa nyo mán azon ban más mi -
lyen elé ge det len ség nek le he tünk ta -
núi: sok ön kor mány zat nál úgy ta lál -
ják, nem tud nak ér tel mes el fog lalt sá -
got ad ni a kép zet len, mun ká hoz
nem szo kott em be rek so ka sá gá nak,
még ha el vi leg egyet ér te nek is az év
ele jén be ve ze tett jog sza bá lyi vál toz -
ta tá sok kal. Ezek egyéb ként áp ri li sig
ad nak időt az ön kor mány za tok nak
hely ze tük és le he tő sé ge ik át te kin té -
sé re, a köz fog lal koz ta tá si terv el ké szí -
té sé re.

Nyír egy há za kép vi se lő-tes tü le te
már a feb ru á ri köz gyű lé sen meg al -
kot ta azt a do ku men tu mot, amely nek
alap ján az ed dig se gély ből élők vissza -
ve zet he tők a mun ka vi lá gá ba. Mi -
előbb el akar ták kez de ni a köz fog lal -
koz ta tást, ugyan is az elő ző évek ben
fu tott – lé nye ge sen ke ve sebb le he tő -
sé get nyúj tó – köz hasz nú, köz cé lú és
köz mun ka pá lyá za tok rá vi lá gí tot tak,
hogy a se gély ből élők  je len tős há nya -
da igen is sze ret né ke re set ből el tar ta -
ni a csa lád ját, ha er re le he tő sé get kap -
na, s hogy meg fe le lő ter ve zés sel,
szer ve zés sel a vá ros nak sok gond ját
meg old hat ják az egyéb ként tét len ség -
re kár hoz ta tott mun kás ke zek.

A mun ka ügyi szer ve zet adat bá zi -
sa sze rint Nyír egy há zán ezer há rom -
szá zan kap tak ed dig úgy ne ve zett
ren del ke zés re ál lá si tá mo ga tást, a
köz fog lal koz ta tá si terv el fo ga dá sa
óta kö zü lük ed dig nyolc száz nak a
hely ze tét vizs gál ták fe lül a szo ci á lis
iro da mun ka tár sai, s hét száz öt ven
eset ben meg ál la pí tot ták, hogy az il -
le tő fog lal koz tat ha tó, mert ezt mind
egész sé gi ál la po ta, mind pe dig szak -
ké pe sí té se vagy mun ka ta pasz ta la ta
le he tő vé te szi. 

Áp ri lis ra vár ha tó a köz fog lal koz -
ta tás ki tel je se dé se, egy elő re ott tar -
tunk, hogy száz nyolc van egyen kap -
nak se gély he lyett mun kát a sza bol -
csi me gye szék he lyen. A leg fon to -
sabb fog lal koz ta tó a Vá ros üze mel te -
tő és Va gyon ke ze lő Kft., amely egyéb -
ként szer ve zi is az egész prog ra mot,
és be von ták a vá ros öt ven hat in téz -
mé nyét – óvo dá kat, is ko lá kat – , va -
la mint azo kat a ci vil szer ve ze te ket is

be kap csol ták, ame lyek nek szer ző -
dé sük van a vá ros sal va la mi lyen kö -
te le ző ön kor mány za ti fel adat át vál -
la lá sá ra. Így tör tén he tett, hogy a
haj lék ta la nok el lá tá sá ért fe le lős Ol -
ta lom Sze re tet szol gá lat nál ti zen hár -
man áll tak mun ká ba pár nap pal ez -
előtt, s ez a szám a töb bi szer ve zet -
hez ké pest is fi gye lem re mél tó an
nagy. Bi zo nyo san ki fe je zés re jut ben -
ne an nak el is me ré se, hogy a té li krí -
zis ide jén az evan gé li kus egy ház sze -
re tet szol gá la ta hi bát la nul együtt mű -
kö dő part ne re volt a vá ros nak. 

A vá ros ál tal ren del ke zés re bo csá -
tott mun ká sok nak a haj lék ta la nok el -
lá tá sá ra rend sze re sí tett lé te sít mé -
nyek ta ka rí tá sa, kör nye ze té nek szé -
pí té se a fel ada tuk. Mint Dez ano ve
Bar to lo meu Iná cio, az in téz mény
ve ze tő je mond ja, ha tal mas elő re lé pés
ez, so ha ennyi mun kás kéz nem se gí -
tet te még a Nyír egy há za-Kert vá ro si
Evangélikus Egy ház köz ség ál tal mű -
köd te tett szol gá la tot, és a rö vid idő
el le né re ez már is meg lát szik pél dá -
ul az éj sza kai me ne dék he lyen is. Az
ott mun ká ba lé pett ta ka rí tó nők kel
be szél get ve ki de rült, sok-sok ál lás ke -
re sé si ku darc van már a kö zép ko rú,
egyéb ként több gyer me ket ne ve lő,
egye dül ál ló vagy a be teg társ mel lett
egye dü li csa lád fenn tar tó ként ne héz
ter he ket ci pe lő asszo nyok mö gött. 

Akad ugyan, aki nek né mi gon dot
oko zott szem be sül ni a fel adat tal –
haj lék ta la nok után kell ta ka rí ta nia
azért, hogy mi ni mál bért kap jon –,
ám ta lál koz tunk olyan nal is, aki az
Ol ta lom Sze re tet szol gá lat kli en se i ben
ne héz sor sú em ber tár sa it lát ja, és ma -
ra dék ta la nul bol dog, hogy lett mun -
ká ja. Meg azért is, mert min den
esz közt, fel sze re lést meg kap a mun -
ka vég zés hez, és sze re tet tel jes lég -
kör ve szi kö rül. Egyéb ként épp csak
ennyi az, amit az Ol ta lom nak kell
biz to sí ta nia – a köz fog lal koz ta tás
költ sé ge i nek túl nyo mó ré szét az ál -
la mi költ ség ve tés áll ja. 

Nyír egy há zán egy szer re öt szá zan
dol goz nak majd eb ben az év ben az
el kép ze lés sze rint, mi ni mum öt-hat
hó na pig. Er re öt száz het ven mil lió
fo rin tot köl te nek, amely nek csak öt
szá za lé ka ter he li a vá ro si kasszát.
Hogy a köz fog lal koz ta tás mennyi vel
csök ken ti a szo ci á lis ki adá so kat, az
ké sőbb de rül ki.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Mun kás ke zek
az Ol ta lom nál

Szin te az egész or szá got át szö vő, a
kö zös szol gá lat ra biz ta tó kez de mé -
nye zés a kü lön bö ző fe le ke ze tek lel -
ké sze i nek hely sé gen kén ti – el ső sor -
ban vá ro sok ban szer ve zett – együtt -
mű kö dé se. A rend sze rint ha von ta
egy al ka lom mal tar tott együtt lé tek a
vá ros ban és sa ját gyü le ke ze te ik ben
előkerülő kér dé sek meg be szé lé sé -
nek fon tos, nél kü löz he tet len al kal ma.
Ka to li kus és pro tes táns, or to dox és
úgy ne ve zett sza bad egy há zakhoz tar -
to zó lel ké szek szí ve sen ta lál koz nak
egy más sal az ön kén tes ség je gyé ben,
együtt imád koz nak és igét ta nul -
má nyoznak kö zös al kal maikon, túl az
öku me ni kus ima hét im már ha gyo -
má nyos sá vált is ten tisz te le te in.

Ez út tal or szá gos ta lál ko zó ra hí vo -
gat tak a szer ve zők már ci us 19-ére
Gö döl lő re, a Szent Im re úti ró mai ka -
to li kus plé bá nia újon nan épült –
Nagy Ta más Ybl-dí jas, evan gé li kus
épí tész ál tal ter ve zett – szép temp -
lo má ba. Az al ka lom a Fo kolá re Moz -
ga lom zász la ja alatt szer ve ző dött.

Együtt lé tünk a kö zös ének lés, imád -
ság és is mer ke dés után dr. Szé kely Já -
nos esz ter gom–bu da pes ti ró mai ka -
to li kus se géd püs pök, pro fesszor elő -
adá sá val foly ta tó dott, ame lyet Pál
apos tol sze mé lyé ről és mű kö dé sé ről
tar tott. Úgy mu tat ta be őt, mint oda -

adott éle tű, az evan gé li um iránt el kö -
te le zett, fá rad ha tat lan apos tolt, zsi dók
és po gá nyok kö zös té rí tő jét. Pál küzd
az övé i ért, de tö rek szik a gyü le ke ze -
tek egy sé gé re. Egész élet mű ve a hi te -
les apos tol so ha meg nem hát rá ló te -
vé keny sé gét mu tat ja. Sze mé lye nem -
csak pél da ér té kű, de le ve le i ből is te ni
erő és ke gye lem árad a ma apos tol utó -
da i nak éle té re és szol gá la tá ra. A sok
mai pél dá val át szőtt, mé lyen bib li kus
szem lé le tű elő adás él mé nye so kun kat
kí sé ri to vább min den na pi mun kánk -
ban és hi tünk har cá ban.

Nem ke vés bé volt a Lé lek tü zé től
ins pi rált Ma gyar né Ba logh Er zsé -
bet nek, a Re for má tus Misszi ói Köz -
pont igaz ga tó já nak elő adá sa. Misszi -
ói kül de té sű szol ga tár sunk Pál le ve -
le it fűz te gyöngy ko szo rú ba, s szó lal -
tat ta meg mai üze ne tü ket. Az evan -
gé li um sod rá sá ban élő test vé rünk új -
ra élesz tet te a kül de tés láng ját ben -
nünk a ránk bí zot tak, a tár sa da lom
pe ri fé ri á ján élő vagy ép pen sé rült em -
ber tár sa ink iránt. Az elő adó mo so -
lya, meg győ ző dés től át ha tott sza vai
nyil ván va ló vá tet ték, hogy hí ve in ket
ugyan öröm mel vár juk a plé bá ni ák -
ra és a lel ké szi hi va ta lok ba, de el ső
ren den utá nuk kell men nünk, fel
kell őket ke res nünk ott ho nuk ban.

A kö ze li ka to li kus gim ná zi um -

ban el köl tött ebéd után e so rok író -
ja szá molt be ve tí tett ké pes elő adás -
ban a leg utób bi li ba no ni és szí ri ai
öku me ni kus püs pö ki ta lál ko zó ese -
mé nyei ről, amelyek a je len le vők ben
a kö zös el kö te le zett ség bel ső szán dé -
kát erő sí thet ték. A Pál apos tol nyo -
má ban tar tott za rán dok lat, a meg té -
ré se he lyén épült ká pol ná ban együtt,
gö rög nyel ven el mon dott Ni ce ai hit -
val lás él mé nye, az Aná ni ás há zá ban
rög tön zött ima óra, majd a vá ros fa -
lán át tör tént meg me ne kü lé sé nek
em lé ké re épült temp lom meg lá to ga -
tá sa, a hely szí ni tu dó sí tás ősi igé i nek
fel ol va sá sát kö ve tő el csen de se dés
el kí sér ben nün ket az apos tol em lék -
évé nek min den nap ja i ban.

A D. Sza bó Dá ni el nek, a Ma gyar
Evan gé li u mi Szö vet ség (Ali ansz) el nö -
ké nek kí sé re té ben ha zánk ban tar tóz -
ko dó Gu lá csy La jos kár pát al jai nyu gal -
ma zott re for má tus püs pök kö szön tő
sza vai, rö vid be szá mo ló ja nagy vissz -
han got kel tet tek a je len le vők szí vé ben.

Tíz cso port ban be szél ték meg a
részt ve vők a nap so rán hal lot ta kat, s
kö zös imád ság és ál dás sza va i val in dul -
tak to vább élet út ju kon – a Krisz tus hoz
és egy más hoz tar to zás örö mé vel. Hi -
szen ép pen La eta re, az öröm böj ti va -
sár nap ja kö vet ke zett szol gá la tuk ban.

g D. Sze bik Im re

Öku me ni kus lel kész kö rök or szá gos
ta lál ko zó ja Gö döl lőn

Igen ér de kes té má ban kész tet te
együtt gon dol ko dás ra az ér dek lő dő ket
a Fe renc vá ro si Köz éle ti Klub prog -
ram ja múlt va sár nap es te: Ma ros sy At -
ti la evan gé li kus lel kész, klub ve ze tő és
dr. Fischl Vil mos evan gé li kus lel kész,
kül ügyi szak ér tő a zsi dó–pa lesz tin fe -
szült ség prob lé ma kö ré ről be szél ge tett.

A mint egy két órá nyi esz me cse re ter -
mé sze te sen még min dig sok kér dést
ha gyott nyit va, ugyan ak kor a je len lé -
vők ren ge teg in for má ci ó val gaz da god -
tak, és a sa já tos ke resz tény szem lé let
jó kö zös sé get te rem tett a sú lyos po -
li ti kai konflik tu sok elem zé se kor.

g Ko czor Ta más fel vé te le

Kül po li ti ká ról a köz éle ti klub ban

Fischl Vilmos és Marossy Attila



ADeb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um Nagy -
könyv tá rá ban már ci us 18-án nyílt Kál vin-

ki ál lí tás sal kez dő dött meg ha zánk ban a Kál vin-
em lék évek 2014-ig tar tó prog ram so ro za ta.

A szü le té sé nek öt szá za dik év for du ló ja al kal -
má ból ren de zett ki ál lí tás a múlt üze ne te a je -
len nek és a jö vő nek – mond ta az ün nep sé gen
Már kus Mi hály nyu gal ma zott re for má tus püs -
pök, a Kál vin-bi zott ság el nö ke, hoz zá té ve: a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház ál tal szer -
ve zett prog ram so ro zat 2014-ben, Kál vin ha lá -
lá nak négy száz öt ve ne dik év for du ló ján fe je -
ző dik be.

Pap Gé za, az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke -
rü let püs pö ke Kál vin fő mű vé re, az Ins ti tu tio
cí mű mun ká ra utal va ki je len tet te: „Hi szem és
val lom, hogy Kál vin Já nos ma is idő sze rű, ta -
nai ma is láng ra tud nak lob ban ta ni szí ve ket.”
„A Kál vin-em lék évek nem szól nak más ról: az
őszin te há la adás, az Is ten irán ti kö szö net
hang ján szó lal ha tunk meg, szól ha tunk ar ról,
hogy re for má tu sok va gyunk” – tet te hoz zá.

Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház (MRE) Zsi na tá nak lel ké -
szi el nö ke az össze fo gás je len tő sé gé ről be szélt,
s fon tos nak ne vez te, mennyi re tu dunk „kész -
sé ge sen és őszin tén örül ni” Kál vin örök sé gé -
nek. Mint mond ta, Kál vin Já nos örül ne, ha hal -
la ná, hogy a szét szab dalt ma gyar re for má tus -
ság kép vi se lői az ő szü le té sé nek öt szá za dik év -
for du ló ján, 2009. má jus 22-én Deb re cen ben
össze gyűl nek, és a Kár pát-me den cei re for -
má tu sok ki mond ják: „Egye dü li jö vőnk Krisz -
tus ban van, és mi együtt akar juk kö vet ni.” A
püs pök ez zel a zsi na ti egy ség be tö mö rü lő
Ma gyar Re for má tus Egy ház meg ala pí tá sá ra

utalt. A Kár pát-me den cei re for má tus egy há zak
el nök sé ge i nek ta nács ko zó szer ve ze te, a Ge ne -
rá lis Kon vent ta valy jú ni us ban Pá pán ha tá ro -
zott az al kot má nyo zó zsi nat idei, má jus 22-i
össze hí vá sá ról.

Az ala pí tó al kot mány elő ze tes ra ti fi ká ci ó ját
az MRE zsi na ta ta valy no vem ber ben sza vaz ta
meg. A má ju si zsi nat cél ja, hogy hely re ál lít sák
„az egy kor erő szak kal szét sza kí tott Ma gyar Re -
for má tus Egy ház szer ve ze ti egy sé gét” – áll az
al kot mány ter ve zet ben.

Kál vin Já nos (1509–1564) fran cia szár ma zá -
sú, sváj ci val lás re for má tor 1533-ban for dult el
a ka to li ciz mus tól. Ön ál ló teo ló gi ai rend sze rét
a lu the ri re for má ció ha tá sá ra ala kí tot ta ki. A
Kál vin 500 éve cí mű ju bi le u mi em lék ki ál lí tá son
ezért is le he tett he lye a tár lók egyi ké ben Lu ther
Már ton vég ren de le té nek, amely nek ere de ti jét
az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár bo csá tot ta a
kol lé gi u mi Nagy könyv tár ban ok tó ber 31-ig
meg te kint he tő ki ál lí tás szer ve ző i nek ren del ke -
zé sé re.

d For rás: MTI
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A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
fon tos ta nul mány kö te tet je len te tett
meg a 2009-es „Kál vin-év” kez de tén
Kál vin idő sze rű sé ge – Ta nul má nyok
Kál vin Já nos teo ló gi á já nak ma ra -
dan dó ér té ké ről és ma gyar or szá gi
ha tá sá ról cím mel.

Idén ün nep li a vi lág a gen fi re for -
má tor, Kál vin Já nos (1509–1564) szü -
le té sé nek öt szá za dik év for du ló ját. 

Mint ha teg nap lett vol na, hogy a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Lu ther Már ton (1483–1546) szü le té -
sé nek öt szá za dik év for du ló já ra em -
lé ke zett. Pe dig ak kor 1983-at ír tak.
Az óta el telt hu szon hat év, ép pen egy
nem ze dék élet ide je. Eb ből is jól lát -
szik, hogy Lu ther a re for má ció el ső,
Kál vin a má so dik nem ze dé ké hez tar -
to zott. Szűcs Fe renc re for má tus pro -
fesszor tól tu dom, hogy Kál vin egy le -
ve lé ben „Drá ga Apám”-nak szó lí tot -
ta Lu thert, s ami kor a jó val fi a ta labb
Me lancht hon egy szer pa nasz ko dott
Kál vin nak az öreg Lu ther ri go lyá i ra,
Kál vin em lé kez tet te őt, hogy Lu ther
azért még is csak a mi apánk… 

Evan gé li kus egy há zunk ne gyed
szá zad dal ez előtt a Lu ther-év for du -
ló el múl tá val, 1984-ben adott ki egy
szak ma i lag az óta is időt ál ló ta nul -
mány gyűj te ményt (Ta nul má nyok a
lu the ri re for má ció tör té ne té ből; szerk.
Fa bi ny Ti bor teo ló gi ai aka dé mi ai ta -
nár, Bu da pest, 1984). For má tu má ban,
cél ki tű zé sé ben, szín vo na lá ban és
tar tal má ban a két kö tet sok szem -
pont ból ha son lít egy más ra: A Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház ré -
szé ről ele gáns gesz tus volt a Kál vin-
évet ez zel a kö tet tel meg nyit ni.

Fel ve tő dik a kér dés: ki nek a teo ló -
gu sa ez a fran cia szár ma zá sú, jo got
vég zett, el ső köny vét a po gány Se ne -
c á ról író, sa ját meg té ré sét csak egyik
zsol tár kom men tár ja elő sza vá ban
szűk sza vú an em lí tő, pa pi or di ná ci ó -
ban so ha sem ré sze sült Kál vin? Aki
hu szon nyolc (!) éve sen ír ta meg nagy
ha tá sú mű vét, az Ins ti tu ti ót (ma -
gya rul utol já ra dr. Bé ké si An dor for -
dí tá sá ban je lent meg a mű 1986-
ban rö vi dí tett vál to zat ban Ta ní tás a
ke resz tyén val lás ra cím mel).

A II. va ti ká ni zsi nat utá ni ró mai
ka to li kus egy ház ban a Lu ther-év -
for du ló kör nyé kén több ször is el -
hang zott, hogy Lu ther nem csak az
evan gé li kus egy ház, ha nem a ke -
resz tény egy ház ta ní tó ja. Két sze mé -
lyes em lé ke met idé zem fel: egy nem -
zet kö zi Lu ther-kong resszu son Ame -
ri ká ban egy va ti ká ni je zsu i ta Lu -
ther-ku ta tó val be szél get tem, aki el -
mond ta, hogy a Va ti kán ban van egy
„Lu ther-Ec ke” (Lu ther-sa rok), ahol a
ka to li kus Lu ther-ku ta tók rend sze re -
sen össze jön nek. A má sik em lék:
ta valy a Bib lia éve kap csán a fel ső pe -
té nyi gyü le ke zet öku me ni kus ün ne -
pé lyén szol gál tam, ahol a hely bé li plé -
bá nos tárt ka rok kal fo ga dott: „Én úgy
sze re tem Lu thert!”

Azt hi szem, ne künk, evan gé li ku -
sok nak ha son ló kép pen kel le ne te kin -
te nünk Kál vin ra. Nem ud va ri as ság -
ból vagy fe le ke zet kö zi dip lo má ci á ból,
ha nem teo ló gi ai meg fon to lás ból. A
Kál vin-év kap csán jó len ne so kak ban
tu da to sí ta ni, hogy Kál vin nem csak re -
for má tus test vé re in ké, ha nem ő
Krisz tus egy há zá nak a teo ló gu sa, te -

hát a mi énk is. Még ak kor is, ha több
kér dés ben nem tu dunk egyet ér te ni
ve le (a tör vény sze re pe, a ket tős pre -
des ti ná ció, az úr va cso ra ér tel me zé se,
kép el le nes ség stb.). Ugyan ak kor ren -
ge te get ta nul ha tunk is tő le. Ol vas suk
csak bib li ai kom men tár ja it: a Je le né -
sek köny vén kí vül mind egyik bib li ai
könyv ről írt kom men tárt!

Én az Ins ti tu ti ót min den evan gé -
li kus teo ló gus nak elő ír nám kö te le ző
ol vas mány ként.

Kál vin tól nem csak ala pos bib lia -
is me re tet, ha nem lo gi kát és tisz ta
gon dol ko dást is ta nul ha tunk. Ne fe -
lejt sük, hogy ő a hu ma niz mus esz mé -
in is ne vel ke dett! Ezért sem meg le -
pő, hogy Kál vin bib lia ér tel me zé sé ről
Gán óczy Sán dor, a ma gyar szár ma -
zá sú ró mai ka to li kus teo ló gus írt
köny vet. Kál vin ra te hát fi gyel nünk
kell, mert Kál vin a mi teo ló gu sunk is! 

Szerkesztőként Fa za kas Sán dor, a
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má -
nyi Egye tem rek to ra jegy zi a fent em -
lí tett, ti zen négy írást tar tal ma zó ki -
vá ló ta nul mány gyűj te ményt. A kö -
tet há rom szer ke ze ti egy ség re osz lik:
I. Kál vin és Ma gyar or szág (Hör csik
Ri chárd és Már kus Mi hály ta nul má -
nya); II. Egy ház és teo ló gia (Pe res Im -
re, Szűcs Fe renc, Fa za kas Sán dor, Fe -
ke te Ká roly írá sa); III. Kál vin-ha tá -
sok a Kár pát-me den cé ben és a ma -
gyar kul tú rá ban (Fe ke te Csa ba, Sza -
bó And rás, Ősz Sán dor Előd, Bu zo -
gány De zső, Bo gár di Sza bó Ist ván,
Győ ri L. Já nos, Tő kécz ki Lász ló,
Szath máry Bé la dol go za ta).

A teo ló gia iránt ér dek lő dő re cen -
zens szá má ra leg iz gal ma sab bak a
teo ló gi ai ta nul má nyok. Pe res Im re
Kál vin írás ma gya rá za ti el ve it mu tat -
ja be for rá sok és szak ta nul má nyok
fel hasz ná lá sá val. Szűcs Fe renc té -
ma vá lasz tá sá val a mai teo ló gi ai bib -
lia ér tel me zés ál tal hang sú lyo zott
szem pont ra, ne ve ze te sen az exe gé zis
és a dog ma ti ka kap cso la tá ra hív ja fel
a fi gyel met Kál vin pre des ti ná ció ta -
na és ekk lé zio ló gi á ja fé nyé ben. Fa za -
kas Sán dor egy ke vés bé is mert szem -
pon tot, Kál vin szo ci ál eti ká ját vi lá gít -
ja meg. Fe ke te Ká roly pe dig Kál vin és
az is ten tisz te let cí men ér te ke zik,
ami az egy há zunk ban fo lyó li tur -
gia re form pers pek tí vá já ból kü lö nö -
sen is ta nul sá gos.

Bo gár di Sza bó Ist ván ta nul má -
nya a kál vi niz mus ha zai irány za ta it
be mu tat va há rom tí pus ról szá mol be:
a tör té nel mi, az egy há zi as és a lel ki
kál vi niz mus ról.

A ha tás tör té ne ti ta nul má nyok kö -
zül új sze rű Sza bó And rás meg kö ze -
lí té se, aki Szen czi Mol nár Al bert
Ins ti tu tio-for dí tá sá val (1624) kap -
cso lat ban a cím la pok iko nog rá fi á ját
is elem zi.

A kö tet ta nul má nyai a leg újabb ku -
ta tá si ered mé nyek re épí te nek, így
teo ló gu sok és egy ház tör té né szek
szá má ra egy aránt jól hasz nál ha tó, hi -
ány pót ló a ké zi könyv. Az ol va só nak
a fen ti gon do la tok je gyé ben né mi leg
hi ány zik az öku me ni kus ki te kin tés és
Kál vin eu ró pai és ten ge ren tú li ha tá -
sá nak be mu ta tá sa. De ezt a célt ta lán
majd egy újabb kö tet fog ja meg va ló -
sí ta ni.

A 2009-es Kál vin-év mél tó nyi -
tá nya ez a ki ad vány. Ám ol vas hat -
tuk és hall hat tuk, hogy 2009 is
csak kez det, ugyan is 2009–2014 kö -
zött „Kál vin-em lék éve ket” hir de tett
meg a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház, 2014-ben ugyan is a gen fi
re for má tor ha lá lá nak 450. év for du -
ló ja lesz. Csak re mény ked he tünk,
hogy az előt tünk ál ló öt év ben a mi
egy ház tag ja ink ban is tu da to sul,
hogy Kál vin Já nos nem csak egy
fe le ke zet, ha nem Krisz tus egy há zá -
nak ta ní tó ja.

g Fa bi ny Ti bor

Kál vin idő sze rű sé ge – Ta nul má nyok
Kál vin Já nos teo ló gi á já nak ma ra -
dan dó ér té ké ről és ma gyar or szá gi
ha tá sá ról. Szer kesz tet te Fa za kas Sán -
dor. A Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Kál vin Já nos Ki adó ja, Bu da -
pest, 2009. Ára 3800 fo rint.

Krisz tus egy há zá nak teo ló gu sa

Kál vin idő sze rű sé ge

Kiállítás előtti kiállás – a Kálvin-év megnyitója a Debreceni Református Kollégium oratóriumában
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b Kál vin Já nos szü le té sé nek 500. év for du -
ló já ról vi lág szer te meg em lé kez nek a gen -
fi re for má tor hit el ve it kö ve tő pro tes táns
egy há zak. Ma gyar or szá gon azon ban nem
csu pán egyet len esz ten dő re kor lá to zó dik
az em lé ke zés, ha nem azt 2014 – Kál vin ha -
lá lá nak 450. év for du ló ja – ke re te zi. Ho -
gyan let tek em lék év ből em lék évek? –
kér dez tük Bölcs kei Gusz táv tól, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház (MRE)
Zsi na tá nak lel ké szi el nö ké től.

– Ha sza bad így fo gal maz ni, ez egy ha zai, „kis
ma gyar hun cut ság”. Más képp mond va most a
szük ség ből csi nál tunk erényt, hi szen azt gon dol -
tuk, hogy itt van az ide je an nak, hogy el ké szül -
jön egy igé nyes, mai Ins ti tu tio-for dí tás. Vi szont
azt is lát tuk, hogy ezt egy esz ten dő alatt nem tud -
juk meg va ló sí ta ni. 2014 azon ban még be lát ha tó
táv lat, ugyan ak kor ele gen dő időt hagy ar ra,
hogy Kál vin fő mű vé nek ez a kor sze rű for dí tá sa
el ké szül jön. Úgy gon dol tuk te hát, hogy már
csak ezért is ér de mes el nyúj ta ni az em lé ke zés éve -
it. De már en nek az el ső esz ten dő nek is lesz egy
sa já to san ma gyar kü lön le ges sé ge. Ter mé sze te sen
a Re for má tus Vi lág szö vet sé get, re for má tus test -
vér egy há za in kat is ér te sít jük ar ról, hogy má jus 22-
én itt, Deb re cen ben a Ge ne rá lis Kon vent al kot -
má nyo zó zsi na ta egy sé ge sí ti a Kár pát-me den ce
magyar re for má tus sá gát. Azt gon do lom, hogy ez
a tör té nel mi ese mény a kül föl di test vér egy há zak
fe lé is üze net ér ték kel bír, hi szen a re for má tus egy -
há zak in kább ar ról hí re sek, hogy könnyen sza -
ka doz nak, és na gyon ne he zen egye sül nek új ra.

g TPK
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A Ma gyar Bib lia tár su lat meg bí zá -
sá ból or szá gos fel mé rés ké szült a
Bib lia éve 2008 el ne ve zé sű kam -
pány ha tá sá nak és a Bib lia ol va -
sott sá gá nak a fel mé ré se cél já ból.
Feb ru ár ban a Tár sa da lom ku ta tá -
si In té zet Zrt. (Tárki) ál tal ké szí tett
rep re zen ta tív ku ta tás so rán négy
kér dést tet tek fel a fel nőtt ma gyar
la kos ság nak:

1. Hal lott Ön ar ról, hogy 2008
a Bib lia éve volt Ma gyar or szá -
gon?

2. Részt vett Ön va la mi lyen
prog ra mon, amely a Bib lia évé hez
kap cso ló dott? (Azok kö ré ben, akik
hal lot tak a Bib lia évé ről.)

3. Mi lyen gyak ran szo kott Bib -
li át ol vas ni?

4. Van-e az Ön ház tar tá sá ban
Bib lia?

Az el ső kér dés re, amely tu laj don kép -
pen a Bib lia éve prog ram so ro zat is -
mert sé gét, el ter je dé sét és köz vet ve a
szer ve zés ha té kony sá gát vizs gál ta, a
vá lasz adók 44-a igen nel, 56-a nem -
mel fe lelt (1. áb ra). Mind ezt a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve el mond hat -
juk te hát, hogy kö zel há rom millió-
hatszázezer em ber hal lott a Bib lia
évé ről (mint egy nyolc millió fel nőtt la -
kos sal szá mol va). Ez az ered mény azt
mu tat ja, hogy a Ma gyar Bib lia tár su lat
és ma ga a Bib lia éve gon do lat is si ke -
res évet tud hat ma ga mö gött, hi szen
5-kal is mer tebb volt, mint a 2003. évi
né met or szá gi előd je – an nak el le né -
re, hogy mind a Né met Bib lia tár su lat,
mind pe dig a né met or szá gi egy há zak
lé nye ge sen na gyobb anya gi erőt tud -
tak a kom mu ni ká ci ó ra for dí ta ni, mint
ma gyar or szá gi kol lé gá ik.

Jel lem ző mó don az át la gos nál
(44) a nők (47) job ban ér te sül tek
vol tak a Bib lia évé ről, mint a fér fi ak
(41), s ha son ló kép pen a 60 év fe let -
ti ek ará nya (59) is meg előz te a fi a -
ta lo két (33) vagy a kö zép ko rú a két
(42). A fel ső fo kú vég zett sé gű ek is
na gyobb arány ban (60) hal lot tak a
Bib lia évé ről, mint az ala cso nyabb
vég zett ség gel ren del ke zők (az alap -
fo kú vég zett sé gű ek 41-a, míg a kö -
zép fo kú ak 43-a hal lott a Bib lia évé -
ről) (2. áb ra). Nem meg le pő mó don
a he ten te temp lom ba já rók 91-a hal -
lott ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt
Ma gyar or szá gon.

Akik hal lot tak a Bib lia évé ről,
azok nak a 17-a részt is vett va la mely
prog ra mon, ami az összes min tá ba
ke rült sze mély 7-a, vagy is a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve mint egy
570 000 em bert je lent (3. áb ra). A fel -
mé rés sze rint a részt ve vők kö zött
töb ben vol tak a nők (19), mint a fér -
fi ak (14), és az át la gos nál ma ga sabb
arány ban vol tak az idő sebb, 60 év fe -
let ti kor osz tály kép vi se lői (20), va -
la mint a fi a ta labb kö zép ko rú ak (31–
45 éve sek: 19), mint a fi a ta lok (11).
Az is meg fi gyel he tő, hogy a Bib lia
évé nek a prog ram jai job ban meg szó -
lí tot ták azo kat, akik bár ma gu kat
val lá sos nak tart ják, de is ten tisz te le -
tek re, mi sék re nem vagy csak na gyon
rit kán jár nak (4. áb ra).

A har ma dik kér dés csak köz vet ve
vo nat ko zott a Bib lia évé re, in kább a
bib lia ol va sás ál ta lá nos el ter jedt sé gé -
ről sze re tett vol na töb bet tud ni a Ma -
gyar Bib lia tár su lat. A vá lasz adók
53-a so ha nem ol vas Bib li át, míg
27-uk rit kán, 10-uk éven te né hány
al ka lom mal, és 10 kö rü li a ha vi vagy
még gya ko ribb rend sze res ség gel Bib -

li át ol va sók ará nya (5. áb ra). Ér de kes
adat, hogy a fel nőtt ma gyar la kos ság
2-a, te hát mint egy 160 000 em ber
na pi rend sze res ség gel ol vas sa a Bib -
li át. A nők je len tő sen ma ga sabb
arány ban ol vas nak Bib li át (55),
mint a fér fi ak (38). Az élet kor nö -
ve ke dé sé vel pár hu za mo san nő a bib -
lia ol va sók ará nya: a fi a talok, 18 és 39
év kö zöt ti ek 39-a, a kö zép ko rú ak
45-a (a 31–45 éve sek és a 46–59 éve -
sek 45-45-a), míg a 60 év fe let ti ek
kor osz tá lyá nak 58-a szok ta va la mi -
lyen rend sze res ség gel a Bib li át ol vas -
ni (6. áb ra). Az is ko lai vég zett ség is
ha tás sal van a bib lia ol va sás ra: az
alap fo kú vég zett sé gű ek 43-a, a kö -
zép fo kú ak 47-a, míg a fel ső fo kú
vég zett sé gű ek nek több mint a két har -
ma da (67) ol vas sa a Bib li át.

Az utol só kér dés re adott vá la -
szok ból az de rült ki, hogy a ma gyar
ház tar tá sok több sé gé ben van Bib lia
(59), még pe dig a ház tar tá sok anya -

gi hely ze té től tel je sen füg get le nül
(7. áb ra). Ez egy részt ön ma gá ban
ör ven de te sen ma gas szám, ha az
egy ház el le nes dik ta tú ra év ti ze de i -
nek tö rek vé se i hez mér jük, ugyan ak -
kor a Bib li á val nem ren del ke ző ház -
tar tá sok (és nyil ván egyé nek) ará nya
jól mu tat ja azt is, hogy a Ma gyar Bib -
lia tár su lat szá má ra to vább ra is fon -
tos fel adat kell, hogy ma rad jon a
bib lia ter jesz tés. To váb bi fon tos ta nul -
sá ga az utol só kér dés re adott vá la -
szok nak, hogy a Bib lia meg vá sár lá -
sa egy elő re nem pénz kér dés a ma -
gyar em be rek szá má ra, leg alább is a
je len le gi bib lia ára kon nem.

g Dr. Pe csuk Ot tó,
a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra 

For rás: TÁR KI Om ni busz-ku ta tás,
. feb ru ár

Fel mé rés a Bib lia éve 2008 ha tá sá ról

1. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon?
(N = 1009)

2. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon? (is -
ko lai vég zett ség sze rin ti bon tás ban, N = 1010)

3. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a Bib lia évé ről hal lók kö ré ben, N = 438)

4. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a mi sé re, is ten tisz te let re já rás gya ko ri sá ga sze rin ti meg osz lás ban,
azok kö ré ben, akik hal lot tak a Bib lia évé ről, N = 436)

5. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (N = 1000, )

6. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (kor cso por tok sze rin ti
meg osz lás ban, N = 1000)

7. áb ra Van-e az Önök ház tar tá sá ban Bib lia? (N = 1007)
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Pi linsz ky Já nos gyak ran idé zi Si mo ne We il szép sza vát:
„…tér és idő ke reszt jé re va gyunk fe szít ve…” Ez bi zonnyal
így van, ám a hí vő em ber azt is vall ja, hogy a tér és az idő
Is ten te remt mé nye. Ki fe je zi ezt a Bib lia leg el ső lap ja i nak
rit mi kus pró zá ban írt ta nú ság té te le is: „Meg te rem tet te Is -
ten… el ső nap… má so dik nap… majd he te dik nap…” A
múlt, a je len és a jö vő egy aránt Is ten ke zé ben van, akár -
csak az évek és év sza kok vál ta ko zá sa.

Min den temp lom er ről a te rem tett idő ről és a mú lá sá -
ról ta nús ko dik. Ré gen en nek egyik je le volt a to rony ban el -
he lye zett óra is. Az idő höz kö tött sé get jel zi az is, hogy min -
den temp lom egy bi zo nyos épí té sze ti stí lus ban és tör té nel -
mi kor ban he lyez he tő el. Ugyan ak kor – a mú ló idő ben –
a temp lom az időt len ség jel ké pe is. In sa e cu la sae cu lo rum.

Is ten nem csak az időt, ha nem a te ret is te rem tet te. Ádá -
mot és Évát tér ben, az éden kert jé ben he lyez te el. Vagy
a hogy a zsol tá ros fo gal maz: „Tá gas tér re he lyez tél en -
gem…”  Szent és pro fán cí mű alap mű vé ben így fo gal maz
Mir cea Elia de: „A val lá sos em ber szá má ra a tér nem ho -
mo gén. Tö ré sek és sza ka dá sok ta lál ha tók ben ne; olyan
ré sze ket tar tal maz, ame lyek mi nő sé gi leg kü lön böz nek a
töb bi től. »Ne jöjj kö zel – mond ja Is ten Mó zes nek –, vedd
le a sa rut lá ba id ról, mert a föld, ame lyen állsz, szent föld.«
(2Móz 3,5) Lé te zik te hát egy faj ta szent, »erő vel fel töl tött«,
je len tő ség te li tér, és lé tez nek más, nem szent te rek.”

A „más, nem szent te rek” leg fel jebb a pro fán em ber
krip to va l lá sos sá gá ban nyer het nek mi nő sé gi leg más tar -
tal mat. Így le het a Wemb ley-sta di on a fut ball szen té lye,
a New York-i Cent ral Park vagy ép pen Svejk kocs má ja
Prá gá ban pe dig so kak ked velt lá to ga tá si cél ja. 

Ma gam is ámu lat tal cso dál tam meg a Wemb leyt, ko -
cog tam a Cent ral Park ban, és sö röz tem Svejk kocs má -
já ban, ám az iga zi „szent tér” ezek nél min dig töb bet je -
len tett szá mom ra. Mert egy sta di on, egy park és egy sö -
rö ző min dig csak rész sze rint va ló, ám a temp lom a tel -
jes ség le nyo ma ta. Ahogy az e ki ál lí tás mot tó já ul szol gá -
ló Pi linsz ky-vers ben is ol vas suk: 

„Most min den egy. Együtt van. Egy be ol vad. 
A min den ség mo dell je, áll a temp lom.”

Igen, a temp lom a min den ség mo dell je. Ma ko vecz Im re
sze rint a temp lom épí té szet fel ada ta, hogy az eget és a föl -
det össze kös se. Eb ben se gí te nek az ő an gya lai, akik – mint
egy kor Já kób laj tor já ján – az ég és a föld kö zött jár nak
föl és alá. Er re a min den ség re és tö ké le tes ség re utal Nagy
Ta más du na új vá ro si evan gé li kus temp lo ma a ma ga to -
jást, vagy is az éle tet for má zó alap raj zá val. Vagy a szét -
sza kí tott ság ban is az egy más ra ta lá lást szol gál ja Ba sa Pé -
ter bu da ke szi re for má tus temp lo ma, amely az er dé lyi fa -
temp lo mok em lé két idé zi, és amely nem vé let le nül kap -
ta a ha tá ron tú li ma gya rok em lék temp lo ma ne vet.

„A min den ség mo dell je, áll a temp lom.” Nem volt ez
min dig így. Nem rég hagy tuk ma gunk mö gött azt a tör -

té nel mi kort, amely in kább rom bol ta a temp lo mo kat. Bru -
tá lis ren del ke zé sek nyo mán le dön töt te a tor nyo kat,
vagy ép pen su nyi mó don hagy ta, hogy ősi temp lo mok az
enyé szeté legyenek. Ke resz tury De zső Kot lós temp lo mok
cí mű ver se ép pen ar ra fi gyel mez tet, hogy nem le het bün -
tet le nül vesz ni hagy ni Is ten haj lé ka it:

„Mint fel emelt fe jű kot ló sok
Őr zik temp lo ma ik a fal va kat;
Jó ban, rossz ban volt ré szük jó sok,
S lesz is, míg hit és szo kás meg ma rad.
Jól vi gyáz zon te hát az em ber-boly ra,
Aki a kot lós he lyét el fog lal ja;
Ha egyet ér tés nincs és jó szo kás,
Csak zűr za var az élet, sem mi más.”

A fel emelt fe jű kot ló sok – ré gi ek és újak – még is csak őr -
zik a fal va kat. Hogy az em be rek is fel emel jék vég re fe -
jü ket. A temp lom a min den ség mo dell je, mert „most min -
den egy. Együtt van. Egy be ol vad.” Meg szű nik a tér és az
idő kor lát ja. A vá lasz tott nép szá má ra ezt je len tet te min -
den temp lom őse, a szent sá tor. Ame lyet vi het tek ma guk -
kal, a tör té nel mi leg nyo mo rú sá gos időn és em be ri leg el -
len sé ges te re ken ke resz tül. Mert a sá tor ban a tér és idő
fö lött ál ló Úr volt je len. Is ten így adott pa ran csot Mó zes -
nek a szent sá tor el ké szí té sé re: „És ké szít se nek ne kem szent
haj lé kot, hogy ő kö zöt tök la koz zam. Min de nes től úgy csi -
nál já tok, a mint én meg mu ta tom né ked a haj lék nak for -
má ját, és an nak min den edé nye i nek for má ját. (…) ar ra
a for má ra csi náld, a mely a he gyen mu tat ta tott né ked.”
(2Móz 25,8–9.40; Ká ro li-for dí tás) 

Az em ber nek te hát egy is te ni terv rajz alap ján kell
min dig dol goz nia. Hi szem, hogy eb ben is kü lön bö zik egy
temp lom el ké szí té se egy uszo da, egy vá sár csar nok vagy
ép pen egy szál lo da fel épí té sé től.

Dá vid ki rály e sza vak kí sé re té ben ad ja át Sa la mon nak
a temp lom épí té sé nek ter vét: „Mind ezek az Úr ke zé től
írat tat tak meg…” (1Krón 28,19) Mind ez nem ke ve seb bet
je lent, mint hogy az ih le tett ség, az ins pi rá ció is te ni ere -
de tű. Min den mai temp lom épí tő ma gá é vá kell, hogy te -
gye Sa la mon val lo má sát, aki nagy-alá zat tal ezt mond ja
a Böl cses ség köny vé ben: „Te mond tad, hogy temp lo mot
épít sek szent he gye den, és ol tárt lak he lyed vá ro sá ban. Ha -
son má sát a szent sá tor nak, me lyet kez det től fog va ké szít -
tet tél.” (Bölcs 9,8) A temp lom te hát „ha son má sa a szent
sá tor nak”, azaz „a min den ség mo dell je”. 

„Ké szít se tek ne kem szent haj lé kot…” – idéz tem az
imént Is ten sza vát a Bib li á ból. Szív ből örü lök, hogy Ma -
gyar or szá gon oly so kan és oly nagy kép ze lő erő vel ter vez -
tek és épí tet tek temp lo mot. Őszin te el is me rés sel tisz tel -
gek azok előtt, akik lét re hoz ták ezt a tar tal má ban és for -
má já ban oly gaz dag ki ál lí tást. Jó tud nunk, hogy „most
min den egy. Együtt van. Egy be ol vad. A min den ség mo -
dell je, áll a temp lom.”

Dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök nek a deb re ce ni temp lom épí té sze ti
ki ál lí tá son el hang zott meg nyi tó be szé de

b Nyolc, Ko lozs vá ron élő kép ző -
mű vész mun ká i ból nyílt tár lat
már ci us 14-én a haj dú szo bosz -
lói Ko vács Má té Városi Mű ve lő -
dé si Köz pont és Könyv tár ki ál -
lí tó ter mé ben. A tár lat a ko lozs -
vá ri Re mé nyik Sán dor Ga lé ria
és a haj dú szo bosz lói mű ve lő dé -
si köz pont kap cso la ta ré vén va -
ló sult meg, a ki ál lí tás meg nyi tót
a már ci us 6–20. kö zött zaj ló
szo bosz lói ta va szi mű vé sze ti
na pok prog ram ja ként hir det -
ték meg.

A nyolc kép ző mű vész – Gally A.
Ka ta lin, No vák Il di kó, For ró Ág nes,
Es sig Ka csó Klá ra, Tom pos Op ra
Ágo ta, To sa Szi lá gyi Ka ta lin, Szé kely
Gé za és Koncz-Mü nich And rás –
egy más tól el té rő mű fa jú al ko tá sok kal
mu tat ko zott be a mű vé szet ked ve lő
haj dú szo bosz ló i ak előtt. A meg nyi tó
utá ni be szél ge té sek ből ki de rült: a
kö zön ség egy aránt ér té kel te a mű fa -
ji sok fé le sé get és a tár lat szín vo na lát.

A meg nyi tón Be ré nyi né Szi laj Ilo -
na, a köz pont igaz ga tó ja üd vö zöl te az
egy be gyűl te ket és a ko lozs vá ri ven -
dé ge ket, majd Ador já ni De zső Zol tán,
a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház püs pö ke mon dott kö -
szön tőt. „A ko lozs vá ri Re mé nyik-ga -
lé ria egy há zi tu laj don ban lé vő, ke -
resz tyén ih le tett sé gű kép ző mű vé -
sze ti ga lé ria – 13. szá za di, ro mán ko -
ri épí tő ele mek kel –, a haj dú szo bosz -
lói ga lé ria pe dig egy 20. szá za di,
funk ci o ná lis, egy ál ta lán nem szak rá -
lis ki ál lí tó tér. Ér de kes ki hí vás le het
szá munk ra ez a vi szony. E két ga lé -
ria, a két tér sem mi más, mint sa já -
tos esz kö ze egy sa já tos kom mu ni ká -
ci ó nak. At tól lesz mind két tér szent -
té, szak rá lis sá, hogy ben ne élet re
kel az al ko tás, a mű vé szet tes tet ölt.
Az al ko tás ma ga pe dig szak rá lis fo -

lya mat, transz cen dens cse lek mény,
val lá sos szer tar tás – mely meg szen -
te li a te ret, az anya got, a vi lá got” – fej -
tet te ki a püs pök.

Es sig Ka csó Klá ra a Re mé nyik
Sán dor Ga lé ria meg ala pí tá sá ról, il let -
ve ed di gi tör té ne té ről szólt. A ga lé ria
új já élesz té se és re no vá lá sa után rend -
sze re sek a ki ál lí tá sok, könyv be mu ta -
tók, kul tu rá lis mű he lyek. Ugyan ak kor
fel élén kült a ma gyar or szá gi mű vé -
szek kel va ló kap cso lat is. Fon tos a kül -
föl di kap cso lat erő sí té se és a ga lé ri -
á nak a vi lág ra s ilyen for mán a ré gi ók
köz ti mű vé szi kap cso la tok ápo lá sá ra
va ló nyi tá sa – mond ta Es sig.

A ki ál lí tás meg nyi tá sá ra Köllő Ka -
ta lint, a ko lozs vá ri Sza bad ság na pi -
lap szer kesz tő jét és szí ni kri ti ku sát
kér ték fel. Köl lő tár lat ve ze tés sel mu -
tat ta be a ki ál lí tó ko lozs vá ri mű vé sze -
ket és al ko tá sa i kat a ven dé gek nek. A
meg nyi tón köz re mű kö dött Fog ara -
si Al pár ko lozs vá ri szín mű vész is, aki
Dsi da Je nő ver se i ből vá lo ga tott a ki -
vé te les al ka lom ra.

A haj dú szo bosz lói „ven dég sze -
rep lés” szer ve zé si mun ká ja Szép

Krisz ti ná ra, a Re mé nyik Sán dor Ga -
lé ria je len le gi ve ze tő jé re, il let ve Kul -
csár Bé lá ra, a haj dú szo bosz lói mű -
ve lő dé si köz pont igaz ga tó he lyet te sé -
re há rult, s amint ta pasz tal tuk, a lá -
to ga tás re mek re si ke re dett.

A meg nyi tón el hang zott: má jus -
ban haj dú szo bosz lói kép ző mű vé -
szek ven dé ges ked nek Ko lozs vá rott,
al ko tá sa ik nak ter mé sze te sen a Re mé -
nyik-ga lé ria ad majd he lyet.

Va sár nap a ko lozs vá ri ven dé gek a
már ci us 15-ei vá ro si ün nep sé ge ken
vet tek részt. A re for má tus temp -
lom ban zaj ló öku me ni kus is ten tisz -
te let után a Vá ros há za előtt foly ta tód -
tak az ün nep sé gek. Bal la Sza bolcs és
Fog ara si Al pár ko lozs vá ri szín mű vé -
szek Arany-, Pe tő fi- és Vö rös mar ty-
vers össze ál lí tás sal sze re pel tek.

g Köl l Ka ta lin

Ko lozs vá ri mű vé szek
a Szo bosz lói Ga lé ri á banA 20. szá zad leg na gyobb ha tá sú né -

met gon dol ko dó ja sze rint egy épí tő -
mes ter szá má ra nincs na gyobb fel -
adat, mint Is ten és a hit haj lé kát meg -
épí te ni. Ez a fel adat ná lunk so kak nak
meg ada tott. Az el múlt fél év szá zad -
ban csak nem fél ezer temp lom épült
Ma gyar or szá gon. Már a rend szer vál -
to zást meg elő ző en, a nyolc va nas
évek de re kán új len dü le tet vett a ha -
zai temp lom épí té szet: az óta nem zet -
kö zi mér cé vel mér ve is ki emel ke dő
al ko tá sok so ra jött lét re. 

A Deb re cen ben meg ren de zett el -
ső ma gyar temp lom épí té sze ti ki ál lí -
tás öt ven egyet mu tat be ezek kö zül.
A tár la ton ha tal mas fo tók, fil mek,
ani má ci ók, terv raj zok és ma ket tek
lát ha tó ak – rend kí vül lát vá nyos for -
má ban. A ki ál lí tás – mint egy más fél
ezer négy zet mé ter nyi ven dég fal épí -
té sé vel meg szü le tett – ins tal lá ci ó ja
ma ga is a temp lom te rek sa já tos han -
gu la tát idé zi.

No ha a tár lat – té má ja sze rint –
a temp lo mo kat ál lít ja a kö zép pont -

ba, hang sú lyos sze re pet kap egy
ját szó tér, ahol a gye re kek al kot hat -
nak is.

A ki ál lí tás ra, ame lyet múlt szom -
ba ton dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök nyi tott meg, az or szág
minden na gyobb jegy iro dá já ban és
a Jegy mes ter web áru há zá ban
(www.jegy mes ter.hu) is le het be lé pőt
vál ta ni. A tár lat jú ni us 28-ig te kint -
he tő meg. To váb bi in for má ció:
www.mo de mart.hu.

g EvÉ let-in fó

A min den ség mo dell je

Ku ko ri ca mor zso lás, a ka to na tiszt
fe le sé ge, az éj sza kai szál lást adó
kon tyos asszony ság – ké pek és pil -
la na tok szőt ték át Schäffer Er zsé bet
elő adá sát már ci us 22-én, va sár nap a
pi li si evan gé li kus gyü le ke zet ben. Az
író-ol va só ta lál ko zó nak in du ló al ka -
lom per cek alatt vált fel nőtt me sé vé,
az élet ese mé nye i re va ló rá cso dál ko -
zás tün dé ri szőt te sé vé. A Nők Lap -
ja új ság író ja – egy ben több kö tet
szer ző je – a hét köz na pok mo no to -
ni tá sá ból, a meg szo kott ság szür ke -
sé gé ből tud ta ki ra gad ni az egy be -
gyűl tek lel két.

Be val lot ta, hogy az em be ri kap cso -
la tok min den nél job ban le kö tik fan -
tá zi á ját. Min den ta lál ko zás, min den
ese mény va la mi ről ta nú sá got tesz –
éle tün ket nem vé let le nül jár ja át a

kap cso la tok utá ni vágy és igény. Tár -
sas lény mi vol tunk min dig a má sik
em ber je len lé te, min dig a kap cso la -
tok után ki ált. 

„Fi nom pil la na tok szü let nek” –
vall ja Schäffer Er zsé bet, és az em be -
ri in ter ak ci ók te le van nak ilyen fi nom
pil la na tok kal, ame lye ket tu laj don -
kép pen len ne sze münk meg lát ni és
szí vünk meg ér te ni, ha mi ma gunk is
sze ret nénk nyi tot tab bak és ér zé ke -
nyeb bek len ni a vi lág ra. 

Az író nő fi nom lel ke kü lön le ges
pre ci zi tás sal vá lasz tot ta el a szé pet és

a bor zal mat az élet ben. Az előb bi re
nyi tott ma radt, vi szont az utób bi ból
csak annyit en ged be, amennyi köz -
vet le nül hoz zá tar to zik az éle té hez, hi -
szen jól lát ja, hogy ha bár mi lyen
szin ten meg ad juk ma gun kat a pusz -
tí tó és ag resszív erők nek, mint az ör -
vény szip pant hat be ben nün ket a
„min den mind egy”, a le mon dás és a
pesszi miz mus sű rű je. Így ha te he ti,
a sok ko ló, a bul vá ro sí tott bor zal -
ma kat el ke rü li, hogy ma rad jon idő
eb ben a jö ve vény éle tünk ben a szép -
re, az öröm re, a lé lek fel fe de zé sé re.

So kat me sélt, és egyik tör té net ből
szö vő dött a kö vet ke ző. Élő szó ban a
tör té ne tek nem mond tak ke ve seb bet
az írott be tű nél, sőt a ked ves ség, a di -
na miz mus és a pre cíz hu mor összes -
sé ge szív de rí tő, lé lek eme lő és gyó gyí -
tó per cek ké vál toz tat ta az együtt
töl tött, gyor san el re pü lő időt. Iro da -
lom élő szó ban – az író-ol va só ta lál -
ko zó az élet szép sé gé nek ün ne pé vé
vált, ahol a sza vak te rem tő erő re
emel ked tek, hogy le gyen le he tő sé -
günk el gon dol kod ni az élet ér tel mén
és szép sé gén.

Pi linsz ky Já nos, Si mo ne We il, Lá -
zár Er vin, Mé szöly Mik lós – né hány
név azok kö zül, akik for rás ként, lel -
ki tá masz ként áll nak Schäffer Er zsé -
bet mö gött. A kép, amely a ta lál ko -
zó vé gé re iga zi fel nőtt me sé vé vált, ne -
kik is kö szön he tő. Az biz tos, hogy
akik ott le het tek és hall hat ták, ige hir -
de tést hall hat tak az em be ri élet fi no -
man ész lelt pil la na ta in ke resz tül. 

„A cso da ben nünk van” – vall ja
Schäffer Er zsé bet, és a meg je le nő
cso dá la tos ese mé nyek a cso da for rá -
sát tük rö zik. Aki ma ga az Is ten, aki -
nek kö szön he tünk mind annyi an fi -
nom pil la na to kat, ér zé keny per ce ket,
fel nőtt me sé ket, könnye ken ke resz tül
meg ta pasz talt sza ba du lá so kat és lé -
lek emel ke dé se ket.

g Pán gyánsz ky Ág nes

A cso da ben nünk van
Pilisi ta lál ko zás Schäffer Er zsé bet tel
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b Kór ház lel ké szi mun kám kez de te óta is me rem
Ora vecz Má ri át. Ön kén tes se gí tő ként mű kö dik ve -
lem együtt, be te ge ket lá to gat, hí vo gat ja őket a kór -
há zi is ten tisz te let re. Ami kor fel tű nik a szí nen, va -
la mi meg in gat ha tat lan de rű jön ve le, egy faj ta
bel ső biz ton ság és nyu ga lom. Sze ret ném meg fej -
te ni a tit kát.

– Ho gyan kezd ted el az ön kén tes kór há zi mun kát?
– Ha is mer tél vol na egész fi a tal ko rom ban! Na gyon fél -

szeg vol tam, nem hit tem vol na, hogy va la ha is meg me -
rek szó lí ta ni is me ret le ne ket. De tu dod, már ak kor is volt
ben nem egy na gyon mély ről jö vő kí ván csi ság, ér de kelt,
hogy mi lye nek az em be rek, még azok is, akik kel sen ki sem
tö rő dött, vagy aki ket min den ki meg ve tett, le né zett.

No meg a pél da, amit a csa lá dom ban lát tam! Édes -
anyám is, nagy ma mám is min dig oda fi gyelt a rá szo ru -
lók ra, tud ták, ki a be teg a fa lunk ban, kit kell meg lá to gat -
ni, ki nek kell ételt vin ni vagy csak se gí te ni a há zi mun ká -
ban. Bi zony, ön kén tes mun ká sok vol tak ők a ja vá ból, csak
per sze ak kor nem így hív ták ezt. Úgy nőt tem fel, hogy
azt lát tam ma gam kö rül: se gí te ni kell má sok nak.

Több mint tíz éve volt, hogy a teo ló gi ai egye te men, ahol
ak ko ri ban dol goz tam, Si mon fay Fe renc lel kész se gí tő ket
ke re sett a kór há zi mun ká hoz. Csat la koz tam hoz zá. A
Gott se gen György Or szá gos Kar dio ló gi ai In té zet ben szol -
gál tunk. Ami kor Fe ri bá csi nyug díj ba ment, Bol la Ár pád,
majd még ké sőbb Hon ti Irén kór ház lel ké szek vet ték át ezt
a mun kát, én pe dig még éve kig mel let tük ma rad tam.

– Most az Or szá gos Ko rá nyi In té zet ben szok tunk
rend sze re sen ta lál koz ni. Kér lek, mondd el az ol va sók nak
is, ho gyan ve ze tett ide az utad!

– 2004-ben a fér jem sú lyos be teg lett. Tü dő rák kal ope -
rál ták, és na gyon hosszú időt töl tött itt, az in té zet ben.
Ren ge te get jár tam hoz zá. Rend sze re sen be szél get tem a
be teg tár sa i val is. A fér jem most is jól van, pe dig öt év telt
el az óta. Na gyon há lás va gyok ezért. Kezd tem úgy érez -
ni, hogy sze mé lyes hí vá som van ezek hez az em be rek hez,
akik nek a prob lé má it kö zel ről is me rem.

– Azt is tu dom ró lad, hogy a lel ki gon do zás te rü le tén
is ké pez ted ma gad.

– Igen, több fé le hos pi ce- tan fo lya mot vé gez tem, és a
Gyök össy In té zet kép zé se in is részt ve szek. Na gyon fon -
tos nak tar tom ezt. A mun ka he lye men, ahol bán tal ma -
zott anyá kat és gye re ke ket se gí tünk, szin tén hasz nát ve -
szem az itt ta nul tak nak.

Volt egy idő szak, ami kor úgy érez tem, hogy a mun kám
na gyon le ter hel, és ab ba hagy tam a kór há zi lá to ga tá so -
kat. Az tán egy szer csak ke zem be ke rült Jó nás köny ve; ezt

ol vas va ma gam ra is mer tem: az is te ni kül de tés elől aka -
rok me ne kül ni. És ek kor tá madt egy nagy sze rű öt le tem,
és eb ben a fő nö köm is kész sé ge sen se gí tett. A hét négy
nap ján va la mi vel ko ráb ban me gyek be dol goz ni, így össze -
adó dik egy sza bad fél mun ka nap, ami kor el me he tek az
in té zet be.

– Nem csak egye dül jársz ide…
– A gyü le ke ze tem ből, a He ted na pi Ad ven tis ta Egy ház

XVII. ke rü le ti gyü le ke ze té ből Sze be lé di Má ria test vé rem -
mel já runk a Ko rá nyi ba. Nem csak lá to ga tunk, be szél ge -
tünk, ha nem a be te gek sze mé lyes igé nye it is fel mér jük,
és a kö vet ke ző al ka lom mal igyek szünk tel je sí te ni a kí ván -
sá gu kat. Az egyik épü let ben haj lék ta la nok is van nak, ne -
kik kü lö nö sen is pró bá lunk se gí te ni. Var ró kész let, szap -
pan, szem üveg, pa pír zseb ken dő, kon zer vek, ol vas ni va -
ló: ilyes mi re min dig szük ség van egy hosszabb kór há zi
tar tóz ko dás fo lya mán. Min den fé le ol vas ni va lót is vi szünk.
Az ér de kes, ta nul sá gos cik ke ket több pél dány ban le szok -
tam fény má sol ni. Na gyon fon tos nak tar tom hang sú lyoz -
ni, hogy az öku me né szel le mé ben vé gez zük a szol gá la -
tun kat, min den ki meg győ ző dé sét tisz te let ben tart juk. Ép -
pen most fo gok be vin ni ró zsa fü zért egy ka to li kus
asszony nak…

– Mi len ne az az egy do log, ami ről azt gon do lod, hogy
föl tét le nül ér de mes tud ni ró lad?

– Sze re tem a prob lé má kat! Aki is mer, az tud ja, hogy
a fel me rü lő ne héz sé gek en gem nem szok tak le tör ni, in -
kább új ak ti vi tás ra sar kall nak. Gon dol ko dom, a tö röm
a fe jem, ke rül ge tem a dol got. Ad dig nem nyug szom, amíg
meg ol dást nem ke re sek. Több nyi re meg is ta lá lom…

g B. É.

Egy em ber, aki sze re ti a prob lé má kat

Im má ron há rom-négy éve mű kö -
dik csü tör tö kön dél utá non ként a
ze nés fog lal ko zás a Kis kun ha la si
Sem mel weis Kór ház pszi chi át riai
osz tá lyá nak az ebéd lő jé ben, meg hitt,
ott ho nos, ba rát sá gos kör nye zet ben.
Hogy mi ről is van szó? Ez nem is ten -
tisz te let, nem is bib lia óra, ha nem egy
olyan kö zös sé gi al ka lom, ame lyen
min den ki részt ve het, akit ér de kel,
val lás tól füg get le nül.

A ze nei anyag ve gyes, hall ga -
tunk pán sí pot, or go na mu zsi kát,
hár fát, né hány szép éne ket a Nox
együt tes től, zsol tár éne ke ket Se bes -
tyén Már tá tól és Gryl lus Dá ni el től,
ke resz tény éne ke ket és re la xá ci ós
ze nét is. A ze ne szá mok, éne kek
kö zös jel lem ző je, hogy gyó gyí tó
ha tás sal van nak a lé lek re. A tu do -
mány is iga zol ja, hogy pél dá ul a gre -
go ri án éne kek po zi tív mó don hat -
nak bi zo nyos agy mű kö dé si fo lya ma -
tok ra. Lu ther Már ton sze rint pe dig
„az ih le tett ze ne ne me sí ti, csi szol -
ja az em be ri lel ket”…

A fog lal ko zá so kon el hang zik egy
tan me se vagy egy tör té net a Szent -
írás ból – at tól füg gő en, hogy mi lyen
a je len lé vők össze té te le –, és né -
hány be ve ze tő gon do lat után le he tő -

ség adó dik a té má ról vagy bár mi
más fel me rü lő kér dés ről be szél get ni.

Az osz tály fő nő vé re így nyi lat ko -
zott er ről: „Ez a fog lal ko zás a be te gek -
ben meg erő sí ti azt, hogy az em ber
alap ve tő szük ség le te – a má sok hoz
va ló tar to zás – el ér he tő. Prob lé má -
ik kal nem áll nak egye dül, a kö zös ség
ere je akár ki utat is mu tat hat.”

Most pe dig néz zük, mit mon da nak
azok, akik részt vet tek a már ci us 12-i
fog lal ko zá son!

Egy nő a je len lé vők kö zül: „Eze ket
a fog lal ko zá so kat nem egy hé ten
egy szer kel le ne tar ta ni. Mint te rá pi -
ás ke ze lést be ve zet ném a ze nét és a
be szél ge tést is. Az ilyen be szél ge té -
sek azért is jók, mert a fá jó ér zé se ket
is ki be szél he tem ma gam ból egy kö -
zös ség ben.”

Egy fér fi a je len lé vők kö zül: „Va ló -
ban te rá pi ás ha tá sa van egy ilyen fog -
lal ko zás nak. Jó volt itt len ni az em -
be rek kö zött, ott hon ma gá nyos va -
gyok. A ze ne, a be szél ge tés is jó ha -
tás sal volt rám. Most elő ször tud tam
szív ből mo so lyog ni.”

Az is elő for dul, hogy a ze nés fog -
lal ko zás ha tá sa túl nő a kór ház fa la -
in. Van, aki ke re si a he lyét ott hon is
egy lel ki kö zös ség ben. Egy ked ves,

kö zép ko rú hölgy részt vett a fog lal -
ko zá so kon, ami kor a kór ház ban volt,
az utób bi egy év ben pe dig ima há -
zunk ban lát juk őt va sár na pon ként.
Lát va, hogy szí ve sen jár a fog lal ko -
zá sok ra, meg kér dez tem tőle, hogy
mit je len tet tek a szá má ra ezek az al -
kal mak.

– Jól érez tem ma gam. Test vé ri es,
bé kés volt. Min dig meg be szél tük,
ki nek mit je len tett a ze ne. Meg tud -
tunk nyíl ni egy más előtt, jó volt be -
szél ni az ér zé se ink ről. Meg nyug ta tó
volt. Ezek az éne kes-be szél ge tős al -
kal mak ve zet tek ar ra, hogy ke res sem
a he lyem egy gyü le ke zet kö zös sé gé -
ben. Sze re tek oda jár ni, és meg ta lál -
tam, amit ke res tem. Fáj, ami kor nem
tu dok el men ni, hi ány zik az ének, a
lel ki fel töl tő dés. Szí ve sen já rok majd
a most in du ló bib lia kör al kal ma i ra is,
jó, hogy lesz le he tő ség a be szél ge té -
sek re is.

* * *

Na gyon örü lök, hogy igen jó a kap -
cso lat az osz tállyal, a sze mély zet tel,
a kór ház ve ze tő sé gé vel, jó együtt
gon dol kod ni, együtt mun kál kod ni a
kö zös ügy ér de ké ben.

g Hon ti Irén

Ze nés fog lal ko zás mint te rá pia 

Jó kér dés. Va ló ban sok szor ta lál ko -
zom ve le.

A kér de zők ar ra utal nak ez zel,
hogy ri asz tó an ne héz nek ta lál ják a
na pon kén ti szem be sü lést a szen ve -
dés sel. Csak ugyan, ide ig-órá ig ki le -
het ke rül ni ezt a prob lé mát, el le het
búj ni elő le. A kér dés azon ban az,
hogy ér de mes-e.

Min den ki pró bál ja a ma -
ga ma gya rá za tát meg ta lál -
ni. Be val lom, van nak olyan
hely ze tek, ami kor én sem
le lem a vá laszt. Kór ház lel -
ké szi mun kám kez de tén
be le es tem ab ba a hi bá ba,
hogy „ma gam ra vet tem”
má sok szo mo rú sá gát, fáj -
dal mát, és nem egy szer azon
vet tem ész re ma gam, hogy
jár tá nyi erőm sem ma radt.

A vi lág szen ve dé sét nem
ne kem kell ci pel nem, meg -
ta nul tam én ezt már a teo -
ló gi án, még is meg kel lett
ta nul nom a gya kor lat ban is
al kal maz ni.

Gyök össy End re „lel ki ki-
és be mo sa ko dás nak” ne -
ve zi azt a fo lya ma tot, aho gyan a lel -
ki gon do zó fel ké szül a ta lál ko zás ra,
be szél ge tés re, majd aho gyan azt
ma gá ban el en ge di, a fáj dal mak kal,
szen ve dé sek kel együtt oda ad ja an -
nak, aki nek a ke zé ben ér tel met
nyer nek a jaj sza vak is. Nem em be -
ri ér tel met per sze. Nincs lo gi kus ma -
gya rá zat.

Lel ki gon do zó ként fon tos tud nom,
hogy nem kell ma gya rá za tot, meg ol -
dást pro du kál nom. Jób köny vé nek
kulcs üze ne te is az, hogy meg ér tő sze -
re tet re van szük sé ge a szen ve dő -
nek. Ez az, amit em ber társ ként ad -
ha tok ne ki.

De azt is sze ret ném most el mon -
da ni, hogy időn ként, a le vá rat la nabb
pil la na tok ban – a ke gye lem per cei
ezek – ki nyí lik az ég, és be ra gyog ja
az élet de rű je. Per sze ne ért se sen ki
fél re, et től nem lesz ke ve sebb a szen -
ve dés, plá ne nem le het egyet len kéz -

moz du lat tal le sö pör ni az asz tal ról…
De még is, tör té nik va la mi ezek ben a
ke gyel mi pil la na tok ban.

Nem rég az egyik kór ház kö zös sé -
gi szo bá já ban ül tem együtt egy mű -
tét re vá ró, rég óta be teg asszonnyal.
Cso dál tam azt a bel ső meg győ ző dés -
ből ere dő meg nyug vást, aho gyan az
ál la po tát ke zel te. Egy szer csak rám

mo soly gott, és azt mond ta: „Az élet
olyan gyö nyö rű.” Cso dák cso dá ja,
hi he tő nek hang zott a szá já ból.

Ő ju tott az eszem be, ami kor a mi -
nap a ke zem be akadt egy ré gi no tesz -
be be jegy zett Ham vas Bé la-idé zet: „A
leg na gyobb erő nem a harc és a küz -
de lem és a lá za dás és a hő si es ség, ha -
nem a de rű. Csak a de rű te he ti meg,
hogy nem lá zad. Meg tud ja fé kez ni az
el lent mon dást. Az élet nem azért
van, hogy el lent mond ja nak, hogy
ve le meg vál toz tas sák a vi lá got és le -
győz zék, és har col ja nak ve le, ha nem
hogy él jék. A tel jes élet pe dig: az
öröm. Örül nöd kell, igaz nak kell len -
ned, de rült nek, te rem te ni kell, és ki
kell nyíl nod bol do gan. Aki nem örül,
az nyo mo rult, és nyo mo rult sá gá val
be szennye zi a vi lág szép sé gét.”

Szó val, hogy bí rom „ezt”? Mi cso -
da kér dés…

g Ba logh Éva

Te hogy bí rod ezt?!

Meg győ ző dé sem, hogy amit az em -
ber szí ve sen vé gez, és hi va tá sá nak
te kint, az nem je lent szá má ra ter het.
A sok szen ve dés lát vá nya,
a meg rá zó élet tör té ne tek
hat nak rám is, de egy részt
erőt ké rek és ka pok hoz zá
új ra és új ra a csen des,
szem lé lő dő imá im ban,
más részt to vább adom Jé -
zus nak azt, amit oly ne héz
el hor doz ni. Se gít sé get je -
lent az is, hogy van, aki vel
meg tu dom be szél ni azt,
ami en gem is túl sá go san
meg ter hel. To váb bá mun -
kám ban nagy se gít sé get je -
lent a lo go te rá pi ai kép zett -
sé gem, a Vik tor E. Frankl-
fé le, ér té kek re, ér te lem re
irá nyu ló te rá pi ai irány zat,

amely a szen ve dé sek kö ze pet te is ke -
re si az élet ér tel mét.

g Hon ti Irén

Hogy bí rod ezt?!

K Ó R H Á Z M I S S Z I Ó I
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Azt gon do lom, „hi per ak tív” va gyok,
és na gyon tu dok „pö rög ni”. Hajt a sok
te vé keny ség. Né ha ma gam is meg le -
pő döm, hogy egyes dol go kat mi lyen
gyor san tu dok el in téz ni. Ez így el lent -
mon dá sos, mert úgy tű nik, mint ha a
be te ge ket is per cek alatt meg lá to gat -
nám. 

Ér de kes: ahogy a kór ház ba érek,
meg vál to zik az idő ér zé ke lé sem.
Át ve szem azt a szem lé le tet,
ame lyet a be te gek su gá roz nak
fe lém. Nincs je len tő sé ge az idő -
nek. Nem fon tos, hogy hány óra
van, mi lyen nap, sőt né ha még
a hó na pok sem szá mí ta nak.
Per sze a kór ház nak is van na pi
idő be osz tá sa, na pi rend je. A vi -
zi tek, a ke ze lé sek, a mű té tek ide -
je meg ha tá roz za a be teg ben ti
éle tét is. De ez már egy tel je sen
más di men zió.

Ami kor le ülök egy-egy be teg
mel lé, szá mom ra is el tű nik az
idő, le las su lok, nyu godt le szek.
Csak egy fon tos szá mom ra:
hogy min den ér zé kem mel őrá
fi gyel jek, és ak kor szól jak, ha szük sé -
ges. Mé lyen meg érint az em be rek tör -
té ne te, sor sa. Van, hogy sír va me gyek

ha za fe lé, még is gyak ran ér zem azt,
hogy na gyon so kat ka pok a be te gek -
től. Ka tar zis nak ne vez ném ezt az él -
ményt. A ka tar zis ere de ti je len té se:
tisz tu lás, sza ba du lás.

Tu dom, hogy van nak, akik úgy
gon dol ják, hogy ta lán nincs is szük -
ség ránk, kór ház lel ké szek re. Ez a tu -
dat nem ép pen fel eme lő. Még sem

eze ken a vé le mé nye ken tá jé ko zó -
dom, ha nem azon, amit min den kór -
há zi szol gá lat nyo mán át élek. A lel -

kem ben, a szí vem ben ér zem, hogy
szük ség van rám, hogy nem hi á ba va -
gyok itt. Ez a bel ső mo ti vá ció ta lán a
leg fon to sabb.

A ren ge teg ten ni va lóm, a ro ha nás,
pör gés mel lett is meg le pő en so kat
bam bu lok. Bam bu lás nak hív juk azt
az ál la po tot, ami kor a sze münk egy
hely re ré ved, szin te olyan, mint ha a
sem mi be bá mul nánk. Ha ez vé let le -
nül tár sa ság ban esik meg ve lünk,
ak kor fur csán néz nek ránk, és meg -
kér de zik: „Ho vá me rűlt el szép sze -
med vi lá ga?” A bam bu lás va ló já ban
az agy nak az a te vé keny sé ge, amely
az át élt ese mé nye ket se gít fel dol goz -
ni. Er re mind egyi künk nek szük sé ge
van, csak rosszul to le rál ja a tár sa dal -
munk. Ne vez het jük ezt szak szó val is:
ez a ki mo sa ko dás fá zi sa.

Szük sé gem van rá, hogy ne ter hel -
jen meg, ne te gyen be teg gé az em be -
rek sok-sok nyű ge, ba ja, és hogy azt
az élet örö met köz ve tít sem, ame lyet
Is ten től kap tam. Van egy-két reg gel,
ami kor meg te he tem ezt.

Azt ér zem, a he lye men va gyok.
Azon a he lyen, ame lyet Is ten ren delt
szá mom ra.

g Hei ne mann Il di kó

Te ho gyan bí rod ezt?

– Il di né ni, ki do bál tam a Bib li ád -
ból a sze me tet. Nézd, csak eze ket a
könyv jel ző ket tar tot tam meg! – ad -
ja a ke zem be el sős ta nít vá nyom a
Bib li á mat. Ar cán lel ke se dés, vár ja,
hogy meg di csér jem. 

Két ség be eset ten né zek rá. Rosszat
sej tek.

– Még is mit do bál tál ki be lő le?
Mu tasd! – ké rem szá mon. A di csé -
ret el ma rad. Márk le hor gasz tott fej -
jel a sze me tes hez ve zet. Egye sé vel
sze de ge tem ki be lő le az össze gyűrt
ga la csi no kat. Az asz tal ra te szem
őket, és meg pró bá lom ki si mí ta ni
va la mennyit. A kis fiú meg szep pen -
ten se géd ke zik.

– Nem akar tam rosszat – mond ja.
– Mi nek kel le nek ne ked ezek a cet lik? 

A jegy zet fü zet ből ki té pett pa pír -
da ra bok nem tűn nek ér té kes nek.
Szá mom ra még is na gyon fon to sak.

– Tu dod, mind egyi ken ne vek van -
nak. Olyan em be rek nek a ne vei, aki -
ket kór ház ban lá to gat tam meg –
ma gya rá zom.

– De mi ért őr zöd meg őket? És
mi ért pont a Bib li ád ban? Tedd a fi -
ó kod ba eze ket! Ak kor nem ve szí ted
el egyi ket sem – ja va sol ja Márk.

– Nem tu dom. Bib li á val szok tam
lá to gat ni. A né ni, aki vé gig jár ja a
kór há zat, és meg kér de zi a be te ge ket,
hogy ki sze ret ne be szél get ni ve lem,
a jegy zet fü ze té be ír ja be a ne vü ket
és a kór te rem szá mát, ahol fek sze -
nek. Ami kor ta lál ko zik ve lem, ki té -
pi a fü ze té ből a la pot, én meg be te -
szem a Bib li ám ba, és úgy me gyek lá -
to gat ni. Elő ször vé let le nül hagy -
tam a Bib li á ban a ne ve ket, most már
aka rat tal te szem be le őket. Jó ér zés,
hogy ott van nak. Nem min den em -
ber re em lék szem már, de ha meg lá -

tom va la me lyi kük ne vét, is me ret le -
nül is gon do lok rá. Szí ve sen ta lál koz -
nék ezek kel az em be rek kel, és meg -
kér dez ném tő lük, hogy van nak, meg -
 gyó gyul tak-e már.

– Mi ért nem te szed? – kér di ta nít -
vá nyom kí ván csi an.

– Nem tu dom, hol lak nak, még a
te le fon szá mu kat sem is me rem. Csak
a ne vü ket őr zöm. Ar ra gon do lok,
hogy Is ten tud ró luk, és fon to sak szá -
má ra a be teg em be rek. Én nem te he -
tek ér tük so kat. Ket tőt még is. Meg -
őriz he tem ne vü ket a Bib li ám ban, és
imád koz ha tok ér tük. A töb bit Is -
ten re bí zom.

– Fel írod ne kem egy lap ra apa,
anya és a te sóm ne vét? Sze ret ném be -
ten ni a ne vü ket a hit tan köny vem be.

– Jól van – mon dom. És már írom
is. Apa, anya, Esz ter.

g – heinemann –

Pa pír cet lik a Bib li á ban

Tavaszi vad szelek vizet árasztanak,
Vadak, madarak most társat választanak,
Körül égen-földön gyürkőzik az élet,
Tavaszi fűszer száll, vérszaga a szélnek,
Véré, mely élvezni, nemzeni türemlik,
Gyönyörű véré, mely szelíden kiömlik,
Erő ágaskodik, ölelve meg ölve,
Részeg ködben úszik minden, ami közel,
Az tudja, mi a test, aki árnyat ölel.

Az tudja, mi a test, aki szenved vele,
Te tudod, Istenem, szenvedés istene,
Te tetted, a lélek jogát el nem veszti,
Bár a tavaszi szél vérszagban füröszti,
Kezed alkotását szeretni se bűn még,
Mielőtt e földről végképp tovatűnnék,
Alkony rózsaszínét, reggel kékjét, zöldjét,
Az embert, akinek testét itt felöltéd,
Amit teremtettél, szereted, szeretted
Akkor is, mikor már vitted a keresztet.

Szeretted akkor is, mikor már szögeztek,
Szenvedés istene, Te tudod a testet,
S amióta láttam, mi érte a váltság,
Elhiszem már én is test feltámadását,
Nekem is az kellett, mint régen Tamásnak,
Hogy hitetlen ujjat drága sebbe mártsak,
Megtanultam én is, amióta láttam
Édes-dacos arcát feketedni lázban –
Így szállt el a lélek utána azonban
Felragyogott a test bátor nyugalomban.

Elárvult testének büszke biztonsága
Mosolyogva indult sírba, őszi sárba,
Mosolyát őrzi az újuló kikelet,
Hegyek, habok, hosszú útra hívó szelek.
Tavaszi szél zendül, mintha az az angyal
Szólana belőle vad, tavaszi hanggal,
Aki rég a nőknek – amikor kerestek
S nem lelték fűszerrel kenegetett tested –
Kiáltott. Most nekem zeng, zenél, zúg, zizeg:
Holtak közt az élőt miért keresitek?

Hol van most az asszony, kit ősszel temettek?
Csak Te tudod, aki vitted a keresztet
Vérben, veritékben Koponyák Helyére,
Mit kapott gyönyörű testéért cserébe,
S felzsendülő fűben, felzendülő szélben
Tudom halálodat, őérte, énértem,
Dárdának dúlását, tavasz gyors múlását,
Szép erős ifjúság hirtelen hullását:
Keresztre feszülni, borulni a rögre,
Aki elveszíti, az nyeri örökbe.

Vas István

Húsvéti ének a testről
(Részletek)

– Ön hogy ke rül ide? Ez a fej-nyak
se bé sze ti osz tály, de úgy lá tom, hogy
Ön nek a lá bán van seb. Ta lán or vo -
si té ve dés…? – kér de zem egy mo soly -
gós, bi ce gő be teg től a fo lyo són. A fér -
fi ne vet ve fog lal he lyet mel let tem.

– Ha már meg szó lí tott, tud ja,
mit, játsszunk egy ki csit! Ter mé sze -
te sen nem a lá bam nak van ba ja. A
com bom ról ül tet tek egy bőr da rab -
kát egy test ré szem be, ami ből vi -
szont ki ope rál tak egy da ra bot. Ta -
lál ja ki, hogy ho va! – a fér fi hun cu -
tul mo so lyog. Lát szik raj ta, na gyon
él ve zi a hely ze tet, és az is, hogy fo -
gal ma sincs, ki vel be szél. 

Be le me gyek a já ték ba. Ala po san
vé gig né zem. Han go san gon dol ko dom.

– A lo gi kus az, ha a fe jén, a nya -
kán ke re sem a má sik seb he lyet, az
át ül te tés he lyét. De nem lá tom. Ta -
lán a ru há ja el ta kar ja – töp ren gek.

– Nem ta lált. Nem ta kar ja el a
ru hám. Elég vic ces is len ne, ha ar -
ra hely re ru ha da ra bot húz nék. 

Öröm mel nyug táz za, hogy a fel -
ad vány ki fo gott raj tam, és el ső re
nem ta lál tam ki, ho va lett a comb -
já ból egy da rab.

Te tő től tal pig szem ügy re ve szem
új ból. A fér fi han go san fel ne vet. A fo -
lyo són me nő nő vé rek mo so lyog va
néz nek rám. 

– Jó, hogy Im re ilyen jó ke dé lyű,
egész más az osz tály han gu la ta tő -
le. Kár, hogy hol nap ha za en ged jük
– mond ja az egyi kük. 

Ha son ló kép pen gon do lom én is.
– Fel adom – köz löm.
– Na, nem ad hat ja fel ilyen

könnyen! Annyit el áru lok, hogy
csó ko lóz ni nem lesz túl él ve ze tes
ve lem. De majd bo rot vál ko zom
előt te.

Döb ben ten né zek rá. Az ar cán
sem mi nyo ma mű té ti be avat ko -
zás nak. Va jon mi hez kell ne ki a
bo rot va? Lát va el hűlt ar co mat,
meg kö nyö rül raj tam. Ki dug ja a
nyel vét.

– A nyel ve met néz ze. Elő re meg -
mond ták, hogy egy ide ig nő ni fog raj -
ta a szőr. Ezért kell bo rot vál nom. 

Ka csint egyet. 
– Na, jó me gyek – áll fel. Ahogy

a kór te rem aj ta já ra te szi a ke zét,
még meg kér di:

– Egyéb ként Ön hogy ke rül ide?
Szo ci á lis mun kás? Pszi cho ló gus,
nő vér?

– Ön se ta lált el ső re. De meg kö -
nyö rü lök ma gán. Lel kész va gyok.

– Hopp. Bo csá nat. Én meg majd -
nem ud va rol ni kezd tem – mond ja,
és el tű nik az aj tó mö gött.

g –n –ó

Na de mi hez kell a bo rot va?
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„Ésszel já rom be a Föl det!” – ez
volt a jel mon da ta Vám béry
Ár min nak, a Ma gyar Föld raj -
zi Tár sa ság el ső al el nö ké nek.
Ez a mot tó ja a szer ve zet A
Föld gömb cí mű fo lyó ira tá nak
is, csak úgy, mint a lap ál tal a
2008/2009-es tan év re meg hir -
de tett nem zet kö zi kö zép is -
ko lai ta nul má nyi ver seny nek,
amely re össze sen nyolc van is -
ko lá ból – még Er dély ből is! –
je lent kez tek. A pén te ki bony -
há di kö zép dön tő be a leg jobb
ti zen négy, on nan pe dig a
szom ba ti dön tő be a leg jobb
nyolc csa pat ju tott be.

A két fős csa pa tok nem ki zá -
ró lag föld raj zi alap is me re te ik -
ről ad tak szá mot, sőt! Ál ta lá -
nos mű velt sé gi kér dést is kap -
tak bő ven Gru ber Lász ló tól, a
bony há di gim ná zi um föld -
rajz–tör té ne lem sza kos, Pro
Geo gra phia dí jas ta ná rá tól. A
Föld gömb szer kesz tői őt – az

„Igé nyes világcsavargók” el ne -
ve zé sű ex klu zív hazai lis tán is
jegy  zett pe da gó gust – kér ték
fel ugyan  is a fel ad vá nyok
össze ál lí tá sá ra és a ve tél ke dő
le bo nyo lí tá sá ra. A fel ada tot –

di ák jai leg na gyobb bá na tá ra –
egy „fel té tel lel”, ne ve ze te sen
az zal a ki té tel lel vál lal ta, hogy
az is ko la nem in dít csa pa tot a
ver seny ben.

– Gim na zis tá ink jól is me -
rik a stí lu so mat, sejt het ték
vol na, mi lyen kér dé sek re, fel -
ada tok ra szá mít hat nak tő -
lem. Bár ne he zen fo gad ták el
a dön té se met, de azért se gí -

tő ként min den ben szá mít -
hat tam rá juk – mond ta Gru -
ber Lász ló, hoz zá té ve, hogy
majd kvíz klub bal en gesz te li ki
ta nít vá nya it.

10 e 2009. március 22. Evangélikus Életfókusz

3. Két nap alatt a Föld körül
Ta valy még csak re gi o ná lis
szin ten ren dez ték meg a
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Kol lé -
gi um ál tal meg hir de tett Lotz
Já nos szö veg ér té si és he lyes -

írá si ver senyt, idén azon ban
már or szá gos volt a meg mé -
ret te tés – a ne gye dik osz tá -
lyo sok ver sen gé sé nek ki vé -
te lé vel, mely ez út tal is csak a
Ba ra nya, So mogy és Tol na
me gyei is ko lák ta nu ló it érin -
tet te. 

Ti zen öt me gye ki lenc ven ál -
ta lá nos és kö zép is ko lá já ból
össze sen ké tez ren ne vez tek a
ver seny re. Az is ko lai és a me gyei
for du ló kat kö ve tő en vé gül a
há rom ka te gó ri á ban (a ne gye -

di ke sek mel lett a he te dik és a
nyol ca dik osz tá lyo sok al kot tak
egy-egy kor cso por tot) össze sen
het ve nen vet tek részt a bony há -
di dön tőn – kö zöt tük volt a ven -
dég lá tó in téz mény né hány di ák -
ja is, ők azon ban ver se nyen kí -
vül töl töt ték ki a fel adat so ro kat.

– Ta nít vá nya ink előtt nem
is me ret len Lotz Já nos sze mé -
lye. Mi vel a szö veg ér té si fel -
ada tok és a toll ba mon dá sok
mind egyi ke a nyel vész pro -
fesszor ról, is ko lánk egy ko ri
di ák já ról szólt, úgy érez tük, je -
len tős elő nyük lett vol na a
töb bi részt ve vő vel szem ben
– ma gya ráz ta dön té sük okát a
ver senyt szer ve ző Lencz né
Vrbovsz ki Ju dit. A gim ná zi um
he lyes írá si, il let ve Lotz-szak -
kö ré nek ve ze tő je el mond ta:
a jö vő ben sze ret nék ki ter jesz -
te ni a ver senyt a kö zép is ko lás
kor osz tály ra is, il let ve nem -
csak az or szág ha tá ra in be lül,
ha nem az egész Kár pát-me -
den cé ben meg hir det nék, és
eset leg az ame ri kai ma gyar
is ko lá kat is be von nák.

A ver seny hez kap cso lód va
a di á ko kat kí sé rő ta ná rok nak
to vább kép zést szer vez tek. A
részt ve vők eze ken elő adást
hall hat tak a szin te ti zá ló iro da -
lom ta ní tás ról, és gya kor la ti
ta ná cso kat kap hat tak a disz le -
xia fel is me ré sé hez és le küz dé -
sé hez.

1. Szövegértés és helyesírás

Sem a pri mer, sem a ma gisz ter
ka te gó ri á ban in du lók nak nem
volt könnyű dol guk a he te dik
Or dass La jos or szá gos re to ri -
ka ver seny el ső for du ló já ban.
Előb bi eknek (ők most elő ször
pró bál ták ki ma gu kat, vagy
ed dig még nem ér tek el he lye -
zést) a „Van-e út lé lek től lé le -
kig?”, utób bi aknak (ők ko ráb -
ban már „áll tak a do bo gón”)
pe dig „Az em ber for mál ja a
tör té nel met? Vagy a tör té ne lem
az em bert?” kér dés(ek)re kel lett
vá la szolniuk – öt perc ben.

A más na pi rög tön zés so rán
még en nél is kevesebb ide jük
(ne ve ze te sen há rom per cük)
volt a szó nok je löl tek nek ar ra,
hogy pél dá ul a „A sze re lem
csoda – Három napig tart?”
té má ról el mél ked je nek – de ne
egy sze rű en csak „fi lo zo fál ja -
nak”, ha nem ha tá ro zott ki ál lá -
suk kal, jól fel épí tett ér ve ik kel,
tisz ta be szé dük kel, ter mé sze -
tes gesz tu sa ik kal, egyé ni sé -

gük meg mu ta tá sá val meg is
győz zék vé le mé nyük ről a zsű -
rit, Nagy né dr. Mar kó Ju li an -
nát, a Nyu gat-ma gyar or szá gi
Egye tem Bölcsészettudományi
Kar Ma gyar Nyel vé sze ti In té -
ze ti Tan szé ke fő is ko lai do -
cen sét, dr. No voth né Bán Er -
zsé be tet, a tol nai Sztá rai Mi -
hály Gim ná zi um igaz ga tó ját,
Mu rá nyi Lász lót, a Ma gyar te -

le ví zió nyu gal ma zott szer -
kesz tő jét, az Or dass La jos Ba -
rá ti Kör kül döt tét, il let ve Csö -
tö nyi Lász ló Ka zin czy-dí jas
elő adó mű vészt.

A min den ko ráb bi nál né pe -
sebb me zőny ből (idén ti zen két
kö zép is ko la hu szon négy di ák -
ja mér te össze ré to ri ké pes sé -
ge it) a pri mer ka te gó ria he lye -
zett je Koch Esz ter (Perczel
Mór Gim ná zi um, Sió fok), Zsi -
ga Zsolt (oros há zi evan gé li kus
gim ná zi um) és Kisgy ura Ka ta
(Bat thyá ny La jos Gim ná zi um
és Szak kö zép is ko la, Nagy ka -
ni zsa) let t.

Ma gisz ter ka te gó ri á ban
egyet len dí jat ad tak ki; az el -
is me rést Lob mayer Li li (bé kés -
csa bai evan gé li kus gim ná zi -
um) kap ta.

A zsű ri – má sok mel lett –
kü lön díj jal ju tal maz ta Ku tyej -
né Ab lon czy Ka ta lint, a bé kés -
csa bai gim na zis ták fel ké szí tő
ta ná rát.

4. Rétorok ringje

Az evan gé li kus is ko lai könyv -
tá ro sok szak mai ta lál ko zó já ról
az ese mény szer ve ző jét és há -
zi gaz dá ját, An tal Má ri át kér -
dez tük: 

– Össze jö ve te lünk ge rin cét
Ba logh Krisz tá nak, az Evan gé -
li kus Pe da gó gi ai Köz pont
szak ér tő jé nek elő adá sa ad ta,
amely a bib lio te rá pia le he tő -
sé ge it taglalta. A re fe rá tu mát
kö ve tő be szél ge tés ben nem -
csak azt jár tuk kör be, hogy
könyv tá ros ként konk ré tan
ho gyan se gít he tünk egy-egy
írás mű vel a prob lé mák kal
küsz kö dő di á kok nak, ha nem
ar ról is meg osz tot tuk a gon -
do la ta in kat egy más sal, hogy
egé szé ben vé ve mi ként ve he -
tünk részt is ko lá ink ne ve lő -
mun ká já ban.

2. „Terápiáról” könyvtárosoknak

Bonyhádi ötös

b Bony há di szel le mi zsen dü lés cím -
mel ren dez tek prog ram so ro za tot
a múlt hét vé gén a Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol -
lé gi um ban. A ve tél ke dők és elő -
adá sok mel lett sok sza bad idős
prog ram is vár ta a részt ve vő ket:
volt tánc ház, ka ra oke a di á kok -
nak és bor kós to lás a ta ná rok nak.
Is ko lán kat, a soproni Eöt vös Jó -
zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko lát
há rom ta nár ból és nyolc di ák ból
ál ló csa pat kép vi sel te. Mi az
evan gé li kus di ák új ság írók to -
vább kép zé sén vet tünk részt, a
töb bi is ko la ta nu ló i val együtt
össze sen nagy já ból hu szon öten. 

Az „Ins tant új ság” – a pa pír ala pú új -
ság ké szí té sé nek el mé le te és gya kor la -
ta cí mű elő adás ke re tén be lül az
Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé gé nek

tag jai – T. Pin tér Ká roly fő szer kesz -
tő, Dob so nyi Sán dor ol va só szer kesz -
tő és Nagy Ben ce ter ve ző szer kesz tő
– is mer tet tek meg min ket az új ság -
ké szí tés fo lya ma tá val.
Meg tud tuk, mi tör té nik
az után, hogy a cik kek
kéz ira tai be ér kez nek a
szer kesz tő ség be: a szer -
kesz tő nek ki kell vá lasz -
ta nia, hogy mely írá sok
ke rül het nek be a kö vet -
ke ző lap szám ba, az ol va -
só szer kesz tő nek el len -
őriz nie kell a kéz ira tok -
ban sze rep lő ada tok he -
lyes sé gét, a he lyes írást
és szö veg hasz ná la tot,
majd pe dig a ter ve ző -
szer kesz tő a meg fe le lő

hely re iga zít ja az írá so kat, olyan for -
mát ad a cik kek nek, hogy nyom tat -
ha tó ak le gye nek. 

Több olyan do log is el hang zott,

amely nem csak az új ság írás ban fon -
tos, ha nem ma gyar órán is fel le het
hasz nál ni. Szem be sül tünk az zal, hogy
bár az in ter net sok eset ben hasz nos
le het, nem fel tét le nül kell kész pénz -
nek ven nünk a vi lág há lón ta lált ada -
to kat. Mi vel az elő adás két rész let ben,
pén tek dél után és szom bat dél előtt
zaj lott, le he tő ség nyílt ar ra, hogy
Dob so nyi Sán dor egy rö vid há zi fel -
adat tal mu tas sa be, hogy az in ter net
gyak ran fél re in for mál ja az em be re ket. 

Cso por tunk ból pá ran úgy dön töt -
tük, hogy es te meg pró bál ko zunk e fel -
adat meg ol dá sá val, ám nem sok si ker -
rel jár tunk. Más nap reg gel per sze to -
vább pró bál koz tunk, és ez út tal ép pen
azt az ered ményt kap tuk, amely re az
ol va só szer kesz tő szá mí tott. 

A szom bat dél előt ti elő adá son

Nagy Ben ce mu tat ta be a közösségi
aktivitásra épülő hírgyűjtő meg ol dá -
so kat. Le he tő ség nyílt ez al ka lom mal
úgy ne ve zett tal ló zott új ság el ké szí té -
sé re is, ami azt je len ti, hogy más új -
sá gok cik ke i ből vá lo gat va ké szül el a
lap. So kan az idő szű ke mi att úgy
dön töt tek, hogy ezt a fel ada tot in kább
ott hon old ják meg, de egy vál lal ko -
zó ked vű pá ros nak há la meg tud tuk,
hogy egy ilyen két ol da las „új ság” el -
ké szí té sé hez mind össze egy óra is ele -
gen dő le het. 

A hét vé ge so rán sok olyan in for -
má ci ó val gaz da god tunk, amely hoz -
zá se gít min ket ah hoz, hogy is ko la új -
sá gun kat új ra élesszük. 

g Fin ta Zsa nett  vég zős ta nu ló

Az Evan gé li kus Élet mun ka tár sai a
mé dia mű he lyen ígé re tet tet tek ar ra,
hogy a di á kok ál tal a prog ram ról írt
tu dó sí tá sok leg job bi kát meg je len te tik.

5. Így zsen dül tünk mi

Könyvtárosok családias légkörben

Koszorúzás Lotz János emléktáblájánál

Villámkérdések dr. Mari László zsűrielnöktől, háttérben
Gruber László
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Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne -
ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol -
gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka -
kért. (Mt 20,28)

Böjt 5. he té ben az Út mu ta tó reg ge li és
he ti igéi az iga zi Fő pap sze mé lyé ről és
szol gá la tá ról szól nak. Az ir gal mas és hű Fő pap, „Jé zus Krisz tus az en gesz te lés
a mi bű ne in kért, de nem csak a mi e in kért, ha nem az egész vi lág bű ne i ért is” (1Jn
2,2; LK). Pas sió- vagy fe ke te va sár na pon Kó rah fi a i val kér jük: Ju di ca! „Ítélj meg
en gem oh Is ten!” (Ká ro li-for dí tás), kér dez zük: „Mi ért kell gyász ban jár nom…?”
(Zsolt 43,1.2) És a vá lasz: „Az én éle tem re es kü szöm, úgy mond az Úr is ten, nem
aka rom a bű nös nek ha lá lát, de hogy in kább meg tér jen és él jen.” (GyLK 705) Lu -
ther így ér té ke li az örök Fő pap szol gá la tát: „Krisz tus az zal, hogy pap, Is tent Atyá -
vá te szi, ma gát pe dig Urunk ká. Drá gább ál do za tot nem ad ha tott az Is ten, mint
mi kor ma gát oda ad ta, és el emész ti ma gát a sze re tet tü zé ben.” Ze be de us két fia
nem is mer te fel a Mes ter ve zér igénk ben meg fo gal ma zott kül de té sé nek lé nye -
gét; di cső sé ges ural ko dá sá ban sze ret né nek osz toz ni, ám Jé zus ki jó za nít: „…aki
el ső akar len ni kö zöt te tek, az le gyen min den ki rab szol gá ja.” (Mk 10,44) Fő pa pi
szol gá la tá val „örök üd vös ség szer ző jé vé lett mind azok számá ra, akik en ge del mes -
ked nek ne ki” (Zsid 5,9). Már Dá vid is azt hir det te, hogy a Mes si ás pap s ki rály:
„Pap vagy te örök ké, Mel ki sé dek mód ján.” (Zsolt 110,4) „Ezért üd vö zí te ni tud -
ja örök re azo kat, akik ál ta la já rul nak Is ten hez, hi szen ő min den kor él, hogy ese -
dez zék ér tük.” (Zsid 7,25) Krisz tus ön ma gát ad ta oda ál do za tul a ke reszt fa ol -
tá rán. „Egy sze ri ál do za ta mind örök re ér vé nyes, s mi üd vö zü lünk, mert hi szünk
ben ne. Aki va la mi egye bet is mel lé je ál lít en nek az ál do zat nak, az is ten ká rom -
lást cse lek szik!” – fi gyel mez tet re for má to runk. Ő így for dít ja Jób val lo má sát:
„Tu dom, hogy az én Meg vál tóm él, és ez után fel tá maszt a por ból. Ak kor majd
bő röm mel vesz kö rül, és tes tem ben meg lá tom az Is tent.” (Jób 19,25–26; Bib lia
ma gya rá zó jegy ze tek kel, 588. o.) Krisz tus fő pa pi ál do za ta na gyobb az ószö vet -
sé gi ál do zat nál; „tu laj don vé ré vel ment be egy szer s min den kor ra a szen tély be,
és örök vált sá got szer zett (…), hogy az el hí vot tak el nyer jék az örök ké va ló örök -
ség ígé re tét”, az el nem mú ló éle tet (Zsid 9,12.15). Pál Is ten tit kát, a meg fe szí tett
Úr Krisz tust hir de ti most nek tek „a Lé lek bi zo nyí tó ere jé vel; hogy hi te tek ne em -
be rek böl cses sé gén, ha nem Is ten ere jén nyu god jék” (1Kor 2,4–5). Az ő ál do za ta
egy szer s min den kor ra ér vé nyes, „mert egyet len ál do zat tal örök re tö ké le tes sé
tet te a meg szen tel te ket” (Zsid 10,14). Kik az el hí vot tak és meg szen tel tek? Ők al -
kot ják a Bá rány, Jé zus kí sé re tét, „akik áron vé tet tek meg a föld ről”. S a mennyei
Je ru zsá le met jel ké pe ző Si on he gyén lát ta őket Já nos, aki hár fák hang ját is hal -
lot ta: „És új éne ket éne kel nek a tró nus előtt (…), és sen ki sem tud ta meg ta nul -
ni ezt az éne ket”, csak akik kö ve tik a Bá rányt, aho va megy; ezek fedd he tet le nek
(Jel 14,3–5). „Őt, Is ten Bá rá nyát zen gi új éne kem, / Őt áld ja meg vál tott éle tem.”
(EÉ 386,3) Csat la ko zol-e hoz zá juk?

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
Jól tud ta, hogy minden nek ren delt
ide je van, és előbb-utóbb úgy is dön -
te nie kell. De mi vel tar tott et től az el -
ha tá ro zás tól, ad dig ha lo gat ta, hogy
meg te gye az utol só lé pést, amed dig
csak le he tett. Az utol só lé pést, amely -
ről a lel ke mé lyén na gyon jól tud ta,
hogy most az a leg fon to sabb. Az
egyet len, ami még meg ment he ti és
élet tel tölt he ti meg az éle tét. Ah hoz
ha son la tos, mint ami lyen a meg té ré -
se volt va la mi kor ré gen. Na gyon ré -
gen. Ak kor, „az el ső sze re tet ide jén” Jé -
zus je len tett ne ki min dent. Úgy érez -
te, hogy ben ne, Is ten ben él, mert va -
ló ság gá vált szá má ra az ige: „…őben -
ne élünk, moz gunk és va gyunk.”
(Ap Csel 17,28)

Az tán las san, fo ko za to san tá vo lod -
ni kez dett az Úr tól. So ha nem kér dő -
je lez te meg a lé te zé sét, de egy nap azt
vet te ész re, hogy már nem akar kap -
cso lat ba ke rül ni ve le. Ha kér dé sei vol -
tak, vagy két sé gek gyö tör ték, nem
volt kí ván csi az Úr aka ra tá ra, nem
tő le kért ta ná csot.

Egy szá má ra ked ves em ber be teg -
sé ge mi att szó lí tot ta meg elő ször új -
ra. Fél ve és bá tor ta la nul. Sok-sok év
szü net után. Hoz zá tar to zó ja vé gül
meg gyó gyult. Az ő lel ke azon ban né -
ma – és to vább ra is be teg ma radt.

Nem mint ha nem adott vol na há -
lát. El len ke ző leg. „Csak” há lát adott.

Szí vét, éle tét, fé lel me it, két sé ge it, be -
tel je se dés re vá ró sor sát el len ben meg -
tar tot ta ma gá nak. Pe dig az idő elő -
re ha lad tá val csak egy re job ban érez -
te és tud ta, hogy épp en nek az el len -
ke ző jét kel le ne ten nie. És ér de kes
mó don azt is tud ta, ho gyan. Még sem
volt hoz zá elég bá tor sá ga.

Jól is mer te ezt a fé lel met. Ez élt
ben ne ak kor is, mi előtt meg tért vol -
na, tel je sen és egé szen rá bíz va ma -
gát Is ten re. Mi előtt ez meg tör tént
vol na, félt. Félt at tól, hogy mi lesz ve -
le, ha „le mond” az éle té ről. Még is
meg tet te. Vég re haj tot ta a kép ze let -
be li ug rást, be le az is me ret len be.
Utá na ko ráb ban még so ha nem ta -
pasz talt bé két, bol dog sá got és nyu -
gal mat ér zett. Meg pi hent Is ten te nye -
rén. És pon to san tud ta, vég re ha za -
ér ke zett.

De saj nos nem ma radt az atyai
ház ban. Idő vel az ér zés el hal vá nyult,
meg ko pott. Nem tud ta meg őriz ni a
hi tét. Né hány fon tos do log ban na gyon
rosszul dön tött. Tisz tá ban volt az zal,
hogy el bu kott. És ak kor azt hit te,
minden nek vé ge. Ha bár ki üre se dett és
szo mo rú volt Is ten nél kül, nem mer -
te meg szó lí ta ni, mert úgy érez te, mél -
tat lan rá. És igaz ság sze rint Is ten sem
be szélt hoz zá már úgy, mint ko ráb ban
min dig.

Ez a hall ga tás volt a leg rosszabb.

El vi sel he tet len nek érez te. Úgy gon dol -
ta, ez ma ga a po kol. Ami kor hall gat
az Is ten. Az tán idő vel rá jött, ha bár ő
va ló ban mél tat lan, ha nem pró bál -
ko zik, nem szól, nem ki ált, nem for -
dul Is ten fe lé, az zal az ör dög mal má -
ra hajt ja a vi zet, mert így örök re tá -
vol ma rad at tól, aki a va ló di, élet tel
te li élet egyet len le het sé ges for rá sa. És
ek kor meg pró bált új ra imád koz ni.
Hal kan, da dog va, las san for mál ta a
sza va kat, ame lyek ne he zen áll tak
össze mon da tok ká. Még is tud ta, Is ten
így is ér ti és hall ja, tü rel mes és sze re -
tet tel jes. Mint ré gen.

Amint ezt meg ér tet te és el is fo gad -
ta, a fe je ki tisz tult, és szí vé ben las san
aka rás sá, majd tet té for má ló dott a
vágy: ug ra ni! Új ra be le akar ta vet ni
ma gát a vé dő, óvó „sem mi be”, amely -
ről már tud ta, hogy va ló já ban egyet
je lent a „min den nel”. Is ten nel. Még -
is félt. Mert ak kor ra már na gyon
gyen ge volt. Egye dül nem csak nem
mert, de nem is tu dott sem mit ten -
ni. Ám Is ten meg kö nyö rült raj ta.
El ve zet te egy kö zös ség be, ahol imád -
koz tak ér te és ve le, és ab ban a pil la -
nat ban tud ta, itt az idő. És azt is
érez te, ké szen áll.

Be huny ta a sze mét, és ug rott. Az is -
me rős is me ret len be. Vég re ha za in -
dult. Vég re ha za ér ke zett.

g Ga Zsu

Ug rás az is me ret len be

„Ha te hát a Fiú meg sza ba dít ti te ket,
va ló ban sza ba dok lesz tek.” (Jn 8,36)

Las kai György né va gyok. Negy ven hat
évig sem mi kö zöm nem volt az Úr -
hoz, né ha egy-egy „Is te nem, se gíts!”
vagy egy dur vább ki fe je zé sen kí vül,
leg alább is én úgy gon dol tam. Gö rög
ka to li kus nak let tem ke resz tel ve, de
val lá so mat nem gya ko rol tam. 2005
jú ni u sá ban mun ka kö ri vál to zás foly -
tán ke rül tem új te rü let re, de ugyan -
azon a mun ka he lyen. Itt egy – most
már test vé rem nek ne vez he tő – kol -
lé ga nőm bib lia ol va sá sa és szem lé le -
te fo gott meg egy ki csit. Na gyon kö -
szö nöm az Úr nak, hogy annyi tü rel -
met adott, és el tud ta vi sel ni a nagy
kö te ke dé se i met és hi tet len sé ge met.

2005. de cem ber 10-én hí vá sá ra
el men tem a nyír te le ki temp lom szen -
te lé sé re, ami ak kor csak ki rán du lás -
nak in dult szá mom ra. Az Úr már ak -
kor pró bált be szél ni ve lem, csak én
még nem hal lot tam. Ez zel az igés lap -
pal várt: „Íme, nyi tott aj tót ad tam
eléd…” (Jel 3,8) „Él az Úr, ál dott az én

kő szik lám, ma gasz tal tas sék sza ba dí -
tó Is te nem!” (Zsolt 18,47)

Is ten to vább ra is tü rel mes volt
hoz zám nya kas sá gom el le né re. 2006
már ci u sá ban Bia tor bágy ra men tem
egy női hét re, ahol meg tér tem, de az
énem sok min den ben úr akart ma -
rad ni. Há zas sá gunk már ek kor a
csőd szé lén állt az al ko hol mi att.
Mind ket ten hi báz tunk, nem tud -
tunk nem in ni.

A ve sze ke dé sek tett le ges sé gig fa jul -
tak, ami a nagy ko rú fi a in kat el tá vo -
lí tot ta tő lünk. A ki csi pe dig ve szély -
be ke rült, mert nem tud tuk biz to sí -
ta ni szá má ra a nyu godt élet kö rül mé -
nye ket. Ek kor a Fi la del fia Ala pít -
vány hoz for dul tam, ahol nagy lel ki se -
gít sé get kap tam. El in téz ték, hogy
Dö mös re me hes sek, és se gí tet tem
min den ad mi niszt rá ci ós mun ká ban.

Be ad tam a vá ló pert is. Dö mö sön
döb ben tem rá, hogy nem csak egyes
dol go kat, ha nem az egész éle te met
kell az Úr ke zé be ten nem. Ha így te -
szek, ak kor tu dom az Úr se gít sé gét
és irá nyí tá sát jól meg ér te ni. Ezt meg -
té ve cso dák so ro za ta kez dő dött el éle -

tünk ben. Is ten nek az volt a ter ve,
hogy együtt ma rad junk, mert ad dig,
amíg én Dö mö sön meg sza ba dul tam
az al ko hol tól, fér jem – Is ten se gít sé -
gé vel – itt hon sza ba dult meg, és kö -
ze le dett az Úr fe lé. 2006 ok tó be ré ben
Bia tor bágy ra men tünk há zas pá ri
csen des hét re, ahol ő is szí vé be fo gad -
ta az Urat. Itt meg kért ar ra, hogy há -
zas sá gi év for du lónk al kal má ból kér -
jük az Úr ál dá sát, ami re no vem ber
ötö di kén sor is ke rült.

Ott hon az ebéd nél oda tud tunk
áll ni a gyer me ke ink és az apó som
elé, és bo csá na tot tud tunk kér ni
tő lük az el múlt idő kért. Ők úgy
nyi lat koz tak, hogy örül nek a vál to -
zás nak, és druk kol nak ne künk, hogy
to vább ra is így le gyen. Most már
kezd ki ala kul ni egy iga zi csa lá di
kap cso lat. Na gyon so kat je lent, hogy
az Úr ral és egy más ra fi gyel ve tud -
tunk él ni. Az al ko hol rab sá gá tól
meg sza ba dul tan, a na pi gon dok
mel lett is bol do gan az Úr ve ze té sé -
re fi gyel ve él jük az éle tün ket.

g Las kai György né, Ma ri ka
(Ke me cse)

Al ko hol nél kül, sza ba don

Egy há zunk múlt ja
a „gyó gyí tó em lé ke zés” je gyé ben

A Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz ség fó rum so ro za tot ren -
dez egy há zunk múlt já nak jobb meg is me ré se cél já ból. Az elő adá sok és
meg be szé lé sek az 1945–1990 kö zöt ti éve ket öle lik fel hét al ka lom ra bont -
va. Az el ső fó rum ra már ci us 30-án, hét főn 19 óra kor ke rül sor a De ák
tér 4. szám alat ti gyü le ke ze ti te rem ben.

Té ma: Új já épí tés és út ke re sés a vi lág há bo rú ár nyé ká ban. 1945–1948:
Raffay Sán dor püs pök és Or dass La jos el ső püs pö ki kor sza ka. A fó ru mot
Gáncs Pé ter püs pök és Só lyom Je nő fel ügye lő nyit ja meg. Mo de rá tor: dr.
Har ma ti Bé la. Elő adók: dr. Bo le ratz ky Ló ránd és dr. Ha fen scher Ká roly.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az egy ház köz ség el nök sé ge.

H I R D E T É S

Női sze re pek a Bib li á ban, a Ko rán ban és a je len ben cím mel be szél ge tünk
a Ke len föl di Kö zép kör ben a kö vet ke ző al ka lom mal. Dr. Blázy Ár pád né
elő adá sa ve ze ti fel a té ma kö zös to vább gon do lá sát. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk áp ri lis 3-án, pén te ken 20 órá ra gyü le ke ze tünk ta nács -
ter mé be (Bu da pest XI. ke rü let, Bocs kai út 10.).

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk az egy há zi ze ne iránt ér dek lő dő ket az Evangélikus Kán -
tor kép ző In té zet té li tan fo lya má nak idei vizs gá já ra, ame lyet áp ri lis 4-én,
szom ba ton fél 11-től tar tunk a fó ti Man dák-ott hon ban (Ber da J. u. 3.).
Idén négy test vé rünk is pá lyá zik a kán to ri ok le vél re, az in té ze tünk ál -
tal ki adott leg ma ga sabb szin tű bi zo nyít vány ra. Ezen az al kal mon
vesszük hasz ná lat ba azt a kis ha ran got, ame lyet Tóth Már ta sár szent lő -
rin ci szol ga tár sunk ado má nyo zott a Man dák-ott hon nak.

A Kán tor kép ző In té zet ta ná rai és ve ze tői

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív min den -
kit fel újí tott gyü le ke ze ti köz pont ja és lel ké szi hi va ta la (1071 Bu da pest,
Dam ja nich u. 28/b. fszt. 1.) szen te lé si ün ne pé re áp ri lis 4., szom bat dél -
után 2 órá ra. A szen te lést vég zi: Győ ri Gá bor es pe res. Igét hir det Gáncs
Pé ter püs pök. Szol gál a gyü le ke zet ének ka ra (FA FÖK). A szen te lé si ün -
ne pet dél után 4 órá tól a meg újult gyü le ke ze ti te rem ben sze re tet ven dég -
ség gel egy be kö tött mű vé szi est kö ve ti, ame lyen Ud va ros Bé la ren de ző,
az Evan gé li um Szín ház mű vé sze ti ve ze tő je 20. szá za di is te nes ver se ket
ad elő. Köz re mű kö dik Zs. Sza bó Má ria he ge dű mű vész, a Liszt Fe renc
Ze ne mű vé sze ti Egye tem he ge dű ta ná ra. A be lé pés díj ta lan! Min den ér -
dek lő dőt sze re tet tel vá runk! Honlap: http://fa sor.lu the ran.hu

H I R D E T É S

A mo son ma gyar óvá ri evan gé li kus temp lom adott
ott hont az el múlt hét szom bat ján a Győr-Mo so -
ni Egy ház me gye pres bi te ri csen des nap já nak. Az
egy ház me gye szin te mind egyik gyü le ke ze te kép -
vi sel tet te ma gát az ese mé nyen. 

Kiss Mik lós es pe res nyi tó áhí ta tá ban az Út mu ta -
tó he ti igé je alap ján szólt a pres bi te ri szol gá lat fe -
le lős sé gé ről. „Aki az eke szer vá ra te szi a ke zét, és hát -
ra te kint, nem al kal mas az Is ten or szá gá ra.” (Lk 9,62)

A pres bi te ri csen des nap el ső elő adó ja Bal czó
And rás volt (képünkön). Az egy ko ri öt tu sá zó
olim pi kon őszin tén val lott evan gé li kus in dít ta tá -
sá ról, meg té ré sé ről, hi té ről. Ez után Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő adott tá jé koz ta tást az új evan -
gé li kus stra té gi á ról. En nek kap csán fó rum be szél -
ge tés is ki ala kult.

Az egy ház me gyei pres bi te ri csen des na pot úr -
va cso rai is ten tisz te let zár ta Já no sa At ti la győ ri lel -
kész szol gá la tá val.

g K. M.

Stra té gi á ról a csen des na pon
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Im már ki lencéves ha gyo mány, hogy
a solt vad ker ti evan gé li kus óvo dá -
ban me se mon dó na pot szer vez -
nek. Idén sem volt ez más képp:
már ci us 13-án hat te le pü lés har -
minc négy bá tor óvo dá sa – ti zen hat
kö zép ső és ti zen nyolc nagy cso por -
tos – vál lal ta a me sé lést. Az el hang -
zot ta kat hat ta gú zsű ri ér té kel te.
La ka tos né Hahc bold Éva ve ze tő
óvó nő, a há zi gaz da kö szön tő sza vai
után a gye re ke ké és a me séé volt a
fő sze rep. Az ered mény hir de tés kor
Gáncs Pé ter né zsű ri el nök osz tot ta
ki a név re szó ló ok le ve le ket és az
aján dé ko kat.

Me se nap
Solt vad ker ten

12 e 2009. március 29. Evangélikus Életgyermekoldal

6.
Al bert és Pong rác lo vag a töb bi baj -
ví vó vi téz zel együtt a vár mö göt ti
hegy re ve ze tő ös vé nyen ban du kolt
fel fe lé.

– Ez az utol só előt ti fel ada tunk
ezen a rend kí vü li baj ví vá son – só haj -
tot ta Pong rác.

– És a leg szo mo rúbb is, hi szen
nagy pén tek kel, Jé zus ke reszt re fe szí -
té sé vel kap cso la tos.

– Sza káll ki rály nem vé let le nül
akar ta, hogy ezen a ma gas he gyen
tör tén jen meg a fel adat tel je sí té se. Hi -
szen Jé zust egy he gyen, a Gol go tán
fe szí tet ték meg.

– Úgy bi zony. Mi u tán a katonák

meg os to roz ták őt,  ki is  gú nyol ták. Bí -
borszínű köpenyt adtak rá, a fejére pe -
dig tövisből font koronát. Jézus sok
he lyen vérzett. A katonák letérdeltek
előt te, és csúfolták. Azt mondták
neki: „Üdvözlégy, zsidók királya!”
Majd ne ki kel lett a ke reszt fát fel ci -
pel ni a Golgota hegyére. A ka to nák
nagy szö ge ket ver tek a ke zé be és a lá -
bá ba. Utá na pe dig csú fol ták. Azt ki -
a bál ták: „Azt mond ta, hogy Iz rá el
kirá lya. Ak kor mi ért nem men ti
meg ma gát?!”

– Nem is egye dül fe szí tet ték meg őt.
Két másik embert is ki vé gez tek ve le
együtt, akik rablók voltak.

– Má ria, az any ja pe dig ott sírt a
töb bi asszonnyal a ke reszt alatt.

Ami kor Jé zus meg halt, nagy sö tét -
ség lett a föl dön. Mi vel pe dig kez dő -
dött a húsvéti ün nep, le vet ték őt a
ke reszt ről, és egy szik la sír ba te -
met ték.

– Köz ben pe dig mi is fel ér tünk a
hegy re, a kan cel lár pe dig már itt is
van. El ho zom tő le a fel ada tot tar tal -
ma zó te ker cset!

A lo va gok nak a kö vet ke ző ke reszt rejt -
vényt kel lett meg fej te ni ük. Ti is meg -
old hatjátok, ha a szövegben vastag
be tű vel írt szavakat a megfelelő
helyre ír já tok. A meg je lölt osz lop ban
ta lál ha tó a meg fej tés.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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El ső íz ben szer vez ovis olim pi át a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer -
mek- és If jú sá gi Osz tá lya. Ti zen hét óvo dánk kö zül ti zen ket tő tu dott ki ál lí -
ta ni ver seny ző csa pa tot a ke rü le ti for du ló ra, ame lyet egy idő ben, már ci us
21-én ren dez tek meg há rom hely szí nen: Győr ben, Al ber tin és Oros há zán. 

A nagy cso por tos ovi sok ból ál ló tíz fős csa pa tok nak ügyes sé gi és sor ver -
se nyek ből ál ló fel ada to kat kel lett tel je sí te ni ük. A ke rü le ti for du lón el ső és má -
so dik he lyen vég zett csa pa tok ju tot tak to vább a má jus 9-én Al ber ti n meg -
ren de zen dő or szá gos dön tő be. Így a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü le tet
Sop ron és Vár pa lo ta, az Észa kit Al ber ti és Irsa, a Dé lit pe dig Oros há za és
Solt vad kert óvo dá sai fog ják kép vi sel ni.

Ovi sok vá lo ga tó ja
az olim pi á ra

Ke rü le ti elő dön tők

b Al bert és Pong rác lo vag nak is mét a Tu dás er de jé ben le vő vár nál van
dol ga: hét for du ló ból ál ló lo va gi tor nán vesz nek részt. Old já tok meg
ti is a nagy he ti ese mény so ro zat hoz kö tő dő fel ada to kat, és a meg -
fej té se ket egy ben, össze gyűjt ve küld jé tek el a szer kesz tő ség cí mé -
re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A vé gén aján dé kot kap tok.

A mesemondó ovisok és a zsűri

A győri helyszín

XVIII. országos hittanverseny
Or szá gos for du ló: áp ri lis 25., szom bat, Bu da pest, Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem

IV. Országos gyermeknap
Május 30., szom bat, Alberti
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Az alberti helyszín

Az orosházi helyszín
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b Mi va ló a temp lom ba? cím mel ál lás fog la -
lás sal for dult ha zai gyü le ke ze te ink hez
egy há zunk püs pö ki ta ná csa. A már ci us 15.
al kal má ból meg szö ve ge zett do ku men -
tum szo kat la nul élénk vissz han got vál tott
ki. Kräh ling Dá ni el nyu gal ma zott bony -
há di es pe res-lel kész vé le mé nyé vel két
hét tel ez előtt az Evan gé li kus Élet ol va sói
is ta lál koz hat tak eze ken a ha sá bo kon.
„Vi szonvá lasz ra” egy há zunk el nök-püs pö -
ke, Itt zés Já nos vál lal ko zott… 

– A lap ban meg je lent és a szó ban tol má csolt
vé le mé nyek ol vas tán-hal la tán az az ér zés erő -
sö dött meg ben nem, hogy már megint el kés -
tünk. El kés tünk, mert az ál lás fog la lás ban érin -
tett kér dé sek ről már leg alább húsz év vel ez előtt
szól nunk kel lett vol na oly mó don, hogy az
irányt mu tas son gyü le ke ze te ink nek, pres bi te -
re ink nek. 

Ma gam már a nyolc va nas évek vé gén
konflik tus ba ke rül tem ak ko ri gyü le ke ze tem né -
hány tag já val, ami kor fel ve tet ték egy má so dik
vi lág há bo rús em lék táb la temp lo mi el he lye zé -
sé nek gon do la tát. Én kez det től azon a vé le mé -
nyen vol tam, hogy ezt temp lom tér be nem
sza bad be he lyez ni. Azt is el mond tam, hogy ha
te het ném – s ha ez zel sen kit nem bán ta nék
meg –, a meg lé vő em lék táb lá kat is ki he lyez tet -
ném a kül ső temp lom fal ra.

Hogy li tur gi kus tér be ne ke rül je nek ilyen táb -
lák, az szá mom ra ma gá tól ér te tő dő. Vo nat ko -
zik ez a nem ze ti zász lók ra is. De a már ci us 15-
i ál lás fog la lá sunk ban nem csak azt ír tuk le, hogy
bi zo nyos dol gok nem va lók a temp lom ba, ha -
nem ja va sol tuk azt is, hogy a temp lom fal ra – kí -
vül ről – min de nütt tűz zék ki a nem ze ti lo bo gót.
Te hát meg kell tud ni kü lön böz tet ni a temp lo -
mot mint köz épü le tet és mint szak rá lis te ret. 

Amit Kräh ling Dá ni el szó vá tesz, az tö ké le -
te sen ért he tő. Lel ki pász to ri szem pont ból az
em ber szá mos dol got nem tud meg ten ni, vagy
na gyon óva to san kell, hogy meg te gyen. Ta lán
ki kel lett vol na egé szí te ni mon dan dón kat az -
zal, hogy a püs pö ki ta nács nem va la mi fé le pu -
ri fi ká tor ként kí ván ja „ki füs töl tet ni” a temp lo -
mok ból a li tur gi kus tér be nem il lő, ám oda a
sze re tet ado má nya ként be ke rült, meg szo kott
tár gya kat, ado má nyo kat. 

Ter mé sze te sen nagy ta pin ta tot igé nyel ez
a faj ta tu dat for má lás. Re mé nye ink sze rint ál -
lás fog la lá sunk ugyan ak kor el in dít hat egy
olyan be szél ge tést a gyü le ke ze tek ben, pres -
bi té ri u mok ban, amely nek ered mé nye ként
ki te szik a temp lom hom lok za tá ra a bent lé -
vő zász lót. Vagy azt mond ják, hogy mű -
anyag vi rág he lyett in kább le gyen élő vi rág az
ol tá ron. Te hát az igé nyes ség fel éb resz té se volt
az egyik cé lunk. Hogy tu da to sod jék: a temp -
lom nem a sze mé lyes am bí ci ók, sze mé lyes
aján dé ko zá si vá gyak min den faj ta gyü möl csét
be fo ga dó tér. Ja va sol juk, hogy az ado má nyo -
zók min dig elő re egyez tes se nek a lel késszel
vagy a pres bi té ri um mal. Így meg le het ne
előz ni a fél re ér té se ket, a ne he zen ke zel he tő
hely ze te ket.

– Az Evan gé li kus Élet ugyan az ál lás fog la -
lás sal több pon ton vi tat ko zó vé le mény nek
adott he lyet, de so kan bi zo nyá ra örül tek an nak,
hogy a püs pö ki ta nács egy ilyen el iga zí tó, tes -
tü le ti meg nyi lat ko zást tett. Hi szen so kan ki fe -
je zet ten kí vá na tos nak tar ta nák, ha egy há -
zunk nak is vol na egy faj ta „ta ní tói hi va ta la”…
Ha azon ban az egy ház ve ze tői ál lás fog la lás
nem kö te le ző ér vé nyű ha tá ro zat, ak kor fel kell
ten nem a kér dést, va ló já ban mi a mű fa ja en -
nek a do ku men tum nak…

– Hi va ta los ál lás fog la lás – ta ná cso lá si szán -
dék kal. Az evan gé li kus tra dí ció alap ján en nél
töb bet nem is igé nyel he tünk ma gunk nak. Ná -
lunk nincs ta ní tó hi va tal, és vall juk meg őszin -
tén, csak nem rég óta kez dünk túl len ni azon,
hogy egy püs pök vagy a püs pö ki ta nács meg -
szó la lá sa ne le gyen – hogy így mond jam –
„kont ra pro duk tív”. 

– A szak rá lis tér meg tisz tí tá sá nak a szán dé -
kát olyan na gyon azért sen ki sem ve he ti rossz
né ven egy há zi ve ze tők től. Az ál lás fog la lás idő -
zí té se azon ban ta lán nem volt a leg sze ren csé -
sebb…

– A ma gyar or szá gi tör té nel mi ke resz tény
egy há zak az el múlt év ti ze dek ben nem egy sé -
ge sen ala kí tot ták ki vi szo nyu kat a nem ze ti
szim bó lu mok hasz ná la tá hoz. Le het sé ges,
hogy a tár gyak szint jén ta lán mi va gyunk a leg -
ke vés bé nem ze ti jel leg gel bí ró fe le ke zet. Én
azon ban nem ér zek meg ha son lást a ma gam
sze mé lyé ben, mert meg győ ző dé sem, hogy
ha a ho ri zon tá lis sí kot a ver ti ká lis sík ba
csúsz tat juk, a ver ti ká lis, transz cen dens kap -
cso la tunk gyen gül. 

A mi nap kül föl di uta mon oda jött hoz zám
va la ki, aki úgy kez dett be szél ni egyik test vér -
egy há zunk nem zet meg tar tó szol gá la tá ról,
hogy su gár zott be lő le az üd vös ség re mény sé -
ge. Ez azon ban ha tal mas teo ló gi ai té ve dés! A
nem zet bol dog sá ga nem azo nos az üd vös ség -
gel, az egy ház nem ak kor töl ti be Jé zus Krisz -
tus tól ka pott kül de té sét, ha a nem ze tet „őr -
zi”. Nem azt mon dom, hogy az egy ház nak nin -
csen ilyen sze re pe, de el kell vá lasz ta ni, meg
kell tud ni kü lön böz tet ni a dol go kat. Ahol ho -
ri zon tá lis, vi lá gi ér té kek lesz nek a szak rá lis tér
félt ve őr zött tár gya i vá, ott el ho má lyo sul hat
a mennyei táv lat. 

Hogy ak kor még is mi ma rad jon meg és mi
ne a temp lom ban? Ha fur csán hang zik is, én
a ha tárt ott von nám meg, hogy amit a hi va ta -
los mű em lék vé del mi ren del ke zé sek bent tar -
tan dó nak ítél nek, azok ma rad ja nak, hi szen
azok hoz nem tu dunk hoz zá nyúl ni.

– A ho ri zon tá lis és a ver ti ká lis sík egy más -
ba csú szá sá ra tu laj don kép pen egy igen fon tos
li tur gi ai pon ton is van pél da az evan gé li kus
temp lo mok ban. Az ora tio oe cu me ni ca ese té ben,
ame lyet ép pen ség gel az ol tár tér ben mond el a
lel kész. Ez az imád ság ar ra hi va tott, hogy –
egye bek mel lett – nem zet fél tő ag go dal ma in kat
is az Is ten elé vi gye. Püs pök úr nem ér zi el lent -
mon dá sos nak, hogy mi köz ben a „pro fán tár gya -
kat” szám űz zük a szak rá lis tér ből, a li tur gia ma -
ga ad le he tő sé get ar ra, sőt elő ír ja, hogy egy más -
ba csúsz tas suk a sí ko kat…?

– A ho ri zon tá lis és a ver ti ká lis egy más ba csú -
szá sa va ló já ban már bő két ezer év vel ez előtt az
in kar ná ci ó ban meg tör tént – a va ló sá gos Is ten -
ként és va ló sá gos em ber ként kö zénk jött Meg -
vál tó ban. De én azt gon do lom, hogy ami kor
zsol tá rok ban, imád ság ban em be ri éle tünk
prob lé má it, tár sa dal mi éle tünk ne héz kér dé se -
it Is ten elé visszük, ak kor nem tör té nik meg ez
az egy be csú szás. Egy zász ló nem azo nos egy
imád ság ban el mon dott, nem ze tért va ló kö nyör -
gés sel. De is mét lem: ki fe je zet ten ja va sol tuk,
hogy a nem ze ti lo bo gók ke rül je nek ki a temp -
lo mok hom lok za tá ra. 

– A szak rá lis tér meg tisz tí tá sá nak püs pö ki
cél ki tű zé sé ről az ol va só nak per sze eszé be jut -
hat, hogy az evan gé li kus püs pö kök idő ről idő -
re meg ál da nak, fel szen tel nek leg kü lön bö zőbb
dol go kat…

– Ta lán a li tur gi kus könyv má so dik kö te té -
nek meg je le né se lesz jó al ka lom ar ra, hogy egy -
há zunk né pe szá má ra eb ben a kér dés ben is ki -
ad junk püs pö ki ál lás fog la lást. Én min den -
eset re rég óta ja vas lom ke rü le tünk teo ló gu sa -
i nak, hogy ha szen te lé sük re ké szül nek, ak kor
lel kész szen te lés re, ne pe dig lel kész ava tás ra
hív ják sze ret te i ket. Bi zo nyos tár gya kat, épü le -
te ket – pél dá ul óvo dát, is ko lát vagy mond juk
bör tönt – nem szen te lünk. A zász lót sem
szen tel jük, ha nem meg áld juk, ami azt je len ti,
hogy ál dást ké rünk azok ra, akik szá má ra az a
zász ló az egy be tar to zás jel ké pe. Az ál dást te -
hát nem a tárgy ra, ha nem azok ra kér jük, akik
ar ra a tárgy ra egy faj ta szim bó lum ként te kin -
te nek.

– Esze rint a meg ál dott zász ló nak sincs he lye
a temp lom tér ben?

– A kér dés jo gos nak tű nhet, hi szen úgy fest,
mint ha a meg ál dott tárgy ma ga is ál dást hor -
doz na. De ez nem így van. A szak rá lis tér ben
az is ten tisz te let fo lya mán csak a ki fe je zet ten Is -
ten szol gá la tá ra fel szen telt tár gyak nak van
funk ci ó juk: a temp lom be ren de zé sé nek, az úr -
va cso rai esz kö zök nek… Ho gyan is hang zik a
szen te lé si for mu la? „Az Úr nak szen telt le -
gyen!” Ám a zász ló ese té ben nem ez hang zik el,
ha nem az, hogy „le gyen ál dás” azon a kö zös -
sé gen, ame lyik azt az egy be tar to zás jel ké pe ként
meg al kot ta, és így te kint rá…

g T. Pin tér Ká roly

Mi va ló a temp lom ba?
El nök-püs pö ki vi szonvá lasz

b A címbéli mondat kér désként vetődhetett
fel mind azok ban, akik részt vet tek a Ma -
gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség már ci us
19-i ren dez vé nyén, ame lyen dr. Zsu gyel Já -
nos köz gaz dász Lu ther Már ton köz gaz da -
sá gi né ze te it tag lal ta. Az elő adó né hány
év vel ez előtt Reuss And rás teo ló gi ai pro -
fesszor ösz tön zé sé re kez dett fog lal koz ni
azok kal az írá sok kal, me lyek ben Lu ther
a ke res ke de lem és a pénz köl csön zés eti -
kai kér dé se it fe sze get te. Ezek nek az írá -
sok nak a fő mon da ni va ló já val is mer ked -
he tett meg a hall ga tó ság egy kel le mes dél -
után so rán a De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um könyv tá rá ban. Az elő adást élénk
vi ta is kí sér te.

Lu ther Már ton köz gaz da sá gi né ze tei ter mé sze -
te sen csak a ké sei utó kor szem üve gén ke resz -
tül ér tel mez he tők, hi szen a mo dern kor köz -
gaz da ság-tu do má nya csak bő két év szá zad dal
ké sőbb, Adam Smith A nem ze tek gaz dag sá ga
cí mű mű vé nek pub li ká lá sá val szü le tett meg.
De a pénz zel és a gaz dag ság gal kap cso la tos
er köl csi kér dé sek az ókor tól fog lal koz tat ták
a köz vé le ményt. Kü lö nö sen elő tér be ke rül -
tek Lu ther ko rá ban, ami kor az evan gé li um
alap ján új ra ér té kel ték a ke resz tény hí vek
hely ze tét a szü le tő ben le vő pol gá ri tár sa -
da lom ke re tei kö zött.

Lu ther Már ton az 1524-ben meg je lent,
a „kal már ko dás ról” szó ló írá sá ban is mer tet -
te és ér tel mez te a Szent írás ide vo nat ko zó
ta ní tá sát, majd ti zen öt év vel ké sőbb Az
uzso ra el len pré di ká ló pa pok nak adott irány -
mu ta tást, ho gyan is ke zel jék eze ket a kér dé -
se ket az ige hir de tés ben.

Lu ther Már ton sze rint a ke resz tény em -
be rek há rom fé le képp él het nek he lye sen az
anya gi ja vak kal: Az el ső mód, ami kor en -
ged jük, hogy ja va ink tól erő szak kal meg -
fossza nak. „Ha va la ki pe res ked ni akar
ve led, és el akar ja ven ni az al só ru há dat,
en gedd át ne ki a fel sőt is.” (Mt 5,40) A
má so dik és har ma dik mód ha son ló eh -
hez: „Aki kér tő led, an nak adj, és aki
köl csön akar kér ni tő led, at tól ne for -
dulj el.” (Mt 5,42)

Ha ma gunk ba né zünk, s őszin tén vizs gál juk
lel ki is me re tün ket, bi zo nyá ra fel is mer jük, hogy
e há rom fel szó lí tás nak va ló meg fe le lés ta lán
még a Tíz pa ran cso lat be tar tá sá nál is na gyobb
erő fe szí tést je lent het. Lu ther is meg ál la pít ja,
hogy az el ső két mód kö ve té se szin te csak a
szen tek szá má ra le het sé ges, s ha ál ta lá nos
kö ve tel mény ként fo gal ma zód na meg, ak kor az
a ke res ke dői hi va tás gyors fel szá mo lá sá hoz ve -
zet ne. 

A ke res ke dés és a köl csön adás azon ban
szük sé ges do log, ezért írá sa i ban Luther en nek
he lyes gya kor lá sá hoz pró bál gon do la ti tá -
maszt ad ni a ke resz té nyek nek. Ki fej ti, hogy a
ke res ke dők is hasz nos te vé keny sé get vé gez nek
a kö zös ség szá má ra, s ezért ők is jo go sul tak
mél tó bé rük re. Áru i kat olyan áron kell ad ni uk,
mely tar tal maz za rá for dí tá sa i kat, koc ká za tu -
kat és mél tó meg él he té sük el len ér té két. Lu ther
azt tart ja he lyes nek, ha áru i kat kész pén zért ér -
té ke sí tik, el len zi a hi tel ben tör té nő áru sí tást,
mi vel ez ke zes ség vál la lás mel lett tör té nik, ál -
ta lá ban a kész pénz fi ze tés től ma ga sabb, uzso -
ra ka mat tal nö velt áron.

A ke zes ség vál la lást azért íté li el Lu ther, mi -
vel ez az em be rek egy más irán ti bi zal mán ala -
pul, ami azon ban hely te len, mi vel bíz ni csak Is -
ten jó sá gá ban, s nem a ter mé sze tük től bű nös
em be rek ben sza bad. „Ne tar tozz azok kö zé, akik
ke zet ad nak, és adós sá gért ke zes sé get vál lal nak!”
(Péld 22,26) – fi gyel mez tet az ószö vet sé gi igé -
vel. A ka mat ra va ló köl csön zés ti lal mát szá mos
ószö vet sé gi és új szö vet sé gi ige hellyel tá maszt -
ja alá, pél dá ul: „…ad ja tok köl csön, sem mit
sem vár va ér te…” (Lk 6,35) 

Lu ther Már ton közgazdasági tárgyú írá sa i -
nak leg na gyobb ré szét az uzso ra el le ni küz de -
lem nek szen te li, hi szen tud ja, hogy a mél tá nyos
ár ki ala kí tá sá val kap cso la tos meg fon to lá sok
könnyeb ben át ül tet he tők a min den na pok ba,
mint a ka mat sze dés el ter jedt és el fo ga dott
gya kor la tá nak ra di ká lis ti lal ma. Azt is tud ja,
hogy a ke resz tény em be rek ki szol gál ta tott sá -
ga nagy ban meg nő ne, ha eze ket az alap el ve ket

a gya kor lat ba ül tet nék, hi szen a vi lág ban
szám ta lan lus ta és rossz in du la tú em ber él, s
élős kö dő hoz zá ál lá suk ha ma ro san a tár sa dal -
mi együtt élés alap ja it ve szé lyez tet het né. Nagy -
ban szá mít ezért a vi lá gi ha ta lom ere jé re,
mely kény sze rí tő erő vel, „a pal los ha tal má val”
gon dos kod na az együtt élés nor má i nak be tar -
tá sá ról.

Sok il lú zi ót azon ban Lu ther sem táp lál a vi -
lá gi ha ta lom ere jé vel és fő leg szán dé ka i val
kapcsolatban, hi szen Ezé ki el sza vai sze rint: „A
fe je del me ket és ke res ke dő ket, az egyik tol vajt
a má sik kal, mint ól mot és ér cet meg ol vaszt ja.”
(Ez 22,20) A ke res ke dők és uzso rá sok szán dé -
ka it illetően is pesszi mis ta, s ke vés esélyt lát ar -
ra, hogy ön szán tuk ból meg térjenek és fel -
hagy ja nak go nosz gya kor la tuk kal.

De Lu ther hir te len for du lat tal ki utat kí nál a
zsák ut cá ból. Az uzso ra el len pré di ká ló pa pok -
nak azt ajánl ja, hogy hív ják fel a hall ga tó ság fi -
gyel mét egy olyan „gaz dag em ber re”, akit bát -
ran s kor lát la nul ki uzso ráz hat nak. Ez az Is ten,
a menny és föld al ko tó ja, aki Fi án ke resz tül
ajánl ja ne künk az evan gé li u mot: „Ad ja tok, és

ada tik nek tek: jó, meg nyo mott, meg rá zott mér -
ték kel ad nak öle tek be.” (Lk 6,38)

Ma gya rá zat ként hoz zá te szi: „Aki kö nyö rül
a nincs te le nen, az Úr nak ad köl csön. Hol
vagy tok, ti nye rész ke dő, ki elé gí tet len uzso rá -
sok? Aki itt jön, és meg fi zet nek tek éle te te kért
bő sé ge sen, itt és ott is örök re, a fe le ba rát
min den sé rel me nél kül, akik mi att ti az át ko -
zott uzso rá tok kal együtt gyil ko sok, tol va jok, ra -
va szok és a leg el len sé ge sebb, meg ve tett em be -
rek vagy tok a föl dön, s ezen kí vül tes te te ket és
lel ke te ket örök re el ve szí ti tek, és ki uzso rá zott
ja va i to kat meg nem tart hat já tok, s a har ma dik
föld re se tud já tok át men te ni. De itt szent
uzso rá sok le het tek, akik az Is ten, min den an -
gyal és em ber sze re te tét és mél tó sá gát meg kap -
já tok, és az uzso rá to kat so sem tud já tok töb bé
el ve szí te ni.” 

Így le gyen! Vi lág uzso rá sai, egye sül je tek!
Az elő adást kö ve tő vi ta so rán fel me rült, hogy

Lu ther Már ton gon do la tai öt év szá zad tá vo lá -
ból is meg le pő en friss nek hat nak. Bár nem köz -
gaz da ság-tu do má nyi fej te ge té sek, a mai ol va -
só szá má ra is el fo gad ha tó ak és akár szak ma i -
lag is ér vé nye sek. Fel me rült, hogy az egy há zak
tár sa dal mi el fo ga dott sá gá nak hi á nya töb bek kö -
zött ab ból is ered, hogy a köz vé le mény előtt
nem is mert az ezek hez ha son ló, nem tisz tán
teo ló gi ai vo nat ko zá sú kér dé sek ben el fog lalt
egy há zi ál lás pont. Hi ány za nak a gya kor lat ban
is jól hasz nál ha tó élet ve ze té si ta ná csok és ál -
lás fog la lá sok. 

Vé gül meg fo gal ma zó dott a rend szer vál to zás
idő sza ká ban ér zé kel he tő té to vá zá sunk, bé -
nult sá gunk kri ti ká ja is. Ez kü lö nö sen Lu ther
Már ton mun kás sá gá nak is me re té ben fá jó hi -
á nyos ság, aki a szó szé ken és írá sa i ban is ki fej -
tet te vé le mé nyét az ak ko ri kor ak tu á lis kér dé -
se i ről, sőt ar ra is volt ide je és ere je, hogy az al -
só pap ság ke zé be ér ve lé si ve zér fo na lat ad jon,
hogy a gyü le ke ze ti ta gok ban fel me rü lő kér dé -
se ket el vi ala pon, de gya kor la ti irá nyult ság gal
vá la szol has sák meg. 

g Dr. Zsu gyel Já nos

Vi lág uzso rá sai, egye sül je tek!
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Min den em ber va la ki nek, va la kik -
nek pó tol ha tat lan. És van nak, akik
so kak szá má ra je len te nek nem pó -
tol ha tó vesz te sé get.

Nem tu dok ci zel lált, szé pen szer -
kesz tett mon da tok kal, mél tat va sok -
fé le ér de mét bú csút ven ni dr. Gya pay
Gá bor tól, ta ná rom tól, majd ba rá tom -
tól, vé gül har cos tár sam tól. Túl kö zel
állt hoz zám, osz tály tár sa im hoz, is ko -
la tár sa im hoz, túl sok él mény, ér ze -
lem, gon do lat kap csol össze Gá bor -
ral, Gá bor bá csi val, „Gyap jas sal”, az
igaz ga tó úr ral, a TA NÁR-ral. Mert el -
ső sor ban és min dig ta nár volt, csu -
pa nagy be tű vel. Olyan ta nár, aki vel
egy ta lál ko zás meg vál toz tat ta, meg -
ha tá roz ta ta nít vá nyai éle tét. En nél
na gyobb el is me rés nem mond ha tó el
egy pe da gó gus ról.

Fa so ri ta nár volt. Vál lal tan, tu da -
to san. Tu dós ta nár, ezt je len tet te a
fa so ri mun dér. Aka dé mi kus szin tű
fel ké szült ség és hi he tet len ok ta tói
tel je sít mény, a ma gas szin tű tu dás
ter mé sze tes egy sze rű ség gel meg va -
ló sí tott át adá sa a ta nít vá nyok nak.

A mi osz tá lyunk – 1945–1952 –
sze ren csés volt. A leg ma ga sabb
mér ce sze rint vé ve is há rom fa so ri
ta nár ta ní tott min ket. Bán he gyi
György, Lé vi us Er nő (a mi osz tály -
fő nö künk) és Gya pay Gá bor (a pár -
hu za mos osz tály fő nö ke). Az elő ző
ket tő már el ment, és most el tá vo -
zott Kha rón la dik ján Gya pay Gá bor
is, aki nek meg ada tott a Fa sor új ra -
in dí tá sa, aki ál dott Józsué ként be -
lép he tett az ígé ret föld jé re.

1949-től 52-ig, majd 1989-től 98-
ig ta ní tott a tör té ne lem–la tin sza -
kos Gya pay Gá bor a Fa sor ban. Har -
minc hét év volt köz ben. Hu szon -
nyolc éves volt, ami kor meg szűnt az
is ko lánk; hat van négy-hat van öt éve -
sen szer vez te új já. Akik ek kor ve le

vol tunk, ta nú sít hat juk, mint ha nem
is telt vol na el köz ben csak nem
négy év ti zed.

Már szü let nek a le gen dák a Fa sor
új ra in dí tá sá ról, hős ként je lent kez -
nek az el len zők is, de egy alap ve tő
tény nem vi tat ha tó. Hi á ba lett vol -
na az egy ház po li ti kai si ker, ha nincs
egy em ber, aki va rázs la tos gyor sa -
ság gal és ma gas szín vo na lon ké pes
új já szer vez ni a Fa sort. Gya pay Gá -
bor el évül he tet len ér de me, hogy
óri á si mun ka bí rás sal, hoz zá ér tés sel,
ügy sze re tet tel él ni tu dott a le he tő -
ség gel, és az 1988 ele jén meg szü le -
tett po li ti kai dön tést kö ve tő en, alig
más fél év múl va, 1989. szep tem ber
2-án új ra in dult az is ko la. Nem
ment ez per sze fe szült sé gek nél kül,
egy sze rű en azért, mert Gya pay Gá -
bor nem en ge dett a mi nő sé gi igé -
nyes ség ből, és kü lö nö sen szív ügye
volt, hogy a ter mé sze te sen már
bő ven nyug dí jas ko rú, de még mun -
ka ké pes egy ko ri De ák té ri és fa so -
ri ta ná rok vál lal ja nak mun kát az in -
téz mény ben.

Nagy em ber, bo nyo lult sors. Óri -

á si rész vét mel lett zaj lott a te me tés.
Püs pö kök, egy há zi ve ze tők, kol lé gák,
ba rá tok, ta nít vá nyok sok szá zas tö me -
ge ad ta meg Gya pay Gá bor nak a vég -
tisz tes sé get. Sa já tos, szo kat la nul ter -
je del mes, té ve dé sek től, po li ti kai fel -
han gok tól sem men tes volt az ige hir -
de tés. „Ha lá lunk után véd te len né
vá lunk” – em lé kez tem egy ko ri pro -
fesszo rom mon dá sá ra. De Gya pay
Gá bor nem vá lik véd te len né.

1952-ben a bal la gás kor ő bú csú -
zott az érett sé gi ző osz tá lyok tól, il -
let ve szólt ta ná ra ik ne vé ben, a di á -
kok ré szé ről pe dig én szól hat tam.
Egy hul lám hosszon vol tunk és ma -
rad tunk har minc hét éven át, ta lál -
koz va éven ként, őriz ve a lán got.

Két év le vél tá ri mun ka után
(1952–54) is mét ta ní tott, a Jed lik
Ányos, majd a Mar tos Fló ra Gim ná -
zi um ban, 1970 és 1989 kö zött pe dig
ve ze tő ta nár ként a ta lán el ső szá mú
kö zép is ko lá ban, a Fa ze kas ban.
Köny vei – köz tük a Fa sor ról szó ló –
ma ra dan dó ér té ket je len te nek. Hal -
lat lan mű velt sé gé re jel lem ző, hogy
az egy ko ri öreg di á kok kal, hoz zá tar -
to zó ik kal éven te szer ve zett Kár -
pát-me den cei ki rán du lá so kon tu dá -
sá val le nyű göz te hall ga tó it.

Tud tuk, hogy tá vo zó ban van,
még sem tu dunk fel ocsúd ni a szo -
mo rú ság ból. Csa lád já val, Már ta
asszonnyal – aki vel 1949-ben kö töt -
tek há zas sá got –, lá nyá val, Már tá -
val, fi a i val, Gá bor ral és Lász ló val,
az uno kák kal, a déd uno ká val osz to -
zunk a mély gyász ban.

Le zá rult egy kor szak. El ment az
utol só fa so ri ta nár. Sok min dent te -
he tünk, kell is ten nünk, de ez az ér -
ték vesz tés nem pó tol ha tó. Akár csak
a har minc hét év ki esés mi att el ma -
radt ha szon.

g Frenkl Ró bert

El ment az utol só fa so ri ta nár
Gya pay Gá bor (1924–2009)

Ta lán egész Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy há zunknak, de a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let nek bi zo -
nyo san a leg idő sebb lel ké szé től, a ki -
lenc ven ki len ce dik élet évé ben el -
hunyt Zá mo lyi Gyu lá tól bú csúz tak
el nagy rész vét tel az el múlt hét
kedd jén a mo son ma gyar óvá ri evan -
gé li kus temp lom ban.

Zá mo lyi Gyu la Csik ván don szü -
le tett, és bár szü lei mé lyen hí vő em -
be rek vol tak, az érett sé gi ig nem
gon dolt ar ra, hogy a lel ké szi pá lyá -
ra lép jen. Ám egy be teg ség ből va -
ló gyó gyu lá sa után úgy dön tött,
hogy a teo ló gi á ra je lent ke zik. Az el -
ső két évet Pá pán, a re for má tus teo -
ló gi án jár ta. A har ma dik év ben
ment át Sop ron ba, és ott fe jez te be
ta nul má nya it.

Fi ze tés nél kü li káp lán ként kezd -
te a szol gá la tot a csög lei misszi ói
gyü le ke zet ben. Az után Ge csé re,
ké sőb bi apó sa mel lé ke rült. Szol gált
Győr ben Groó Gyu la he lyet te se -
ként, Sop ron ban az egye tem könyv -
tá ro sa ként, to váb bá Kör men den
és Csur gón. Ez az idő szak azért volt
moz gal mas, mert – mint a Ha -
rang szó cí mű új ság ter jesz tő je –
szám ta lan olyan gyü le ke zet ben
meg for dult, amely a So mogy-Za lai,
a Tol na-Ba ra nyai és a Va si Egy ház -
me gyé hez tar to zik.

1940. de cem ber el se jén he lyet tes

lel kész ként Surd ra ke rült, ahol ké -
sőbb pa ró kus lel kész nek vá lasz tot -
ták. Szol gá la ti te rü le te egé szen a ju -
go szláv ha tá rig ter jedt. Eb ben az

idő szak ban kap cso ló dott be az
evan gé li zá ci ós mun ká ba. A gyü le -
ke ze ti if jú ság gal és a bib lia kö rö sök -
kel rend sze re sen járt Gye nes di ás ra.
Nem csak vit te a hí ve ket az evan gé -
li zá ci ós al kal mak ra, ha nem ma ga is
sok he lyen tar tott ilyen so ro za to kat.
A tel jes ség igé nye nél kül: Ba kony -
bán kon, Iha ros ban, Ma gyar ke reszt -
úron, Porrogszentkirályon, Sze pet -
ne ken, Va nyo lán és Zse be há zán.

1953. au gusz tus 29-én egy han gú -
lag hív ták meg a mo son ma gyar óvá -

ri gyü le ke zet be. En nek az idő szak -
nak drá mai fe je ze te volt mind az,
ami 1956. ok tó ber 26-án Mo son ma -
gyar óvá ron tör tént. A vá ros ha tár -
őr lak ta nyá já nál ka to nák lőt tek a
fegy ver te len tö meg be. Több mint
száz ha lott és meg szám lál ha tat lan
se be sült ma radt a lak ta nya előt ti té -
ren. A mo son ma gyar óvá ri ha lot ta -
kat öku me ni kus szer tar tás ke re té -
ben te met te el, ko moly biz ton sá gi
in téz ke dé sek mel lett. Ké sőbb ki bő -
vült a mo son ma gyar óvá ri szol gá lat,
mert elő ször Raj ka, majd He gyes -
ha lom és Le vél tár sult Mo son ma -
gyar óvár hoz.

1984-ben ment nyug díj ba, de
ez a nyug díj ak tív volt, hi szen
rend sze re sen vál lalt he lyet te sí tő
szol gá la to kat a kör nye ző gyü le -
ke ze tek ben: Lé bény ben, Csor nán,
Ráb ca ka pi–Tár nok ré ti ben és Be -
zi–Ene sén.

„Min de nért ad ja tok há lát Is ten -
nek!” – val lot ta vissza te kint ve
hosszú lel ké szi szol gá la tá ra. Ez az
Is ten iránt ér zett há la ad ta meg ne -
ki a szol gá lat örö mét. Ez se gí tet te át
éle té nek ne héz idő sza ka in is. Is ten -
nek kö szön ték az ő éle tét és szol gá -
la tát azok is, akik kö zött lel ké szi pá -
lya fu tá sa ide jén mun kál ko dott. Le -
gyen ál dott em lé ke, szol gá la ta! Em -
lé két meg őriz zük.

g Kiss Mik lós

In memoriam Zá mo lyi Gyu la
(1910–2009)

HA LÁ LO ZÁS
Né meth Mar git (Git ta né ni) nyu -
gal ma zott könyv tá ros, a bu da pes -
ti Fran cia In té zet volt mun ka tár -
sa, a Fran cia Be csü let rend ki tün -
te tett je, a Bu da vá ri Evangélikus
Egy ház köz ség tag ja és Má ria Do -
rottya em lé ké nek ápo ló ja már ci -
us 10-én, 87 éves ko rá ban el -
hunyt. Már ci us 28-án, szom ba -
ton 12 óra kor a bu da vá ri temp -
lom ban adunk há lát éle té ért és
szol gá la tá ért, va la mint há rom
nap pal ké sőbb el hunyt nő vé ré -
nek, dr. Né meth Már ta nyu gal -
ma zott or vos nak az éle té ért a vi -
gasz ta lás evan gé li u má ra fi gyel ve.

A bu da vá ri egy ház köz ség

HA LÁ LO ZÁS
Meg ren dül ve, a hir te len ha lál tól
mé lyen meg se bez ve, de Is ten be
ve tett bi za ko dó hit tel tu dat juk,
hogy a drá ga, sze re tett férj, édes -
apa, nagy apa, Gö rög Zol tán evan -
gé li kus lel kész éle té nek 66. évé ben,
2009. már ci us 21-én vissza ad ta lel -
két Te rem tő jé nek. Bú csúz ta tá sa a
pá pai evan gé li kus temp lom ban
már ci us 28-án szom ba ton 10.30-
kor lesz, in nen kí sér jük utol só
út já ra a pá pai al só vá ro si te me tő -
be. Gyá szol ják: fe le sé ge, le á nya, ve -
je, két pi ci uno ká ja, test vé re, nagy -
nén jei, uno ka hú gai, só go rai, ke -
reszt gyer me kei és a sze re tő ro kon -
ság, va la mint öt gyü le ke ze te.

Sze rep lők:
VII. Ger gely Bán ffy György 

Kos suth-dí jas ki vá ló mű vész
Ot tó, os ti ai püs pök Lé nárt Lász ló
Hu gó, clu nyi apát Áron Lász ló
Ma tild, tosz ká nai gróf nő Bu zo gány Már ta
Ág nes, csá szár né, Hen rik any ja Bor báth Ot tí lia
Ad el ha id, Hen rik anyó sa Vaj da Már ta
Pé ter, kan cel lár Far kas Ta más
Do n i zo, vár nagy Gyu rin Zsolt
Des ide ri us, apát Mu csi Sán dor
Kol du ló ba rát Ré kai Nán dor
Cres ten ti us, ró mai ne mes Kár pá ti Ti bor
Or go nis ta Di busz Fe renc

Jel mez ter ve ző: Hu ros An na Má ria • Ze ne: Di busz Fe renc
Ren de ző: Pa ta ki And rás

To váb bi elő adá sok: Áp ri lis 17., 24., má jus 8., pén tek: es te 7 óra
Áp ri lis 12., 19., 26., má jus 10., va sár nap: dél után 3 óra

Jegy áru sí tás min den nap az 1/250-5338-as te le fon szá mon, il let ve hét fő, szer da,
pén tek dél után 14–18 óra kö zött a Du na Pa lo ta por tá ján: 1/235-5500.

Jegy árak: 2800, 2400, 2000 fo rint.
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Ha min den ki ál tal ért he tő ha son lat -
tal sze ret nénk él ni, ak kor azt kell
mon da nunk, hogy ta vasszal nem csak
a ter mé szet újul meg, ha nem a we -
bes fej lesz té sek is új erő re kap nak.
No ha a jól mű kö dő in ter ne tes pro -
jek tek ese té ben leg több ször ál lan dó
fej lő dés ről be szél he tünk, a tél vé gé -
vel be kö vet ke ző „szár ba szök ke né si
fá zis” in kább an nak tu laj do nít ha tó,
hogy már ci us ban két olyan kon fe ren -
cia is van, ame lyek cél ja rész ben a
friss in ter ne tes üz le ti vál lal ko zá sok
be mu ta tá sa. Az ilyen ren dez vé nye -
ken pe dig a be mu tat ko zá son túl fon -
tos is me ret sé gek köt he tők, va la mint
szá mos jó öt let tel is ta lál koz ni le het.

Im már ne gye dik al ka lom mal ren -
dez ték meg már ci us 3-án a Web 2.0
Sym po si u mot (http://web24.ap.hu/),
de el ső íz ben épült az ese mény a kül -
föl dön már be vált Bar Camp-min tá -
ra: bár ki je lent kez he tett elő adás
meg tar tá sá ra, va la mint min den részt -
ve vő ki vá laszt hat ta, hogy me lyik
prog ram pont ér dek li őt a leg in kább,
és a vég le ges me net ren det en nek
alap ján ál lí tot ták össze. Bár a Bar -
Camp alap ve tő en a részt ve vők szer -
ve zé si ak ti vi tá sá ra épít, a web24 va -
ló já ban pro fi mó don össze ho zott
ren dez vény volt. A meg hí vott elő -
adók, a hely szín és az el lá tás tük ré -
ben a csak nem negy ven ezer fo rin tos
be lé pő ugyan nem is tű nik sok nak,
vi szont ép pen ezért ez a ren dez -
vény in kább az üz let em be rek fi gyel -
mét kelt het te fel.

A már ci us 16-án zaj lott Star tUP-
kon fe ren cia (http://star tup.conf.hu/)
ez zel szem ben sok kal in kább a fej -
lesz tő ket szó lí tot ta meg, no ha az
elő ze tes re giszt rá ci ók alap ján a részt -
ve vők fe le az „in kább üz let em ber” ka -
te gó ri á ba so rol ta ma gát. Min den eset -
re ezen a ren dez vé nyen jó val ke ve -
sebb öl tönyt le he tett lát ni, igaz,
ebéd re is csak piz za volt a le nyű gö -

ző svéd asz ta los kí ná lat he lyett. Ez
per sze in gye nes rész vé tel mel lett. A
la zább lég kör el le né re azon ban a
star tup kon fe ren cia is ér de kes ke -
rek asz tal-be szél ge té se ket kí nált, va -
la mint az in du ló we bes vál lal ko zá sok
kö zül is na gyob bat me rí tett.

A két ren dez vény met szés pont ja
há rom star tup volt, az in du ló ne tes
vál lal ko zá sok a web24-en ke rek asz -
tal-be szél ge tés ke re té ben mu tat koz -
hat tak be, míg a star tup-on ön ál ló
pre zen tá ci ó val sze re pel tek. A ve le du -
taz tam.hu, a tu rul me me.com és a
moly.hu egy aránt ré teg al kal ma zá -
sok, vi szont a mö göt tük ál ló öt let és
üz le ti le he tő ség is igen kü lön bö ző.

A ve le du taz tam.hu a bu da pes ti kö -
zös sé gi köz le ke dés re épít, az ol da lon
a sze mé lyi ség je gyek és a hasz nált
köz le ke dé si jár mű vek meg adá sa után
le het „já rat is me rő sö ket” ke res ni. A
ki ta lá ló, Sza bó-Du dás Pé ter sze rint
a leg jobb pél dát a bu szon lá tott, de
meg szó lí ta ni nem mert csi nos lány
je len ti: az ol dal olyan mó don ad le -
he tő sé get is mer ke dés re – amely hez
egy ko ráb bi ta lál ko zás szol gál hat
ala pul –, hogy nem igé nyel sze mé lyes
kon tak tust. Bár szpon zor ra könnyen
 ta lál tak a BKV sze mé lyé ben, né há -
nyan igen szkep ti ku sak az öt let élet -
ké pes sé gét te kint ve.

A tu rul me me.com a Go og le
Reader re épü lő hír por tál. Mű kö dé -
se rop pant egy sze rű: az RSS-ol va só -
ban egy más nak aján lott hí rek ből és
blog be jegy zé sek ből egy va ló di por -
tált ké szít, ez zel rész ben meg is fe lel -
ve ko runk egyik ki hí vá sá nak, az in -

for má ció döm ping szű ré sé nek. A fej -
lesz tő, Sé ra Lász ló ne ve is me rős le -
het már a Mi tör tént hír por tál
(http://mi tortent.hu/) kap csán. Tech -
ni kai szem pont ból szin tén rend kí vül
ér de kes pro jekt ről van szó, amely egy
szűk ré teg re mek ját szó te re már is,
no ha üz le ti szem pont ból ép pen emi -
att ked ve zőt len. A fej lesz tő en nek tu -
da tá ban non pro fit szer ve ze tek nek
kí nál meg je le né si le he tő sé get az ol -
da lon.

A moly.hu köny ves kö zös sé gi ol -
dal ról már több ször is volt szó az
EvÉ let ha sáb ja in, és nem csak azért,
mert az ol dal fej lesz tő je történetesen
e so rok író ja. Az öt let és a ki vi te le zés
di csé re tén túl az idei star tup-kon fe -
ren ci ák után ez a pro jekt sze re pelt
pél da ként, ha in du ló vál lal ko zá sok
kö zös ség épí té sé ről és kom mu ni ká ci -
ó já ról volt szó. A jó kom mu ni ká ció
a leg könnyebb út a kap cso la ti tő ke
épí té sé hez, a kap cso la ti tő ke pe dig a
va ló di be fek te tők höz.

A star tupon még jó pár ol dal be -
mu tat ko zott, ame lyek ről szin tén ér -
de mes lesz majd ír ni. A leg több
ilyen vál lal ko zást ha zánk ban is csak
ga rázs cé gek ként em le ge tik, ezek re
pe dig köz tu dot tan a szű kös erő for -
rá sok és a fej lesz tői lel ke se dés a jel -
lem zők. Ép pen ezért öt le tek és meg -
ol dá sok te rén itt ér de mes ala po san
kö rül néz ni, mert eb ben a két do log -
ban nem sok ban kü lön böz nek az
egy há zak tól.

g Nagy Ben ce

A  jel lel kez dő dő ki fe je zé sek a ren dez -
vé nyeknek a részt ve vők ál tal hasz nált
azo no sí tói. Eze ket cím ke ként hasz nál -
va a Tu rul csi ri pen (pl. http://tu rul -
csi rip.hu/tag/star tup) az elő adá sok,
il let ve a ke rek asz tal-be szél ge té sek
Twit te ren zaj ló „élő köz ve tí té sét” le -
het vissza ke res ni.

Ta va szi zson gás
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A ka to li kus egy ház tá jé koz tat ta a
vi lág in ter ne tes cí me i nek nyil ván tar -
tó ját, az ICANN-t (In ter net Cor -
pora ti on for As sign ed Na mes and
Num bers), hogy nem tá mo gat ja a
val lás ra uta ló tar to mány ne vek (mint
pél dá ul az .is lam, .catho lic) be ve ze -
té sét – ér te sült március elején az
oszt rák Ka thp ress hír ügy nök ség.

Egy ilyen dön tés ugyan is ar ra
kény sze rít het né az ICANN-t, hogy
dönt se el, ki nek van jo ga egyik vagy
má sik val lás kép vi se le té re, és a szer -
ve zet ez zel kény te len len ne meg -
szeg ni ko ráb bi „bölcs po li ti kai el fo -
gu lat lan sá gát” – mond ta Car lo Ma -

ria Pol va ni, a szer ve zet va ti ká ni
kül döt te.

Az ICANN ka li for ni ai szék he -
lyű non pro fit szer ve zet legutóbbi
kon fe ren ci á ján a tar to mány ne vek
bő ví té sét ve tet te fel. Ko ráb ban utol -
já ra 2000-ben ve zet tek be új cím -
vég ző dé se ket (.ae ro, .biz, .co op, .in -
fo, .mus e um, .name és .pro).

Az ame ri kai kor mány zat égi sze
alatt mű kö dő jo gi szer ve zet ke ze li a
vi lág min den in ter net cí mét. Az egyes
ál la mok kül dött e i nek dön tés ho zó
jo go sult sá guk nincs, de vé le ményt
for mál hat nak.

d MTI

A Va ti kán el len zi
a val lá si do ma in ne vek be ve ze té sét

Áp ri lis 1-jén dél ben a tállyai evan gé -
li kus temp lom ha rang ja szól az MR1
– Kos suth rá di ó ban.

A zemp lé ni és az aba ú ji evan gé li -
ku sok 1735-ig Mo nok ra jár tak va sár -
na pon ként is ten tisz te let re. II. Jó zsef
tü rel mi ren de le te tet te le he tő vé,
hogy 1790-re meg épül jön sa ját temp -
lo muk. 1802 szep tem be ré ben itt ke -
resz tel ték meg Kos suth La jost.

Em lék táb la hir de ti, hogy a több -
ször le égett is ten há zát Kos suth szü -
le té sé nek ki lenc ve ne dik év for du ló ján,
1892. szep tem ber 19-én új ra fel szen -
tel ték.

d For rás: RTV Rész le tes

Tállyai
harangszó

Gyer mek kor Ala pít vány
Adó szám: 19624617-1-41

Ked ves szü lők, le en dő szü lők, tisz telt nagy szü lők és min den ked ves tá -
mo ga tónk!

A Gyer mek kor Ala pít vány ti zen ki lenc éves fenn ál lá sa alatt a la kos -
ság tá mo ga tá sá val több száz  mil li ós nagy ság rend ben já rult hoz zá a Ma -
da rász Ut cai Gyer mek kór ház ban fek vő be te gek ha té ko nyabb gyó gyí tá -
sá hoz és az ápo lá si kö rül mé nyek ja ví tá sá hoz.

In ten zív osz tá lyunk ra egy re na gyobb te her há rul, mi vel az egye sí tett
Heim Pál Kór ház és Ma da rász Ut cai Gyer mek kór ház min den ko ra szü -
lött és on ko-ha e ma to ló gi ai be te gét a Ma da rász ut cai in téz mény ben lát -
juk el. A ko ra szü löt tek és a ci to sz ta ti kus ke ze lés alatt ál ló da ga na tos és
leu ké mi ás be te gek gyak ran ke rül nek kri ti kus, élet ve szé lyes ál la pot ba. Ezért
idei cé lunk az in ten zív osz tály át épí té se, te rü le ti bő ví té se, a meg lé vő esz -
kö zök, mű sze rek mo der ni zá lá sa, az el hasz ná ló dot tak pót lá sa. Mind ezt
csak ak kor tud juk meg va ló sí ta ni, ha a la kos ság 2009-ben is ér de mes nek
tart min ket adó ja 1-ának fel aján lá sá ra.

Mi ga ran tál juk, hogy adó juk 1-a jó hely re ke rül, mert az így ka pott
össze get szük sé ges, élet men tő fej lesz té sek re for dít juk. Ter mé sze te sen
to vább ra is kö szö net tel vár juk cé gek, vál la la tok, ma gán sze mé lyek kü -
lön ado má nya it is.

Te vé keny sé günk ről, ered mé nye ink ről, cél ja ink ról rész le te sen tá jé ko -
zód hat nak www.gye rek kor.hu in ter ne tes hon la punk ról.

Dr. Ke mény Já nos fő or vos, a ku ra tó ri um el nö ke

Gyer mek kor Ala pít vány – 1131 Bu da pest, Ma da rász Vik tor u. 22–24; te -
le fon: 1/450-3704; fax: 1/450-3779; e-mail: gyer mek kor.ala pit vany@chel -
lo.hu. Szám la szám: 11713005-20067481. Adó szám: 19624617-1-41.

H I R D E T É S

Pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
A Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det
a meg üre se dő gyü le ke ze ti lel ké szi ál lás be töl té sé re.

Pá lyáz hat nak azok a lel ké szek, akik a tör vény ben rög zí tett fel té te -
lek nek meg fe lel nek. A lel kész kö te le zett sé ge it és a gyü le ke zet ál tal biz -
to sí tott, az or szá gos át lag nak meg fe le lő ja va dal ma zást a díj le vél tar -
tal maz za, mely az es pe re si hi va tal ban min den pá lyá zó nak ren del ke -
zé sé re áll.

A pres bi té ri um fel té te lül szab ja, hogy a pá lyá zó leg alább öt éves gyü -
le ke ze ti lel ké szi gya kor lat tal ren del kez zen, il let ve ma gán éle te ren de zett
le gyen. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál előnyt je lent az egy ház ze ne mű ve lé se és
ide gen nyel vek is me re te. A pá lyá zók op ti má lis élet ko ra 30–45 év, de az
et től va ló el té rés nem ki zá ró ok. A gyü le ke zet pres bi té ri u ma el ső sor ban
csa lá dos lel ké szek je lent ke zé sét vár ja.

A pá lyá za tot két pél dány ban, rész le tes ön élet rajz zal a Pes ti Egy ház -
me gye Es pe re si Hi va ta lá ba kell el kül de ni. Cím: 1183 Bu da pest, Kos suth
tér 3. A pá lyá za tok be ér ke zé sé nek ha tár ide je: áp ri lis 10. A pá lyá za tok el -
bí rá lá sá nak ha tár ide je: jú li us 15.

H I R D E T É S

A Dé li Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la vár ja azon hat éves kép zés ben ré -
sze sült, 2007 au gusz tu sa előtt or di nált be osz tott lel ké szek je lent ke zé -
sét, akik 2009-ben sze ret né nek pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gát ten ni. A
pa ró ku si al kal mas sá gi vizs ga idő pont ja: má jus 28. Je lent kez ni írás ban le -
het a dé li kerületi püs pö ki hi va tal ban (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.). Je -
lent ke zé si ha tár idő: már ci us 28. A vizs gá ra je lent ke zők rész le tes tá jé koz -
ta tást kap nak a vizs ga me ne té ről. Az írás be li fel ada to kat és a szó be li té -
te le ket a je lent ke zők nek pos tai úton jut tat juk el.

H I R D E T É S

Raffay Sán dor evan gé li kus püs pök éle té vel is mer ked het nek meg a
PAX Te le ví zió né zői már ci us 31-én. A Zá ke us Mé dia cent rum do ku men -
tum mű so ra 13 óra kor kez dő dik.

H I R D E T É S

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.

Sze re tet tel vár juk már ci us 30-án 18 óra kor a Pi linsz ky Já nos iro dal mi ká -
vé ház ban (Bu da pest V., Vá ci u. 33.) a Szent Já nos nak mennyei je le né sek -
ről va ló köny ve – Ka rát son Gá bor ak va rell jei cí mű kö tet be mu ta tó já ra.
A kö te tet Lá nyi And rás fi lo zó fus mu tat ja be. Köz re mű kö dik: Man nin -
ger Ágo ta. Há zi gaz dák: Tí már Gab ri el la (Rá day Gyűj te mény Bib lia Mú -
ze u ma) és Zász ka licz ky Zsu zsan na (Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um).

H I R D E T É S

A Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív min den kit új gyü le -
ke ze ti há zá nak fel szen te lé sé re áp ri lis 4-én, szom bat dél után 16 órá ra. Az
ün ne pi is ten tisz te let a cin ko tai evan gé li kus temp lom ban kez dő dik Gáncs
Pé ter püs pök szol gá la tá val. Cím: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 53–55.

H I R D E T É S

Sze re tet tel hív juk fel a fi gyel met, hogy egy há zunk Női Misszi ói Szol gá -
la ta 2009-ben nők hét vé gé jét szer ve zi Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban má jus 14–17. kö zött Vál ság? – Vált ság! cím -
mel. Je lent kez ni és a hét vé ge prog ram já ról ér dek lőd ni a kö vet ke ző cí -
men le het: MEE Női Misszi ói Szol gá lat, 1450 Bu da pest, Pf. 21; e-mail:
mar ta.pin ter@lu the ran.hu; tel.: 20/824-2791.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) fel vé telt hir det a 2009/2010-
es tan év re nap pa li ta go za ton 3 éves dok to ri (PhD-) kép zés re egye te mi hit -
tu do má nyi, il let ve val lás tu do má nyi vég zett ség gel ren del ke zők ré szé re. A
je lent ke zé si lap az EHE rek to ri hi va ta lá ban (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi
köz 3., tel.: 1/469-1051) sze rez he tő be vagy le tölt he tő az EHE hon lap já -
ról: http://te ol.lu the ran.hu (Ta nul má nyi in for má ci ók/ETN/Irat tár ven -
dé gek szá má ra/Sza bály za tok, ta nul má nyi ira tok). Je lent ke zé si ha tár idő:
áp ri lis 30. A fel vé te li kon zul tá ció idő pont ja: má jus 29.

H I R D E T É S

A Sop ro ni Evan gé li kus Nyug dí jas ház vár ja egy- és két sze mé lyes apart -
man ja i ba gon do zást igény lő idős em be rek je lent ke zé sét. Ér dek lőd ni a
20/824-6887-es mo bil szá mon le het.

H I R D E T É S

Ta más-mi se lesz áp ri lis 5-én, vi rág va sár nap a kő bá nyai evan gé li kus temp -
lom ban (1105 Bu da pest, Ká pol na u. 14.). Té ma: Hi t(el) vál ság. 17.30-tól
kö zös ének lés, le he tő ség sze mé lyes gyó nás ra. 18 órá tól is ten tisz te let. Az
al kal mon jel tol má cso lás is lesz! Bő veb ben: http://ta mas mi se.min den -
ki lap ja.hu.

H I R D E T É S
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Va sár nap
Az Úr sze re te té vel te le van a föld. Zsolt 33,5 (1Tim 4,4; Zsolt 22,1–22; Zsid
5,7–9; Mk 10,35–45) Annyi szor va gyunk vak sik, oly sok szor hor dunk tor zí -
tó szem üve get. Sze re tünk pa nasz kod ni, fel na gyít juk a hi á nya in kat, és szin -
te cso dák tu cat jai fe lett sik lik el a fi gyel münk. Mi kor pe dig az em ber nek „meg -
vál to zik a gon dol ko dá sa” (me ta no ia), ak kor mint ha pik ke lyek es né nek le sze -
münk ről, meg lát juk az Úr is ten szám ta lan ap ró cso dá ját, aján dé kát, amellyel
nap ról nap ra el hal moz min ket in gyen ke gyel mé ből. Amit mi már ter mé sze -
tes nek vet tünk, az nem a mi já ran dó sá gunk, az nem au to ma ti ku san el vár -
ha tó, az az Is ten sze re te té nek szám ta lan je le, amellyel te le van a föld…

Hét fő
Jól vi gyáz za tok te hát, ho gyan él tek; ne esz te le nül, ha nem böl csen. Ef 5,15 (Jób 28,28;
Lk 22,7–23; Zsid /6,20/7,1–3/16–17/24–27) Az élet egyik leg na gyobb kí sér té se,
ame lyet a kor szel lem is suly kol, hogy le ne ma rad junk má sok tól. Ki ne hagy juk
az élet él ve ze tét, amíg fi a ta lok va gyunk, hát rány ba ne ke rül jünk, sőt ha le het,
előz zünk meg má so kat. Az, hogy köz ben mek ko ra pusz tí tást ha gyunk ma gunk
mö gött, hány em ber éle ten gá zo lunk ke resz tül – szin te hi de gen hagy ja az em -
be ri ség szí vét. Ezért fon tos a mai igei fi gyel mez te tés. A böl cses ség pe dig az is -
ten fé le lem ben gyö ke re dző mér ték le tes ség és há la adás sal telt elé ge dett ség az élet
min den te rü le tén, aho va Is ten he lye zett, és ami vel meg aján dé koz min ket.

Kedd
Jé zus mond ta pél dá zat ban: „A fiú út ra kel ve el ment az ap já hoz. Még tá vol
volt, ami kor ap ja meg lát ta őt, meg szán ta, elé be fu tott, nya ká ba bo rult, és meg -
csó kol ta őt.” Lk 15,20 (Mal 3,17; Lk 22,24–30; Jób 19,21–27) Haj la mo sak va -
gyunk azt hin ni, hogy a má sik em ber a té koz ló fiú, mi, „kon szo li dált ke resz -
té nyek” pe dig Is ten ked ves fi ai va gyunk… Az tán ami kor el jön az igaz ság pil -
la na ta, és me zí te le nül kell meg áll nunk Is ten íté lő szé ke előtt, ak kor ki de rül -
nek a rej te ge tett bű nök, tit kos gon do la tok. Ha el ju tunk ar ra a pont ra, hogy
rá éb red ve té koz ló fiú lé tünk re nem elég a „disz nók ele de le”, ha nem ha za vá -
gyunk, az Is ten va ló ban olyan, mint a sze re tő atya, aki el fe le di a sok bajt, ame -
lyet okoz tunk, át ölel, ma gá hoz vesz, és sze re te té vel be bur kol, be ta kar gat min -
ket eb ben a hi deg va ló ság ban.

Szer da
Tel je sed jék be raj tam ke gyel med, Uram, és meg ígért sza ba dí tá sod. Zsolt 119,41
(Ap Csel 11,23; Lk 22,31–38; Zsid 9,11–15) Van nak Is ten-él mé nye ink, ima meg -
hall ga tá sa ink. Fel buz dul szí vünk-lel künk egy-egy meg ha tó bi zony ság té te -
len, lé lek kel te lí tett könyv vagy vers ol va sá sán. Majd jön nek a hi deg, szür -
ke hét köz na pok, ami kor min den olyan re mény te len nek lát szik. Csa ló dunk
em be rek ben, nem si ke rül nek ter ve ink, és már is mint ha fény évek re tűn ne az
Is ten kö zel sé ge… Pe dig az Is ten ke gyel me nem mú lik el tő lünk, sza ba dí tá -
sa nem ma rad el, ha kés ni lát szik is. Az örö kös ak kor is jog sze rint örök li a
va gyont, ha messze él a ház tól, ha ér zé sei né ha fél re ve ze tik is. Be tel je se dik
az Is ten ke gyel me, el ér ke zik sza ba dí tá sa. Úgy le gyen!

Csü tör tök
Min de nért há lát ad ja tok, mert ez az Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál tal a ti
ja va tok ra. 1Thessz 5,18 (Zsolt 103,2; Lk 22,39–46; 1Kor 2,1–5) Egy lé lek tan -
nal fog lal ko zó könyv ugyan azt a ta pasz ta la tot pró bál ta ha tal mas fel fe de zés -
ként be ál lí ta ni, ame lyet az Ige im már két ezer év óta ta nít: min de nért há lát…
Kezd jem úgy a reg gelt, hogy há lát adok az éj sza ká ért; foly tas sam úgy a na -
pot, hogy há lát adok, ha van mit en nem; ad jak há lát azért is, ha mél tó nak
bi zo nyul tam ar ra, hogy bán tást tűr jek el; le gyek kö szö net tel tel jes, ha van
mun kám, és szük ség van rám e vi lág ban; kö szön jem meg azt is, ha Is ten ta -
nít va la mi re az ál tal, hogy nincs meg az, ami más nak meg van. És ha ki tar -
tó an így cse lek szem, Is ten ak kor cso dá la to san be töl ti a szük sé ge i met az ő
aka ra ta sze rint. Meg ért he tem, hogy mit je lent: „…ez az Is ten aka ra ta Jé zus
Krisz tus ál tal a ti ja va tok ra.”

Pén tek
Jé zus meg kér dez te a vak tól: „Mit kí vánsz, mit te gyek ve led?” Ő így szólt: „Uram,
hogy lás sak.” Jé zus ezt mond ta ne ki: „Láss! A hi ted meg tar tott.” Lk 18,40–42
(Ézs 49,13; Lk 22,47–53; Zsid 10,1.11–18) Gyak ran vá gya ko zunk va la mi több
után. Sok szor meg se tud ja fo gal maz ni az em ber, mi ez a több. Lot tó ötös,
új em be ri kap cso la tok, má sok cso dá la ta, hogy na gyobb nak gon dol ja nak, mint
ami lyen va ló já ban va gyok… Ha Is ten meg kér dez né: „Mit kí vánsz, mit te gyek
ve led?”, elő ven nénk a jól el ké szí tett kí ván ság lis tán kat. De bár csak tud nánk
azt kí ván ni, hogy lás sunk! Hogy va ló ban meg lás suk Is ten böl cses sé gét és jó
ren de lé sét éle tünk ben, há lá val fo gad va a he lyün ket e vi lág ban, hogy majd
ő mond has sa a nagy la ko mán: „Ba rá tom, ülj fel jebb!”

Szom bat
Is ten Krisz tus sal együtt élet re kel tett, meg bo csát va ne künk min den vét kün -
ket. Kol 2,13 (Zsolt 18,47; Lk 22,54–62; Jel 14,1–3/4–5) Leg na gyobb öröm hí -
re hi tünk nek ez: élet re kelt min ket az Is ten. Ha a tetsz ha lál ál la po tá ban él -
nénk is, ő fel tud éb resz te ni. Nem úgy, mint ahogy a ré szeg reg gel éb red más -
na po san, át iz zad tan, mocs ko san. Ő meg bo csát ja min den vét kün ket, messze
ve ti azo kat ma gá tól, ami lyen messze nap ke let van nap nyu gat tól. „Meg bo csát -
va ne künk min den vét kün ket”, tisz ta lap pal éb red he tünk. Ez Is ten va ló ban
meg ta pasz tal ha tó ke gyel me itt e föl di lét ben.

g Buday Zsolt

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.00 / m2
Ka pi tány és ka to na: A vi lág
túl só ol da lán (ame ri kai
kaland film, 2003) (138')
A tör té net a na pó le o ni há bo -
rúk ide jén ját szó dik, fő sze -
rep lői Jack Aub rey, az an gol
flot ta har ci as tiszt je és Step -
hen Ma tu rin, a ha jó or vo sa.
Ha jó ju kat, a Sur pri se-t el len -
sé ges tá ma dás éri, amely ben
az sú lyo san meg ron gá ló dik.
Aub rey nem tud ja el dön te ni,
hogy ba rát já ra, az or vos ra
hall gas son, vagy a kö te les sé -
gét tel je sít se-e in kább…

HÉTFŐ

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.05 / m1
Liszt Fe renc
(ma gyar–né met–olasz–fran -
cia–an gol té vé film so ro zat,
1982) (26')
Is ten mu zsi ku sa
14.40 / Du na Tv
Eu ró pai kós to ló
(an gol is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2005) (26')
Ang lia
18.00 / Bar tók rá dió
Haydn bil len tyűs mu zsi ká ja
Spá nyi Mik lós kla vi kor don
ját szik
19.35 / Bar tók rá dió
A Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar Wag ner-hang ver senye
23.10 / m2
A múlt ár nyé ka
(né met film drá ma, 2005) (85')

KEDD

9.45 / m1
A nem zet könyv tá rá nak
kin csei (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2003)
Syl ves ter Já nos Új szö vet ség-
for dí tá sa
13.00 / PAX
Raffay Sán dor
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (36')
19.00 / m2
Fes tő pa let ta
(fran cia do ku men tum film-
soro zat, 1989) (32')
Pi cas so: Ke reszt re fe szí tés
23.15 / m2
Va cso ra a film vász non
(fran cia do ku men tum film,
2005) (61')
23.35 / m1
Sör gyá ri cap ric cio
(cseh szlovák víg já ték, 1980)
(90')

SZERDA

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
15.45 / 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')
Chian ti tól Mu g el ló ig
21.00 / m2
Lánc ra ver ve (ame ri kai–ka -
na dai film drá ma, 2006) (83')
21.35 / Film mú ze um
Mi előtt be fe je zi röp tét a de ne -
vér (ma gyar film drá ma, 1989)
(91')
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai jazz klub
Az Equin ox kon cert je
23.50 / m1
Az én kis fa lum (cseh szlo vák
víg já ték, 1985) (98')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 29-étől április 5-éig

CSÜTÖRTÖK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ric hard
Wag ner. A drez dai kar mes ter
– szám űze tés ben
14.40 / Du na Tv
Vá ro sok, tör té ne tek – Bu da -
pest (ma gyar is me ret ter jesz tő
film, 2009) (27')
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')
Ba rokk
15.20 / Du na Tv
Ma mi, blue
(ma gyar do ku men tum film,
2002) (55')
19.25 / PAX
Nagy tar csa
(do ku men tum film) (26')
21.05 / PAX
Az élet mél tó be fe je zé se
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (50')

PÉNTEK

13.33 / Bar tók rá dió
XXII. deb re ce ni Bar tók Bé la
nem zet kö zi kó rus ver seny
2008. A sze ge di Las sus ének -
együt tes és a Bra si lia kó rus
(Bra zí lia) éne kel
18.00 / PAX
A köny vek köny ve Mag ló don
(do ku men tum film) (53')
19.35 / Bar tók rá dió
A Ba jor Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Sztra vinsz kij: Zsol tár-szim fó -
nia
21.00 / Du na Tv
Cso dá la tos vá ros
(irá ni film drá ma, 2004) (102')
21.00 / m2
Be ug ró
(szi tu á ci ós szó ra koz ta tó
játék)
21.05 / PAX
Dr. Gyök össy End re
(port ré film) (28')

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 sop ro ni ben cés temp lom
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
15.25 / Du na Tv
Bűn tet tek a ter mé szet el len
(né met–an gol do ku men tum -
film so ro zat, 2008) (53')
Ózon gyil ko sok
15.55 / m2
For gó szél
(fe ke te-fe hér ame ri kai ro -
man ti kus drá ma, 1946) (95')
21.00 / m2
Ma szá jok - Az eső har co sai
(fran cia film drá ma, 2004)
(90')
23.30 / m1
Mic ha el Collins
(an gol–ír–ame ri kai film -
dráma, 1996) (127')

VASÁRNAP

10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.04 / Kos suth rá dió
Bap tis ta is ten tisz te let köz ve -
tí té se Bács kos suth fal vá ról
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Vi rág va sár na pi evan gé li kus
is ten tisz te let Miskolcról
Igét hir det dr. Fabiny Tamás
püspök.
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó) (26')
20.00 / Du na Tv
Par ti Nagy La jos – Mo li è re:
Tar tuffe
A Nem ze ti Szín ház elő adá sa
21.00 / m2
Szom jas föld (dél-af ri kai
film drá ma, 2008) (98')
21.08 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Bach: Já nos-pas sió
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APRÓHIRDETÉS

El adó 24 re gisz te res, 31 pe dá los,
Cont ent már ká jú or go na gyü le ke ze -
ti hasz ná lat ra. Tel.: 20/824-3213.

42 éves fér fi két fő részére ki adó szo -
bát ke res kony ha- és für dő szo ba-
hasz ná lat tal Bu da pes ten vagy kör -
nyé kén. El ér he tő ség: 20/966-6664.

HÍREK, HIRDETÉSEK

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet áp ri lis 4-én, szom ba ton es te 17.30-
kor tart ja ta nács ter mé ben (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.) kö vet ke ző sze -
re tet ven dég sé gét. Ven dé günk lesz dr. Ara di Éva in do ló gus, aki A szkí -
ták tól a ma gya ro kig cím mel tart ve tí tett ké pes elő adást. Min den ked -
ves ér dek lő dőt nagy sze re tet tel hí vunk és vá runk!

H I R D E T É S

MEGHÍVÓ
A nyug dí jas lel ké szek össze jö ve -
te lén, áp ri lis 3-án, pén te ken fél
tíz kor a De ák té ren Kézdy Edit
igaz ga tó nő tart ja az elő adást A
De ák té ri gim ná zi um he lye a
húsz éve új rain dult evan gé li kus
ok ta tás ban cím mel.

H I R D E T É S


