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„Van-e va la mi kü lön le ges je len tő sé ge
Szent há rom ság ün ne pé nek? (…) Egy re súly -
ta la nod nak az ün ne pek: szük sé ges még egy
va sár na pot kü lön ün nep pé ten nünk, mi kor
a töb bi ün nep ere jét is fogy ni érez zük?”

Legyen a titok mindenkié! f 2. oldal

„Ha csak a ho lo kausz tot nem sza bad re la ti vi zál ni, ak kor a
soa (a zsi dó ság vész kor sza ka) szük ség sze rű en ab szo lú tum -
má vá lik, és min den más nép szen ve dé se pusz tán re la tív vá.
A re la tív vá mi nő sí tés pe dig bár mely nem zet ál do za ta i nak és
az ál do za tok hoz zá tar to zó i nak, utó da i nak fáj, és meg alá zó.”

A „Küldetés” kapcsán f 6. oldal

„Dönt he tünk itt is jól vagy
rosszul, de a leg rosszabb az,
ha nem dön tünk se hogy, ha
nem me gyünk el vá lasz ta ni.”

Mindennapok
választása f 15. oldal

Na gyon ne héz idő sza kot él át Ma -
gyar or szág, sze re tett ha zánk. Ben -
nün ket az sem vi gasz tal, hogy a
gaz da sá gi vál ság – ál lí tó lag – vi lág -
je len ség. Mér ték adó köz gaz dá szok
sze rint – saj nos – ná lunk a leg -
rosszabb a hely zet. Kü lö nö sen ak kor
lát szik ez, ha a szlo vák vagy a hor vát
gaz da sá gi le he tő sé gek kel ha son lít juk
össze a ma gun kéit, de a ko ráb ban
na gyon le ma radt ro mán test vé re ink
is be ér tek ben nün ket. Gyo pá ro si
szu per mo dern stran dunk par ko ló já -
ban több a ro mán rend szá mú au tó,
mint a ma gyar. Ne kik job ban te lik er -
re a lu xus ra. 

Kü lö nö sen mu lat sá gos a ha zai
mé dia erő fe szí té se, hogy né met, an -
gol, ame ri kai vi szo nyo kat úgy ál lít sa -
nak be, mint ha az ot ta ni la ko sok
ugyan olyan gon dok kal küz de né nek,
mint mi. Ezt csak azok kal le het el hi -
tet ni, akik még so ha sem jár tak ha tá -
ra in kon kí vül, akik még nem ta -
pasz tal ták meg, hogy mennyi vel ma -
ga sabb szin ten él az oszt rák vagy a
né met nyug dí jas, mint a ti zen har ma -
dik ha vi nyug díj tól is meg fosz tott ma -
gyar. S ha olyan rossz len ne Ang li á -
ban vagy Ame ri ká ban, mint aho gyan
azt a ha zai kor mány pár ti pro pa gan -
da ál lít ja, ak kor itt hon ról egyet len fi -
a tal sem tö re ked ne oda, eset leg egye -
te mi dip lo má val, ét te rem ben fel -
szol gá ló ként dol goz ni. Bár csak ná -
lunk len ne olyan vál ság, mint ami ott
van! Job ban ki bír ha tó len ne az itt ho -
ni gond. 

Na gyon ne héz idő sza kot él át
Ma gyar or szág, sze re tett ha zánk.
Tönk re tett egész ség ügy, sa rok ba
szo rí tott ok ta tás, le pusz tult me ző -
gaz da ság, fo gyat ko zó la kos ság, fo ko -
zó dó rossz kedv, rom ló egész sé gi ál -
la pot, mind egyik két ség be ej tő és
tra gi kus hely zet je le. Er köl csi ká osz,
tönk re ment csa lá dok, ár va és fél ár -
va gye re kek, ön ma gukkal kez de ni
mit sem tu dó sze gény fi a ta lok ön -
sors ron tá sa, ön pusz tí tá sa – tisz te let
a ki vé tel nek!

Na gyon ne héz idő sza kot él át Ma -
gyar or szág, sze re tett ha zánk. Van-e
ki út eb ből? Kell len nie! A re mény sé -
get nem sza bad fel ad nunk, hogy
egy szer még is csak be kö vet ke zik egy
olyan for du lat, vál to zás, amely – az
ed di gi ek hez ké pest egy tel je sen más
po li ti kai gya kor la tot és gaz da ság fi lo -
zó fi át al kal maz va – meg ta lál ja an nak
le he tő sé gét, hogy ki ver gőd jünk eb -
ből a te me tői han gu la tú árok ból, és
új ra fel emel hes sük a fe jün ket. Kell
len nie jö vő nek! Mert ahogy a je ge -
nyék sem nő nek az égig, a rom lás
sem vég te le nít he tő. Kell len nie re -
mény ség nek! 

Egy ne ves ha zai lé lek gyó gyász
sze rint ha zai krí zi sünk egyik leg főbb
je len sé ge az em be rek kö zöt ti „bi zal -
mi tő ke” hi á nya. Em ber az em ber -
ben nem bí zik. Mi en nek az oka?
Úgy jár tunk, mint az a pók, ame lyet

csin ta lan gye re kek meg tré fál tak. A
há ló já ra me rő le ges tar tó szá lat –
bio ló gi ai kí sér let ként – el vág ták.
Döb be ne tes lát vány volt, ahogy a
pók ezután be le te ke re dett a sa ját há -
ló já ba. Vesz tét okoz ta a tar tó szál el -
sza kí tá sa. Így járt az em ber is. Az Is -
ten hez fű ző tar tó szá lat el vág tuk,
és be le bo nyo lód tunk éle tünk há ló -
já ba, és ez a tar tó szál nél kü li ség lett
a ka taszt ró fánk. 

Is ten nél kül nem megy az éle -
tünk. Leg fel jebb egy rö vid ide ig,
ahogy a tő ké ről le vá gott sző lő vessző -
ben is van még egy ide ig élet. De a
köz pon ti kap cso lat nél kül el szá rad a
vessző. Is ten nél kül el fonnyad az
em ber. 

Nem csak az egyén, ha nem az
egész tár sa da lom meg szen ve di az
is ten nél kü li sé get. Ahol nincs meg
a szü lők tisz te le te, ahol nem tisz -
te lik a má sik éle tét, va gyo nát, jó hí -
rét, há zas tár sát, ott az egész tár sa -
da lom meg szen ve di ezt a lel ki
nyo mort. 

Nem pró fé tai szó ként, mert ar ra
nem kap tunk fel ha tal ma zást, de
szív bé li meg győ ző dés sel ál lít juk – so -
kak kal együtt –, hogy a leg ked ve zőbb
po li ti kai for du lat sem fog ja meg hoz -
ni a po zi tív gaz da sá gi vál to zást
mind ad dig, amíg vissza nem té rünk
Him nu szunk ta ní tá sá hoz, amíg új ra
nem ka pasz ko dunk Is ten sza vá ba,
amíg meg nem té rünk, és meg nem
bán juk azt a szé gyent, hogy év ti ze -
de ken ke resz tül hi va ta lo san és esz -
te le nül ta gad tuk Is tent, és ki zár tuk
az éle tünk ből. Is ten pe dig ud va ri a -
san fél re állt, és meg en ged te, hogy sa -
ját fe jünk után men ve te gyük tönk -
re a há zas sá ga in kat, az egész sé gün -
ket, hogy té koz ló fi ú ként szét zi lál juk
ma gán éle tün ket és sze gény ma gyar
va ló sá gun kat. 

A té koz ló fiú aty ja pe dig tü re lem -
mel és sze re tet tel vá ra ko zik! 

Mi a tit ka en nek a lel ki kép let nek?
A vá lasz egy sze rű: az a tit ka, hogy ha
nem té rünk vissza Is ten hez, sza vá -
hoz, szent rend jé hez, ak kor nem
szá mít ha tunk Is ten ál dá sá ra. Ál dás
nél kül pe dig ál dat lan a hely zet. Ha
nem bo ru lunk le hit tel és bi za lom mal
Is te nünk szí ne előtt, ak kor a holt -
pont ja ink ról to va se gí tő is te ni ál dás -
ban sem lesz ré szünk. Ezért a vég ső
tra gi kus kö vet kez te tés, hogy Is ten
nél kül nem megy, az ő ál dá sa nél kül
nem ju tunk elő re a gaz da sá gi élet te -
rü le tén sem. 

Ha ezt mi, ma gya rok itt a Kár pát-
me den cé ben nem ért jük meg, nem
szív lel jük meg, ak kor a hír hedt (né -
met) Her der ba rát ság ta lan jós la tá nak
va ló ra vá lá sa a ma gyar nem zet ha lá -
lá ról s nyel vünk ki ve szé sé ről nem fog
el ke rül ni ben nün ket. 

A her de ri jós lat de mog rá fi ai alap -
ja drá ma i an adott. Itt van az ide je,
hogy a nem zet job bik ré szé ben fel éb -
red jen vég re a fe le lős ség. Az Is ten szí -
ne előt ti fe le lős ség! 

A té koz ló fiú aty ja vég te len tü re -
lem mel és sze re tet tel vá ra ko zik!

Is ten nél kül nem megy
g Ri bár Já nos 

Határátlépő fesztivál f 4. oldal
Interjú Gaudiopolis kormányfőjével f 5. oldal
A lakosság nem akart elszakadni f 6. oldal
Kirchentag extra f 10. oldal
Pünkösdi gondolatok f 11. oldal
Tisztségre avatottan f 13. oldal

b Több szö rösen is ün nepelt pün -
kösd va sár nap Me ző be rény ben
az I. ke rü le ti (né met) evan gé li -
kus egy ház köz ség . Há lát ad tak a
két száz húsz éve épí tett temp lo -
mért, meg ál dot ták a ju bi láns
kon fir man du so kat, va la mint be -
mu tat ták azt a köny vet, mely ben
a né met ősök csa lád fá ját igye ke -
zett fel gön gyö lí te ni az in nen
több mint hat van éve ki te le pí tett
Lé dig Mi hály.

A szo kott nál lé nye ge sen töb ben gyü -
le kez tek már jó val az is ten tisz te let
előtt a me ző be ré nyi né met evan gé -
li kus egy ház köz ség temp lo má ban,
amely az ün nep re tel je sen meg telt.
Az ige hir de tés szol gá la tát Gáncs Pé -
ter püs pök vé gez te a Lu kács evan gé -
li u má ban ol vas ha tó pün kös di tör té -
net alap ján. Ki emel te: a me ző be ré nyi
né met be te le pü lők olyan temp lo -
mot al kot tak két száz húsz esz ten de -
je, amely az óta a nap hu szon négy
órá já ban pré di kál. A temp lom fő be -
já ra ta fö lött ugyan is – né met nyel ven
– Já nos evan gé li u má nak egyik ige ver -
se ol vas ha tó: „Én va gyok az aj tó: ha
va la ki raj tam át megy be, meg tar ta -
tik, az be jár és ki jár, és lege lő re ta lál.”

„Er ről a fel tá ru ló aj tó ról szól pün -
kösd is, a meg nyí lás és meg ér tés
ün ne pe. Is ten szé les re tár ta az aj tót,
be- és ki jár ha tunk, két irá nyú az út Is -
ten és em ber kö zött. Sza ba don lé -
pünk be, és fel sza ba dul tan lé pünk ki”
– mond ta a püs pök. A Déli Egy ház -
kerület lelkészi vezetője utalt ar ra is,
mi lyen nagy aján dék, hogy Me ző be -
rény ben két evan gé li kus egy ház köz -
ség lé te zik bé ké ben egy más mel lett,
a szlo vák és a né met ala pí tá sú gyü -
le ke zet. Ennek jeleként a délelőtti is -
ten tisz te le ten a házigazda, Lá zár né
Skor ka Ka ta lin mellett Feyér Sán dor,
a II. kerületi (szlovák) gyülekezet lel -
 ké sze is szol gált.

Az ün nep ség a kö zö sen el fo gyasz -
tott ebéd után foly ta tó dott – gyer -
mek nap is lé vén a ki csik nek szánt
ren dez vé nyek kel, báb elő adás sal és ze -
nei prog ra mok kal, va la mint an nak a
könyv nek a be mu ta tó já val, amely ben
az idén het ven öt éve (!) itt kon fir mált,
Me ző be rény ből 1946-ban ki te le pí tett,
je len leg Stutt gart kör nyé kén élő nyu -

gal ma zott mér nök, Lé dig Mi hály az
egy ház köz ség csa lád fá ját igye ke zett
meg raj zol ni. 

Mint az Evan gé li kus Élet nek az
idős úr el mond ta, hu szon nyolc éve
sa ját csa lád fá ját kezd te ku tat ni egy -
há zi anya köny vek ből, és apai ágon
hét, anyai ágon nyolc ge ne rá ci ót tu -
dott fel tár ni a te le pü lés re a 18. szá -
zad el ső har ma dá ban ér ke zett né -

me tek kö ré ből. Ku ta tá sát ké sőbb el -
mé lyí tet te, en nek ered mé nye ként
szü le tett meg a most ma gán ki adás -
ban meg je lent könyv. Ez az 1732 és
1885 kö zöt ti idő szak ra néz ve kö ve -
ti vé gig a csa lá do kat, me lyek le szár -
ma zot tai a mai na pig itt él nek, en -
nek a gyü le ke zet nek a tag jai vagy vi -
lá gi ve ze tői.

A me ző be ré nyi né met gyü le ke zet
pün kösd va sár na pi ün nep lé sé nek
újabb ak tu a li tást adott, hogy az Or -
szá gos Né met Ki sebb sé gi Ön kor -
mány zat pün kösd nap ját a ma gyar -
or szá gi né me tek hi va ta los nap já vá
nyil vá ní tot ta. A te le pü lés né met ha -
gyo mány ápo lói en nek örö mé re pün -
kös di sváb bált is szer vez tek.

g Szeg f Ka ta lin

Szélesre tárt ajtó
Temp lom ün nep lés től könyv be mu ta tón át a sváb bá lig

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
L

E

Lázárné Skorka Katalin és Gáncs Péter köszönti a híveket

Országos evangélikus gyermeknap Albertin f Összeállítás a 12. oldalon
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A Szent há rom ság egy örök Is ten di -
csé re tét, a do xo ló gi át (gö rög szó:
di cső ség mon dás) a 4. szá zad hit vi tái
óta a ke resz té nyek hit val lás ként éne -
kel ték. Leg több ré gi ma gyar és szá -
mos, ma is éne kelt gyü le ke ze ti éne -
künk – leg in kább a him nusz ere de -
tű ek – utol só vers sza ká ban ta lál -
koz ha tunk ve le. Idéz het jük pél dá ul
egyik 16. szá za di, pré di ká ció utá ni
éne kün ket (Menny nek és föld nek ne -
mes te rem tő je): „Di cső ség ne ked,
ke gyes Atya Is ten, / És ural ko dó, ál -
dott Fiú Is ten, / A vi gasz ta ló Szent -
lé lek Is ten nel, / Örök ké amen.”

A Szent há rom ság ma gasz ta lá sát is -
ten tisz te le ti li tur gi ánk ban – a leg gyak -
rab ban hasz nált éne kes ver ses rend -
ben is – a be ve ze tő zsol tár (int ro i tus)
után éne kel jük. A jól is mert el ső ből
idéz het jük: „Ó, Atya, Fiú, Szent lé lek!
/ Té ged áld jon szív és lé lek, / Té ged,
di cső Szent há rom ság, / Di csér jen az
egész vi lág!” (EÉ 279,4)

A Szent vagy örök ké, Atya Úr is ten,
a ma gas mennyek ben (GyLK 817) tu -
laj don kép pen négy vers sza kos ra ki -
bő ví tett do xo ló gia. Az el ső vers szak

a te rem tő és meg tar tó Atya Is ten di -
csé re te, a má so dik a meg vál tó Jé zus
Krisz tu sé, a har ma dik pe dig az Atyá -
val és Fi ú val egy lé nye gű, ta ní tó és vi -
gasz ta ló Szent lé le ké. Az Atya-Fiú-
Szent lé lek egy sé gét erő sí ti, fog ja
össze a vers sza kok ele jén ál ló szó is -
mét lés: „Szent”, amely egy ben a Sanc -
tu sok ra is em lé kez tet. 

A vers sza kok szim met ri ku san két
rész re bom la nak, amely az Is ten és az
em ber kö zöt ti köl csö nös kap cso la tot
jel zi: a „mi” ne vé ben mon dott hit val -
ló di cső í tés után a gyü le ke zet meg ne -
ve zi, el fo gad ja Is ten aján dé ka it. Atya -
is ten: „Ki te rem tet tél és meg tar tot tál
e nyo mo rult test ben.” Jé zus Krisz tus:
„Ki vel meg vál tál, hogy tes tünk mi att
lel künk el ne vesszen.” Szent lé lek:
„Aki vi gasz tal, és ta nít min ket az
örök élet re.” Met ri ka i lag is két hosszú,
ti zen hat szó ta gos vers sor ra bom la nak
az egyes vers sza kok. A ne gye dik
stró fa össze fog la ló an hir de ti a Szent -
há rom ság, egy Is ten ség örök vol tát.

Az ének elő ször 1602-ben je lent

meg nyom ta tás ban, kot ta nél kül, Új -
fal vi Im re deb re ce ni éne kes köny vé ben.
Nép sze rű sé gét jel zi, hogy a 18. szá zad
vé gé ig szá mos pro tes táns kéz ira tos és
nyom ta tott éne kes könyv ben meg ta lál -
ha tó, így pél dá ul az Új zen ge de ző
mennyei kar ban is. A dal la mot elő ször
az 1744-es ko lozs vá ri éne kes könyv ben
je gyez ték le, eset le ges nek tű nő rit mus -
sal; az 1774-es deb re ce ni éne kes könyv
ver zi ó ja vi szont ma gán vi se li a met ri -
kus éne kek jel leg ze tes sé ge it. Schu lek
Ti bor és Su lyok Im re a Ré gi ma gyar is -
te nes éne kek cí mű gyűj te mény ben
(RMIÉ 58), Cso masz Tóth Kál mán pe -
dig a re for má tus éne kes könyv ben (RÉ
241) pá ros üte mű, de kü lön bö ző rit -
mu sú vál to za tot kö zöl.

A GyLK hár mas lük te tés be ren de -
zi a dal la mot, ha son ló an a Ne hagyj
el es nem, fel sé ges Is ten kez de tű ének -
hez (EÉ 79): ez a kot ta kép a szer kesz -
tők re mény sé ge sze rint job ban elő -
se gí ti a szö veg sze rű ének lést. A két
hosszú sor há rom-há rom ki sebb
egy ség re osz lik, 5, 5, 6 szó tag szám -
mal. Az eol dal lam a ská la hang ja in
lé pe get ve emel ke dik a kvin tig, majd
fo ko za to san, az al só vál tó han got
érint ve ér vissza az alap hang ra: mind -
ez hoz zá já rul a stró fa ki egyen sú lyo -
zott sá gá hoz, jól éne kel he tő sé gé hez.

Ér de mes meg ta nul nunk, mert ez -
zel az ér té kes ré gi ma gyar éne kek re -
per to ár ját bő vít het jük!

g H. Hu bert Gab ri el la

HIT VAL L Á S É S DI  CS Ő Í  TÉ S

Szent vagy örök ké, Atya Úr is ten,
a ma gas mennyek ben

C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„Mi dolog az, hogy erőnkön felüli
dolgokon töprengünk, Isten ígére-
teit és parancsait, amelyeket pedig
igéjével s csodáival erősített meg,
nem tudjuk hittel megragadni?!”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Ho gyan ér tel mez het jük a ránk kö -
szön tő va sár na pot? Teo ló gi ai összeg -
zés? Li tur gi kus szük ség sze rű ség?
Egy ál ta lán: van-e va la mi kü lön le ges
je len tő sé ge Szent há rom ság ün ne pé -
nek? Amúgy is va la mi fo lya ma tos ha -
nyat lás fi gyel he tő meg az egy há zi év
ün ne pei so rán, ka rá csony tól pün -
kös dig egy re súly ta la nod nak az ün ne -
pek: szük sé ges még egy va sár na pot
kü lön ün nep pé ten nünk, mi kor a
töb bi ün nep ere jét is fogy ni érez zük?

Nem al kal maz kod ha tunk a kö -
rül mé nyek el szür kí tő mi vol tá hoz,
nem iga zít hat juk ér ték ren dün ket az
ér té ke ket visszá juk ra for dí tó gon do -
la tok hoz. Ün nep ként kell meg él -
nünk egy, a gyü le ke ze ten kí vü li vi lág
szá má ra a töb bi től sem mi ben nem
kü lön bö ző va sár na pot. Ün ne pel -
nünk kell azt, hogy a leg na gyobb ti -
tok, az Is ten tit ká nak je len lé te szá -
munk ra min den na pi va ló ság. Nem
azért ada tott ne künk, hogy ma ra dék -
ta la nul meg fejt sük, ha nem hogy
meg fog ha tat lan nagy sá ga és ki me rít -
he tet len mély sé ge min den dol gun kat
fe lül múl ja, és min den fo gyat ko zá sun -
kat kor ri gál ja.

Ad vent ele jé től min dig igyek szünk
a sze re tet, az igaz ság, a ha ta lom át -
fog ha tat lan tel jes sé gé ből egy-egy tö -
re dé ket meg ér te ni, át él ni, hin ni. A vá -
ra ko zás csend je, a ta lál ko zás örö me,
a bűn fáj dal ma vagy az élet di a da lá -
nak uj jon gá sa min dig rá döb bent,
mennyi re Is ten re szo ru lunk. 

Szent há rom ság ün ne pén egy fo -
koz ha tat lan pil la nat ba sű rű sö dik
mind az, amit ed dig át él het tünk. Nem
tud juk ki mon da ni, nem tud juk meg -
ra gad ni, de itt van ve lünk és ér tünk.

„Az Úr a mi Is te nünk, egye dül az
Úr!” Sen ki más tól nem kap hat tunk
vol na éle tet, csak tő le. Sen ki más nem

for dult vol na olyan sze re tet tel lá za -
dón en ge det len né, hi tet len né vá ló
gyer me ke i hez, hoz zánk, em be rek hez,
csak ő. Sen ki más nem lett vol na ké -
pes ar ra, hogy a tör té ne lem egy bi -
zo nyos pont ján lét re hoz za a nagy ta -
lál ko zást, és meg ad ja az em ber nek a
leg na gyobb cso dát, hogy ta lál koz zon
az Is ten nel. Sen ki más nem tu dott
vol na ak ko ra sze re tet tel len ni, hogy
sze mély vá lo ga tás nél kül min den em -
bert ma gá hoz ölel jen az ál do zat
meg tisz tí tó fáj dal má ban. Sen ki más
nem lett vol na ha tal ma sabb a ha lál -
nál, és sen ki más nem lett vol na
olyan erős, hogy ez red éve ken át
meg tart sa a te rem tő szót, a meg moz -
dí tó, meg for dí tó igét: azt, ami ma is
utol ér ben nün ket.

Őró la fi no mo dott a kép a há rom -
ság egy sé gé nek ki mon dá sá val, őhoz -
zá kö ze lí tet tünk mind na gyobb igye -
ke zet tel kor ról kor ra új ra fo gal ma zott
hit val lá sa ink kal. Az élet te rem té se, a
bű nös meg vál tá sa, az ige má ig ha tó
ak ti vi tá sa olyan pont jai hi tünk nek,
ahol leg in kább rá döb be nünk: egye -
dül az Úr a mi Is te nünk.

Is ten tel jes sé gét hin ni, tel jes sé gé -
ben len ni azon ban nem pusz tán áhí -
tat, nem csak passzív szem lé lő dés. A
te rem tő, meg vál tó, meg szen te lő Úr -
ral va ló ta lál ko zás olyan vá lasz ra in -
dít ja az em bert, amely nem más,
mint az iga zi sze re tet vá la sza. „Sze -
resd azért az Urat…” – mond ja igénk.
A fel tét len, tö ké le tes sze re tet meg szó -
lí tó sza vá ra, meg moz dí tó ere jé re
nem le het gyű lö let tel vá la szol ni.

Is ten tit ká val ta lál koz ni olyan ti -
tok za tos el kö te le zést éb reszt az em -
ber ben, mely nek ti tok za tos sá ga a
meg ma gya ráz ha tat lan ság ban rej lik.
Mert a sze re tet cse le ke de te gyak ran
meg ma gya ráz ha tat lan. Meg ma gya -

ráz ha tat lan ra gasz kod ni egy olyan
ha ta lom hoz, amely nek lé te, ere je
sok szor nem lét ként és gyen ge ség ként
nyil vá nul meg. Meg ma gya ráz ha tat -
lan a má sik em ber hez kap cso ló kö -
te lék. Meg ma gya ráz ha tat lan, hogy
mi ért ér zi üres nek, eset len nek, ér tel -
met len nek az em ber a lé te zést –
még oly tö ké le tes kö rül mé nyek kö zött
is –, ha el sza kad tak a sze re tet kö te lé -
kek.

Át él ni az Is ten tel jes sé gé nek em -
ber szá má ra át él he tő ré szét: lét egy
vé ge ér he tet len sze re tet fo lyam áram -
la tá ban. Az élet, a meg úju lás, a nö -
ve ke dés nap ról nap ra ta pasz talt aján -
dé ka a tel jes em ber Is ten hez for du -
lá sát ad ja: nem tő lünk függ, ha nem
ke gye lem. Meg élt ke gye lem, ne künk
adott ke gye lem.

Ezért te hát „be szélj azok ról”! Szent -
há rom ság ün ne pe nem sza bad, hogy
el né mít son. Nem búj ha tunk el amö -
gé, hogy az egy ház és a teo ló gia tör -
té ne té nek év szá za dai, év ez re dei alatt
könyv tá rak ra rú gó mennyi sé get je -
gyez tek fel azok ból az em be ri gon do -
la tok ból, ame lyek a Szent há rom ság
tit kát pró bál ták meg fej te ni. Szent há -
rom ság ün ne pe nem a sza bá lyos ra
csi szolt tan csil lo gá sá nak ün ne pe. Azt
ün ne pel jük, hogy az Is ten tel jes sé ge
az em ber tel jes sé gé ért lett ért he tő
szó, fog ha tó test, meg újí tó Lé lek. A
min den di a dal mas tet té ben és ap ró
rez dü lé sé ben ugyan azon Úr azt akar -
ja, hogy mind annyi an az ő tel jes sé -
gé nek ré sze sei le gyünk.

Sza va ink cset lő-bot ló sza vak?
Mon da ta in kat, gon do la ta in kat ki -
for gat ják? Igen, sok szor így van. De
ha a tö ké le tes meg en ge di, hogy tö ké -
le tes sé gé hez ké pest leg in kább csak lel -
ke sül ten da dog junk ró la, ak kor meg
kell ten nünk szé gyen ke zés nél kül,

bát ran. A gyer me kek bá tor sá gá val, a
gyer me ki hit ko nok sá gá val, hogy
min den ki meg ért hes se, hogy a vi lág
leg na gyobb tit ká nak ré sze se le het: a
fel ér he tet len Ma gas ság le ha jolt az
em ber hez, hogy ma gá hoz emel je.

Iz rá el fi ai Egyip tom is te nei kö zül
Ká na án ku sza bál vány imá dó kul tu -
szai kö zé igye kez nek. Előt tük az Úr
tűz- és fel hő osz lop ban, amely ha ma -
ro san em lék ké, rég múlt idők ti tok za -
tos je lé vé vá lik. „Ne kö ves se tek más is -
te ne ket!” A fel szó lí tás alig ha szó lal hat -
na meg ak tu á li sab ban, mint ép pen a
mi ko runk ban. Ti tok gyár tó és ti -
tok für ké sző, az ég alatt cso dát vá ró
kort élünk. A te rem tő Is ten val lá si je -
len ség gé vá lik, tű nő-mú ló je len sé gek
pe dig meg is te nül nek.

Szent há rom ság ün ne pén te kin te -
tünk a tel jes ség re sze ge ző dik, az ün -
nep lel künk be itat ja az egyet lent, a tö -
ké le test. Nem sza bad hát csak össze -
fog la ló le zá rást, az egy há zi fél év
sum má ját lát nunk ben ne. Is ten min -
den tit ka egy olyan szin té zis ben éri
el te tő pont ját, amely csak ah hoz
fog ha tó, mint ha a mennyei Je ru zsá -
lem ka pu ján egy pil la nat ra be lát -
nánk a jö vő fa lai kö zé. Be pil lan tunk,
hogy még job ban vá gya koz zunk el -
ér ni oda, és még job ban akar junk so -
ka kat ma gunk kal vin ni.

g Ör dög End re

Imád koz zunk! Urunk! Kö szön jük ne -
ked, hogy bár mér he tet le nül na gyobb
vagy ná lunk, meg adod, hogy lás sunk,
ért sünk, higgyünk. Add, hogy tel jes sé -
ged tit ka ne két sé ge ket éb resszen! Adj
hi tet, hogy te rem tő, meg vál tó, meg -
szen te lő mű ved ré sze se ként a ti e id nek
vall juk ma gun kat. Ámen.
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Le gyen a ti tok min den kié!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

2. Szent a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus, kit értünk bocsátál, Ki-
vel megváltál, hogy testünk miatt lelkünk el ne vesszen.
3. Szent a Szentlélek, ki az Atyával egy és a Fiúval, Aki vigasz-
tal, és tanít minket az örök életre.
4. Szentség, dicsõség, légyen tisztesség a Szentháromságnak,
Ki uralkodik egy Istenségben most és mindörökké.
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[Lel kész:] Szent há rom ság egy igaz Is -
ten! Há la adó szív vel ál lunk meg szí -
ned előtt ak kor, ami kor há rom sá god
tit kát ün ne pel het jük, me lyet egy -
szü lött Fi ad ál tal ki nyi lat koz tat tál
az em ber szá má ra. A leg na gyob bat
ad tad ne künk, sze re te te det, ön ma gad
lé nye gét, mely szent Fi ad meg vál tá -
sa ál tal nyil ván va ló vá lett a vi lág
szá má ra. Az eb ben va ló hit és re mény
le gyen a mi erőnk, ami kor hoz zád
imád ko zunk.

[Lek tor:] Add, hogy nyi tott le -
gyen szí vünk, a lel künk és az ér tel -
münk igéd meg hal lá sá ra. Ké rünk,
nö veld hi tün ket, erő sítsd re mény sé -
gün ket, és tedd tel jes sé sze re te tün -
ket, hogy fel is mer jük: te vagy az
egyet len és igaz Is ten. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Ké rünk, bá to rítsd lel -
kün ket, hogy mind azt, amit hal -
lunk ró lad, to vább tud juk ad ni csa -
lá dunk ban, sze ret te ink, ba rá ta ink
kö zött. Ké rünk, őrizd az evan gé li um
ta ní tá sát szí vünk ben, hogy lel künk
min dig éber le gyen ar ra, ami tő led
szár ma zik. Adj kel lő böl cses sé get és
ér tel met, hogy amit kap tunk a ke -
reszt ség szent sé gé ben, azt a Szent -
lé lek meg vi lá go sí tó ere je ál tal el fo -
gad juk, be fo gad juk, és él ni tud junk
ál ta la aka ra tod sze rint. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Add, hogy nem ze tünk
lel ki leg új já szü les sen. Éb red jen fel a
hit vi lá gos sá gá ra, és cse le ked je an nak
igaz sá gát. Érez tesd üd vö zí tő ke gyel -
me det né pünk kel, hogy csak az egye -
dül iga zat, té ged kö ves sen és szol gál -
jon, ne azt, ami kár ho zat ba dönt. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Erő sítsd a szol gá lat ban
Já nos, Pé ter, Ta más püs pö kün ket, a
lel ké sze ket; tedd kész sé ges sé az ige
hall ga tó it a hal lás ra és az ab ból fa ka -
dó cse lek vés re. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Védj ben nün ket a baj tól,
a be teg ség től, a szen ve dés ben légy
erőnk és kő szik lánk, hogy lel künk
erő sebb le gyen a fáj da lom nál. Vi gasz -
ta ló sze re te ted gyó gyít sa be teg test -
vé re in ket, és erő sít se az őket ápo ló -
kat. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Szent há rom ság egy igaz
Is ten! A te kép má sod ra te rem tet tél
min ket. Add, hogy ez ki tel je sed jen
föl di ván dor pá lyán kon mind annyi -
unk üd vös sé gé re az Úr Jé zus Krisz -
tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

b Ezen a hé ten is mét si ke rült úgy szer kesz te ni ro va tun kat, hogy az ün -
nep és a vá lasz tott ének te ma ti ká ja egy be es sék. Az is me ret len szer -
ző mű ve va ló szí nű leg a 16. szá zad ban ke let ke zett. Az is ten tisz te let köz -
pon ti éne ke ként (gra du ál ének ként) éne kel het jük Szent há rom ság
va sár nap ján, de más ün ne pe ken is.



Evangélikus Élet 2009. június 7. f 3evangélikus élet

A püs pök ige hir de té sé ben el mond -
ta, hogy a lel kész ik ta tás nak az egy -
ház jo gi kér dé se ken túl mu ta tó je len -
tő sé ge van. A be ik ta tott lel kész a szol -
gá lat Is ten től nyert biz ton sá gá ban vé -

gez he ti mun ká ját, hi szen az Úr ránk
bíz za evan gé li u mát, amellyel nem -
csak üd vös sé get mun ká ló aka ra tát
köz ve tít jük, ha nem a sok fé le alak ban
meg je le nő egyet len el len ség, az ör -
dög el len is har co lunk. De ő tart meg

ben nün ket na pon ként a lel ki pász to -
ri szol gá lat ban is.

Wag ner Szi lár dot Itt zés Já nos püs -
pök 2003-ban avat ta lel késszé Sop -
ron ban. Ez után négy éven át ta nul -

má nyi ösz tön dí jas volt Né met or -
szág ban, teo ló gi ai dok to ri és egy ház -
ze nei ta nul má nyo kat foly ta tott. 2007
au gusz tu sa óta szol gál a har kai gyü -
le ke zet ben he lyet tes lel kész ként,
meg szer vez te és ve ze ti a gyü le ke zet

ka ma ra kó ru sát. Emel lett el lát ja a
sop ro ni Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus
Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak kö -
zép is ko la is ko la lel ké szi és hit tan ta -
ná ri fel ada ta it is.

Be ik ta tá sa al kal má ból Wag ner Szi -
lárd pün kösd ün ne pének ve zér igé je
(Zak 4,6) alap ján pré di kált a Szent lé -
lek kö zös sé get épí tő mun ká já ról, se -
gít sé gül hí vá sá nak fon tos sá gá ról.

A két meg in dí tó ige hir de tés után
a je len lé vők va ló ban élő úr va cso rai
kö zös ség ben ta pasz tal hat ták meg a
Szent lé lek egy be gyűj tő ere jét.

Az is ten tisz te le tet ün ne pi köz -
gyű lés kö vet te, majd a ven dé ge ket
sze re tet ven dég ség vár ta a pa ró kia
ud va rán, illetve a gyü le ke ze ti te -
rem ben.

g Tóth Vi vi en

Nem csupán egyházjogi aktus
Lel kész ik ta tás Har kán

Az Eu ro ví zi ón ke resz tül szá mos or -
szá g te le ví zi ó ja köz ve tí tet te pün -
kösd va sár nap ján a gen fi Szent Pé ter-
szé kes egy ház ból azt az is ten tisz te le -
tet, ame lyen a vi lág re for má tus sá ga
Kál vin Já nos szü le té sé nek öt szá za dik
év for du ló já ról em lé ke zett meg. A
pro tes táns csa lád tag ja ként az evan -
gé li ku sok is öröm mel kap cso lód -
hat tak be – nem egy sze rű en a köz -
ve tí tés be, ha nem az ün nep lés be is.
Sze mé lye sen az én ér dek lő dé se met
az is szí nez te, hogy egy jó év ti ze den
ke resz tül dol goz tam a Du na Te le ví -
zi ó ban, így egye bek mel lett sok is ten -
tisz te let-köz ve tí té sért is fe le lős vol -
tam. Így – a ket tős ün nep örö mén túl
– az zal a szak mai ér dek lő dés sel is ül -
tem le a kép er nyő elé, hogy e gen fi
köz ve tí tés ta pasz ta la tai ha ma ro san
majd a mi mun kán kat is gaz da gí ta -
ni fog ják.

A köz ve tí tést öt let gaz dag és per gő
kis film előz te meg, amely ben egy szí -
nes ru hás hölgy szólt mo so lyog va a
kál vi ni re for má ció je len tő sé gé ről. Ha -
mis pá tosz he lyett ez a de rű jel le mez -
te az tán az egész is ten tisz te le tet is.

A ro mán és gó ti kus stí lus je gye ket
őr ző, bi zo nyos ré sze i ben ezer esz -
ten dős temp lom fa la i ra füg gesz tett
sok-sok szí nes dra pé ria de rűs han gu -
la tot árasz tott. Jól le het a re for má tor
szü le té sé re em lé ke ző al kal mat hir det -
tek, ez bi zony iga zi pün kös di is ten -
tisz te let volt. Ez zel pe dig a szer ve zők
pél dát ad ta ar ra, mi ként le het íz lé se -
sen és hi te le sen meg em lé kez ni egy
em ber ről. Kál vin hoz, aki hosszú
gen fi szol gá la ta so rán va sár na pon -
ként két szer is itt pré di kált, ez volt
mél tó. Nem egy ha lan dó em ber je -

len tő sé gé nek mél ta tá sa, ha nem az
üd vös ség tör té net meg je le ní té se tör -
té nik az is ten tisz te le ten.

A gyü le ke zet egy Bach-ko rált éne -
kelt, majd sor ra kö vet kez tek a ná lunk
bi zony még szo kat lan ele mek. A
stú di ó ban ülő fel ké szült kom men tá -
tor ta lán jog gal érez te úgy, hogy a lá -
tot tak és hal lot tak ma gya rá zat ra
szo rul nak. Előbb azt mond ta el,
hogy a kül föl di re for má tu sok nem a
ná lunk meg szo kott pa lás tot vi se lik,
ha nem az evan gé li kus lel ké sze ké re
em lé kez te tő öl tö ze tet. Majd ami kor
fi a ta lok rap stí lus ban ad tak elő egy
éne ket, a gen fi zsol tá rok je len tő sé -
gét mél tat ta.

Ezt kö ve tő en egy me zít lá bas tán cos
ki fe je ző moz du la tok kal je le ní tet te
meg – egyet len fu vo la kí sé re té ben –
a fé le lem től a cso da meg ta pasz ta lá sá -
ig ve ze tő pün kös di tör té ne tet. Az igé -
nyes mű vé szi áb rá zo lás nem von ta el
a fi gyel met az ün nep lé nye gé ről, el len -
ke ző leg: fel erő sí tet te, és a sze ku lá ris né -
ző szá má ra is ért he tő vé tet te.

Meg le pe té sek kel szol gált az ige hir -
de tés is. An toine Rey mond sváj ci
lel kész a szó szék ről Is ten ről és az ün -
nep ről kez dett be szél ni, ám pré di ká -
ci ó já ba va ló ság gal be le szólt egy szí -
nes bő rű asszony, va la hogy így: „Ta -
lán így van, ahogy mond ja. De mit je -
lent mind ez a gya kor lat ban?” Ez zel
pe dig kez de tét vet te egy – a re for má -
ció leg jobb ha gyo má nya it is meg idé -
ző – dia ló gus-ige hir de tés.

A ma gas röp tű pré di ká ció üze ne -
tét szó sze rint a föld re le ho zó kon gói
teo ló gus nő, Liz Vi ba li Vu a di egé szen
konk ré tan kí ván ta ér tel mez ni az
olyan fo gal ma kat, mint egy ség, vi -

gasz, öröm, egy ség és bé ke. Köz ben
ilyen me rész mon da to kat is meg fo -
gal ma zott: „Nyis suk meg temp lo ma -
in kat a bán tal ma zott asszo nyok és a
me ne kül tek előtt!” 

Et től az tán a má sik lel kész is meg -
bá to ro dott, és „pün kösd van, ne for -
dul junk hát ma gunk ba” sza vak kal vit -
te to vább ige hir de tő tár sa gon do la ta -
it. Ele in te az egy más tól oly tá vo li nak
tű nő el gon do lá sok mind job ban kö ze -
led tek egy más hoz, és a vé ge fe lé kö zö -
sen fo gal maz ták meg az egy ház tár sa -
dal mi kül de té sét, va la hogy így: „Mit te -
gye nek az egy há zak a köz élet ben?
Csak is Krisz tust kell hir det ni ük, a
töb bit a Szent lé lek majd el vég zi.” En -
nek nyo mán egy ér tel mű kri ti ká nak ad -
tak han got a glo ba li zá ci ó val, a ha szon -
el vű ség gel és a túl zott fo gyasz tás sal
kap cso lat ban, és szor gal maz ták a gaz -
da sá gi tu dás és a szo ci á lis igaz sá gos -
ság egyen súly ba ke rü lé sét. 

A tár sa da lom kri ti ka ter mé sze te s
mó don járt együtt sa ját egy há za ik bí -
rá la tá val is, ami kor meg kér dez ték:
„Mi ről haj lan dó le mon da ni egy-egy
egy ház an nak ér de ké ben, hogy csak -
is Krisz tus ban él jen?” Csu pa bib li kus
és re for má to ri gon do lat – ugyan ak -
kor ízig-vé rig a mai em bert meg szó -
lít va. Csak is ez mél tó Kál vin – és per -
sze Lu ther – szel le mé hez. Ma gá ról a

re for má tor ról alig esett szó – ta lán
csak egy olyan idé zet ere jé ig, hogy
„ahol Is tent tisz te lik, ott az em be ri -
ség gel is tö rőd nek” –, va ló já ban ép -
pen őhoz zá mél tó an hang zott az
erő tel jes ket tős ige hir de tés. Nem
Kál vin ról be szél tek, ha nem a re for -
má tort szó lal tat ták meg, ma is ér vé -
nyes mó don.

Az is ten tisz te le ten Eu ró pa egyik
leg jobb kó ru sa, a Lau sanne-i En -
semb le Vo cal éne kelt. 

A köz ve tí tés sel kap cso lat ban –
amo lyan fog lal ko zá si ár ta lom ként
– két kri ti kát azért meg kell fo gal -
maz nom. Az egyik ép pen ez zel a
rend kí vül szín vo na las elő adás sal
függ össze. A mű sor ve ze tő és a kom -
men tá tor ép pen ez alatt lát ta jó nak,
hogy a Re for má tus Vi lág szö vet ség
mű kö dé sé vel vagy ép pen a ma gyar
re for má tu sok egye sü lé sé vel kap cso -
la tos in for má ci ó kat osszon meg a né -
ző vel. A má sik, kis sé za va ró je len ség
az volt, hogy az amúgy ki tű nő tol -
mács kö vet ke ze te sen Ká ro li Gás -
pár ve re tes bib lia for dí tá sát hasz nál -
ta, ezért az tán a sok „va la”, „és lőn”, va -
la mint a „meg te lé nek mind Szent lé -
lek kel” for du lat meg le he tő sen anak -
ro nisz ti ku san ha tott a mo dern is ten -
tisz te let-köz ve tí tés ben. 

Ez zel együtt öröm jár ta át az em -
ber szí vét, hogy pün kösd ün ne pén
egy ilyen öku me ni kus aján dék kal
lep te meg a Ma gyar Te le ví zió a ha -
zai ke resz té nye ket és min den ér -
dek lő dőt. Ahogy an nak is örül tünk,
hogy az egyik be fe je ző imád ság ma -
gya rul hang zott el: Pós fay György
evan gé li kus lel ké szünk fe le sé ge kö -
nyör gött anya nyel vén a Szent lé lek

aján dé ka i ért. Az ora tio oe cu me ni cá -
nak ez a for má ja is meg ra ga dó volt:
nyolc-tíz kü lön bö ző nem ze ti sé gű
hí vő egy sze rű en csak a pad ban fel áll -
va mon dott ter mé sze tes sza vak kal
egy-egy imád sá got. Az ezt kö ve tő Mi -
atyánk pe dig iga zi pün kös di cso da -
ként ha tott: ki-ki a ma ga nyel vén
mond ta az Úr tól ta nult imád sá got,
amely még is egyet len egy sé ges kö -
nyör gés ként szó lalt meg.

A te le ví zi ós köz ve tí tés szem pont -
já ból pél da adó volt, hogy az úr va cso -
ra szer zé si igé i nek el hang zá sa után
egy lel kész az Úr asz ta la elé állt, és ke -
re set len sza vak kal el kö szönt a té vé -
né zők től. Még annyit ér zé kel tünk,
hogy az is ten tisz te let úr va cso rá val
foly ta tó dik. Pres bi te rek – köz tük
há ti zsá kos, fi a tal lá nyok – az ut cá ra,
a temp lom előtt ál ló hí vek hez is ki -
vit ték a ke nye ret és a bort. A nyi tás -
nak ez a gesz tu sa ugyan csak pün kösd
lé nye gé hez tar to zik.

A gen fi is ten tisz te let újó lag meg -
győ zött ar ról, hogy a re for má ci ó nak
ér vé nyes üze ne te van a 21. szá zad
em be ré hez is: örü lök, hogy egy min -
den szem pont ból szí nes és nyi tott
egy ház ban él he tek és szol gál ha tok.

Tánc Kál vin temp lo má ban
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

b A tor da si evan gé li kus temp lom
és a pa ró kia kert adott ott hont jú -
ni us 1-jén, pün kösd hét főn a Fe -
jér-Ko má ro mi Egy ház me gye
misszi ós nap já nak. A mint egy
há rom száz je len lé vő több sé ge
az idő sebb ge ne rá ci ó ból ke rült ki,
de je len tős szá mú gyer mek se -
reg is részt vett a ren dez vé nyen.
Volt olyan fi a tal is, aki édes any -
ja hí vá sá ra jött el is mét a temp -
lom fa lai kö zé, hosszú idő után.

A nap prog ram pont jai a gyü le ke zet -
épí tés fo gal ma kö ré ren de ződ tek.
Pin tér Ká roly nyugalmazott lel kész
töb bek kö zött ar ra
irá nyí tot ta a fi gyel -
met, hogy Is ten Lel -
ke igen is mun kál ko -
dik a gyü le ke zet ben
– a ta go kat új já szü -
li és meg erő sí ti. Egy
gyü le ke ze ti kö zös -
ség épü lé sé nek egye -
dül ez az alap ja.
Mind eh hez jól il lesz -
ke dett Kézdy Pé ter
elő adá sa a gya kor -
la ti meg va ló su lás ról.
A fi a tal pi lis csa bai
lel kész ugyan is a lel kes, ten ni aka ró ta -
go kat ak tí van be von ja a gyü le ke zet
éle té be. Ezért ott je len tős kö zös sé gi
fej lő dés ta pasz tal ha tó. 

Ezt kö ve tő en a tor das–gyú rói tár -
sult egy ház köz ség múlt ját és je le nét
mu tat ta be Sül ler Zsolt lel kész, a he -
lyi fi a tal kó rus szol gá la tá val.

A dél utá ni prog ram a szé kes fe hér -
vá ri if jak tar tal mas szín da rab já val
foly ta tó dott, ezt pe dig já té kos be mu -

tat ko zás kö vet te: az egy ház me gye
gyü le ke ze tei egy-egy jól mű kö dő
cso port já nak kép vi se lő je ka pott rö -
vi den szót, hogy ki emel hes se a kö zös -
sé gé re jel lem ző po zi tí vu mot mint a
gyü le ke zet épí tés egy-egy jó pél dá ját.
A csák vá ri gyü le ke zet pél dá ul a ze -
ne hul lám hosszán tet te mind ezt: az
igé nye sen ve ze tett kó rus jól fel ké szült
tag jai öröm mel, össze szo kott kö -
zös ség ként szol gál tak.

A na pot úr va cso rás is ten tisz te let
zár ta Scher mann Gá bor ta ta bá nyai
lel kész szol gá la tá val, aki bár ne ga tív
pél dák kal, de el gon dol kod ta tó mó -
don il luszt rál ta, mi min den le het az
em ber szí vé nek kö zép pont já ban az
Is ten be ve tett hit he lyett.

Va jon en gem mi re in dít a Lé lek?
Én mi vel se gít he tem a sa ját kö zös -
sé gem éle tét? – ez a leg dön tőbb
sze mé lyes kér dés fo gal ma zód ha -
tott meg a részt ve vők ben a lel ke sí -
tő nap vé gé re, kö szön he tő en a fő -
szer ve ző nek, Böj tös At ti la gyü le ke -
ze ti mun ka társ nak, il let ve a köz re -
mű kö dők nek, a tor da si és gyú rói
se gí tők nek. 

g Ba log Esz ter

A Lé lek át jár és el in dít

b Em lé ke ze tes nap ra éb redt má jus 30-án a har kai evan gé li kus gyü le ke -
zet. Hosszú év ti ze dek után új ra lel kész ik ta tás ra ke rült sor az egy ház -
köz ség ben, mi u tán a kö zös ség lel ké szé vé vá lasz tot ta Wag ner Szi lár dot.
Az ün ne pi is ten tisz te le ten Itt zés Já nos püs pök Lk 10,16–20 alap ján hir -
det te Is ten igé jét, és Gab nai Sán dor, a Sop ro ni Egy ház me gye es pe re -
se ik tat ta hi va ta lá ba a már két éve Har kán szol gá ló lel ki pász tort.
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A bé csi szék he lyű Eu ró pai Pro tes táns
Egy há zak Kö zös sé ge – amely nek
ala pí tói kö zött van a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy ház és a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház is – fel -
hí vás sal for dult tag egy há za i nak gyü -
le ke ze te i hez és a gyü le ke ze te ken
ke resz tül Eu ró pa pro tes táns né pé hez
az zal a ké rés sel, hogy köz vet le nül ve -
gye nek részt a kon ti nens köz éle té ben
az ál tal, hogy a jú ni us 7-i vá lasz tá so -
kon él nek alap ve tő de mok ra ti kus

jo guk kal, és az eu ró pai dön tés ho zók
meg vá lasz tá sá hoz a ma guk vok sát
ad ják. 

E fel hí vás ban kü lön uta lás tör té nik
Kö zép-Eu ró pa or szá ga i ra, ahol ép pen
húsz év vel ez előtt – sok-sok ál do zat
és bá tor tett árán – ju tot tak az em -
be rek eh hez a de mok ra ti kus jo guk -
hoz. Az év for du ló kap csán te hát kü -
lön bá to rí tást és biz ta tást kap nak
azok, akik még egy szűk em ber öl tő -
vel ez előtt is csak dur ván kor lá toz va

bír tak ez zel a jog gal, az eu ró pai köz -
élet ben va ló rész vé te lük nek a le he tő -
sé ge alig öt éves múlt ra te kint vissza. 

Az Eu ró pai Pro tes táns Egy há zak
Kö zös sé ge az aláb bi imád ság gal ké ri a
tör té ne lem Urá nak gond vi se lő sze re -
te tét kon ti nen sünk nem ze te i re. En nek
az imád ság nak az át ér zé sé re, el mon -
dá sá ra mi is meg hí vást nyer tünk. 

g Dr. Bó na Zol tán, 
a Ma gyar or szá gi Egy há zak

Öku me ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra

Pro tes tán sok imád sá ga Eu ró pá ért

Urunk, mi a pün kös döt ün ne pel jük ezek ben a na pok ban.
Azt ün ne pel jük, hogy te kü lön bö ző szár ma zá sú és kü -
lön bö ző nyel vű em be re ket egye sí tet tél egy há zad ban. Azt
él jük át az egy ház ban, hogy a te kö zös sé ged ben ho gyan
lesz nek az em be rek eggyé min den ha tá ron át.

Ezért va gyunk há lá sak, ami kor az em be rek a vi lág -
ban is egy más hoz ta lál nak, fe lül emel ked ve a ha tá ro -
kon. Há lá sak va gyunk az eu ró pai in teg rá ció fo lya ma -
tá ért, amely el len sé ge ket ba rá tok ká tesz. Ké rünk té ged
Eu ró pa né pe i ért, hogy to vább ha lad has sa nak a meg bé -
ké lés és bé kes ség út ján. 

Ké rünk azo kért, akik ezek ben a na pok ban Eu ró pá ban
szük sé get szen ved nek. Azo kért, aki ket a pénz ügyi és gaz -
da sá gi vál ság sújt, akik mun ká ju kért, eg zisz ten ci á ju kért
ag gód nak. Se gíts, hogy össze tart sunk a ne héz idők ben,
és ne huny juk be sze mün ket má sok szük sé gét lát ván.

Ké rünk azo kért, akik ide gen ként jön nek hoz zánk Eu -
ró pa más or szá ga i ból vagy a vi lág más ré sze i ről, mert

mun kát ke res nek vagy vé del met az ül döz te té sek  elől. Azt
pa ran csol tad ne künk, hogy te gyük az ide ge ne ket ba rá -
ta ink ká (3Móz 19,33–34). Se gíts min ket ab ban, hogy egy -
há zad ban az ide ge nek ol tal mat ta lál ja nak.

Ké rünk té ged azo kért, akik po li ti kai fe le lős sé get hor -
doz nak kö zös sé günk ben, or szá gunk ban, Eu ró pá ban. Lel -
ked del erő sítsd őket, hogy he lyes dön té se ket hoz za nak
a ne héz kér dé sek ben. Se gíts min ket, hogy ne hagy juk őket
ma guk ra fe le lős sé gük kel, ha nem kö ve sük és erő sít sük őket
a kö zös sé gért vég zett mun ká juk ban.

Urunk, Te pa ran csol tad ne künk: „Igye kez ze tek a vá -
ros nak jó lé tén… és kö nyö rög je tek éret te az Úr nak, mert
an nak jó lé te lesz a ti jó lé te tek.” (Jer 29,7) Ezért kér jük
tő led a leg job bat kö zös sé günk ben, or szá gunk ban, Eu -
ró pá ban és vi lág szer te. Se gíts meg ben nün ket, hogy az
eu ró pai par la men ti vá lasz tá sok hoz zá já rul ja nak a de -
mok rá cia erő sö dé sé hez, és így erő sít sék a bé ké ért és a
köz jó ért ér zett fe le lős sé get. Ámen.

Dr. Lé nart de Regt nek, a Bib lia tár su -
la tok Vi lág szö vet sé ge (UBS) for dí tói
kon zul tán sá nak szak mai ve ze té se
mel lett tar tott egész na pos ta nács ko -
zást má jus 19-én a Ma gyar Bib lia tár -
su lat szö veg gon do zó bi zott sá ga. 

Az MB TA tag egy há za i nak bib li kus
teo ló gi ai ta ná ra i ból ál ló tes tü let az új
for dí tá sú pro tes táns Bib lia új ki adá -
sát ké szí tet te elő. Mi köz ben elő adást
hall gat tak meg a bib lia re ví zió nem zet -

kö zi el mé le té ről és gya kor la tá ról,
meg vi tat ták a ter ve zett új ki adás alap -
el ve it és gya kor la ti te en dő it, ér té kel -
ték a 2006. áp ri lis 1. és 2008. de cem -
ber 31. kö zött be ér ke zett ész re vé te le -
ket és szö veg mó do sí tó ja vas la to kat,
va la mint át te kin tet ték azo kat a fel ada -
to kat, ame lyek ezen a te rü le ten a
bib lia tár su lat mun ka tár sai előtt áll nak
a kö vet ke ző két-há rom esz ten dő ben.

d EvÉ let-in fó

Bib lia re ví zi ós mű hely mun ka 

b Ne gye dik al ka lom mal ren dez ték
meg Kő sze gen a ke resz tény gyü -
le ke ze tek a Ha tár át lé pő csa lá di
fesz ti vált, ahogy ed dig is min den
al ka lom mal, most is pün kösd -
hét főn, az egy ház szü le tés nap -
ján. A he lyi ka to li kus, evan gé li -
kus és re for má tus egy ház köz ség
hí ve i ben öt év vel ez előtt szü le -
tett meg, hogy ne csak az öku -
me ni kus ima hét al kal má ból mu -
tas sák meg a ke resz té nyek egy -
sé gét, ha nem együtt lép je nek
ki a temp lo mok fa lai kö zül, és
tölt se nek el együtt egy gond ta -
lan na pot.

A prog ram dél előtt a Ju ri sics-vár
lo vag ter mé ben öku me ni kus is ten tisz -
te let tel kez dő dött. A li tur gi át Eli as
Oho i led wa rin, Ma gyar or szá gon
misszi ós mun kát vég ző in do néz ver -
bi ta szer ze tes ve zet te evan gé li kus, re -
for má tus és bap tis ta lel ké szek, va la -
mint do mon kos nő vé rek köz re mű kö -
dé sé vel.

Dél után a prog ra mok be né pe sí -
tet ték az egész kő sze gi vá rat. A
nap jel mon da ta: „Ott van éle tem Is -
ten te nye rén” – át ha tot ta a te vé -
keny sé ge ket. A meg nyi tón az egyes
fe le ke ze tek lel ké szei az em be ri és is -
te ni kéz sze re pét szem lél tet ték. A
to váb bi ak ban min den kor osz tály
ta lált az ér dek lő dé sé nek meg fe le lő
idő töl tést. 

Mi köz ben a leg ki seb bek kéz mű -
ves-fog lal ko zá sok nak, íjá szat nak, lo -
vag lás nak hó dol hat tak, az idő seb bek
szín há zi be mu ta tók és elő adá sok
kö zött vá lo gat hat tak. Több tár su lat
mel lett idén is itt volt a ko ráb ban is
nép sze rű Lát ha tat lan Szín ház, mely
be kö tött szem mel, az ér zé kek út ján
ka la u zol vé gig bib li ai tör té ne te ken.
Új don ság volt vi szont a Pil la nat ké pek
Imp ro vi zá ci ós Szín pad tár su la tá nak
fel lé pé se.

A ven dég misszi ós atya szü lő föld -
jé ről be szélt, té ma volt Ott lik Gé za és
az öko ló gia fon tos sá ga. Volt báb szín -
ház és akusz ti kus ze ne, a csa lá dok -
nak kö zös el fog lalt sá got pe dig a vi -
dám aka dály ver seny kí nált.

Akik el jöt tek ezen a na pos őszt
idé ző dél utá non, meg ta pasz tal hat ták,
hogy a hit nem élet ide gen do log, ha -
nem ha tár át lé pés: a fé le lem és ön ma -
gunk ha tá rá nak át lé pé se. S át lé pé se
a ke resz tény hí vő ket mes ter sé ge sen
szét vá lasz tó ha tá rok nak is. Itt meg -
él het ték, hogy ke resz tény nek len ni
nem csak az is ten tisz te le ti kö zös sé get
je len ti, ha nem az együtt örü lést, az
ol dott szó ra ko zást is más ke resz té -
nyek, fi a ta lok, csa lá dok tár sa sá gá ban.

Úgy lát szik, az effé le ha tár nyi to ga -
tás hí re gyor san ter jed, mi vel szép
szám mal jöt tek a nap ra a kör nye ző
te le pü lé sek ről, Szom bat hely ről és
Győr ből is.

g Var ga T. Krisz ti na

Ki lép tek a temp lom fa lai kö zül

Testvéri ta lál ko zó a Ma zsi hisz nél
A Veszp rém Me gyei Köz gyű lés kul tu rá lis, ki sebb sé gi és val lás ügyi bi zott sá -
gá nak szer ve zé sé ben évek óta rend sze re sen ta lál koz nak mun ka meg be szé -
lé se ken, kö zös ki rán du lá so kon a tör té nel mi keresztény egy há zak lel ké szei,
egy ház ve ze tői.

Má jus 27-én dél előtt viszont Zol tai Gusz táv, a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit -
köz sé gek Szö vet sé gé nek (Ma zsi hisz) ügy ve ze tő igaz ga tó ja in vi tál ta hi va ta -
lá ba, va la mint a bu da pes ti Do hány ut cai fő zsi na gó gá ba és a tra di ci o ná lis zsi -
dó ne gyed ne ve ze tes sé ge i nek meg te kin té sé re az egy há zak kép vi se lő it.

A lá to ga tást dr. Eg ri Osz kár, a Ma zsi hisz jo gá sza szer vez te a mint egy tu -
cat nyi részt ve vő szá má ra, akik ta lál koz tak Frö lich Ró bert fő rab bi val is.

g Menyes Gyu la felvétele

Ne héz sé gek és re mény sé gek
A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet idei – sor rend ben 19. – köz gyű lé sét
má jus 27-én dél után tar tot ták a szol gá lat Gras sal ko vich ut cai szék há zá ban.

A gyű lé sen az el múlt év köz hasz nú sá gi je len té sét és az idei ter ve ket Le -
hel Lász ló igaz ga tó is mer tet te. Töb bek kö zött szólt ar ról, hogy új iro da ház
épí té sé nek le he tő sé ge kör vo na la zó dik Bu da fo kon, va la mint em lé kez te tett rá,
hogy – a töb bi se gély szer ve zet től el té rő en – ők nem ré sze sül nek ál la mi tá -
mo ga tás ban, ez azon ban re mény sé gük sze rint a jö vő ben meg vál to zik.
Szük sé ges nek lát ják azt is, hogy a jö vő ben ne vet vál toz tas sa nak és új lo gó -
val je len je nek meg.

Sze me rei Zol tán, a fel ügye lő bi zott ság tag ja pénz ügyi be szá mo ló já ban el -
mond ta, hogy a ci vil szer ve ze tek te vé keny sé gét ne he zí tő kor mány za ti in téz -
ke dé sek, va la mint az évek óta csök ke nő tá mo ga tá sok mi att az idei költ ség-
elő irány za tuk ban öt szá za lék for rás hi ánnyal szá mol nak. Ezt vagy a re mélt
ál la mi tá mo ga tás ból, vagy meg ta ka rí tás ból fogják pó tol ni.

Vé gül dr. Bölcs kei Gusz táv le ve ze tő el nök kö szö ne tet mon dott min den
mun ka társ nak és a tá mo ga tók nak, akik le he tő vé tet ték, hogy a hu ma ni tá -
ri us mun ká ban vi lág vi szony lat ban is elő ke lő he lyet fog lal jon el ha zánk öku -
me ni kus – pro tes táns és or to dox egy há zak ál tal ala pí tott és fenn tar tott –
sze re tet szol gá la ta.

g M. Gy.
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Ke resz tény ta nú ság té tel a ba tak kul tu rá lis örök sé gen ke resz tül cím mel In do -
né zia bu da pes ti nagy kö ve te tar tott szi por ká zó elő adást má jus 28-án a Fa -
so ri Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé ben. Man ga si Si homb ing
ah hoz a mint egy négy mil lió (!) hí vet tö mö rí tő Pro tes tant Ch ris ti an Ba tak
Church höz kö tő dik, amely a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség leg na gyobb ázsi ai
tag egy há za. Őex cel len ci á ja a Fa sor ban rend sze res részt ve vő je a ha von kén -
ti an gol nyel vű is ten tisz te le tek nek.

g Dé vai György fel vé te le
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b 100 éve szü le tett Szteh lo Gá bor
cím mel 62 ol da las ta nul mányt
pub li kált az egy kor zsi dó és nem
zsi dó, de csa lád juk ból ki sza -
kadt gyer me kek meg men té sé ről
hí res sé vált evan gé li kus lel kész -
ről. A fü zet a Lu ther Ki adó gon -
do zá sá ban je lent meg má jus 25-
én, a Bu da hegy vi dé ki Evan gé li -
kus Egy ház köz ség temp lo má -
ban tar tott Szteh lo-em lék kon fe -
ren ci á ra. „Gá bor bá csi ról” a
kon fe ren cia szü ne té ben be szél -
get tem D. Ke ve há zi Lász ló nyu -
galmazott lel késszel, egy ház -
tör té nésszel.

– La ci bá csit szó lít hat nám úgy is,
hogy „mi nisz ter el nök úr” – de hogy
mi ért, an nak még ne vág junk elé be.
Ho gyan em lék szik vissza ar ra a nap -
ra, ami kor elő ször ta lál ko zott Szteh -
lo Gá bor ral?

– 1945 ok tó be ré ben ke rül tem ha -
za, az előtt had ap ród is ko lás vol tam.
Édes apám, szü le im azt sze ret ték vol -
na, hogy lel kész le gyek, de én ki
akar tam ug ra ni a csa lád ból. Had ap -
ród ként ha di fog ság ba ke rül tem. ’45-
ben, ami kor ha za ke rül tem, édes -
apám bör tön ben volt, édes anyám
pe dig a győ ri sze re tet ott hon ban dol -
go zott. Ott ho nunk nem volt. Ak kor
Tú róczy Zol tán püs pök úr azt mond -
ta: „Fi am, menj Szteh lo Gá bor hoz!”
Fo gal mam sem volt ró la, hogy ki cso -
da Szteh lo Gá bor. Amíg fel ér tem
Pest re, ter mé sze te sen tá jé ko zód tam
ró la. Meg tud tam, hogy sok zsi dó
gyer mek éle tét men tet te meg. Ak kor
pe dig már az ag gasz tott, hogy mi ként
fo gad nak majd, mit szól nak, ha én
oda be ál lí tok. 

1945 ok tó be ré nek kö ze pén lép -
tem be elő ször az ott hon ba – s pon -
to san az tör tént ve lem, mint a pél dá -
zat be li té koz ló fi ú val: az „apa” nem
en ged te, hogy vé gig mond jam, ki is
va gyok, mi ért jöt tem. Szteh lo Gá bor
ma gá hoz ölelt, s annyit mon dott: „Itt
a he lyed.” Ami kor be vitt a nagy fi úk
szo bá já ba – ti zen hét éves vol tam –,
be mu ta tott ne kik, s ki de rült, nem én
va gyok az el ső a nem zsi dó ol dal ról.
Ha mar össze ba rát koz tunk, s el mond -
ha tom: né hány nap múl va már nem
tud tuk egy más ról – az az sem mit
sem szá mí tott –, hogy ki hon nan,
„me lyik ol dal ról” jött…

– Az evan gé li kus mú ze um nem rég
nyílt Szteh lo-ki ál lí tá sán La ci bá csi az
ott hon te rem tő, a jó pász tort hir de tő
lel ki pász tor, az édes apa, a csa lád te -
rem tő, a kö zös ség szer ve ző Szteh lo
Gá bort idéz te elénk me leg sza vak -
kal… Szteh lo Gá bor sze mé lyi sé gé nek
me lyik vo ná sa volt a leg mé lyeb ben
ha tó, ami re ennyi év táv la tá ból em -
lé ke zik? Mint fi a tal em ber re, ho gyan
ha tott a ki su gár zá sa?

– Gá bor bá csi so ha nem tar to zott
az ag resszív misszi o ná ri u sok kö zé –
ké sőbb ez az tán egy kis prob lé mát is
oko zott mind az egy ház zal, mind az
ál lam mal kap cso lat ban. Min dig azt
mond ta, hogy ne ki az volt a fel ada -
ta, hogy éle te ket ment sen. És nem -
csak úgy, hogy élet ben ma rad ja nak,
ha nem hogy „nagy be tűs” em be ri
éle tet tud ja nak él ni utá na, és ne ut -
ca gye re kek ként kell jen fel nő ni ük.
Szá mom ra ez volt az el ső, ami meg -
fo gott ben ne. 

A má so dik, ami na gyon meg ra ga -
dott, hogy én – aki két évet töl töt tem
az in té zet ben – ta lán két szer lát tam
ha ra gud ni. Ak kor pe dig na gyon meg -
volt rá az oka. De ak kor is le csil la po -

dott. Az a mo soly gós
ké pe van előt tem,
ame lyet ol va só ink is
lát hat tak már az
Evan gé li kus Élet ben
a ki ál lí tás kap csán:
az a ked ves, de rűs,
vissza mo soly gó so -
főr az au tó ban. Ez
ma radt meg ben -
nünk, Szteh lo-gye -
re kek ben. 

A har ma dik pe -
dig az a vo ná sa, hogy
sze ku lá ri san tu dott
pré di kál ni. Mi re
gon do lok? Ha fel ol -
va sott egy tex tust,
ak kor ar ról úgy tu -
dott be szél ni, hogy
az ben nün ket, ti zen -
éves gye re ke ket –
akik kö zül so ka kat
bi zony egy ál ta lán
nem ér de kelt se Bib -
lia, se egy ház, se Úr -
is ten – meg tu dott ra gad ni, meg tu -
dott szó lí ta ni! Nem pa po san pré di -
kált, ha sza bad így mon da nom. Hor -
váth Ádám film ren de ző is er ről be -
szélt a kon fe ren ci án: az in té zet ben
so ha nem volt „kö te le ző” is ten tisz te -
let re jár ni. Még is mind annyi an ott
szo rong tunk… Hall gat tuk őt. Nem
fe lej tem el az ilyen mon da ta it: „Is ten -
nél nincs egy ke. Te a test vé rem vagy,
és ha a test vé rem vagy, ak kor az azt
je len ti, hogy min den gon dod az
enyém is.” Vagy egy má sik mon da ta:
„A sze re tet hal kan lép, nem kér de -
kó ru mot, és az egész éle tet át hat ja.”
Ezek olyan mon da tok vol tak, ame -
lyek az egész éle tet je len tet ték szá -
munk ra! Ahe lyett, hogy ut ca gye re -
kek ké vál tunk vol na, em be rek ké let -
tünk – ál ta la.

– Ho gyan szer vez te Szteh lo Gá bor
a gyer me kek kö zös sé gét, köz tár sa sá -
gát? A Ga u dio po lis, az Öröm vá ros
mi lyen öt let alap ján szü le tett? Volt-e
ha son ló ra pél da itt, Ma gyar or szá -

gon vagy akár kül föl dön? Ha azt
mon dom, mi nisz ter el nök úr, mi -
lyen em lé kek idé ződ nek fel La ci bá -
csi ban?

– A Ga u dio po lis – mint ké sőbb
meg tud tuk – Szteh lo Gá bor öt le te
volt, de ar ra vi gyá zott, hogy ne ne -
ki tu laj do nít suk. Min dig vi gyá zott,
hogy so ha ne eről tes se ránk az el -
kép ze lé sét. Ak ko ri ban meg mu ta -

tott ne künk egy ame ri kai fil met,
amely ben egy ha son ló – csak fi úk -
ból ál ló – szer ve ző dés jött lét re. Gá -
bor bá csi so kat be szél ge tett az tán er -
ről Sző ke Ba lázs ne vű ta ná runk kal,
aki ké sőbb az is ko la igaz ga tó ja lett.
Sző ke Ba lázs az egyik es te be jött
hoz zánk ’45-ben, és azt mond ta:
„Gye re kek, is me ri tek A fi úk vá ro sa
cí mű fil met – csi nál junk mi is va la -
mi ha son lót.”

Ta lán mon da nom se kell: rög tön
lel ke sed tünk a gon do la tért! Már az -
nap es te gon dol kod ni kezd tünk a kü -
lön bö ző tiszt sé gek ről, de az ál lam nak
a ne vét nem ha tá roz tuk meg, ha nem
– na gyon is de mok ra ti kus mó don –
pá lyá za tot ír tunk ki rá. Há rom nap
múl va meg is lett a név: Ga u dio po -
lis. Ez után mi nisz ter ta ná csot ala pí -
tot tunk, s va ló ban, éle tem egyik leg -
meg ha tá ro zóbb él mé nye volt, hogy
a sok zsi dó és más ok ból me ne kült
gyer mek kö zött en gem vá lasz tot tak
el ső mi nisz ter el nök ké. Hor váth

Ádám pél dá ul
kul tusz mi nisz ter
lett, de ter mé sze -
te sen volt igaz -
ság ügy-mi nisz te -
rünk is, és min -
den tár ca ki volt
oszt va. He ten te
tar tot tunk mi -
nisz ter ta ná csot.
A ta nács ban
részt ve het tek a
kü lön bö ző ott -
ho nok pol gár -
mes te rei is. A
prog ra mok meg -
b e  s z é  l é  s é  t ő l
kezd ve a leg ki -
sebb fe gyel mi
vét sé ge kig min -
den ügyet meg -
tár gyal tunk a mi -
nisz ter ta nács ban. 

El ső ál lam el -
nö künk az igaz -
ga tó úr, Sző ke
Ba lázs volt. Az -
után Szteh lo Gá -
bor kö vet ke zett.

Nagy él mé nyem, hogy a le vél tár ban
meg ta lál tam a Ga u dio po lis jel vé -
nyét, ame lyen az a szö veg áll: „Iga zol -
juk, hogy Sza bó György az if jú sá gi ál -
lam tag ja – Ke ve há zi Lász ló mi nisz -
ter el nök, Szteh lo Gá bor ál lam el -
nök.”

– A ki ál lí tá son csak úgy, mint a
kon fe ren ci án, há la Is ten nek, so kan
vol tak egy ko ri meg men tet tek, az ott ho -

nok la kói. Kül föld ről is ha za jöt tek az
ün nep re. Fo ga lom má lett ez a ki fe je zés:
Szteh lo-gye re kek. Ho gyan tar tot ták
ké sőbb, éle tük to váb bi sza ka szá ban a
kap cso la tot egy részt Gá bor bá csi val,
más részt egy más sal? Mi lyen erőt, tar -
tást adott az a meg ha tá ro zó él mény,
hogy ilyen kö zös ség ből in dul tak to vább?

– Ké sőbb mint ha rit kult vol na
Gá bor bá csi kö rül a le ve gő. Az ál la -
mo sí tás, majd Svájc ba tör tént ki me -
ne te le után mind az ál lam, mind az
egy ház „igye ke zett” meg fe led kez ni
ró la. Ál lí tó lag ké sőbb, ami kor a Jad
Vas em-ki tün te tést meg kap ta, oda kint
na gyon el is mer ték, itt hon pe dig – na -
gyon el fe lej tet ték… Szteh lo Gá bort
egyéb ként No bel-bé ke díj ra is fel ter -
jesz tet ték, ám ab ban az év ben Willy
Brandt kap ta a dí jat. Ezt azért mon -
dom, mert eb ben az idő ben egye dül
a Szteh lo-gyer me kek ápol ták az em -
lé ke ze tét, s el is ha tá roz tuk, hogy mi -
ni mum éven te egy szer össze jö vünk.
A bu da vá ri gyü le ke zet fo ga dott be
ben nün ket. Éven te így ta lál koz tunk,
és me sél tük el egy más nak, hogy mi
tör tént ve lünk. Új ra meg új ra fel ele -
ve ní tet tük az em lé ke ket. 

A „Szteh lo-gye rek ség” azon ban
nem egy sze rű en em lé ke zet kér dé se.
Egy bi zo nyos tar tást adott ne künk a
to váb bi éle tünk re. Nem csak hogy
nem fe led ke ztünk el ar ról, ami re
Gá bor bá csi ta ní tott és ne velt ben -
nün ket, ha nem a min den na pi élet ben
is se gí tett mind az, amit tő le ta nul -
tunk és lát tunk. Hor váth Ádám em -
lí tet te, ha rossz passz ban van, min -
dig az áro ni ál dás jut eszé be, de va -
la mennyi en így vol tunk: Gá bor bá -
csi em lé ké ből él tünk. Sze mé lye sen
azt mond ha tom: na gyon va ló szí nű -
nek tar tom, hogy Gá bor bá csi nak a
jó pász tor ta ní tá sát meg va ló sí tó pél -
dá ja ha tá sá ra in dul tam el az egy há -
zi szol gá lat út ján.

– S ő ezt ta lán nem is sej tet te…?
– Gá bor bá csi nem in dí tott el

sen kit di rekt vagy misszi ói szán dék -
kal a lel ké szi pá lyá ra – más kér dés,
hogy a lé nyé nek, a cse le ke de te i nek
ilyen ha tá sa is volt. A szív, a mo soly,
a ma gá hoz öle lő sze re tet, az, hogy őt
csak is a baj ba ju tot tak meg men té se
ér de kel te és nem az, hogy ki ke rült
baj ba, ho gyan és mi ért ke rült oda, ez
a be lő le ára dó, meg kü lön böz te tés
nél kü li sze re tet ne kem min dig a jé -
zu si pél dá za tot jut tat ta eszem be.
Aki a ve rem be esett, an nál nem azt
kell néz ni, hogy ki az, ha nem azt,
hogy baj ba ju tott, és se gí te ni kell raj -
ta. Ami kor a zsi dók men té sé vel meg -
bíz ták, egy fur csa – szá munk ra ta lán
meg hök ken tő – mon da tot mon dott:
most nem imád koz ni kell, mert Is ten
nem orá ku lum, ha nem ten ni kell. Ezt
ta nul tuk tő le…

– Ho gyan ápol juk jól, he lye sen
Szteh lo Gá bor em lé két egyé nen ként
és egy há zi szin ten? Mit ten ne, mit
mon da na 2009-ben Szteh lo Gá bor?
Mit üzen ne künk az ő éle te?

– Szteh lo Gá bor so ha nem az egy -
ház men tés re gon dolt, ezt sok le ve lé -
ben ol vas tam, hogy az egy ház igyek -
szik men te ni ma gát, min den fé le baj -
ból. Ő min dig a má sok men té sé re
gon dolt, azo ké ra, akik ép pen baj ban
vol tak. A kér dés ez: kik van nak most
baj ban? Ő ezt néz né. Azt gon do lom,
fel hív ná a fi gyel met a haj lék ta la nok -
ra, azok ra a gye re kek re, akik éhez nek,
azok ra a ci gá nyok ra, akik nek a hely -
ze té vel tö rőd ni kel le ne. Gá bor bá csi
min dig azok fe lé for dult, akik „kö rön
kí vü li ek” vol tak, s er re ta ní tott min -
ket. Ez a jó pász to ri szol gá lat.

g K há ti Dó ra

„Em be rek ké let tünk ál ta la”
Be szél ge tés D. Ke ve há zi Lász ló val, Gaudiopolis első miniszterelnökével

Pá lyá zat ok ta tá si -
in téz mény-ve ze tői

tiszt ség re
Szar va son

A Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség pres bi té ri u -
ma pá lyá za tot hir det a Ma gyar–
An gol Két Ta ní tá si Nyel vű Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo -
da (5540 Szar vas, Kos suth u. 43.)
igaz ga tói tiszt sé gé re.

A pá lyá zat fel té te lei: szak irá -
nyú vég zett sé get iga zo ló fel ső -
fo kú ok le vél, an gol nyelv vizs gát
iga zo ló ok irat, leg alább öt éves
szak mai gya kor lat. El vá rás a
szak irá nyú ve ze tői szak vizs ga
vagy meg szer zé sé nek vál la lá sa.

Az igaz ga tói tiszt ség 2009.
au gusz tus 15-től tölt he tő be. A
meg bí zás öt év re szól. 

A mun ka kör höz kap cso ló dó
jut ta tá sok: bé re zés, ve ze tői pót -
lék a Kjt.-ben meg ha tá ro zot tak
alap ján. La kást is tu dunk biz to -
sí ta ni a pá lyá zó ré szé re.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha -
tár ide je az Ok ta tá si Köz löny ben
va ló meg je le nés től szá mí tott har -
minc nap.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia
kell a pá lyá zó je len le gi mun ka he -
lyét, be osz tá sát, ön élet raj zát,
rész le tes szak mai ön élet raj zát, az
ok ta tá si in téz mény ve ze té sé re
vo nat ko zó szak mai prog ram ját,
szak mai hely zet elem zés re épü lő
fej lesz té si el kép ze lé se it. A pá lyá -
zat hoz mel lé kel ni kell a leg ma ga -
sabb is ko lai vég zett sé get iga zo -
ló ok má nyok hi te les má so la tát,
ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt,
ke reszt le ve let, kon fir má ci ói vizs -
gát iga zo ló ok ira tot, va la mint
lel ké szi aján lást.

A pá lyá zat ki író ja biz to sít ja a
pá lyá zó ré szé re a szük sé ges mér -
té kű tá jé koz ta tást, és le he tő vé te -
szi az is ko la meg te kin té sét.

A pá lyá za tot zárt bo rí ték ban,
„In téz mény ve ze tői pá lyá zat”
meg je lö lés sel kell be nyúj ta ni.
Pos ta cím: Szar vas-Új temp lo mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség, 5540
Szar vas, Sza bad ság út 70. Te le -
fon: 66/313-131.

A köz ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tő i nek meg bí za tá sá ra és en -
nek fel té te le i re vo nat ko zó ha tá -
lyos elő írá so kat a köz ok ta tás ról
szó ló 1993. évi LX XIX. tv. (Kt.)
és a 11/1994. (VI. 8.) MKM-ren -
de let, va la mint az MEE (Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház)
2005. évi VI II. tv. 60. § (1–4) tar -
tal maz za.

A Szar vas-Új temp lo mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség

presbi té ri u ma

H I R D E T É S

Meg hí vó
A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár -
ja az ér dek lő dő ket Cser há ti
Sán dor Pál apos tol nak a ko -
rinthu si ak hoz írt má so dik le ve -
le cí mű köny vé nek be mu ta tó já -
ra az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Teo ló gus ott ho ná nak
föld szin ti ká pol ná já ba. 
Idő pont: jú ni us 10., 17 óra. Cím:
1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.
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Frenkl Ró bert fel ügye lő test vé rem az Evan gé -
li kus Élet 74. év fo lya má nak 21. szá má ban
(2009. má jus 24.) meg je lent, Kül de tés cí mű –
Szteh lo Gá bor ra em lé ke ző – írá sá nak né hány
mon da ta in dí tott az aláb bi gon do la tok meg fo -
gal ma zá sá ra.

Ma gam is egyet ér tek az zal, amit fel ügye lő
test vé rem ír: Ma gyar or szá gon elég szé les kör -
ben for dul elő „a ho lo kauszt re la ti vi zá lá sa, a gu -
lág, a Don-ka nyar, az af ri kai nép ir tá sok szem -
be ál lí tá sa Ausch witz gáz kam rá i val”. So kan van -
nak, akik va ló ban szem be ál lít ják egy más sal a
nép ir tá sok bor zal ma it, akik va ló ban pusz tán a
ho lo kauszt ret te ne té nek ki seb bí té se okán em -
le ge tik a gu lág, a ho lo do mor (az uk rán nép el -
len mes ter sé ges éh ín ség ál tal el kö ve tett sztá li -
ni nép ir tás) és más rém tet tek ir tó za tát.

Frenkl Ró bert ír ja: „Ausch witz után már bűn
a re la ti vi zá lás, a bor zal mak eny hí té se más
tra gé di ák em lí té sé vel.”

A köl csö nös és má ra oly kor ir ra ci o ná lis sá
vá ló, mind két ol da li ér zé keny ség (és ha rag)
mi att (ma ga az is bot rány, hogy ily tra gé di -
ák kap csán két ol dal ról szó le het!) va ló ban cél -
sze rű, hogy mi kor Ausch witz ról em lé ke -
zünk, ak kor szól junk ar ról; s mi kor a gu lág -
ról, ak kor ne ke res sünk vi szo nyí tá si pon to kat
a ho lo kauszt tal.

Ugyan ak kor – s eb ben vi tat ko zom fel ügye -
lő test vé rem mel – ön ma gá ban sem mi kép pen
nem tar tom sem re la ti vi zá lás nak, sem bűn nek,
ha va la ki a ho lo kauszt tal pár hu za mo san a
zsi dó nép szen ve dé sei mel lett más né pek
szen ve dé se i ről is gon do la to kat fo gal maz meg.
És kö nyör göm, az Is ten sze rel mé re: va ló ban
nem a ho lo kauszt tal szem ben, ha nem az zal pár -
hu za mo san, s nem re la ti vi zál va egyi ket sem, ha -
nem ép pen ab szo lu ti zál va mind egyi ket!

Tud ni il lik: ha csak a ho lo kausz tot nem sza -
bad re la ti vi zál ni, ak kor a soa (a zsi dó ság vész -
kor sza ka) szük ség sze rű en ab szo lú tum má vá -
lik, és min den más nép szen ve dé se pusz tán re -
la tív vá. A re la tív vá mi nő sí tés pe dig bár mely
nem zet ál do za ta i nak és az ál do za tok hoz zá tar -
to zó i nak, utó da i nak fáj, és meg alá zó.

Meg mon dom, mi re gon do lok: édes apám
alig ti zen nyolc éve sen – jól le het ka to na sem
volt, fegy vert sem fo gott – húsz hó na pot volt
rab szol ga a Dony ec-me den ce bá nyá i ban sok
ezer sors tár sá val együtt. Sze ren csé je volt: ő
csak húsz hó na pig. Az éhe zés és a be teg sé gek
kö vet kez té ben csont tá so vá nyod va, ide ge i ben
meg rop pan va, egész tes té ben re meg ve ér ke -
zett ha za szü lő fa lu já ba, ahol az atyai ház ban
már ide ge nek lak tak, mert – jól le het nem vol -
tak volks bun dis ták – nagy apá mé kat s oly
sok ro ko nun kat ad dig ra már el ül döz ték ott -
ho na ik ból. Édes apám nagy báty ja – apai nagy -
anyám test vé re – az éhe ző és le gyen gült em -
be rek szá má ra ke gyet le nül ne héz mun ka és a
be teg sé gek kö vet kez té ben halt meg sok-sok
rab tár sá val együtt ab ban a rab szol ga tá bor ban
a Dony ec-me den cé ben, ahol édes apám is
szen ve dett. 

Nagy anyám szá má ra test vér báty já nak ha lá -
la és fi á nak rab szol ga sor sa nem volt re la tív. Ab -
szo lút volt. Ép pen úgy, mint sok száz ezer ma -
gya ré és svá bé és sok mil li ó nyi más nem zet be -
lié azok ban az évek ben – a gu lá gon.

Édes apám apai nagy nén jé nek fér jét itt hon,
Ma gyar or szá gon kon cep ci ós ku lák per ben ítél -
ték ha lál ra az öt ve nes évek ele jén. A ha lá los íté -
le tet kö ve tő en is me ret len hely re vit ték, a hoz -
zá tar to zók kal sem az íté let vég re haj tá sá nak idő -
pont ját, sem hely szí nét nem kö zöl ték. So ha töb -
bé nem lát ta sen ki, az óta sem tud ni, hol gyil -
kol ták meg, hol dob ták va la mi gö dör be a tes -

tét. Hi á ba ku tat tak utá na új ra meg új ra, sok
éven át.

Mind az ő szen ve dé se, mind pe dig csa lád -
já nak ré mü le te és gyá sza mind annyi uk szá má -
ra ab szo lút volt. (Jól le het az egész em be ri ség
min den nem ze té nek min den szen ve dé sé vel
szem ben csak Krisz tus szen ve dé se va ló ban ab -
szo lút: az vet te el a vi lág min den bű nét s szen -
ve dé sét, és az ad örök éle tet…)

Vi lá gi, sőt hi tet len vé le mény for má lók ál tal
– an nak ir ra ci o na li tá sa okán – a ho lo kauszt ki -
eme lé se, egye di vé ava tá sa és ab szo lu ti zá lá sa
szá mom ra nem ér tel mez he tő. Hi szen könnyen
adó dik a kér dés: le het bár mi lyen mó don ra ci -
o ná lis nak mon da ni az oly sok nem zet el len el -
kö ve tett sztá li ni rém tet te ket?

Iz ra el né pé nek sor sa, egész tör té nel me ki zá -
ró lag Is ten igé jé nek fé nyé ben, Iz ra el ki vá lasz -
tott sá gá ban vá lik egye di vé: „Bi zony te éret ted
gyil kol tak min den na pon; te kin tet tek ben nün -
ket, mint vá gó-ju ho kat.” (Zsolt 44,23; Ká ro li-for -
dí tás) De az Úr a ré gi szö vet sé gé hez, Iz ra el né -
pé hez va ló hű sé gét meg tart va, az egész em be -
ri ség gel – ben ne Iz ra el lel is – új szö vet sé get is
kö tött. En nek fé nyé ben Pál apos tol a Ró mai le -
vél cso dá la tos nyol ca dik fe je ze té ben a fen ti igét
ha bo zás nél kül a ke resz té nyek ül döz te té sé re al -
kal maz va meg is mét li: „Te éret ted gyil kol ta tunk
min den na pon; oly bá te kin te nek, mint vá gó ju -
ho kat.” (Róm 8,36; Ká ro li-for dí tás ) Te he ti Pál
ezt azért is, mert Krisz tus „a mi bé kes sé günk,
ki eggyé tet te mind a két nem zet sé get, és le ron -
tot ta a köz be ve tett vá lasz tó fa lat” (Ef 2,14; Ká -
ro li-for dí tás). „Mert nincs kü lönb ség zsi dó meg
gö rög kö zött, mert ugyan az az Ura min de nek -
nek…” (Róm 10,12; Ká ro li-for dí tás)

Ha már nincs köz be ve tett vá lasz fal (óh, bár
ne vol na!), nem kel le ne mind zsi dók nak, mind
nem zsi dók nak leg alább a szen ve dé sek ben
ke res nünk és meg ta lál nunk a kö zös sé get, meg -
hagy va egy más nak – a szen ve dés ab szo lút
vol tá ban tör té nő leg ki sebb kü lönb ség té tel nél -
kül –, hogy si ras sa ki-ki a ma ga ha lot ta it? (Vagy
akár: si rat ni egy má sét?)

Ric hard Wurmbrand zsi dó szár ma zá sú
evan gé li kus lel kész – aki ma ga ti zen négy évet
töl tött Ro má nia kom mu nis ta bör tö ne i ben – a
hit le ri és a sztá li ni rém tet tek össze ve té se kap -
csán az aláb bi pár be széd ről tu dó sít Meg kí noz -
va Krisz tu sért cí mű köny vé ben: „Ta lál koz tam
egy ke resz tyén nel, aki a ná cik alatt szen ve dett.
Biz to sí tott, hogy tel jes mér ték ben az én ol da -
la mon áll, amíg bi zony sá got te szek Krisz tus ról,
de egy szót sem kel le ne szól nom a kom mu nis -
ták el len. Azt kér dez tem tő le, hogy a Hit ler né -
met or szá gi zsar nok sá ga el len har co ló ke resz -
tyé nek rosszul cse le ked tek-e, és csak ar ra kel -
lett vol na szo rít koz ni uk, hogy a Bib li át ma gya -
ráz zák, anél kül, hogy egy szót szól ná nak a zsar -
nok el len. A vá lasz ez volt: »De Hit ler meg ölt
hat mil lió zsi dót! Egy sze rű en be szél ni kel lett el -
le ne!« Er re azt mond tam: »A kom mu nis ták
meg öl tek har minc mil lió oroszt, kí na i ak és ke -
let-eu ró pa i ak mil li ó it. Zsi dó kat is meg öl tek.
Csak ak kor kell til ta koz nunk, ha zsi dó kat öl -
nek, s nem, ha oro szo kat?« Így vá la szolt: »Ez
egé szen más do log.«

Nem kap tam hoz zá ma gya rá za tot. 
A rend őr ség meg vert Hit ler ide jé ben, és

meg vert a kom mu nis ták alatt is, és nem vet tem
ész re a kü lönb sé get. Mind ket tő na gyon fájt.”

Igen. Mind ket tő na gyon fáj ma is.
Nem aka rom „eny hí te ni” Ausch witz bor zal -

ma it. Ma ga a gon do lat is kép te len. Csak úgy,
mint „re la ti vi zál ni” bár mely más nép ir tást.

g Drüsz ler Fe renc
fel ügye lő (Pest er zsé bet)

Gon do la tok
a „Kül de tés” kap csán

b Ki lenc ven éves Bra tis la va, az a vá ros,
amely Po zsony né ven Ma gyar or szág ré gi
fő vá ro sa volt. Az el ső vi lág há bo rú után a
vá rost a meg szál ló cseh ka to nák pél dát -
lan ke gyet len ség gel fog lal ták el. A la -
kos ság ugyan is nem akart ide gen be sza -
kad ni, vé le mé nyük nek pe dig tö meg tün -
te té sen ad tak han got. A cseh ka to nák
azon ban vér be foj tot ták a meg moz du lást.

Bra tis la va te hát ki lenc ven éves, Po zsony azon -
ban ezer, mert hogy a vá ros Szent Ist ván ki rá -
lyunk egyik de rék ka to ná já ról, Po son vi téz ről
kap ta a ne vét, aki az erős ség el ső vár is pán ja volt.

De ho gyan lett Po zsony ból Bra tis la va? És ho -
gyan szü le tett ez a név? A kér dés azért is he lyén -
va ló, mert a tör té nel mi Ma gyar or szá gon Po -
zsonyt a szlo vá kok Pres po rok nak hív ták, amely
a né met Press burg szláv vál to za ta. A szlo vá kok
te hát Bra tis la vá nak 1919 előtt so sem nevezték. 

Ab ban az év ben vet ték elő a ma gya rul is ki -
vá ló an be szé lő J. Ša fá rik szlo vák tör té nész
1837-ben meg al ko tott té zi sét, amely sze rint a
vá ros a ma gya rok hon fog la lá sa előtt a Nagy -
mor va Bi ro da lom hoz tar to zott, an nak pe dig
Vra tis lav volt a fe je del me. Egyéb ként csak
egy haj szá lon mú lott, hogy er re a név re cse rél -
jék le a vá ros ré gi, vagy is ma gyar ne vét, hi szen
az ak ko ri ame ri kai el nök irán ti tisz tel gé sül a
Wil son ovo vagy Wil son ovo mes to el ne ve zés is
fel me rült (1918-ban szá mos prá gai hi va ta los pa -
pí ron így em le get ték Po zsonyt). Wood row
Wil son ugyan is a vi lág há bo rú alatt ki állt a nem -
ze tek ön ren del ke zé si jo ga mel lett, és há lá ból kí -
ván ták az ő ne vé vel il let ni a vá rost.

Ami kor Po zsony né met és ma gyar la kos sá -
ga meg tud ta, hogy a prá gai kor mány igényt tart
a vá ros ra, a né pek ön ren del ke zé sé ről szó ló wil -
so ni el vek ben bíz va 1918-ban nem ze ti ta ná csot
ho ztak lét re, és hi tet tet tek Ma gyar or szág
mel lett.

A Cseh szlo vák Lé gió el ső íz ben 1918. ok tó -
ber 31-én in té zett tá ma dást a vá ros el len, de a
16–17 éves had ap ród ta non cok he ves har cok
árán – ak kor még – vissza ver ték őket. Az olasz
Ri car do Ba recca ez re des ál tal ve ze tett lé gió
azon ban ja nu ár el se jén új ra tá ma dott. Elő ször
a kör nye ző te le pü lé se ket és a kül vá rost fog lal -
ta el, majd né hány na pon be lül az egész vá rost
meg száll ta.

Mind ezt ak kor a vá ros pol gá rai csak ide ig le -
nes nek gon dol ták. Feb ru ár 4-én vi szont a Fel -
vi dék ből nagy hir te len Szlo vá ki á vá át ved lett táj -
egy ség igaz ga tá sá val meg bí zott meg szál ló erők
pa rancs nok sá ga, va la mint az ál ta luk tá mo ga tott
kor mány Zsol ná ról Po zsony ba tet te át a szék -
he lyét, ami már a város lakossága számára is egy -
ér tel mű vé tet te, hogy Po zsony vég ér vé nye sen el -
sza kadt. Rá adá sul Zsol ná ról meg üzen ték, hogy
a kor mány fo ga dá sá ra a vá ros költ sé gén pon to -
san oda épít se nek egy dísz ka put, ahol I. Fe renc
Jó zsef ma gyar ki rály 1909-es po zso nyi lá to ga tá -
sa kor is ál lott. Annyi volt csak a ki té tel, hogy
most na gyobb és dí sze sebb le gyen.

A vá ros pol gá rai új ura i kat nem fo gad ták lel -
ke sen, nem kí ván tak be le nyu god ni az im pé ri -
um vál tás ba. A né met és ma gyar anya nyel vű la -
kos ság (41 szá za lék né met, 40 szá za lék ma gyar,
15 szá za lék szlo vák) a há za i ba hú zó dott, a

mun kás ság és a köz al kal ma zot tak pe dig ál ta -
lá nos sztrájk ba kezd tek. Min den zár va volt. 

A kor mány be vo nu lá sát egye dül a vá rost
meg szál ló Cseh szlo vák Lé gió ka to nái fi gyel ték
lel ke sen, ők áll tak a Vá sár té ren dísz sor fa lat,
majd a kör nye ző he gyek ben to bor zott szlo vák
ka to nák tet tek es küt Cseh szlo vá ki á ra.

Feb ru ár 12-én vi szont az egész vá ros ki vo -
nult ugyan er re a tér re, hogy hi tet te gye nek Ma -
gyar or szág mel lett, és til ta koz za nak a meg szál -
lás mi att. A mint egy tíz ez res tö meg re – Ric ar -
do Ba recca tud ta nél kül – a cseh ka to nák a tér
több pont já ról is tü zet nyi tot tak, majd szu rony -
ro ha mot in téz tek a ré mül ten me ne kü lő em be -
rek el len. Ami kor az olasz ez re des ér te sült a tör -
tén tek ről, a hely szín re si e tett, hogy le ál lít sa a
vé reng zést, őt azon ban egyik ka to ná ja pus ka -
tus sal le ütöt te. 

A hi va ta los je len tés ké sőbb úgy fo gal ma zott,
hogy a ka to na ság azért volt „kény te len” fegy -
vert ra gad ni, mert a tö meg hó go lyó val meg do -
bál ta őket.

A sor tűz és az azt kö ve tő szu rony ro ham kö -
vet kez mé nye képp ki lenc tün te tő éle tét vesz tet -
te, leg alább hu szon hár man pe dig sú lyo san
meg se be sül tek. A ki sebb sé rül tek szá ma meg -
kö ze lí tet te a szá zat.

Az ál do za to kat a Csa lo gány völ gyi te me tő -
ben te met ték el. Ma is meg le het ta lál ni sír ju -
kat, nem messze Ale xan der Dub  ček sír já tól.
Amúgy a ter ror még so ká ig foly ta tó dott, ami -
re jó pél da, hogy a ti zen négy éves Hu bert Ká -
rolyt az ál do za tok te me té se nap ján  lőt ték le. A
fi a tal em ber „bű ne” az volt, hogy le ha jolt, mert
ki kö tő dött a ci pőfűző je. A meg szál ló had se reg
egyik cseh ka to ná ja pe dig azt hit te, hogy a di -
ák a fe ne két mu tat ja. Ezért kel lett meg hal nia.

A vá rost – Pres po rok (Po zsony) né ven! –
még eb ben az év ben, vagy is 1919-ben Szlo vá -
kia fő vá ro sá vá nyil vá ní tot ták. (A Bra tis la va ne -
vet csak ezt kö ve tő en ag gat ták rá.) Ugyan eb -
ben az év ben szűnt meg az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mia, 1921-ben pe dig az Er zsé bet
Tu do mány egye tem.

Azért akad még ma gyar em lék bő ven. A mai
szlo vák köz tár sa sá gi el nök re zi den ci á ja pél dá -
ul az egyik ma gyar fő ne mes nek Má ria Te ré zia
éle té ben épí tett pa lo tá já ban ta lál ha tó, a kor -
mány szék há za pe dig az esz ter go mi ér sek
nyá ri pa lo tá já nak épült ugyan ek kor. A szlo vák
Kép ző mű vé sze ti Fő is ko la a Pál ffy-pa lo tá ban,
a Köz élel me zé si Ku ta tó in té zet az Es ter há zy-pa -
lo tá ban, a Szlo vák Kép ző mű vé szek Szö vet sé -
gé nek szék há za Mir bach Já nos pa lo tá já ban ta -
lál ha tó. Az egy ko ri Ma gyar Ki rá lyi Épí té sze ti
Ka ma ra szék há za most a Szlo vák Egye te mi
Könyv tár nak ad ott hont, a Gras sal ko vich-pa -
lo ta pe dig if jú sá gi köz pont ként mű kö dik. 

De hogy a ma gyar em lé ke ket to vább so rol -
juk, Po zsony mint egy há rom száz éven ke -
resz tül ha zánk fő vá ro sa volt, hi szen Bu da
1541-ben tör tént el fog la lá sa után a ma gyar ki -
rá lyok ko ro ná zó vá ro sa, 1848-ig pe dig szá mos
or szág gyű lés hely szí ne volt. Rá adá sul 1572 és
1784 kö zött – te hát több mint két száz éven át
– szin te meg sza kí tás nél kül a po zso nyi vár dél -
nyu ga ti ka pu tor nyá ban őriz ték a ma gyar Szent
Ko ro nát és a ko ro ná zá si jel vé nye ket.

g Je zsó Ákos

A L A KOS SÁG NE M AK ART E L SZ A K AD NI

A 90 éves Bratislava
és az 1000 esztendős Pozsony

„Du nán in nen” 
Ki hal lott már ma nap ság er ről a táj egy ség -
ről, amely re szin tén rá il lik az, hogy „egy -
szer volt”? A Du nán túl – az igen, ar ról vél -
he tő leg min den ki tud ja, hogy hol van.
No de a „Du nán in nen”? Nos, a Du nán in -
nent ép pen úgy, mint a Du nán túlt vagy a
Ti szá n in nent és a Ti szán túlt, egy aránt
Po zsony ból, Ma gyar or szág ré gi fő vá ro sá -
ból kell néz ni. Mert bi zony nem Bu dá ról,
ha nem Po zsony ból néz vést ad ták Ma -
gyar or szág eme négy táj egy sé gé nek a ne -
vét. A Du nán in nen a Kis al föld észa ki ré -
sze, ame lyet ma nap ság Szlo vák-al föld nek
hív nak, a Ti szá n in nen pe dig a Ti sza és a
Fel vi dék köz ti táj.

g J. Á.

A hónap könyve – júniusban a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Sz. Bérczi Mar git: Bú val tel jes esz ten de im –
Pet rő czy Ka ta Szi dó nia élet re gé nye

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1980 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.
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Deb re cen ün ne pe. Alá ír ták a deb re -
ce ni Nagy temp lom ban, az úr asz ta lán
ál ló Ká ro li-Bib lia előtt a Kár pát-me -
den cei ma gyar re for má tus püs pö kök
a Ma gyar Re for má tus Egy ház al kot -
má nyát. Is ten nek is tet sző pil la nat.
Mint ha év szá za dok pe reg tek vol na
vissza az idő ben, a tri a no ni bé ke dik -
tá tum kö vet kez té ben da ra bok ra sza -
kí tott, ki lenc ven évig cson ka nagy csa -
lád új ra együtt le he tett. Akik be ju tot -
tak a sár ga, két tor nyos temp lom ba,
meg ta pasz tal hat ták az össze tar to zás
szép sé gét, a sze re tet szív me le gét, a
zsol tá rok ere jét. Ka la u zom egy ka to -
li kus fi a tal em ber, há zi gaz dám re for -
má tus ta nár, de nem vet tük ész re,
hogy va la mi ben né zet el té ré sünk len -
ne. A fél or szág és vá ros ott volt, és
együtt ün ne pelt. (Ki csit má sért is, a
ki nem mon dott jö vő re mé nye mi att.)
Az al kot má nyo zó zsi nat tal pár hu za -
mo san a má ju si nap fény ben ra gyo gó
fő té ren iga zi, kö zös ün nep ség zaj lott:
száz nál több sá tor ban és szín pa don
mu tat ták be a vi lág min den szeg le té -
ből ér ke ző kis kö zös sé ge ket. Je le nü -
ket és fá rad ha tat lan szol gá la tu kat.

* * *

Ma gyar or szág. Itt-ott hal lom az ag -
gó dó han go kat: a szét hú zás ról, az er -
köl csi zül lés ről. Ilyen kor min dig
Illyés sza vai vil lan nak be lém:
„…anyánk a ha lott – a bú csú zót ne
/ kup lé-dal zeng je; / ha zák vesz tek el
– ki me ri si rat ni / verk li fu ta mok kal?”
Anyánk hal dok lik. Szép or szá gunk!
Ide je len ne min den mást fél re ten ni.
El vesz nek ter mő föld je ink, er dő ink,
el nép te le ned nek fal va ink. A ma -
gyar ság szét hull. Ott hon és kül föl dön,
alig van tör té nel mi erő, amely össze -
tar ta ná. Ahogy most Deb re cen ben és
szer te a vi lág ban föl zeng tek a ha ran -
gok, úgy kel le ne, hogy na pon ta zúg -
jon ben nünk a meg men tés hí vó sza -
va. Ten ni, ten ni fá rad ha tat la nul,
amíg nem ké ső.

* * *

Má jus. Nap su ga rak dal la ma zeng
egész nap. Kü lö nös hó nap. Az idő seb -
bek tar ta nak is tő le. In kább el búj nak,
míg a fi a ta lo kat a sze re lem hajt ja a
reg ge li fény be. El ne he zül a szí vünk,
s mint ha az élet, a ha lál is üzen ne a
csil lag ta lan éj sza ká ban. Fa nyar il la tok
min de nütt, va kí tó fé nyek ré gi szá za -
do kat vil lan ta nak föl. A ter mé szet is
ke gyet le nebb. De a leg töb ben még is
a fény be márt juk fá radt ar cun kat. Em -
lék szem egy ré gi ko ra al ko nyat ra,
ami kor apám mal be men tünk kis
temp lo munk ba. Ül tünk a csend ben
órá kon át. „Kérj va la mit!” – mond ta
hal kan, és ma gam ra ha gyott a li li o -
mok és pün kös di ró zsák kö zött.

* * *

Új szom széd. Idős, fá radt ar cú fér -
fi. Nem ré gen te met te el be teg fi át.
Dél ben sok szor össze fu tunk, ahogy
me gyek be, kés ve, a vá ros ba. Át ki ál -

tok, kér-e va la mit? Se gít he tek-e? A
múlt kor kí ván csi an meg kér dez tem:
ho gyan tel nek a nap jai? „Min den
reg gel meg kö szö nöm Is ten nek a föl -
ke lő na pot, meg há mo zok egy pi ros
al mát” – mond ja mo so lyog va. „Ká -
vét fő zök, és meg gyúj tom az el ső ci -
ga ret tát, az után ol va sok ki csit, a
Bib li át és Arany Já nost…” Lát ja, cso -
dál ko zom, rög tön hoz zá is te szi:
„Egy pil la nat ra sem aka rom el fe lej -
te ni, hogy ma gyar va gyok.”

* * *

Tö meg ve re ke dés. A je ru zsá le mi
temp lom ban. A gö rög ke le ti és az
ör mény pa pok kö zött. Ki ér ke zett
előbb? – ez az el dön tet len kér dés, ok
a dü hös gyű lö let re. Hör gő min den -
na pi tü le ke dés, jobb- és bal ho rog.
Harc a ja vá ból: ököl ví vás, gyer tya tar -
tós üt le ge lés hosszú per ce ken át.

* * *

Sché ner Mi hály. Nyolc van hat éves
volt, s az utol só pil la na tig fes tett.
Nem áll vá nyon, le tér de pel ve a föld -
re a vá szon előtt. Vég le te kig le csu pa -
szí tott tisz ta ság gal. Ta lá ló an ír ta ver -
sé ben a köl tő-ba rát, Nagy Lász ló: S.
M. fes tő-, szob rász mű vész és ka lap -
gyűj tő. Sok ol da lú em ber volt, csu pa
te rem tés. Va rázs lat és tün dér-ka lei -
dosz kóp. Vi lág ból vi rág ba vá lás. Az
élet sze rel me; ku ko ri ca szár ból, bo dza -
fá ból, ecet fa ág ból, nád ból, pa pír ból
te rem tett élet mű vet. Ma dzag rán ga -
tós fi gu rá kat, szí nes fa ra gá so kat, me -
se há zi dí szes lá dá kat, ör dögplasz ti ká -
kat, csen gő-bon gó ko csi kat, mé zes -
ka lács hu szá ro kat… Pi ros, kék és fe -
ke te szí nek min de nütt. Nem az em -
ber hasz nál ja a já té kot, a já ték az em -
bert, hogy múl jon el örök re a bá nat
és szo mo rú ság. Fo rog junk ne vet ve,
ölünk ben a leg ki sebb gye rek kel a
hat mé te res pi ros fa csi kó ha lon.

* * *

Szol gá lat. Ál do zat ho za tal. A mo -
dern, 21. szá za di em ber nem akar
sen ki szol gá ja len ni. Sza ba don, mint
a ma dár, ked vé re él és mu lat. Ne héz
év ti ze dek li be rá lis de mok rá ci á ja át -
for mált ben nün ket, szét for gá csol ta
a mi nő sé get. Pe dig az is te nes em ber -
nek hű sé ges szol gá nak kel le ne len -
nie. Ál do za tos éle tű nek. Apám, bá -
tyám mal és ve lem, az egész na pi ro -
bot után szí ve sen ment az evan gé li -
kus temp lo mot szé pí te ni és gyó gyí -
ta ni. Egy el moz dult, el tört cse rép
meg iga zí tá sá ért órá kat ge besz ke -
dett a szé dí tő ma gas ban. Kü lö nö sen
pén tek dél után, ami kor az öreg,
resz ke tő han gú kán tor gya ko rolt.
Per sze van nak ki vé te lek. Ál do zat
min den nap ja az anyák nak, az ápo -
ló nők nek, a ta ní tók nak, a mes ter em -
be rek nek. Ők a krisz tu si de mok rá -
cia szol gá lói, szin te ver seng nek,
mennyi re hű sé ge sen tel je sí tik Jé zus
ké ré se it.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2009)

A kö te tet Gal csik Zsolt Nóg rád me -
gyei le vél tá ros szer kesz tet te és a
Ma gyar Egy ház tör té ne ti En cik lo pé dia
Mun ka kö zös ség (ME TEM) ad ta ki. A
ki adást a Jo han ni ta Lo vag rend Ma -
gyar Ta go za ta, az Észa ki Egy ház ke -
rü let, a Nóg rá di Egy ház me gye, Nóg -
rád me gye köz gyű lé se és az Oko li csá -
nyi csa lád tá mo gat ta. 

A kö tet szer kesz tő je, meg őriz ve az
Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár ban
őr zött kéz irat sa já tos sá ga it, a kö tet
jobb hasz nál ha tó sá ga és a to váb bi ku -
ta tás se gí té se ér de ké ben össze ál lí tot -
ta a té má val kap cso la tos, az óta meg -
je lent ma gyar és szlo vák nyel vű mű -
vek bib li og rá fi á ját, to váb bá sze mély-
és hely név mu ta tó val és szí nes tér kép -
mel lék let tel egé szí tet te ki a mun kát. 

Oko li csá nyi Jó zsef, a szer ző ne ves
fel vi dé ki ne me si csa lád sar ja, szi rá -
ki föld bir to kos az 1900-as évek ele -
je óta gyűj töt te a nóg rá di evan gé li ku -
sok ra vo nat ko zó ada to kat. Fel hasz -
nál ta az ak kor még tel jes, cson kí tat -
lan nóg rá di es pe res ség és a gyü le ke -
ze tek tör té ne ti ér té kű ira ta it, jegy ző -
köny ve it. Köny vé nek el ső ré szé ben az
egy ház me gye tör té ne ti kor sza ka it
te kin ti át, a má so dik rész ben az
egyes egy ház köz sé gek tör té ne ti ada -
ta it, míg a har ma dik ban az egy ház -
me gye tiszt ség vi se lő i nek fel so ro lá sát
ta lál juk. 

A kö tet a nóg rá di evan gé li kus ság
tör té ne té nek gaz dag tár há zát nyújt -
ja, de egy ben to váb bi ku ta tá sok ra is
ösz tö nöz. A re for má ció ko rá ban a

nagy bir to kos Ba las si csa lád és más
ne me sek, a vár me gye jó ré sze evan -
gé li kus sá lett. Az evan gé li kus gyü le -
ke ze tek kez de tei a 16. szá zad utol só
ne gye dé re nyúl nak vissza, míg az
egy ház me gye a 17. szá zad el ső fe lé -
ben szer ve ző dött meg.

Az el len re for má ció mi att sok szen -
ve dés ben volt ré szük az evan gé li ku -
sok nak, temp lo ma ik jó ré szét be zár -
ták, a pré di ká to ro kat el űz ték, ül -
döz ték. Nem hi á ba vál tak a pro tes táns
ne me sek és a gyü le ke ze tek a nem ze -
ti sza bad ság har cok fő tá ma sza i vá. 

A nóg rá di evan gé li kus ság má sik
sa ját ja, hogy je len tős rész ben szlo -
vák (tót) aj kú volt; Pest me gyé nek és
az Al föld nek a tö rök után be köl tö -
ző szlo vák evan gé li kus te le pe sei is

rész ben in nen szár maz nak. A tü rel -
mi ren de le tet kö ve tő en új já szer ve -
ző dő gyü le ke ze tek nek kö szön he tő -
en a nóg rá di volt a bá nyai egy ház -
ke rü let leg né pe sebb egy ház me gyé -
je. A re form kor ban a hi va ta los írás -
be li ség ben át tér tek a la tin ról a ma -
gyar nyelv re, míg az egy ház köz sé gi
nép is ko lák ban a szlo vák nyelv mel -
lett tá mo gat ták a ma gyar nyelv ta -
nu lá sát.

A Mo nar chia ko ra je len tős fej lő -
dést és kul tu rá lis vi rág zást ho zott.
En nek ve tett vé get a tri a no ni bé ke -
dik tá tum, amely a nóg rá di egy ház -
me gye 48 egy ház köz sé gé ből mind -
össze 18-at (!) ha gyott meg Ma gyar -
or szá gon. Nóg rád püs pö ki szék -
hellyé vált, a cson ka du nán in ne ni
egy ház ke rü let Sám son há za, majd
Ba las sa gyar mat köz pont tal itt mű kö -
dött. Bal tik Fri gyes, Kiss Ist ván, Ko -
vács Sán dor, Kar dos Gyu la, Ku thy
De zső és Sza bó Jó zsef vál tot ták egy -
mást a püs pö ki tiszt ség ben.

A két vi lág há bo rú kö zött a gyü le -
ke ze ti nyelv hasz ná lat jó részt a szlo vák -
ról ma gyar rá vál to zott. Nóg rád 1952-
től az Észa ki Egy ház ke rü let ré sze. 

A hosszú ide ig kéz irat ban le vő
nóg rá di egy ház me gye-tör té net a ha -
zai evan gé li kus ha gyo mány je len tős
te rü le tét dol goz za fel. Elő se gít he ti az
evan gé li kus ön is me ret ápo lá sát, a lo -
kál pat ri o tiz must és a he lyi ha gyo má -
nyok új ra fel fe de zé sét. 

g Czen the Mik lós

Oko li csá nyi Jó zsef: A Nóg rá di Ágos -
tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház me -
gye mo nog rá fi á ja. (ME TEM Köny vek
67.) Saj tó alá ren dez te Gal csik Zsolt.
Ma gyar Egy ház tör té ne ti En cik lo pé dia
Mun ka kö zös ség – His to ria Ecc le -
sias  ti ca Hun ga ri ca Ala pít vány, Bu -
da pest, 2009. 

Kötetté érett a nóg rá di evan gé li kus
egy ház me gye tör té ne te

b Majd nem száz év ké sés sel je lent meg Oko li csá nyi Jó zsef mű ve, A Nóg -
rá di Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus Egy ház me gye mo nog rá fi á ja. A kö -
te tet az Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ban mu tat ták be
má jus 28-án. A re for má ció kez de té nek négy szá za dik év for du ló já ra,
1917-re ter ve zett meg je le nést az el ső vi lág há bo rú tom bo lá sa, majd Tri -
a non aka dá lyoz ta meg. 

A Luther Kiadó még ta valy de cem -
ber ben hir detett akciót azon ol va só -
ink számára, akik víz ke reszt kor ér -
vé nyes Evan gé li kus Élet-elő fi ze téssel
rendelkeznek.

A sor so lás Fé nyes Mi hály nagy tar -
csai ol va sónknak kedvezett. Így a
pün kös di hosszú hét vé gét ő tölt het -
te má sod ma gá val a ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi -
ói Ott hon ban.

EvÉlettel
Balatonszárszón

Ka ma ra est tel vet te kez de tét pün kösd hét főn a 20. bu da pes ti Bach-hét a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban. A ha -
gyo má nyok nak meg fe le lő en a nyi tó al kal mon ez út tal is el hang zott ige hir de tés, amely nek szol gá la tát Gáncs Pé ter püs -
pök vé gez te. Lu kács Ga bi fel vé te lén a Wei ner–Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok és a szó lót ének lő Bod ro gi Éva. A hét
zá rá sa ként jú ni us 7-én Bach h-moll mi sé je csen dül fel a Lu the rá nia ének kar és a Bu da pes ti Vo nó sok Ka ma ra ze -
ne kar elő adá sá ban.

Bach-hét-nyitány huszadszor 

Ke resz tény élet mód tá bor a Kö rös part ján
Szar vas, jú li us 23–26. (csü tör tök–va sár nap)

Az élet mód tá bor ba ér ke ző ket egész sé ges, élet erőt adó, bi o ve ge tá ri á nus
ét ke zés vár ja, étel ké szí té si gya kor lat tal (pl. ke nyér sü tés). A na pi rit mus -
ba be épí tett, nem meg eről te tő moz gás for mák, élet kor nak meg fe le lő en
diffe ren ci ál va (sé ta, ki rán du lás, tor na, úszás, eve zés, nor dic wal king). A
té má ban jár tas szak em be rek elő adá sai egész sé ges táp lál ko zás ról, moz -
gás ról, bio ker té szet ről, az élet mód vál tás mi ként jé ről. Fel töl tő dés ke -
resztény lel ki táp lá lék kal, el csen de se dés le he tő sé ge a két perc re ta lál ha -
tó szar va si Ótemp lom ban.

Je lent ke zés jú ni us 15-ig Bog dá nyi Má ria lel kész nél, élet mód-ta nács -
adó nál. Te le fon: 20/824-2567; e-mail: ma ria.bog da nyi@lu the ran.hu.
Rész le tes in for má ció: http://www.el et mod ta bo rok.hu.
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Az egyházkerület
hűségérmesei
Dro b i na Fe renc né
Dro b i na Fe renc né Su ba Má ria 1923.
jú ni us 4-én szü le tett Csen gő dön,
Su ba György és Ku rucz Zsu zsan na
hit hű evan gé li kus szü lők el ső szü -

lött gyer me ke ként. Az ele mi is ko lát
szü lő fa lu já ban vé gez te, itt ment férj -
hez, és az óta is itt él. Há zas sá guk ból
két le ány gyer mek szü le tett: Klá ra ma
a sze ge di gyü le ke zet ak tív tag ja, volt
pres bi te re, Er zsé bet lá nya pe dig evan -
gé li kus lel kész Sur don. Össze sen öt
uno ká ja és két déd uno ká ja van. Fér -
je ha lá la óta egye dül él.

Az ön ál ló vá lett csen gő di gyü le ke -
zet el ső lel ké szé nek, Bán di Ist ván nak
a ké ré sé re mint egy ti zen két éve sen
kez dett se gí te ni a lel kész csa lád nak a
ház tar tá si mun kák ban. E szol gá la ton
ke resz tül ke rült kö ze lebb a gyü le ke -
ze ti élet hez és leg fő kép pen Is ten hez.
Évek kel ké sőbb Zol tán Lász ló lel kész
kér te fel – fel is mer ve ké pes sé ge it –
gyer mek-is ten tisz te le tek és bib lia kör
ve ze té sé re. Hit éle té re nagy ha tás sal
vol tak a pi lis csa bai kon fe ren ci ák,
ahol Is ten igé jén ke resz tül biz ta tást
és meg erő sí tést ka pott: „Kelj föl,
egyél, mert erőd fe lett va ló út áll előt -
ted!” (1Kir 19,8)

Min dig azt a mun kát, il let ve szol -
gá la tot vé gez te, amely re ép pen szük -
ség volt a gyü le ke zet ben. Év ti ze de ken
át pénz tá ros volt, de ha ran go zott,
temp lo mot ta ka rí tott, és ha kel lett, a
lel ké sze ket is he lyet te sí tet te. Sok
min den őr zi a temp lom ban is ke ze
nyo mát, ál do zat kész sé gét.

1995-ben élet ko ra és egész sé gi ál -
la po ta mi att szol gá la tát – a rá jel lem -
ző sze re tet tel – fi a ta lab bak nak ad ta
át, de ma is pél da kép az egész gyü -
le ke zet szá má ra. Bár több Má ria ne -
vű tag ja is van az egy ház köz ség nek,
ő lett min den ki „Ma ris ka né ni je”.

Hor váth Mik lós
Hor váth Mik lós 1932. no vem ber 28-
án szü le tett, a pest szent lő rin ci evan -
gé li kus temp lom fel szen te lé sé nek

évé ben. Lel ki fej lő dé sét a gyü le ke zet -
szer ve ző és temp lom épí tő So koray
Ká roly lel kész ala poz ta meg. 1945-ben
be irat ko zott a Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ba, egy év vel ké sőbb pe -
dig Or dass La jos püs pök és Ke ken
And rás lel kész ve ze té sé vel kon fir -
mált a De ák té ri gyü le ke zet ben. Egy
gye nes di á si kon fe ren ci án Fe ren czy
Zol tán ige hir de té se i nek ha tá sá ra ju -
tott élő hit re; ezt kö ve tő en a kon fe ren -
ci ák lel kes lá to ga tó ja lett. Érett sé gi
után az EL TE fi zi kus sza kán szer zett
ok le ve let, majd a Ma gyar Te le ví zió
mű sza ki mun ka tár sa ként dol go zott
1999-ig. Ti zen hét éven ke resz tül a fej -
lesz té se kért fe le lős igaz ga tó he lyet te -
si mun ka kör ben te vé keny ke dett.
Mun ká ját 1993-ban a Ma gyar Köz tár -
sa ság Ér dem ke reszt jé vel is mer ték el.

A pest szent lő rin ci gyü le ke zet ben
Ha va si Kál mán lel kész szol gá la tá nak
ide jén pres bi te ri, il let ve fel ügye lői
tiszt sé get vál lalt. Eb ben az idő ben
tör tént meg a temp lom re no vá lá sa,
mű sza ki fel újí tá sa, az új pa ró kia és a
ven dég ház fel épí té se. Fel ügye lő ként
so kat tett azért, hogy a gyü le ke ze ti
gyer mek- és if jú sá gi mun ka meg fe -
le lő fel té te lek mel lett foly has son,
szük ség ese tén bib lia órák meg tar tá -
sá val is részt vál lalt a szol gá lat ból. A
köz egy há zi élet ben is ak tí van vett
részt: 1998-tól egy cik lu son át tag ja
volt a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um igaz ga tó ta ná csá nak, 2000-től
pe dig a Pes ti Egy ház me gye má sod -
fel ügye lő je ként te vé keny ke dett. Az
egy há zi saj tó ban meg je lent írá sa i val
a hit élet tisz tu lá sá ért száll sík ra.

Ja necs kó Já nos
Ja necs kó Já nos Csa nád al ber ti ben
szü le tett 1927-ben. Az ele mi is ko lá t
szü lő fa lu já ban, pol gá ri is ko lá it Tót -

kom ló son vé gez te. Ta ní tó kép ző be
Kis kun fél egy há zá ra járt. 1947-ben
mint he lyet tes kán tor ta ní tó Tót -
kom ló son kezd te pe da gó gi ai pá lya -
fu tá sát. Te lek ge ren dá son ta nár ként
dol go zik, majd az ön ál ló köz ség gé
vált te le pü lés is ko lá já nak igaz ga tó ja.
Ál ta lá nos ta nul má nyi fel ügye lő, 1956-
tól az ele ki ál ta lá nos is ko la igaz ga tó -
ja. Itt ala pít ja meg az or szág el ső ta -
nya si kol lé gi u mát. 1965-ben gim ná -
zi u mot szer vez Ele ken. 1976-tól
nyug díj ba vo nu lá sá ig a Gyu lai Er kel
Fe renc Gim ná zi um igaz ga tó ja.

Kol lé gái és di ák jai tisz te let tel és sze -
re tet tel em lé kez nek rá, hu má nus,
tisz tes sé ges és be csü le tes ta nár ként és
ve ze tő ként tart ják szá mon. A ne héz
tör té nel mi idő szak ban is ki tar tott
hi te mel lett, és így vál ha tott mun ká -
ja ál dás sá a kö rü löt te élők szá má ra.
Nyolc éven ke resz tül – az ak ko ri
kán tor ha lá lá tól fe le sé ge ha lá lá ig – a
gyu lai gyü le ke zet kán to ra volt. 

Két lá nya és két uno ká ja van.
Gyu lán élő lá nya és uno kái is ak tív
tag jai a gyü le ke zet nek. Há rom cik lu -

son ke resz tül a gyü le ke zet pres bi te -
re volt, je len leg tisz te let be li pres bi -
ter. 2007-ben Gyu la vá ros ön kor -
mány za ta a te le pü lés dísz pol gá rá vá
vá lasz tot ta.

Az el múlt évek ben éle te stá ci ó i nak
mo nog rá fi á it ír ta meg, nem hall gat -
va el az „át kos kor” pusz tí tó ha tá sát
sem. Fő mű vé nek a Bé kés me gyei
evan gé li ku sok éle tét be mu ta tó mun -
ká ját te kin ti.

Meng Já nos né
Meng Já nos né Sch warz Ka ta lin 1921.
má jus 13-án szü le tett Rác koz áron.
Há rom test vé ré vel együtt itt is nőtt fel.

1933-ban negy ven hét tár sá val együtt
kon fir mált, 1938. feb ru ár 17-én há zas -
sá got kö tött Meng Já nos sal. Egy fiú -
gyer me kük szü le tett, aki alig töl töt -
te be har ma dik élet évét, ami kor a fi -
a tal édes anyát „mál en kij ro bot ra”
vit ték a Szov jet uni ó ba: Groz nij ban és
az Ur al ban vég zett mun ka szol gá la tot.
Sa ját be val lá sa sze rint Is ten vi gasz ta -
ló sza va se gí tett túl él nie a meg pró bál -
ta tá so kat. 1948. jú li us 26-án ér ke zett
ha za. Tá vol lé té ben gyer me két fér jé -
nek szü lei ne vel ték, mi vel az édes apa
is ha di fog ság ba ke rült, és csak 1950-
ben tér he tett vissza csa lád já hoz.

Gyer me kük sú lyos be teg sé ge mi att
kez dett dol goz ni, hogy a sza na tó ri u -
mot és az or vo si ke ze lé se ket ki tud ják
fi zet ni. Kő mű ve sek mel lett volt „zu -
la ger”, majd ki ta nul ta a vil la mos sá gi
szak mát, és Kom lón dol go zott. Anyó -
sát ápol ta be teg sé ge ide jén, 1965-ben
meg szü le tett uno ká ju kat öt hó na pos
ko rá tól fér jé vel együtt ő ne vel te.

Fér jét, aki ti zen há rom éven át
volt gond no ka a gyü le ke zet nek, mun -
ká já ban is min dig se gí tet te és tá mo -
gat ta. Ilyen mó don ma ga is iga zi bi -
zony ság te vő je, misszi ót vég ző tag ja
lett a gyü le ke zet nek. Gyer mek ko rá -
ból ho zott ze ne sze re te tét és ének tu -
dá sát ma is ka ma toz tat ja a gyü le ke -
zet kis kó ru sá ban, fi a ta lo kat meg szé -
gye ní tő mó don tá mo gat ja közösségét
lel ki és anya gi ér te lem ben egy aránt.
Hat van éve sen azért ta nult meg har -
mó ni u moz ni, hogy az is ten tisz te le -
tek li tur gi kus éne ke it kí sér ni tud ja.
Mun ka sze re te tét és ak ti vi tá sát be teg -
sé gei el le né re mind a mai na pig
meg őriz te.

Ré gi Zol tán né
Ré gi Zol tán né Láhm Zsu zsann na
1949-ben szü le tett Pak son. Két fel nőtt
fiú édes any ja és egy 13 éves fiú gyer -
mek nagy ma má ja. Evan gé li kus csa -
lád ban ne vel ke dett, és mi vel a temp -
lom mel lett lak tak, szü lei ter mé sze -
tes mó don és rend sze re sen se gí tet -
tek a gyü le ke zet ben. Ezt a szol gá la -
tot ké sőbb ő ma ga is ma gá é nak érez -
te és hű sé ge sen vé gez te.

Ti zen öt éve dol go zik az egy ház -
köz ség nél mun ka társ ként és se gí -
tő ként. A pénz tá ro si te en dők el vég -

zé se mel lett sok más fel ada tot is el -
vál lal: ha ép pen ar ra van szük ség, ki -
cse ré li az ol tár te rí tőt, vagy ki ta ka rít -
ja a gyü le ke ze ti he lyi sé ge ket. A gyü -

le ke zet tu laj do ná ban és ke ze lé sé ben
lé vő egy há zi te me tő ad mi niszt rá ci -
ó ját és nyil ván tar tá sát ve ze ti. A gyü -
le ke zet tag ja it – ha ké rik – sze mé lye -
sen ke re si fel ott ho nuk ban a be fi ze -
ten dő egy ház fenn tar tói já ru lék vagy
ado mány át vé te le cél já ból.

2006-tól, mi ó ta a pak si gyü le ke zet
es pe re si szék hely, egy ház me gyei
pénz tá ros, il let ve tag ja a me gyei
szám ve vő szék nek. Az es pe res tá -
vol lé té ben hi va ta li ügye le tet vál lal,
szük ség ese tén meg tart ja a gyer -
mek al kal ma kat. Rend sze res lá to ga -
tó ja az is ten tisz te le tek nek, hű sé ges
se gí tő ként vesz részt bib lia órá kon,
sze re tet ven dég sé ge ken és egyéb gyü -
le ke ze ti ren dez vé nye ken.

Gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző tan -
fo lya mot vég zett Pi lis csa bán, hogy az
idő sek gon do zá sá ban szak sze rű se -
gít sé get nyújt has son lel ké szé nek. Az
idő sek ott ho ná ban ha von ta tar tott is -
ten tisz te le te ken rend sze re sen részt
vesz, az in téz mény la kó i val el be -
szél get ve pó tol ha tat lan se gí tő szol gá -
la tot vé gez. Ne ve a vá ros ban so kak
szá má ra egy be forrt a pak si gyü le ke -
zet tel és az evan gé li kus egy ház zal.

Dr. Sár kány An gyal
Dr. Tóth György né dr. Sár kány An gyal
1928. au gusz tus 12-én Bu da pes ten
szü le tett, de szin te azon nal Szar -

vas ra ke rült, és itt ne vel ke dett egyet -
len gyer mek ként lel ki leg ki egyen sú -
lyo zott, sze re tet te li csa lá di kö zös ség -
ben. Kö zép is ko lai ta nul má nya it a
he lyi Evan gé li kus Vaj da Pé ter Gim -
ná zi um ban vé gez te. Dip lo mát a Sze -
ge di Or vos tu do má nyi Egye te men
szer zett 1952-ben.

Idő köz ben 1951. má jus 31-én há zas -
sá got kö tött Tóth György szi gor ló
or vos tan hall ga tó val. 55 éven át volt
tár sa, se gí tő je, meg ér tő tá ma sza fér -
jé nek, négy gyer me kük édes ap já nak.

1952-től 1954-ig a Sze ged-Ró ku si
Kór ház gya kor no ka, majd a Sze ge di
Tex til mű vek üze mi or vo sa lett. Tíz év
után ha za hív ták szü lő föld jé re, és

húsz éven át Ör mény kút és Kar dos
köz ség kör ze ti or vo sa ként dol go zott.
Cso dál ni va ló hű ség gel lát ta el az ak -
kor még óri á si ta nya vi lág gal ren del -
ke ző kör zet la kos sá gát. 1984-ben tör -
tént nyug dí ja zá sa után el vál lal ta a vá -
ros ügye le ti szol gá la tá nak el lá tá sát.

So ha sem ma radt szá má ra csu pán
tan anyag a hit tan órá kon hal lott ta -
ní tás. A kö zép is ko lás évek ben a KIE
he lyi cso port já nak ak tív tag ja lett.
Részt vett a Szar va son szol gá ló Túr -
me zei Er zsé bet ál tal ve ze tett bib li ai
kö zös ség ben, majd az egye te mi évek
alatt a Sze ge di Lu ther Szö vet ség
mun ká já ba kap cso ló dott be. 1984-
ben be köl töz ve Szar vas ra a Szar -
vas-Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség ak tív tag ja, majd pres bi -
te re lett. Mun ka társ ként dol go zott az
Evan gé li kus Iszá kos men tő Szol gá lat -
nál. Az ósző lői-kö zép hal mi volt ta -
nyai is ko la misszi ói, kon fe ren ci ai
köz pont tá ala kí tá sá ban fá rad ha tat la -
nul te vé keny ke dett. Ak tív tag ja a
Kék Ke reszt moz ga lom nak.

Tó sze gi Gyu lá né
Tó sze gi Gyu lá né Hu dák Er zsé bet
Pit va ro son szü le tett 1930. má jus 27-
én. Itt ke resz tel ték, és itt is kon fir -

mált. Az egy ház hoz va ló kap cso la tát
ins pek tor édes ap já tól és pres bi ter
nagy ap já tól örö köl te, báty ja is kán -
tor ta ní tó volt.

1960-tól a ter me lő szö vet ke zet tag -
ja lett, köz ben el vé gez te a me ző -
gaz da sá gi tech ni ku mot és a köny ve -
lői sza kot. Nyug díj ba vo nu lá sá ig a té -
esz iro dá já ban dol go zott.

A szlo vák ha gyo má nyok őr ző je az
egy ház ban és a tár sa da lom ban egy -
aránt. A hat va nas évek ben kezd te
gyűj te ni a ré gi pit va ro si hasz ná la ti tár -
gya kat, bú to ro kat. Így jött lét re há zá -
ban a pit va ro si szlo vák tisz ta szo ba-,
kony ha- és kam ra rész let, mely mint
ha gyo má nyos szlo vák ma gán gyűj -
te mény egye dül ál ló az or szág ban.
Hu szon öt éve a hely be li szlo vák klub
ve ze tő je. Ki rán du lá so kat szer vez,
szlo vá ki ai is me rő sök kel, ba rá tok kal,
ro ko nok kal tart kap cso la tot.

Meg ala ku lá sa óta tag ja a Tót kom -
ló si Evan gé li kus Sze re tet ott hon igaz -
ga tó ta ná csá nak. A ki lenc ve nes évek -
től kon cent rál tan kap cso ló dott be a
gyü le ke ze ti élet be. Több mint húsz éve
fel ügye lő je a Pit va ro si Evan gé li kus
Egy ház köz ség nek. Szív ügyé nek te -
kin ti az igen rossz ál la pot ban lé vő
temp lom rend be ho za ta lát. Eb ben az
ügy ben, se gít sé get kér ve, ki ter jedt
le ve le zést foly ta tott a Dé li Egy ház ke -
rü let püs pö ké vel, fel ügye lő jé vel, es pe -
re se i vel, a po zso nyi püs pök ség gel,
még a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
egyik ka na dai és ame ri kai püs pö ké vel
is, aki ket ott ho ná ban lá tott ven dé gül.

A gyü le ke ze tért, az egy há zért és a
temp lo mért fá radt sá got nem is mer -
ve mun kál ko dik.

b So kan úgy vé lik, hogy az egy ház tör té ne tét, éle tét ve ze tői, püs pö kei ha tá roz zák meg. Pe dig az egy ház, mint
Krisz tus tes te, tag ja i ban él és szol gál a vi lág ban. Mind ezt il luszt rál ja a Dé li Egy ház ke rü let idén ki tün te -
tett hű ség ér me se i nek, Tes se dik-, Or dass- és Pró nay-dí ja sa i nak szí nes tab ló ja. Nem em be rek di cső ség táb -
lá ját ál lí tot tuk össze, ha nem az egy ház Urá nak adunk há lát eze kért a test vé re in kért, akik a leg kü lön bö -
zőbb te rü le te ken hir de tik és épí tik szó val és tet tel, egész éle tük kel Is ten or szá gát. Kö zös Urunk, Gaz dánk
és Mun ka adónk él tes se, tart sa meg őket a to váb bi szol gá lat ban is.

g Gáncs Pé ter püs pök

A Déli
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Tessedik-díjasok
Győ ri Já nos Sá mu el,
az év lel ké sze
Győ ri Já nos Sá mu el 1950. au gusz tus
29-én szü le tett Nagy tar csán Győ ri Já -
nos és Gáncs Má ria har ma dik gyer -

me ke ként. Teo ló gi ai lá tá sát, kre a ti -
vi tá sát és a lel ki éb re dés és éb resz tés
irán ti fo gé kony sá gát édes ap ja, il let -
ve köz vet ve a nagy apa, Gáncs Ala dár
hi te les élet pél dá já ból me rí tet te.

1965-ben meg szer vez te a Her -
mons együt test, Ma gyar or szág el ső
ke resz tyén könnyű ze nei cso port ját.
Ok le ve let szer zett a fó ti Kán tor kép -
ző In té zet ben.

A nagy tar csai if jú sá gi kör ve ze té -
se mel lett sok gyü le ke zet ben tar tott
hit éb resz tő kon cer te ket a Her mons
együt tes sel. A ha zai evan gé li kus
könnyű ze ne meg te rem tő i nek egyi ke. 

Teo ló gi ai ta nul má nya it be fe jez ve
a kis kő rö si gyü le ke zet be ke rült se -
géd lel ké szi szol gá lat ra. Itt is mer ke -
dett meg fe le sé gé vel, Opausz ki Má -
ria Már tá val. Négy gyer me kük szü -
le tett. 

1975-ben Bé kés csa bá ra ke rült. El -
ső ön ál ló szol gá la ti he lye 1981-től
1991-ig Ős agárd–Fel ső pe tény–Nóg -
rád. A moz gal mas szol gá la tok mel -
lett mind há rom he lyen ve zet het te az
ima te rem és a pa ró kia épí té sét. Ős -
agár don éven te há rom if jú sá gi ta lál -
ko zót szer ve zett. Itt in dult be a fil mes
sze mi ná ri u mok so ro za ta és az el ső
öku me ni kus könnyű ze nei ta lál ko -
zót kö ve tő en a Ju bál fesz ti vál. 1988-
ban tu do má nyos ta nul mányt ké szí -
tett az egy há zi szem lél te tés bib li ai,
teo ló gi ai, egy ház tör té ne ti alap ja i ról,
majd meg szer vez te a Zá ke us Mé dia -
cent ru mot (ZMC). 1991-ben a Pest -
er zsé be ti Evan gé li kus Egy ház köz -
ség meg vá lasz tot ta lel ké szé nek. Az -
óta a ZMC igaz ga tó ja, a Pro tes táns
Mé dia Ala pít vány tit ká ra.

Jan tos Ist ván né,
az év pe da gó gu sa
Jan tos Ist ván né az oros há zi Tán -
csics Mi hály Gim ná zi um ban érett sé -
gi zett 1967-ben, majd a Szar va si
Óvó nő kép ző In té zet ben szer zett pe -
da gó gus-ok le ve let. Hat évig óvó nő -

ként dol go zott. Köz ben mun ka mel -
lett ének sza kos dip lo mát szer zett a
sze ge di Ju hász Gyu la Ta nár kép ző
Fő is ko lán.

1976-tól két kül te rü le ti ál ta lá nos is -
ko lá ban ének sza kos ta nár ként dol -
go zott. A Ko dály-mód szer sze rint ta -
nít va igye ke zett meg sze ret tet ni az
ének lést és a nép dalt a gyer me kek kel.
1982-től tíz éven át a szen te tor nyai is -
ko la igaz ga tó he lyet te se volt. Mind -
két is ko lá ban szív ügyé nek te kin tet -
te a hát rá nyok kal küz dő gyer me kek
gon do zá sát.

1992-ben az új ra szer ve ző dő oros -
há zi evan gé li kus is ko la ve ze tő jé nek
vá lasz tot ták. Új meg bí za tá sá val
össze füg gés ben előbb köz ok ta tá si
ve ze tő ként ta nult ered mé nye sen, és
ka pott dip lo mát, majd Deb re cen -
ben pe da gó gia sza kon szer zett egye -
te mi vég zett sé get.

Ve ze tő ként irá nyí tot ta az is ko la
kül ső-bel ső meg úju lá sát, az épít ke -
zést fi zi kai és lel ki ér te lem ben egy -
aránt. Az igaz ga tó nő pe da gó gi ai hit -
val lá sa a hát rá nyos, il let ve hal mo zot -
tan hát rá nyos hely ze tű gyer me kek -
nek biz to sí ta ni az egyen lő esé lye ket,
se gí te ni a fel zár kó zá su kat, to vább ta -
nu lá su kat.

Jan tos Ist ván né mun kás sá gát az
evan gé li kus egy ház Pé ter fy Sán dor
ok ta tá si díj jal is mer te el, me lyet
2003 őszén ve he tett át. 2008-ban
Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta a
vá ros ok ta tás ügyé ben, kul tu rá lis éle -
té ben szer zett ér de me it az „Oros há -
za vá ro sért” ki tün te tés ado má nyo zá -
sá val kö szön te meg.

Ba kay Pé ter,
az év di a kó nu sa
Ba kay Pé ter 1958. no vem ber 20-án
szü le tett Kecs ke mé ten. Itt érett sé gi -
zett a pi a ris ta gim ná zi um ban. Teo -

ló gi ai ta nul má nya i nak be fe je zé se
után a bé kés csa bai gyü le ke zet ben hat
éven ke resz tül szol gált se géd lel kész -
ként. Ek kor csa lá di éle té ben be kö vet -
ke zett tö rés mi att be fe jez te gyü le ke -
ze ti lel ké szi szol gá la tát. Más fél évig
Bé kés csa bán fo gya té ko sott hon ban
dol go zott, majd há rom évig az ot ta -
ni csa lád se gí tő ben. E mun ka kö ré ben
fel ada ta volt a bé kés csa bai haj lék ta -
lan szál ló élet re hí vá sa. A gyü le ke zet -
ben se géd lel ké szi stá tu sá nak meg szű -
né se után is to vább foly tat ta a fi a ta -
lok köz ti mun kát.

2003 őszé től egy éven át a gyi me -
si csán gó pász to rok kö zött élt kis boj -
tár ként. Ez az idő szak sok te kin tet -
ben gaz da gí tot ta éle tét. A Gyi me sek -
ből ha za tér ve új ság ki hor dó ként és
bá do gos se géd mun kás ként ke res te
ke nye rét, míg rá nem ta lált mos ta ni
fel ada ta.

2005 de cem be ré től Sár szent lő -
rin cen az evan gé li kus gyü le ke zet és
a gyü le ke zet ál tal lét re ho zott Zsi vora
György Nép fő is ko lai Ala pít vány ke -
re té ben vé gez a fa lu ban és a kör nyé -

ken ci gá nyok kö zött sok ré tű mun kát.
Több hely szí nen tart ci gány-bib lia -
órát he ti rend sze res ség gel, ne he zen
ta nu ló és hát ránnyal küz dő gye re kek
szá má ra ta nu lást se gí tő, hit éb resz tő,
kö zös sé gi él mé nye ket nyúj tó fog lal -
ko zá so kat szer vez. Sze mé lyes kap cso -
la to kat lé te sít, igyek szik új ra és új ra
fel ke res ni a fa lu ban la kó ci gány csa -
lá do kat, le he tő ség sze rint al kal mi
meg se gí té sük re for rást ke res.

Idő köz ben meg bí zást ka pott az or -
szá gos egy ház tól, hogy mint ci gány -
misszi ós re fe rens egy há zunk ban na -
gyobb szín té ren is is mer tes se és ko -
or di nál ja a ci gá nyok kö zött foly ta tott
mun kát.

Ordass-
és Prónay-díjasok
Fe ren czy Zol tán
Fe ren czy Zol tán 1919. de cem ber 17-
én szü le tett Me ző be rény ben. A Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um di ák ja -

ként nagy ha tás sal volt rá val lás ta ná -
ra, Só lyom Je nő. Gim ná zi u mi évei
alatt a Ma gyar Evan gé li u mi Di ák szö -
vet ség tá bo ra i ban töl töt te a nya ra kat
Ta hi ban. Eb ben az idő ben vált min -
den na pi ol vas má nyá vá a Bib lia.

A sop ro ni teo ló gi ai fa kul tá son
1938-ban kezd te meg ta nul má nya -
it. Raf fay Sán dor püs pök szen tel te
lel késszé 1942-ben. Se géd lel kész
volt Ceg lé den, Bu da vár ban, Ke len -
föl dön, és a Fé bé di a ko nissza egye -
sü let ben. 1948–49-ben Svéd or szág -
ban ösz tön dí jas ként ta nul má nyoz -
hat ta a skan di náv teo ló gi át. Ha za -
tér ve új ra több gyü le ke zet ben se -
géd lel kész, majd Rá kos ke reszt úr ra
ke rült, ahol má sod lel ké szi szol gá la -
tot vég zett a rá kos he gyi fi li á ban
egé szen 1986-ban tör tént nyug díj -
ba vo nu lá sá ig.

Szin te nincs olyan mun ka ága
egy há zunk nak, amely ben ne te vé -
keny ke dett vol na. A Va sár na pi is ko -
lai ve ze tő cí mű lap társ szer kesz tő -
je, a Fé bé igaz ga tó ta ná csá nak tag ja,
az Iszá kos men tő Szol gá lat el nö ke, a
fó ti kán tor kép ző ben és a nép fő is ko -
lán tar tott elő adá so kat. 1958-ban
ki ad ta az Új szív cí mű kon fir má ci -
ós ká tét, mellyel el ső dí jat nyert az
or szá gos pá lyá za ton. Részt vett az
éne kes könyv és az Agen da szer -
kesz té sé ben. Lel ké szi szol gá la tá ban
mind vé gig hű sé ges tár sa volt fe le sé -
ge, Fa ze kas Er zsé bet, aki vel 1952-ben
kö tött há zas sá got. Há rom gyer me -
kük szü le tett, mind egyi kük teo ló gi -
át vég zett.

Nyug dí jas éve i ben sem tét len. Fo -
ko za to san rom ló lá tá sa el le né re több
száz ol da lon ír ja meg vissza em lé ke -
zé se it, Marschal kó Gyu la köz re mű -
kö dé sé vel meg szer ve zik a nyug dí jas
lel ké szek le ve le ző ima kö rét.

Ko szo rús Osz kár
Ko szo rús Osz kár Oros há zán szü le tett
1942-ben. Szen te tor nyán vé gez te az
ál ta lá nos is ko lát, 1954-ben kon fir -
mált. Édes ap ját 1956-ban Oros há zá -
ra hív ták meg lel kész nek, kö zel ne -
gyed szá za dig es pe re si tiszt sé get is
be töl tött.

A he lyi Tán csics Mi hály Gim ná zi -
um ban érett sé gi zett 1960-ban, majd
Sze ge den könyv tá ros kép zőt vég zett,
il let ve Nyír egy há zán, a Bes se nyei
György Ta nár kép ző Fő is ko lán szer -
zett könyv tá ro si ok le ve let. 1971-ig
Oros há zán könyv tá ros volt, ezt kö -
ve tő en húsz esz ten de ig köny ves -
bolt ve ze tő, 1992-től ma gán köny ves -
bolt ja van.

Evan gé li kus hi tét gyer mek ko rá tól
fo lya ma to san gya ko rol ja, rend sze res
temp lom ba já ró volt egész éle té ben,
fi a tal ko rá tól egy há zi tiszt ség vi se lő.
1969-től oros há zi, 1983-tól egy ház -
me gyei pres bi ter, 1989-től nem lel ké -
szi jegy ző, 1993-tól fő jegy ző, 1999-től
egy ház me gyei fel ügye lő.

Vál lalt tiszt sé gét hű sé ge sen be tölt -
ve fi gye lem mel kí sé ri az egy ház me -
gyé hez tar to zó gyü le ke ze tek éle tét, az
óvo dák, is ko lák, dia kó ni ai in téz mé -
nyek mun ká ját, leg jobb tu dá sa sze -
rint őr kö dik az evan gé li kus kö zös sé -
gek bel ső bé ké je fe lett.

Az utób bi négy év ti zed ben kö rül -
be lül két száz he lyi egy ház tör té ne ti
írá sa lá tott nap vi lá got, a 16. év fo lya -
má ban já ró Oros há zi Ha rang szó ál -
lan dó mun ka tár sa. 1998-tól 2001-ig
zsi na ti kül dött volt, je len leg tag ja az
Oros há zi Evan gé li kus Gim ná zi um,
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da, va la mint
a Szar vas-Ótemp lo mi Sze re tet szol -
gá lat igaz ga tó ta ná csá nak és az Or szá -
gos Gyűj te mé nyi Ta nács nak.

Fe le sé ge, Ko vács Haj nal ka szin tén
pres bi ter, az egy ház köz ség jegy ző je,
a nyug dí jas-egye sü let ve ze tő je, óvo -
da pe da gó gus ként az oros há zi evan -
gé li kus óvo dá ból ment nyug díj ba.

Trajt ler Gá bor
Trajt ler Gá bor 1929-ben szü le tett. A
Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban
tett érett sé gi vizs gát, majd 1952-ben

szer zett lel ké szi ok le ve let. 1976-ig állt
gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat ban Cin -
ko tán, majd a De ák té ren.

A ze nei szak is ko lá ban ze ne szer zést
ta nult, majd a Ze ne aka dé mi án az or -
go na sza kot vé gez te el. 1959-ben a
De ák té ri temp lom or go nis tá já nak
hív ták. 1985 óta szer ve zi a fő vá ros ze -
ne éle té nek im már szer ves ré szé vé
vált De ák té ri or go na ze nés áhí tat so -
ro za tot.

1976-ban or szá gos ze ne igaz ga tói
meg bí zást ka pott. Ne vé hez fű ző dik
az Evan gé li kus éne kes könyv szer -
kesz té se. Részt vett az 1986-os Agen -
da és a 2007-es Evan gé li kus is ten tisz -
te let – Li tur gi kus könyv szer kesz té -
sé ben. A rend sze res ok ta tás mel lett
1994-ig igaz gat ta a Kán tor kép ző In -
té ze tet. 1967-től 2004-ig ta ní tott az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
men. Mun ká já nak gyü möl cse az
egy ház ze nei tan szék meg ala ku lá sa
1992-ben.

Trajt ler Gá bor itt hon és kül föl dön
nagy ra be csült or go na mű vész. Ha tá -
ra in kon tú li kon cert je i vel a ma gyar
kul tú ra kül föl di meg is mer te té sét is
szol gál ja. Já té ka szó lis ta ként és Lu the -
rá nia ének kar kí sé rő je ként is több le -
mez- és egy DVD-fel vé te len hall ha tó.

Trajt ler Gá bor el is mert or go na -
szak ér tő is. Negy ven öt or go na épült
a ter vei sze rint. Or go na is me ret cí mű
jegy ze te az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem mel lett az or go nis ta-,
egy ház ze nész- és hang sze rész kép zés -
ben is tan anyag.

Pá lyá ját min den te rü le ten el mé -
lyült szak mai igé nyes ség és ál do za -
tos helyt ál lás jel lem zi. Te vé keny sé ge
a lu the ri tra dí ci ó ban gyö ke re ző és azt
a je len ben igé nye sen gaz da gí tó egy -
ház ze né szi, ta ná ri és mű vé szi mun -
ka pél dá ja.

Egyházkerület 2009. évi díjazottjai
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Kirchentag extra
Ta lán ki csit vic ces nek, fur csa po én -
ko dás nak ha tott, aho gyan úton-út fé -
len fi a tal és idős a szá já ra vet te az ősi
bib li ai mon da tot az idei egy há zi na -
pok ide jén Bré má ban: „Em ber, hol
vagy?” Fes tett ha jú ti zen éve sek épp -
úgy em le get ték, mint jól öl tö zött üz -
let em be rek. Az egy há zi na pok részt -
ve vői vagy a ne kik szál lást adó bré ma -
i ak több ször idéz ték ezt a kér dést. A
fél mil li ós vá ros pol gá rai na gyon sok -
szor ol vas hat ták és hall hat ták ve -
lünk együtt ezt a mot tót. Vil la mos ra
sem le he tett úgy fel száll ni, hogy ne
lát tuk vol na a lo gót a meg ál ló he lyen
és a sze rel vé nyen be lül egy aránt. Té -
má vá vált a vá ros hét köz nap ja i ban is
egy élet be vá gó an ko moly teo ló gi ai
kér dés er re a négy nap ra.

Va ló ban na gyon ko moly teo ló gi -
ai tar ta lom kö rül mo zog hat tunk a
ren dez vény ide je alatt. Szem be néz -
het tünk ön ma gunk kal és kör nye ze -
tünk kel. Né met pre ci zi tás sal meg -
adott mód szer sze rint úgy gon dol -
kod tunk a má so dik nap tól, hogy
min den té mán kat elő ször a hit ho -
ri zont ján, majd a tár sa da lom ra ki ve -
tít ve és vé gül az egész vi lág össze füg -
gé sé ben szükséges megvizsgálnunk.
Fel kel lett ten nünk több ször is az
alap ve tő kér dést, hol is va gyunk az
Is ten nel va ló kap cso la tunk ban.

Ezt az ön vizs gá la tot éb resz tet te a
na pon kén ti, klasszi kus pro tes táns
ér te lem ben vett, ki adós bib lia ma gya -
rá zat. Ez a reg ge li prog ram sok hely -
szí nen, több ez res tö me gek előtt zaj -
lott, ki vé tel nél kül telt há zak kal. Aki
ki csit is lus tál ko dott reg gel, ide már
alig ha ju tott be. Az „írás ma gya rá zók”
kö zött a ré gi nagy ne vek épp úgy je -
len vol tak, mint a né met köz élet hí -
res sé gei vagy a sztár vi lág ke resz -
tény kép vi se lői (Jörg Zink, Ful bert
Steffens ky, Klaus Doug lass vagy An -
selm Grün).

Nem vé let le nül emel ked tek ki
egyes gon do la tok és ér zé sek vagy
pusz tán csak sza vak, ame lyek a bib -
li ai ős tör té net nek, az ir gal mas sa ma -
ri tá nus pél dá za tá nak vagy ép pen
Áb ra hám és Sá ra tör té ne té nek iga zán
kor sze rű és mai fel dol go zá sa kap csán
 szü let tek meg. Ke res tük ön ma gunk
he lyét. Ke res tük egy há za ink he lyét.
Ke res tük Is ten te remt mé nyé nek, az
em ber nek a mél tó sá gát egy olyan vi -
lág ban, ahol ez egy re in kább kezd
kér dé ses sé vál ni.

Több hang nem ben is köz ve tí tet ték
az elő adá sok, hogy nem le het olyan
am bí ci ó val ke resz tény nek len ni a mai
kör nye zet ben, mint ha min den ki min -
den re ké pes len ne, és min dent el
akar na ér ni. Le he tet len csak a sa ját ér -
vé nye sü lé sért küz de ni, mi köz ben em -
ber és kör nye zet szen ved és nél kü löz
kö rü löt tünk. Nem le het ott krisz tu si
mó don lé tez ni, ahol tel je sít mény -
kény szer és a per fekt té vá lás igénye
alatt él nek az em be rek. A sza bad ság
nem azt je len ti, hogy ne kem min dent
le het, ha nem azt, hogy ké pes va gyok
a vá lasz tás ra. A csu páncsak a sa ját tö -
ké le tes ség re és a tel jes ön meg va ló sí -
tás ra kon cent rá ló em be rek min den
idő ben na gyon messze van nak at tól az
Is ten től, aki köz vet len ség re és egy más -
ra fi gye lés re te rem tet te az em bert.
Érez ni kell a má si kat mel let tem. En -
ged nem kell él ni a má si kat.

A mai Sá rák, Há gá rok, ir gal mas sa -
ma ri tá nu sok és a töb bi ki vá lasz tott
tex tus ban sze rep lő bib li ai sze mé lyek
élet tör té ne te úgy je lent meg előt -
tünk, hogy nem le he tett nem a mai

éle tünk re gon dol ni Jörg Zink, Wolf -
gang Hu ber vagy ép pen Mar got Käß -
mann hall ga tá sa köz ben. Bár más-
más na pon hall gat tuk őket, fe lejt he -
tet len egy be csen gést je len tett an nak
meg fo gal ma zá sa, hogy a je len és a jö -
vő fe lé for du lás ma meg ke rül he tet len
felelősség a hi tünk szá má ra.

A krí zi sek és fe szült sé gek vi lá gá -
ban egy ér tel mű en szük ség van ar ra
a re mény ség re, amely va ló ban ki ve -
zet és meg újít. Sok szor hall hat tuk a
teo ló gi ai elő adá sok ban is vissza kö -
szön ni az új ra vá lasz tott német köz -
tár sa sá gi el nök nek, Horst Köh ler nek
a meg nyi tón el hang zott mon da ta it:
Min den egyes em ber ké pes ar ra,
hogy egy ki csit job bá te gye a vi lá got. 

Az „Em ber, hol vagy?” kér dés fel hí -
vás, hogy ta nul junk a hi bá ink ból, és
egy más mel lé, a jó szol gá la tá ba áll junk.
Ezért ke rült hang súly ar ra is, hogy ké -
pe sek le gyünk szé gyell ni ma gun kat
tet te in kért. Aki er re kép te len, az gát -
lás ta lan em ber, ész re sem ve szi, mi lyen
mó don gaz da go dik má sok fá rad sá ga,
eset leg tönk re me ne te le árán.

A nö vek vő ego iz mus az egyik leg -
na gyobb ve szély min den össze füg -
gés ben. Be kell fe jez nünk a má sok
„szám lá já ra” meg va ló sí tott élet for -
mát. Nem hall gat hat er ről egyet len
ke resz tény teo ló gus sem. De nem kö -
vet he tik ezt az élet for mát a gyü le ke -
ze tek és az egy há zak sem!

Azért is meg kell kér dez nünk ön -
ma gunk tól, hogy hol va gyunk, mert
hi he tet len messzi re és ve szé lyes te -
rü le tek re té ved het tünk éle tünk ben. 

Is ten tisz te le te ink ak kor iga zán
ered mé nye sek, ha nem ön ma gu kért
és ön ma guk ban áll nak, ha nem vissza -
ve zet nek min ket – mint na gyon
messzi re té vedt em be re ket – ma is.

A tör té ne lem ne ga tív idő sza ka i -
ra azért is ér de mes em lé kez ni, mert
ezek meg ta ní ta nak min ket őszin tén
szé gyen kez ni. Ez a gyó gyu lás és a
vál to zás iga zi kez de te.

Az egy ház nak sem az a kül de té -
se, hogy tö ké le tes ki je len té sek kel
bom báz za az em be re ket, ha nem
az, hogy mel lé jük áll jon, és szív ből
fa ka dó, őszin te sza vak kal se gít sen
irányt ta lál ni. Igaz ez még a hit ok -
ta tá si mun kánk ra néz ve is, ab ban az
ér te lem ben, hogy a hit tar tal má nak
át adá sa a kö vet ke ző nem ze dé kek
szá má ra a mi fe le lős sé günk. Hi á ba
eről tet jük azon ban a ha gyo mányt,
ha nem va gyunk ké pe sek szót ér te -
ni a fi a tal nem ze dék kel.

A kö zös ség szá má ra is nyi tott a
kér dés: hol is va gyunk, ho va ju tot -
tunk? A stresszes élet for ma ro ha ná -
sá ban is utol ér min ket Is ten kér dé -
se: „Em ber, hol vagy?” Hi szem, hogy
nem csak a zá ró is ten tisz te le ti li tur -
gi á ra ta nul hat tuk meg a vá laszt,
hogy ha fel hang zik ez a kér dés a li tur -
gi át vég zők aj ká ról, ak kor han go san
és bát ran ki ált suk: „Itt va gyok.”

A kül föl di ven dé ge ket kö szön töt -
ték az zal az óhaj jal, hogy ne héz
„koffer rel” tér jünk ha za, amely te le
van új be nyo má sok kal. Az 560 ol da -
las prog ram fü zet min dig fi gyel mez -
te tett ar ra, hogy le he tet len ség el jut -
ni min den hely re. Az vi szont biz tos,
hogy min den irány zat, fel fo gás vagy
alap ál lás kép vi se lő je érez het te: itt
még rám is gon dol tak. Én is ta lá lok
ne kem szó ló tar tal mat! 

A sok fé le sé gek együt tes is ten tisz -
te le té nek nagy sze rű pél dá ja volt a
bré mai egy há zi na pok ren dez vé nye
eb ben az év ben. Így le het ha tal mas
se gít ség a hely ke re sés és a hely ta lá -
lás – egész éle tün ket meg ha tá ro zó –
prog ram já ban.

„Itt va gyok…”
Széljegyzet a bré mai egy há zi na pok ról

Ko runk „tár sa da lom-lé lek ta ni igé -
nyei” kö zé tar to zik a tö meg de monst -
rá ció. Ez egy aránt igaz a tár sa da lom
és az egy ház éle té re vo nat ko zó an. Mi
a hát te re en nek a sa já tos igény nek?
Ket tős vá laszt ad ha tunk er re a kér -
dés re.

Az egyén ön ma gá ban ke vés nek,
erőt len nek ér zi ma gát. A töb bi ek kel
együtt akar ja ma gát, gon dol ko dá sát
meg mu tat ni. A tö meg egy faj ta vé del -
met, biz ton sá got nyújt, és a sa ját vé -
le mé nyé nek fel erő sí té sét ad ja. Ugyan -
ak kor az egyén nek meg ke rül he tet len
vá gya, hogy sa ját, Is ten ről, vi lág ról al -
ko tott fel fo gá sát ér vény re jut tas sa. Ez
egy sze mély ben ha tás ta lan, erőt len
hang – együtt, tö meg ben min den ki -
nek meg kell hal la nia, s el kell raj ta
gon dol koz nia. Egy mást erő sít jük, és
együtt szó lunk, ki ál tunk Is ten hez, a
tár sa da lom hoz, min den em ber hez,
aki nek ve szély ben az éle te.

Nem volt te hát vé let len, hogy a
Kirchen tag ren dez vé nye i re tö me -
gek vol tak kí ván csi ak. A nap kez dő
bib lia ta nul má nyok iránt ér dek lő dők
hét és fél ez res se re ge a leg nép sze -
rűbb egy há zi sze mé lye ket hall gat hat -
ta, köz tük el ső ként Wolf gang Hu ber
ber li ni püs pö köt. 

1Móz 3,1–19 alap ján tar tott, tu do -
má nyos igé nyű, de na gyon gya kor la -
ti mon da ni va lót meg fo gal ma zó ta -
nul má nya vi lá go san szólt ar ról, hogy
Ádám – aki nek ne ve „em ber”-t je lent

– a min den kor élő sze mélyt kép vi se -
li, mint aho gyan Éva a min den kor élő
asszony szim bo li kus alak ja, az élet to -
vább plán tá ló ja. Ami ve lük tör té nik,
ve lünk is meg tör té nik. Is mét lő dik a
tör té ne lem ben.

Az em ber a sza bad ság föld jén az
éden ben élt. De ez zel a sza bad ság gal
nem tu dott él ni. Is ten en nek el le né -
re meg bíz ta az zal, hogy a te rem tett -
ség őr ző je és fel vi gyá zó ja le gyen.

Bár mennyi re sze ret né is az em ber
meg fej te ni az Ős go nosz ere de tét, a ti -
tok ra ez a le írás nem ad vá laszt. Ter -
mé sze tes mó don be szél ró la, mint
amely/aki Is ten te rem té sé hez tar to -
zik, az élet ve le já ró ja. Kí sér té se pe -
dig min dig ha mis ság gal és ha zug ság -
gal jár együtt. Az em bert ha ta lom vá -
gyá ban, is ten né té te lé nek ígé re té -
ben ve ze ti fél re. Va ló já ban ak kor éri
el cél ját, ha Is ten től – a Te rem tő től
– el sza kít ja, ha meg szű nik a ket te jük
kö zötti kap cso lat, ha az em ber kon -
tak tus nél kü li vé vá lik. „A tar tás és tar -
ta lom nél kü li ön fel fe de zés ér ték te len.”

A meg szó la ló lel ki is me ret még in -
kább ma gá nyos sá és el ha gyot tá te szi az
embert, ami kor el rej tő zik a Te rem tő
elől. S ek kor hang zik a klasszi kus kér -
dés, amely az egy há zi na pok fő té má -
ja, kér dé se is volt: „Em ber, hol vagy?”

Er re a kér dés re nem csak ott kellett
válaszolni, hanem itt és most is kell
mind nyá junk nak. Hol va gyunk? Ha -
tal mas er köl csi, gaz da sá gi és po li ti -
kai vál ság sod rá sá ban. Ahogy az óri -
á si fo lyam gá tat sza kí tó ára da ta ma -
gá val ra gad min dent, ami út já ba

kerül, úgy va gyunk mi is en nek a glo -
bá lis je len ség nek a ki szol gál ta tott jai,
al kal ma sint ál do za tai. Fé le lem, szo -
ron gás, be szű kült élet mód együtt
jár nak má sok gát lás ta lan meg gaz da -
go dá si tö rek vé se i nek kö vet kez mé -
nye i vel.

Hol va gyunk? Mi lyen a kap cso la -
tunk gyer me ke ink hez s uno ká ink -
hoz? Mi lyen a vi szo nyunk pél dá ul a
kö ze li sze gény csa lád hoz, ahol édes -
anya ne ve li egye dül há rom is ko lás -
ko rú gyer me két, mert az édes apát
bal eset ben el vesz tet ték?…

Hol va gyunk? Mi lyen a vi szo -
nyunk a gyü le ke zet hez s ma gá hoz Is -
ten hez? Tu dunk-e még imád koz ni?
Vagy min dent a ma gunk ere jé ből
aka runk rend be hoz ni? Is ten tud
sor sunk ról, hely ze tünk ről. Csak le -
gyen bi zal munk hoz zá for dul ni.

A min den kit ma gá hoz ölel ni aka -
ró Is ten fe le lős ség át há rí tó moz du la -
ta ink el le né re is ir gal mas hoz zánk. El -
sza kadt, kap cso lat kép te len ál la po -
tunk ban is azért küld te Jé zust, hogy
raj ta ke resz tül meg szó lít son, bi zal mat
éb resszen, meg ment sen, s élet re, iga -
zi, em ber hez mél tó élet re ve zes sen. 

Ta lán si ke rült le po rol ni az „el ső
bűn eset” ré gi igé it és idő sze rű üze ne -
tet ki hal la ni be lő lük – fe jez te be bib -
lia ta nul má nyát Hu ber püs pök.

A mint egy két ezer prog ram okoz -
ta bő ség za va rá ban jól vá lasz tot tak,
akik reg ge len te el csen de sed tek az ősi
igék kö rül, hogy az tán az elő adá sok
so ka sá gá ban vá laszt ta lál ja nak ak tu -
á lis kér dé se ik re.

A né met egy há zi na pok (Kirchen tag)
prog ram ja in nem rit ka ság, hogy pro -
mi nens sze mé lyek szó lal nak meg
elő adás, bib lia ta nul mány vagy pó di -
um be szél ge tés for má já ban. Finn or -
szág egy ko ri ál lam el nö ke, Mart ti
Ah ti saari, akit 2008-ban No bel-bé -
ke díj jal tün tet tek ki a ko szo vói
konflik tus meg ol dá sá ban vég zett
dip lo má ci ai mun ká já ért, Po li ti ka és
sza bad ság cím mel tar tot ta elő adá sát.
Az ENSZ-köz ve tí tői, nagy kö ve ti és
ál lam el nö ki mun ká já ban is si ke -
res po li ti kus a rész vé tel fon tos -
sá gát hang sú lyoz ta ki emel ten,
mi vel a de mok rá cia enél kül nem
mű kö dik.

A pó di u mon a reflek to rok
erős fé nyé ben áll va Ah ti saari
az zal kezd te mon dan dó ját, hogy
őt most min den ki jól lát ja a
csar nok ban, ő vi szont nem lát
sen kit a szem be vi lá gí tó erős fény
mi att. Ez a hely zet – mint mond -
ta – a leg több po li ti kus ra igaz: a
po li ti ku so kat min den ki lát ja, ők
vi szont nem lát ják a né pet.

A de mok rá cia lé nye ge a rész -
vé tel, ezért Ah ti saari ar ra buz dí -
tott, hogy a kö zel gő eu ró pai
par la men ti vá lasz tá son ad juk le
sza va za tun kat. Az Eu ró pai Par -
la ment nek ugyan is egy re na -
gyobb be fo lyá sa van a tag or -
szá gok ban élő em be rek éle té re.

Aki nem megy el sza vaz ni – mond -
ta Ah ti saari –, az nem ve szi ko mo -
lyan és nem te kin ti va ló di nak a sza -
va za ti jo gát és az ez zel kap cso la tos fe -
le lős sé gét. Az elő adó mon dan dó ját a
hall ga tó ság több ször ki tö rő taps vi -
har ral he lye sel te.

Be szé dé ből nyil ván va ló vá vált,
hogy a po li ti kus re ménnyel te kint az
új ame ri kai el nök, Ba rack Oba ma te -
vé keny sé gé re: sok nem zet kö zi prob -
lé ma vég re meg old ha tó vá vá lik, így

pél dá ul az iz ra e li–pa lesz tin konflik -
tus vagy az atom fegy ver ke zés prob -
lé má ja is. Az ame ri kai ve ze tés tud ja,
hogy a kö zel-ke le ti prob lé ma meg ol -
dá sa nél kül nem lesz bé ke a nyu ga -
ti és az arab vi lág kö zött.

Konflik tu sok ese tén min dig a sza -
bad ság az el ső ál do zat – pa nasz ko -
dott Ah ti saari. Egy jó po li ti ká nak az
a fel ada ta, hogy meg te remt se a fe le -
lős ség tel jes sza bad ság nö ve ke dé sét az
em be rek ben. „Mi nél na gyobb a sza -
bad ság, an nál na gyobb a fe le lős ség”
– hang sú lyoz ta a No bel-bé ke dí jas po -
li ti kus. A sza bad ság fe le lős ség nél kül
anar chi á ba tor kol lik.

A po li ti ku so kat il le tő en Ah ti saari
a jel lem szi lárd sá got, a be csü le tes sé -
get és a jó dön té si ké pes sé get tart ja
a leg fon to sabb tu laj don sá gok nak.
Mun ká ja so rán meg ta pasz tal ta, hogy
a tisz tes sé ges el já rá sok hoz ták min -
dig a leg jobb ered ményt. 

A kö zön ség so ra i ból az egyik kér -
de ző ar ra volt kí ván csi, hogy mi tet -
te ennyi re si ke res sé Ah ti saari mun -
ká ját. Ahogy az elő adás több pont ján,
az er re adott vá lasz ban is meg je lent
a hu mor ral át szőtt ko moly mon -
dan dó. „A fe le sé gem már negy ven
éve el vi sel” – mond ta a po li ti kus, és
hoz zá tet te, hogy a bol dog ma gán élet
meg ha tá ro zó volt szá má ra, enél kül
szak mai si ke re it sem ér het te vol na el.

g Göm böcz El vi ra

A de mok rá cia rész vé tel lel mű kö dik
Ah ti saari: Sza vaz zunk az EP-vá lasz tá son!

Egy napkezdő bibliatanulmány
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La punk múlt he ti szá má ban két ol da lon tu dó sí tot tunk a Bré má ban má jus 20. és 24. kö zött meg tar tott 32. né met
evan gé li kus egy há zi na pok ról, a Kirchen tag ról. Az aláb bi ak ban a több mint száz ezer fős ren dez vény igei té má jú program -
ja i ból adunk íze lí tőt, il let ve a No bel-bé ke dí jas Mart ti Ah ti saari elő adá sá nak rö vid sum má za tát közöljük.

g Sza bó La jos

g D. Sze bik Im re



Evangélikus Élet 2009. június 7. f 11él víz

Szent, szent, szent a Se re gek Ura, di -
cső sé ge be töl ti az egész föl det! (Ézs 6,3)

Szent há rom ság he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li és he ti igéi a te rem tő, meg -
vál tó és meg szen te lő Is ten imá dá sá -
ra hív nak. „Hár man van nak, kik a
menny ben bi zony sá got tesz nek: Atya, Ige és Szent lé lek, s e há rom egyet len -
egy lé nyeg.” (GyLK 674) Szent és „örök ké va ló Is ten az Úr, aki te rem tet te a föld
ha tá ra it: ki für kész he tet len az ő böl cses sé ge!” (Ézs 40,28; LK) De mit je lent a
Szent há rom ság-is me ret? „Az egye te mes-ke resz tyén hit pe dig ez: az egy Is tent
a há rom ság ban, a há rom sá got pe dig az egy ség ben tisz tel jük. Aki te hát üd vö -
zül ni akar, az így vé le ked jék a Szent há rom ság ról.” (Atha na si us hit val lá sa) Lu -
ther sze rint „a tel jes Szent há rom ság mind egyik sze mé lye azon van, hogy a sze -
gény, nyo mo rult em bert bűn ből, ha lál ból s ör dög ha tal má ból meg iga zu lás ra,
örök élet re, Is ten or szá gá ba se gít se”. Jé zus vá la sza ez Ni ko dé mus kér dé sé re:
„Bi zony, bi zony, mon dom né ked, ha va la ki nem szü le tik víz től és Lé lek től, nem
me het be az Is ten or szá gá ba.” „Újon nan kell szü let ne tek.” Az újon nan, fe lül ről
va ló szü le tést Is ten vég zi, igé je és Szent lel ke ál tal. És az Em ber fi á nak azért kel -
lett fel emel tet nie a ke reszt re, „hogy aki hisz, an nak örök éle te le gyen őben ne”
(Jn 3,5.7.15). Pál a há rom szor szent Is ten böl cses sé gét di cső í ti: „Bi zony, tő le, ál -
ta la és ér te van min den: övé a di cső ség mind örök ké.” (Róm 11,36) Az em be rek
ál tal elő ál lí tott, né ma bál vá nyok hi á ba va lók. „De az Úr az igaz Is ten, élő Is ten,
örök ké va ló Ki rály!” (Jer 10,10) Mi pe dig az ő ta núi va gyunk s ki vá lasz tott szol -
gái; higgyünk ben ne! „Én, én va gyok az Úr, raj tam kí vül nincs sza ba dí tó. (…)
én Is ten va gyok. Ez után is csak én le szek!” (Ézs 43,11–13) Az örök Va gyok min -
den kor lé te ző s nem is me ret len Is ten, mert „mert őben ne élünk, moz gunk és
va gyunk”! Mi a kü lönb ség a val lá sos és a hí vő kö zött? Akik is me ret le nül tisz -
te lik Is tent, mert még nem tér tek meg hoz zá – látsz hat nak na gyon val lá sos
em be rek nek! Pál be szé dé nek – amelyet Athén ben, az Are o pá go szon mon dott
– ke vés ered mé nye volt: vé gig sem hall gat ták sza va it Jé zus és a ha lot tak fel -
tá ma dá sá ról! Ki gú nyol ták; „né hány fér fi azon ban csat la ko zott hoz zá, és hí vő -
vé lett” (Ap Csel 17,28.34). Ez Is ten igé jé nek a sor sa (lásd a mag ve tő pél dá za -
tát). Pál le ve le i ben fel fe dez het jük a Szent há rom ság ról szó ló ta ní tást (lásd 2Kor
13,13); s a ke resz té nyek egy sé gé nek ez az alap ja: „…egy a Lé lek…, egy az Úr, egy
az Is te ne és Aty ja min de nek nek; ő van min de nek fe lett és min de nek ál tal és min -
de nek ben.” (Ef 4,4–6) Az Úr „Jé zus han go san fel ki ál tott: »Atyám, a te ke zed -
be te szem le az én lel ke met!« És ezt mond va meg halt.” (Lk 23,46) A ve le egy -
lé nye gű Fiú min den ko ri kö ve tő it így ké ri: „Higgye tek ne kem, hogy én az Atyá -
ban va gyok, és az Atya én ben nem van…” Ha ne vé ben bár mit, „az ő aka ra ta sze -
rint ké rünk, meg hall gat min ket” (Jn 14,11 s 1Jn 5,14). „Atya, Fiú és Szent lé lek!
/ Hi szem, ve led cél hoz érek, / Örök kön-örök ké élek!” (EÉ 251,9)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

„Vak vol tam, most lá tok” 
Evan gé li ku sok val lo má sai – Élő Víz Fü ze tek 4.

Min den ki kö rül mé nye i hez, tem pe ra men tu má -
hoz mér ten ta pasz tal ja meg Is ten mun ká ját. A
sze mé lyes ta pasz ta lat te szi hi te les sé a ke resz tény
meg győ ző dés té te le it: aki ér tem meg halt, ve lem
él. A gyűj te mény hu szon há rom bi zony ság té telt
tar tal maz. Le gyen bá to rí tó azok szá má ra, akik el -
bi zony ta la nod tak, irány mu ta tó a ho mály ban
ta po ga tó zók nak, s nyújt sa a lát ha tat lan kö zös -
ség él mé nyét azok nak, akik ma gá nyo san jár nak
a hit út ján – hogy a jö vő nem ze dék is Is ten be ves -
se bi zo dal mát! Ára: 500 Ft.

Meg ren del he tő a ki adó nál: Evan gé li kus Misszi -
ói Köz pont, 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40. Tel.: 1/400-3057
(mun ka na po kon 8 és 13 óra kö zött); e-mail: ev mis@lu the ran.hu. Kap ha -
tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu -
szár Gál köny ves bolt ban (1052 Bu da pest, De ák tér 4.) is.

H I R D E T É S

Pál apos tol az Apos to lok cse le ke de tei
19,2-ben meg kér de zi az efe zus be li hí -
vek től: „Kap ta tok-e Szent lel ket, ami -
kor hí vők ké let te tek?” Azok így fe lel -
tek: „Hi szen még azt sem hal lot tuk,
hogy van Szent lé lek.”

A Szent lé lek kel kap cso la tos is -
me re te ink ne künk, ma élők nek is hi -
á nyo sak le het nek, ta lán azért, mert
nem for gat juk ele get a Bib li át. Mi vel
az Írás a Szent lé lektől ihletett, an nak
ér té sé hez a meg vi lá go sí tó utat ez az
ige mu tat ja, amely sok min dent el árul
ab ból, amit Is ten jó nak lá tott szá -
munk ra meg mu tat ni. Mind nyá junk
szá má ra sors dön tő le het ne a Szent -
lé lek mun ká já nak jó is me re te. 

A Szent lé lek ti tok. Ha lan dó ész
nem ha tol hat Is ten tit ka i ba. A ki je -
len tés igaz, és hin nünk kell. Mit
mond 5Móz 29,29? „A tit kok az Úréi,
a mi Is te nün kéi, a ki nyi lat koz ta tott
dol gok pe dig a mi e ink…”

A Szent lé lek élet adó. Meg döb ben -
tő és el nem fe lejt he tő idé zet: „Ha
csak ő ma gá ra vol na gond ja, lel két és
le hel lé sét ma gá hoz von ná, el her vad -

na együtt min den test, és az em ber
vissza tér ne a por ba.” (Jób 34,14–15)

A Szent lé lek új já szül. „…ha va la -
ki nem szü le tik újon nan, nem lát hat -
ja meg az Is ten or szá gát.” (Jn 3,3)

A Szent lé lek mun kál ko dik a szív ben.
„Tisz ta szí vet te remts ben nem, oh, Is ten,
és az erős lel ket újítsd meg ben nem!”
(Zsolt 51,12) Amíg az em ber a Szent -
lé lek mun ká ja ál tal szem be for dít ha tó
sa ját bű nös tet te i vel, ad dig sem mi lyen
bűn nem le het meg bo csát ha tat lan,
akár tu da to san, akár tu dat la nul kö vet -
te is el. Mert „Is ten a pis lo gó gyer tya -
be let nem olt ja ki, és a meg re pedt
nád szá lat nem tö ri el” (Ézs 42,3).

Ál dott és ir gal mas a mi Is te nünk!
Szent lé lek re van szük sé günk imád ko -
zás kor is. „…se gít a lé lek is a mi
erőt len sé gün kön. Mert azt, amit kér -
nünk kell, nem tud juk úgy kér ni,
aho gyan kell, de ma ga a Lé lek ese de -
zik ér tünk ki mond ha tat lan fo hász ko -
dás sal.” (Róm 8,26) A 138. zsol tár 3.
ver se pe dig így szól: „Mi kor ki ál tot -
tam, meg hall gat tál en gem, fel bá to rí -
tot tál en gem, lel kem ben erő tá madt.”

Is ten éle tünk ben va ló örök je len -
lé te is a Szent lé lek ál tal va ló sul meg:
„Ho vá men jek a te lel ked elől, és a te
or cád elől ho va fus sak?”(Zsolt 139,7)
Ezek az igék te szik vi lá gos sá és is -
mer te tik meg ve lünk a Szent lé lek
mun ká ját.

A lé lek gyü möl cse. Pál apos tol
üze ne té vel a le he tő leg szem lé le te -
seb ben tá rul elénk: „… sze re tet,
öröm, bé kes ség, tü re lem, szí ves ség, jó -
ság, hű ség, sze líd ség, ön meg tar tóz ta -
tás.” (Gal 5,22) Azt is ír ja Pál: „A ke -
gyel mi aján dé kok ban ugyan kü -
lönb sé gek van nak, de a Lé lek ugyan -
az.” (1Kor 12,4)

Ha hi ány zik be lő lünk az Is ten élő
lel ki je len lé te, a Szent lé lek-nél kü li ség
ál la po ta vesz kö rül ben nün ket: erőt -
len né, bé két len né, öröm te len né, sze -
re tet nél kü li vé vá lunk. Pál apos tol,
ami kor meg telt Szent lé lek kel, ha tá -
ro zot tan ki je len tet te: „Élek töb bé
nem én, ha nem él ben nem a Krisz tus.”

Ez a pün kösd lé nye ge. Kér jük a
Szent lel ket, s meg kap juk!

g Tóth Már ta

Pün kös di gon do la tok az ige fé nyé ben

B-né Ani kó va gyok, s ta lán leg egy sze -
rűb ben egy evan gé li u mi ének kel tu -
dok be mu tat koz ni: „Fá rad tan, bűn -
be vesz ve jár tam az éle tet, de meg -
ta lált a Pász tor, s nyá já hoz ve ze tett.”

Har minc egy éves ko ro mig Is ten -
től el sza kad va él tem, csak lé tez tem.
Nem vol tam is ten ta ga dó, de Jé zust
egy ál ta lán nem is mer tem. Ka to li -
kus csa lád ban szü let tem, el ső ál do zó
is vol tam, de ez után sem mi lyen kap -
cso la tot nem ápol tam sem az egy ház -
zal, sem Is ten nel Ha azon ban baj vett
kö rül, imád koz tam a gyer mek ko -
rom ban ta nult imá kat.

Fi a ta lon men tem férj hez, vi dék ről
vá ros ba ke rül tem, egy fiú gyer me kem
szü le tett, aki ben sok örö möt ta lál tam,
jó mun ka he lyem volt, „ki vá ló dol go -
zó” vol tam, jó fér jem volt, nem ita -
los, szép ké nyel mes la ká sunk volt; vé -
gül is min den adott volt egy nor má -
lis vi lá gi élet hez, de va la mi vagy Va -
la ki hi ány zott az éle tem ből. Ez a
bel ső üres ség, sze re tet utá ni éh ség,
a bűn ter he, ag go dal mas ko dá som
stb. be teg gé tett. Nyolc évig jár tam
kü lön bö ző or vo sok hoz, akik sem mi
ko moly meg fog ha tó be teg sé get nem
ta lál tak ná lam, en nek el le né re min -
dig kap tam egy tás ka gyógy szert.
Még ter mé szet gyó gyász hoz is el -
men tem, de sem mi nem ho zott gyó -
gyu lást.

Meg szűnt a mun ka he lyem, új hely -
re ke rül tem. Itt az egyik mun ka társ -
nőm be szél ni kez dett a Bib li á ról, Is -
ten ről, Jé zus ról, Pál apos tol ról, a
bűn ről stb. Ér dek lőd ve hall gat tam.
Sze re tet tel hí vo ga tott temp lom ba is
(ka to li kus volt), de én min dig ki ta lál -
tam va la mit, hogy ne tud jak el men -
ni. Egyik al ka lom mal, mi kor hí vott,
már ki fogy tam a ki fo gá sok ból, és azt
ta lál tam mon da ni, hogy ha el me -
gyek temp lom ba, ak kor „ab ba a
temp lom ba me gyek” – és az evan gé -
li kus temp lom ra mu tat tam. Ezt az zal
ma gya ráz tam, hogy e mel lett so kat fo -
hász kod tam, ami kor a gyer me ke -
met vit tem a kór ház ba. Ez per sze nem
volt igaz, csak hir te len ta lál tam ki, és
ar ról se volt fo gal mam, mi lyen temp -
lom az. A mun ka társ nőm er re azt
mond ta: oké. Nem volt me se, meg be -
szél tük, hogy ta lál ko zunk a temp lom
előtt va sár nap dél előtt. Be men tünk,
nem volt éne kes köny vünk sem, én
úgy ül tem ott, mint egy tu ris ta. 

Ek kor kez dő dött az éle tem ben a
for du ló pont. A temp lom csend je,

az or go na ze né je, az ige, a pré di ká -
ció hall ga tás nagy ha tás sal volt rám.
Az ige hir de tés alap igé je Pál apos tol
efe zus be li ek hez írt le ve le 2. rész 8.
vers volt: „Mert ke gye lem ből tar tat -
ta tok meg, hit ál tal, és ez nem tő le tek
van, Is ten aján dé ka ez.” Ar ról szólt,
hogy a hit Is ten aján dé ka, amit nem
le het pén zért meg vá sá rol ni, örö köl -
ni, el aján dé koz ni vagy rá erő sza kol -
ni sen ki re sem; csak egye dül Is ten
aján dé koz hat ja az em ber nek.

Úgy hall gat tam az igét, hogy mun -
ka tár sam sze rint még le ve gőt sem
vet tem. Olyan vol tam, mint egy ki -
szá radt szi vacs, és szív tam ma gam -
ba az él te tő vi zet.

Mi kor ki men tem a temp lom ból,
le ír ha tat lan öröm, bé kes ség volt ben -
nem. Úgy érez tem, mint ha el húz ták
vol na elő lem a sö té tí tő füg gönyt. Bol -
dog vol tam, hogy hi szek, és ez a hit
Is ten ke gyel mi aján dé ka szá mom ra.
Te hát meg ra ga dott a ke gye lem.

Ha za men tem, a fér jem nem ér tet -
te örö möm okát, meg is kér dez te gu -
nyo ro san: Ki vel ta lál koz tál? Ak kor
iga zán még én sem tud tam.

Ko ráb ban azt gon dol tam, egy szer
el me gyek, ele get te szek a mun ka társ -
nőm nek, és kész. De nem így lett:
hét főn már alig vár tam, hogy új ra va -
sár nap le gyen, és me hes sek a temp -
lom ba.

Nagy el len ál lás ba üt köz tem, fér jem
egy ál ta lán nem örült ne ki, de én
men tem. Vet tem Bib li át, kap tam
köny ve ket, az el ső ket tő – a Ró lad
van szó és a Szen ve dés sel for mál a
mes ter – so kat se gí tet tek.

Az is ten tisz te le tek ige hir de té sei és
a Bib lia ol va sá sa so rán szép las san az
Úr meg mu tat ta ne kem bű nös, el ve -
szett vol to mat. Ad dig min dig azt
hit tem, hogy jó va gyok, nincs bű nöm,
de be kel lett lát nom, hogy szin te min -
den pa ran cso lat el len vét kez tem.
Azon ban az Úr cso dá la tos jó sá ga
nem ha gyott a bűn ben ver gőd nöm,
ha nem meg mu tat ta a meg bá nás he -
lyét, a ke resz tet, ahol he lyet tem, mi -
at tam és éret tem is szen ve dett Jé zus
Krisz tus. Meg val lot tam, meg bán -
tam, el si rat tam, át ad tam a bű ne im lé -
lek ben a ke reszt alatt. El fo gad tam a
bűn bo csá nat örö mét.

Az éle tem 180 fo kot for dult. Tel -
je sen meg vál toz tam, más képp gon -
dol kod tam, új em ber let tem. Mert aki
Krisz tus ban van, új te rem tés az: a ré -
gi ek el múl nak, és új já lesz min den.

Él tem most már nem én, ha nem élt
ben nem a Krisz tus; ma is.

Be teg sé ge im meg szűn tek, nem
ke res tem már gyó gyu lást az or vo sok -
nál, mert az Ál dott Or vos meg gyó -
gyí tott, bű ne im ter hé től meg sza ba -
dí tott. Öröm és bé kes ség köl tö zött a
szí vem be. Fér jem is ész re vet te a vál -
to zást, töb bek kö zött ab ban, hogy
már nem vol tam olyan ér zé keny,
pa nasz ko dó, nya fo gó. Nagy harc ba
ke ve red tem a csa lá dom mal, mert
ők nem ér tet ték a meg té ré sem. Fér -
jem el le nez te a temp lom ba já rá so -
mat, test vé re im ki ne vet tek, anyó -
so mék el uta sí tot ták; sok-sok harc, de
há la az Úr nak az óta, hogy 19 éve
meg tér tem, ő őriz en gem.

Nem is mer tem még azt a ki fe je -
zést, hogy bi zony ság té tel vagy
misszió, de már ren dü let le nül vé gez -
tem ezt a szol gá la tot: ahol csak le he -
tett, be szél tem meg té ré sem ről, Is ten
nagy sze re te té ről Jé zus Krisz tus ban.
Csa lá dom ban, is me rő se im kö zött
so kan el in dul tak fe lé.

A 19 év alatt sok min den tör tént,
sok harc, két ség be esés, öröm, bu kás,
meg pró bál ta tás; de a túl ára dó ke gye -
lem min dig meg őr zött és fel emelt. El -
ső ka rá cso nyi igém: „Örül je tek az Úr -
ban min den kor, is mét mon dom: örül -
je tek.” (Fil 4,4–7) Va la mint so kat
kap tam a 1Pt 1,8–9-ből is: „…a ki be -
szél he tet len és di cső ült öröm mel ör -
ven dez tek, el ér vén hi te tek cél ját, lel -
ke tek üd vös sé gét.”

Bi zony ság té te lem zá ró igé je ként
pe dig 1Jn 5,11–12-t vá lasz tot tam: „És
ez az a bi zony ság té tel, hogy örök éle -
tet adott ne künk az Is ten, és ez az élet
az ő Fi á ban van. Akié a Fiú, azé az
élet: aki ben nincs meg az Is ten Fia, az
élet sincs meg ab ban.”

Kí vá nom, hogy akik még nem is -
mer ték meg Jé zus Krisz tust mint
meg vál tót, és nem ré sze sül tek a bűn -
bo csá nat örö mé ben, va la mint az
örök élet re mény sé gé ben, őket is
ra gad ja meg az ért he tet len Ke gye lem.

g B-né Ani kó

For rás: „Vak vol tam, most lá tok…” –
Evan gé li ku sok val lo má sai. (Élő Víz
Fü ze tek 4.) Szerk. Bá lint Jó zsef né,
Hu lej Eni kő, Sze ve ré nyi Já nos. Ki ad -
ta az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház misszi ói bi zott sá ga. Bu da -
pest, 2009.

Az el ve szett meg ta lál ta tott

Az át la gos nál töb ben vol tak a temp -
lom ban, mert pün kösd volt. So kan
jöt tek, mert sze ret tek vol na va la mi
mást hal la ni, mint a hét köz na pok -
ban. Ele gük volt a pa nasz ból, a ne -
héz idők em le ge té sé ből, a gaz da sá gi
vál ság ból, a fé le lem kel tés ből, a bi -
zony ta lan jö vő ben va ló su ló szép ál -
mok ból. Sze ret tek vol na va la mi olyat
hal la ni, ami meg ra gad ja őket, ami
se gít raj tuk, ami fel sza ba dít ja őket.

Em be rünk küsz kö dött a lel kész
ige hir de té sé vel, aki a bib li ai ese mé -
nyek ről be szélt, hang ja be töl töt te az
egész temp lo mot, ahol ül tek. De a
gon do la tai el ka lan doz tak, sze me kör -
be pász tá zott. Meg akadt egy-egy haj -
vi se le ten vagy a di va tos ru há kon, és
el tű nő dött: mi tör tén ne, ha vá rat la -
nul pénzt kap na, ha a gye re ke él ta -
nu ló le het ne, ha az egész sé ge jobb len -
ne, ha a mun ka he lye biz to sabb vol -

na… A leg utol só mun ka he lyi össze -
tű zés is eszé be ju tott…

Ek kor tör tént, hogy az ige vá rat la -
nul meg ra gad ta: egy pél da, egy tör té -
net, egy vá rat lan szó for du lat (?), s új -
ra tu dott az ige hir de tés re fi gyel ni,
mint ha hoz zá szól na. Egy szer re érez -
te az erőt, amely a Jé zus ról szó ló ige -
hir de tés ből fe lé áradt, amely öröm mel
töl töt te el, és fel sza ba dí tot ta a min -
den na pos gon dok alól. Most ész re vet -
te az ol tá ron a pi ros pün kös di ró zsá -
kat, és meg hal lot ta az él te tő ta va szi
esőt. Más ként lát ta a sa ját éle tét is.

Ek kor ér tet te meg a Szent lé lek cso -
dá ját. Most ér ke zett el hoz zá is a pün -
kös di él te tő, meg újí tó erő. Más han -
gon és meg újult, tel jes szív vel tud ta a
be fe je ző éne ket éne kel ni.

Bi zony lé te zik a Lé lek ki ára dá sa
2009-ben is. Ta pasz tal hat juk.

g Miss u ra Ti bor

A Lé lek ki ára dá sa ma
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Egy szer volt, hol nem volt, volt egy -
szer egy lel kes fiú, akit Ben cé nek
hív tak. Volt ne ki egy nő vé re, aki a
Fan ni név re hall ga tott. 

Egy szép reg ge len, ne ve ze te sen
má jus utol só szom bat já nak reg ge lén,
ami kor a leg han go sabb pi li si kis ka -
kas a reg ge li éb resz tő ku ko ré ko lá sá -
ba kez dett, Ben ce és Fan ni ha mar ki -

ug rot tak az ágy ból, meg mo sa kod tak
és gyor san fel öl töz tek, hogy az tán ha -
mar el utaz za nak Al ber tirs ára, a ne -
gye dik or szá gos evan gé li kus gyer -
mek nap ra.

Így tett ám sok-sok más kis fiú és
kis lány is szer te az or szág ból. Még a
kis Fru zsi na is Al ber ti ből, aki mind -
össze 3,5 hó na pos volt.

Ő sem akart hi á nyoz ni on nan, hi -
szen tud ta: ott a he lye a töb bi
evan gé li kus kis gyer mek közt. Úgy
két száz öt ve nen le het tek, akik vál -
lal koz tak a ki sebb-na gyobb út ra.
Jöt tek Mo nor ról, Al ber ti ből, Men -
dé ről, Bu da pest ről, Győr ből, és
még so rol hat nám nap es tig, hogy
hon nan, hon nan nem. Mind annyi -
uk igen bá tor volt ám! Ugyan is
nem szeg te ked vü ket a sok szür ke
fel hő lát vá nya az égen, sem az igen
hű vös le ve gő, de még a nya kuk ba,
ar cuk ra hi deg csep pek ben hul ló
reg ge li eső sem.

El jött a gyer mek nap ra sok fel nőtt
is, pél dá ul Éva né ni Men dé ről, Ákos
bá csi Bu da pest ről és Zsu zsa né ni is
Bé nyé ről. Ők mind-mind na gyon
sze re tik a gyer me ke ket, ezért is jöt -
tek el Al ber tirs ára. No és hát leg fő -
kép pen azért, hogy a prog ra mo kon
ők is részt ve gye nek. Per sze Gyu ri bá -
csit sem hagy ha tom ki, Pi lis ről.

Ben ce és Fan ni ba rá ta ink elő ször a
temp lom ba mentek a töb bi ek kel, ahol
meg is mer het ték az evan gé li kus egy -
ház gyer mek re fe ren sét, Pál Ma ri et tát
– akit min den ki csak Ma ri cá nak hív,
és aki ezt az egész gyer mek na pot
szer vez te – és Szmo lár At ti lát, az al -
ber ti gyü le ke zet lel ké szét. Elő ször ők
kö szön töt ték a mo soly gós csa pa tot.

Itt el hang zott az az üze net Lu kács
evan gé li u má ból, amely ben a gyer mek
Jé zus ta ní tot ta a kö rü löt te lé vő ket és
a sa ját szü le it is.

Igen, mennyi min dent le het a szü -
lők nek a gyer me ke ik től ta nul ni! (Te
tud nál va la mit mon da ni, amit anya
vagy apa ép pen tő led ta nult? Ha

nem, kér dezd csak meg őket bát ran,
ők biz tos tud nak vá la szol ni a kér dé -
sed re!)

Kép zeld, At ti la lel kész bá csi el me -

sél te, hogy ő mit ta nult az egyik kis -
fi á tól. El áru lom, jól fi gyelj! Egy szép
na pon ezt kér dez te tő le kis fia: „Apa,
te tu dod, Is ten hány szor pil lant? Én
tu dom, ed dig két szer pil lan tott. Mert
én ezt ta nul tam: Is ten előtt ezer esz -
ten dő annyi, mint egy szem pil lan tás.
Te hát ak kor már két szer pil lan tott,

mi vel most 2009 van. Ez azt je len ti,
hogy ak kor még 991 esz ten dő kell ah -
hoz, hogy har mad já ra is pil lant son!”

Ugye, ara nyos kis tör té net? Hát
igen, a gyer me kek, köz tük te is, ki
tud nak ta lál ni na gyon okos dol go kat,
ami ken a fel nőt tek bi zony el tud nak
cso dál koz ni. És még azon is, mennyi -
re szük sé ges a gyer me ki hit, a fel tét -

len gyer me ki sze re tet és az őszin te -
ség, amit egy-egy kis gyer mek su gá -
roz. De ezt te úgy is tu dod. (Most lá -
tom, pi cit mo so lyogsz!) 

Vé gül kö zös imád ság zár ta a temp -
lo mi együtt lé tet.

No, de me sé lem to vább ne ked, mi
is tör tént még az nap. Éne kelt az al ber -
ti Cam pa nel la (azt je len ti: kis ha -
rang) kó rus, csu pa-csu pa szép és
tisz ta han gú kis fiú és kis lány csa pa ta
volt! Hepp Éva né ni ve zé nyel te őket.

Ked ves és mo soly gós volt, a gyer -
me kek ezért is na gyon sze ret het -
ték. A na gyob bak mű anyag csö vek -
kel is ze nél tek, do bol tak, fu ra hang -
juk volt ezek nek a kü lön bö ző szí nű
és hosszú sá gú „hang sze rek nek”.

Az tán a rajz pá lyá zat ra be ér ke zett
ké pek ki ál lí tá sa nyílt meg a tor na te -
rem ben. Min den rajz a „Gyer me kek

a Bib li á ban” té ma kö ré cso por to -
sult. Ma ri ca ki hir det te a he lye zet tek
ne vét.

Ez után az óri á si gu mi vá rak ban
le he tett ug rál ni, iga zi fel sza ba dult ság -
ban. En nek min den ki na gyon örült. 

A résztvevők át vo nultak egy óri -
á si nagy sá tor ba, ahol Fa bi ny Ta -
más püs pök kö szön töt te a gyer me -
ke ket egy szép vers sel, Luj za kis lá -
nya ke zét fog va. Buz dí tó sza va kat
hall hat tak az egy be gyűl tek ar ról,
hogy az egy ház ban igen is he lyük
van a gyer me kek nek, így hát ne ked
is, ugye tu dod?

Ha ne ta lán még nem vol tál gyer -
mek hit ta non vagy gyer mek-is ten -
tisz te le ten, kérd meg a szü le i det,
egy szer, ha lesz ide jük, men je tek el!
Hogy át él jé tek, van he lye tek az evan -
gé li kus egy ház ban. Hogy ott igen is jó!
És so kan má sok is van nak ott, ki seb -
bek és na gyob bak! Ta lán még ba rá -
tok ra is ta lálsz ott!

Mondd, is me red a Ko lom pos
együt test? Ta lán ked ve led is őket?
Ak kor egyet ér tünk, mert én is! Na -
gyon örült Ben ce és Fan ni is, ami kor
fel csen dül tek a vi dám nép da lok,
ami kor kö zö sen el le he tett mu to gat -
ni egy éne ket, ami kor gyer me kek ze -
nél tek a Ko lom pos sal együtt, ami kor
egy fi úcs ka volt a kar mes te re az
egész ze ne kar nak.

Majd „te ke re dett a kí gyó”, ment

Nagy ka ni zsá ra, az tán pün kös di ki -
rály nőt is vá lasz tot tak. Ez után csu -
da jót tán col tak, pár vá lasz tós-pör gős
is volt ám!

Báb elő adást is láthatott, aki ott

volt. Győr ből ér ke zett di á kok – a Pé -
ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont ta nu lói – mu tat ták be Test -
vér vi szály – Jó zsef és test vé rei cí mű
da rab ju kat. Ők nyer ték meg a már -
ci us 7-ei báb ver senyt, ezért jöt tek el
most a gyer mek nap ra, hogy má sok
is meg lát has sák az igé nyes bá bo kat
és moz ga tó ik ügyes sé gét.

És ami kor már min den ki nek kor -
gott a gyom ra, fi nom gu lyás le vest ka -
pott és lek vá ros buk tát.

Ebéd után nép tánc volt, fő leg a na -
gyob bak nak, és leg vé gül fú vós ze ne
zár ta a na pot.

Hogy mit le he tett még csi nál ni?
Egész nap le he tett lo vas ko csi káz ni,
lo vas hin tóz ni. A hely be li lo vas  gaz -
dák gyak ran for dul tak, így szin te
min den ki fel ju tott vagy a kecs ke mé -
ti fes tett hin tó ra, vagy a lo vas ko csi -
ra. Volt, aki több ször is uta zott! Így
az tán meg le he tett is mer ni egy ki csit
a kör nyé ket, az al ber ti ut cá kat és há -
za kat.

Az tán le he tett még so kat ját sza ni:
kiflit en ni ma dzag ról kéz hasz ná la -
ta nél kül, ne me zel ni, ko sa rat fon ni,
ko ron goz ni, sár kányt ere get ni!

Összes sé gé ben min den ki jól érez -
te ma gát. Né ha öm lött az eső, de iga -
zá ból ez sen kit sem za vart. A nagy sá -
tor min den kit meg vé dett.

Két kis ba rá tunk, Ben ce és Fan ni
a nap vé gén azt kér ték ott hon a szü -
le ik től, hogy ha lesz jö vő re is gyer -
mek nap, hadd jöj je nek el új ra ők is.
Csak az a kár, hogy ad dig egy egész
évet kell vár ni.

g Ba log Esz ter

A gyer me kek től is le het ta nul ni!
Igaz me se ké pek kel a IV. or szá gos evan gé li kus gyer mek nap ról
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Ha tár nyi tás ’89
Nem egé szen egy hó nap van hát ra a ma gyar, az oszt rák és a ba jor evan gé li kus egy ház, va la mint a Le u en ber gi
Egy ház kö zös ség ál tal szer ve zett Ha tár nyi tás ’89 szim pó zi um idő pont já ig. Las san tisz tá zó dik a részt ve vők szá -
ma, a meg szó la lók – és ta lán nem túl zás: tör té nel mi sze mé lyi sé gek – név so ra. 

Aho gyan az Evan gé li kus Élet má jus 24-i szá má ban már em lí tet tük, Né meth Mik lós volt mi nisz ter el nök mel lett
je len lesz Op lat ka And rás egye te mi ta nár, új ság író, Ba log Zol tán par la men ti bi zott sá gi el nök, re for má tus lel ki pász -
tor, Prőh le Ger gely, egy há zunk or szá gos fel ügye lő je, dr. Han ne lo re Rei ner oszt rák egy ház fő ta ná csos, Tho mas Wipf,
a Le u en ber gi Egy ház kö zös ség (GEKE) el nö ke, va la mint ma gyar, oszt rák és né met szem ta núk. 

Bár a ba jor je lent ke zé si ha tár idő már le járt, ma gya rok szá má ra még min dig adott a le he tő ség, hogy amíg a szál -
lá sok be nem tel nek, fo gad juk a je lent ke zé se ket a ha tar nyi tas89@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a Sop ro ni Evan -
gé li kus Egy ház köz ség te le fon szá mán: 99/322-657, vég ső eset ben azon ban egy há zunk kül ügyi osz tá lyán is, az 1/266-
5532 te le fon szá mon. 

A rész vé te li díj a ko ráb bi ak hoz ké pest le fe lé mó do sult: 3500 Ft/éj, ame lyet a hely szí nen kell be fi zet ni. Ez tar -
tal maz za a szál lást, két reg ge lit, a pén te ki va cso rát és a szom ba ti ebé det. Az úti költ sé get kö zös kis bu szos vagy
nagy bu szos uta zás ese tén egy há zunk meg té rí ti. 

A szim pó zi um prog ram ja a kö vet ke ző:
Jú li us 3., pén tek • 17.00: Meg ér ke zés a szál lás he lyek re (Sop ron Ho tel, apart ma nok, Szent Pál Kol lé gi um) •

18.00: Va cso ra a re giszt rált ven dé gek nek • 20.00: A ma gyar evan gé li kus egy ház, a Le u en ber gi Egy ház kö zös -
ség (GEKE) és Sop ron vá ros kép vi se lő i nek kö szön tő je: Itt zés Já nos el nök-püs pök, dr. Mic ha el Bün ker oszt rák
püs pök, a GEKE fő tit ká ra, dr. Fo dor Ta más pol gár mes ter • Ezt kö ve tő en: film ve tí tés a ’89-es sop ro ni ese mé -
nyek ről: Pán eu ró pai pik nik ’89 – Ha tár ta lan tör té net. Köz ben dr. Fa bi ny Ta más püs pök be szél get a film
ké szí tő jé vel, dr. Kár pá ti György or vos sal. • Zá ró imád ság: Itt zés Já nos. Hely szín: Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye -
tem Köz gaz da ság tu do má nyi Kar (Sop ron, Er zsé bet u. 9.)

Jú li us 4., szom bat
9.00: Áhí tat a sop ro ni evan gé li kus temp lom ban (Temp lom u. – Bün ker Já nos Raj nárd köz 2.) • 10.00: „El jut ni

a ha tá rig” – Mul ti me di á lis ese mény a Liszt Fe renc kon fe ren cia-köz pont ban. Mo de rá tor: Wal ter Re iss és Ke -
le men Do rottya. Köz ben ze nei be té tek és film rész le tek; a be szél ge tés részt ve vői: Né meth Mik lós volt mi nisz -
ter el nök, dr. Han ne lo re Rei ner egy ház fő ta ná csos, Ba log Zol tán or szág gyű lé si kép vi se lő, re for má tus lel ki pász -
tor, Op lat ka And rás egye te mi ta nár, új ság író, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő, szem ta núk. Hely szín: Liszt
Fe renc Kon fe ren cia- és Kul tu rá lis Köz pont (Liszt Fe renc u. 1.) • 11.30: Ki ál lí tás  nyílik ko ra be li do ku men tu -
mok ról, majd be szél ge tés szem ta núk kal (ugyan csak a kon fe ren cia-köz pont ban) • 12.30: Kö zös ebéd a hely -
szí nen • 15.00: Vá laszt ha tó prog ra mok: oszt rák gyü le ke ze tek ze nés prog ram jai Lé pes fal ván, Locs mán don,
Ág fal ván; sop ro ni vá ros né ző tú rák; ha jó zás a Fer tő ta von • Egyé ni va cso ra • 20.00: Ze nei est a Lu the rá nia
kó rus és ze ne kar köz re mű kö dé sé vel a sop ro ni evan gé li kus temp lom ban; ez után be szél ge tés a Ber zse nyi-lí -
ce um ud va rán (Sop ron, Szé che nyi tér 11.) 

Jú li us 5., va sár nap • 8.30: In du lás Sop ron pusz tá ra, a pán eu ró pai pik nik hely szí né re, busz já ra tok a Pe tő fi tér -
ről in dul nak • 10.00: Ün ne pi is ten tisz te let Sop ron pusz tán élő té vé köz ve tí tés sel. Igét hir det dr. Jo han nes
Fried rich ba jor püs pök. Dísz ven dé gek kö szön té se, aga pé és bú csú zás.
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Má jus 15–17. –
Al só sá gi ta va szi na pok
A ha gyo má nyos ta va szi ren dez vé -
nyen ki ál lí tás mu tat ta be az Al só sá -
gi Evan gé li kus Nő egy let ké zi mun -
ká it is. Va sár nap es te a volt pan non -
hal mi ben cés di á kok ból ala kult bu -
da pes ti Szent Már ton ka ma ra kó rus
hang ver se nye zár ta a prog ram so ro -
za tot.

Má jus 17. –
Va si há la adó nap
Idén má sod szor ren dez te meg a
Va si Evan gé li kus Egy ház me gye ezt
az egész na pos, me gyei szin tű evan -
gé li kus ta lál ko zót. Két év vel ez előtt
Kő szeg volt a ven dég lá tó, idén Cell -
dö mölk. A kö zös is ten tisz te le ten
több mint nyolc száz hí vő vett részt.
A per sely pénzt, amely meg kö ze lí tet -
te a há rom száz ezer fo rin tot (!), a
Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat cél ja -
i ra gyűj töt ték. 

Az is ten tisz te let után sát rak ban
mu tat koz tak be a gyü le ke ze tek. Sü -
töt tek, főz tek, in ni va ló val kí nál ták a
lá to ga tó kat, il let ve be mu tat ták jel leg -
ze tes tár gya i kat, az ál ta luk ké szí tett
ké zi mun ká kat. Dél után a ke me nes -
al jai ci te ra ze ne kar, majd a rép ce la ki
Üm mö gő együt tes szó ra koz tat ta a
kö zön sé get. A nap mél tó be fe je zé se
volt Ban ka Nagy Gab ri el la Vaj da ság -
ból szár ma zó szín mű vész elő adá sa,
aki – töb bek kö zött – Ba bits Jó nás
köny ve és Jó nás imá ja cí mű köl te mé -
nyét tol má csol ta.

Má jus 23. –
Ezer éves me gyék ün ne pe 
1009-ben ké szült az a do ku men -
tum, amely sze rint Szent Ist ván ki rály
meg ala pí tot ta Za la, Veszp rém, Fej ér
és Pest me gyét. En nek mil len ni u má -
ra gyűlt össze a négy me gye né pe. A
nap prog ram ja öku me ni kus is ten tisz -
te let tel kez dő dött. A kez dő li tur gi át
Ste in bach Jó zsef du nán tú li re for má -
tus püs pök vé gez te, igét hir de tett Bi -

ká di Lász ló, Haj más kér és Sóly re for -
má tus lel ké sze. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház kép vi se le té ben
Ve tő Ist ván püs pök he lyet tes mon dott
imád sá got. Az Apos to li hit val lást
Kor zensz ky Ri chárd ti ha nyi per jel
ve zet te, majd dr. Már fi Gyu la veszp -
ré mi ér sek zár ta az is ten tisz te le tet. 

Az ün ne pi köz gyű lé sen dr. Mádl
Fe renc volt köz tár sa sá gi el nök mon -
dott be szé det. Az 1009-ben kelt só -
lyi ok le ve let Her mann Ist ván, a
Veszp rém Me gyei Le vél tár igaz ga tó -
ja mu tat ta be. Ez után a négy me gyei
köz gyű lé si el nök – dr. Ba logh Ibo lya
(Fej ér), dr. Szűcs La jos (Pest), Man -
nin ger Je nő (Za la) és Laszt ovi cza Je -
nő (Veszp rém) – mon dott kö szön tőt.
A köz gyű lés után a temp lom ban
em lék do bozt he lyez tek el, a li get ben
pe dig em lék fát ül tet tek.

Május 24. – Al só sá gi
fórum a li tur gi á ról
A meg úju ló li tur gia le he tő sé ge i ről
tar tott gyü le ke ze ti fó ru mot má jus 24-
én, va sár nap az Al só sá gi Evan gé li kus
Egy ház köz ség. 

A több nyi re pres bi te rek ből ál ló
hall ga tó ság előtt Vég he lyi An tal lel -
kész, teo ló gi ai re -
fe rens, a Li tur gi -
ai Bi zott ság tag ja
is mer tet te az új
Li tur gi kus könyv
el ké szí té sé nek
oka it, előz mé nye -
it és fo lya ma tát.
Az Evan gé likus
Élet ro vat ve ze tője
tör té nel mi át te -
kin tést adott a
Raffay–Prőh le-
agen da ki ala ku -
lá sá nak egyes fá -
zi sa i ról, és rá mu ta tott azok ra az
okok ra, ame lyek evan gé li kus li tur gi -
ánk el szín te le ne dé sé hez ve zet tek.

Ki emel te az úr va cso ra pe ri fé ri á ra
szo ru lá sá nak ve szé lye it, és hang sú -

lyoz ta: a Li tur gi ai Bi zott ság el ső sor -
ban ar ra tö re ke dett, hogy az úr va cso -
ra új ra szer ves ré sze le gyen az ün ne -
pi is ten tisz te let nek. Fel hív ta a fi -
gyel met ar ra, hogy az ősi li tur gi kus
ele mek az el len re for má ció ha tá sa ként
tűn tek el is ten tisz te le ti ren dünk ből,
pe dig Lu ther el ve az volt, hogy mind -
azt meg kell tar ta ni az idők fo lya mán
ki ala kult li tur gi á ból, ami nem el -
len ke zik a Szent írás sal. Időközben
azon ban a pu ri tán ha tás is je len tő sen
meg nyir bál ta az egyéb ként is na -
gyon le egy sze rű sö dött ren det.

Az elő adást kö ve tő be szél ge tés
so rán a pres bi te rek ar ról szól tak,
hogy Ke me nes al ja tör té nel mi hát te -
ré vel ne héz meg sza ba dul ni a „ka to -
li kus” szó ki re kesz tő ér tel mé től, ezért
okoz ne héz sé get azok nak az ele -
mek nek az el fo ga dá sa, ame lyek a
ró mai ka to li ku sok kal va ló kö zös
örök ség ből ke rül tek vissza a meg újí -
tott li tur gi kus rend be. 

A fe hér asz tal mel lett kö tet le nül
foly ta tott be szél ge tés al kal mat adott a
sze mé lyes kér dé sek, vé le mé nyek, ész -
re vé te lek meg tár gya lá sá ra. A fó rum
cél ja nem az volt, hogy a pres bi te rek
dön tés re jus sa nak a meg újult li tur gi -

kus rend hasz ná la tá ról, de min den kép -
pen se gí tett ab ban, hogy el gon dol kod -
junk je len le gi is ten tisz te le ti éle tünk ről,
va la mint a fel kí nált le he tő sé gek ről.

g Össze ál lí tot ta: Ve t Ist ván

Va si vissza te kin tés

Pres bi te ri ve ze tés
vagy cso por tos ve ze tés?
A Szent írás nem cso por tos ve ze tést
ta nít, ha nem a Szent lé lek ve ze té sét.
Ezen nem vál toz tat az a tény, hogy
ma kö te le ző a ve ze tői cso port lét re -
ho zá sa egy kö zös ség irá nyí tá sá ra.

A cso por tos ve ze tés ön ma gá ban
gond is le het, míg az egy sze mé lyes
ve ze tés előny is le het: „Sok a ve ze tő,
ha párt ütés van az or szág ban, míg egy
ér tel mes és okos em ber so ká fenn tart -
ja a ren det.” (Péld 28,2)

Ter mé sze te sen ez for dít va is igaz:
az egy sze mé lyes ve ze tés au tok rá ci á -
hoz is ve zet het, míg a cso por tos ve -
ze tés meg ad hat ja a Szent lé lek aka ra -
tá nak tisz ta fel is me ré sét.

A pres bi te ri ve ze tés te hát nem
cso port ra utal, ha nem az élet vi tel mi -
nő sé gé re.

Ki al kal mas?
A Szent lé lek nem pres bi té ri u mot
hív el pres bi te rek nek, ha nem sze mé -
lye ket. Ezért az el sőd le ges cél nem ve -
ze tői cso port lét re ho zá sa, ha nem
an nak meg vizs gá lá sa, hogy van nak-
e „Lé lek kel és böl cses ség gel telt”
(Ap Csel 6,3) test vé rek. „Ha van
olyan” (Tit 1,6), ak kor kell fel avat ni.
Ter mé sze te sen ha nincs olyan, ak kor
nem kell csak azért avat ni, hogy le -
gye nek ava tott ja ink. 

Az al kal mas ság nem pusz tán az
ava tás pil la na tá ban szük sé ges, ha nem
az egész szol gá lat so rán.

A gyü le ke zet túl zott hang sú lya
a vé le mény for má lás ban
Ma nagy a haj lan dó ság arra, hogy az
al kal mas ságon az el fo ga dott sá got és
a gyü le ke zet ve ze tés ké pes sé gét (a
kor mány zás aján dé kát) ért sék.

Az al kal mas ság nem csu pán a
gyü le ke ze ti for go ló dás ból de rül ki.
Ha meg fi gyel jük Pál apos tol fel té te -
le it (Tim és Tit), ak kor ki de rül, hogy
az alap ve tő hang súlyt a sze mély jel -
le mé re he lyez te, nem pe dig a ké pes -
sé gé re, kép zett sé gé re.

A ko ra be li gyü le ke zet az ava tan -
dót há rom élet te rü le ten vizs gál ta:
gyü le ke zet, csa lád, kör nye zet. A ma -
gán élet nek – azon be lül a csa lá di élet -
nek – a gyü le ke zet előtt is mert nek
kel lett len nie. Emel lett ad tak a kí vül -
ál lók vé le mé nyé re is, vagy is hogy a
nem hí vő kör nye zet (szom széd, mun -
ka társ, fő nök-be osz tott, fa lu-, vá -
ros be li stb.) ho gyan mi nő sí ti az ava -
tan dó éle tét.

Ma – ami kor az evan gé li u mi gyü -
le ke ze tek is erő sen kul tusz kö zös -
ség gé vál tak – na gyon vi gyáz ni kell,
hogy ne csu pán a gyü le ke ze ti vé le mé -
nyek re és meg íté lés re épít sük az
ava tan dók ki vá lasz tá sát, ha nem va -
ló sá gos is me re tek kel ren del kez zünk
a je löl tek csa lá di és tár sa dal mi (hét -
köz na pi) éle té ről.

A kép zett ség
ve szély be ke rül het
Az ala pos teo ló gi ai, misszió- és egy -
ház tör té ne ti, gyü le ke zet- és egy ház -
szer ve ze ti kép zett ség nyil ván nem fel -
té te le a pres bi te ri ki vá lasz tás nak.
Vi szont a kép zett ség re va ló tö rek vés,
az is me re tek pót lá sa el en ged he tet len
ah hoz, hogy az ava tan dó a fel ava tá -
sa után mél tón szol gál jon a test vé rek
és az em be rek kö zött.

Ter mé sze te sen már az ava tás előtt
is egy ér tel mű en lát ni kell, hogy „ta -
ní tás ra al kal mas” (ta nul ni akar és ta -
ní ta ni tud), hogy „ra gasz ko dik a ta -
ní tás sal egye ző igaz be széd hez”, azért,
hogy „ké pes le gyen az egész sé ges ta -
ní tás sal buz dí ta ni”, hogy „ké pes le -
gyen az el len sze gü lő ket meg győz ni”.

Ezek re nem az ava tás te szi al kal -
mas sá, ha nem már an nak előt te an -
nak kell len nie.

A lel ki pász tor is pres bi ter
A lel ki pász to ri el hí vást elő ször a
gyü le ke zet ben, majd a teo ló gi án
vizs gál juk meg, az tán a ta nu lá si idő -
szak vé gén, vé gül a fel ava tás előtt.
Mi ért tör té nik így? Mert a lel ki -
pász tor is pres bi ter. Egy ér tel mű,
hogy a töb bi pres bi tert is ha son ló ala -
pos ság gal kell ki vá lasz ta ni!

Góc pon tok
Ma a ve ze té si mód sze rek nek (ve ze -
tés tu do mány, kom mu ni ká ció, me -
nedzs ment, tár gya lás tech ni ka stb.)
olyan szé les kö rű al kal ma zá sa fo lyik,
hogy könnyen át szi vá rog Krisz tus
gyü le ke ze té be is a ma ni pu lá ció gya -
kor la ta.

Ma gyar bap tis ta tör té nel münk
mu tat ja, hogy kö zös sé günk lel ki al ka -
tá ból ve szé lyek is szár maz hat nak. Is -
me rős előt tünk mind má ig az al ko -
ho lis ta, az ura lom ra tö rő, a kar ri e ris -
ta, a becs vá gyó pres bi te rek prob lé -
má ja: a nem lel ki pász tor pres bi ter sok
eset ben már rég al kal mat lan a szol -
gá lat ra, de ki rob bant ha tat la nul ter -
he lő dik a gyü le ke zet re. En nek meg -
ol dá sát ne he zít he ti, ha ro kon ság
szem pont já ból vagy gaz da sá gi lag
erő sen be ágya zó dott a gyü le ke zet be.

A za vart fo koz za az a tény, hogy
ma már né mely gyü le ke zet a pres bi -
te re i nek meg vizs gá lá sa kor nem fo -
gad el kül ső test vé re ket (egy ház ke -
rü le ti ta ná csot, pres bi te ri ta ná csot,
misszió bi zott sá got, egy ház ve ze tést,
szom széd lel ki pász to ro kat), mi köz -
ben a fel ava tott az egész kö zös ség
pres bi te re lesz.

Ja vas lat
Min den ava tott test vér te gye mér leg -
re csa lá di és tár sa dal mi éle tét: pél -
dás és jó hí rű-e? Er re a csa lád ta gok,
a szom szé dok, a mun ka tár sak, a fa -
lu- vagy vá ros be li ek tud nak re á li san
vá la szol ni. Az avantandó kér dez ze
meg őket!

De vizs gál ja meg ezt a gyü le ke zet
is! Mert le het-e pres bi ter az, aki nek
csa lád tag ja nem tud ja be csül ni őt,
vagy akit kör nye ze te nem is is mer?
Aki nek nincs hí re a te le pü lé sén, an -
nak le het-e jó hí re, s ar ról le het-e jó
vé le mény?

Jó, ha a gyü le ke zet óva ko dik azok -
tól a „szol gá lat ra” és „tiszt sé gek re” as -
pi rá ló test vé rek től, akik ről a gyü le ke -
ze ten kí vül nincs re fe ren cia.

Pél da ké pek
Csak azok pres bi te rek – a szó ere de -
ti ér tel mé ben –, akik pél da ké pei a
nyáj nak (1Pt 5,3) a gyü le ke ze ten be -
lül és kí vül egy aránt, mert a pres bi -
ter ség el sőd le ge sen nem fel adat,
nem tiszt ség, ha nem mi nő ség (pél -
da kép).

A szer ző bap tis ta lel ki pász tor, Bé ke hír -
nök cí mű testvérlapunk fe le lős szer -
kesz tő je

Tisztségre avatottan
A pres bi te ri ve ze tés ről – bap tis ta szem mel
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Szentháromság ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Jn 3,1–15;
Róm 11,33–36. Alapige: 5Móz 6,4–7.14–15. Énekek: 41., 250.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de.
11. (úrv.) Juha Palm; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.)
Madocsai Milós; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II.,
Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III.,
Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Mártonfy Marcell; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.,
tanévzáró) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.)
Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár
Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) dr. Gerőfi
Gyuláné; du. 7. (Bach-hét, H-moll mise) D. dr. Harmati Béla; VII., Városligeti fasor 17.
de. fél 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél
11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; VIII., Vajda P. u. 33. de. 9. (úrv.) Benkóczy
Péter; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.)
Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10.
(tanévzáró úrv., családi) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera)
dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) D. Szebik Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u.
17. de. 10. (úrv., családi) Bencéné Szabó Márta; de. fél 12. (úrv.) Bencéné Szabó Márta;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv., tanévzáró) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv., konfirmáció) Szabó B. András; Rákospalota,
XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., tanévzáró) Helmut Verner; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de.
9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva;
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,
XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11.
(úrv.) Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi
András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) dr.
Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária
út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy
Géza; Budakeszi (református templom) de. fél 9. Lacknerné Puskás Sára; Názáret-
templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Pál.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

„Én va gyok a fel tá ma dás és az élet,
aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él…”
(Jn 11,25) Ez a szent ige ol vas ha tó
Gye kicz ky Já nos evan gé li kus lel kész
gyász je len té sén. Vég ső bú csút szép
szá mú ke resz tény gyü le ke zet vett
tő le 2009. má jus 30-án a fő vá ros ban,
a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban,
pün kösd előtt egy nap pal.

Gye kicz ky Já nos 1925. jú li us 7-én
lát ta meg a nap vi lá got Száz don, amely
ma Szlo vá ki á ban ta lál ha tó Saz di ce né -
ven. A helyi ele mi is ko la után Ipoly -
sá gon foly tat ta a ta nu lást, ott szer zett
érett sé git 1942. jú ni us 12-én.

A má so dik vi lág há bo rú után Ma -
gyar or szág ra te le pült a csa lád. Nagy -
bör zsöny után Sop ron ba köl töz tek.
Gye kicz ky Já nos 1946–1951 kö zött itt
ta nul ta a szent tu do mányt, a teo ló -
gi át; 1951–1952-ben már Bu da pes ten
volt teo ló gus di ák. Zá ró vizs gá ját is itt
tet te le 1952-ben, és ugyan eb ben az
esz ten dő ben, dr. Ve tő La jos püs pök
avat ta lel késszé áp ri lis 6-án Óbu dán. 

El ső szol gá la ti he lyén, Ba kony -
cser nyén meg vá lasz tot ták pa ró kus
lel kész nek. Ik ta tá sá ra há zas ság kö té -
sé vel egy na pon ke rült sor 1953. jú -

ni us 21-én. Fe le sé ge – Pá li Sa rol ta –
hű sé ges há zas tár sa volt az utol só
pil la na tig, min den ho va sze re tet tel
kö vet te a fér jét. 

A ba kony cser nyei gyü le ke zet
temp lo mát si ke rült na gyon ne héz
idők ben ta ta roz nia.

1958 őszén Balf ra he lyez ték át. A
gyü le ke zet he lyet tes lel ké sze lett, s itt
szin tén temp lo mot ta ta ro zott. 1966-
ban a csa lád dal együtt Győr be köl tö -
zött, de Balf ra vissza járt szol gál ni.
Köz ben a meg él he tés mi att ál la mi ál -
lást is vál lal nia kel lett, de Balf után is
szí ve sen vég zett lel ké szi szol gá la -
tot. (Ki se gí tő lel kész ként dol go zott
Bőny ré ta la pon, majd 1984 ta va szá ig
Gy őrs á gon.)

Két gyer me ket ne vel tek fe le sé gé -
vel együtt sze re tet ben. 

1984. már ci us 1-jé től a Dé li Egy -
ház ke rü let lel ké szi ál lo má nyá ba ke -
rül ve – a szlo vák nyelv jó is me re te

mi att – tót kom ló si lel ké szi szol gá la -
tot vál lalt. Ta vasszal fe le sé gé vel
együtt Tót kom lós ra köl töz tek. Be ik -
ta tá sá ra 1984 no vem be ré nek vé gén
ke rült sor.

A tót kom ló si idő szak is ter mé keny
volt, na gyon sok ta ta ro zá si mun ká -

la tot vég zett el, és épít ke zett is. 1988-
ra fe jez ték be a ha tal mas és im po záns
kom ló si temp lom re no vá lá sát. A há -
la adó ün nep sé gen D. dr. Har ma ti Bé -
la püs pök szol gált. A je les nap ra a
Szlo vá ki á ba ki te le pült evan gé li ku sok
kö zül is so kan ha za lá to gat tak. 

Fel épült az új lel kész la kás, a ré gi -
ből pe dig gyü le ke ze ti te rem lett, s az
1990. évi po li ti kai vál to zá sok után
Gye kicz ky Já nos lét re hoz ta a mai na -
pig si ke re sen mű kö dő szlo vák nyel -
vű óvo dát. Egy perc re sem pi hent,
meg kezd te az evan gé li kus sze re tet -
ott hon épí té sét, ame lyet 1998-ban ad -
tak át ren del te té sé nek. 

A sze re tet ott hon épí té se mel lett
temp lo mo kat ta ta ro zott, sor ke rült a
me ző he gye si, pit va ro si, csa nád al -
ber ti, bat to nyai, amb róz fal vi temp -
lom rend be ho za ta lá ra.

Gyekiczky Já nost ki tű nő szer ve ző -
ké pes ség gel aján dé koz ta meg Te rem -

tő je, és ő ezt a ké pes sé gét ki is hasz -
nál ta, hogy Is ten ügyét szol gál ja. 

1999 de cem be ré ben nyug díj ba vo -
nult, kö vet ke zett a pi he nés idő sza ka
a Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet -
ott hon ban. Ám nyug dí jasként is gyak -
ran vég zett ige hir de tői, lel ki pász to ri
szol gá la tot, mert az el hí va tást a nyug -
díj fel vé te lé vel nem le het le ten ni.
Gyak ran szol gált a pest hi deg kú ti gyü -
le ke zet ben, oly kor még Tót kom lós ra
is el lá to ga tott. Az idő mú lá sá val azon -
ban je lent ke zett a be teg ség, s ez már
aka dállyá vált a to váb bi szol gá lat -
ban. Mű tét re ké szült, de az élet és az
örök élet ura 2009. má jus 6-án ha za -
hív ta szor gal mas szol gá ját. 84 esz ten -
dőt tölt he tett eb ben a vi lág ban. 

Gye kicz ky Já nost 2008 áp ri li sá ban
a Tót kom ló si Ön kor mány zat Kép vi -
se lő-tes tü le te Pro Ur be díj jal tün tet -
te ki, ame lyet még sze mé lye sen ve -
he tett át. Kö szö nő be szé dé ben to -
váb bi ter ve it vá zol ta lel ke sen. Nem
akart so ha tét len len ni.

Ve le együtt hisszük, amit Jé zus
Krisz tus mon dott a gyász je len té sen
idé zett szent ige sze rint.

g R. J.

Gye kicz ky Já nos
(1925–2009)

2009. szep tem ber 2-án lesz húsz
éve, hogy új ra in dult az evan gé li kus
egy ház nagy múl tú fa so ri fiú gim ná -
zi u ma. A kor szel lem idő köz be ni vál -
to zá sát je lez te, hogy evi den ci a ként
ko e du kált kö zép is ko lát je len tett az új
Fa sor.

1952. jú ni us 30-ával szűnt meg az
evan gé li kus fiú gim ná zi um – egy
idő ben a De ák té ri le ány gim ná zi um -
mal –, ez után a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház nem ren del ke zett is -
ko lá val. A töb bi is ko lán kat már 1948-
ban ál la mo sí tot ták, az egy ház és az
ál lam kö zött meg kö tött egyez mény
ér tel mé ben ma rad ha tott meg két
gim ná zi um, eze ket „aján lot ta fel” az
egy ház 1952-ben. Har minc hét évig
tar tott ez az idő szak. 

Ah hoz ké pest, hogy volt olyan
tör té nel mi kor szak, ami kor az evan -
gé li kus egy ház volt a leg na gyobb is -
ko la fenn tar tó ha zánk ban, ért he tő,
hogy so kak szá má ra je len tett fáj -
dal mat az a hely zet, hogy meg szűnt
egy há zunk is ko la- fenn tar tói szerepe.

1988–89-ben még nem tud hat tuk,
hogy va ló ban rö vi de sen be kö vet ke -
zik a rend szer vál to zás – bár ez a
nagy tör té nel mi for du lat ma is szá -
mos vi ta tár gya –, az el ső de mok ra -
ti kus par la ment el fo gad ja a lel ki is -
me re ti és val lás sza bad ság ról in téz -
ke dő 1990. évi IV., majd a köz vet le -
nül ide vá gó 1991. évi XXXII. tör -
vényt a volt egy há zi in gat la nok hely -
 ze té nek ren de zé sé ről. E tör vény
alap ján in dul tak új ra a ko ráb ban ál -
la mo sí tott egy há zi is ko lák, ha az
egy há zak ezt kér ték.

A Fa sor új ra in du lá sa azon ban
egye di je len ség volt, még az „an ci -
en ré gime”-ben tör tént, a ko ráb bi
po li ti kai elit ha tá ro za ta alap ján,
amely fel te he tő leg sa ját túl élé se ér -
de ké ben is hoz ta meg ezt a dön tést.

A fo lya mat ról, mely az 1989. szep -
tem ber 2-i fe lejt he tet len tan év nyi tó
ün nep ség hez ve ze tett, több ször ír -
tam, leg in kább rész le te sen, do ku -
men tu mok kal alá tá maszt va a Cre do
cí mű evan gé li kus pe ri o di ká ban (A
Fa sor új ra in dí tá sa – Cre do, VI. évf.,
2000/3–4. szám, 44–59. ol dal). Jel -
lem ző mó don a szer kesz tő né mi vi -
tá ra szá mí tott, eh hez ké pest nem volt
ér de mi vissz hang, in kább csen de sed -
tek a már ko ráb ban szü le tő ben lé vő
le gen dák. 

Most vi szont, a hu sza dik év for du -
ló kö ze led té vel, bár még nem iga zán
tör té nel mi a táv lat (vagy ta lán ép pen
azért), is mét fe nye get – per sze ez

nem fel tét le nül nagy baj – a Fa sor ral
kap cso la tos me se szö vés új já éle dé se.

Két ség te len, hogy az ügyet itt hon
és kül föl dön éb ren tar tó ko ráb bi fa -
so ri di á kok – ez a vo nu lat fő leg
1984 után erő sö dött fel –, il let ve a ha -
zai köz élet el kö te le zett sze mé lyi sé -
ge i nek – Pet ri Gá bor, Cse lő tei Lász -
ló, Szent ágot hai Já nos – ak ti vi tá sa, az
egy ház ban az is ko la ügyet ex po ná ló
lel ké szek – Ha fen scher Ká roly, a
Zász ka licz ky fi vé rek – te vé keny sé ge
erős hát te ret nyúj tott az ál la mi-po -
li ti kai ve ze tők kel foly ta tott in for -
má lis tár gya lá so kon, de a front át tö -
rés hez bi zo nyo san a Test vé ri Szó
moz  ga lom si ke re ve ze tett.

Eb ben az egy ház ve ze tő ség hez 1986
ta va szán el jut ta tott irat ban fo gal -
ma zó dott meg az egy há zi is ko la igé -
nye is. Ezt elő ször me re ven el uta sí -
tot ta, majd a gor ba cso vi po li ti ka je -
gyé ben tár gya lá si alap nak fo gad ta el
a ha ta lom és az ő in ten ci ó já ra az egy -
ház kor mány zás.

A mér sé kelt re for me rek kel le het -
sé ges ki egye zés je gyé ben vá laszt -
hat ták meg e so rok író ját Har ma ti
Bé la püs pök kel együtt a Dé li Egy ház -
ke rü let el nök sé gé vé. Rö vid del be ik -
ta tá sunk – 1987. ok tó ber 24. – után
kö zöl ték az ad dig ezt el len ző Ál la mi
Egy ház ügyi Hi va tal ban (ÁEH) Nagy
Gyu la püs pök-el nök kel, hogy meg -
kezd het jük Kö peczi Bé la mi nisz ter -
rel a tár gya lá so kat a Fa sor új ra in dí -
tá sá ról.

A ko ráb bi in for má lis meg be szé -
lé se ken két kér dés re kel lett po zi tív
vá laszt ad nunk: a po li ti kai hely ze -
tünk meg íté lé sét az itt ho ni és a
nyu gat-eu ró pai ér tel mi ség előtt ked -
ve ző en be fo lyá sol ja, ha az evan gé -
li kus egy ház vissza kap ja a Fa sort; a
nyu ga ti ak je len tős nek mond ha tó
tá mo ga tást nyúj ta nak majd – ke -
mény va lu tá ban. 

A le gen dák szü le té sé nek is ko la pél -
dá ja dr. Lu thár Je nő ko ráb bi egy há -
zi jog ta ná csos nak az Evan gé li kus
Élet 2009. má jus 3-i szá má ban kö zölt
írá sa. Az írás ér té ke, hogy is mé tel ten
em lé ket ál lít az is ko la új ra in dí tá sát
meg szer ve ző Gya pay Gá bor nak. Va -
ló ban két – per sze szer ve sen el nem
kü lö nü lő – fá zis ra oszt ha tó az új ra -
in dí tás. A po li ti kai, jo gi pénz ügyi hát -
tér meg te rem té se, il let ve az új já -
szer ve zés. Ez utób bi ban ki ma gas ló és
ta lán nem elég gé mél ta tott Gya pay
Gá bor ér de me. Ezért is örül tem Lu -
thár Je nő írá sá nak, ez volt a fő mon -
da ni va ló ja.

Az el ső pe ri ó dus sal kap cso lat ban
azon ban té ved: nem tör tént cso da
1987 nya rán – ahogy Lu thár ír ja –, és
a párt ve ze tő sé ge egy ál ta lán nem
haj lott ar ra, hogy a jog ta la nul el vett
is ko la épü le te ket vissza ad ja. A Fa -
sor tör té ne te ki vé te les tör té net.
Ahogy fen tebb ír tam, az in gat lan ren -
de zés már a de mok ra ti kus par la -
ment tel je sít mé nye lett. 

Azt, hogy vissza kap juk a Fa sort,
nem Kö peczi mi nisz ter kö zöl te, ve -
le is kö zöl ték, ezért is volt ide ges,
mert még nem is mer te a rész le te ket.
Ugyan ak kor mi már ér de mi tár gya -
lást kez de mé nyez tünk. Amúgy az
egy há zi de le gá ció a kö vet ke zők ből
állt: Nagy Gyu la, Har ma ti Bé la, Gya -
pay Gá bor és Frenkl Ró bert (Lu thár
Je nő és Sze me rei Zol tán szak ér tő ként
le he tett je len).

Ezt kö ve tő en Nagy Gyu la át ad ta az
ügyet a Dé li Egy ház ke rü let el nök sé -
gé nek, az ér de mi mun ka irá nyí tá sá -
ra Gya pay Gá bor ka pott fel ké rést.

A dön tő szót Har ma ti Bé la mond -
ta ki már azon a tár gya lá son, amelyen
min den ér de kelt (Or szá gos Pe da -
gó gi ai In té zet, Ál la mi Egy ház ügyi Hi -
va tal, Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház) je len volt. Itt az utó véd har -
cot foly ta tó ÁEH kép vi se le té ben Be -
ji Lász ló fő osz tály ve ze tő fel ve tet te,
hogy az egy ház még nem nyi lat ko zott
egy ér tel mű en az új ra in dí tás ról. Ek -
kor Har ma ti Bé la meg erő sí tet te a
már Kö peczi Bé lá nál ki fej tett ál lás -
pon tun kat, hogy tudniillik az 1989–
90-es tan év ben in dul ni aka runk.

Fon tos ada lék – jel zi az ál la mi aka -
ra tot –, hogy az 1952-es meg ál la po -
dás azon pont ja alap ján, hogy az is -
ko lát azo nos mű sza ki ál la pot ban
kell vissza ad ni, ha er re sor ke rül ne,
az ál lam fi nan szí roz ta az új ra in dí tás
költ sé ge it. Sze me rei Zol tán pénz ügyi
osz tály ve ze tő – sze mé lyes köz lé sé ből
tu dom – ak kor hit te el, hogy va ló ban
ko moly a do log, cél hoz ér tek a tár -
gya lá sok, ami kor a ki lenc ven mil li ós
költ ség ve tés (igen je len tős összeg
volt ez 1988-ban) el ső rész le te, negy -
ven hat mil lió fo rint meg ér ke zett az
egy ház szám lá já ra.

Per sze a le gen dák is az élet szép -
sé gé hez tar toz nak. De be csül jük
meg utó da in kat a va ló ság hű tá jé koz -
ta tás sal. A har minc hét év meg pró -
bál ta tá sa it és az új ra in dí tás örö -
mét egy aránt az Úr is ten ke zé ből fo -
ga dó kö zös ség kü lö nö sen is meg te -
he ti ezt.

g Frenkl Ró bert

Húsz év után

Im már két év ti ze des ha gyo mány, hogy a De ák Té ri Evan gé li kus Le ány gim ná -
zi um haj da ni nö ven dé kei rend sze re sen össze gyűl nek az egy ko ri al ma ma ter
fa lai kö zött, hogy az ige üze ne te mel lett és egy-egy elő adó meg hall ga tá sa után
fel idéz zék em lé ke i ket, és el be szél ges se nek a je lenről. Leg utób bi, má jus 29-i al -
kal muk a temp lom ban kez dő dött. Az is ten tisz te le ten Zász ka licz ky Pé ter nyu -
gal ma zott lel kész hir det te Is ten igé jét, majd a gim ná zi um dísz ter mé ben Hantz
Lám Irén (képün jobb szélén az első sorban) ko lozs vá ri ta nár nő tar tott elő adást
A lám pa gyúj to ga tó cím mel Re mé nyik Sán dor evan gé li kus köl tő ről. Ezt a gim -
ná zi um Tü kör-Szín iro dal mi szín pa dá nak di ák jai ver sek kel egé szí tet ték ki.
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b A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
becs lé sei alap ján a szé les sá vú in -
ter net-elő fi ze té sek szá ma 2008
vé gén meg ha lad ta a 2,2 mil li ót.
A leg fris sebb, szin tén 2008 vé gé -
re vo nat ko zó in ter net hasz ná la -
ti ku ta tá sok sze rint több mint
3,62 mil li ó an kap cso lód nak leg -
alább ha vi rend sze res ség gel a
vi lág há ló ra – ez a 15 és 69 év kö -
zöt ti la kos ság 49 szá za lé kát je -
len ti. A leg alább he ten te in ter ne -
te zők ará nya 45 szá za lék.

Az in ter ne tet a Ma gyar or szá gon
élők nek csu pán 57 szá za lé ka pró bál -
ta már ki, a la kos ság két ötö dé nek te -
hát sem mi lyen sze mé lyes ta pasz ta -
la ta nincs a vi lág há ló ról, így a rajta lé -
vő szol gál ta tá sok ról, le he tő sé gek ről
sem tud szin te sem mit.

Ha vi rend sze res ség gel 3,62 mil lió
em ber in ter ne te zik. Bár ez éves szin -
ten elég ma gas, 8 szá za lék nyi nö ve ke -
dés, még min dig messze va gyunk az
Eu ró pai Unió 61 szá za lé kos át la gá tól.

Fő ként a vá ros ban élő
fi a tal fér fi ak mé di u ma
Az in ter net még min dig fő ként fi a -
ta lok és vá ro si ak ál tal hasz nált mé -
di um. Eh hez azért hoz zá kell ten -
nünk, hogy a köz sé gek nél fél év alatt
kö zel 10 szá za lék pon tos nö ve ke dést
mért az NRC pi ac ku ta tó cég – ez
csök ken tet te a leg ki sebb te le pü lé se -
ken élők le sza ka dá sát.

A fér fi ak nak pon to san a fe le, míg
a nők nek 41 szá za lé ka in ter ne te zik
rend sze re sen. Ér de kes adat, hogy az
ott ho ni hoz zá fé rés sel ren del ke zők
3 szá za lé ka egy ál ta lán nem hasz -
nál ja az in ter ne tet.

Egy re nép sze rűbb
a mo bil in ter net
Egy re töb ben vá lasztanak mobil há -
ló zaton ke resz tü li in ter net-hoz zá -
fé rést: az ott ho ni hoz zá fé rés sel ren -
del ke zők kö ré ben már el éri a 3 szá -
za lé kot azok ará nya, akik el sőd le ge -
sen mo bil in ter ne ten ke resz tül kap -
cso lód nak ott ho nuk ban a vi lág há ló -
ra. (A mo bil in ter ne tet ki egé szí tő
tech no ló gi a ként hasz ná lók ará nya
en nél ter mé sze te sen ma ga sabb.)

Le ve le zünk, in for má ló dunk,
te le fo ná lunk
A ha gyo má nyos in ter ne tes te vé -
keny sé gek – e-mai le zés, bön gé szés,
in for má ló dás, on-line ma ga zi nok
ol va sá sa – mel lett az in ter ne te zők
mind na gyobb há nya da hasz nál ja
az in ter net kü lön bö ző, hasz nos vagy
ép pen szó ra koz ta tó funk ci ó it.

A leg alább he ten te in ter ne te ző
14–69 éve sek 62 szá za lé ka hasz nál -
ta már a vi lág há lót ál lás ke re sés re, és
ugyan ennyi en van nak, akik leg alább
egy szer ren del tek már va la mi lyen
ter mé ket, szol gál ta tást a vi lág há -
lón. Pénz ügye it min den har ma dik
in ter ne te ző szok ta on-line mó don
in téz ni.

A je len leg 70 szá za lék ál tal hasz -
nált cha tet idő vel fel vált hat ja az on-
line te le fo ná lás – az in ter ne te zők nek
már 45 szá za lé ka szo kott hang át vi tel -
lel kom mu ni kál ni az in ter ne ten.

Blo got a net pol gá rok 46 szá za lék

szo kott ol vas ni, sa ját we bes nap ló ja
vi szont csak 9 szá za lé kuk nak van.

Vi de ó meg osz tó ol da la kat az in ter -
ne te zők két har ma da lá to gat leg alább
al kal man ként – 20 szá za lék pe dig
már leg alább egy szer fel is töl tött va -
la mi lyen vi de ót az in ter net re. Je len -
tős az in ter ne ten rá di ót hall ga tó, té -
vé adást né zők ará nya is: rá di ót 55 szá -
za lék hall gat a ne ten, a té vé zést pe -
dig 31 szá za lék pró bál ta már ki a vi -
lág há lón ke resz tül.

Se gít ség a vá sár lás előtt
és a vá sár lás kor
Az in ter ne te zők több mint ki lenc ti -
ze de hasz nál ja a ne tet vá sár lás előt -
ti in for má ció gyűj tés re – ko mo lyabb
vá sár lá si dön tés meg ho za ta la előtt tá -
jé ko zó dik a gyár tók, for gal ma zók
web ol da lá ról, a kü lön bö ző ár-össze -
ha son lí tó hon la pok ról vagy ép pen vá -
sár lói fó ru mok ról, ahol a ter mé kek,
szol gál ta tá sok fo gyasz tói meg oszt -
hat ják egy más sal po zi tív, il let ve ne -
ga tív ta pasz ta la ta i kat.

62 szá za lék azok ará nya, akik
ki pró bál ták már az on-line vá sár -
lást. Több-ke ve sebb rend sze res -
ség gel 38 szá za lé kuk ren del ter -
mé ke ket, szol gál ta tá so kat az in -
ter net ről, vagy is a vá sár lás hoz az in -
ter ne tet is ak tí van hasz ná lók szá ma
ma már Ma gyar or szá gon is meg ha -
lad ja az 1,38 mil li ót.

Az on-line vá sár lás, ren de lés azon -
ban ter mé sze te sen nem jár min dig
együtt on-line fi ze tés sel: a leg fris sebb
ada tok sze rint a leg alább he ten te
in ter ne te zők mindössze 17 szá za lé -
ka szok ta a we ben vá sá rolt áruk el -
len ér té két ki egyen lí te ni bank kár tya -
szá ma meg adá sá val, az in ter ne ten ke -
resz tül.
g Összeállította: Ba logh Csa ba

A hely zet fo ko zó dik:
a fél or szág in ter ne te zik

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Ár pád-há zi Szent Er zsé bet nyolc -
száz két éve szü le tett, és az ak ko ri eu -
ró pai vi lág egyik leg ki ma gas lóbb nő -
alak ja volt. Ne vé nek em lí té se még
min dig po zi tív fo gad ta tás ra ta lál.
Kü lö nösen né met nyelv te rü le ten,
ahol fel nőtt éve it töl töt te.

Mit is kell tud nunk Árpád-házi
Szent Erzsébetről? II. And rás ki rály
lá nya 1207-ben Sá ros pa ta kon szü -
le tett. Még gye rek ko rá ban férj hez
ad ták La jos tü rin gi ai őr gróf hoz,
aki az tán egy had já rat ban éle tét
vesz tet te. Így Er zsé bet ma gá ra ma -
radt, és éle té nek to váb bi éve it a be -
te gek gyó gyí tá sá nak és az el eset tek
se gí té sé nek szen tel te. Mar burg ban,
az ot ta ni ko los tor ban vé gez te ál dá -
sos te vé keny sé gét – 1231-ben (hu -
szon négy éve sen) itt is halt meg.
Ha tá sát mi sem bi zo nyít ja job ban,
mint hogy né hány év vel ké sőbb,
1235-ben szent té avat ta IX. Ger -
gely pá pa. 

Er zsé be tet több nyi re ró zsák kal
a kö té nyé ben, ko sa rá ban áb rá zol ják.
En nek ma gya rá za ta a kö vet ke ző le -
gen da. Fér je ha lá la után Er zsé bet to -
vább ra is gon dos ko dott a sze gé -
nyek ről. Egy al ka lom mal ke nye re ket
vitt gon do zott ja i nak, mi kor só go rá -
val, Hen rik kel ta lál ko zott. An nak
kér dé sé re, hogy mit visz ko sa rá -
ban, Er zsé bet – tart va at tól, hogy
eset leg meg tilt hat ják ne ki a jó té -
kony ko dást – így vá la szolt: ró zsá kat.
Mi kor meg  kellett mu tatnia, a ke -
nye rek he lyett valóban il la tos ró zsák

vol tak ko sa rá ban. Is ten nem akar ta,
hogy a szent asszony meghazud tol -
tassék. 

Va jon mit üzen ne künk ma, 2009-
ben egy kö zép ko ri nő ide ál? Va jon ho -

gyan le het köz ve tí te ni a fe le ba rá ti
sze re te tet, az ön fel ál do zást és a női
sze rep vál la lást? Kü lö nö sen ak kor
izgalmas kér dés ez, ami kor a szeb bik
nem kép vi se lői is át ve szik a fér fi as stí -
lust, meg je len nek a me ne dzser szak -
má ban, a ve ze tő posz to kon… 

S hogy mi ért is hoz tuk szó ba a
szent éle tű ki rály lányt? Mert Kis kő -
rö sön, a tisz ti klub ban fo tó ki ál lí tás
nyílt A nők sze re pe nap ja ink ban

cím mel. A ké pek Auszt ri á ban, Szlo -
vá ki á ban és Ma gyar or szá gon ké -
szül tek kü lön bö ző be osz tá sú asszo -
nyok ról, lá nyok ról, akik éle tük „mot -
tó ját” is el mond ták a fo tó ri por ter nek.

A ki ál lí tás több tu cat ké pe ar ról be -
szél, mit is gon dol nak a nők a mai tár -
sa da lom ról, és ho gyan akar nak ben -
ne ér vé nye sül ni. 

A június 15-éig látható tár la tot a
Kis kő rö si Hely őr sé gi Nyug ál lo má -
nyú ak Klub ja és a Mű vé sze tet Ked -
ve lők Klub ja ren dez te, és a vá ros ala -
pí tók nap ja al kal má ból nyi tot ták
meg május 21-én.

g Ifj. Ká posz ta La jos

A nők ma – Szent Er zsé bet nyo má ban
Ki ál lí tás Kis kő rö sön
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A ke resz tény ség meg hí vás, s mint
ilyen, fe le lős ség is. Fe le lős ség, mert
aki nek fü le van, an nak hal la nia is kell
ve le, sőt nem csak hal la nia, ha nem a
hal lot tak sze rint cse le ked nie, dön te -
nie is. Éle tünk pe dig fo lya ma tos
dön tés: Is ten mel lett vagy el len. Ki -
csi és nagy dol gok ban egy aránt. Ar -
ra pe dig csak tö re ked nünk le het,
hogy dön té sünk he lyes le gyen…

Ez a dön tés fo lyam – az élet – küz -
 de lem, hogy le győz zük ön ma gun -
kat, hi bá in kat. A tö ké le tes ség re tö  rek -
szünk, de a cél mel lett leg alább olyan
fon tos a szán dék is, az út, ame lyet be -
já runk.

Vá lasz tá sa ink kal kö ze le dünk Is ten -
hez, vagy tá vo lo dunk tő le, fe le lős sé -
günk pe dig sza bad aka ra tunk ból
ered. Sza bad ság és te her. Saj nos
azon ban, ha el odáz zuk vagy meg ta -
gad juk a vá lasz tást, már az zal is
dön töt tünk. Va ló szí nű leg rosszul. 

Sze mély sze rint so sem ér tet tem
egyet azok kal, akik sze rint a val lás a
ma gán szfé rá ra kor lá to zó dik, a va sár -
na pok ra, az egyé ni élet re. A ke resz -
tény er kölcs, szel le mi ség ki je lö li a
kes keny utat, hi á ba van ese ten ként a
szé les is jó szán dék kal ki kö vez ve. Ez

is egy faj ta pre des ti ná ció, még ha a he -
lyes vá lasz tás nem is min dig egy ér -
tel mű. Ezért is le het – és kell is, hogy
le gyen – vi ta az egy há zon be lül,
hogy le he tő leg jól dönt sünk, jó út ra
tér jünk. Vi ta, vé le mény persze le het
az egy há zon, val lá son kí vül is, mi vel
nem bu rok ban élünk. Hi tünk, vi lág -
né ze tünk azon ban be fo lyá sol ja hoz -
zá ál lá sun kat a vi lág hoz is. 

Vá lasz ta nunk kell a vá lasz tá so kon
is, négy éven te, né ha ha ma rabb. Dönt -
he tünk itt is jól vagy rosszul, de a leg -
rosszabb az, ha nem dön tünk se hogy,
ha nem me gyünk el vá lasz ta ni. Aki
(még) fi gyel a po li ti ká ra, az könnyen
(és jo go san) ki áb rán dul hat, ne ta lán
fel há bo rod hat. A vá lasz tás azon ban
rit ka le he tő sé get ad a ke zünk be, ami -
kor ki vé te le sen be le szól ha tunk nem -
csak sa ját éle tünk ala ku lá sá ba, ha nem
em ber tár sa in ké ba, az egész or szá gé -
ba. A vá lasz tás pe dig jog, fe le lős ség
és ke resz tény ként kö te les ség is. 

„…a ti be szé de tek ben az igen le gyen
igen, a nem pe dig nem…” Ez zel a tu -
da tos ság gal, kö vet ke ze tes ség gel kell
vá lasz ta nunk, mert Is ten előtt nincs
sem le ges te rep. 

g Pu chard Ba lázs

Min den na pok vá lasz tá sa

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 60 dkg liszt,
20 dkg zsír, 20 dkg cu kor, 2 to jás, 1 cso -
mag sü tő por, 2 cso mag va ní li ás cu kor,
3-4 evő ka nál tej föl. A krém hez: 2 to -
jás, 1/2 li ter tej, 2 cso mag va ní li ás pu -
ding, 15 dkg cu kor, 1 cso mag va ní li ás
cu kor, 25 dkg mar ga rin. A töl te lék hez:
1,5 kg al ma, 2 evő ka nál vaj, 10 dkg cu -
kor, fél mok kás ka nál fa héj.

A tészta el ké szí téséhez az alap -
anya gokat össze gyúr juk, há rom rész -
re oszt juk, és vé kony la po kat sü tünk
belő le.

A krém elkészítéséhez a pu ding -
por ba két evő ka nál cuk rot ke ve -
rünk, fo ko za to san hoz zá ad juk a te -
jet, sű rű re főz zük, és még a gázon
kevergetve beleverjük a to já so kat.

Kihűtjük. A mar ga rint ha bos ra ke ver -
jük a cu kor ral, majd hozzáadjuk a ki -
hűlt pu dinghoz.

A töltelék elkészítéséhez az al -
mát meg re szel jük, és va jon ad dig pá -
rol juk, amíg el fő a le ve. Cu kor ral, fa -
héj jal íze sít jük.

Ami kor mind egyik al ko tó rész ki -
hűlt, egy tész ta la pot vissza te szünk a
tep si be. Rá ken jük a kré met, rá tesszük
a má so dik la pot, rá hal moz zuk az
al ma töl te lé ket, és be fed jük a har ma -
dik lap pal.

Egy na pig áll ni hagy juk, hogy
meg pu hul jon. Tá la lás előtt meg hint -
jük por cu kor ral, és négy szög le tes
sze le tek re vág juk.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Al más
kré mes

Dol goz ni az ige ter je dé sé ért
Ke res sük azt a test vé rün ket, aki a Wyc liffe Bib lia for dí tók Egye sü le té nek
mun ká ját is mer ve vagy az iránt tá jé ko zód va kész len ne Is ten or szá gá -
ért és az evan gé li um ter je dé sé ért egye sü le tünk szol gá la tá ban igaz ga tói
fel ada tot be töl te ni.

Fe le ke zet kö zi szer ve ze tünk kül de té se, „hogy Is ten nek di cső sé get
ad jon az ál tal, hogy a bib lia for dí tás ré vén hoz zá já rul és részt vál lal az egy -
ház nak ab ban a tö rek vé sé ben, hogy ta nít vánnyá te gyen min den né pet”.
– Min den más meg ha tá ro zó, gya kor la ti és teo ló gi ai kér dés re sze mé lyes
ta lál ko zá sunk al kal má val fo gunk vissza tér ni.

A je lent ke zőt tá jé koz tat juk, hogy fi ze té se – a Wyc liffe min den más
mun ká sá hoz és misszi o ná ri u sá hoz ha son ló an – ado má nyok út ján gyű -
lik egy be, mely nek ki ala kí tá sa és össze gyűj té se is a vál lalt fel adat ré sze.
Mind ezek ben test vé ri és szak mai se gít sé get és gya kor la ti út mu ta tást fo -
gunk nyúj ta ni.

Ha egyet ért cél ja ink kal, vár juk e-mai les je lent ke zé sét szep tem ber 30-
ig a wo_hun gary@wyc liffe.org cím re.

Wyc liffe Bib lia for dí tók Egye sü le te
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Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Dok to ri és Ha bi li tá ci ós Ta ná -
csa tisz te let tel meg hív min den ér dek lő dőt Ha fen scher Ká roly evan gé -
li kus lel kész Ágen da – tra dí ció és a je len ki hí vá sai cí mű dok to ri ér te ke -
zé sé nek nyil vá nos meg vi ta tá sá ra jú ni us 12-én, pén te ken 14 óra kor az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) 10.
szá mú tan ter mé ben. A dok to ri ér te ke zés egy pél dá nya meg te kint he tő
az egye tem könyv tá rá ban.

H I R D E T É S
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A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, jú ni us 8-án, hét főn
18.30-kor dr. Bó na Zol tán, a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak fő tit ká ra Az Öku me ni kus
Char tá ról cím mel tart elő adást és ve -
zet be szél ge tést. Hely szín: evan gé li -
kus–re for má tus temp lom, Bu da pest
XI. ke rü let, Né met völ gyi út 138.

VASÁRNAP

23.20 / Du na Tv
A ci pő (fe ke te-fe hér lett–
német filmdrá ma, 1998) (83')
A cím adó ci pőt a nyom vé te li
szán dék kal gon do san fel ge -
reb lyé zett ten ger par ti ho mok -
ban ta lál ják az öt ve nes évek
szo ci a liz mu sá nak éber ha tár -
őrei. Had bí ró ság ter he mel lett
kell meg lel ni ük gaz dá ját. A
ka to nák te hát egy „gya nús nő -
sze mély” nyo má ba ered nek,
aki nek a lá bá ra il lik a bűn jel -
ként le fog lalt to pán ka. Per sze
nem ta lál ják, hi szen mind vé -
gig ott van a sze mük előtt. 

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
13.24 / Kos suth rá dió
Rongy sző nyeg
Weö res Sán dor da lai, epig -
ram mái, váz la tai és tö re dé kei
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
An to nio Vi val di
A 16–17. szá zad Ve len cé je
19.35 / Bar tók rá dió
A Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
19.41 / Kos suth rá dió
Nép da lok
Elő ad ja: Dé vai Nagy Ka mil la
és a Ka lá ka együt tes
20.00 / HBO
Esz ter ha gya té ka
(ma gyar film drá ma, 2008)
(90')

KEDD

8.10 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
A csi tá ri he gyek alatt…
14.20 / m1
Átjáró. Sorsok és történetek
a Kárpát-medencében
Pitti Katalin
15.10 / PAX
Egy ház és ál lam (ri port film)
A rend szer vál tás
20.10 / m1
Kü lö nös tör té ne tek
Ke pes And rás mű so ra
21.00 / Du na Tv
Kó la, pus ka, sült krump li
(ka na dai–ame ri kai–né met
do ku men tum film, 2002)
(120')
22.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ber li oz:
Fan tasz ti kus szim fó nia
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz ka le i dosz kóp

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
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del…
Pi linsz ky Já nos ver sei
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Es er At ti la híd mes ter
16.00 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha: Az
érin tett ru ha sze gély
(evan géli zá ci ós mű sor) 
21.00 / m2
Ámí tás (ame ri kai film drá ma,
2006) (88')
21.25 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ist ván ffy Be ne dek:
Szent Be ne dek-mi se
21.30 / Du na Tv
Amit a Nap lát (len gyel
filmdrá ma, 2006) (108')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 7-étől június 14-éig

CSÜTÖRTÖK

11.10 / Tv2
Lo ren zo ola ja
(ame ri kai film, 1992)
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Szép ko rú ak klub ja
17.35 / PAX
Fe je ze tek a ma gyar ke resz -
tény ség tör té ne té ből (26')
A ben cé sek
19.40 / Kos suth rá dió
Dé vai Nagy Ka mil la és a Ka -
lá ka együt tes fel vé te le i ből
20.50 / Du na II. Au to nó mia
Kon cert Papp Lász ló
em lé ké re (ma gyar kon cert film,
2009) (68')
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Böhm: Wa rum toben die
Hei den – kan tá ta
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va
Szo ko lay Sán dor: …er go sum
– öt szim fo ni kus té tel

PÉNTEK

13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
13.35 / Bar tók rá dió
Kó rus-vi lág ta lál ko zó –
Koppen há ga 2008
A lit ván Ka mer éne kel
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Dar win 200 éve – Evo lú ci ós
te ó ria a teo ló gi á ban
19.35 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál
2009 – Jos hua Bell (he ge dű)
és a Ca me ra ta Salz burg
hang ver se nye
20.30 / Du na Tv
Sché ner Mi hály mű he lyé ben
(ma gyar do ku men tum film,
2003) (25')
22.55 / Du na Tv
Arany ka pu
(fran cia–olasz film drá ma,
2006) (113')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Ami össze köt
17.00 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai
(len gyel do ku men tum film-so -
ro zat, 2005) (27')
A pá pai elek to rok
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók – húsz
év után
Elek Ist ván be szél ge tő tár sa
Ro szík Gá bor
20.00 / Du na Tv
A ki rály né nyak éke (ame ri kai
film drá ma, 2001) (113')
20.04 / Kos suth rá dió
Ál la mi fé le lem
Biz ton sá gi elő ké szü le tek
Nagy Im re 1989-es új ra -
temeté sé re
23.36 / m1
Üt kö zé sek (ame ri kai–né met
film drá ma, 2004) (120')

VASÁRNAP

9.45 / m1
Egy há zi nap tár
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Rév ko má rom ból
Igét hir det Fa ze kas Lász ló
püs pök.
10.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.30 / m1
A böl cses ség kez de te (26')
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Jo seph Haydn egy ház ze né je
21.03 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
A Hil li ard ének együt tes Or -
lan dus Las sus-mű ve ket éne kel
22.00 / Du na Tv
Édes An na, drá ga Bö be
(ma gyar film drá ma, 1992) (78')

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu • EvÉlet on-line: www.evelet.hu • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gvezető: Bo da Zsuzsa (zsu zsa.bo da@lu the ran.hu). Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek
referense): Vitális Judit (judit.vitalis@lu the ran.hu).

Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu -
the ran.hu). Kor rek tor: Hu szár Mari ann (ma ri ann.hu szar@lu the ran.hu). Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line: Nagy Ben ce
(bence.nagy@lu the ran.hu). Rovatvezetők: Ecsedi Zsuzsa – Cantate (ezsu@lu the ran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio
oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Kőhá ti Do rottya – Új nap – új ke gye lem (do ra.ko ha ti@lu the ran.hu), Vég he lyi
An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyom dai elő ál lí tás: Magyar Közlöny Lap-
és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Fe le lős ve ze tő: Burján Norbert nyomdaigaz ga tó.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

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

HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Jé zus így szólt Pé ter hez: „Én kö nyö rög tem ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék a hi -
ted.” Lk 22,32 (Ézs 64,8; Jn 3,1–8/9–15/; Róm 11,/32/33–36; Zsolt 29) Pé ter szá -
mom ra a buz gó, lel ke se dő ta nít vány meg tes te sí tő je. Ha Jé zus kér de zi ta nít -
vá nya it, ál ta lá ban Pé ter az, aki vá la szol, pél dá ul meg vall ja, hogy Jé zus a Krisz -
tus, az Is ten Fia. Ha a ta nít vá nyo kat va la mi fog lal koz tat ja, több nyi re Pé ter
kér de zi meg a Mes ter től, pél dá ul hogy mi lesz a ju tal muk, ami ért el hagy tak
min dent. Ami kor Jé zus oda ha jol a lá buk hoz, Pé ter az, aki he ve sen til ta ko -
zik a láb mo sás el len, hogy az tán a ma gya rá zó sza vak után még he ve seb ben
kér je a töb bet Urá tól. En nek a Pé ter nek mond ja Jé zus az utol só va cso ra éj -
sza ká ján: nagy a tét, a bu kás ve szé lye na gyon is va lós, de ő kö nyör gött ér -
te. A mai Pé te rek nek is bá to rí tást je lent het az ige: nagy lel ke se dé sek, szen -
ve dé lyes hit val lá sok, lel ki győ zel mek kö ze pet te se fe lejt sük, hogy a sá tán el
akar tán to rí ta ni Urunk tól, de Meg vál tónk kö nyör gött ér tünk.

Hét fő
Pál ír ja: Úgy ha tá roz tam, hogy nem tu dok kö zöt te tek más ról, csak Jé zus
Krisz tus ról, ró la is mint a meg fe szí tett ről. 1Kor 2,2 (2Móz 20,23; Jer 10,6–
12; Ap Csel 7,44–53) Egy ál dott éle tű evan gé li kus lel kész ről szó ló fil met
néz tünk meg az egyik bib lia órán. Eb ben egy ko ri gyü le ke ze té nek tag jai idéz -
ték fel év ti ze dek táv la tá ból pél dá ul azt, hogy az if jú ság meg szer ve zé se kor
– egyéb ként rend kí vül kre a tív – lel ké szük el ső sor ban az ige kö ré gyűj töt -
te a fi a ta lo kat, s nem hol mi „csa lik kal” édes get te őket a temp lom ba. Nem
tu dott mást a kö zép pont ba he lyez ni, csak Krisz tust. Ter mé sze te sen le het
ál dás sal hasz nál ni ko runk sok fé le vív má nyát – a ki ve tí tőt, a ping pong asz -
talt, az in ter ne tet stb. –, de ne fe lejt sük: ezek az esz kö zök éle tet nem ad -
hat nak! Ne le gye nek bál vánnyá szá munk ra! Gyü le ke ze ti éle tünk meg úju -
lá sát, má sok hit re ju tá sát ne ezek től vár juk, ha nem egye dül a meg fe szí -
tett Krisz tus tól.

Kedd
Jé zus így szólt: „Men je tek el! Íme, el kül de lek ti te ket, mint bá rá nyo kat a far -
ka sok kö zé.” Lk 10,3 (1Krón 22,16b; Ézs 43,8–13; Ap Csel 7,54–8,3) Sok tá ma -
dás ér nem hí vő csa lá dod ré szé ről, ami ért ke resz tény vagy? A szom szé dod
bo lond nak tart, mert is ten tisz te let re, bib lia órá ra, if jú sá gi órá ra jársz? A fő -
nö köd so ro za to san le he tet len hely ze tek elé ál lít, majd gú nyo san meg jegy -
zi: „Mi van, hí vő kém, nem megy?” Ki mond ta, hogy könnyű lesz? Mi ből gon -
dol tad, hogy meg té ré sed után nem lesz be teg ség, fáj da lom, könny? Azt kép -
zel ted, hogy ha el kez ded hir det ni az evan gé li u mot, tö me ge sen jut nak hit -
re kö rü löt ted az em be rek? Jé zus elő re fi gyel mez te tett, hogy na gyon ne héz
kül de tés ez! Mint bá rány a far ka sok kö zött, olyan a misszi ói pa rancs nak en -
ge del mes ke dő ta nít vány. Konf ron tá lód nia kell, s adott eset ben élet ve szély -
be is ke rül het. Nem könnyű, de ha Jé zus küld, men ni kell!

Szer da
Fo lya mod ja tok az Úr hoz, az ő ha tal má hoz, ke res sé tek or cá ját szün te len! Zsolt
105,4 (Lk 11,10; Ap Csel 17,/16/22–34; Ap Csel 8,4–25) A Ká ro li-for dí tás sze -
rint: „Kí ván já tok az Urat és az ő ere jét; ke res sé tek az ő or cá ját szün te len.” Va -
jon mi az, ami re leg in kább vá gya ko zunk? Mi az, ami ről úgy érez zük, nem
tu dunk él ni nél kü le? Az Úr ha tal ma, ere je, je len lé te? Ne tán va la mi vagy va -
la ki más?

Csü tör tök 
Krisz tus el tö röl te a kö ve te lé sé vel min ket ter he lő adós le ve let, amely min ket vá -
dolt, el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda sze gez ve a ke reszt fá ra. Kol 2,14 (Zsolt 69,6;
Ef 4,1–7; Ap Csel 8,26–40) Mit is je lent: Krisz tus meg halt ér tem? Azt, hogy
ami kor őt meg fe szí tet ték, ak kor ve le együtt mind az fel sze gez te tett a ke reszt -
fá ra, ami en gem vá dol, ter hel, szá mon kér, meg nyo mo rít. Nincs te hát aka -
dá lya töb bé an nak, hogy iga zi éle tem le gyen, és hogy Is ten bol dog gyer me -
ke ként él jek! Öröm hír ez a ja vá ból, és nem csak a mai nap ra szól!

Pén tek
Jób pe dig fe lelt, és ezt mond ta az Úr nak: Bi zony, könnyel mű vol tam! Mit fe -
lel het nék ne ked? Ke ze met a szám ra te szem. Jób 40,3–4 (Ap Csel 20,24; Lk
23,44–49; Ap Csel 9,1–9) Kié le gyen az utol só szó? Mint ha be lénk len ne kó -
dol va, hogy csak is a mi énk le het. A lát szó lag ér tel met le nül szen ve dő Jób so -
ká ig fe le selt Is ten nel, mi re ki tud ta mon da ni: Be fo gom a szám! Mi is ne he -
zen ju tunk el er re, hi szen ami kor a mennyei Atya vi lá gos vá laszt ad egy ko -
moly kér dé sünk re, és el iga zít egy út el ága zás nál, az sok szor nem tet szik. Fel -
so ra koz tat juk az ér ve in ket, hisz tis gyer mek ként csap ko dunk, vagy mon do -
gat juk ugyan azo kat a pa na sza in kat… A mai ige ar ra int, hogy csen de sed jünk
el, te gyük ke zün ket a szánk ra, és ne fe le sel jünk Urunk kal!

Szom bat
Ne en gedd, hogy szí vem rossz ra ha jol jon. Zsolt 141,4 (Lk 6,35; Jn 14,7–14; Ap -
Csel 9,10–19a) Sok kal bol do gabb len ne az élet, ha Is ten nem en ged né meg
a rosszat. Ha meg ál lí ta ná a ke zün ket, a szí vün ket, a gon do la ta in kat, ami -
kor az rossz ra ha jol. Csak hogy ez nem így mű kö dik. Min den élet hely zet -
ben dön tés elé ke rü lünk: az Is ten sze rin tit vá laszt juk-e? Kí sér je e zsol tár -
vers mai na pun kat, s le gyen fo hász ként szí vünk ben, hogy őrá fi gyel ve ne
ha jol junk a rossz ra!

g Hu lej Eni k

Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Hé ví zen, csen des kör nye zet ben 41 m2-
es apart man pi he nő kert tel ki adó. Ér -
dek lőd ni az es ti órák ban a 99/314-608-
as te le fon szá mon.

Sí pos or go nák! 2 két ma nu á los, 5 és
12 re gisz te res, me cha ni kus csúsz -
ka lá dás né met mes ter hang szer rö vid
ha tár idő vel, rend kí vül ked ve ző áron
el adó. T.: 20/532-4551.

evangélikus élet. éled. éled?

KÖZ LE MÉNY
Po nicsán Er zsé bet 2009. má jus 28-
án a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház il le té kes bi zott sá ga ál tal –
az 1997. évi II. tör vény 10/A § (2)
be kez dé se, va la mint a 3/2003.
(V. 23.) or szá gos sza bály ren de let
ren del ke zé se sze rint – le foly ta tott
pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gát
ered mé nye sen meg ál lot ta. Po -
nicsán Er zsé bet az ön ál ló gyü le -
ke ze ti szol gá lat vég zé sé re al kal -
mas, er re a szol gá lat ra meg vá -
laszt ha tó vagy meg hív ha tó.

Fo ga dó órá mat e hónapban
8-án, hétfőn tartom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,

a Dé li Egy ház ke rü let
fel ügye lője

H I R D E T É S

A Mo no ri Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma sze re tet tel hív
min den kit jú ni us 14-én 10 óra kor kez dő dő is ten tisz te le té re, me lyen temp -
lo ma fel szen te lé sé nek 70. év for du ló já ra em lé ke zik. Igét hir det dr. Fa bi ny
Ta más, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke.

H I R D E T É S


