
Las san kezd jük meg szok ni, hogy a
vá lasz tá si kam pá nyok idő sza ká nak
sa já tos lég kö re és lo gi ká ja van. Sok
min den vi lá go sab ban mu tat ko zik
meg, mint a négy éves cik lu sok min -
den nap ja i ban, ez zel szem ben azt is
meg ta pasz tal juk, hogy erő re kap -
nak az oly kor vég le te sen ki sar kí tott,
tor zí tó el kép ze lé sek, szán dé kok,
meg fo gal ma zá sok. A cél egye nes ben
kü lö nö sen is fe szí tet té vá lik a küz de -
lem, ame lyet nem csu pán a köz vet -
le nül ér de kelt részt ve vők vív nak – ha -
nem akar va-aka rat la nul mi mind -
annyi an, akik ma gunk ra vesszük a vá -
lasz tás fe le lős sé gét: a küz del met a
fon tos kér dé sek kel gyak ran ma gunk -
ban is vé gig kell tu sa kod ni.

Az idei vá lasz tá si kam pány nem
kis te her rel ne he ze dik ránk, ami kor
a vá lasz tói szá mon ké rés szán dé ka és
szük sé ge min den ko ráb bit meg ha la -
dó mér ték ben ke rült a kö zép pont ba. 

A szá mon ké rés és an nak mi ként -
je va ló já ban már az 1990-ben meg tar -
tott el ső de mok ra ti kus vá lasz tás óta
rész ben vagy egé szé ben nyit va ma -
radt kér dés, és húsz év vel a rend szer -
vál to zás után – tu do má sul vé ve az idő
fel tar tóz tat ha tat lan mú lá sát – még a
meg vál to zott kö rül mé nyek kö zött is
új ra és új ra na pi rend re ke rül. 

A de mok ra ti kus rend szer per sze
las sú, év ti ze des éré si fo lya mat ban
tisz tul hat csak le, amely nek húsz év
el tel té vel ta lán ép pen most va gyunk
egy fon tos ha tár vo na lá nál: hol ál lunk,
mer re tar tunk, s min de nek előtt köz -
ben mi vé let tünk? Hi szen idő köz ben
nem csak a szük sé ges er je dé si és tisz -
tu lá si fo lya ma tok zaj lot tak, de sú lyos
sé rü lé sek is ma rad tak ben nünk, s ez
fo ko zot tan igaz az utol só évek re:
ne he zen gyó gyít ha tó, szin te jó vá te -
he tet len, ami ha zánk ki sebb-na -
gyobb kö zös sé ge it, ben ne az egy há -
za kat és az egy ház né pét is ér te.
Ezért ter mé sze tes, hogy ma már
nem csak a nyug ha tat lan ter mé sze tű,
ha nem a bé ke sze re tő em be rek is
úgy lát ják, hogy nem csak négy éven -
kén ti vá lasz tói szá mon ké rés ről kell
be szél nünk, ha nem tör té nel mi, er köl -
csi és jo gi – sőt oku lás ra és ja vu lás -
ra szol gá ló pe da gó gi ai – ér te lem ben
is meg kell ta lál ni a szem be né zés és
szám adás le he tő sé gét, kö zös sé gi és
egyé ni mód ját.

Tör té nel mi pél dák – mint a vi lág -
há bo rús múlt tal va ló szem be né zés
Né met or szág ban – azt mu tat ják,
hogy nem csak azt kell tu do má sul
ven nünk, hogy a he lyes és gyó gyí tó
szem lé let és ma ga tar tás ki ala ku lá sá -
hoz sö tét szán dé kú dik ta tú rák után
nem ze dék nyi táv lat szük sé ges, ha -
nem azt is, hogy a tör té ne lem idő ről
idő re azt is vi lá go san jel zi, ha meg -
érett a hely zet az alap ve tő, mind nyá -
jun kat érin tő kér dé sek tisz tá zá sá ra.
Az csak a jég hegy csú csa, hogy ki re
mi lyen gaz tet tet le het rá bi zo nyí ta ni
a bí ró ság előtt – hi szen ez a kor társ

po li ti kai és tár sa dal mi kri mi na lisz ti -
ka vi lá ga –, vagy hogy ép pen mi ként
szank ci o nál ha tó a tár sa da lom ro vá -
sá ra, egyé ni vagy ideo ló gi ai am bí ci -
ók ból el kö ve tett ag resszió. Ezen is
túl mu ta tó, el odáz ha tat lan kö te les sé -
günk azon ban „ren dez ni vég re kö zös
dol ga in kat” – akár van ked vünk hoz -
zá, akár nincs.

Ter mé sze tes, hogy mind er ről az
egy há zak nak is meg kell szó lal ni uk.
Ez a vé le mény, tár sa dal mi ará nya ink -
nál fog va ugyan csak ter mé sze te sen,
ro kon- és el len szen vet is ki vált. Mi -
előtt azon ban meg szó la lunk, meg kell
győ ződ nünk a „bel ső szo bá ban”, a
Szent írás és az igé ből fa ka dó hi tünk
és ta ní tá sunk fé nyé nél, hogy mit is
gon do lunk, kö ve tünk és aka runk.
Eh hez ne künk is – őszin tén és kö vet -
ke ze te sen – szem be kell néz nünk a
múlt tal, amely leg alább is Tri a non, a
vi lág há bo rúk, a bal ol da li ra di ká lis
dik ta tú ra óta mé lyen ha tott el múlt
húsz évünk re, s hat majd ez után is.
A múlt csak ak kor le het szét da ra bo -
ló és el vá lasz tó erő he lyett össze kö -
tő ka pocs, ha a va ló ság nak meg fe le -
lő en és kö zös sé gi össze tar to zás ban
vál lal juk.

A ke resz tény ség nek vi szont tár sa -
dal mi mé re tek ben is ha tal mas a fel ada -
ta, hi szen Is ten ránk bí zott szol gá la ta
nyo mán min den kor részt kell ven nünk
az em be rek, így a ma gyar tár sa da lom
ja vá nak elő moz dí tá sá ban.

A szá mon ké rés ről is el kell mon -
da nunk, hogy Is ten gyű lö li a bűnt, de
meg akar ja men te ni a bű nös em ber
éle tét at tól, hogy ez a bűn vég ze te sen
és ál lan dó an, bé ní tó an fog va tart sa.
El kell mon da nunk, hogy ja ví tó szán -
dé kú el ha tá ro zás és cse lek vés so ha -
sem fa kad hat gyű lö let ből s iker test -
vé ré ből, a bosszú ál lás in du la tá ból, ha -
nem csak is ab ból a ren dít he tet len
meg győ ző dés ből, hogy Is ten aka ra -
ta és szí ve sze rint a sze re tet nél nin -
csen na gyobb ha ta lom, és az igaz ság -
ról sem le het más sal meg győz ni az
esen dő em be ri sé get.

Fe lejt sük el te hát a szá mon ké -
rést? Szó sincs ró la! Szólj igaz sá got
sze re tet ben! – így vá la szol ne künk a
Szent írás. S mi nyu godt szív vel te het -
jük hoz zá, ha na pon ta meg ál lunk
szám adás ra Is ten előtt, hogy: tégy
igaz sá got – nem csak jog sze rű en,
ha nem a min den na pi tisz tá zan dók
vi lá gá ban is – sze re tet tel! Mert a vá -
lasz tá si győ ze lem, ame lyet nem csak
a pár tok nak, ha nem a vá lasz tók nak
is el kell most ér ni ük, nem le het más,
mint a gyű lö let és bosszú fe let ti győ -
ze lem. Mind ez nem a szá za lé kok
ará nyá tól függ, hi szen ezt a bel ső,
em be ri győ zel met meg sze rez he ti a
vesz tes épp úgy, mint az el ső he lye -
zett, de min dent el is ve szít het nek, ha
eb ben – ön ma guk kal és az egye dül
épí tő és élet adó sze re tet tel szem ben
– alul ma rad nak.

A szer ző egy ház tör té nész, egy há zunk
zsi na tá nak lel ké szi el nö ke
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„Az ag go dal mas ko dás nem se gít raj tunk.
Nem ké pes meg vál toz tat ni a múl tat. Nem ké -
pes kont rol lál ni a jö vőt. Csu pán a na pun kat
te szi tönk re. A prob lé ma mi at ti nyug ta lan ko -
dás so ha sem old ja meg ma gát a prob lé mát.”
Az aggodalom legyőzésének titka f 11. oldal

g Dr. Ko rá nyi And rás

Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege f 2. oldal
750 éve született Eckhart mester f 5. oldal
Aki Rómáig gyalogolt… f 6. oldal
Börtönmissziós imahét f 7. oldal
Keresztelés – másképpen f 13. oldal
Tükörben a világ f 15. oldal

„Ri chárd el mé le ti kol lo id ké mi kus és a jé -
nai üveg gyár gya kor ló ve gyé sze volt, a
memb rán szű rő ért és a mik rosz kóp tö ké -
le te sí té sé ért 1927-ben No bel-dí jat ka pott.”

Egy kivételes tehetségű evangélikus család
nyomában f 10. oldal

„Az adó 1-át azon ban ér de mes a nul lás
adó be val lást ké szí tők nek is fel aján la ni uk,
mert a ki egé szí tést a fel aján lók szá ma
alap ján ha tá roz zák meg.”
Interjú Csorba Gáborral, az MEE Gazda -

sági Osztályának vezetőjével f 5. oldal

Ko vács Lász ló At ti la ko lozs vá ri teo -
ló gi ai ta nár és nyír egy há zi lel kész az
EB BE ál tal szervezett elő adá sá ban ar -
ról is szólt, hogy a karizmatikus
moz gal mak ar ra hív ják föl a fi gyel -
mün ket, hogy mi, tör té nel mi fe le ke -
ze tek ben élő ke resz té nyek nem
vesszük elég gé ko mo lyan a Szent lé -
lek mun ká ját. Ta lán ép pen ti tok za tos -
sá ga, ki szá mít ha tat lan sá ga mi att van
ez így. Pe dig az egy há zat, illetve a hi -
tet ben nünk ép pen a Szent lé lek te -
rem ti, tart ja meg.

Az elő adó be szélt ar ról, hogy né -
hány teo ló gus sze rint a klasszi kus
evan gé li kus dog ma ti kák ból hi ány zik
a Szent lé lek ről szó ló ta ní tás, mert
nem szán tak er re kü lön fe je ze tet. A
va ló ság azon ban az, hogy ép pen
így ke rül „he lyé re” a Szent lé lek ről
szó ló ta ní tás, hi szen a ta ní tás min -
den fe je ze té ben úgy ke rül elő a
Szent lé lek, mint aki te rem ti és meg -
tart ja, meg erő sí ti a Krisz tus ban va -
ló hi tet. E nél kül a hit nél kül pe dig
sem mit sem fog hat nánk föl Is ten
dol ga i ból. A Szent lé lek mun ká ja
az, hogy Krisz tus sze mé lyét és mű -
vét meg ele ve ní ti ben nünk, így ve zet
min ket ar ra, hogy krisz tu si ér ték -
rend sze rint él jünk.

Ke resz tény hi tünk nem csak meg -
em lé ke zés, ha nem most vég be me -

nő, most tör té nő va ló ság: va ló sá go -
san át éljük Krisz tus je len lé tét, ta ní -
tá sát, sze re te tét, éle tünket át for -
má ló ha tal mát.

Pál apos tol így vall er ről: „Élek
töb bé nem én, ha nem él ben nem a
Krisz tus.” A Szent lé lek lát ha tat lan,
meg fog ha tat lan va ló ság, de ha tal mas
erő rej lik ben ne. Ugyan ak kor szu ve -

rén Úr, sze le ak kor fúj, ami kor ő
akar ja, és nem ak kor, ami kor mi
akar juk. Oly kor nem fúj, „szél csend”
van, más kor erő sen fúj, az egy ház -
ban eze ket az idő sza ko kat ne vez zük
éb re dé si idők nek.

Nem ren del kez he tünk a Szent lé -
lek fö lött, nem osz to gat hat juk sem -
mi lyen prak ti ká val aján dé ka it. Ne -
ki mód já ban áll más hogy cse le ked -
ni, mint aho gyan mi meg szok tuk, mi
azon ban nem tér he tünk el at tól,
amit szá munk ra ő ren delt. 

A Szent lé lek hi tet te rem tő mun ká -
ját az igé hez kö töt te: a hir de tett
evan gé li um hoz és a ki osz tott szent -
sé gek hez (ke reszt ség hez és úr va cso -
rá hoz). A ti tok za tos és ki szá mít ha tat -
lan, meg fog ha tat lan Szent lé lek Is -
ten el len őriz he tő for má ban szól és
cse lek szik kö zöt tünk. A Szent lé lek
sem mit sem ta nít ne künk az Írá son
kí vül, azt jut tat ja eszünk be, vé si szí -
vünk be, te szi ele ven né, ami a Szent -

írás ban már meg íra tott. Sem mi sem
to la kod hat Is ten igé je elé vagy mel -
lé. Sem a ha gyo mány, sem sze mé lyes
él mény, sem sem mi egyéb.

Ti tok za tos Szent lé lek
Dr. Kovács László Attila előadása az EB BE legutóbbi alkalmán

Dr. Kovács László Attila

f Folytatás a 3. oldalon

b Gyak ran ta lál ko zunk ki sebb-na gyobb gyü le ke ze ti kö zös sé gek tag ja -
i val, akik iz gal mas, fur csa tör té né sek kel tar kí tott is ten tisz te le tek ről
szá mol nak be. Gom ba mód sza po rod nak, gyor san nö ve ked nek, és ere -
jü ket, di na mi ká ju kat a Szent lé lek mun ká já nak tulajdonítják. A pün -
kös di moz ga lom haj tá sai ezek. Eköz ben a tör té nel mi fe le ke ze te ken
be lül is ala kul nak ka riz ma ti kus kö zös sé gek, me lyek a Szent lé lek kü -
lön le ges aján dé ka it ke re sik, mint ami lyen pél dá ul a nyel ve ken szó lás,
pró fé tá lás. Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) Mit
ta nít egy há zunk? cí mű ta va szi prog ram so ro za tá nak újabb elő adá sá -
ra áp ri lis 8-án ke rült sor az or szá gos iro da föld szin ti ta nács ter mé ben.
A csü tör tök es ti al kal mon a részt ve vők dr. Ko vács Lász ló At ti la nyír -
egy há zi lel kész nek, a ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló gi ai In té zet ta ná rá -
nak elő adá sát hall hat ták A Szent lé lek ről (a ka riz ma ti kus és a ra ci o -
na lis ta fel fo gás kö zött) cím mel. A kez dő áhí tat ban Sza kács Ta más lel -
kész Jn 11,32 alap ján ar ról szólt, hogy ami kor az em ber le he tő sé gei el -
fogy nak, ak kor kez dő dik iga zán Is ten cse lek vé se az zal, hogy a Szent -
lé lek meg te rem ti ben nünk a hi tet.
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Élő Jé zus Krisz tus! Kö szön jük, hogy
a ha lál ból az éle tet hoz tad el hús vét -
kor. Ta nít vá nya id lát hat tak, és re -
ményt kap hat tak. Kö szön jük, hogy
en nek a re mény nek a fé nyé ből mi is
élet re kel he tünk ezen a ta va szi va sár -
na pon. Nyisd meg sze mün ket, hogy
meg lás sunk té ged. Moz dítsd meg
el gém be re dett tag ja in kat, me le gítsd
fel hi deg szí vün ket.

Élő Jé zus Krisz tus! Te vagy a sző -
lő tő, amely ből új élet árad szét. Hozd
el az élet zson gá sát a szá raz ágak ba.
Éb reszd fel lel kün ket a hosszú té li
álom ból. Adj új já szü le tést min den re -
mény te len em be ri élet hely zet ben.
Újítsd meg éle tün ket, hogy az üres
na pok tar ta lom mal töl tőd je nek meg.

Élő Jé zus Krisz tus! Keltsd élet re
szí vün ket. Add, hogy ér zé sek jár ja -
nak át min ket, va ló di ak, szé pek és
mé lyek. Sze re te ted me le ge jár ja át
szí vün ket. Add, hogy meg érez zük a
ta lál ko zá sok örö mét, az őszin te sza -
vak ki mon dá sá nak ere jét. Ne a gyen -
ge ség je lé vé vál ja nak őszin te be szél -
ge té se ink, ha nem a má sik és sa ját
ma gunk ko mo lyan vé te lé vé. Légy
mel let tünk, ha csa ló dunk, ha sé rü -
lünk. Ne en gedd, hogy a fáj da lom mal
ma gunk ba zár kóz zunk, add szá -
munk ra gyó gyí tó kö zel sé ged.

Élő Jé zus Krisz tus! Keltsd élet re lel -
kün ket. Küldd el a lé lek ta va szi fu val -
la tát, hogy hi tünk meg újul jon. Okos -
ko dó, ké tel ke dő, nem tö rő döm vi lá -
gunk új szín ben tűn jön fel mint esély
és le he tő ség. Kö zös sé ge ink új ta lál ko -
zás hely szí nei, az új já szü le tés for rá sai
le gye nek. Erő sítsd a fi a ta lo kat, akik
ezek ben a na pok ban áll nak ol tá rod elé
ál dást és meg erő sí tést kér ni. Éb reszd
gyü le ke ze tün ket is ál má ból, hogy
élet re éb red hes sen min den tag ja. A
kö zös ség ben ta lál jon he lyet ré gi és új,
öreg és fi a tal, nagy és ki csi.

Élő Jé zus Krisz tus! Keltsd élet re
tes tün ket. Adj sza ba du lást a hosszú
fog ság ból a szen ve dé lyek és be teg sé -
gek rab ja i nak. Tedd sza bad dá moz -
du la ta in kat, hogy se gít hes se nek, és
a sze re tet esz kö zei le hes se nek. Áldd
meg mun kán kat, hogy ne ked tet sző
mó don vé gez zük. Adj ér tel mes fel -
ada tot min den em be ri kéz nek, hogy
érez zük: szük sé ge sek és fon to sak
moz du la ta ink. In díts és moz díts
min ket te rem tett vi lá god fel fe de zé -
sé re és meg élé sé re. Va ló di, érez he tő
él mé nye ket adj a mes ter sé ges, ma ni -
pu lált ké pek he lyett. Erőd jár jon át,
hogy te hes sünk és moz dul has sunk.

Élő Jé zus Krisz tus! Add a fel tá ma -
dás hi tét kü lö nö sen is azok nak a
test vé re ink nek, akik a ha lál fa gyos fu -
val la tát ér zik most kö ze lük ben. Fel -
tá ma dá sod élet men tő győ zel me
ment se meg a mi éle tün ket is.

Építs föl min ket élő gyü le ke ze ted -
dé! Ámen.

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„Krisztus országában az a dolga az
ige hirdetőnek, hogy szeretettel vi -
gasztalja s evangéliummal táplálja a
lel keket, hordozza a gyengéket, gyó -
gyítsa a betegeket, az igét jól ha so gas -
sa, s kinek-kinek szüksége szerint ad -
ja elébe.” 

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

b Jó pász tor va sár nap ján ré gi ma -
gyar ének kin csünk egyik ki ma -
gas ló da rab já nak se gít sé gé vel
foly ta tó dik a hús vé ti evan gé li um
hir de té se.

A tö rök átok tól szét szab dalt Ma gyar -
or szág vá ro sa i nak pusz tu lá sá val kul -
tu rá lis köz pont ja it is el ve szí tet te. E
szel le mi meg ráz kód ta tás egy új ver -
ses mű faj, a har cok ról tu dó sí tó, tör -
té nel mi vagy bib li ai pél dák kal buz dí -
tó his tó ri ás ének meg je le né sét hoz ta
ma gá val. Bár a re for má ció ko rá ban él -
ték vi rág ko ru kat, a kró ni kás éne kek
még is mind há rom tör té nel mi egy ház
kö zös ének kin csé be tar toz nak, s egy -
ben a leg ma gya rabb stí lus ré te gét ké -
pe zik éne kes köny vünk anya gá nak.

A his tó ri ás éne kek dal la mai olyan
is mert gyűj te mé nyek ben lát tak nap -
vi lá got, mint Tinódi Cronicája, amely
Hofgreff György ko lozs vá ri nyom -
dá jából került ki, vagy az ugyan itt
1553-ban ki adott Hofgreff kró ni kás
gyűj te mény. Ez utób bi nak „szent his -
tó ri ái” kö zött ta lál ha tó meg he ti éne -
künk, a Sem mit ne bán kód jál (EÉ
261) dal la ma is. Ez a Szé kel Ba lázs -
tól szár ma zó ének ere de ti leg az apok -
rif bib li ai sza kasz ra épü lő Tó bi ás-tör -
té ne tet dol goz ta fel, s csak ké sőbb
kap cso ló dott össze Szkhá ro si Hor vát
And rás – ka to li kus pap ból lett re for -
má tor – „vi gasz ta ló éne ké vel”.

A dal lam nak már a 16. szá zad fo -
lya mán több va ri án sa is fel buk kant –
egy ilyen dal lam vál to za tot őriz Ko -
dály Zol tán női kar ra kom po nált
nagy sza bá sú fel dol go zá sa is –, éne -
kes köny vünk azon ban a tör té ne ti leg
hi te les, ere de ti for má já ban hoz za.

Szkhá ro si Hor vát And rás éle té ről
igen ke ve set tu dunk, annyi azon ban bi -
zo nyos, hogy 1542 és 1549 kö zött
Tállyán szol gált lel kész ként. Ne vé hez
nyolc, több nyi re ke mény han gú, ta ní -
tó és hit val ló tar tal mú ének írá sa fű ző -
dik. Az ezek ből ki érez he tő bib lia hű ség
és szi gor el kö te le zett, vi tat ko zó ked vű
re for má tor ként ál lít ja őt elénk.

Az ének szö veg a pré di ká ci ók jel -
leg ze tes fel épí té sét mu tat ja: az ere -
de ti leg ti zen két vers sza kos köl te -
mény ben a pré di ká tor a tex tus ként
szol gá ló jé zu si sza vak („Ne félj, te ki -
csiny nyáj!”) be mu ta tá sa után – mely -
nek ige he lyét (Lk 12,32) a for rá sok -
ban gyak ran meg is je löl ték az ének -
szö veg fö lött – bá to rí tó és vi gasz ta -
ló sza vak kal szó lít ja meg gyü le ke ze -
tét, majd ve lük együtt Krisz tus hoz fo -
hász ko dik ol ta lo mért, s vé gül egy
Szent há rom sá got di cső í tő, há la adó
for mu lá val zár ja ige ma gya rá za tát.
A nyá ját ol tal ma zó Jé zus alak ja nem -
csak Szkhá ro si éne ké ben, ha nem a jó
pász tor ról szó ló he ti igé ben (Jn
10,11–30) is je len van.

Éne kes köny vünk a tör té ne ti ak tu -
a li tá su kat el vesz tett sza ka szok ki -
ha gyá sá val, öt vers sza kos sá rö vi dült

for má ban köz li Szkhá ro si éne két.
Így azon ban nem csak az ere de ti re -
for má to ri gon do lat me net ma rad
rejt ve előt tünk, ha nem a vers fők be
fog lalt ak rosz ti chon: „SKHA RO SI -
NVS H” is, mely a szer ző la ti no san írt
ne vét je lö li.

g Fe ke te Ani kó

Jé zus él! Hús vét evan gé li u ma még
fris sen cseng a fü lünk ben, de oly kor el -
ho má lyo sít ja az örö möt a két ség. A két -
ség, amely a szem ta nú kat is meg gyö -
tör te, amely a sír hoz fu tó ta nít vá nyo -
kat is az utol só utá ni pil la na tig el kí sér -
te: igaz le het? Tény leg előt tünk megy,
hogy ve zes sen? Va ló ban azért nem lát -
juk, mert elő re ment, hogy he lyet ké -
szít sen ne künk? El ső meg in gá sa ink ban
bá to rí tó szót hal lunk tő le, év ez re dek tá -
vo lá ból: „Én va gyok a jó pász tor.”

Szük sé günk van ar ra, hogy el jus -
son hoz zánk ez az üze net, mert gyak -
ran ide gen ként élünk a vi lág ban. Kö -
zöm bö sen, fur csán, el len sé ge sen mé -
re get nek ben nün ket. Meg kér dő je le -
zik alap ja in kat, súly ta lan ná te szik
sú lyos kér dé se in ket. Szin te már mi
ma gunk is el hisszük, hogy nem is fon -
tos, hogy ő él-e, vagy sem. Ta lán már
szé gyen ke zünk is azon, hogy ilye nek -
kel fog lal ko zunk. Ez az ide gen sé -
günk azon ban kü lön le ges, aján dék ba
ka pott szár ma zá sunk ból fa kad, mert
éle tünk nem csak az ősök höz, a rög -
höz, a múlt hoz és a je len hez kap cso -
ló dik ezer szál lal. A fel fog ha tat la nul

sze re tő, min den nél na gyobb ha tal mú
Is ten, mint sze re tett gyer me ke i nek, a
jö vőt is oda ad ta ne künk: éle tünk nek
nem kell a por hoz ta pad nia, te kin te -
tün ket min dig fel emel het jük. Hús vét
óta min dig van hol na punk.

Irigy lik? El akar ják ven ni tő lünk is,
ami ne kik nem ju tott? Nem tud juk,
nem ért jük, de tör té nel mi ta pasz ta -
lat, hogy Krisz tus né pe so ha nem di -
a dal mas had se reg. De bár hogy van is:
mi hall juk azt a han got, ame lyet kö -
vet ve nem le het utat té vesz te ni.
Olyan for rás fa kad ki apad ha tat lan
bő ség gel, amely min dennap új erőt,
új ke gyel met ad. Az ol tal ma zó pász -
tor pe dig nem en ge di, hogy a for rást
meg mér gez zék, ki apasszák, vagy el -
zár ják a szom ja zó elől. Nem hall gat -
hat so ha az él te tő ige, a hús vét fé nyé -
től ra gyo gó evan gé li um.

Ezért imád koz hat a meg hall ga tás
bol dog bi zo nyos sá gá ban a ke resz tény
kö zös ség, a pász to rolt gyü le ke zet. Ő
min dig úton van fe lénk, si et hoz -
zánk. Még ak kor is, ha lép tünk meg -
inog, ak kor is, ha alak ját egy idő re
szem elől té veszt jük. A jó pász tor is -
mer mind annyi un kat, erőn ket és gyen -
ge sé gün ket, hi tün ket és két sé ge in ket
is: egész va lón kat. Ő pe dig eb ben a va -
lónk ban nem csak a mu lan dó ság ha tá -
rá ig, ha nem azon túl is az övé i nek akar
tud ni ben nün ket. A Lé lek ere jét min -
dig meg ad ja, hogy ez zel a hit tel ka pasz -
kod has sunk be lé. Min dig, mind vé gig.

g Ör dög End re

Sem mit ne bán kód jál,
Krisz tus szent se re ge

C ANTATE

„Ahogy ki lé pett a kuny hó ból, lát ta,
hogy az em be rek ma va la mi fé le ün -
nep re ké szül nek. Öl tö ze tük is más
volt, mint a hét köz na po kon. Az egy -
sze rű zsák ru hát fe hé res szí nű vá -
szon ing re cse rél ték. A nők szí nes
szok nyát húz tak. Ne ki nem volt má -
sik ru há ja. Ha jós öl tö zé ke így is el ütött
a töb bi e ké től.”

A pa nasz nap fon tos ele me a kö zös -
sé gi élet nek. Kell egy olyan al ka lom,
ami kor el mond hat ja min den ki azt,
ami fáj ne ki. A sé rel me ket fel kell tud -
ni ol da ni. Még ha nem tör té nik is vál -
to zás, a szen ve dé sek oko zó it meg kell
ne vez nünk oly kor, a fo lya ma to kat kö -
rül kell ír nunk, hi szen már ez is elég
ah hoz, hogy könnyeb bül jön a te her.

„Az ün nep szer tar tá sát alig ér tet te. A
tán cok tör té ne te ket me sél tek el, a
do bok eksz tá zist kelt ve szól tak órá kon
át. Ami kor a fa lu la kói kör me ne tet al -
kot va fel men tek a hegy ol da lá ba, ő is
ment ve lük. Aka rat la nul is át jár ta a
vo nu lás ma gasz tos sá ga: ve lük dú dol -
ta a foly to no san kán tált dal la mo kat
már, egy szer re lé pett a rit mus ra a lá -
ba. A me net a hegy egyik szik la odú -
já hoz tar tott. Ami kor oda ér tek, a
do bok fel gyor sul tak, egy re han go -
sab ban dü bög tek, az tán hir te len
csend lett. Min den ki meg állt. Ak kor
a törzs fő nök be lé pett a bar lang ba. A
do bok új ra meg szó lal tak, de ez út tal
szin te hal kan. Egyen le te sen ver tek,
mint a szív. A törzs fő nök ki lé pett az
üreg ből. Most a csa lád tag jai kö vet ték,
az tán a törzs tag jai egyen ként.

Jac o pó nak az a rossz ér zé se tá -
madt, hogy köz ben min den ki rá néz.
Mi előtt be lép tek a bar lang ba, ki csit
lop va, ami kor ki jöt tek, nyíl tan, szin -
te ha ra go san.” 

Ez az ige sza kasz iga zi pa nasz nap. A
vád arc cá vá lik, olyan jó ki mon da ni,
akár né ven ne vez ni, hogy ki re vo nat -
koz nak ezek a mon da tok, ki el len
mond hat juk ki a ma gunk bar lang já ban
Is ten nel együtt: „A te jet meg it tá tok, a

gyap jú val ru ház kod ta tok, a kö vé ret le -
vág tá tok, de a nyá jat nem le gel tet té tek!
A gyen gét nem erő sí tet té tek, a be te get
nem gyó gyí tot tá tok, a sé rül tet nem kö -
töz té tek be, az el té ved tet nem te rel té -
tek vissza, és az el ve szet tet nem ke res -
té tek meg, ha nem erő sza ko san és ke -
gyet le nül ural kod ta tok raj tuk.”

A „pász to rok” el ne ve zést ugyan ki
le het ne ter jesz te ni a po li ti kai ve ze tők -
re is – ez eb ben a szö veg kör nye zet -
ben na gyon is el fo gad ha tó –, de ma
ál ta lá ban lel ké szek re szok ták leg in -
kább al kal maz ni. Az is igaz, vi szony -
lag könnyen megy a be he lyet te sí tés
is. A pa nasz nap oly kor ál do zat tá
tel je se dik ki. Már nem csu pán né ven
ne vez zük a vét ke se ket, ha nem –
ma gunk mö gött tud va Is ten épp
most hal lott aka ra tát – el is tá vo lít -
hat juk őket, hogy az tán egy idő re új -
ra bé kénk le gyen, nyu ga lom tölt se el
a kö zös sé get. Az új pász to rok új re -
mény sé get hor doz nak. Min dig új
pász tor kell, ne hogy ránk ég jen pász -
to rol ha tat lan sá gunk szé gye ne.

Mert ott van a nyáj. Va jon a pász -
tort, aki re ezen a mai na pon pa nasz -
kod nak a ju hok, el fo gad ták-e va la ha
iga zán? Kö vet ték-e őt bi za lom mal,
rá bíz ták-e őszin tén sor su kat, azt az
utat, ame lyen men ni akart? Vagy
ép pen ma ga a ve ze tet len ség, a pász -
tor nél kü li lét okoz ta-e éle tük min -
den nyű gét? Min den pa nasz ban ta -
lán csak a vágy fo gal ma zó dik meg:
kell len nie jó pász tor nak is!

„Ami re azt hit te, csak vé let len, most
bi zo nyos ság gá vált. Már biz tos volt
ab ban, hogy en nek a szer tar tás nak ő
szer ves ré sze. Az egy sze rű lé pé sek ből
ál ló tánc új ra meg in dult, de most
kez dett fe nye ge tő kört al kot ni kö rü -
löt te. Hir te len meg ér tet te, mi ről van

szó. Az ün nep nem tel het el ál do zat
nél kül. A meg annyi szen ve dés nek,
esőt len év nek, szű kös ség nek fel kell fe -
dez ni az oko zó ját. Döb be net tel lát -
ta, hogy őt tart ják an nak. Ta lán a
bar lang ba is azért lép tek, hogy az ott
la ko zó is ten ség nek el mond ják pa na -
szu kat el le ne. Mi tör té nik most? Ret -
ten ve lát ta, hogy a sza ka dék fe lé
kény sze rí tik. Sen ki nem ért hoz zá
ugyan, de a tánc for ga ta gá tól kény -
te len volt ar ra hát rál ni. Tud ta, hogy
vé ge van. Meg kí mél te őt a ten ger,
meg me ne kült a vi har ból, hogy most
egy ret te ne tes fél re ér tés nek, az em be -
ri ösz tö nök os to ba sá gá nak ál do za tá -
vá le gyen. Tud ta, hogy hi á ba min den
szó, ma gya ráz ko dás. A fé le lem, a sze -
ren csét len ség tá vol tar tá sá nak te he -
tet len sé ge mé lyeb ben ül min den ér -
ve lés nél vagy ma gya ráz ko dás nál.
Lá ba a szirt szé lé re lé pett, alat ta a
tá ton gó mély ség, a cso dá la to san kék
ten ger. Vé de ke ző leg ma ga elé emel te
a ke zét, ami kor a do bok vá rat la nul
el hall gat tak. Tud ta, hogy most le fog -
ják ta szí ta ni, de a ke zek le ha nyat lot -
tak. A ré vü let től el tor zult ar cok bé -
kés sé vál tak. Az tán va la mi szép
rend ben el in dul tak mind a fa lu fe lé.
Jac o po ma gá nyo san ma radt ott a
szik la pe re mén, és ar ra gon dolt, ta -
lán le kel le ne ug ra nia, hogy a fa lu éle -
te job bá vál jon ál ta la. Az tán ő is
vissza bal la gott.”

A pa nasz nap el mú lik. Ha ál do zat nél -
kül telt el, ak kor a ve ze tők ma rad nak

olya nok, ami lye nek vol tak ed dig, a
nép pe dig vi se li to vább meg szo kott
ter he it. Megy min den ki a ma ga dol -
gá ra. Ha még is ál do za tot kö ve telt, ak -
kor új pász tor jön, hogy egy idő
után új ra meg is mét lőd jön az egész
szer tar tás, míg csak él a kö zös ség,
fenn tart va, ápol va, gon doz va a foly -
to nos meg úju lást.

A hús vét utá ni va sár na pok Jé zus
fel tá ma dá sá ról be szél nek. Eb ben az
ószö vet sé gi sza kasz ban Is ten azt ígé -
ri, hogy a rossz pász to rok he lyett ő
ma ga lesz a nép pász to ra. Jé zus ha -
lá lá ban és fel tá ma dá sá ban új sza kasz
kez dő dik. Már nincs je len tő sé ge
más fé le pász to rok nak, csak a jó Pász -
tor nak. Már nem le het pa nasz kod ni
a min ket ve ze tő rossz pász to rok ra –
le gyen az lel kész, mi nisz ter, sors
vagy sá tán –, hi szen a jó Pász tor egy -
szer s min den kor előt tünk jár.

A pász tor egy a nyá já val. Nincs
töb bé ér tel me sem mi fé le pa nasz -
nap nak, ame lyen bűn bak ká le het
ten ni éle tünk pász to ra it. Ugyan ak kor
Is ten sem tart pa nasz na pot fö löt tünk,
rossz nyá ja fe lett. A pász tor egy a
nyá já val. Nincs ér tel me az ál do zat -
nak, hi szen a pász tor egy a nyá já val.
Az el ve szet tet meg ke re si, az el té ved -
tet vissza te re li, a sé rül tet be kö tö zi, a
gyen gét erő sí ti, a kö vér re és az erős -
re vi gyáz; úgy le gel te ti őket, ahogy
kell. A pász tor egy a nyá já val.

g Ko czor Ta más

Imád koz zunk! Át ve zetsz a völ gyön.
Annyi se be met, bi csak lá so mat, éhe -
met-szom ja mat, re mény te len sé ge -
met, fá radt sá go mat pró bál tam a vi -
lág ra fog ni. Hi báz tat tam az utat, az
ételt, az italt, vé gül a pász tort. Pe dig
csak én ret teg tem be lül, hogy a völgy -
nek nincs vé ge, hogy vé gül nem ma -
rad más, csak a ha lál ár nyé ka. Most
fel emelsz. In nen, kar ja id ból meg lá tom
a völgy vé gén az ár nyé ko kon át szű -
rő dő fényt. Ha le te szel, már me gyek
utá nad.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

HÚS VÉT U TÁ NI M Á S O DIK VA SÁR NAP
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Pa nasz nap



Evangélikus Élet 2010. április 18. f 3evangélikus élet

b He ti la punk múlt va sár na pi szá -
ma a 3. ol da lon rö vid hír adást
kö zölt Meg hosszab bí tott ba jor–
ma gyar part ner szer ző dés cím -
mel. Eh hez kap cso lód va adom
köz zé aláb bi írá so mat, amely a
Ba jor Evan gé li kus Egy ház zsi na -
tá nak We i den ben tar tott ülés sza -
kán hang zott el né met nyel vű kö -
szön tés ként (Gruß wort ként). 

Igen tisz telt El nök Asszony!
Fő tisz te len dő Püs pök Úr!
Tisz telt Zsi nat! Ked ves Test vé rek!
Min de nek előtt há lás kö szö ne tet
mon dok a meg hí vá sért. Szá mom ra
nagy meg tisz tel te tés, hogy zsi na tuk
mos ta ni ülés sza kán részt ve he tek, és
Önök höz szól ha tok. Az is a fel ada -
tom, hogy át ad jam egy há zunk el nök -
sé gé nek és ve ze tő tes tü le te i nek kö -
szön té sét. 

Ma, ami kor a Ba jor Evan gé li kus
Egy ház zsi na ta egy há za ink test vér -
egy há zi szer ző dé sé ről és an nak
meg hosszab bí tá sá ról tár gyal, öröm -
mel és há lá val em lé ke zünk kap cso -
la ta ink el ső lé pé se i re és ké sőb bi ki -
tel je se dé sé re. 

Ahogy azt Önök is min den bi -
zonnyal jól tud ják, egy há za ink part -
ne ri kap cso la ta köz vet le nül a rend -
szer vál tás után kez dő dött, és szin te

azt is mond hat juk, hogy egy faj ta sa -
já tos elő je le lett Ma gyar or szág Eu ró -
pai Uni ó hoz va ló, ti zen két év vel ké -
sőb bi csat la ko zá sá nak. A to váb bi
évek fo lya mán egy há za ink leg fon to -
sabb, ha tá ro kon túl nyú ló kap cso la -
ta ként tel je se dett ki.

Egy há za ink part ner sé gé nek el mé -
lyü lé sé hez min den bi zonnyal el ső sor -
ban a sze mé lyes ta lál ko zá sok ad ták
a fő haj tó erőt. A köl csö nös lá to ga tá -
sok so rán so kan ta lál tak ba rá tok ra,
test vé ri kap cso la tok szü le tet tek. Így
jött lét re a kö zös sé gek nek az a há ló -
za ta, amely vég ső so ron part ner sé -
günk tény le ges hor do zó ja. 

Ba jor–ma gyar test vér egy há zi part -
ner sé günk iga zi kü lön le ges sé ge és je -
len tő sé ge az, hogy egész egy há zun -
kat érin ti. Már a for du lat előtt is jó
volt a kap cso lat pél dá ul a Gus tav-
Adolf-Werk kel, a Mar tin-Lu ther-
Bund dal, de egyes gyü le ke ze tek és
egy ház ta gok kö zött is, hi szen akik ko -
ráb ban Ma gyar or szág ra jöt tek sza -
bad sá guk ide jén, a Ba la ton part ján
nem csak az NDK-pol gá rok kal, de
egy ház tag ja ink kal és gyü le ke ze te -
ink kel is ta lál koz tak.

A hi va ta los test vér egy há zi szer ző -
dés lét re jöt te óta azon ban egész egy -
há zunk szol gá la tá nak min den di -
men zi ó já val ré szes sé lett eb ben a kö -
zös ség ben. Óvo dá ink már 1995 óta
együtt dol goz nak. 2003 óta is ko lá ink

kö zött is ele ven cse re prog ram mű kö -
dik. Az if jú sá gi és a női mun kában
részt  ve vő ket kö zös tá bo rok és sze -
mi ná ri u mok gaz da gít ják. Dia kó ni ai
in téz mé nye ink és a sze re tet szol gá lat -
ban dol go zók kö zött is in ten zív és
köl csö nös ta lál ko zá so kat szer vez -
nek a te rü le tért fe le lős mun ka tár sa -
ink. És még nem ér tünk a vé gé re:
újabb és újabb gyü le ke ze tek és in téz -
mé nyek csat la koz nak a rend sze res
kap cso la to kat ápo lók kö zös sé gé hez.

Míg Sch ro ben ha us en nek im már
hu szon két éves kap cso la ta van a bu -
da hegy vi dé ki gyü le ke zet tel, az in gol -
stad ti dia kó nia és óvo da 2005-ben
lett ak tív részt ve vő – és szá mom ra
kü lön öröm volt, hogy a há rom év -
vel ez előt ti szo ká sos évi kon zul tá ci -
ón kon ar ról ér te sül het tem, hogy In -
gol stadt és Győr kap cso la tá ból a ba -
jor fél is so kat pro fi tál. Meg kö szön -
ve a le he tő sé get, kü lön meg kell itt
em lí te nem, hogy a dia kó nia te rü le -
tén is mét új aj tó nyílt előt tünk: 2009
őszén két ma gyar hall ga tónk el kezd -

het te di a kó nu si ta nul má nya it Rum -
mels berg ben. 

Köl csö nö sen nye rünk a test vér -
egy há zi kap cso lat ból, jól le het egé -
szen kü lön bö ző ek va gyunk – vagy
ta lán ép pen azért! Gaz da sá gi lag és
egy há za ink mé re tét te kint ve két ség -
te le nül a nagy és a kis test vér ről be -
szél he tünk csak. De a mi part ner sé -
günk ben a köl csö nös ség a fon tos, az
egyen ran gú ak ta lál ko zá sa (Be geg -
nung auf Au gen hö he). És ez nem úgy
tör té nik – a két test vér ké pét hasz -
nál va –, hogy a na gyobb kis sé saj nál -
koz va, rész vét tel le ha jol a ki csi hez,
és vi gasz ta lá sul egy da rab cso kit
nyom a szá já ba. Úgy va ló sul meg ez
a ta lál ko zás, hogy a part ne rek rend -
sze re sen össze jön nek, és együtt
gon dol ják vé gig, mi a te en dő. Úgy
va ló sul meg, hogy ba jor és ma gyar
óvó nők, a sze re tet szol gá lat ban dol -
go zók rend sze re sen kö zö sen szer -
vez nek to vább kép zé se ket. Úgy él
ez a kap cso lat, hogy ba jor pe da gó -
gu sok Ma gyar or szág ra jön nek ta nul -
mány út ra, ahogy ezek ben a na pok -
ban ép pen Győ rött is tör té nik. És
ak kor él, ami kor ba jor dia kó ni ai
in téz mé nyek ből hang zik a ma gyar
part ne rek fe lé a kér dés: mit vár tok
tő lünk?

Ha zai egy há zunk nagy ki hí vá sok
előtt áll. Meg van a le he tő sé günk,
hogy szol gá la tunk kal a tár sa dal mi

nyil vá nos ság elé lép jünk, és sok te rü -
le ten fon tos lé pé se ket tet tünk már.
Ha ba jor test vé re ink től tá mo ga tást
ka punk eh hez, ak kor azt nem ala -
mizs na ként fo gad juk, ha nem mint
va ló sá gos együtt mun kál ko dást,
amely ben nün ket mint az egye sült
Eu ró pá ban élő egyik egy há zat erő sít,
és amely se gít min ket ab ban, hogy
szol gá la tun kat a ránk bí zot ta kért
gyü le ke ze te ink ben, in téz mé nye ink -
ben job ban és ha té ko nyab ban vé gez -
hes sük.

Is ten nek adunk há lát a a Ba jor
Evan gé li kus Egy ház zal va ló part ne -
ri kap cso la tért. És kö szö ne tet mon -
dunk Önök nek is, hogy ben nün ket
test vér ként be- és el fo gad tak, és ké -
szek to váb bi évek re ki ter jesz te ni
part ner szer ző dé sünk ha tá lyát. Re -
mél jük, hogy test vér egy há zi kap -
cso la tun kat az el jö ven dő év ti ze dek
alatt is Is ten gaz dag ál dá sa kí sé ri.

We i de ni kö szön tés
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let el nök sé ge lá to ga tást tett a XVII. ke rü let -
ben. Rá kos he gyen és Rá kos ke reszt úron Gáncs Pé ter püs pök, Rá kos csa bán és
Rá kos li ge ten Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes szol gált ige hir de -
tés sel. Rá kos ke reszt úron az is ten tisz te le tet kö ve tő en több mint két órás fó rum -
be szél ge tés ke re té ben te kin tet ték át a Pes ti Egy ház me gye leg na gyobb egy ház -
köz sé gé nek ak tu á lis gyü le ke zet épí té si fel ada ta it.

A ké pen bal ról jobb ra: Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye lő,
Gáncs Pé ter püs pök, Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes, Nagy né Sze -
ker Éva gyü le ke ze ti lel kész és dr. Lér ánt Ist ván egy ház köz sé gi és egy ház me -
gyei fel ügye lő.

g Ifj. Zász ka licz ky Pál fel vé te le

Fórumra hívás…

Több pün kös di moz ga lom hoz tar to -
zó kö zös ség ben va ló ban kü lö nös
dol gok tör tén nek, de nem le het min -
dent a Szent lé lek re fog ni. A Szent lé -
lek ugyan is ige nél kül nem szól és
nem cse lek szik kö zöt tünk.

A 20. szá zad ban há rom hul lá muk
volt a pün kös di és ka riz ma ti kus
moz gal mak nak, mind há rom az Egye -
sült Ál la mok ból in dult. Az el ső a szá -
zad el ső év ti ze dé ben, a má so dik a
hat va nas évek ben, a har ma dik a
nyolc va nas évek má so dik fe lé ben
jelentkezett. Egy re na gyobb hang súly

ke rült az úgy ne ve zett Szent lé lek-
ke reszt ség re, mely kéz rá té tel lel tör -
té nik, és az így szer zett sa já tos ke gyel -
mi aján dé kok és az át élt, oly kor
eksz ta ti kus él mé nyek egy re fon to sab -
bá vál tak. Az él mény sze rű lé lek ke -
reszt ség, nyel ve ken szó lás, kéz rá té -
tel, szív be lá tó pró fé cia mel lett a sö -
tét ség ha tal mai el le ni had vi se lés, a
dé mo nok Jé zus ne vé ben va ló meg kö -
tö zé se is gya kor lat tá vált.

Mind ezek kel kap cso lat ban sok a
kér dő jel. Va ló ban a Szent lé lek mun -
ká ja ez, nem pe dig ide gen lé le ké?
Anél kül, hogy a Szent lé lek mun ká ját
kor lá toz ni akar nánk, ér de mes át -

gon dol ni, va jon Is ten Lel ke báb ként
moz gat-e em be re ket, a rán ga tó zá sig
és ar ti ku lá lat lan han gok ki adá sá ig fo -
koz va ezt? Is ten Lel ké ről Pál apos tol
úgy ír, hogy az erő, a sze re tet és a jó -
zan ság Lel ke. Más részt a Szent lé lek
so ha nem ha nyatt vág, ha nem térd -
re ejt – Krisz tus előtt.

A Szent lé lek azt te szi ben nünk je -
len né, ele ven né, amit Krisz tus már
ki nyi lat koz ta tott. Él mé nyek, ví zi -
ók, misz ti kus üze ne tek, új pró fé ci -
ák nem lép het nek a Krisz tus ban
tör tént ki nyi lat koz ta tás he lyé be
vagy mel lé.

g Ko vács Lász ló

EB BE-elő adás a Szentlélek munkájáról
f Folytatás az 1. oldalról

Megjelent a Keresztyén Igazság
Meg je lent az Or dass La jos Ba rá ti
Kör füg get len evan gé li kus teo ló -
gi ai és kri ti kai lap já nak, a Ke -
resz tyén Igaz ság nak a ta va szi szá -
ma.

Az Ige hir de tés ro vat ban Isó
Dó ra pré di ká ci ó ja ol vas ha tó, mely
a 2009. szep tem ber 27-én, Itt zés
Gá bor lel kész ha lá lá nak év for du -
ló ján ren de zett egy ház ze nei áhí -
ta ton hang zott el a győr-ná dor vá -
ro si temp lom ban.

A ta nul má nyok kö zött az idei
Lu ther-kon fe ren cia elő adá sai kö -
zül el ső ként Fa bi ny Ti bor pro -
fesszor Ho gyan se gít Lu ther a
gya kor la ti bib lia ol va sás ban cí -
mű elő adá sát köz li a lap, ezt kö -
ve ti Szent pé tery Pé ter egye te mi
do cens Dar win-év for du ló ra írt cikk so ro za tá nak utol só, har ma dik ré sze.
A 2009 no vem be ré ben Rév fü lö pön meg tar tott kon fe ren ci án, me lyet a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház, a Mar tin-Lu ther-Bund és a Lu the -
rá nus Vi lág szö vet ség szer ve zett a bu da pes ti vi lág gyű lés hu szon ötö dik év -
for du ló ja al kal má ból, Ter ray Lász ló lel kész nek nem volt le he tő sé ge el -
mon da ni tel jes ter je del mé ben a hoz zá szó lá sát, de ez most a ta va szi lap -
szám 21. ol da lá tól egé szé ben ol vas ha tó.

Az Em lé ke zünk ro vat el ső írá sá ban Bo le ratz ky Ló ránd nyu gal ma zott
egye te mi ma gán ta nár az 1610-es zsol nai zsi nat tör té ne té ről és je len tő -
sé gé ről ér te ke zik. Ara di And rás és Ko vács Pál lel kész sze mé lyes em lé -
ke it is fel idéz ve a Tra nos ci us-éne kes könyv ál dott sze re pé ről, a Tra nos -
ci us-ke gyes ség meg tar tó ere jé ről ír. Gé mes Ist ván lel kész pe dig a nagy -
vi lág ban szét szórt hit test vé rek kö zött vég zett fél év szá za dos szol gá la tát
ele ve ní ti fel. E két utol só írás a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia 2009.
évi ta nul má nyi kon fe ren ci á ján, Rév fü lö pön hang zott el.

A lap ára 400 fo rint. Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban
(1054 Bu da pest, De ák tér 4.), vagy meg ren del he tő id. Zász ka licz ky Pál
szer kesz tő től (2151 Fót, Ibo lyás u. 3/a.).

Hi ba iga zí tás
Az Evan gé li kus Élet áp ri lis 11-i szá má nak Ég tá jo ló ro va tá ban je lent meg
Gáncs Pé ter püs pök Át kö tés az M6-os ról az M24-es re cí mű írá sa. A cikk -
ben a szer ző töb bek kö zött meg em lí tett né hány olyan gyü le ke ze tet, me -
lye ket az M6-os au tó pá lya új sza ka sza ho zott kö ze lebb a fő vá ros hoz. A
fel so ro lást – té ve dés ből – Sü meg zár ta. A Dé li Egy ház ke rü let ve ze tő -
sé ge ter mé sze te sen nem kí ván ja át raj zol ni sem Ma gyar or szág, sem pe -
dig egy há zunk ke rü le ti be osz tá sá nak tér ké pét: az em lí tett vá ros he lyett
Sik lós ol va san dó. A hi bá ért el né zést ké rünk.

Test vé ri lá to ga tást tett Fa bi ny Ta más
püs pök április 11-én a luc fal vai gyü -
le ke zet ben, ahol dél előtt az is ten tisz -
te le ten, dél után pe dig sze re tet ven -
dég sé gen szol gált. A lá to ga tás egyik

cél ja a kö zel jö vő ben nyug díj ba vo nu -
ló lel kész, Megy a szai Lász ló kö szön -
té se volt, aki 1989 óta szol gál a Nóg -
rád me gyei gyü le ke zet ben.
g Horváth-Hegyi Áron fel vé te le

Püspöklátogatás
Lucfalván

Megy a szai Lász ló és Fabiny Tamás
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A ró mai ka to li kus temp lom ban az alj -
zat cse ré jét vég zik, ho mok fú vás sal
meg tisz tít ják a mész kő pil lé re ket, és
fes tés re is sor ke rül. A leg na gyobb
mun ka a szen tély alatt mint egy ezer
ur na hely ki ala kí tá sa. Mind eköz ben a
mi sék a nem messze lé vő evan gé li kus
temp lom ban zajlanak. 

A ja nu á ri öku me ni kus ima hé ten
me rült fel, hogy a ka to li ku sok hasz -
nál has sák a temp lo mot. A római
ka to li kus egy ház köz ség írá sos meg -
ke re sé sé re igen ha mar rá bó lin tott az
evan gé li kus egy ház köz ség ve ze té se –
mond ta el az Evan gé li kus Élet nek Ku -
tyej Pál igaz ga tó lel kész. A meg ke re -
sett pres bi te rek azon nal igent mond -
tak, így a ka to li kus hí vek a há rom
szin ten mint egy há rom ezer-öt száz
sze mély be fo ga dá sá ra al kal mas, 1824-
ben fel szen telt, im po záns evan gé li -
kus Nagy temp lom ban tart hat ják mi -
sé i ket, míg a „há zi gaz dák” a fűt he tő
Kis temp lo mot hasz nál ják. 

Szi ge ti An tal plé bá nos la punk nak
el mond ta, hogy a hí vek öröm mel vet -
ték evan gé li kus test vé re ik se gít sé gét,
így a szom bat es ti egy és a va sár na -

pi há rom mi sét a Nagy temp lom ban
tart ják, hét köz ben pe dig sa ját in téz -
mé nye ik ben bo nyo lít ják le az al kal -
ma kat. A nagy böj ti lel ki gya kor lat nak
szin tén a Nagy temp lom adott ott -
hont, és mi vel a mun kák el hú zód nak,
vár ha tó an jú ni u sig el tar ta nak, es -
kü vő ket is ide ter vez nek. 

Meg kér dez tünk egy evan gé li kus
pres bi tert is, aki meg erő sí tet te, hogy
ez a faj ta öku me ni kus kö ze le dés
ma már szin te ter mé sze tes. A hí vek
meg ér tés sel és egyet ér tés sel fo gad -
ták a dön tést ar ról, hogy az evan gé -
li ku sok ily mó don nyúj ta nak se gí tő
ke zet. A ró mai ka to li kus egy ház köz -
ség egyéb ként a temp lom hasz ná lat
va la mennyi költ sé gét fe de zi. 

A me gyé ben nem rit kák ha son -
ló gesz tu sok a fe le ke ze tek kö zött –
hív ta fel a fi gyel met Ku tyej Pál lel -
kész. Gyu lán és Új kí gyó son a ró mai
ka to li kus hí vek fo gad ták be át me ne -
ti leg az evan gé li ku so kat, Te lek ge -
ren dá son pe dig zök ke nők nél kül
hasz nál ják együtt az úgy ne ve zett
öku me ni kus temp lo mot. 

g Szeg f Ka ta lin

A MIN DEN NA P OK BAN ME G ÉLT ÖKU ME NIZ MUS

Ka to li kus hí vek az evan gé li kus temp lom ban

b Im már ne gye dik al ka lom mal tar -
tot tak mo to rosál dást áp ri lis 10-
én, szom ba ton Solt vad ker ten. A
ren dez vény ez évre va ló sá gos kis
fesz ti vál lá nőt te ki ma gát. A fő
ese mé ny – az ere de ti kez de mé -
nye zés nek meg fe le lő en – az
evan gé li kus temp lom ban meg -
tar tott is ten tisz te let, majd a par -
ko ló ból a fel vo nu lás ra in du ló
mo to rok és tu laj do no sa ik meg -
szen te lé se, il let ve meg ál dá sa volt.

Elekt ro mos gi tár ra és or go ná ra hang -
sze relt egy há zi éne kek re vo nult be és
fog lalt he lyet az evan gé li kus temp -
lom ban a több mint két száz mo to ros,
akik a me gyé ből és az or szág tá vo lab -
bi pont ja i ról – Deb re cen, Győr, Pécs,
Bu da pest – is el jöt tek, hogy a mo to -
ros idény kez de te ként ál dás ban ré sze -
sül je nek.

„Az Úr az én pász to rom, nem szű -
köl kö döm” – kezd te pré di ká ci ó ját
Ho mo ki Pál evan gé li kus lel kész a jól
is mert zsol tár ral. Majd utalt az el múlt
ün nep re, a fel tá ma dás ra, mely min -

den ki szá má ra re ményt hoz. Re ményt
a tél után és a ne héz sé gek után, va la -
mint a ha za té rés hi tét az úton já rók -
nak. „Ha ve led az Úr, nem vagy egye -
dül a mo to ron” – hang zott az ilyen -
kor szin te szo ká sos, jóleső biz ta tás.

Ezután a temp lom előt ti tér re vo -
nult a gyü le ke zet. Itt Mol nár Zsolt
he lyi ka to li kus káp lán kér te Is ten ol -
tal mát és ez zel együtt Szent Kris tóf,

az úton já rók vé dő szent je köz ben já -
rá sát a mo to ro sok ra. Az in nen in du -
ló mint egy száz har minc jár mű és uta -
sa öröm mel ré sze sült a szen teltvíz -
ben, fe le ke ze ti ho va tar to zás tól füg -
get le nül. Ta lán nem is sej tet te az atya
és mi nist rán sa, hogy ho vá áll tak:
egy stop táb la és egy kö te le ző ha la dá -
si irányt jel ző táb la alá. A mo to ro sok
meg áll tak, ré sze sül tek a szen te lés ben,
majd jobb ra el haj tot tak. Mert a
szent ség fe gyel met is je lent!…

Szé csé nyi Ta más har mad éves teo -
ló gus hall ga tó Sze ged ről ér ke zett az
ün nep re. Mi u tán vé ge lett a szer tar -
tás nak, így só haj tott fel: „Egy re job -
ban rit ku lunk, so kan el hagy ják az
egy há zat, de lám, ezek az em be rek
még is fon tos nak tart ják az ál dást, az
imát és a szen te lést. Ta lán mert ér -
zik: az Úr ke zé ben va gyunk!”

g Ifj. Ká posz ta La jos

Fe ke te bőr ru ha, bu kó si sak,
dü bör gő ló erők Isten háza mel lett

Idény kez dő mo to rosál dás Solt vad ker ten

A bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz ti -
vál az ün ne pi könyv hét mel lett a leg -
na gyobb (ol va só)kö zön sé get von zó
köny ves ren dez vény ha zánk ban. A
szer ve zők né hány év vel ez előtt a
Bu da pest Kong resszu si Köz pont fül -
ledt ter me i ből a Mil le ná ris tá gas
park já ba és ki ál lí tó he lyi sé ge i be köl -
töz tet ték a must rát, aho vá egy eső -
sebb hét vé gén akár több tíz ezer új -
don sá gok ra éhes könyv moly is el lá -
to gat. Nem ré gi, vi szont an nál fon -
to sabb ele me a fesz ti vál nak a gyer me -
kek és szü le ik szá má ra ren de zett
köny ves „ját szó tér”. Ön ál ló épü let ben
kap nak he lyet a gyer mek köny ve sek
és prog ram ja ik: könyv be mu ta tók,
de di ká lá sok, ve tí té sek, be szél ge té sek.

Idén a Kál vin Ki adó is nagy vá ra -
ko zás sal ké szül az ese mény re, mi vel
az utób bi hó na pok ban há rom olyan
köny vet is meg je len te tett, ame lyek a
leg ki seb bek – és az őket hit ben ne -
ve lő csa lád, kö zös ség – ér dek lő dé sé -
re tart hat nak szá mot.

Szte lek Csi lár Dö me cí mű me se -
gyűj te mé nyé nek hő se az óvo dás Dö -
me, aki – mint ál ta lá ban az óvo dá sok
– min den re kí ván csi. Él mé nye it és
kér dé se it szü lei elé vi szi, akik kel lő tü -
re lem mel és sze re tet tel vá la szol gat -
nak az ele ven kis fi ú nak. A könyv me -
séi el in dí tói le het nek ott ho ni be -
szél ge té sek nek az élet nagy dol ga i ról.

A Bib li ai ál la tok cí mű ké pes könyv
a Bib li á ban sze rep lő ál la tok hoz kap -
cso ló dó an ad já ték öt le te ket ki seb -
bek nek és na gyob bak nak. A kö tet az
Eré nyek és ér té kek, va la mint a Já té ko -
san a Bib li á ról cí mű ki ad vány hoz
ha son ló an a já té kon ke resz tül hoz za
kö ze lebb a Szent írás ér té ke it a gyer -
me kek hez.

A nem rég meg je lent Boj ti – Tör -
té net egy nagy szí vű kis ku tyá ról (Győ -
ri Ka ta lin me sé je Gel lén Sá ra raj za -
i val) ugyan csak ál la tos könyv. A tör -
té net hő se, Boj ti ön fel ál do zá sa, sze -
re te te pél da mu ta tó le het az em ber -
gyer me kek szá má ra is, sor sa jól pél -
dáz za, hogy a leg na gyobb mély sé gek -
ből is le het meg újul ni, és a rosszért
jó val fi zet ni.

Áp ri lis 24-én, szom ba ton 10 órá -
tól a Kál vin Ki adó gyer mek könyv -
újdon sá gai ke rül nek a kö zép pont ba
a Mil le ná ris G épü le té ben. A ki adó
mun ka tár sai me sés-já té kos be mu ta -
tót ál mod tak a köny vek hez – vár ják
az óvo dás, kis is ko lás gyer me ke ket és
szü le i ket egy nagy, kö zös já ték ra,
amely nek so rán élet re kel nek a köny -
vek ál lat sze rep lői, emel lett a me sék
szer ző i vel is sze mé lye sen ta lál koz hat -
nak (sőt játsz hat nak), kér dez het nek
tő lük, de di kál tat hat ják sa ját Dö mé -
jü ket vagy Boj ti ju kat.

Azok se bú sul ja nak, akik ezen a
szom ba ton nem tud nak részt ven ni a
prog ra mon, mert egy hét tel ké sőbb,
má jus 1-jén 15 órá tól a Mű vé sze tek Pa -
lo tá ja Lép cső ter mé ben, a VI. gyer mek -
iro dal mi fesz ti vá lon és vá sá ron új ra
vár min den kit a köny ves ját szó ház!

g Pom por Zol tán

Kál vi nos
gyermek köny vek

a Mil le ná ri son
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b Je len tős mun kák zaj la nak ezek ben a he tek ben a bé kés csa bai bel vá -
ro si ró mai ka to li kus temp lom ban, így ez idő alatt a ka to li ku sok a mi -
sé ket és más szer tar tá so kat az evan gé li kus Nagy temp lom ban tart ják. 
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház (MEE) Or szá gos Iro dá ja Gaz da -
sá gi Osz tá lyá nak ve ze tő jét, Csor ba
Gá bort kér dez tük ar ról, mi ért fon -
tos, hogy mi nél töb ben fel ajánl ják
sze mé lyi jö ve de lem adó juk egy szá -
za lé kát egy há zunk szá má ra (tech ni -
kai szám: 0035). Meg tud tuk, mi lyen
ten den ci ák fi gyel he tő ek meg a be vé -
te lek kel kap cso lat ban, és azt is, hogy
ezek a pén zek ho vá ke rül nek, ki az,
aki dönt a fel hasz ná lá suk ról. 

– Az or szá gos iro da gaz da sá gi osz tá -
lyán évek re vissza me nő leg ve ze tik az egy -
szá za lé kos be vé te le ket. Mi lyen ten den ci -
á kat ta pasz tal tak ezek kel kap cso lat ban?

– Az elő ző év ben több mint 45 ezer –
pon to san 45 639 – fel aján lás ér ke zett a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház szá má ra,
ami összeg sze rű en 315 mil lió fo rin tot je lent.
En nek ál la mi ki egé szí té se 174 mil lió fo rint
volt. Bár a tény le ges fel aján lások száma és
összege is év ről év re emel ke dik, a meg szo -
rí tá sok mi att az ál la mi ki egé szí tés fo lya ma -
to san csök ke nő ten den ci át mu tat. A 2008-
as adóévre vo nat ko zó felajánlásokat 2010
ja nu ár já ban kap tuk meg. Ez évben össze -
sen 489 573 276 fo rint ból gaz dál kod hat unk.
Ami a fel aján lá so kat il le ti, vissza oszt va
ki de rül, hogy az egy fő re eső tény le ges fel -
aján lás hét ezer fo rint kö rül van.

– Mi ért van az, hogy a fel aján lá sok szá -
má nak, illetve össze gé nek emel ke dé sé vel
még sem emel ke dik a ki egé szí tés össze ge?

– A ki egé szí tő tá mo ga tás ki szá mí tá sa
év ről év re vál to zik, még pe dig úgy, hogy
az ál lam min dig ke ve seb bel egé szí ti ki a
fel aján lott össze get, mint a ko ráb bi évek -
ben. Pár év alatt kö rül be lül a har ma dá ra
csök kent ná lunk a ki egé szí tés össze ge, és
a tény le ges fel aján lá sok nem tud ták el len -
sú lyoz ni ezt a csök ke nést. 2008-hoz ha -
son lít va a ta va lyi évet el mond hat juk,
hogy egy év alatt száz mil lió fo rint tal ka -
pott tény le ge sen ke ve seb bet egy há zunk.
Ez nagy ne héz sé ge ket oko zott az idei,
2010-es költ ség ve tés el ké szí té sé nél.

– Ho gyan ha tá roz zák meg ezt a ki egé -
szí tést?

– A ko ráb bi évek ben a magyarországi
adó zók által befizetett összes adó 0,9 szá -
za lé ká ra egé szí tet te ki az ál lam az egy há -
zak tá mo ga tá sát. Ez azt je len ti, hogy a tény -
le ge sen fel aján lott adó és a 0,9 szá za lék kö -
zöt ti kü lönb ség volt a ki egé szí tés alap ja, me -
lyet a fel aján ló sze mé lyek ará nyá ban osz -
tot tak szét az egy há zak kö zött. Ez után lett
az egy plusz egy szá za lék, idén azon ban ezt
to vább csök ken tet ték. Ez ál tal az egy szá za -
lé kos fel aján lá sok ból szár ma zó jö ve de lem
ál lan dó an csök ken, így nagy ban meg ne he -
zí ti az egy ház költ ség ve té sé nek ké szí té sét.
Az egy ház te vé keny sé ge ugyan is nem szű -
kül, ha nem in kább bő vül, ezért egy re több
tá mo ga tás ra len ne szük ség. Az adó egy szá -
za lé kát azon ban ér de mes a nul lás adó be -
val lást ké szí tők nek is fel aján la ni uk, mert a
ki egé szí tést a fel aján lók szá ma alap ján
ha tá roz zák meg.

– Ki ha tá roz za meg egy há zunk ban az
egy szá za lé kos be vé te lek fel hasz ná lá sát?

– Ezt a pénzt a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház kap ja meg, az egy ház
költ ség ve té sé nek ré sze, így zsi na tunk
tör vény ben dönt ar ról, mi lyen cé lok ra
hasz nál juk fel. Eb ből tud juk tá mo gat ni a
ki sebb gyü le ke ze tek mű kö dé sét, temp lo -
mok, pa ró ki ák épí té sét, fel újí tá sát. A kü -
lön bö ző in téz mény rend sze rek – dia kó ni -
ai ott ho nok, ok ta tá si in téz mé nyek – mű -
köd te té sé re is je len tős össze ge ket for dí -
tunk, de rész ben eb ből mű köd nek a püs -
pö ki hi va ta lok és az or szá gos iro da is.

– Az adó fel aján lás ról ren del ke ző ál la -
mi tör vény ben meg van ha tá roz va, hogy
ezt a pénzt az egy há zak mi re for dít hat ják?

– Tel je sen az egy ház ra van bíz va, hogy
mi re hasz nál ja fel, a lé nyeg az, hogy hit -
éle ti cél ra kell for dí ta nia. Az ál lam fe lé

nem kell el szá mo lást ad nunk ró la, de az
Ál la mi Szám ve vő szék el len őriz he ti a fel -
hasz ná lást. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház zár szám adá sá ban el szá mol a
tény le ges fel hasz ná lás ról a zsi nat fe lé.
Mind a költ ség ve tés, mind a zár szám adás
meg je le nik az Evan gé li kus Köz löny ben
rész le tes ada tok kal, nyil vá nos sá té ve,
hogy tény le ge sen mi re köl töt tük a tá mo -
ga tást.

– Az egy szá za lék ból szár ma zó be vé -
te lek mek ko ra ré szét ké pe zik az egy ház ál -
tal sza ba don fel hasz nál ha tó pénz össze -
gek nek?

– Ez az or szá gos egy ház ál tal sza ba don
fel hasz nál ha tó össze gek kö rül be lül egy -
ne gye dét te szi ki, te hát na gyon fon tos be -
vé te li for rá sunk.

– Az egy szá za lé kon kí vül mi lyen sza -
ba don fel hasz nál ha tó be vé te lei van nak
egy há zunk nak?

– Az ál la mo sí tott in gat la nok után fi ze -
tett já ra dék és an nak ki egé szí té se, 1,3 mil -
li árd fo rint. Emel lett van nak kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok: az in téz mé -
nyek nor ma tív tá mo ga tá sa, a hit tan pénz
és a kis te le pü lé si tá mo ga tás is, de eze ket
csak a meg ha tá ro zott cé lok ra le het fel -
hasz nál ni.

– Mi ó ta van egy há zunk nak kü lön 1-os
kam pá nya?

– Az utób bi há rom év ben már nem -
csak a tör té nel mi egy há zak kal kö zö sen
kam pá nyo lunk, ha nem meg je len tünk
ön ál ló an is.

– Érez he tő volt-e en nek va la mi lyen
ho za dé ka a fel aján lá sok ban?

– Sze rin tem hasz no sak a kam pá nyok,
mert akár több ezer fő vel is emel he tik a
fel aján lá sok szá mát és per sze a tény le ge -
sen fel aján lott össze ge ket is. Ne héz azon -
ban az APEH ál tal ren del ke zé sünk re bo -
csá tott ada tok alap ján meg mon da ni,
hogy a fel aján lá sok emel ke dé se mennyi -
re függ össze a kam pánnyal, de biz to san
nagy sze re pe van. Ko mo lyabb vál to zást
ered mé nyez he tett azon ban emel lett az is,
hogy né mi leg vál toz tak az adó be val lá si
sza bá lyok. Ki szé le sí tet ték az adó be val lók
kö rét, szá mí ta nak a nul lás adó be val lá sok
is, és ez ugyan a tény le ges fel aján lás
össze gét nem, de a ki egé szí tés össze gét
emel he ti.

– Idén ré gi ók ra fel bont va is meg küld -
ték a fel aján lá sok szá mát…

– Az APEH szer ve ze ti egy sé ge i re le -
bont va kap tuk meg im má ron má so dik
éve, hogy hány ren del ke ző nyi lat ko zat ér -
ke zett a te rü le ti leg il le té kes adó ha tó ság -
hoz. En nek alap ján el mond ha tó, hogy a
fel aján lók kö zül leg töb ben az adó hi va tal
kö zép-ma gyar or szá gi re gi o ná lis igaz ga -
tó sá gá hoz nyúj tot ták be be val lá su kat (15
101 fő), és 14 578 ren del ke zés ér vé nyes is
volt. A má so dik leg több ren del ke ző nyi -
lat ko za tot a nyu gat-du nán tú li re gi o ná lis
igaz ga tó ság kap ta (9030 fő, 8865 ér vé nyes

fel aján lás). A har ma dik he lyen a dél-al föl -
di re gi o ná lis igaz ga tó ság hoz tar to zó ren -
del ke zők szá ma áll: 6224 fő; 6055 nyi lat -
ko zat volt ér vé nyes. Az idei adat szol gál -
ta tás ban az APEH rész le te zi azt is, hogy
mi mi att, mi lyen okok ból volt eset leg ér -
vény te len a nyi lat ko zat.

– Mik vol tak a leg jel lem zőbb hi bák?
Mi re kell kü lö nö sen fi gyel ni a be val lás ki -
töl té sé nél?

– Elő ször is sok fel aján ló olyan kör be
esik, amely be tar to zók nem ajánl hat nak
fel: pél dá ul olyan ma gán sze mé lyek, akik
az egy szá za lék alap já ul szol gá ló adót a
meg ha tá ro zott ha tár idő ig nem fi zet ték
meg. Ki zá ró ok az is, ha va la ki nek ugyan
van adó ja, de ti zen két hó na pot meg ha la -
dó idő szak ra ka pott fi ze té si könnyí tést.
Má sok a ren del ke ző nyi lat ko za tot nem
meg fe le lő en töl töt ték ki, vagy ké sőn ad -
ták be, ezért az APEH már nem tud ta fi -
gye lem be ven ni. Volt olyan is, hogy a ta -
va lyi 0853-as, il let ve 0853E szá mú be val -
lás ré sze ként ér ke zett ren del ke ző nyi lat -
ko za ton az adó azo no sí tó jel, il let ve adó -
szám és a név kö zött össze füg gés hi ba állt
fenn, az az több ma gán sze mély is be azo -
no sít ha tó volt a fel tün te tett ada tok ból. A
mun kál ta tók tól is ér ke zett olyan nyi lat -
ko zat, ame lyet ma ga a ren del ke ző nem írt
alá, il let ve, mi u tán hi ány pót lás ra szó lí tot -
ták fel, a fel szó lí tás után sem tet te ezt meg.
Egyéb ként összes sé gé ben több mint ezer -
két szá zan kö vet tek el va la mi lyen hi bát az
egy há zunk szá má ra adó fel aján lás ról ren -
del ke ző nyi lat ko zat ban.

– So kan elekt ro ni kus úton ad ják be az
adó be val lá su kat, ők a tech ni kai szá mot
már ki vá laszt hat ják a be val lá son be lül,
és nem kell kü lön bo rí té kol ni uk a ren del -
ke ző nyi lat ko za tot.

– Ez nagy elő re lé pést je lent a he lye sen
ki töl tött nyi lat ko za tok te rén. Elekt ro ni -
ku san ki töl tött nyom tat vá nyok nál ugyan -
is ki sebb a té ve dés és el írás le he tő sé ge. A
tech ni kai szá mot ki vá laszt va a rend szer
azon nal meg mu tat ja, me lyik egy ház ról
van szó, így nem tör tén het té ve dés.

– Az or szá gos egy ház ki mu ta tá sa i ban
az ál lam tól ka pott pén zek sze re pel nek, ar -
ról vi szont min dig ke vés szó esik, hogy a
hí vek mennyit ad nak az egy ház, gyü le ke -
ze tük fenn tar tá sá ra.

– Az or szá gos egy ház be vé te le i nek
ki lenc ven hat szá za lé ka ered ál la mi tá mo -
ga tás ból. A gyü le ke ze ti ta gok nak nem az
az el sőd le ges fel ada tuk, hogy fenn tart sák
az or szá gos egy há zat, ha nem az, hogy sa -
ját gyü le ke ze tü ket tá mo gas sák anya gi lag.
Ter mé sze te sen a na gyobb temp lom ta ta -
ro zá sok kor az or szá gos egy ház nak is se -
gít sé get kell nyúj ta nia, de alap ve tő en a hí -
vek ado má nya i ból tart juk fenn temp lo ma -
in kat, gyü le ke ze te in ket, nem pe dig az ál -
lam ál tal adott össze gek ből. Ha összes sé -
gé ben néz zük, ak kor min den bi zonnyal
sok száz mil li ó ról be szél he tünk a gyü le -
ke ze tek összes be vé te le it néz ve is, de er -
ről az or szá gos egy ház nem ve zet nyil ván -
tar tást.

– Az or szá gos egy ház mi lyen nagy be -
ru há zá so kat tá mo ga tott az utób bi idő ben
az egy szá za lé kos be vé te lek ből?

– A ki emelt be ru há zá sok ál ta lá ban
ezek ből a pén zek ből van nak fi nan szí roz -
va. Ki emelt cél volt a dia kó nia te rén a
nyír egy há zi Élim Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon nagy be ru há zá sa, amely re több éven
ke resz tül több mint 230 mil lió fo rin tot
hasz nál tunk fel. Ha son ló kép pen a csil lag -
he gyi sze re tet ott hon öt év alatt 130 mil -
lió fo rint tá mo ga tást ka pott. Az ok ta tá -
si in téz mé nye ket te kint ve ko mo lyabb
ki adást je len tett a bé kés csa bai gim ná zi -
um hoz kap cso ló dó kol lé gi um meg vá -
sár lá sa – négy év alatt 320 mil lió fo rint –
és a bony há di gim ná zi um tor na csar no -
ká nak meg vá sár lá sa, 50 mil lió fo rint. Ki -
emelt gyü le ke ze ti be ru há zá sok ra, fel újí -
tá sok ra az el múlt négy év alatt több mint
négy száz mil lió fo rin tot for dí tot tunk.

g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Mi ért fon tos az adó 1-á nak fel aján lá sa?
In ter jú Csor ba Gá bor ral, az MEE Gazdasági Osztályának vezetőjével

b Eck hart mes ter (Meis ter
Eck hart vagy Eck hart von
Hoch he im) egyi ke azok -
nak a nagy kö zép ko ri gon -
dol ko dók nak, akik bib li ai
lá tá suk kal és tan té te le ik kel
ma guk is hoz zá já rul tak a
lu the ri re form gon do la tok
meg szü le té sé hez. A Do -
mon kos-ren di szer ze tes,
akit teo ló gus ként, nagy
ha tá sú gon dol ko dó ként és
egy ben a né met misz ti ka
leg je le sebb kép vi se lő je ként
tar ta nak szá mon, hét száz -
öt ven év vel ez előtt a tü rin -
gi ai Hoch he im ben lát ta
meg a nap vi lá got. A kö vet -
ke zőkben rá em lé ke zünk.

Eck hart 1275 kö rül lett az er -
fur ti Do mon kos-ren di ko los -
tor no ví ci u sa. Fel sőbb ta nul -
má nya it (stu di um ge ne rale) a
do mi ni ká nus ren di fő is ko lán
foly tat ta Köln ben. Itt avat ták
pré di ká tor rá, ahon nan Pá rizs -
ba ve ze tett az út ja. A hí res
egye tem 1293/94-es té li sze -
mesz te ré re már mint bac ca la -
u re us sent en ti a ri us irat ko zott
be. E be jegy zés ből ki de rül,
hogy ek kor ra már el sa já tí tot -
ta a teo ló gi ai fa kul tá sok ha gyo -
má nyos tan anya gá nak, Pet rus
Lom bar dus (1095/1100–1160)
Li ber sent en tia rum cí mű mű -
vé nek anya gát. Ez után ha za -
ren del ték, és ki ne vez ték a pré -
di ká tor test vé rek er fur ti ko los -
to ra pri or já nak, il let ve a tü rin -
gi ai rend tar to mány he lyet tes
ve ze tő jé nek. 

1302-től új ra Pá rizs ban ta -
lál juk, ahol el nyer te a teo ló gia
dok to ra cí met, és meg bíz ták a
nem fran cia nem ze ti sé gű hall -
ga tók szá má ra fenn tar tott do -
mi ni ká nus tan szék ve ze té sé -
vel. Elő adá so kat tar tott, dis pu -

tá kat ve ze tett, és mint a pré -
di ká tor rend tag ja – ma gá tól
ér te tő dő en – rend sze re sen
pré di kált.

A kö vet ke ző év őszén a te -
rü let ren de zés so rán lét re jött
szász or szá gi rend tar to mány
pro vin ci á li sá vá (ve ze tő jé vé)
vá lasz tot ták. A Strass burg -
ban 1307 pün kösd jén meg -
tar tott ge ne rá lis káp ta la non a
cseh rend tar to mány he lyet tes
ve ze tő jé vé ne vez ték ki.

1311-től új ra a nem fran cia
nem ze ti sé gű hall ga tók ta ná ra
lett a pá ri zsi egye te men, ami
iga zi ki tün te tés nek szá mí tott,

mi vel e meg tisz tel te tés ben ad -
dig csak Aqui nói Ta más nak
(1225–1274) le he tett ré sze.

Éle té nek kö vet ke ző év ti ze -
dét – for rá sok hi á nyá ban –
ho mály fe di. Egyes ku ta tók
sze rint dél né met apá ca ko los -
to rok (Ka t ha ri nen tal és Öten -
bach) lel ki ve ze tő je ként mű kö -
dött. 1324-től új ra Köln be ke -
rült, és a ko ráb ban Al ber tus
Mag nus (1200k–1280) ál tal
irá nyí tott stu di um ge ne rale
pro fesszo ra lett.

Ok ta tói te vé keny sé gét
azon ban nem so ká ig foly tat -
hat ta, mi vel rend tár sai tév ta -
ní tá sok ra hi vat koz va fel je -
len tet ték a köl ni ér sek nél
(Hein rich II. von Vir ne burg,
1244/1246–1332). Ink vi zí ció
elé ál lí tot ták, és el ső kör ben
48, majd pe dig 59 ha mis té -
telt-ki je len tést vél tek fel fe -
dez ni Eck hart meg je lent mű -
ve i ben és ige hir de té se i ben.
A vád lott a pá pá hoz fel leb be -
zett, sőt sze mé lye sen uta zott
Avig non ba, hogy tisz táz za
ma gát. A pá pa, XXII. Já nos
(1245/1249–1334) ta nács adói
tes tü le te a fel so rol tak kö zül
vé gül 28-ról ál la pí tot ta meg,
hogy he re zist (tév ta ní tást)
tar tal maz. 

A vé gig őri zet ben tar tott
mes ter vé gül nem ér te meg az
el já rás vé gét. A pá pa 1328. áp -
ri lis 30-án kelt le ve lé ben kö zöl -
te Köln ér se ké vel, hogy Eck -
hart mes ter még az el já rás vé -
gez te előtt el hunyt… Az 1329.
már ci us 27-én kelt In ag ro do -
mi ni co kez de tű pá pai bul lá ban
a már em lí tett 28 té tel ből vé -
gül is 17-et ítél tek el mint tév -
ta ní tást, a töb bi vel pe dig he ves
po lé mi át foly tat tak.

Eck hart mes ter la tin, il let -
ve né met nyel vű mű ve it alap -
ve tő en há rom cso port ra oszt -
hat juk: rend sze res teo ló gi ai

mű vek (pél dá ul az
Opus tri par ti tum),
bib li ai kom men tá -
rok (pél dá ul Mó zes
el ső és má so dik
köny vé ről, az Éne kek
éne ké ről, Já nos evan -
gé li u má ról), il let ve
ige hir de té sek (mint -
egy 127). 

A mes ter ön ma -
gát sok kal in kább tar -
tot ta „élő mes ter nek”
(Le be me is ter), aki a
lel ki em be re ket Is -
ten hez ve ze ti, mint
„elő adó mes ter nek”
(Le se me is ter), aki kü -
lön bö ző el kép ze lé -
sek, vé le mé nyek mű -
velt ok ta tó ja és to -

vább adó ja. A sko lasz ti ka ki dol -
go zott út ja i val (via) szem ben
azt val lot ta, hogy a Te rem tő vel
bár ki kap cso lat ba ke rül het,
akár pa pi köz ve tí tés vagy az
egy ház dog ma ti kus ta ní tá sa
nél kül is. Eb ből kö vet ke ző en
egy ér tel mű kri ti kát gya ko rolt a
kö zép ko ri val lá si-egy há zi kül -
ső sé gek kel szem ben. Sa ját ta -
ní tá sá ról úgy vé le ke dett, hogy
az nem más, mint az Ige, a
Szent írás teo ló gi á ja, mely
Krisz tust mint Is ten há rom fé -
le (te rem tő, meg vál tó és be tel -
je sü lő) sza vát jár ja kö rül. 

g Dr. Blázy Ár pád

Eckhart mester
Hét száz öt ven éve szü le tett

a re for má ció egyik je les elő fu tá ra

Az er fur ti pré di ká to rok temp lo má nak
Eck hart-ka pu ja 
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A hat va nas évek vé gén Ame ri go Tot
vi har ként rob bant be a ma gyar mű -
vé sze ti élet be. Több év ti ze des ró mai
tá vol lét után élénk fi gye lem mel kí sér -
ték lá to ga tá sát, ki ál lí tá sa it Bu da pes -
ten és vi dé ken. Leg töb ben olasz
szob rász nak hit ték, és in kább élet le -
gen dá ját hall gat ták, mint néz ték iz -
gal mas mű ve it.

Pe dig az 1909-ben szü le tett Tóth
Im re, a fe hér vár csur gói pa raszt fiú
min dig is ma gyar nak val lot ta ma gát.
An nak el le né re, hogy ösz tön dí jas ként

már a har min cas évek től kül föl dön élt
és dol go zott. Szerb An tal is meg em -
lí ti – név nél kül – Utas és hold vi lág
cí mű re gé nyé ben: „A szob rász gya log
jött Drez dá ból Ró má ba, a Via Fla mi -
ni án jött be, azon az úton, amely ről
gim na zis ta ko rá ban meg ta nul ta, hogy
ott vo nul tak be min dig észak fe lől a
győ zel mes ide ge nek. Az után ide ért
fel az el ső es te, a Gi a nic o ló ra. Meg -
vár ta, amíg a park ból min den kit ki -
ker get nek, és be zár ják a ka put. Ak kor
át má szott a fa lon, és ott aludt egy bo -
kor ban, Ró ma fö lött, lá bá nál a Vá ros.
Haj nal ban fel kelt, le vet kő zött, és
meg für dött az Ac qua Pa o la me den -
cé jé ben, a klasszi kus vi zek ben.”

Ame ri go Tot va ló ban na gyon
mély ről in dult, de te het sé ge, szí vós -
sá ga meg hoz ta ne ki az el is me rést. Be -

fo gad ta a vi lág; szá mos pá lyá za tot
nyert, ko moly dí ja kat ka pott, hí res
mú ze u mok és ma gán gyűj tők félt ve
őr zik mun ká it.

Örök kí sér le te ző volt: bronz, kő,
már vány, be ton, fa, acél és üveg egy -
for mán sze líd dé vált ke ze kö zött.
Fi gu ra tív és abszt rakt vé gig kí sér te
szob rá szi pá lyá ját és ára dó, erő től
duz za dó gra fi ká it is. 

A vi lág meg is me ré sé nek és a meg -
is mert el mon dá sának a vágya haj tot -
ta egész éle té ben. Ko mor és já té kos
mű vei föl mu tat ják a múl tat és a je -
lent, az em be ri ma gányt és ár va sá got.
Tóth Im re bib li ás bronz er dői, re pe -
de zett kő csip ke ar cai sor sun kat ér tel -

me zik. Telt, igé ző női és ka vics -
asszo nyai a sze re lem him nu szát zen -
gik, ős anya tor zó ja az élet hi tet és a
hal ha tat lan sá got. Vas ször nyei a go -
nosz nem szű nő gyű lö le té re fi gyel -
mez tet nek.

A szob rász ról a leg fon to sab bat
ke ve sen vet ték ész re: tud ni il lik hogy
eu ró pai. Ép pen ezért nem ze ti szí nű
ki sa já tí tá sa ba dar ság len ne. Az is,
aho gyan a kö szön tők ot rom ba és
ért he tet len ál lí tá sai is bán tó ak. Bi -
zony a fél te het sé gek nem örül tek
ha za lá to ga tá sá nak, fan tasz ti kus si ke -
re i nek, ahogy für dött a nép sze rű ség -
ben. Szin te nem ze ti ün nep volt szü -
lő fa lu já ban, mi kor édes any ja és gye -
rek ko ra em lé ké re al ko tott szob rát, a
Csur gói Ma don nát fel ál lí tot ták a
temp lom kert jé ben. Vagy a Gö döl lői
Ag rár tu do má nyi Egye tem au lá já ban
A Mag apo te ó zi sát.

Az 1984 decemberében elhunyt
Ame ri go Tot nak, Tóth Im ré nek úgy
ala kult a sor sa, hogy a tör té nel mi vi -
ha rok ban nem csak te het sé ge, de
em ber sé ge tar tot ta meg mű vész nek.

És még va la mi: a Mű csar nok ban
ren de zett 1969-es be mu tat ko zá sa
előtt már is mert volt az eu ró pai
szob rá szat tal fog lal ko zó szak em be -
rek előtt. S Itá li á ban, ahogy más or -
szá gok ban is, nem ad nak ko moly
meg bí zást gyen ge mun ká ra. 

No, de hagy juk a go nosz ko dá so kat!
Örül jünk, hogy a te rem tés lá zá ban
meg szü le tett a ha tal mas élet mű. Bú -
sul junk, hogy ki csit a sen ki föld jén vá -
ra ko zik. Az el ső a leg fon to sabb, a má -
so dik, a fel fe de zés csak idő kér dé se. 

Ame ri go Tot for ma rend je min -
dig or ga ni kus rend. Ha va la mi ben ke -
res het jük a nép hez, a gye rek kor hoz
kö tő dést, az a hu ma niz mus vál la lá sá -
ban lel he tő fel. A mun kák in tel lek tu -
á lis igé nyes sé gé ben. Ma gya rán az
erős pa rasz ti gyö ke rek el nyű he tet len -
sé gé ben. A ve szen dő em ber cent rum -
ba ál lí tá sá ban.

A bib li ai té mák fel dol go zá sa, a
köz éle ti ese mé nyek re va ló re a gá lás,
port rék a je le sek ről vagy az épü le tek -
hez kap cso ló dó mun kák, a ró mai
olim pia meg bí zá sai fel fe lé íve lő egy -

sé get al kot nak. A Csur gói Ma don na,
a va ti ká ni dom bor mű vek, A Mag
apo te ó zi sa egy-egy ars po e ti ca az
élet mű ben.

A kor társ Ju hász Fe renc vers sel kö -
szön töt te a nagy szob rászt: „Vi lág -
nagy ke zé vel / ha mű vet for máz
Ame ri go Tot, vi lág be szé dűt, min dig
/ ezt te szi, mint a tom bo ló, győz tes,
is ten-ere jű / vég zet-elő dök: Mi che -
lan ge lo, Ve ron ese, Do na tel lo. / És
most ő is az: tom bo ló, győz tes: vá la -
sza min dig / az igen. Vá la sza min dig
a mű vé szet győz tes re mé- / nye a le -
he tet len ha lál ban. Vá la sza a hit, a te -
rem tés / meg ma ra dás-bi zal ma: a
Mag ban, a Csí rá ban, a Me ren gő /
Ma don ná ban, az anyag min den Mű -
vé szet-Aka ra tá ban.”

g Feny ve si Fé lix La jos

K ÉT OR SZ ÁG , E G Y SZ ÍV

Aki Ró má ig gyalogolt
Ame ri go Tot, a ma gyar–olasz szob rász

Kass Já nos* gra fi kus mű vész:

Ró má ban ta lál koz tam ve le elő ször.
Nem volt nagy mű ter me, de az egyik
leg szebb he lyen, te le gyö nyö rű kis -
plasz ti kák kal. Ép pen a Le o nar do és
a Mi che lan ge lo ne vű új ha jók nak a
dom bo rí tá sán dol go zott. Nagy sze rű
em ber volt, te le di na miz mus sal, köz -
lé si vággyal. 

Hi á ba be szélt ő ola szul, az anya -
nyel ve ma gyar volt, s ki fe jez ni ma gát
csak így tud ta. Szé pen, íze sen be szélt;
csur gói pa raszt gye rek volt, és ezt
egész éle té ben meg őriz te. Mi kor be -
teg lett, a Kút völ gyi-kór ház ban ka -
pott egy kü lön szo bát, s kap ta a
ház he lyet a Vár ban, amit so ha be
nem tu dott lak ni, mert ak kor már
olyan be teg volt, hogy a lép csőn
nem bírt men ni. 

A nők szá má ra imá dott fér fi, mint
mű vész ki fe je zet ten vir tu óz al ko tó. Éh -
ség gel volt te le ha zá ja iránt, szom jas a
ma gyar nyelv re, szép szó ra, hogy kor -
tyol has sa. Sze ren csé re ő nem lát hat -
ta azt, amin mi vé gig men tünk meg az
or szág is. Ez a ször nyű gengsz ter vi lág
ho gyan tag lóz ta le az em be re ket! Ne -
ki a szeb bik ol da la ma radt meg. 

Meg le pett, hogy a századik szü le -
tés nap ján mi lyen csú nyán ír nak ró -
la. Te het sé gét és si ke re it nem tud ják
meg bo csá ta ni; az, hogy va la ki füg get -
len vi lág pol gár, jön-megy, mint egy
ark an gyal, ez na gyon gyű lö le tes. De
hát ez le pe reg ró la, el osz lik majd a
köd, és tisz ta fény ra gyog ja be ha tal -
mas élet mű vét.

* Az Evangélikus Életnek adott
nyi   lat kozata óta elhunyt gra fi kus mű -
vész re lapunk következő számában
em lé kezünk. – A szerk.

Kol ler Edit ga lé ria tu laj do nos:

Az ak ko ri olasz or szá gi ma gyar
nagy kö vet se gít sé gé vel is mer tem
meg. Ame ri go Tot is tud ta, hogy
csak a Kol ler Ga lé ri á ba sza bad
men nie, mert az biz tos si ker. Fér -
jem nek sok ügy nö ke volt, akik el ad -
ták a mun ká it. Be le te tet te az új ság -
ba: „Ame ri go Tot va sár nap dél után
4 óra kor de di kál.” Nem fért be a tö -
meg, annyi an jöt tek. Mi kor Gyur -
ka, a fér jem el szá molt ve le, Im re
annyi pénzt ka pott, hogy egy sze rű -
en ne ki esett a kö ze li fal nak, mert
nem akar ta el hin ni. Meg hí vott ben -

nün ket va cso rá ra, mi ide hív tuk a
ház hoz. 

Egy szer egy fi a tal új ság író nő vel
jött, de volt itt Pa u lá val is, az iga zi
nagy sze rel mé vel, aki Ró má ban élt,
s a ha gya ték nagy ré szét örö köl te. A
Vár ne gyed ben ka pott tel ket, s A
Mag apo te ó zi sa cí mű mun ká ja fe jé -
ben ar ra épí tet tek egy szép la kást. A
ba rá tok so kat se gí tet tek, így vi szony -
lag gyor san el ké szült. Így ke rül tünk
az után a bé relt ház ba, ahol most a
Kol ler Ga lé ria is van, s a fér jem a ki -
lenc örö kös től vá sá rol ta ki. 

A ma gyar szob rá szok kal Im re ad -
dig volt jó ban, amíg Olasz or szág ban
volt, ahogy ide meg ér ke zett, nem ma -
radt, csak Ma krisz Aga mem non. Mi
vit tük le Imrét Bor sos Mik lós hoz
Ti hany ba. A kert ben ki csit fa gyos volt
a han gu lat, de a mű te rem ben a jó há -
zi bor mel lett már vi dá man be szél -
get tek. Hab zsol ta az éle tet, és na gyon
so kat dol go zott. És ami a leg fon to -
sabb, ma gyar nak tar tot ta ma gát tel -
jes mér ték ben. Tö ké le te sen be szélt
ma gya rul, an nak el le né re, hogy rég -
óta kint élt. Biz tos nem érez te ma gát
ide gen nek. 

Min den ki ál lí tá sá nak, sze rep lé sé -
nek nagy si ke re volt, mert te het sé ges
és szor gal mas em ber volt. Mást ne
mond jak, mi nem mond tuk, hogy
Ame ri go Tot, ne künk min dig csak
Tóth Im re volt, Im re, a sze ret ni és
tisz tel ni va ló ba rát.

Sze lé nyi Ká roly fo tó mű vész:

Szok ták mon da ni, hogy a fo tog rá fus
olyan, mint a rá dió ri por ter: pil la na -
tok alatt ész re ve szi az il le tő egyé ni -
sé gét, eset le ges két szí nű sé gét. 

Ame ri go Tot se gí tő kész fér fi volt,
aki na gyon sok mun kát ka pott, sőt
ak kor egy dél-olasz or szá gi egye te -
men is ta ní tott. Bár mi kor be ál lí tot -
tam hoz zá, atyai sze re tet tel fo ga -
dott. A va ti ká ni ma gyar ká pol na
kap csán let tünk ba rá tok. Ki men tem
a mű ter mé be, és na gyon sok fo tót
ké szí tet tem. Azt ta pasz tal tam, hogy
a ké szü lő ká pol na egye sí tet te a mű -
vé sze ket, és min den ki nek a sze me
ki csit Ró ma fe lé te kin tett. Fel be csül -
he tet len tett volt, po li ti kai és er köl -
csi ala pon is, jó vissz hang ja volt a vi -
lág ban. 

Eb ben az idő ben Ró má ban két

bá zis lé te zett: az egyik Sző nyi Er zsi -
ke „Triz nya-kocs má ja”, a má sik Tót
Im re. (Volt más is, egy al ka lom mal
el men tem Má ra i val egy ven dég lő -
be, ki de rült, hogy egy ötven éve Ba -
la ton fü red ről ki ván do rolt szer ze -
tes ve ze ti.) 

Ma gyar or szág pró bált nyit ni, meg -
ren dez ték a Budapesti Ta va szi Fesz -
ti vált. Meg hív ták And ré Ker tészt,
Tót Im rét és még sok je les mű vészt.
Im re nem kí vánt a Vár ban ka pott la -
ká sá val mást ten ni, mint kül föl dön.
A leg kü lön bö zőbb szob rá szo kat
meg hív ta, aki ket nem csak ete tett, de
el vit te sa ját mű he lyé be, és élet re
szó ló szak mai se gít sé get adott ne kik.
A századik szü  le tés nap já ra ren de zett
ki ál lí tá sok leg fá jóbb pont ja, hogy
nem dom bo rítot  ta ki ezt a ba rá ti
kap cso la tot. 

Na gyon ma gas szin tű szob rá sza -
tot mű velt, ha tal mas élet mű vet te -
rem tett! Hagy juk, hogy az em be rek
szem be ta lál ják ma gu kat Ame ri go
Tot mun ká i val, mél tó mó don, jól
meg vi lá gít va, nem egy ku pac ba
össze do bál va!

g – feny ve si –

Val lo má sok Ame ri go Tot ról

A Mag apo te ó zi sa című kompozíció a Szent István Egyetem gödöllői
épületének aulájában

Látogatók a Csur gói Ma don na előtt

kultúrkörök
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Ez az esz ten dő im már a ti zen nyol ca -
dik, ami kor meg szer vez zük Ma gyar -
or szá gon is a nem zet kö zi bör tön -
misszi ós ima he tet. Idén is meg küld -
jük mint egy 2750 – kü lön bö ző fe le -
ke zet hez tar to zó –gyü le ke zet nek,
egy ház köz ség nek fel hí vá sun kat, az
ima hét prog ram ját. 

Há lá sak va gyunk az Is ten nek,
hogy egy re töb ben csat la koz nak fel -
hí vá sunk hoz, és egy re töb ben van nak
azok is, akik a bör tön misszió szol gá -
la tá ban részt vesz nek. Hisszük, hogy
szol gá la tunk nem hi á ba va ló, és van -
nak ered mé nyei e vi lág ban. 

A vi lág mint egy száz or szá gá ban
szer ve zik meg a bör tön misszi ós ima -
he tet, ezért sze re tet tel kér jük most lel -
kész test vé re in ket, hogy ezen a hé ten,
a szo ká sos al kal ma i kon kap cso lód ja -
nak be az imád ság ba, ra gad ják meg az
al kal mat, és az is ten tisz te le te ken be -
szél je nek er ről a min den kit érin tő és
ér dek lő ügy ről, s el ső sor ban ar ról,
hogy Jé zus Krisz tus az Igaz ság, őná -
la van a meg bo csá tás és az ir ga lom.
Cso dá la tos üze net ima he tünk mot tó -
ja: Van-e egy hely a te asz ta lod nál?

Sze re tet tel kér jük a gyü le ke ze te ket,
hogy anya gi lag is tá mo gas sák ne héz
kö rül mé nyek kö zött vég zett szol gá -
la tun kat, kü lö nö sen is azért, hogy a
gyer me kek kö zött vég zett An gyal fa-
prog ra mun kat foly tat ni tud juk. Szol -
gá la tunk ab ból a hit ből fa kad, me lyet
a fel tá ma dott Jé zus Krisz tus bí zott
ránk: „Men je tek el te hát, te gye tek
ta nít vánnyá min den né pet, meg ke -
resz tel ve őket az Atyá nak, a Fi ú nak
és a Szent lé lek nek ne vé ben, ta nít va
őket, hogy meg tart sák mind azt, amit
én pa ran csol tam nek tek; és íme, én
ve le tek va gyok min den na pon a vi lág
vé ge ze té ig.”

Ez a pa rancs hív most min ket is,
ima he tünk kér dé se ki hí vás szá -
munk ra.

g Ro szík Gá bor
evan gé li kus lel kész,  

a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság
és a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi

Szer ve ze tének elnöke

Áp ri lis 18–25.: bör tön misszi ós ima hét
Áp ri lis 18. va sár nap: a fog va tar -
tot tak és a bör tön misszió va sár -
nap ja. Az Úr ir gal má ért az el ítél -
tek fe lé, a sza ba dul ta kért, csa lád -
ja i kért, gyer me ke i kért, az ál do -
za to kért és a bör tön misszi ó ért.
Hogy az el ítél tek meg ért sék az Úr
gon dos ko dá sát, re mény ked je -
nek, és ke res sék a bűn bo csá na -
tot. A ra bo kért, hogy meg bé kél -
je nek az ál do za tuk kal, a csa lád -
dal és a tár sa da lom mal.

Áp ri lis 19. hét fő: a hely re ál lí tó
igaz ság szol gál ta tás nap ja. Hogy
az igaz ság ke gye lem mel tel jes
le gyen. A tör vény al ko tó kért,
hogy olyan tör vé nye ket hoz za -
nak, ame lyek a bű nö zők meg té -
ré sét és tár sa dal mi be il lesz ke dé -
sét se gí tik. A bí rá kért, hogy igaz -
sá gos íté le te ket hoz za nak, és
mun ká ju kat igaz ság és kö nyö rü -
le tes ség ve zé rel je.

Áp ri lis 20. kedd: az ál do za tok
nap ja. Hogy az ál do za tok vi -
gasz ta lást ta lál ja nak az Úr ban.
Hogy meg ta nul junk ir gal ma sok
len ni azok kal, akik fáj dal mat
okoz tak.

Áp ri lis 21. szer da: a sza ba -
dul tak nap ja. A sza ba dul ta kért,
hogy meg ta lál ják he lyü ket a kö -
zös ség ben. A volt fog va tar tot ta -
kért, hogy csa lád juk ban és a tár -
sa da lom ban meg ér tés re ta lál ja -
nak. Hogy mi kor új éle tet kez de -
nek, ké pe sek le gye nek el len áll ni
a kí sér tés nek. 

Áp ri lis 22. csü tör tök: a bün te -
tés-vég re haj tás nap ja. A bör -
tön pa rancs no ko kért és csa lád ja -
i kért, hogy meg be csül jék őket. A
bör tö nök ben dol go zó kért, hogy
ir ga lom mal vé gez zék mun ká ju -
kat, és bá to rít va, re ményt ad va
cse le ked je nek hi va tá suk gya kor -
lá sa köz ben.

Áp ri lis 23. pén tek: a bör tön ben
lé vők csa lád já nak nap ja. Az el -
ítél tek csa lád ja i ért, kü lö nö sen a
gyer me ke kért, hogy szebb jö vő -
jük le gyen. Az ott hon ma radt
csa lá dért, hogy a tá vol lét ne
gyen gít se sze re te tü ket, és tá mo -
gas sák egy mást. Ta lál ja nak ir gal -
mat az Úr ban, és vi sel jék tü re -
lem mel azt a meg pró bál ta tást,
hogy hoz zá tar to zó juk tá vol van.

Áp ri lis 24. szom bat: a bör -
tön lel ké szek, misszi ó sok nap ja. A
bör tön lel ké sze kért és ön kén te se -
kért, hogy az Úr ad jon erőt, ki -
tar tást és tü rel met mun ká juk hoz.
Hogy a fegy őrök és az el ítél tek is
se gít sé get kap ja nak a bör tön lel -
ké szek től és a misszi ó sok tól.

Áp ri lis 25. va sár nap: a meg bé -
ké lés nap ja. Hogy a fog va tar tot tak
a ke reszt hez jöj je nek, ahol a sze -
re tet és az igaz ság ta lál ko zik.
Hogy a fog va tar tot tak meg bé kél -
je nek az ál do za ta ik kal, csa lád juk -
kal és más kö zös sé gek kel.

Imádkozzunk!

Ke vés do log jobb an nál, mint egy kel -
le mes va cso rát el fo gyasz ta ni fi nom
éte lek kel, ba rá tok kal, jó han gu lat ban.
Akár mi kor a fe le sé gem mel ilyes mit
ter ve zünk, el ke rül he tet le nül fel me -
rül a kér dés – kit is hív junk meg?!
Aho gyan szé pen össze ál lít juk a ven -
dég lis tát, min dig meg pró bá lunk fi -
gyel ni ar ra, hogy a tár sa ság tag jai il -
lesz ked je nek egy más hoz. Sem mi -
kép pen sem akar juk, hogy egy ilyen
kel le mes al kal mat egy-egy né zet el -
té rés a ven dé ge ink közt, el ha ló pár -
be szé dek, avagy kel le met len tá vol -
ság tar tás el ront son. Ép pen ezért
meg le he tő sen óva to san vá lo gat juk
össze ven dé ge in ket.

A ma gas ran gú kö zös sé gi ve ze tő, aki
meg hív ta Jé zust a szom ba ti va cso rá ra,
va ló szí nű leg be le sem gon dolt, hogy ez
a meg hí vás ho vá is ve zet het. Min den
ak kor kez dő dött, ami kor a va cso rá ra
ve ze tő úton Jé zus szem be ta lál ko zott a
sor vadt ke zű em ber rel, aki nyil ván va -
ló an szen ve dett. „Sza bad-e szom ba ton
gyó gyí ta ni, vagy nem?” – kér dez te Jé -
zus ven dég lá tó já tól és azok tól, akik ve -
le vol tak. Ami kor ők úgy dön töt tek,
hogy nem vá la szol nak, Jé zus szán dé -
ko san meg állt, ki nyúj tot ta ke zét, és
meg gyó gyí tot ta azt az em bert, akit meg
sem hív tak a va cso rá ra.

Ami kor meg ér ke zett ven dég lá tó ja
ott ho ná ba, a ven dé gek már ver seng -
tek a leg jobb ülő he lye kért – azért, hogy
az asz tal fő mel let ti meg tisz te lő he lye -
ken ül hes se nek. Mi kor Jé zus lát ta,
hogy mi fo lyik kö rü löt te, egy tör té ne -
tet kez dett el me sél ni a me nyeg ző re ér -
ke ző ven dég se reg ről, akik si e tő sen

ke re sik ma guk nak a fő he lyet. Ám a
gaz da köz li ve lük, hogy rossz hely re ül -
tek, és a ke vés bé kí vá na tos he lyek re
kül di át őket, mert fon to sabb ven dé -
gek ér kez tek. „Ha nem ha meg hív nak,
menj el, ülj le az utol só hely re, hogy
ami kor jön az, aki meg hí vott, így szól -
jon hoz zád: Ba rá tom, ülj fel jebb!”

Az után szólt Jé zus ah hoz is, aki őt
meg hív ta: „Ha ebé det vagy va cso rát

ké szí tesz, ne a ba rá ta i dat hívd meg,
ne is a test vé re i det, ro ko na i dat vagy
gaz dag szom szé da i dat, ne hogy vi -
szon zá sul ők is meg hív ja nak té -
ged. Ha nem ha ven dég sé get ren de zel,
sze gé nye ket, nyo mo ré ko kat, sán tá -
kat, va ko kat hív jál meg, és bol dog le -
szel, mert nincs mi ből vi szo noz ni uk.
Te pe dig vi szon zás ban ré sze sülsz
majd az iga zak fel tá ma dá sa kor.”

Az el múlt két ezer év ben, ami e
ven dégség óra el telt, a ban ket tek és

va cso rák mit sem vál toz tak. Jel lem -
ző mó don, ha ki nyit juk ott ho nunk aj -
ta ját, a leg jobb ven dég se reg gel
vesszük kör be ma gun kat. Egy há zi va -
cso rá kon, gyü le ke ze ti reg ge li ken,
üz le ti ebé de ken vagy akár a csa lá dom
és ba rá ta im asz ta lá nál is na gyon rit -
kán ta lá lom ma gam bör tön vi selt
em be rek, pros ti tu ál tak, haj lék ta la -
nok, me le gek és lesz bi ku sok, al ko ho -
lis ták vagy vesz te sek tár sa sá gá ban –
akik szin tén meg hí vást kap tak vol na,
és aki ket öröm mel fo gad tak vol na
épp úgy, mint en gem.

De nem ke rül he tem ki a jé zu si tör -
té ne tet – mi vel a kér dés sze mé lye sen
ne kem szól: van-e hely az asz ta lom -
nál azon ven dé gek szá má ra, aki ket Jé -
zus meg ne ve zett?

Per sze ez a kér dés nem csu pán ar -
ra vo nat ko zik, hogy szo rí tunk-e he -
lyet az asz tal nál, ha nem ar ra, hogy ki -
nyújt juk-e ke zün ket a sze gé nyek és
rá szo ru lók fe lé, és meg hív juk-e mind -
azo kat, aki ket ed dig ki zár tunk ven -
dég sze re te tünk és ba rát sá gunk asz -
tal tár sa sá gá ból.

Ez alatt az ima hét alatt ez a jé zu si
tör té net jön el kö zös sé günk be: van-
e hely csa lá dunk és ba rá ta ink, egy há -
zunk és gyü le ke ze tünk, vál lal ko zá -
sunk és szo ci á lis in téz mé nye ink asz -
ta lá nál most sza ba du ló nő- és fér fi -
test vé re ink, csa lád ja ik, ál do za ta ik
szá má ra. Mert so sem le het tud ni, ki
jön ne hoz zád ven dég ség be. 

Ta láld ki, hogy ki jön ne!
g Ronald W. Nikkel,

a Nemzetközi Testvéri
Börtöntársaság (PFI) elnöke

„Ha nem ha ven dég sé get ren de zel, sze gé nye ket, nyo mo ré ko kat, sán tá kat, va ko kat hív jál meg, és bol dog le szel, mert
nincs mi ből vi szo noz ni uk. Te pe dig vi szon zás ban ré sze sülsz majd az iga zak fel tá ma dá sa kor.” (Lk 14,13–14)

Van-e egy hely a te asz ta lod nál?

Igen tisz telt Ér sek Úr! Igen tisz telt El nök Úr!
Sze re tett Test vé re ink a Jé zus Krisz tus ban!

Mé lyen meg ren dült lé lek kel vet tük a fáj dal mas
gyász hírt a len gyel el nö ki re pü lő gép ka taszt ró -
fá ja kö vet kez té ben el hunyt ki lenc ven hat test vé -
rünk tra gi kus ha lá lá ról. Szí ven ütött ben nün ket
a len gyel ál lam el nök és fe le sé ge, va la mint ma gas
ran gú po li ti ku sok, ka to na tisz tek, to váb bá a ró -
mai ka to li kus, az or to dox és a pro tes táns egy há -
za kat kép vi se lő fő pász to ri sze mé lyi sé gek, kö zöt -

tük Adam Pilch pro tes táns és Mi ron Cho da kows -
ki or to dox tá bo ri püs pök tra gi kus el vesz té se.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak tag egy há zai és a ve lük együtt mű -
kö dő kö zös sé gek ne vé ben imá ink ban hor doz -
zuk a föl di élet ből el tá vo zot ta kat, csa lád tag -
ja i kat, a Len gyel Öku me ni kus Ta nács tag egy -
há za i nak gyü le ke ze te it és az egész len gyel
nem ze tet. Őszin te rész vé tünk je le ként imád -
sá gos lé lek kel csat la ko zunk a te me tés ide jén
a ma gyar nép együtt ér zé sé nek ki fe je zé sé -

hez. Áp ri lis 14-én, szer dán es te öku me ni kus
gyász is ten tisz te le ten ve szünk részt a bu da pes ti
Szent Ist ván-ba zi li ká ban.

A tra gi kus kö rül mé nyek kö zött el huny ta -
kat ab ban a re mény ben ajánl juk Is ten vég te -
len ke gyel mé be, hogy Krisz tu sért az örök élet
ré sze sei lesz nek. Is ten vi gasz ta ló ke gyel me önt -
sön re ményt meg tört s gyá szo ló szí vünk be!

A ha gyo má nyos és szí vé lyes len gyel–ma gyar
test vé ri össze tar to zás az élet eme ne héz hely -
ze té ben fűz ze még szo ro sabb ra kap cso la ta in -

kat, s a Min den ha tó ad jon az el hunyt ma gas
ran gú ve ze tő sze mé lyi sé gek he lyé be bölcs, ha -
zát és egy há za kat kor mány zó ve ze tő ket.

„…és Is ten bé kes sé ge, mely min den ér tel met
meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí ve te ket és gon -
do la ta i to kat a Krisz tus Jé zus ban.” (Fil 4,7)

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csa el nök sé gé nek ne vé ben

Dr. Bó na Zol tán fő tit kár
D. Sze bik Im re el nök

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa el nök sé gé nek le ve le
a Len gyel Öku me ni kus Ta nács el nö ké nek és kö zös sé gé nek
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b Köz is mert sze mé lyi sé ge egy há zunk nak dr.
Zsig mondy Ár pád. Az idén nyolc va na dik
élet évét be töl tő evan gé li kus lel kész ről úgy
tart ják, akik is me rik: két lá bon já ró le xi kon.
Je len leg is az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár
mun ka tár sa ként dol go zik. Ki vé te les te het sé -
gek so rát fel vo nul ta tó csa lád já ról és nem át -
la gos élet út já ról be szél get tünk ve le.

– A Zsig mondy csa lád rá ter mett tiszt ség vi se lő -
ket és buz gó hí ve ket adott egy há zunk nak. A csa lád
tör té ne tét il le tő en Ön nél nincs il le té ke sebb, hi szen
eb ből ír ta le vél tá ro si szak dol go za tát és dok to ri
disszer tá ci ó ját.

– A Zsig mondyak a tö rök és az el len re for má -
ció elől hú zód tak az 1620-as évek ben Bárt fá ra (ma
Ke let-Szlo vá kia). Mi vel már ak kor né met for má -
jú ke reszt ne ve ket vi sel tek, ké zen fek vő, hogy más
sza bad ki rá lyi vá ros ból köl töz tek to vább biz ton -
sá go sabb hely re. Nem ze dé ke ken át be csü le tes
ipa ro sok, fő leg ka la po sok vol tak. Ké sőbb volt, akit
mé szá ros nak ad tak a szü lei. Csa lád ne vük ma gyar
ere de tü ket bi zo nyít ja, de mert a kör nyék ről nő sül -
tek, a né met mel lett szlo vá kul is be szél tek. A ve -
ze ték ne vek írás mód ja még a 19. szá zad de re kán
sem volt olyan szi lárd, mint a 20. szá zad ban. A kü -
lön bö ző nyel vi kör nye zet ben úgy ír ták a ne vet,
hogy az a hang zást hű sé ge sen tük röz ze.

– Ho gyan emel ked tek föl jebb a Zsig mondyak tár -
sa dal mi lag?

– A ne gye dik bárt fai nem ze dék ből a Rá kó czi-
sza bad ság harc vé ge fe lé Jan Zsig mondy ka to na vi -
selt ka la pos Kör möc bá nyá ra ke rült, s ott jö ve vény
lé té re egy ház fel ügye lő vé vá lasz tot ták. Jan ötö dik
gyer me ke, Go dof re dus Po zsony ban és Tü bin gen -
ben ta nult. Mint te kin té lyes pi li si lel készt es pe res -
sé vá lasz tot ták. Ko rai ha lá la után any ja – anya gi
ok ból – a leg ki sebb fi át, Sá mu elt ki akar ta ven ni
a kö zép is ko lá ból, és vas ke res ke dő nek szán ta,
azon ban a fi út anyai nagy báty jai – két lel kész – ki -
ta nít tat ták. Fi lo zó fi ai és teo ló gi ai ta nul má nya it Po -
zsony után Wit ten berg ben foly tat ta nagy te het ség -
gel és szor ga lom mal, sze gény sé get vál lal va, kül de -
tés tu dat tal. Két fő ne mes if jú ne ve lő je ként ke rült
vissza Po zsony ba. A fel kí nált, jól fi ze tett pa ró kia
és gim ná zi u mi ál lás he lyett azon ban a lí ce u mi pro -
fesszor ság ra tö re ke dett. Ré gi pro fesszo rát, Fábry
Ist vánt he lyet te sí tet te, lá nyát fe le sé gül vet te, majd
örö köl te apó sa – gyen gén fi ze tett – tan szé két. Ter -
mé szet jo got, tár sa dal mi-gaz da sá gi föld raj zot –
amit ak kor „stá tisz ti ká nak” ne vez tek –, to váb bá
ma gyar tör té nel met, (ó)gö rö göt és hé bert ta ní tott;
az utób bi há rom tárgy nak ma ga ír ta la tin nyel vű
tan köny vét. 

– Sá mu el te het sé gét és jel le mét örö köl ték-e fi ai?
– El ső fia, Adolf, Bécs ben kór ház ve ze tő vé lett

ne ves or vos – se bész és fog or vos, Er zsé bet ki rály -
né fog or vo sa. Ne ki négy fia szü le tett. A leg idő sebb,
Ot tó foly tat ta a fog or vos sá got, és öccsé nek, Emil -
nek út tö rő tár sa volt az al pi niz mus ban. Emil or -
vo si dok to rá tu sá nak meg szer zé se után meg ír ta Az
Al pok ve szé lyei cí mű ké zi köny vét, majd ma ga,
mind össze hu szon négy éve sen, a hegy má szás ál -
do za ta lett. A har ma dik bé csi fiú, Ri chárd el mé -
le ti kol lo id ké mi kus és a jé nai üveg gyár gya kor ló
ve gyé sze volt, a memb rán szű rő ért és a mik rosz -
kóp tö ké le te sí té sé ért 1927-ben No bel-dí jat ka pott.
Az oszt rá kok és a né me tek is ma gu ké nak vall ják,
de ő mint ma gyar szü lők fia nem szé gyell te szár -
ma zá sát. A ne gye dik, Ká roly, el mé le ti ma te ma ti -
kus volt. A Zsig mondyak bé csi ága csak Ri chárd
lá nyá ban foly ta tó dott.

Sá mu el itt hon ma radt há rom if jabb fia kö zül Pál
ügy véd lett és a Kos suth-ban kót ki bo csá tó Pes ti
Ma gyar Ke res ke del mi Bank egyik ve ze tő je. A
má sik fiú, Vil mos bá nya- és ko hó mér nök, ha zánk -
ban ő a leg hí re sebb Zsig mondy: Re si cát véd te a ro -
má nok el len, ágyút, go lyót és szu ronyt ön tött a
hon véd se reg nek. Az ezért ka pott vár fog ság ból
párt fo gói ke gyel mi úton ki sza ba dí tot ták. Ál la mi
ál lás tól el tilt va szak ér tő ként dol go zott, bá nya tant
írt, és a ma gyar ar té zi kút-fú rás atya mes te re lett.
Fon tos fú rá sai: Har kány gyógy vi zé nek meg men -
té se, a mar git szi ge ti gyógy víz és a so ká ig pá rat lan
mély sé gű vá ros li ge ti fú rás. Utób bit a vá ros és kar -

tár sai is hi á ba va ló eről kö dés nek mi nő sí tet ték, de
Zsig mondy Vil mos az öb lí tő iszap mik rosz kó pos
vizs gá la ta és hő fo ka alap ján a ti la lom el le né re is
be fe jez te a fú rást. Ő hasz nál ta elő ször vi lá gí tás ra
a föld gázt, ami haj dú szo bosz lói fú rá sá ból a gyógy -
víz zel együtt tört fel.

A leg ki sebb fiú, Gusz táv utász tiszt volt Gör gey
se re gé ben. Buj do sá sa után ál la mi épí tész lett, és
49-es fegy ver tár sá val, Ró mer Fló ris sal részt vett
Aquin cum fel tá rá sá ban. Az ő mun ká ja volt a ró -
mai hely tar tói pa lo ta és a Du na-bal par ti híd fő ál -
lá sá nak ki ásá sa és meg óvó vissza te me té se.

– A Mo nar chia úgy ne ve zett arany ko rá ban és
utá na kik vit ték to vább a Zsig mondy ne vet?

– El ső sor ban Pál fi ai. Az ügy véd Je nő, aki a bá -
nyai egy ház ke rü let fel ügye lő je ként tag ja lett a fő -
ren di ház nak is, a csa lá don be lül föl me rült prob -
lé mák szi go rú er köl csű ren de ző je volt. Bé la mint
ar té zi kút-fú ró és híd épí tő vált hí res sé. Öccsük, Gé -
za kul túr mér nök, ki emel ke dő sport em ber volt, a
vá ros li ge ti mű jég pá lya lét re ho zó ja, a te nisz meg -

ho no sí tó ja. Mind eköz ben a nem ze tek köz ti kap -
cso la to kat szol gál ni igyek vő új mű nyelv nek, a vola -
pük nek lett el kö te le zett hí ve. Je nő és Gé za ne ve ott
csil log a fa so ri evan gé li kus gim ná zi um már vány -
táb lá in. Pál ne vű öccsük ke res ke dő vál lal ko zó lett,
de ér de kel te az em be ri test bio ké mi á ja is. Si ke res
seb ke ze lő fo lya dé kot ta lált fel. Bra zí li á ban azon -
ban pénz ügyi leg és egész sé gi leg tönk re ment és
meg halt. A csa lád bi zal mat la nul fo gad ta a nem ke -
resz tény üz let tár sa ál tal ha gya té ka sem mi vé lét -
elé ről adott hírt.

– És Ön, Ár pád, hogyan il lesz ke dik a csa lád fá ba?
– Gusz táv egyet len fi á nak, Zsig mondy Ár pád bá -

nya fő ta ná csos nak, apai nagy apám nak csak egyet -
len fia ért meg fel nőtt kort: Hu gó. Ő foly tat ta ap ja
szak má ját. Az ap já é hoz ha son ló ke mény jel le me mi -
att 1932-ben ha zánk egyet len B-lis tá zott, kény szer -

nyug dí ja zott bá nya mér nö ke lett. Ma -
gam – te het sé get, szor gal mat és ke -
mény fe jű sé get örö köl ve – a vö rös püs pö -
kök fe ke te bá rá nya let tem, majd tíz év
káp lán ság után ve gyész tech ni kus, la -
bor asszisz tens, le vél tá ros, könyv tá ros, né -
met lel kész, be se gí tő egy há zi mun ka erő…
Fi a im kö zül Ákos le gény ma radt, és har -
ma dik szak má ját ta nul ja; Sza bolcs bar lan -
gász, szik la má szó, vi tor lá zó, föld raj zot
hall ga tott és há rom fi út nem zett; fo ga dott
fi am, Áb ris saj nos pszi chi át ri ai be teg. 

– Mi ve ze tett 1958 után lel ké szi pá lyá -
ja fél be sza ka dá sá hoz? 

– Be lé fá rad tam ab ba, hogy sa ját lá tá -
so mat mel lőz ve más ke ze-lá ba le gyek.
Emel lett – édes apám mi att – pár vá lasz -
tá som is vál ság ba ke rült. Ideg ki me rült -
ség gel ha za kel lett köl töz nöm. A püs pö -
ki hi va tal ban azt ígér ték, hogy he ti há -
rom nap a le vél tár ban le szek Má lyusz
Ele mér pro fesszor mel lett, má sik há rom
nap es pe re si iro dai mun kám lesz, és ha -
von ta egy szer pré di ká lhatok Det re Já nos
mel lett, Men dén. Ezt öröm mel fo gad tam,
ám egy hó nap múl va Grün valszky Ká roly
mel lé osz tot tak be Jó zsef vá ros ba. Az ő
egy ház po li ti ká já tól, teo ló gi á já tól és stí -
lu sá tól meg a rám vá ró fel adat ter mé sze -

té től ide gen ked tem. 
– Vi lá gi mun ka he lye in mik vol tak a ta pasz ta -

la tai? 
– Be áll tam az Egye sült Gyógy szer- és Táp szer -

gyár ba – ma EGIS – se géd mun kás nak. Itt ve gyész -
tech ni ku si ok le ve let sze rez tem, és jobb hí ján en gem
kel lett ki ne vez ni ük cso port ve ze tő nek. Az tán, ami -
kor Ma do csai Mik lós 1967-ben vissza tér he tett bu -
da vá ri szol gá la tá ba, utód já ul en gem aján lott a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia mik ro bio ló gi ai ku -
ta tó cso port já nak im mu no ló gi ai la bo ra tó ri u má ba.
Köz ben össze há za sod tunk a vá lasz tot tam mal, Koz -
ma Éva Má ri á val, aki vel a bu da vá ri gyü le ke zet ben
tar tot tuk a né met bib lia órát, majd is ten tisz te le tet.
Egy év ti zed mul tán a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ál -
lás aján la tát fo gad tam el, az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye te men pe dig el vé gez tem a le vél tár sza kot.
Mun ká mért vö rös csil la gos ki tün te tést kap tam. A
Ma gyar Or szá gos Le vél tár ból hét és fél év múl va az
EL TE Egye te mi Könyv tá ra kért ki. A kéz irat tár ban
mű köd tem, ahol ki dol goz tam a sé mi írá sok la tin be -
tűs transz li te rá lá sát, át írá sát. 1986-ban a Zsig -
mondyak ról írt disszer tá ci óm mal böl csész dok to -
ri ok le ve let sze rez tem.

– A rend szer vál tás után ak ti vi zál ta ma gát az
egy há zi élet ben…

– A Bu dai Egy ház me gye kép vi se le té ben be ke -
rül tem az 1991–97-es zsi nat ba. Ott nem fá rad tam
be lé meg győ ző dé sem ki nyil vá ní tá sá ba – fel szó la -
lá sok, sza va zá sok út ján –, s nem hagy tam ma gam
et től te kin tély ala pon el té rí te ni. A zsi nat ered mé -
nye i vel csak rész ben ér tet tem egyet. Ta pasz ta la ta -
im mi att és a het ve ne dik évem hez kö ze led ve a kö -
vet ke ző zsi na ton már nem akar tam részt ven ni.

Fe le sé gem ha lá la után aján lot tam fel tu dá so mat
és erő met egy há zunk nak. D. Sze bik Im re püs pök
ek kor az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár ba osz tott
be – ké ré sem re – fél mun ka idő ben. Ve tő Bé la igaz -
ga tó vissza vo nu lá sa kor meg kér dez te: nem aka rok-
e utód ja len ni. Én, lát va a prob lé má kat és a nem
szak mai füg gést, rá hagy tam a ve ze tést a fi a tal pá -
lyá zók ra. 

– Ho gyan te kint vissza pá lyá já ra? 
– Bá na tom, hogy csa lá dom ból csak fo ga dott fi -

am lett na pi bib lia ol va só és imád ko zó… De uno -
ká i mat újab ban vi szi ap juk gyer mek al kal mak ra, el -
ső szü lött fi am meg mi nap je len tet te ki: el kel le ne
ol vas ni a Bib li át. Apo ka lip ti kus idő ket élünk, fel -
gyor sult és „ki zök kent” az idő – de hi szem, hogy
most is Jé zu sé min den ha ta lom, és biz tos ra vá rom,
hogy övé az utol só szó.

g Czen the Mik lós

SZ E MÉ LYE S TÖRTÉ NE LE M

Egy ki vé te les te het sé gű
evan gé li kus csa lád nyo má ban 

Generációkat átívelő beszélgetés dr. Zsig mondy Ár pád nyugalmazott lel kész-levéltárossal

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség sze re tet tel vár ja az
ér dek lő dő ket áp ri lis 18-án, va sár -
nap, az össze gyü le ke zés nap ján.
Dél előtt 10 óra kor az is ten tisz te -
le ten Do náth Lász ló pré di kál.
Dél ben ebéd re vár juk ven dé ge -
in ket. Dél után 14 óra kor a temp -
lom tér ben Hor váth Dá vid fo tó -
mű vész tár la tát nyit juk meg
Húsz év után or szág ról és gyü le -
ke zet ről cím mel. Köz re mű köd -
nek: Lász ló At ti la (gi tár), Ben kő
Ró bert (nagy bő gő) és Hor váth
Ben ce (har mó ni um, or go na). Az
al ka lom ra a be lé pés in gye nes, de
ön kén tes ado má nya i kat jó szív -
vel fo gad juk.

H I R D E T É S

Hús vé ti or go na mu zsi ka cím mel
or go na ze nés áhí tat lesz a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban
áp ri lis 25-én es te 6 órai kez det -
tel. Or go nál: Gesz te si Tóth Lász -
ló. Mű sor: Hein rich Bach: Ch rist
lag in To des ban den; Ja ques Boy -
vin: Pre mi er liv re d’Or gue –
Suite du pre mi er ton; J. S. Bach:
d-moll pre lú di um és fú ga BWV
539; ige hir de tés; Bak fark Bá lint:
3 fan tá zia (Ko loss Ist ván át ira ta);
Ko loss Ist ván: Elé gia; Ko loss Ist -
ván: Hús vé ti fan tá zia. A be lé pés
díj ta lan.

H I R D E T É S

A kő sze gi Evan gé li kus Me ző -
gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for -
ma ti kai Szak kép ző Is ko la és Kol -
lé gi um ke resz tény el kö te le zett -
sé gű pe da gó gu sok ré szé re pá lyá -
za tot hir det fi zi ka–in for ma ti ka
(ha tá ro zat lan idő re), ma te ma ti -
ka–in for ma ti ka (ha tá ro zott idő -
re) sza kos ta ná ri ál lá sok be töl té -
sé re, ame lyek hez egye te mi vég -
zett ség szük sé ges. Az evan gé li -
kus fe le ke zet hez tar to zás és a lel -
ké szi aján lás előnyt je lent. Szol -
gá la ti la kást igény ese tén biz to -
sí tunk.

Je lent kez ni írás ban, szak mai
ön élet rajz zal és ok le vél má so lat -
tal az is ko la igaz ga tó já nál le het
jú ni us 10-ig. Cím: 9730 Kő szeg,
Ár pád tér 1. Te le fon: 94/562-110.

H I R D E T É S

Ad fon tes! – Vissza
a for rá sok hoz!

Ad fon tes! – Vissza a for rá sok hoz!
cím mel szer vez nyá ri kon fe ren -
ci át az Evan gé li kus Misszi ói
Köz pont jú li us 4. és 7. kö zött a
pi lis csa bai Bé thel Misszi ói Ott -
hon ban.

A kon fe ren cia kí ná la ta: elő -
adás, evan gé li zá ció, bib lia kö ri
be szél ge tés, bi zony ság té tel, ima -
kö zös ség, misszi ói mun ka ágak
be mu tat ko zá sa, ha tá ron tú li ma -
gyar test vé rek be szá mo lói, elő -
adó -mű vé szi est. (A fel nőttprog -
ra mok kal pár hu za mo san gyer -
mek fog lal ko zá sok is lesz nek.)

Rész vé te li díj: 6800 fo rint/fő,
tíz éves kor alatt 3800 fo rint/fő.
(A díj tá mo gat va van.)

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 20.
To váb bi in for má ci ók és je -

lent ke zés: Evan gé li kus Misszi ói
Köz pont, 1164 Bu da pest, Bat -
thyá ny Ilo na u. 38–40. Tel.:
1/400-3057 (dél előt ti órák ban).
E-mail: ev mis@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

W W W . M Y L U T H E R . H U

Dr. Zsigmondy Jenő (1849–1928) egyházkerületi
felügyelő (1911–1928) portréja az országos iroda
tanácstermében
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Krisz tus mond ja: „Én va gyok a jó
pász tor. Az én ju ha im hall gat nak a
han gom ra, és én is me rem őket, ők pe -
dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet
adok ne kik.” (Jn 10,11.27–28)

Hús vét ün ne pe után a má so dik hé ten
az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi a pász to rolt gyü le ke zet ide ig- s örök ké va ló
ve ze tő i ről ta ní ta nak. Az Úr Jé zus jó pász tor ként a ha lál ból örök élet re ve zet,
így: „Az Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm.” (GyLK 683) És „Krisz tus
meg halt min den ki ért, hogy akik él nek, ez után ne ma guk nak él je nek, ha nem
an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt” (2Kor 5,15; LK). He ti igé vé lett ön ki -
je len té sé ben Urunk két szer is tud tunk ra ad ja: „Én va gyok a jó pász tor. A jó
pász tor éle tét ad ja a ju ho kért.” (Jn 10,11;14a.15b) Dr. Lu ther sze rint: „A jó pász -
tor jön, ke res és meg ta lál. Igé jé vel és szent sé ge i vel vissza visz nyá já hoz. Ér -
ted ad ja éle tét, és meg tart az igaz ös vé nyen, hogy töb bé el ne té ve lyedj. Mind -
eb ben ne ked csak annyi ré szed le het, hogy fü led hal lás ra nyi tod, e ki be szél -
he tet len aján dé kot el fo ga dod; pász to rod kö ve ted.” A ju hok őr zé sé vel s le gel -
te té sé vel meg bí zott Pé ter így össze gez: „Mert olya nok vol ta tok, mint a té vely -
gő ju hok, de most meg tér te tek lel ke tek pász to rá hoz és gond vi se lő jé hez.” (1Pt 2,25)
Az Is ten gon dos ko dik vá lasz tott né pe fo lya ma tos pász to ro lá sá ról, „hogy ne
le gyen olyan az Úr kö zös sé ge, mint a pász tor nél kül va ló nyáj”; ezért Mó zes
az Úr pa ran csa sze rint „ma ga mel lé vet te Jó zsu ét, rá tet te a ke zét, és be ik tat -
ta tisz té be” (4Móz 27,17.22.23). Pál be vall ja, hogy az evan gé li um hir de té sé -
ért vég zett apos to li szol gá la ta so rán szin te a vi lág szem ét jé vé s min den ki söp -
re dé ké vé lett, mégis „kér lek te hát ti te ket: le gye tek az én kö ve tő im” (1Kor 4,16) –
mondja –, mert én is Krisz tus kö ve tő je va gyok. Fő pa pi imá já ban Jé zus pe -
dig ezt ké ri, ér tünk is kö nyö rög ve: „…hogy mind nyá jan egyek le gye nek úgy,
aho gyan te, Atyám, én ben nem, és én te ben ned, hogy ők is ben nünk le gye nek…”
(Jn 17,21) Urunk azt akar ja, hogy ve le le gye nek örök di cső sé gé ben, ki ket az
Atya ne ki adott. Ők Jé zust kö vet ték, aki örök éle tet ad ne kik, s nem vesz nek
el so ha, mert „az én Atyám, aki ne kem ad ta őket, min den nél na gyobb” (Jn 10,29).
Az ős gyü le ke ze tek ben Is ten „»adott« né me lye ket apos to lo kul, má so kat pró -
fé tá kul, is mét má so kat evan gé lis tá kul vagy pász to ro kul és ta ní tó kul, hogy fel -
ké szít se a szen te ket a szol gá lat vég zé sé re” (Ef 4,11–12). Ők Is ten től ka pott ke -
gyel mi aján dé ka ik kal tet ték al kal mas sá a hí vő ket a gyü le ke ze tek sze re tet ben
va ló épí té sé re. De mi ért volt er re szük ség? Jé zus elő re tud ta: „Mind nyá jan meg -
bot rán koz tok ben nem ezen az éj sza kán, mert meg van ír va: Meg ve rem a pász -
tort, és el szé led nek a nyáj ju hai” (Mt 26,31; lásd Zak 13,7). A jó pász tor el me -
ne te le előtt bá to rít ja ju ha it: „…higgye tek Is ten ben, és higgye tek én ben nem.” S egy
má sik, ugyan csak örök ér vé nyű – bi zony, min den más, em be ri meg ol dást ki -
zá ró – ön ki je len té sé vel vá la szol a ta más ko dók nak: „Én va gyok az út, az igaz -
ság és az élet; sen ki sem me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam.” (Jn 14,1.6) Dönt -
he tünk így: „Jé zus a jó Pász tor, ve le me gyünk. Örök ir gal má ról éne ke lünk.”
(EÉ 401,1) Jöjj ve le!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Bol dog az a pász ka, ame lyet szent ke -
zed be vet tél, s meg tör tél, hogy ki áb -
rá zold meg tö re té se det.

Bol dog az a po hár, ame lyet szent
ke zed be vet tél, s há lá val emel ted fel,
hogy ki áb rá zold vé red ki on tá sát a bű -
nök bo csá na tá ra.

Bol dog az a sző lő tő, mely nek ter -
mé sé ből ké szült szá mod ra a po hár
ita la.

Bol do gok az olaj fák, me lyek nek
ágai kö zé fel szállt a zsol tá rok hang -
ja, ame lye ket éne kel tél a ta nít vá -
nya id dal az Olaj fák he gyé re me net.

Bol dog a Ge cse má né-ker ti föld,
mely re ve rí té ked mint vér csepp hul -
lott alá ha lál tu sád ban.

Bol dog a bí bor pa lást, me lyet ki rá -
lyi ha tal mad jel zé sé re rád ad tak,
még ha gúny nak szán ták is gyar ló
em be rek.

Bol dog a tö vis ko ro na, a ke zed be
tett nád szál, me lyek az em be ri ci niz -
mus el le né re is je lez ték ki rá lyi mél tó -
sá go dat.

Bol dog a ke reszt fa, mely szü lő föl -
de den nőtt, s me lyet vál lad ra vet tél,
majd ma gad fö lé emel tél a fáj dal mak
út ján.

Bol dog a Ko po nyák he gyén ma gas -
ló ki vég ző ke reszt, mely ma gá ra vet -
te vér ben ki szen ve dő szent tes te det.

Bol dog az ecet tel töl tött szi vacs,
me lyet szen ve dő, ki szá radt aj kad
érin tett.

Bol dog a temp lo mi kár pit, mely
ket té ha sadt szé gye né ben.

Bol dog a föld, me lyen a meg ren dü lés -
től kő szik lák re ped tek meg ha lá lod kor.

Bol dog az el ho má lyo sult nap,
mely ben fel sírt a te rem tett vi lág koz -
mi kus meg ren dü lé se, mi dőn ki le hel -
ted lel ke det.

Bol dog a tisz ta gyolcs, mely be ari -
má ti ai Jó zsef gön gyöl te tes te det.

Bol dog a szik la sír, mely ma gá ba fo -
gad ta pi he nés re meg gyö tört tes te -
det, s mely ben előt ted nem fe küdt még
sen ki. 

Bol dog a kő, ame lyet an gyal hen -
ge rí tett el a sír szá já ról.

Bol dog az az éj sza ka, amely
egyet len föl di ta nú ja volt fel tá ma -
dá sod nak.

Bol dog a hús vét haj na li nap föl kel -
te, mely el ső ként ra gyog ta be di a dal -
ma dat.

Bol do gok az ott ha gyott le pe dők,
me lyek le hul lot tak fel tá ma dott tes -
ted ről, s az össze haj tott kesz ke nő,
mely tö vis ko ro ná tól fel seb zett fe je det
ta kar ta.

Bol dog a föld, me lyet el ső ként érin -
tet tek fel tá ma dá sod után lép te id.

Bol dog a me ző, me lyen két ta nít vá -
nyod nak út köz ben elő ször meg je len tél.

Bol dog a pa rázs, a hal és a ke nyér
a tó part ján, me lyek szót la nul is ki -
áb rá zol ták meg je le né se det fel tá ma -
dá sod után.

Bol do gok, száz szor bol dogok azok,
akik ma út juk köz ben ta lál koz nak ve -
led, Urunk, Jé zus Krisz tus, s meg lát -
ják szí vük kel di cső sé ge det és az előt -
ted hó do ló ter mé sze ti és anya gi vi lá -
got, amint egy ko ron és most is min de -
nek ren del te té sük sze rint hó dol nak ne -
ked, fel tá ma dott Úr, győz tes Ál do zat,
drá ga Is ten-Em ber! Hal le lu ja!

„Di csér jé tek őt: nap és hold; di csér -
jé tek őt mind: fé nyes csil la gai! Di csér -
jé tek őt egek nek egei, és ti vi zek, ame -
lyek az ég fe lett vagy tok. (…) Di csér -
jé tek az Urat a föld ről, ví zi ször nyek
és mély vi zek ti mind! Tűz és jég eső,
hó és köd, szél vi har, ame lyek az ő ren -
de lé se it cse lek szik; ti he gyek és hal mok
mind nyá jan, min den gyü mölcs fa s
mind ti céd ru sok; va dak és min den
bar mok, fér gek és szár nyas ál la tok
(…)! Di csér jé tek az Úr nak ne vét, mert
az ő ne ve di cső egye dül; az ő di cső sé -
ge ég re-föld re ki hat!” (Zsolt 148; Ká -
ro li-for dí tás)

g Dr. Bé ke fy La jos

Bol dog mon dá sok

Haj la mos vagy a leg rosszab bat fel té -
te lez ni? Pá nik ba esel, ha le ve let kapsz
az adó hi va tal tól, vagy ha eset le ges el -
bo csá tá sok ról szó ló plety ká kat hal -
lasz a mun ka he lye den? Azon ka -
pod ma gad, hogy ak kor is gond ter -
helt vagy, ha nincs is okod rá, meg
vagy győ ződ ve ró la, hogy va la mi
rossz fog tör tén ni, ami mi att ag gód -
nod kel le ne?

Az az óangol szó, amelyből a mai
angol nyelv ag go da lom szava szár ma -
zik, azt je len ti, hogy „ful la doz ni”
vagy „szo ron gat ni”. Nem meg le pő,
hogy az ag go da lom pon to san így
tesz ben nün ket ered mény te len né és
bol dog ta lan ná. Az ag go da lom nem
más, mint ön rom bo ló idő pa zar lás.

A Bib lia új szö vet sé gi ré szé ben,
hí res He gyi be szé de so rán Jé zus négy
in do kot ho z fel az ag go dal mas ko dás
el len, il let ve le győ zé sé nek két mód -
ját is meg mu tat ja. Ezeket Má té evan -
gé li u ma 6,25–34 a kö vet ke ző kép -
pen tol má csolja.

Az ag go dal mas ko dás ér tel met len.
Olyan do log mi att ag gód ni, ame lyet
nem tu dunk meg vál toz tat ni – ha -
szon ta lan. Olyan do log mi att ag -
gód ni, ame lyet meg tu dunk vál toz tat -
ni – os to ba ság. Min den al ka lom mal,
ami kor egy ag gasz tó do log ra kon -
cent rálsz, az a gon do la ta id ban egy -
re na gyob bá és le ter he lőb bé vá lik. Az
ag go dal mas ko dás túl di men zi o nál ja
a prob lé má kat. „Ezért mon dom nek -
tek: ne ag gód ja tok él te te kért, hogy mit
egye tek, és mit igya tok, se tes te te kért,
hogy mi vel ru ház kod ja tok. Nem több-
e az élet táp lá lék nál, és a test a ru há -
zat nál?” (Mt 6,25)

Az ag go dal mas ko dás ter mé szet el -
le nes. Nem szü le tünk ag go dal mas ko -
dó nak. Ez csu pán az élet ki hí vá sa i ra

adott, ta nult re ak ció. Va ló já ban gya -
ko rol ni kell, hogy „jók le gyünk ben -
ne”. Is ten te remt mé nyei kö zül az
em ber az egyet len faj, amely ké pes
ag gód ni. Egy sze rű en nem hisszük el,
hogy Is ten gon dot fog vi sel ni ránk.
„Néz zé tek meg az égi ma da ra kat:
nem vet nek, nem is arat nak, csűr be
sem ta kar nak, és mennyei Atyá tok el -
tart ja őket. Nem vagy tok-e ti sok kal
ér té ke seb bek ná luk?” (Mt 6,26)

Az ag go dal mas ko dás nem se gít
raj tunk. Nem ké pes meg vál toz tat -
ni a múl tat. Nem ké pes kont rol lál -
ni a jö vőt. Csu pán a na pun kat te -
szi tönk re. A prob lé ma mi at ti nyug -
ta lan ko dás so ha sem old ja meg ma -
gát a prob lé mát. „Ag gó dá sá val pe -
dig ki tud ná kö zü le tek meg hosszab -
bí ta ni éle tét csak egy arasz nyi val
is?” (Mt 6,27)

Az ag go da lom hi á ba va ló. Is ten
ígé re tet tett ar ra, hogy gon dos ko dik
ró lunk, ha az éle tünk min den te rü -
le tén rá ha gyat ko zunk. Gyer mek -
ként, ha az édes apánk tól ebéd pénzt
kér tünk, nem ag gód tunk, hon nan
lesz meg az összeg. Ez az ő prob lé má -
ja volt. Hagy juk, hogy Is ten tény le -
ge sen be tölt hes se az is ten sze re pét az
éle tünk ben! „Mind ezt a po gá nyok
kér dez ge tik, a ti mennyei Atyá tok pe -
dig tud ja, hogy szük sé ge tek van mind -
er re.” (Mt 6,32)

Ho gyan sza ba dít hat juk ki ma -
gun kat az ag go dal mas ko dás ru tin -
já ból? Elő ször is az éle tünk min den
te rü le tén ha gyat koz zunk Is ten re.
Rá kell jön nünk, hogy az élet szá -
mos té nye ző jét nem tud juk kéz ben
tar ta ni. Ami kor ag gó dunk, úgy tűn -
het, mint ha ten nénk va la mit, ám va -
ló já ban men tá lis és ér zel mi ener gi -
án kat pa za rol juk. Ha bí zunk Is ten -
ben, aki ké pes kont rol lál ni a dol go -
kat, meg sza ba dít ben nün ket et től a
te her től. „…a ti mennyei Atyá tok pe -
dig tud ja, hogy szük sé ge tek van
mind er re. De ke res sé tek elő ször az
ő or szá gát és igaz sá gát, és ezek is
mind rá adá sul meg adat nak nek tek.”
(Mt 6,32–33)

Má sod szor, egy szer re csak egy
nap ra kon cent rál junk. Olyan gyak ran
tölt jük az zal az időt, hogy a más na -

pi vagy a kö vet ke ző he ti tör té né sek
mi att szo ron gunk, mi köz ben az az -
na pi ki hí vá sok tor nyo sul nak a fe jünk
fö lött. Kon cent rál junk ar ra, hogy
most mi tör té nik, és ne ar ra, hogy mi
tör tén het ne. „Ne ag gód ja tok te hát a
hol na pért, mert a hol nap majd ag gó -
dik ma gá ért: elég min den nap nak a
ma ga ba ja.” (Mt 6,34)

g Rick War ren
(For rás: Mon day Man na)

Az ag go da lom
le győ zé sé nek tit ka Félek, Atyám – úgy zúgnak a harangok!

fiatal tükrömet rontja az árny is, a fény is!…
Ne félj, fiam – téged hívnak a harangok,
te vagy a tükör, te vagy az árny is, a fény is.

Félek, Atyám – megtörtem a harcban, a hitben,
és éhes sárkányok elé ejtem a kardot!…
Ne félj, fiam – megtartalak a harcban, a hitben,
s karommal égig emeled azt a kardot.

Mit ér az ember, mit a vágy meg az önvád,
mit ér törékeny szavam az őrült viharban?…
Ne félj, fiam – az a kín, az a vágy, az az önvád
téged tisztít örök-kék égbolttá a viharban!

Szabó Lrinc

Párbeszéd
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Ki csi a vi lág – szok tuk mon da ni mi
ma gya rok. Hát igen…

Tör tént még a kilencvenes évek
ele jén, hogy egy ti zen négy éves négy -
fa lui (Săce le) il le tő sé gű di ák szü lei
úgy gon dol ták, ta nul jon a gye rek
ma gyar or szá gi kö zép is ko lá ban. Be -
írat ták hát a Bé kés csa bai Evan gé li kus
Gim ná zi um ba, ahon nan négy év
után Bu da pest re, az evan gé li kus teo -
ló gi á ra ve ze tett az út ja (nos, nem
esett messze az al ma a fá já tól, hi szen
az édes ap ja is lel kész). Már lel kész -
ként – pár év ki té rő után – vissza ke -
rült anya-kö zép is ko lá já ba Bé kés csa -
bá ra, is ko la lel kész nek, de a szí ve
on nan is vissza húz ta ősei föld jé re, a
bar ca sá gi csán gó ma gya rok hoz. Ifj.
Do mo kos Je nő – mert ró la van szó –
már más fél éve if jú sá gi lel kész ott,
ahon nan ti zen négy éve sen el in dult.
S ő lett az a ka pocs, aki össze hoz ta
egy ko ri is ko lá it, a Bé kés csa bai Evan -
gé li kus Gim ná zi u mot és a Négy fa lu -
ban ta lál ha tó Zaj zo ni Rab Ist ván El -
mé le ti Kö zép is ko lát.

2009 őszén a „zaj zo ni sok” tet tek
egy he tes lá to ga tást Bé kés csa bán, s
idén már ci usban ke rült sor a vi -
szont lá to ga tás ra.

A hét, 11–14. év fo lya mos ta nu ló
egy pe da gó gus és a „kor mány fő”, a
gép ko csi ve ze tő kí sé re té ben vá gott
ne ki az is me ret len nek. Is me ret len nek
azért, mert kö zü lünk csu pán az egyik
di ák volt már Bras só ban, a töb bi ek
még a kö zel ben sem. Sőt akadt, aki
egy ál ta lán nem is járt még kül föl dön.

A ta nu lók a fo ga dó di á kok csa lád -
ja i nál száll tak meg, a fel nőt tek pe dig
– egy ko ráb bi ere de tű cse re kap cso -
lat ke re té ben kis új szál lá si (Ma gyar -
or szág) és pa csé ri (Szer bia, Vaj da ság)
kol lé gák kal és szü lők kel együtt – a ró -
mai ka to li kus plé bá nia ven dég sze re -
te tét él vez ték.

Iga zán gaz dag, ese mény dús és él ve -
ze tes prog ra mok részt ve vői vol tunk.
A hét „csúcs pont ját” a már ci us 15-i,
tör té nel mi hely szí ne ken vég zett ko szo -
rú zá sok, a meg je lent sze mé lyek (kö -
zöt tük Mar kó At ti la, Ro má nia ki -
sebb ség ügyi ál lam tit ká ra), a meg em -
lé ke ző sza vak hi te les sé ge je len tet ték.

Ben nün ket, ma gyar or szá gi ma -
gya ro kat meg ka pott az a ma gyar ság -
tu dat, az a szív ből jö vő őszin te
tisztelet a for ra da lom és sza bad ság -
harc ügye, az ősök iránt, ame lyet itt
sze mé lye sen ta pasz tal hat tunk meg.
S ez fi a tal ja in kat is meg érin tet te.
Áll janak itt bi zony sá gul az egyik ti -
zen hét éves lány más nap meg fo gal -
ma zott sza vai, ame lyek kel ne ve lő ta -
ná rá hoz for dult: „Ta nár úr, az it te ni -
ek sok kal in kább ma gya rok, mint mi
va gyunk oda ha za…!” In téz mé nyünk
ne vé ben mi a tö mö si-szo ros be li em -

lék mű nél he lyez tük el a meg em lé ke -
zés ko szo rú ját.

A há zi gaz da is ko la re mek el gon do -
lá sa ként az ün nep előt ti na pon a
tu dást és a já té kot egy aránt öt vö ző,
csa pa tok kö zöt ti ve tél ke dés re, majd –
egy má sik prog ram ke re té ben – 48–
49-es „het ven ke dés re” ke rült sor.
Az is ko lai „ízt” azon ban iga zán az je -
len tet te, hogy a ma gyar or szá gi ta nu -
lók nak és ta ná ruk nak mód juk volt
tan órák lá to ga tá sá ra is.

A hét fo lya mán szá mom ra kü lön
meg tisz te lő volt az, hogy a kis vá ros
ma gyar nem ze ti sé gű al pol gár mes te -
re – ér te sül vén a ma gyar or szá gi ven -
dé gek ről – hi va ta lá ba in vi tált kö tet -
len ba rá ti be szél ge tés re.

Az úgy ne ve zett hi va ta los prog ra -
mo kat ter mé sze te sen a vá ros kának és
kör nyé kének meg is me ré sét cél zó le -
he tő sé gek ol dot ták.

A di ák ta nács tag jai kí sé re té ben
sé tát tet tünk Bras só kö zép ko ri óvá -
ro sá ban, majd ma dár táv lat ból, a
Cenk 673 mé ter ma gas te te jé ről gyö -
nyör köd tünk az az óta több mint
300 ez res re bő vült nagy vá ros pa no -
rá má já ban.

Négy fa lu ne ve ze tes sé gei kö zül egy
he lyi kol lé ga él mény szám ba me nő
ka la u zo lá sa mel lett is mer ked tünk a
nép raj zi mú ze um ban a he lyi tör té nel -
mi em lé kek kel, a csán gó, a szász és
a ro mán né pi ha gyo má nyok kal.

A he gyek vi lá gá ban ter mé sze te sen
egy kis he gyi tú ra sem ma rad ha tott
ki a prog ram ból, nem ke vés gon dot
okoz va a je ges-ha vas lej tő höz nem -
igen szo kott al föl di di á kok nak. Az
utol só na pon pe dig két oda adó kol -
lé ga nő kí sé re té ben és szak sze rű ka -
la u zo lá sa mel lett tet tünk au tó bu -
szos ki rán du lást nagy sze rű elő de ink
szü lő he lye in: Zá gon ban, a Rá kó czi fe -
je del met mind vé gig szol gá ló Mi kes
Ke le men s a nagy ti be ti uta zó és tu -
dós, Kő rö si Cso ma Sán dor szű kebb
ha zá já ban.

Ko vász nán a vul ká ni utó mű kö dés
egy-egy je len sé gé nek Ma gyar or szá -
gon nem ta lál ha tó nyo ma it lát tuk: a
Po kol sár lát vá nya, a ké nes–szén-di -
o xi dos vizek meg kós to lá sa új don ság
volt szá munk ra. Nem be szél ve Ceau -
şes cu „elv társ” ár ko si va dász kas té lyá -
nak pom pá já ról.

A hét le zá rá sa ként – s kö szö net -
kép pen – a ha za in du lás reg ge lén
köl csö nös aján dé ko zás ra ke rült sor
a két is ko la és di ák ta ná csai kö zött.
Mi, ma gyar or szá gi ak fő ként di á kok
sa ját ke zű leg ké szí tett aján dé ka it vit -
tük. Töb bek kö zött úgy ne ve zett „sze -
ren cse fá kat”, ame lyek át adá sa kap -
csán – a he lyi is ko la ve ze tés mély
egyet ér té se mel lett – azt kí ván tuk a

Zaj zo ni Rab Ist ván El mé le ti Kö zép -
is ko la ta nu ló i nak és ne ve lő tes tü le té -
nek: hoz za nak ezek olyan sze ren csét
az is ko lá nak, hogy leg kö ze leb bi lá to -
ga tá sunk al kal má val – mert mind két
fél bí zik a foly ta tás ban, s ke re si majd
en nek le he tő sé gét – már ne a két éve
a gaz da sá gi vál ság (?) me men tó ja ként
fél ké szen ár vál ko dó, épü lő is ko la -
szárny fo gad ja az újabb ma gyar or szá -
gi lá to ga tó kat. 

Azt hi szem, az ott ta pasz tal tak
alap ján szin te lét kér dés is Négy fa -
lu mint egy nyol cez res ma gyar sá gá -
nak, hogy mi nél to vább le hes sen
ma gyar szót hal la ni e tá jon. Már
csak azért is, mert a ven dég fo ga dó
di ák ta nács ta gok s szü le ik-nagy szü -
le ik, va la mint az is ko la ta ná ri ka rá -
nak tag jai kö zött olyan nagy sze rű
em be re ket, olyan ma gyar ön tu da tú
di á ko kat és fel nőt te ket is mer tünk
meg, akik pél dát mu tat tak ne künk
em ber ség ből, ha za sze re tet ből, ön -
zet len ség ből, ven dég sze re tet ből, de
leg fő kép pen ta lán ma gyar sá gu kat
meg tar ta ni aka rá suk ból. Minden -
nek – ígér tük – „kö vet ként” hí rét
visszük az anya or szág ba, Ma gyar -
or szág ra.

g Ren csi Fe renc ne ve lő ta nár

„Kö vet ség ben” a bar ca sá gi csán gó
ma gya rok nál

(Avagy egy ma gyar or szá gi és egy er dé lyi kö zép is ko la egy más ra ta lá lá sa)

b Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um fel -
ügye lete alá tar to zó szak ma -
cso por tos szak mai elő ké szí tő
érett sé gi tan tár gyak or szá gos
ta nul má nyi ver se nyén (SZÉTV)
az egész ség ügy szak ma cso port
egész ség ügyi alap is me re tek tan -
tár gyából az Eöt vös Jó zsef Evan -
gé li kus Gim ná zi um és Egész -
ség ügyi Szak kö zép is ko la ta nu -
lói az idén – az elő ző tan év
után má sod  szor – ismét
sikeresen vették az akadályokat.
A 161 fős elő dön tő me ző nyé ből
húsz ta nu lót hív tak meg az or -
szá gos dön tő be, kö zü lük hár -
man a sop ro ni in téz ményt kép -
vi sel ték. 

Az írás be li és szó be li vizs ga fel ada tok -
ból ál ló, Veszp rém ben meg ren de zett
dön tő ben ki vá ló an sze re pel tek az
is ko la di ák jai: Tóth Vi vi en el ső, Kott -
rik Gab ri el la má so dik, Nagy Ré ka
ötö dik he lye zést ért el. A fel ké szü lés -
ben sze re pet vál la ló di á kok mel lett ki -
eme len dő a fel ké szí tő ta ná rok, Tóth

Lász ló né Weisz Zsu zsan na és Ju ro nits
Je nő né mun ká ja. Az ese mény ről Tóth
Vi vi en, az in téz mény vég zős di ák ja
szá mol be.

* * *

A 2009. évi szak mai ta nul má nyi
ver se nyen Hor váth Zsu zsan na az
egész ség ügyi alap is me re tek tan tárgy -
ból el ső he lye zést ért el. Ak ko ri ban
csak ámul tunk az ered mé nyén, be le
sem mer tünk gon dol ni, hogy egy
év el tel té vel kö vet ni fog juk őt…

A 2009/2010-es tan év ben 161 di -
ák je lent ke zett a ta nul má nyi ver -
seny re, és dol goz ta ki az elő dön tő fel -
adat so rát, hú szan ju tot tak to vább
az or szá gos dön tő be. Is ko lánk ból
hár man is be ke rül tünk a leg job bak

me ző nyé be. Az or szá gos dön tőt
Veszp rém ben bo nyo lí tot ták le már -
ci us 29. és 31. kö zött. A már ci u si hó -
nap az elő ké szü le tek je gyé ben telt; az
utol só két hét ben már nem csak is ko -
lán kí vül, de még a szak mai órá kon
is a ver seny re ké szül tünk.

A dön tő írás be li és szó be li for du -
ló ból állt. Az írás be li fel adat lap ki töl -
té se után nya kunk ba vet tük a vá rost,
és meg lá to gat tuk a veszp ré mi vár ne -
gye det. Bár töb ben több ször is fi gyel -
mez tet tek a ké sői ta nu lás hát rá nya -
i ra, azért elő ke rül tek az ana tó mia fü -
ze tek… A szó be li té tel min den részt -
ve vőt meg le pe tés ként ért, ne héz nek
ta lál tuk, en nek el le né re mind hár -
man nyu god tan fe lel tünk. Dél után
sé tá val, es te kon cert tel te lí tőd tünk,
egy re job ban si ke rült vissza áll ni a
nor má lis ideg ál la pot ra. 

A zá ró ren dez vény szín vo na las
volt, a kö szön tő és a kul tu rá lis mű -
sor után mind a ti zen nyolc szak ma -
cso port el ső há rom he lye zett jét ki hir -
det ték. Mi vel a mi szak ma cso por tunk
az el ső a sor ban, nem kel lett so kat
ide ges ked nünk az ered mény hir de tés
alatt… A szak ma cso por tos szak mai

érett sé gi tár gyak 2010. évi or szá gos
ver se nyén a kö vet ke ző ered mé nye ink
szü let tek: Nagy Ré ka: 5. hely, Kott rik
Gab ri el la: 2. hely és Tóth Vi vi en: 1.
hely. Eb ből is lát szik, hogy igen gaz -
da gon meg hoz ta gyü möl csét a sok
fel ké szü lés és fel ké szí tés, ami ért fel -
ké szí tő ta ná runk nak, Tóth Lász ló né
Weisz Zsu zsan na ta nár nő nek is kö -
szö net tel tar to zunk!

A ver seny sok-sok ta pasz ta lat tal is
gaz da gí tott min ket, hi szen sok ban
ha son lí tott az érett sé gi vizs ga me ne -
té hez. En nek a ta pasz ta lat nak pe dig
még nagy hasz nát fog juk ven ni az
iga zi érett sé gin. Összes sé gé ben rend -
kí vül iz gal mas, fe lejt he tet len há rom
na pot töl töt tünk Veszp rém ben.

g Tóth Vi vi en

Alap is me re tek ről
nem alap fo kon

Sop ro ni di á kok új ra a szak mai ta nul má nyi
ver seny él me ző nyé ben

Rend ha gyó szü le tés na pi al ka lom mal
em lé kez tek az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem (EHE) Egy ház ze nei
Tan szé ké nek szer ve zé sé ben áp ri lis
12-én a két száz éve szü le tett len gyel
ze ne szer ző re, Fréd éric François
Chopin re.

Az es ten Kincz ler Zsu zsan na
egye te mi ad junk tus nak, egy ben az
est há zi gaz dá já nak ve tí tett ké pek -
kel is il luszt rált elő adá sa köz ben
nem csak a ze ne po é tá já nak ne ve zett
mű vész ke vés bé is mert mű vei csen -

dül tek fel az EHE kán tor sza ká nak
ta ná rai, di ák jai és a meg hí vott ven -
dég mű vé szek tol má cso lá sá ban, ha -
nem be szél ge tés re is sor ke rült a
szü le tés na pi ün nep lés ke re té ben.
Ober frank Pál szín mű vésszel, a
veszp ré mi Pe tő fi Szín ház igaz ga tó -
já val Smi dé li usz Gá bor De ák té ri
igaz ga tó lel kész hit ről, a mű vé szet -
ről, va la mint a szí né szi-ze nei és a
lel ké szi hi va tás ha son la tos sá ga i ról
cse rél te ki gon do la ta it. A fent ről ka -
pott ta len tu mo k tudatá ban te vé -

keny kedő mű vész és a szol gá lat ra el -
hí vott lel kész sok szor úgy érez – fo -
gal maz ták meg –, mint aho gyan

egy kor Je re mi ás pró fé ta: „Azt gon -
dol tam: nem tö rő döm ve le, nem
szó lok töb bé az ő ne vé ben. De per -

zse lő tűz zé vált szí vem ben, csont ja -
im ba van re keszt ve.”

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Csontokba rekesztett tűz
Chopin-emlékest

Bal ról jobb ra: Ober frank Pál, Kán tor Ba lázs csel ló mű vész, Smi dé li usz Gá bor, Elek Szil via zon go ra mű vész

A sikeres soproni trió és felkészítő tanáruk
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Ha len ne blo gom, vagy is in ter ne tes nap lóm, az
utób bi be jegy zé sek kö zül a leg lel ke sebb biz to -
san ar ról az él mé nyem ről szól na, ami kor a né -
hány he te át adott bé ké si uszo dá ban négy fi a -
tal be me rí té sé re ke rült sor. 

Az ese ményt a me den ce part ján él tem vé -
gig, lel ke sen, ám kér dé sek kel a fe jem ben.
Egyik gon do lat a má si kat ker get te. Per sze
min dent a mi evan gé li kus egy há zunk kal ha son -
lí tot tam össze.

Itt van rög tön a kö zös ség, amely ezt a be me -
rí tést szer vez te, a Ke gye lem Gyü le ke zet. Mi -
ért nincs ne vük a mi gyü le ke ze te ink nek? Ta -
pasz ta la tom sze rint a név vá lasz tás va la mi lyen

jé zu si tu laj don ság ra, is te ni ígé ret re irá nyít ja a
fi gyel met, te hát po zi tív tar tal mú gon do lat
rej lik ben ne. 

Kér dés ma ga a be me rí tés is. A ke resz te lés -
nek ez a faj tá ja szá mom ra tel je sen el fo gad ha -
tó. Szim bo li kus ér tel met nyer, hogy egy pil la -
nat ra az egész test a víz alatt van, a víz zel a bűn
le mo só dik. Nyil ván va ló an nem áll egye nes
arány ban a víz mennyi sé ge a meg té rés „mély -

sé gé vel”, ezt nem le het így fel fog ni. A je len té -
se a pár csepp víz nek is ugyan az; így ta lán a lel -
ki él mény mé lyebb. A be me rí ten dők te tő től tal -
pig fe hér ben vo nul nak be a víz be – a fe hér a
meg tisz tult ság, a lel ki tisz ta ság, ta lán a Szent -
lé lek jel ké pe egy ben. 

Fel nőtt ke reszt ség. Nyil ván va ló, hogy gye re -
ket nem me rí te nek be, te hát ez a faj ta ke resz -
te lés a tu da tos élet vál to zás ra ké szü lő, meg tért
hí ve ké. A be me rí tés előtt a fi a ta lok szó ban
meg val lot ták bű nü ket, el me sél ték meg té ré sü -
ket, há lát ad tak Is ten nek, és misszi ós el kö te -
le ző dé sük nek ad tak han got a hí vek tel jes oda -
fi gye lé se, han gos vé le mény nyil vá ní tá sa kö -

ze pet te. Fel sza ba dul tak vol tak at tól, ami vár rá -
juk új éle tük ben.

Nyil ván va ló volt szá mom ra, hogy gyü le ke -
ze tük, amely ének lé sé vel, tap sá val, csen des és
han gos imád sá gá val mel let tük állt eb ben a hely -
zet ben, tény leg tá mo gat ni fog ja a most még bot -
la do zó fi a tal hí ve ket, akik re – mint tud juk –
annyi buk ta tó és kí sér tés vár. 

g Szeg f Ka ta lin

Ke resz te lés – más kép pen

(Újra)keresztelkedők a Jordán folyó Keresztelő János emlékére elkülönített részén, az izraeli Yardenitben 

MISSZIÓI NAP a Nyugati (Dunántúli) 

Evangélikus Egyházkerületben

Kissomlyó

09.00 Gyülekezés, énektanulás, köszöntõ – Verasztó János

kerületi missziói lelkész

09.30 Evangelizáció: Zsid 11,1 – Szeverényi János országos

missziói lelkész

10.00 Elõadás: Mindennapok reménysége 

– Dr. Rókusfalvy Pál pszichológus

11.00 Szünet, éneklés

11.15 Elõadás: Keresztyén reménységünk távlatai 

– Dr. Reuss András professzor

11.45 Fórumbeszélgetés: kérdések és válaszok 

12.30 Ebéd a templom udvarán

14.00 Beszámoló a haiti földrengésrõl

14.15 Barangolás a zene világában a reneszánsztól 

napjainkig – Csizmás András, Iványi Gáspár és 

Szalkay Dávid zenészekkel

15.15 A szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Iskola

színjátszó körének elõadása

15.45 Áhítat: Jel 22,20b – Ittzés János püspök

Egész nap színes gyermekprogramok várják a kicsiket és a

nagyobbakat is!

A Luther Kiadó egész nap jelen lesz és kedvezményes vásár-

lási lehetõséget kínál az érdeklõdõknek.

A missziói nap résztvevõi az egyházkerület vendégei lesznek

ebédre.

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsult-

jainak megsegítését szolgálja.

KÉRJÜK, A JELENTKEZÉSEKET MÁJUS 10-IG ADJÁK LE!

ROSTÁNÉ PIRI MAGDA ESPERES

9542 Boba, József A. u. 24.

Tel.: 06 20 824 3040 

E-mail: pirimagda@iplus.hu 

„Biztos, védett kikötõ” 2010. május 15., szombat 

MISSZIÓI NAP az Északi Evangélikus

Egyházkerületben

Városi Sportcsarnok, Salgótarján 

(Kassai sor 84.)

09.00 Érkezés, közben térzene 

09.30 Igei indítás: Blatniczky János kerületi missziói lelkész

Köszöntések, közös éneklés 

10.00 Evangelizáció: Gyõri Péter Benjámin lelkész

10.30 Pódiumbeszélgetés – Moderátor: Horváth-Bolla

Zsuzsanna teológus-újságíró

Meghívott vendégek:

• Dr. Mikos Borbála, az MRE Bethesda Gyermekkórhá-

zának Haitit megjárt fõorvosnõje

• Dr. Dér Katalin ókortudós, egyetemi docens, 

ELTE BTK Latin Tanszék 

• Bánffyné Sátory Tilda gyógypedagógus

11.30 Szünet

11.45 Csoportos beszélgetések három helyszínen 

a három vendéggel

13.00   Ebéd

14.15 D. Kiss Ildikó – ír keresztyén zenei koncert

15.00   Záró istentisztelet: dr. Fabiny Tamás püspök

16.00   Úti áldás: Deme Károly lelkész

Külön szeretettel hívjuk az egyházmegyék fiatalságát és a

kisgyermekes családokat is!

Gyermekmegõrzésrõl és gyermekprogramokról az egész nap

folyamán gondoskodunk!

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsultjainak

megsegítését szolgálja.

A Luther Kiadó egész nap jelen lesz és kedvezményes vásár-

lási lehetõséget kínál az érdeklõdõknek.

A missziói nap résztvevõi az egyházkerület vendégei lesznek

ebédre.

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényel-

hetnek a kerülettõl április 30-ig.

KÉRJÜK, A JELENTKEZÉSEKET MÁJUS 7-IG ADJÁK LE!

BLATNICZKY JÁNOS DÁNIEL KERÜLETI MISSZIÓI LELKÉSZ

2699 Szügy, Mikszáth út 4/a.

Mobil: 06 20 824 2856

E-mail: janos.blatniczky@lutheran.hu

Web: http://szugy.lutheran.hu/misszioinap

MISSZIÓI NAP a Déli Evangélikus

Egyházkerületben

Bonyhádi Evangélikus Atlétikai Centrum

(a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)

9.00 Rézfúvós térzene – Kiskõrösi Evangélikus Fúvószenekar

9.30 Énektanulás, köszöntések

A házigazda köszöntése: Ónodi Szabolcs igazgató, 

Krähling Dániel lelkész

10.00 Nyitó evangelizáció – A vízen járók reménysége... 

(Zsid 11,1) – Gáncs Péter püspök

10.45 A reménység hálójában – Prof. dr. Csermely Péter

hálózatkutatóval, a Bölcsek Tanácsa  tagjával beszélget 

Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ

11.45 Kerületi díjak átadása

12.15 Ebéd

14.00 ALTERNATÍV SZIGETEK:

• Reménységmorzsák Csermely Péterrel
• Bonyhádi öböl: Eredendõ bûn – könnyûzenei oratórium képekkel

• Dalok mólója – Völgyessy Szomor Fanni 

• A reménység színei:

Batak evangélikusok – Mangasi Sihombing indonéz nagykövet

Zuluföldtõl Szárazdig – Orbán Attila missziói lelkész (Erdély)

Imacsónak – bibliakör

• Missziói kikötõk: a cigánymisszió, az Interserve, a Wycliffe Biblia-

fordítók Egyesülete, az Evangélikus Külmissziói Egyesület és az

Evangélikus Missziói Központ standjainál

15.30 Úti áldás felvont horgonnyal 

– Aradi György kerületi missziói lelkész

Gyerekprogramot egész nap biztosítunk.

Ebédrõl az egyházkerület gondoskodik.

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek a

kerülettõl április 30-ig.

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsultjainak

megsegítését szolgálja.

Egyéni és csoportos jelentkezés határideje: 2010. április 30-ig írásban az

egyházkerületnél.

DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

E-mail: deli.kerulet@lutheran.hu

Fax: 06 1 338 2302

1088 Budapest, Puskin u. 12.
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Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini). Liturgikus szín:
fehér. Lekció: Jn 10,11–16; 1Pt 2,21–25. Alapige: Ez 34,1–16. Énekek: 334., 261.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Jorsits Attila; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bence Imre; du. 6. Jorsits Attila; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Zászkaliczky
Pál; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.
de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
(összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2. (kiállításmegnyitó); Óbuda, III., Dévai Bíró
M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter
Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter;
du. 6. (ifjúsági) Pelikán András; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII.,
Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u.
2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Kulcsár Zsuzsanna;
de. 11. (úrv.) Kulcsár Zsuzsanna; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. (családbarát istentisztelet) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Verasztó János; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)
Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV.,
Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; du. 6. (úrv., Új Találkozás); Rákospalota, XV.,
Régi Fóti út 72. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI.,
Hősök tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető
István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik
tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker
Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Hulej Enikő;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Hulej Enikő;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de.
fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon
Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Budaörs, Szabadság út 75.
de. 10. Endreffy Géza.

Istentiszteleti rend • 2010. április 18.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Sem mel weis Egye tem jog előd jé nek
ne ves pa to ló gus pro fesszo ra és az
1910–11-es tan év ben rek to ra volt dr.
Ge ner sich An tal, az MTA ren des
tag ja. Nagy ap já nak – Ge ner sich Já nos
teo ló gus pro fesszor nak – egyik test -
vé re volt Ge ner sich Sá mu el, aki 1768-
ban szü le tett Kés már kon. Bécs ben
szer zett or vo si dip lo mát, és 1844-ben
be kö vet ke zett ha lá lá ig Lő csén a vá -
ro si fi zi kus (or vos) tisz tét töl töt te be.

Sze mé lyé ben a Sze pes ség és a
Tát ra egyik el ső nö vény ku ta tó ját is
tisz tel het jük, aki a Tát rát jár va több
száz nö vényt írt le és pub li kált az
1789-ben Lő csén ki adott bo ta ni kai fő -
mű vé ben. Mun kás sá gá ra hi vat ko -
zott Ki ta i bel Pál és a Ma gyar fü vész -
könyv szer ző pá ro sa, Dió sze gi Sá mu -
el és Fa ze kas Mi hály is.

A ha son más kő fel ál lí tá sát – má -
sok mel lett – tá mo gat ta a Nem ze ti
Ci vil Alap prog ram, a Sem mel weis
Egye tem, az Igaz ság ügyi Or vos ta nért
Ala pít vány, a Dr. Ge ner sich An tal
Ala pít vány és a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház.

g Tan kó Zi ta

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház is tá mo gat ta
dr. Ge ner sich Sá mu el

ha son más sír kö vé nek lő csei fel ál lí tá sát

A lő csei evan gé li kus te me tő
b A lő csei evan gé li kus te me tő 1934-ben a leg szebb cseh szlo vák te -

me tők ver se nyé ben az el ső he lye zést kap ta. Ez az el ső ség 1944-ig
tar tott. Egy ség ben mu tat ja be a sírkert az egyes – fő leg a 18. és 19.
szá zad ból szár ma zó – mű vé szi sír kö ve ket, me lyek a vá ros egy kor
élt evan gé li kus la ko sa i nak vég ső nyug he lye it je lö lik. Kö zü lük na -
gyon so kan a tár sa dal mi élet ve ze tő sze mé lyi sé gei vol tak. Sa já tos
he lyen, a te me tő ben sé tál va em lé ke zünk rá juk, utó da ik ra és ro -
ko na ik ra.

Elő ször is tá jé ko zód junk az idő ben. Néz zünk vissza fe lé. A mi la kó te -
rü le tün kön már a ré gi idők ben is szo kás volt a ha lot ta kat sí rok ba te -
met ni. A kö zép kor ban a sí ro kat leg na gyobb részt fa ke resz tek kel je löl -
ték, ké sőbb kő ke resz tek kel vagy más szim bó lu mok kal. Ál ta lá ban a temp -
lo mok kö ré te met kez tek. A fon to sabb sze mé lyi sé ge ket a temp lom alat ti
krip ták ban he lyez ték el, a leg je len tő seb be ket szar ko fá gok ban. Így volt
ez Lő csén is. Vál to zást II. Jó zsef ren de le te ho zott, amely hi gi é ni ai meg -
gon do lá sok ból el ren del te, hogy a ha lot ta kat a la kott te rü le te ken kí vül
te mes sék el.

A re for má ció meg in du lá sát kö ve tő en a vá ros be li hí vek 1544-től
kezd tek az Ágos tai hit val lás hoz csat la koz ni. Az el len re for má ció tö rek -
vé sei az élet ről és a ha lál ról va ló hit alap ján meg osz tot ták Lő cse la kó it.

Az evan gé li ku sok el ső ar ti ku lá ris temp lo ma a vá ros fa lon kí vül épült.
Kö rü löt te te met ték el a ha lot ta i kat. 1687-ben ala kult ki e te me tő, az evan -
gé li ku sok ek kor vet tek egy tel ket er re a cél ra Csá ky gróf tól, s mi vel la -
kott te rü le ten kí vül volt, hasz nál hat ták a te me tőt a ké sőb bi ek ben is. A
leg ré geb bi sí rok már nin cse nek meg, ma rad vá nya ik nem azo no sít ha tó -
ak. Az ér té ke sebb sír táb lá kat be épí tet ték a te me tő ke rí tés fa la i ba. A te -
me tő ben fő leg klasszi cis ta és em pire sír kö vek van nak a 19. szá zad ból.
Né me lyi ket kö zü lük a sze pes sé gi szob rász, Fa ra gó Jó zsef (1820–1895) ké -
szí tet te. Ő 1853-ban te le pe dett le Lő csén.

Ké sőbb már vány sír em lé ke ket emel tek, más, je len tő sebb vá ro sok hoz
– Ost ra va, Bu da pest, Ig ló, Kés márk – ha son ló an Lő csén is. De na gyon
sok szor csak egy kis domb jel zi a ré gi sírt.

1712–1713-ban, Pfannsch midt lel kész szol gá la ta alatt si ke rült egy má -
sik fa temp lo mot épí te ni, ha son lót a ma is ál ló kés már ki temp lom hoz,
amely a lő csei után két év vel ké szült el. 1722-ben kis ká pol nát és fa la -
zott ka put épí tet tek hoz zá, és ez má ig fenn ma radt.

A te me tő be li temp lom 1837-ig állt. Ek kor az evan gé li ku sok – a vá ros
más felekezetű la kó i nak tá mo ga tá sá val – klasszi cis ta stí lu sú kő temp lo -
mot épí tet tek a vá ros fő te rén. A te me tő ben ál ló fa temp lom ból át vit ték
az ér té ke ket – a te tő ke resz tet, a ba rokk ke resz tet az ol tár ról, va la mint
a ba rokk or go nát – az új temp lom ba.

1895-ben a te me tő ben is emeltek egy kis ká pol nát, mely egy út tal vég -
ső nyug he lye Her mann Gusz táv nak, aki a 19. szá zad ban a he lyi egy ház
leg ki vá lóbb tá mo ga tó ja volt.

Saj ná lat tal kell meg ál la pí ta nom, hogy a te me tő je len le gi ál la po ta nyo -
mo rú sá gos. Sok sír em lé ket egész ében vagy ré sze i ben meg ron gál tak, el -
tu laj do ní tot tak – az el múlt fél év szá zad ban a fel újí tás mi ni má lis volt. A
re no vá lás nak igé nyes nek kel le ne len nie, de ez sok szor le he tet len. En nek
el le né re kö te les sé günk meg őriz ni ezt az ér té kes te rü le tet, ahol ele ink vég -
ső nyug hely re ta lál tak, hogy bé ké ben pi hen hes se nek.

Kö te les sé günk, hogy mi nél szé le sebb kör rel, a hoz zánk lá to ga tó tu -
ris ták kal is meg is mer tes sük ezt a nem ze ti kul tu rá lis em lék he lyet.

Ké rem ol va só i mat, fő leg az itt el te me tet tek utó da it, ro ko na it, de azo -
kat a lá to ga tó kat és ér dek lő dő ket is, akik a te me tői Utas kí sé rő ben kö -
zölt ada to kat hi te le sen ki egé szít he tik, küld jék el cí mem re ész re vé te le -
i ket, hogy a kö vet ke ző is mer te tő ez ál tal is gaz da god jon.

g Ast rid Kos tel ni ko va-Zwil lin go va PhD
mű vé szet tör té nész, a Lő csei Evan gé li kus Egy ház köz ség fel ügye lő je

E-mail: mi lan.kos tel nik@ston line.sk 

A te me tő ről ké szült rész le te sebb is mer te tő a www.locs ei te me to.eol dal.hu
cí men ér he tő el.

A kán tor kép ző nyá ri tan fo lya mai
A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel vár ja a je lent ke zé se ket
az idei nyá ri tan fo lya mok ra, me lyek idő pont jai (és ve ze tői) a kö vet ke zők:
• I. jú ni us 24. – jú li us 10. (Ben ce Gá bor)
• II. jú li us 15–31. (Aba ffy Nó ra)
• III. au gusz tus 3–19. (Ker tész Bo tond)

Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 25.
Je lent kez ni a fel tün te tett ha tár idő ig le het le vél ben (2151 Fót, Ber da J. u.
3.) vagy e-mail ben (kan tor ke p zo@cit ro mail.hu). A je lent ke zés hez, kér -
jük, mel lé kel je nek lel ké szi aján lást és rö vid ze nei élet raj zot. Ez utób bit
pó tol hat ja és a je lent ke zés ad mi niszt rá ci ó ját meg könnyí ti a cí münk ről
kér he tő, il let ve hon la punk ról (kan tor ke p zo.lu the ran.hu) le tölt he tő je lent -
ke zé si lap hasz ná la ta, de lel ké szi aján lás eb ben az eset ben is szük sé ges.
A tan fo lya mok kal kap cso la tos tud ni va lók ról a részt ve vő ket le vél ben ér -
te sít jük. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det a Pro tes -
táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.) a
2010/2011-es tan év ben nap pa li ta go za tos, pro tes táns egye te mi és fő -
is ko lai hall ga tók szá má ra. In for má ci ók a fel vé te li fel té te lek ről a
www.mp ta.hu hon la pon vagy az 1/391-9050-es te le fon szá mon. A je -
lent ke zé sek be ér ke zé si ha tár ide je má jus 24.

H I R D E T É S

Meg hí vó
logókiállításra
A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház lo gó pá lyá za -
tá ra ér ke zett pá lya mű vek
vá lo ga tá sá ból a Lu ther
Ki adó az evan gé li kus
köny ves bolt ban (1085 Bu -
da pest, Ül lői út 24.) ki ál -
lí tást ren dez, me lyet áp ri -
lis 30-ig, hét köz na po kon
9 és 17 óra kö zött min den
ked ves ér dek lő dő meg te -
kint het.

Vá sár ló ink le ad hat ják sza va za ta i -
kat a ne kik leg job ban tet sző terv re,
így a kö zön ség dí jas pá lyá zó egy ér -
té kes köny vet kap aján dék ba.

A hónap könyvcsomagja – áprilisban a Luther
Kiadótól mindössze 1000 forintért

• Veled egy életen át – Gondolatok a szerelemről
és a házasságról
Szerk. D. Szebik Imre

• Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet
• Juliana Ray: Jövevények és vándorok.

Egy család három nemzedéke
az Útra talál

• Válogatott zsoltárok Bodrog Miklós
fordításában

• Christoph Klein: Fény az út végén

Vá sá rol ja meg a hó nap köny veit ked vez mé nye sen! A
könyvcsomag ára: 1000 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.

Kő kantáta húsvétkor
Ze nés áhí tat volt hús vét va sár nap a nyír egy há zi Nagy temp lom ban. Ez
al ka lom mal dr. Ko vács Lász ló At ti la lel kész, or go na mű vész Kő kan tá -
tá já nak a IV., V., VI. té te le csen dült fel. Köz re mű kö dött a gyü le ke zet
ének ka ra, a Har mó nia Kó rus, a Vi kár Sán dor Ze ne is ko la al kal mi ze -
ne ka ra, Feny ve si Zsolt (szó ló ének) és Kiss Zol tán or go na mű vész, a temp -
lom kán to ra. Ve zé nyelt a szer ző.
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Gra tu lá ció a le vél írók nak
Tisz telt Szer kesz tő ség! Öröm mel ol vas tam az elő ző lap szá muk 10. ol da lán
köz zé tett négy le ve let, me lyek kel ma xi má li san egyet ér tek. Kö szö net il le ti Önö -
ket, hogy meg je len tet ték eze ket. Há rom le vél írót te le fo non is el ér tem, így
sze mé lye sen gra tu lál tam ne kik bá tor sá guk hoz, nagy tá jé ko zott sá guk hoz és
a nyolc van év kö rü li kor osz tá lyu kat meg ha zud to ló szel le mi fris ses sé gük höz.

Pe li kán Pál né afe let ti „fé lel mé hez”, hogy csak „igen ke vés” temp lom ból tűn -
tek el a nem ze ti zász lók, csak annyit je gyez nék meg, hogy az ál ta lam mos tan -
ság fel ke re sett ka to li kus temp lo mok ban már nagy pén te ken is lát ha tó volt a (pi -
ros-fe hér-zöld) zász ló… Le het, hogy a leg na gyobb lét szá mú ma gyar or szá gi egy -
ház ve ze tő sé ge más hogy ér tel me zi „a ho ri zon tá lis és a ver ti ká lis” sí kot…? 

Test vé ri üd vöz let tel:
Né meth Mik lós (Sop ron)

b Mi re van szük sé ge egy em be ri
lény nek? Sok fé le vá laszt ad ha -
tunk e kér dés re, de egy biz tos:
bár mit te szünk is, az ha tás sal
van a kör nye zet re és a kö rü löt -
tünk élő töb bi em ber re. Az áp -
ri lis 13-án az Ipar mű vé sze ti Mú -
ze um ban nyílt ki ál lí tás fel fe de -
ző út ra hív min ket: mi köz ben
ki te kin tünk a vi lág ra, sa ját ma -
gun kat is meg pil lant hat juk a
tü kör ben.

Az el múlt kö zel más fél év ben im má -
ron ne gyed szer nyit ja meg ka pu it a
Tü kör ben a vi lág cí mű ki ál lí tás,
amely tu laj don kép pen egy szí nes,
kacs ka rin gós ví zió te mér dek ins tal -
lá ci ó val és já ték kal.

A ki ál lí tás köz pon ti kér dé sé re –
Mi re van szük sé ge egy em be ri lény -
nek, és mi en nek a ha tá sa a kör nye -
ze té re? – az al ko tók vá la szul tíz iz -
gal ma san be ren de zett szo bát ál mod -
tak meg, Man fred Max-Ne ef chi lei
köz gaz dász fi lo zó fi á ja alap ján. Min -
den egyes szo ba ka pott egy ne vet,
amely re fel fűz ték a ki ál lí tás anya gát,
és amely tám pon tot ad a té ma kö rül -
já rá sá ra, a be szél ge tés re: Tu dás, Túl -
élés, Vá lasz tás, Al ko tás, Iden ti tás, Pi -
he nés, Biz ton ság, Sze re tet, Álom,
Rész vé tel.

A ki ál lí tás – az alap öt let től a ki vi -
te le zé sig – a Tü kör ben a Vi lág csa pat
mun ká ja, amely a Zöld Fi a ta lok
Egye sü let és a Cel lux Cso port tag ja -
i ból ala kult. Cél juk a fi a ta lok fi gyel -
mé nek rá irá nyí tá sa ko runk glo bá lis
tár sa dal mi és kör nye ze ti ki hí vá sa i ra.
Üze ne tük, hogy az em ber cse lek vő
lény, aki a szű kebb-tá gabb vi lág tör -
té né se i nek nem passzív el szen ve -
dő je, ha nem kre a tív ala kí tó ja. Ke re -
sik an nak le he tő sé ge it, ho gyan él he -
tünk eti kus, fenn tart ha tó és har mo -
ni kus mó don.

A ki ál lí tás ide je alatt egész prog -
ram so ro zat vár ja a lá to ga tó kat –
fel nőt te ket, gye re ke ket egy aránt. A
va sár na pi kre a tív pik ni ke ken meg is -
mer ked he tünk pél dá ul a ma dár ba rát
kert fo gal má val, ki ala kí tá sá val, a
kom posz tá lás és a meg úju ló ener gi -
ák hasz ná la tá nak há zi prak ti ká i val, de
az egy re nép sze rűbb (vá ro si) bi cik -
li zés is fó kusz ba ke rül, vagy el vi het -
jük ré gi, meg unt, el sza kadt ru há in -

kat a rög tön zött var ro dá ba… Hét köz -
naponként ér de kes rö vid fil me ket te -
kint he tünk meg, es ti bor kós to ló és
be szél ge tés vár ja az ér dek lő dő ket, de

cse rél he tünk ve ge tá ri á nus re cep te ket
is. Min den kép pen ér de mes meg -
néz ni a rész le tes prog ram aján la tot a
hon la pon.

A ki ál lí tás fő  tá mo ga tó ja az ÖKO-
Pack Non pro fit Kft., mely már évek
óta ki emel ten népszerűsíti a kör nye -

zet tu da tos ságot, és kü lö nö sen fon -
tos nak tart ja a fenn tart ha tó al ter na -
tí vák be mu ta tá sát. A szer ve zők sze -
ret nék, ha a ki ál lí tás az or szág több
ré szé be is el jut na. A szep tem be ri ál -
lo más Szen tes, de a szer ve zők to váb -
bi hely szín öt le te ket is vár nak az
aláb bi el ér he tő sé gen: Han kó Ger gely,
ger gely@oko pack.hu.

A ki ál lí tás áp ri lis 14. és má jus 16.
kö zött te kint he tő meg az Ipar mű vé -
sze ti Mú ze um ban (1091 Bu da pest,
Ül lői út 33–37.; 3-as met ró, Fe renc

kör úti meg ál ló). Nyit va:
kedd től va sár na pig 10-
től 18 órá ig, hét főn zár -
va. Is ko lai osz tá lyok
szá má ra tár lat ve ze tést
is tar ta nak, mely kö -
rül be lül más fél órát
vesz igény be. Eh hez
idő pont-egyez te tés
szük sé ges: Kő rö si Pi -
ros ka, tu kor@oko -
pack.hu.

Az ÖKO-Pack Non -
pro fit Kft.-nek kö -
szön he tő a hul la dék -
ke let ke zés meg elő zé -
sét, a sze lek tív hul la -
dék gyűj tést és az új ra -
hasz no sí tást nép sze -
rű sí tő Hul la dék ból ter -
mék ván dor ki ál lí tás is,
me lyet 2006 óta har -
minc hat ha zai nagy -
vá ros ban majd nem
két száz ez ren lát tak. Ez
szin tén a na pok ban,
áp ri lis 20-án nyí lik
Szar va son a Szent Ist -
ván Egye tem Víz- és
Kör nye zet gaz dál ko dá -
si Ka rá nak au lá já ban.
A ki ál lí tá son száz ha -
zai hul la dék fel dol go zó
és -hasz no sí tó vál la -
lat sze lek tí ven gyűj -
tött, majd új ra hasz -
no sí tott hul la dék ból
ké szí tett ter mé kei lát -
ha tók má jus 12-éig
mun ka na po kon 8 és

18 óra kö zött. A ki ál lí tás mot tó ja:
Gyűjt sünk sze lek tí ven, mert hasz -
no sul! Mind két ki ál lí tás in gye ne sen
lá to gat ha tó.

g Össze ál lí tot ta: JCsCs
For rás: www.tu kor be na vi lag.hu,

www.hul la dek bolt er mek.hu

Tü kör ben a vi lág
Ki ál lí tás az em be ri ter mé szet ről és a fenn tart ha tó fej lő dés ről

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

Meghívó missziói konferenciára
Sze re tet tel hív juk a test vé re ket áp ri lis 24-én, szom ba ton 10 órá ra a mis -
kolc-te tem vá ri re for má tus gyü le ke zet ben (Desz ka temp lom, Te tem vár
fel ső sor) tar tan dó misszi ói kon fe ren ci á ra. Ezen az al kal mon sze ret nénk
dr. Ke szi Krisz ti na or vos-misszi o ná ri ust ün ne pé lye sen új ra ki bo csá ta -
ni, mi előtt vissza tér zam bi ai misszi ói szol gá la tá ba. A kon fe ren cia dél kö -
rül sze re tet ven dég ség gel ér vé get.

H I R D E T É S

Pá lyá za ti fel hí vás intézményvezetői állás betöltésére
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det a po gá nyi Bal da uf Gusz táv Evan -
gé li kus Sze re tet ott hon in téz mény ve ze tői ál lá sá nak be töl té sé re.

A pá lyá zat tal be töl ten dő mun ka kör: in téz mény ve ze tő, aki nek fel adat kö rét az egy ház in téz mé nye i ről szó ló
2005. évi VI II. tv. 19.Â§-a ha tá roz za meg.

Mun ka hely: Bal da uf Gusz táv Evan gé li kus Sze re tet ott hon (7666 Po gány, Szé ché nyi u. 18.)
Pá lyá za ti fel té te lek: a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mű kö dé si fel -

té te le i ről szó ló I/2000 (I. 7.) SZCSM-ren de let 3. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ké pe sí tés; a 257/2000. (XII. 26)
kor mány ren de let 3.§-ának (3) be kez dé se sze rin ti szak mai gya kor lat; ma gyar ál lam pol gár ság; bün tet len elő élet.

Előnyt je lent: hosszabb ide jű ve ze tői gya kor lat; evan gé li kus egy ház tag ság; ide gen nyelv-tu dás; B ka te gó ri ás
jo go sít vány; fel hasz ná lói szin tű szá mí tó gé pes is me ret.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot; a szo ci á lis szak vizs ga bi zo nyít vá nyát vagy
a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ki ne ve zést kö ve tő 2 éven be lül vál lal ja a szo ci á lis szak vizs ga meg szer zé -
sét; ön élet raj zot és rész le tes szak mai élet raj zot; az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és szak -
mai hely zet elem zés re épü lő el kép ze lé se ket; 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt; ke reszt le ve let; lel -
ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től; a 257/2000. (XII. 26) kor mány ren de let 3.§-ának (3) be kez dé se
sze rin ti szak mai gya kor lat mun kál ta tó ál ta li iga zo lá sát.

A pá lyá zat be ér ke zés ha tár ide je: 2010. má jus 30.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és mód ja: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro da tit kár sá ga, 1085

Bu da pest, Ül lői út 24. I. em. A pá lyá za tot 3 pél dány ban, eb ből 2 da ra bot pa pír ala pon, 1 da ra bot pe dig a pá -
lyá za tot tar tal ma zó elekt ro ni kus adat hor do zón (CD-n) kér jük be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat zárt bo rí ték ban kér -
jük be kül de ni az aláb bi jel igé vel: „Bal da uf Gusz táv Evan gé li kus Sze re tet ott hon.”

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005. évi VI II. tör vény sze rint.
A meg bí zás idő tar tal ma: a ki ne ve zés től szá mí tott 6 év; az ál lás az el bí rá lást kö ve tő en 2010. jú li us 1-jé től be -

tölt he tő, 3 hó na pos pró ba idő vel.
Bé re zés: a köz al kal ma zot ti bér táb lá zat al kal ma zá sá val meg egye zés sze rint.
A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tő a 20/770-4336-ös te le fon szá mon.

H I R D E T É S

Szo má li ai tig ri sek. Meg döb ben tő
adat: alig van már be lő lük, csak mu -
ta tó ban, egy park ban sza lad gál nak
kör be-kör be. Pe dig gyö nyö rű ek, fen -
sé ge sek, ha tal mas fo ga ik messzi ről
ki vil lan nak. És a töb bi ek? Va la ha
iga zi ki rá lyok vol tak, ma pe dig pusz -
tu ló fog lyok. Egy fran cia tu dós azt
ter ve zi, hogy a re zer vá tum ban síny -
lő dő ket (a nős té nye ket) sza po rít ja az
ős er dei hí mek kel, így ta lán az új szü -
löt tek nek is lesz re mé nyük a to -
vább élés re.

* * *

Örök ta nár. Nem csak ha zai elő de i -
től ta nult Kosz to lá nyi, ha nem kül föl -
di ek től is. Az egy ko rú ak tól, sőt a ná -
la fi a ta lab bak tól. Krú dy ról ezt ír ta:
„Az élet gaz dag sá ga az övé, az a
kincs, hogy min dent más kép pen lát,
mint a töb bi ek.” Mó ricz ban azt cso -
dál ja, hogy „úgy dol go zik, mint a ter -
mé szet, biz to san és bát ran”. Bar tók -
ban, hogy „tes ti mi vol tá ban is ará -
nyos, fel hú ro zott és zen gő”. Rippl-Ró -
nai Jó zsef, a nagy fes tő is ott van Egy
ég alatt cí mű kö te té ben: „Szí vem mé -
lyén min dig ér zem, hogy köl tő, va rá -
zsos, bo szor ká nyos, olyan, ami lyen
ke vés él ma a föld há tán.” Pá rat lan tu -
dás sal, le le ménnyel ta lált rá a leg job -
bak ra, s a mű vé szet bo nyo lult, rej tő -
ző tit ka i ról írt meg ál la pí tá sa it nem
kezd te ki az idő.

* * *

Fi a ta lok. Is ten egyik leg szebb aján -
dé ka a temp lom ba be té rő fi a tal fi úk
és lá nyok csa pa ta. Ün nep lő be öl tö -
zött szív vel éne kel nek és imád koz nak.
Egy re ra gyo góbb lesz az ar cuk a
gyor san per gő idő ben. El fogy ha tat -
lan bol dog ság, hogy együtt van nak.
Meg is me rik egy mást, ba rát sá got köt -
nek, mo so lyog nak, egy más sza vá ba
vág nak, ne vet nek, és van, aki sí rás -
ra fa kad a fel tá ma dó em lé kek től.
So kan az or szág leg tá vo lab bi ré szé -
ről jön nek, ko ra haj nal ban kel nek,
hosszú órá kat vá ra koz nak, hogy itt le -
hes se nek. Mind egy-egy kis kü lön
cso da, még is mennyi re egy for mák,
szé pek és se bez he tők.

* * *

Kis cso dák. Több bi za lom mal és hit -
tel kel le ne él ni. Van va la mi re mény az
élet leg mé lyén is. Kis cso dák a sze gény -
ség foj tó szo rí tá sá ban. Se hol nem
tud nak az em be rek ilyen ön tu da to san
nél kü löz ni, mint itt, Ma gyar or szá -

gon. Több bi za lom mal él ni, nem lan -
ka dó fi gye lem mel, hogy ész re ve gyük
Is ten leg ki sebb aján dé kát is. Egy szót,
egy biz ta tó szót csu pán. Ta nul ni tő lük,
a sze gé nyek től, fá radt mo so lyuk ból és
moz du la tuk ból meg ta nul ni azt az op -
ti miz must, amely től ne héz éle tü ket
nem ad ják föl, meg ma rad nak em ber -
nek a ke gyet len vi lág ban.

* * *

Ba lázs Ká roly. Vé let le nül ke rült a
polc ról elém a ha tal mas ké zi könyv.
A tíz éve meg je lent mű ről a leg hi va -
tot tabb, Ri to ók Zsig mond aka dé mi -
kus ír ta: „A ma gyar szak iro da lom ban
egye dül ál ló mű vet tart az ol va só a ke -
zé ben. Sen ki, aki az Új szö vet sé get ta -
nul má nyoz za, nem nél kü löz he ti e
köny vet.” Eh hez az el is me rés hez
nincs mit hoz zá ten ni. Ta lán annyit,
hogy ma ga a szer ző teo ló gus, volt
gaz dag ré ti lel ki pász tor. Az Új szö -
vet sé gi szó mu ta tó szó tárt 1965-ben
kezd te ír ni, és 1998-ban fe jez te be.
Har minc há rom évi meg fe szí tett
mun ka! Egy em ber öl tő alá za tos fá ra -
do zá sa. És eb ből ki len cet ágy ban
fek vő (ha lá los) be teg ként töl tött el.
Jog gal mond hat juk, a szer ző Is ten élő
cso dá ja: min den or vo si vé le mény
el le né re ké pes volt be fe jez ni éle te fő
mű vét, s meg ér te a ki adá sát.

* * *

Há rom Grá cia. Fi a ta lok a 156-os bu -
szon. Vég zős or vos tan hall ga tók, vi -
dá mak és nagy han gú ak. A sző ke ha -
jú meg jegy zi: „Na gyon vá rom már a
bon co lást.” A má sik ket tő fel uj jong:
„Tök jó lesz!” Bol do gan össze ütik a te -
nye rü ket. Kis szü net után az ala csony
foly tat ja: „Én egy fi a tal fér fi nak örül -
nék a leg job ban.” A töb bi ek is el ne -
ve tik ma gu kat, majd meg for dul nak,
és vé gig pász táz zák a di der gő uta so -
kat. Mi re a vég ál lo más ra érünk, gon -
do lat ban min den kit fel bon col nak,
a fér fi a kat ki vá lo gat ják, és né há nyat
ma guk kal visz nek.

* * *

Néz ni és lát ni. Bor zal mas a vi lág:
amer re né zek, min de nütt pusz tí tás és
gyű lö let. Ször nyű az or szág: min de -
nütt kor rup ció és kö zö nyös ség. Csak
a vi dék ma radt, az el du gott kis fal vak,
s né ha egy ba rát, fi a tal csa lád sok gye -
rek kel. Egy-egy igaz könyv és gyó gyí -
tó ze ne. Min den más bor zasz tó. Ta -
lán se gít még Is ten.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
Nap ló, 2009
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VASÁRNAP

21.05 / m1
Twist Oli vér
(an gol–cseh–fran cia–olasz
film drá ma, 2005) (130')
Az ár va ház ban dol go zó és
éhe ző fi úk sor sot húz nak: ki
áll jon oda a mar co na fel ügye -
lő elé az zal, hogy több ételt
sze ret ne. Twist Oli vér húz za
a rö vi deb bet, így ne ki jut a
há lát lan fel adat. Az in ci dens
mi att baj ke ve rő nek mi nő sí -
tik, és ki rak ják a szű rét az ár -
va ház ból is, bár ki ma gá hoz
ve he ti, aki nek in gyen mun ka -
erő re van szük sé ge. Mr. So -
wer ber rynek, a te met ke zé si
vál lal ko zónak a mű he lyé be
ke rül, ahol egy má sik fiú pro -
vo ká ci ói mi att igaz ság ta la nul
ve rést kap, ezért meg szö kik,
és el in dul ét len-szom jan
Lon don fe lé az or szág úton.

HÉTFŐ

5.05 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999) Pan non hal ma
8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (olasz do ku -
men tum film, 2005) (81')
11.35 / PAX
Élet év sza kok. Scholz Lász ló
nyu gal ma zott evan gé li kus lel -
kész me sél éle té ről, hi va tá sá ról
12.55 / m2
Zár óra. Gör gey Gá bor (ism.)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Carl Ma -
ria von We ber
1. rész: Fel hí vás ke rin gő re
20.00 / Du na Tv
So ha or szág (ame ri kai film -
drá ma, 2005) (99')
20.35 / PAX
A sze re tet is ko lá ja
(do ku men tum film) (13')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
14.35 / RTL Klub
A kis fi a mat nem adom
(ame ri kai film drá ma, 1994)
(100')
16.15 / PAX
Én va gyok a vi lág Ke nye re
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
17.34 /M. Ka to li kus Rá dió
Rá adás
Be szél ge tés Be ne dek Mik lós
szí nész-ren de ző-egye te mi
do cens sel
21.05 / Du na Tv
Hogy ál lunk, fi a tal em ber?
(fe ke te-fe hér ma gyar film drá -
ma, 1963) (77')
22.40 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Szer gej Rah ma nyi nov
zon go rá zik

SZERDA

10.20 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Zelk Zol tán (1906–1981) (50')
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
14.35 / m1
Kor mány vá ró
He ti in for má ci ós mű sor
14.45 / Du na Tv
Az or szá gunk há za szí nes
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20') 1. rész
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Töp ren gő
Hol la kik az Is ten?
20.00 / Du na Tv
Ma la bar her ceg nő je (fran cia
film drá ma, 2004) (91')
21.00 / PAX
Joy ful Gos pel
(do ku men tum film) (51')

CSÜTÖRTÖK

8.55 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
(ma gyar szó ra koz ta tó mű sor,
2009) (26')
Rú zsa Mag dol na éne kes nő
9.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ak va rell
Kul tu rá lis pa let ta
11.04 / TV2
A kis nyír fa li get
(fran cia–né met–len gyel film -
drá ma, 2003) (91')
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó a ke me nes -
mihály fai evan gé li kus temp -
lom ból
20.00 / Du na Tv
A Föld
(fel ira tos an gol–né met do ku -
men tum film, 2007) (96')
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
17. bu da pes ti nem zet kö zi
könyv fesz ti vál

PÉNTEK

10.40 / m2
Nyu gat 100. Fo gadj örök be! –
Sza bó Lő rinc (25')
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
A ma gyar mű vé szet élő le gen -
dái. Be szél ge tés Makk Ká roly
Kos suth-dí jas ren de ző vel
14.35 / Du na Tv
Nyel vé ben él a nem zet
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 2008) (40')
6/1. rész: Kár pát al ja
14.35 / PAX
Nem ze ti park ja ink
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
Fer tő–Han ság, Őr ség
16.40 / Du na Tv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je (2010) (10')
A föl tá ma dás és a tu do mány
21.00 / PAX
Egy be te me tett zsi na gó ga Bu -
dán (is me ret ter jesz tő film) (52')

SZOMBAT

10.00 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (30')
1. rész: A fi ren zei Ope ra del
Du o mo Mú ze um
16.50 / m1
Se gít ség, örö köl tem!
(fe ke te-fe hér, ma gyar ro man -
ti kus víg já ték, 1937) (71')
16.55 / m2
Szé che nyi nap jai
(ma gyar té vé film so ro zat,
1985) (52') 6/1. rész
20.35 / TV2
Pa pák a part vo na lon
(ame ri kai csa lá di víg já ték,
2005) (95')
21.05 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
(ma gyar szó ra koz ta tó mű sor,
2010) (26')
Ér di Ta más zon go ra mű vész

VASÁRNAP

8.10 / m1
Fő tér (50')
9.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Törzs asz tal. „Hit, re mény,
sze re tet” – a ma gyar köl té -
szet év szá za dai tük ré ben
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.04 / Du na Tv
Élő egy ház (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
17.10 / PAX
Lé lek és épí té szet (port ré film -
so ro zat) Czi gány Ta más,
Nagy Ta más (38')
18.04 / Kos suth rá dió
Es ti sé ta – ri por tok, be szél -
ge té sek, mű vek: a kul tú ra ös -
vé nye in – 17. bu da pes ti nem -
zet kö zi könyv fesz ti vál
18.55 / m1
Ma gyar or szág vá laszt 2010
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Va sár nap

Fü löp meg ke resz tel te az ud va ri fő em bert. Ami kor ki jöt tek a víz ből, az Úr Lel -
ke el ra gad ta Fü lö pöt, és nem lát ta őt töb bé az ud va ri fő em ber, de ör ven dez -
ve ha ladt to vább az út ján. Ap Csel 8,38–39 (1Sám 2,1; Jn 10,11–16/27–30/; 1Pt
2,21b–25; Zsolt 87) Is te nem, sze ret ném meg kö szön ni ne ked azo kat az em -
be re ket, aki ket ed di gi éle tem so rán hoz zám küld tél, amit raj tuk ke resz tül vé -
gez tél ben nem. Mi lyen alá zat tal tud tak to vább lép ni, én pe dig mi lyen há lá -
val em lé ke zem rá juk! Tu dom jól, hogy ezek nek a ta lál ko zá sok nak te vol tál
a lét re ho zó ja, meg szer ve ző je. Lel ki ek ben meg gaz da god va me het tem to vább
az uta mon. Kér lek, hasz nálj en gem is ugyan úgy, aho gyan an nak ide jén ők
vol tak a te esz kö ze id.

Hét fő

Nem ti vá lasz tot ta tok ki en gem, ha nem én vá lasz tot ta lak ki, és ren del te tek
ti te ket ar ra, hogy el men je tek és gyü möl csöt te rem je tek. Jn 15,16 (Ézs 41,9;4Móz
27,/12–14/15–23; Ef 3,14–21) Időn ként nagy je len tő sé get tu laj do ní tunk a dön -
té se ink nek. Igen, mon do gat juk, ek kor és ek kor ezt és így ha tá roz tam. De Is -
ten mel lett nem mi dön töt tünk, ha nem ő ke re sett min ket már sok kal ha ma -
rabb, mint aho gyan mi gon dol tunk er re. Sok kal ha ma rabb igent mon dott lé -
te zé sünk re, egész va lónk ra, mint aho gyan mi vá lasz tot tuk az ő út ját. Nem
a mi dön té sünk volt, ha nem az övé. Ezért az tán biz to san meg tart ben nün -
ket ez a dön tés.

Kedd

Ho gyan kö vet het ném el ezt a nagy go nosz sá got, vét kez ve az Is ten el len?! 1Móz
39, 9c (Gal 2,16; 1Kor 4,9–16; Ef 4,1–6) Az élet né hány hely ze té ben úgy adó -
dik, hogy jo gi ér te lem ben vagy az ál ta lá nos gya kor lat sze rint meg te het nénk
va la mit, de a szí vünk be írott tör vény még is ne met mond rá. A „vi lág” sok -
szor nem ér ti ezt. „Hogy le hetsz ilyen ba lek?” „Hisz min den ki ezt te szi!”
Még is: ne künk nem min den ki hez kell iga zod nunk, ha nem a szí vünk ben
la kó Is ten hez…

Szer da

Légy hű mind ha lá lig, és ne ked adom az élet ko ro ná ját. Jel 2,10c (Ézs 66,22;
Jn 17,20–26; Ef 4,7–16) „Hív ség”. A ré ges-ré gi ma gyar szó még ma gá ban hord -
ja a tel je sebb je len tést. Az tud iga zán hű sé ges len ni, aki nek hi te van. A két
szó azo nos tő ről fa kad. Hi ted és hű sé ged ju tal ma ként Is ten től ka pod majd
meg ko ro ná dat.

Csü tör tök

Jé zus mond ta: „Aki hoz zám jön, hall ja be szé de i met, és azok sze rint cse lek -
szik: meg mu ta tom nek tek, ki hez ha son ló. Ha son ló ah hoz a ház épí tő em ber -
hez, aki le ásott, mély re ha tolt, és a kő szik lá ra ala po zott: ami kor ár víz jött,
be le üt kö zött az ára dat ab ba a ház ba, de nem tud ta meg in gat ni.” Lk 6,47–
48 (Zsolt 62,7; Ef 4,/8–10/11–16; Ef 4,17–24) Is te nem, ha te vagy az éle tem
alap ja, nem in ga do zom. Né ha olyan vi ha rok kal és ára da tok kal tá mad az élet,
hogy ha nem ben ned gyö ke rez nék, el sö pör ne en gem is. Kö szö nöm, hogy ben -
ned van nak az alap ja im!

Pén tek

Én, Jé zus küld tem el an gya lo mat, hogy ezek ről bi zony sá got te gyen nek tek a
gyü le ke ze tek előtt. Én va gyok Dá vid gyö ke re és új haj tá sa, a fé nyes haj nal -
csil lag. Jel 22,16 (4Móz 24,17b; Mt 26,30–35; Ef 4,25–32) Tün dö kölsz, mint
egy ve zér lő csil lag. A leg fé nye sebb mind kö zött. Mi nél sö té tebb az éj sza ka,
an nál job ban lát ha tó a te fé nyed. Ve zess en gem, ami kor éle tem éj sza ká ba haj -
lik. Mu tasd az utat, ami kor sem mi más út mu ta tást nem ka pok.

Szom bat

Ti é tek ez az ígé ret és gyer me ke i te ké, sőt mind azo ké is, akik tá vol van nak, aki -
ket csak el hív az Úr, ami Is te nünk. Ap Csel 2,39 (1Sám 12,22; Jn 14,1–6; Ef 5,1–
14) Is ten szá má ra nin cse nek tá vol sá gok. Ha tá vol ér zed is ma gad tő le, még -
is na gyon kö zel van hoz zád. Is ten a leg ma gá nyo sabb pil la nat ban is kar nyúj -
tás nyi ra van. Annyi min den vál to zik, ala kul, for má ló dik, ám az ő ígé re tei szi -
lár dan meg ma rad nak. Ha sem mi más nincs, ami ben meg ka pasz kod hat nál,
sem mi lyen kor lát vagy fo gó dzó, ő ak kor sem fe led ke zik meg ró lad és a ne -
ked tett ígé re tek ről.

g Ba logh Éva

Új nap – új kegyelem
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A Jé zus Test vé rei Rend kö szö net tel
fo gad aján dék ba – hely szí ni ol va sás
céljá ra – kör nye zet vé del mi-te rem tés -
gon do zá si köny ve ket. 20/775-3772.

evangélikus élet. éled. éled?

A Luther Kiadó a könyvfesztiválon
A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár min den ked ves ér dek -
lő dőt és vá sár lót a bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz -
ti vá lon (BNK).

Az idei év új don sá ga, hogy a Lu ther Ki adó, a Kál -
vin Ki adó, a Ma gyar Bib lia tár su lat, a Har mat Ki adó
és a Szent Ist ván Tár su lat egy köz pon ti he lyen lé vő,
az ed di gi ek nél na gyobb alap te rü le tű kö zös stan don
vár ja vá sár ló it ked vez mé nyek kel és új don sá gok kal.

Idő pont: áp ri lis 22–25.
Hely szín: Bu da pest, Mil le ná ris, a Jö vő Há za föld szint je, 22-es stand.
A BNK rész le tes tá jé koz ta tó ját és a kö zel négy száz prog ram le írá sát

meg ta lál ják a www.book fes ti val.hu ol da lon.
To váb bi in for má ció: Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.:

1/317-5478, 20/824-5518. Fax: 1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Hon -
lap: www.lu ther ki ado.hu

H I R D E T É S

Sze re tet tel hí vunk és vá runk min den kit az Élim Evan gé li kus Sze re tet -
ott hon (4400 Nyír egy há za, Der kovits u. 21.) fenn ál lá sá nak ki lenc ve ne -
dik év for du ló ja al kal má ból tar tan dó – anyák nap já val egy be kö tött – ün -
nep ség re. Az áp ri lis 24-én, szom ba ton 11 óra kor kez dő dő is ten tisz te le -
ten dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke szol gál majd.

H I R D E T É S


