
A Tró ját ost rom ló gö rög fő ve zé rek
kö zött vi ta tá mad, hogy ki bir to kol -
ja a harc ban el esett leg na gyobb gö -
rög hős, Akhil le usz fegy ve re it.
Odüssze usz és Ai asz egy aránt ma gá -
nak kö ve te li a cso dá la tos fegy ve re ket.
A ver sen gés so rán vé gül Odüssze usz
győz. Ai asz az őt ért mél tány ta lan ság
mi att meg té bo lyo dik, a gö rög fő ve -
zé re ket – Aga mem nónt és Men e lá -
oszt – le akar ja gyil kol ni. Őrült sé gé -
ben azon ban nem ve szi ész re, hogy
a tá bor ban ta lál ha tó ál la to kat ap rít -
ja. Vé gül rá jön, hogy mit cse le ke dett,
de a tör tén tek be nem tud be le nyu -
god ni, ön gyil kos lesz.

A mi to ló gi ai tör té ne tet azért me -
sél tük el, mert a leg na gyobb gö rög
drá ma író, Szo phok lész Ai asz cím mel
fel dol goz ta a té mát, és ez a tra gé dia
volt Phi lipp Me lancht hon (1497–
1560) egyik leg ked ve sebb ol vas má -
nya. A wit ten ber gi egye tem hall ga -
tói kö ré ben is me re tes volt a né met
teo ló gus ta nár nak az a ki je len té se,
hogy a Bib lia ta nul má nyo zá sa után a
leg hasz no sabb a klasszi kus gö rög
drá mák ol va sá sa, mert ezek fon tos
er köl csi mon da ni va lót hor doz nak. Is -
me re tes a re for má tor ta ná ri hir det -
mé nye is, ame lyet 1545. ja nu ár 18-án
adott ki. Eb ben köz li, hogy Szo -
phok lész Ai asz cí mű tra gé di á ját már
ol vas ták, most ugyan en nek a szer ző -
nek Élekt ra cí mű tra gé di á ját fog ják
ol vas ni. Me lancht hon ki eme li, hogy
a klasszi kus gö rög drá mák a va ló sá -
gos éle tet, az em be ri esen dő sé get
mu tat ják be, és az is meg mu tat ko zik,
ho vá ve zet a fék te len in du lat, eze ket
az in du la to kat azon ban meg is le het
fé kez ni. Ai asz ból hi ány zott az ön mér -
sék let, ez okoz ta vesz tét.

A drá ma so rán meg tud juk, hogy
az ön gyil kos Ai aszt Aga mem nón
fő ve zér nem akar ja el te met tet ni,
Odüssze usz azon ban le győ zi sze -
mé lyes in du la ta it, ki áll amel lett,
hogy ha lott el len fe lé nek ki jár a vég -
tisz tes ség. Ő úr rá lett in du la ta in, le -
győz te ön ma gát, Me lancht hon ezért
te kin ti őt po zi tív hős nek. 

Ai asz sze ren csét len sé gé nek az is
oka volt, hogy fék te len gőg jé ben
meg ve tet te az is te ne ket, azt hit te, a
ma ga ere jé ből is győz tes har cos le het.
Ezt a moz za na tot Me lancht hon kü -
lö nö sen fon tos nak tart ja: az is te nek
meg ve té se min den ki re sze ren csét len -
sé get hoz. Eb ben az össze füg gés -
ben a re for má tor gyak ran idéz te
Ver gi li ust, Au gus tus csá szár ko rá nak
nagy ró mai köl tő jét is: „Ta nul ja tok
igaz sá gos sá got az in tés ből, és ne
ves sé tek meg az is te ne ket!” Me -
lancht hon sze rint ezt a ta nul sá got
von hat juk le a klasszi kus gö rög drá -
ma ta nul mány ázá sá ból. Ezt a ver gi -
li u si fel szó lí tást a wit ten ber gi mes ter
ugyan ak kor ke resz tény tar ta lom mal

töl ti meg. A ke resz tény em ber nek a
Tíz pa ran cso la tot kell be tar ta ni; aki
eze ket a pa ran cso kat nem tart ja be,
ar ra Is ten bün te té se vár – a bün te tés
kés het, de fel tét le nül be kö vet ke zik. 

Me lancht hont az Ai asz cí mű tra -
gé dia éb ren is, ál má ban is fog lal koz -
tat ta. Ami kor 1546. de cem be ré ben –
a vé res bel há bo rú mi att – tá vol volt
ott ho ná tól, ál mot lá tott, ame lyet ké -
sőbb vers be ön tött, és ba rá ta i val is
meg osz tott. Az ál la to kat gyil ko ló
Ai aszt lát ta, fö löt te a győ ze del mes
Krisz tust. Me lancht hon köl te mé nye
Krisz tus hoz szó ló fo hásszal vég ző dik,
őt ké ri, hogy vé del mez ze a tu do mány
haj lé kát, iga zít sa he lyes út ra a ve ze -
tő ket. 

A re for má tor sze rint a klasszi kus
gö rög drá mák azért hasz no sak, mert
az egyén és a kö zös ség is fel is mer he ti
bű ne it; az egyén bű ne, gőg je, az ön -
mér sék let hi á nya egész kö zös sé ge ket
is rom lás ba dönt het. 

Me lancht hon pe da gó gi ai mód -
sze re ma is fi gye lem re mél tó, mo -
dern nek is mond ha tó. Az órá kon
rész le te sen ele mez ték a drá má kat, ez -
után egy hall ga tó vál lal ta, hogy az
egyik fő sze rep lő ér de ké ben – az an -
tik ré to ri ka sza bá lyai sze rint – vé dő -
be szé det tart, egy má sik hall ga tó
pe dig a drá ma má sik fő sze rep lő je el -
len vád be szé det tar tott. Me lancht hon
ro kon szen ve min dig azé a sze rep lőé,
aki ké pes az ön mér sék let re. 

Köz hely nek szá mít, hogy Me -
lancht hon nyu godt, ele gáns tu dós
volt. Lu ther is mond ta: „Én nem tud -
tam olyan csen de sen lép ni…” Mit ta -
nul ha tunk et től a csen de sen lé pő,
hu ma nis ta re for má tor tól a 21. szá -
zad ele jén? A leg fon to sabb ta lán
az, hogy a klasszi kus gö rög drá mák
ma is tük röt tar ta nak elénk, örök
kér dé se ket és igaz sá go kat fo gal -
maz nak meg. Ol vas suk hát eze ket a
cso dá la tos al ko tá so kat, ne ré mít se -
nek meg a sú lyos té mák, szem be sül -
jünk vét ke ink kel, mér sé kel jük in du -
la ta in kat! 

Ami kor eb be a tü kör be né zünk,
sok szor nem tet szik, amit lá tunk, de
azért ne a tük röt tör jük össze! Ta nul -
juk meg a bűn bá na tot, bo rul junk le
a min den ha tó Is ten előtt! 

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem (EHE) Egy ház tör té -
ne ti Tan szé ké nek tör té ne lem–la tin
sza kos ok ta tó ja

Me lancht hon és
a klasszi kus gö rög drá ma
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„Ma olyan fi a ta lok jön nek kon fir mál ni, akik nek
csa lád ja el kö te le zett tag ja az evan gé li kus gyü le -
ke zet nek; olya nok, akik ben még él a tra dí ció; és
olya nok, akik va la mi mi att ér dek lőd nek az
evan gé li kus gyü le ke zet iránt.”

A tudatos kereszténnyé válás esélye f 9. oldal

g Bó di Eme se

„A re for má tor sze rint
a klasszi kus gö rög drá -
mák azért hasz no sak,
mert az egyén és a kö zös -
ség is fel is mer he ti bű ne it;
az egyén bű ne, gőg je, az
ön mér sék let hi á nya egész
kö zös sé ge ket is rom lás ba
dönt het.

Lesz még egyszer ünnep a világon! f 2. oldal
Melanchthon szubjektív f 3. oldal
Romákkal az úton f 7. oldal
A konfirmáció ünnepi fénye f 9. oldal
A választás és az internet szabadsága f 11. oldal
Melléklet: Útitárs – magyar evangéliumi lap

„A val lá sos sze rel mi köl té szet nek a leg fon to sabb
mű fa ja a re for má ció ko rá ban a há za sé nek. A pré -
di ká ci ók ban ol vas ha tó teo ló gi ai és gya kor la ti ta -
ná csok csak nem va la mennyi ele me meg ta lál ha tó
ezek ben az éne kek ben.”

A 16–17. századi magyar házasénekek f 5. oldal

„Ké szí tett Lu ther-em lék ér met, és
ő ter vez te a De ák Té ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um már vány em lék -
táb lá ján lát ha tó Luther-ró zsát is.”

Búza Barna szobrászművész
életmű-kiállítása f 6. oldal

b „Ha a gye re kek to le ráns lég kör -
ben él nek, meg ta nul nak tü rel -
mes nek len ni. Ha a gye re kek bá -
to rít va él nek, meg ta nul nak bíz ni.
(…) Ha a gye re kek biz ton ság ban
ér zik ma gu kat, meg ta nul nak hit -
tel él ni.” Do ro thy Law Holte gon -
do la ta it igye kez nek nap mint nap
a gya kor lat ban is meg va ló sí ta ni az
or szág evan gé li kus óvo dá i nak
pe da gó gu sai, akik áp ri lis 16-án
csen des nap ke re té ben ta lál koz tak
egy más sal Tót kom ló son. 

Az Evan gé li kus Egy há zi Óvo dá ban
tar tott fo ga dá son Bo bor né Tus ka
Er zsé bet, a he lyi evan gé li kus gyü le -
ke zet fel ügye lő je kö szön töt te a meg -
je len te ket, akik – egy há zi ren dez -
vény ről lé vén szó – a szak mai na pot
ez után ter mé sze te sen Is ten igé jé re fi -
gyel ve kezd ték.

A temp lom ban – Mo tyovsz ki Éva
Il di kó nak, a tót kom ló si óvo da ve ze tő -
jé nek, il let ve Ta kács Fe renc al pol -
gár mes ter nek a kö szön tő sza vai után
– Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke hir det te Is ten igé jét; a li tur -
gi á ban az egy ház köz ség lel ké szei,

Szpi sák At ti la és e so rok író ja vet tek
részt. A ke rü let lel ké szi ve ze tő je Jn
20,11–18 alap ján tar tott pré di ká ci ó já -
ban egye bek mel lett ar ról be szélt,
hogy mi ként Má ria há ta mö gött ott
állt az ál ta la ker tész nek né zett Jé zus,
úgy van a mi há tunk mö gött is az élő
Is ten. For dul junk Jé zus, a „fő ker tész”
fe lé, aki – mi ként egy kor Má ri át, úgy
min ket is – né ven szó lít. Ker té szek az
evan gé li kus óvó nők is, „gyer mek ker -
té szek”, akik nek se gí te ni ük kell a ki csik
hí vő vé vá lá sát, együtt mű köd ve a csa -
lád dal és a gyü le ke zet tel. 

Az is ten tisz te let után a te le pü lés ze -
ne is ko lá já nak Krcs mé ri Já nos ve zet te
ka ma ra ze ne ka ra adott kon cer tet a
ven dé gek tisz te le té re, akik ez után a
nép raj zi gyűj te ményt te kin tet ték meg.

A kö zös ét ke zést elő adá sok kö vet -
ték. A Szlo vák Két Ta ní tá si Nyel vű
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da épü le té ben
a Sár bo gárd ról ér ke zett Bőj tös At ti -
la ta nár, nem lel ké szi mun ka társ a
Ho gyan ér vé nye sül a ke resz tyén ne -
ve lés ben a csa lád, apa-anya mo -
dell? cí mű re fe rá tu má ban ki emel te:
a ne ve lők cél ja az kell, hogy le gyen,
hogy a gyer mek em ber ré, Is ten fe lé
for du ló em ber ré vál jon. 

A fő ker tész fe lé for dul va
Evan gé li kus óvo da pe da gó gu sok csen des nap ja

SE MPER REFOR M ANDA

„Ne legyünk hát türelmetlenek vagy
kishitűek a kereszt alatt. Mert hiszen
Krisztus feltámadott, Isten jobbján ül,
hogy ördögtől és minden bajtól meg -
ol tal mazva örök üdvösségre vigyen.” 

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Az em be rek több sé gét nem ér dek li az
egy szá za lék – von ta le a kö vet kez -
te tést a Na pi Gaz da ság a sze mé lyi jö -
ve de lem adó (szja) egy szá za lé ká nak
fel aján lá sá ra vo nat ko zó ada tok elem -
zé sé ből, amely sze rint ta valy az
összes be val ló 36,7 szá za lé ka, az
adót is fi ze tők 44 szá za lé ka ren del -
ke zett adó ja egy szá za lé ká ról. 

A lap múlt csü tör tö ki szá má ban
meg je lent cikk azt is meg ál la pít ja az
ada tok ból, hogy az szja egy szá za lé -
ká nak fel aján lá sá val kap cso lat ban
egy ér tel mű össze füg gés van a dön tés
és az adó össze ge kö zött: mi nél ma -
ga sabb va la ki nek a be val lott jö ve del -
me – így adó ja –, an nál fe le lős ség tel -
je seb ben gon dol ko dik an nak fel -
hasz ná lá sá val kap cso lat ban.

Ta valy össze sen 1,69 mil lió ér vé -
nyes fel aján lás ér ke zett va la mi lyen ci -
vil szer ve zet szá má ra, míg össze sen
4,6 mil li ó an nyúj tot tak be sze mé lyi -
jö ve de lem adó-be val lást. A jö ve de -
lem po zí ci ó kat fi gye lem be vé ve
szem be tű nő, hogy mi nél ki sebb a jö -
ve de lem, an nál cse ké lyebb a haj -
lan dó ság a fel aján lás ra. A leg ala -
cso nyabb jö ve de lem po zí ci ó ban ez az
arány tíz szá za lék alatt van, a más -
fél mil lió fo rint alatt ke re sők kö ré ben
min den ötö dik adó zó él jo gá val, az
e fö löt ti po zí ció már meg is ha lad ja
az át la got, a 36,7 szá za lé kot. A két
leg fel ső bér ka te gó ri á ban pe dig már
az érin tet tek több mint fe le, il let ve
mint egy két har ma da él a fel aján lás
le he tő sé gé vel.

d MTI

Hány szá za lék?

f Folytatás a 3. oldalon
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Ha lá lá nak 450. év for du ló ja előtt egy nap pal, áp ri lis 18-án ko szo rúz ták meg
Phi lipp Me lancht hon mell szob rát az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) kert jé ben. Az in téz mény kép vi se le té ben Bó di Eme se, az EHE Egy ház -
tör té ne ti Tan szé ké nek ok ta tó ja mon dott méltató be szé det. (Az ese mény egy -
út tal zá ró ak kord ja volt a Di es Aca de mi cus prog ram so ro zat nak – 5. ol da l.)
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Örök ké va ló Is ten, sze re tő mennyei
Atyánk! Ál dunk té ged, hogy egy -
szü lött Fi a dat nem hagy tad a ha lál -
ban, ha nem fel tá masz tot tad, és így
győ zel met arat tál a ha lál fe lett. Add
meg ne künk ke gyel me sen, hogy e
győ ze lem fé nye a mi éle tün ket is be -
vi lá gít sa, hogy ne csak az ün nep
ide jén, de az után, a hét köz na po kon
is a fel tá ma dott Jé zus Krisz tus vi lá -
gos sá gá ban jár junk. Kö nyör günk
éle tet adó és élet újí tó ke gyel me dért,
hogy ne a ha lált, ha nem va ló ban az
éle tet szol gál juk. Tégy min ket késszé
és al kal mas sá min den jó ra.

Úr Jé zus Krisz tus, Élet Fe je del me,
aki ön ma ga dat ad tad ér tünk a ke -
resz ten, és fel tá mad tál meg iga zu lá -
sunk ra, ké rünk, áldd meg gyü le ke -
ze tün ket a te je len lé ted del. Te állj
most is kö zé pen, és irá nyítsd fi gyel -
mün ket ön ma gad ra, hogy rád fi -
gyel ve, be lő led él ve meg ra gad has suk
a min den nél na gyobb aján dé kot: az
örök éle tet.

Szent lé lek Is ten, áraszd ránk ke -
gyel me det, és szen telj meg min ket.
Té ríts a te uta id ra, ve zesd lép te in ket,
ve zesd gon do la ta in kat, sza va in kat,
tet te in ket, hogy iga zán krisz tu si ak le -
hes sünk.

Kö nyör günk, Urunk, evan gé li kus
egy há zun kért és min den Krisz tus ban
hí vő kö zös sé gért. Fi gyel mez tess bű -
ne ink re és mu lasz tá sa ink ra. Adj
mind annyi unk nak bűn bá nó és alá za -
tos szí vet. Se gíts, hogy egy mást meg -
be csül ve, hű en tölt hes sük be tő led
ka pott szol gá la tun kat: az evan gé li um
hir de té sé nek ál dott szol gá la tát. Áldd
meg egy há zi ve ze tő in ket, püs pö ke -
in ket és lel ké sze in ket, egy há zunk
fel ügye lő it és min den tiszt ség vi se lő -
jét, gyü le ke ze te ink min den tag ját: ki -
csi ket és na gyo kat, idő se ket és fi a ta -
lo kat. En gedd, hogy Krisz tus fel tá ma -
dá sá nak hí re va ló ban öröm hír ként
tölt se be szí vün ket és gon do la ta in kat.

Kö nyör günk hoz zád ha zán kért és
né pün kért. Ne en gedd el fe lej te nünk,
hogy te a tör té ne lem nek is Ura vagy.
Se gíts meg ér te nünk, hogy min den
ter vünk és szán dé kunk csak úgy ve -
het he lyes irányt, ha a te igé den tá -
jé ko zód va és a te éle tet adó ke gyel -
med ből me rít ve fo gal ma zó dik meg,
és vá lik va ló ság gá. Adj erőt és hi tet,
bá tor sá got és tü rel met mind azok nak,
akik a te jó aka ra tod sze rint igaz ság -
ra, egy más meg be csü lé sé re és meg -
bé ké lés re tö rek sze nek. 

Kö nyör günk a be te ge kért és az el -
eset te kért, a hal dok ló kért és a gyá szo -
ló kért. A te vi gasz ta ló je len lé ted ad -
jon eny hü lést a fáj da lom kö ze pet te is.
Kö nyö rülj a ke reszt jük sú lya alatt ros -
ka do zó kon, ne pró báld őket ere jü kön
fe lül. En gedd, hogy ők is érez zék és
lás sák, hogy sze re te ted ve lük van, és
so ha nem hagy ja el őket. Ve zess
mind nyá jun kat föl di éle tünk út ján az
örök élet fe lé.

Mennyei Atyánk! Vég te len ir gal -
mad ban bíz va ké rünk, hall gass meg
min ket, a mi Urunk Jé zus Krisz tu sért.
Ámen.

Oratio
œcumenica

b Ju bi la te va sár nap he té ben,
mely nek igé je: „Ör vendj, egész
föld, az Is ten nek!” (Zsolt 66,1),
a Nagy há lát ad junk az Atya is -
ten nek (EÉ 48) kez de tű, 16. szá -
za di ma gyar ének kel is mer ked -
he tünk meg.

„Nagy há lát ad junk az Atya is ten -
nek, / Menny nek és föld nek szent Te -
rem tő jé nek, / Ol tal ma zónk nak, ke -
gyes él te tőnk nek, / Gond vi se lőnk nek!
// Adj igaz hi tet a te szent Fi ad ban,
/ És jó éle tet min den uta ink ban; /
Szent lel ked ál tal vígy be haj lé kod ba,
/ A bol dog ság ba!”

A gyü le ke ze ti hasz ná lat ban ta lán
azon éne ke ink vál tak a leg is mer teb -
bek ké, me lyek az ének ver ses li tur gi -
ák va la me lyi ké ben is sze re pel nek; így
48. szá mú éne künk dal la ma a 7.
ének ver ses li tur gia be ve ze té se ként:
Há la, di cső ség, Atya Is ten, né ked
(Túr me zei Er zsé bet ver se). Ta lál koz -
ha tunk még a dal lam mal az egy ko ri
sár szent lő rin ci lel kész, Sánt ha Ká roly
ver sé vel össze kap csol va: „Csak te
vagy, Is ten, min den bi zo dal mam, /
Ben ned van bé kém, ben ned nyu go -
dal mam; / Bár min den el hagy ezen
a vi lá gon, / Te vagy vi lá gom. (EÉ 353)
A Mi ke gyes Atyánk, böl cses ség nek
Ura (EÉ 483) pe dig Hu szár Gál 1574-
es éne kes köny vé ben, „A ma gyar ta -
nu ló if jú ság ré gi éne ke” al cím mel je -
lent meg.

„Mi ke gyes Atyánk, böl cses ség nek
Ura, / És min de nek nek nagy bölcs ta -

ní tó ja, / Aki nek nem vagy te igaz ga -
tó ja, / Nincs ok ta tó ja. // Adj jó ta ní -
tó mes te re ket né künk, / Adj böl cses -
sé get ál ta luk mi né künk, / Hogy jó er -
kölccsel, ér te lem mel él jünk, / Mi jó
Is te nünk!”

Éne künk dal lam szer ke ze te az új
stí lu sú ma gyar nép dal szer ke ze tét
idé zi elénk. Tán so kan ta nul ták még
így az is ko lá ban: „ku po lás” szer ke zet.
Va ló ban, az el ső dal lam sort a má so -
dik igen ha son ló an, kö zel egye ző en
is mét li meg öt hang gal fel jebb (A,
A5v). A har ma dik dal lam sor a kez dő -
hang ok táv já ról eresz ke dik le fe lé,
majd az elő ző ek nél lé nye ge sen rö vi -
debb ne gye dik sor ér ke zik vissza az
alap hang ra. A so rok szó tag szá ma: 11,
11, 11, 5; a 11-es szó tag szám 5 + 6 szó -
tag ra osz lik. Így ért he tő meg a stró -
fa rö vid le zá rá sa. Ez a rit mi kus sá vált
szaffi kus ver se lés 16. szá zad ban jel -
lem ző alak ja (tá ti-ti / tá tá / ti-ti ti-
ti / tá tá).

A dal lam el ső fel jegy zé sét a bo -
rosz lói könyv tár (Bres lau, ma Wroc -
law) egyik kéz ira tá nak füg ge lé ké -
ben ta lál ták meg. A dal lam, il let ve va -
ri án sai sze re pel nek más egy há zak
ének kin csé ben is.

Lás suk most a fel dol go zá so kat.
Gár do nyi Zol tán – Szí vem nek kő szik -
lá ja cí mű, 1998-ban meg je lent – kó -

rus kö te te ki sebb együt te sek szá má -
ra is könnyen meg va ló sít ha tó vál to -
za tot ad köz re: az uni szó nó (min den
szó lam a dal la mot ének li) ko rált or -
go na és he ge dű kí sé ri (34. szám). A
he ge dű szó lam na gyobb ne héz ség
nél kül meg szó lal tat ha tó or go ná val is.
Gár do nyi Zsolt Há la adó ének cím -
mel négy szó la mú ve gyes kar ra és or -
go ná ra al kal maz ta az éne ket.

g W. Kincz ler Zsu zsan na

Hús vét fé nye új meg vi lá gí tás ba he lye -
zi az éle tün ket. Ré gi fé lel me ink,
vissza-vissza té rő szo ron gá sa ink, a
fel tá ma dás cso dá já val vi tá ba száll ni
igyek vő ké te lye ink mind in kább hát -
tér be szo rul nak. Krisz tus sal jár ni, ve -
le és ben ne él ni nem csu pán meg vál -
to zott élet mód vagy meg újult élet stí -
lus. Sok kal több ezek nél: új te rem tés,
új alap ve tés, új vi lág lá tás. Olyan
meg újult élet, amely már biz to san
tud ja, hogy min dig szá mol hat az zal,
aki az élet Ura, te rem tő je és új já te -
rem tő je.

Éle tünk for ga ta gá ban oly sok szor
me gyünk el ap róbb-na gyobb cso dák
mel lett. Cso dák mel lett, ame lyek
szí ne seb bé, tel je seb bé te szik az éle -
tet, de a ben nün ket kö rül ve vő ki for -
dult ér ték rend nem tart ja ér té kes nek
je len lé tü ket. A fel tá ma dás után meg -
újult lá tá sunk há lá san fe de zi fel az
élet min den rez dü lé se mö gött azt, aki
ki me rít he tet len sze re tet tel, el fogy ha -
tat lan gaz dag ság gal vir raszt ja ránk
min den nap ja in kat. Őt, aki élet tel
aján dé ko zott meg eb ben a cso dá la -
tos vi lág ban, aki nek gon dos ko dó,

ol tal ma zó ere je min dig kö rül ölel
min ket.

Tő le bát ran kér he tünk, őe lőt te
nem kell fél nünk at tól, hogy ki szol -
gál tas suk hi á nya in kat, fo gyat ko zá sa -
in kat. Ő nem hi deg ob jek tív, aki
csak néz, néz és vár, hogy mi kor ve -
gye elő a lá tott té nyek kö zül azt, ami -
vel mar ká ban tart. Azelőtt adott vi -
lá gos sá got, igét, igaz sá got a vi lág nak,
mi előtt rá jö het tünk vol na, hogy
mennyi re szük sé günk van rá. Az előtt
aján dé koz ta az élet hosszig ala pot
adó hi tet, mi előtt még meg inog tunk
vol na, és sze mé lye sen át él tük vol na
az el ve szett sé get. Azelőtt tár ta fel az
örök pers pek tí vát, mi előtt két ség be -
eset ten meg lát tuk vol na sa ját jö vőt -
len sé gün ket. Nem vár mást, mint
hogy me rít sünk meg elő ző sze re te té -
nek tisz ta for rá sá ból. Kér jünk hit tel,
bát ran, meg hall ga tást és bő sé get
vár va: jót min den utunk ra, tel jes sé -
get bol dog sá gunk ra.

Ezért a le he tő sé gért nem elég egy
egy sze rű „kö szö nöm”. Is ten nek töb -
bet kell ad nunk: iga zi di cső í tést. A di -
cső í tés pe dig nem ál sá gos he lyez ke -
dés, a po zí ci ó ban lé vő től jó tett he lyé -
be jót vá ró szá mol ga tás. A di cső í tés
a szív őszin te uj jon gá sa afö lött, hogy
aki ha tal ma sabb min den nél, még is el -
jött hoz zám, kö zös sé get vál lalt ve lem,
és nem en ge di, hogy el tá vo lod jak tő -
le. A di cső í tés az Is ten nel já ró em ber
fel eme lő pil la na ta, ami már va la mit
meg sej tet ab ból, hogy mit je lent
szem től szem ben, el vá laszt ha tat la nul
az Úr ral len ni.

g Ör dög End re

Nagy há lát ad junk az Atya is ten nek
C ANTATE

Lesz új ég, és lesz új föld – az új te -
rem tés Krisz tus föl tá ma dá sá val már
kez de tét vet te. Hús vét va sár nap volt
az új te rem tés el ső nap ja. Az új ég és
új föld azon ban – a fel tá madt Krisz -
tus sal együtt – most még el van
rejt ve sze münk elől. Most még a ré -
gi te rem tés ben kell az új te rem tés
örö kö se i ként él nünk. Az eb ből ere -
dő fe szült ség nek most még csak hit -
ben van fel ol dá sa. 

Az írás ma gya rá zók egy ré sze azt
mond ja: a pró fé ta csak kép le te sen
be szél új ég ről és új föld ről; va ló já -
ban a ba bi lo ni fog ság ból va ló ha za -
té rés utá ni vi lá got jel lem zi így. Mi -
ért is ne? Ami kor össze om lik egy el -
nyo mó rend szer, ami kor egy le igá -
zott nép re vá rat la nul fel vir rad a
sza bad ság haj na la, ami kor le hul la -
nak a rab ság bi lin csei, ami kor meg -
nyí lik a po li ti kai fog lyok bör tö né nek
aj ta ja, ak kor a sza bad ság má mo rát
meg íz le lő em be rek va ló ság gal úgy
ér zik, mint ha a ter mé szet is meg -
újult vol na. Akik át él ték, tud ják:
nincs sem mi köl tői túl zás ab ban,
hogy a sza bad ság il la ta ben ne van a
le ve gő ben, a sza bad ság íze ben ne
van a nap su gár ban. Mint ha ké kebb
len ne az ég bolt, mint ha új nap süt -
ne ránk. Mint ha va ló ban meg újult
vol na a vi lág! 

Má sok sze rint a pró fé ta itt a mes -
si á si idők ről jö ven döl. Egy olyan kor -
ról, amely nem a het ven éves fog sá got
kö ve ti majd, ha nem a bi zony ta la nul
tá vo li jö vő ben kö szönt be. Ak kor,
ami kor Is ten el kül di a Mes si ást, aki
föl di ki rály ként fog ural kod ni Je ru zsá -
lem ben. El ső sor ban Iz ra el ki rá lya
lesz, de a föld töb bi né pe és ki rá lya is
úr nak is me ri el ma ga fö lött. Ak kor
min den ki Is ten tör vé nye sze rint fog
él ni, és ez még az ál la tok ter mé sze té -

re is ha tás sal lesz: „A far kas a bá -
ránnyal együtt le gel, az orosz lán szal -
mát eszik, mint a mar ha, és a kí gyó -
nak por lesz a ke nye re.” Ami kor em -
ber nem lesz töb bé em ber nek far ka -
sa, meg sze lí dül nek a ter mé szet far kas -
tör vé nyei is. Olyan lesz min den, ami -
lyen nek Is ten te rem tő szán dé ka sze -
rint min dig is len nie kel lett vol na.

A ba bi lo ni fog ság ban seny ve dő
ószö vet sé gi nép úgy vá gyód ha tott er -
re a va ló szí nűt len messze ség ből fel -
sej lő kor ra, mint ahogy Vö rös mar ty
Mi hály só haj tott fel Szó za tá ban:
„Még jő ni kell, még jő ni fog egy
jobb kor, mely után buz gó imád ság
epe dez száz ez rek aja kán.” Ez le het,
mi ért ne le het ne, ugyan az a kor szak,
amely nek re mény sé gét Já nos apos tol
vil lant ja fel a Je le né sek köny vé ben,
ami kor Krisz tus maj da ni ezeréves
ural má ról jö ven döl. A Ró mai le vél 8.
fe je ze té ben pe dig Pál apos tol is ki fe -
je zi azt a re mény sé gét, hogy „lesz
még egy szer ün nep a vi lá gon”, mert
„a te rem tett vi lág ma ga is meg fog
sza ba dul ni a rom lan dó ság szol ga sá -
gá ból Is ten gyer me ke i nek di cső sé ges
sza bad sá gá ra”. Ak kor be tel je se dik a
pró fé ta jö ven dö lé se, hogy az em ber
mun ká já nak gyü möl cse töb bé nem
vész el: min den ki bő ség ben él het
mun ká ja ered mé nyé ből. 

Ez a bol dog kor szak még nem az
az új ég és új föld, amely ről Pé ter má -
so dik le ve lé ben ol vas suk, hogy el jö -
ve te lét meg elő ző en „az egek re cseg -
ve-ro pog va el múl nak, az ele mek ég -
ve fel bom la nak, a föld és a raj ta le -
vő al ko tá sok is meg ég nek”. Mert az
ezt kö ve tő en elő ál ló új ég és új föld
már a vég ső be tel je se dés ege és föld -
je lesz. Az a vi lág azon ban annyi ra
kü lön bö zik a mos ta ni tól, hogy nincs
szó a le írá sá ra.

Hogy mi lyen lesz, és mi lesz
majd ott, ar ról Pál apos tol csak
annyit tud mon da ni, hogy „Is ten lesz
min den min den ben”. Já nos pe dig a
Je le né sek köny vé nek vé gén így vall:
„Íme, az Is ten sá to ra az em be rek kel
van, és ő ve lük fog lak ni, ők pe dig né -
pei lesz nek, és ma ga az Is ten lesz ve -
lük”; és „ha lál nem lesz töb bé, sem
gyász, sem jaj ki ál tás, sem fáj da lom
nem lesz töb bé, mert az el sők el múl -
tak”. Ez az az új vi lág, ame lyért az
Úr tól ta nult imád ság ban – re mény -
ség sze rint na pon ta – mind annyi -
an így imád ko zunk: „Jöj jön el a te
or szá god!”

„Jöj jön el a te or szá god, és le gyen
meg a te aka ra tod!” – mert a ket tő
össze tar to zik, sőt ugyan azt je len ti.
Ahogy a menny ben Is ten aka ra ta
köz vet le nül és aka dály nél kül min -
dig meg lesz, ab ban az új vi lág ban így
lesz meg Is ten aka ra ta a föl dön is.
Ké se de lem nél kül, azon nal. Mert
nincs el len ál lás. Más szó val: nin csen
bűn. Ahol nincs bűn, ott sen ki sem
ér zi úgy, hogy Is ten rá eről te ti aka -
ra tát. El len ke ző leg: min den ki ma ga
is min dig azt akar ja, amit Is ten
akar, mert be lát ja, hogy az a leg jobb,
és Is ten aka ra tá nál nem le het job bat
akar ni.

Az Írás ta nú sá ga sze rint nem két -
sé ges, hogy ez a vi lág hús vét va sár -
nap pal meg szü le tett, és a ma ga ren -
delt ide jé ben el fog jön ni. Nem le het
si et tet ni, és nem le het kés lel tet ni.
Ami kor be te lik az idő, Is ten el hoz -

za. Ez nem kér dés. A kér dés az,
hogy ré szünk lesz-e majd ben ne? 

Meg vál tá sunk mű ve nagy pén te ken
„el vé gez te tett”. Is ten min dent meg -
adott, Krisz tus min dent meg tett ér -
te. Ke reszt sé günk ben mind annyi an
aján dék ba kap tuk a pol gár jo got Is ten
el jö ven dő új vi lá gá ba. Ám ha nem az
al ka lom hoz il lő „fe hér ru há ban” je -
le nünk meg a ré gi he lyé re lé pő új vi -
lág ün ne pi la ko má ján, ak kor – gon -
dol junk Jé zus pél dá za tá ra a nagy
va cso rá ról – fel ál lí ta nak az asz tal tól,
és örök re ki uta sí ta nak. A „fe hér ru -
ha” pe dig nem más, mint ma ga
Krisz tus. Őt kell ma gunk ra öl te -
nünk, és er re csak itt, a ré gi te rem -
tés ben, eb ben a föl di éle tünk ben
van hit ál tal le he tő sé günk.

Raj tunk áll, hogy élünk-e ve le. És
mi vel ma gunk tól kép te le nek va gyunk
hin ni, Is ten Szent lel ké nek ke gyel -
mén mú lik. Csak ő nyit hat ja meg szí -
vün ket a hir de tett evan gé li um és a
„lát ha tó Ige”, a Krisz tus szent tes té nek
és vé ré nek misz té ri u ma előtt. 

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, Te azt ígér ted,
hogy egy na pon már ezen a föl dön
is ha tárt szabsz a bűn nek és a szen -
ve dés nek. Add, hogy eb ből az ígé re -
ted ből a gyak ran ki lá tás ta lan jö vő -
vel szem ben re ményt me rít hes sünk.
És add, hogy utol só le he le tün kig
ra gasz kod junk ígé re ted hez, hogy a te
sza vad ra egy na pon új ég és új föld
áll majd elő, és ott örök ké ve led él -
he tünk, mert ott bűn, ha lál, szen ve -
dés nem lesz töb bé. Tarts meg min -
ket ke gyel med ben, hogy a mu lan dó
ja vak kí sér té sé nek en ged ve el ne ve -
szít sük mennyei örök sé gün ket.
Ámen. 

A VA SÁRNAP IG ÉJE
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Lesz még egy szer ün nep a vi lá gon!
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b Ke gye le tes meg em lé ke zés sel
kez dő dött múlt szom ba ton
Veszp rém ben a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let köz gyű -
lé se. A nem ze ti gyász nap kap -
csán egy per ces né ma fel ál lás sal
és imád ság gal em lé kez tek a
részt ve vők a tra gi kus kö rül mé -
nyek kö zött el hunyt Lech
Kaczyńs ki len gyel köz tár sa sá gi
el nök re és fe le sé gé re, to váb bá
azok ra az ál do za tok ra, akik az
el nö ki párt szál lí tó re pü lő gép
uta sa i ként hal tak meg út ban
Katyn fe lé.

A köz gyű lés nyi tó áhí ta tán Ben c ze
And rás püs pök he lyet tes, szé kes fe hér -
vá ri lel kész szol gált ige hir de tés sel. A
ta nács ko zás el ső ré szé ben a 2009. év -

ről szó ló je len té se ket hall gat ták meg
a kül döt tek. Sor rend ben a püs pök, a
fel ügye lő, az egy ház ke rü let misszi ói
és Gusz táv Adolf se gély szol gá la ti

elő adói, vé gül az egy ház ke rü let ügyé -
sze szá mol tak be elő ző évi mun ká juk -
ról. A be szá mo ló kat rö vid vi ta után
el fo gad ták a köz gyű lés tag jai.

A ke rü let köz gyű lé se elő ző ülé sén
Ben c ze And rást püs pök he lyet tes nek,
Hor váth Zsolt sár vá ri fel ügye lőt az or -
szá gos gaz da sá gi bi zott ság tag já nak,
a kis ba bo ti Zsé dely Dó rát pe dig az or -
szá gos if jú sá gi bi zott ság tag já nak vá -
lasz tot ta. Es kü té te lük re e mostani
köz gyű lés ke re té ben ke rült sor. 

Ki rály Csa ba igaz ga tó adott ez -
után tá jé koz ta tást 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 hely ze té ről. Azt kér te az
in téz mény ve ze tő je, hogy a lel ké szek
mi nél több fi a tal Kő szeg re irá nyí tá -
sá val se gít sék az ok ta tá si in téz mény
mun ká ját.

Az utób bi idő ben ör ven de te sen

meg nőtt azok nak a szá ma, akik poszt -
gra du á lis kép zé sen vesz nek részt.
Ezt a faj ta kép zé si for mát az egy ház -
ke rü let anya gi lag is tá mo gat ni tud ja,

még pe dig öt ven szá za lé kos tan díj tá -
mo ga tás for má já ban. A köz gyű lés
azon ban a tá mo ga tás el nye ré sét fel -
té tel hez kö töt te. A kép zé sen részt
ven ni kí vá nó lel kész nek a je lent ke zés
be nyúj tá sa előtt kér nie kell az egy ház -
köz ség pres bi té ri u má nak be le egye zé -
sét, majd ezek után – a szol gá la ti út
be tar tá sá val – az egy ház ke rü let el -
nök sé gé nek a hoz zá já ru lá sát is. Be -
osz tott lel kész nek a mun ká ját fel ügye -
lő pa ró kus egyet ér té sét kell iga zol nia.

Ha tá ro za tot hoz tak a kül döt tek ar -
ról is, hogy a to váb bi ak ban az egy ház -
ke rü let egy lel kész nek csak egy poszt -
gra du á lis kép zés ben va ló rész vé te lét
tá mo gat ja.

Kiss né Ká rász Ró zsa, az egy ház ke -
rü let je lö lő- és sza va zat szám lá ló bi -
zott sá gá nak el nö ke elő ter jesz tet te a
Nyu gati (Du nán tú li) Egy ház ke rü let -
ben kü szö bön ál ló püs pök vá lasz tás je -
lö lé si és vá lasz tá si me net rend jét. A
köz gyű lés ezt el len sza va zat nél kül
el fo gad ta és tu do má sul vet te. Eszerint
a jövő év elején esedékes püs pök -
választás folyamata – a je lö lés sel –
már idén ősszel kezdetét ve szi.

Vé ge ze tül Itt zés Já nos püs pök rö -
vid tá jé koz ta tást adott ar ról, hogy a
Pét für dő–Ber hi dai Misszi ói Egy ház -
köz ség ön ál ló sá ga 2010. jú li us 1-jé től
meg szű nik, és a vár pa lo tai gyü le ke -
zet ré sze lesz. Tol má csol ta to váb bá
Hutflesz Mi hály nak, az egy ház ke rü -
let egyik pá lyá zat író cé ge ve ze tő jé nek
ké ré sét, hogy a gyü le ke ze tek egy-egy
pá lyá zat be nyúj tá sa kap csán ne csak
pro jekt cí met vagy öt let lis tát ál lít sa -
nak össze, ha nem két-há rom ol dal -
ban össze fog lal va ké szít se nek rész le -
te sebb kon cep ció ter vet.

g Kiss Mik lós

Kész a püs pök vá lasz tás me net rend je
Köz gyű lés a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben

Gye rek ko rom ban na gyon meg ra ga -
dott Wit ten berg fő te re, a ha tal mas
Lu ther- és Me lancht hon-szo bor ral.
A temp lom ba be lép ve pe dig Lu cas
Cra nach ol tár ké pé nek pre del lá ján
elő ször Lu ther re esett a sze mem,
ahogy a szó szé ken áll va a meg fe szí -
tett Jé zus ra mu tat. (Szü le im ar ra is
fel hív ták a fi gyel me met, hogy a fest -
mé nyen a ke reszt má sik ol da lán Lu -
the rék kis fia lát ha tó, az édes anya
Bó ra Ka ta lin ölé ben.) A szár nyas ol -
tár bal ol da li ré szén egy so vány fér fit
lát tam, amint szé les moz du lat tal
meg ke resz tel egy cse cse mőt. „Tu dod,
fi am, így függ össze az ige és a szent -
ség” – ma gya ráz ta édes apám, hoz zá -
té ve, hogy az il le tő fér fiú – Me -
lancht hon – rá adá sul nem is lel -
kész, ám az egye te mes pap ság je gyé -
ben szük ség ese tén ne ki is sza bad ke -
resz tel nie.

Is mer ve édes apám ala pos sá gát és
pe da gó gi ai haj la mát, még azt sem tar -
tom el kép zel he tet len nek, hogy az
Ágos tai hit val lás VII. cik ke lyét is
idéz te ne kem, rö vid nad rá gos le gény -
ké nek: „Az egy ház a szen tek gyü le ke -
ze te, amely ben az evan gé li u mot tisz -
tán hir de tik, és a szent sé ge ket he lye -
sen szol gál tat ják ki…” Nos, Me lancht -
hon volt a meg fo gal ma zó ja en nek az
alap ve tő evan gé li kus hit val lás nak.
Őt áb rá zol ja a Lu the ré hoz mér he tő
szo bor, és ő lát ha tó a re for má ció
fes tő jé nek al ko tá sán. Az ő ha lá lá nak
négy száz öt ve ne dik év for du ló ját ün -
ne pel jük ezek ben a na pok ban. 

A bret te ni szü le té sű Me lancht hon
va ló sá gos cso da gye rek nek szá mí -
tott. Ti zen há rom éve sen már egye -

te mi fo ko za tot szer zett, majd nem
sok kal ké sőbb ma gisz ter ré is avat ták.
Még húszéves sem volt, és már a re -
to ri ka és a gö rög nyelv pro fesszo ra
lett.

Bölcs Fri gyes vá lasz tó fe je de lem –
Lu ther párt fo gó ja – a leg jobb tu dó -
so kat kí ván ta az ál ta la ala pí tott wit -
ten ber gi egye tem re vin ni, így ke -
rült Me lancht hon 1518-ban eb be a vá -
ros ba. Szék fog la ló já ban a hu ma niz -
mus és a ke resz tény ség össze füg gé -
sé re hív ta fel a fi gyel met, ami kor té -
tel sze rű en így fo gal ma zott: „Egyik ke -
zünk ben Szent Pál, a má sik ban Ho -
mé rosz.” Ma gam is val lom a hit nek
és a kul tú rá nak az egy sé gét, nem el -
fe lejt ve per sze Eras mus in té sét sem:
„Oly annyi ra sze re ti tek Ci ce rót, hogy
el fe lej ti tek Krisz tus sze re te tét. Nem
Krisz tus szí ve do bog ben ne tek.” 

Me lancht hont ma vi lá gi teo ló -
gus nak ne vez nénk. Eb ben a mi nő sé -
gé ben tar tott írás ma gya rá za ti elő adá -
so kat és írt teo ló gi ai mű ve ket. Lu -
ther ral an nak el le né re szo ro san
együtt tu dott mű köd ni, hogy egé szen
kü lön bö ző al ka tú ak vol tak. A kis
ter me tű Me lancht hon ál lí tó lag csak
a vál lá ig ért Lu ther nek. Egyik ma gyar
ta nít vá nya, Bor nem isza Pé ter sza vai
sze rint „csik bek tes tecs ké jű, kis
fonnyadt em be recs ke” volt, ám adott
eset ben Lu the rért is helyt állt.

Köz tu do má sú, hogy az őt súj tó
átok mi att Lu ther nem le he tett je len
az augs bur gi bi ro dal mi gyű lé sen.
Az Ágos tai hit val lás szö ve gét meg -
is mer ve ki je len tet te, hogy min den
na gyon tet szik ne ki, sem mit nem ja -
ví ta na raj ta, ám ar ra nem is len ne ké -

pes, mert – így Lu ther –„én ilyen hal -
kan és lá gyan nem tu dok lép ked ni”.
A mot tó ban meg fo gal ma zott szán -
dék, mi sze rint „su a vi ter in mo do, for -
ti ter in re”, vagy is „ke mény a lé nye -
get, lágy a for mát il le tő en”, Lu ther
szá má ra sze mé lyi sé gé nél fog va ide -
gen volt. 

Azon tű nő döm, hogy ben nün ket,
mai szol gá it is fel tud-e hasz nál ni –
kü lön bö ző sé ge ink kel együtt – az
egy ház Ura. És hogy egy ál ta lán el fo -
gad juk-e azt a tényt, hogy el té rő ek az
adott sá gok, de kü lön böz nek a fel ada -
tok is? Er ről ezt ír ta Lu ther: „Ne kem
ki kell ir ta nom a tus kó kat és a fa tör -
zse ket, le kell vág nom a tüs ké ket és
a szú rós sö vé nye ket, fel kell töl te nem
a po cso lyá kat, ne kem kell az utat elő -
ké szí te ni és ös vényt vág ni a bo zót ban.
Mag is ter Phi lip pus vi szont tisz tán és
csend ben lép ked, épít és ül tet, jó -
kedv vel vet és ön töz, mert Is ten bő -
ven el hal moz ta őt ado má nya i val.” 

Egy más meg se gí té sé nek jó pél dá -
ja az az eset, ami kor Me lancht hon
We im ar ban sú lyo san meg be te ge -
dett, és meg hal ni kí vánt. Lu ther ló -
ha lá lá ban utá na ment, és meg ál la pí -
tot ta, hogy ba rát ja sze mé ből el tűnt
a fény, be szé de le las sult, hal lá sa el -
tom pult. „Én Is te nem, mennyi re

meg nyo mo rí tot ta az ör dög ezt a
vá lasz tott har cost!”, ki ál tott fel. Majd
így foly tat ta: „Mind ed dig meg tar tott
az Is ten. Igaz, hogy a nya ká ra jár tam,
ci bál tam, és szá mon kér tem raj ta a
Bib li á ban tett ígé re te it.” Ez után
imád koz ni kez dett, majd Me lancht -
hon ke zét meg ra gad va így szólt a be -
teg hez: „Légy nyu godt, Phi lip pus,
nem fogsz meg hal ni. Bár len ne oka,
hogy el ve gye a bű nös em ber éle tét,
de ő nem azt akar ja, hogy meg hal -
jon, ha nem hogy meg tér jen, és él jen.
Ezért hát ne ess két ség be, ne légy ön -
ma gad gyil ko sa, ha nem bíz zál az Úr -
ban!” Ezt kö ve tő en Me lancht hon
ál la po ta szem lá to mást ja vult. Ba rát -
ja un szo lá sá ra kez dett étel lel és ital -
lal él ni, és rö vi de sen tel je sen fel épült.
Ez zel kap cso lat ban is van nak kér dé -
se im. Utá n a nyar ga lunk-e baj ba ju tott
tár sunk nak? Imád ko zunk-e ér te,
még az Is tent is meg ci bál va?! 

Me lancht hon szí vén vi sel te Ma -
gyar or szág sor sát. Alig ha nem élet re
szó ló an meg ha tá roz ta von zal mát az
a tény, hogy szü lő vá ro sá ban egy bi -
zo nyos Jo han nes Hun ga rus volt a ta -
ní tó ja. Wit ten berg ben a már em lí tett
Bor nem isza mel lett Dé vai Bí ró Má -
tyás, Syl ves ter Já nos és má sok vol tak
a ta nít vá nyai. Ve lük ké sőbb is tar tot -
ta le vél ben a kap cso la tot. En nek is
kö szön he tő, hogy szá mos ere de ti
Me lancht hon-le vél le het egy há zunk
tu laj do ná ban. Du nán túl nagy te kin -
té lyű pro tes táns fő urát, Ná dasdy
Ta mást „a tu do mány és az erény mű -
ve lé se ér de ké ben” evan gé li kus is ko -
la szer ve zé sé re bá to rí tot ta, vagy egy
ma gyar di ák ját a bárt fai vá ro si ta nács

jó in du la tá ba aján lot ta, mond ván,
hogy az „ha zá já nak ott hasz no san
szol gál hat”. Ki ter jedt le ve le zé sé vel
egész Eu ró pát be há ló zó kap cso lat -
rend szert ala kí tott ki, szin te meg te -
remt ve a ké sőb bi hír ügy nök sé gek
alap ja it. Egy ta nít vá nya, Ben cé di Szé -
kely Ist ván így írt ró la egy 1559-es fel -
jegy zé sé ben: „En nél a Fi lep nél böl -
cseb bet nem lát a nap sem az ő fel -
ke lé sé ben, sem az ő el nyug vá sá ban,
szé les e föl dön.”

Bé ke sze re tő ter mé sze te, a szem -
ben ál ló fe lek kö zöt ti köz ve tí té si
szán dé ka gyak ran hoz ta őt ne héz
hely zet be. Szen ve dé se i ről so kat el árul
utol só fel jegy zé se. Ami kor 1560 áp -
ri li sá ban kö ze le dett ha lá la órá ja, fel -
ír ta egy kis cet li re, mi ért nem kell fél -
nie az em ber nek a ha lál tól. Töb bek
között ezt ír ta: „Meg sza ba dulsz bű -
ne id től. Meg sza ba dulsz min den fá -
ra do zás tól és a teo ló gu sok dü hödt
ve sze ke dő ked vé től.”

Né met or szág, sőt Eu ró pa ta ní tó -
já nak vég aka ra ta ez. Hogy a fö lös le -
ges szó csép lé sek, ter mé ket len és
sze mé lyes ke dő vi ták he lyett az össze -
fo gás szán dé ka ke re ked jen fe lül.

Me lancht hon szub jek tív
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Eh hez ter mé sze te sen a szü lők se gít -
sé gé re is szük ség van. Ar ra, hogy a
csa lád olyan ér ték te rem tő kö zeg le -
gyen, ahol a gyer mek biz ton ság ban
érez he ti ma gát.

A nap vé gén Egy há zi éne kek sze re -
pe az óvo dai ze nei ne ve lés ben cím mel
Győ ri Gá bor es pe res tar tott ze nei il -

luszt rá ci ók ban bővelkedő be szá mo -
lót, hang sú lyoz va, hogy az óvo dás kor -
osz tály ne ve lé sé ben a ze né nek vi tat -
ha tat la nul fon tos sze re pe van, hi szen
a mu zsi ka híd Is ten és a gyer me kek
kö zött. Is ten és a csendesnap részt ve -
vői kö zött pe dig az ige sza va te rem -
tett hi dat – Szpi sák At ti la Lk 9,28–36
alap ján tar tott záróáhí ta tá val is. 

g Gaz dag Zsu zsan na

Evan gé li kus
óvo da pe da gó gu sok

csen des nap ja
f Folytatás az 1. oldalról
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A Budapesti Bibliaiskola új évfolyamot indít
Sze re tet tel vár juk azok je lent ke zé sét, akik vágy nak ar ra, hogy job ban meg -
is mer jék Jé zus Krisz tust, és sze re tet ből szol gál ják Őt mun ka he lyü kön,
csa lád juk ban és gyü le ke ze tük ben.

A 2 + 1 éves kép zé sün ket szep tem ber től jú ni u sig min den hó nap má -
so dik szom bat ján tart juk Bu da pes ten. Jelentkezési határidő: május 31.

Az ok ta tás te ma ti ká ja: 1. év: Ó- és Új szö vet ség (be ve ze tés, bib lia is me -
ret, kor tör té net). 2. év: bib li ka  teo ló gia (a Bib lia egy sé ges üze ne té nek ki -
bon ta ko zá sa); dog ma ti ka (a ke resz tyén hit rend szer be fog lal va); eti ka (a
ke resz tyén élet nor mái); her me ne u ti ka (az írás ma gya rá zat mód sze re),
gya kor la ti ke resz tyén ség. 3. év: gyü le ke ze ti élet (bib li ai ta ní tás a gyü le -
ke zet ről és az egyes gyü le ke ze ti szol gá la tok ról); lel ki gon do zás; apo lo ge -
ti ka (ke resz tyén ség és a töb bi vi lág né zet); evan gé li zá ció (hi tünk to vább -
adá sa má sok nak).

Je lent ke zés és to váb bi in for má ció: www.bp bib lia is ko la.hu.

H I R D E T É S

A 2010. évi misszi ói pá lyá zat nyer te sei
Ág fal va 60 000; Ba ja 50 000; Ba kony ta má si 30 000; Bács-Kis kun Egy -
ház me gye 50 000; Bé kés csa ba, kór ház misszió 30 000; Be led 50 000; Bo -
ba 60 000; Bo kod 50 000; Bor sod-He ve si Egy ház me gye 60 000; Bu dai
Egy ház me gye 60 000; Bu da pest-Bu da vár 50 000; Bu da pest-Cse pel
50 000; Bu da pest-Fa sor 70 000; Bu da pest-Fe renc vá ros 30 000; Bu da -
pest-Jó zsef vá ros 60 000; Bu da pest-Ke len föld 40 000; Bu da pest-Kis pest
80 000; Bu da pest-Kő bá nya 70 000; Bu da pest-Pest er zsé bet 60 000;
Bu da pest-Új pest 30 000; Bu da pest-Zug ló 70 000; Bu da örs 100 000; Csák -
vár 50 000; Du na föld vár 60 000; Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye 60 000;
Fel ső pe tény 40 000; Győr-Mo so ni Egy ház me gye 60 000; Gy őr szem ere
50 000; Győr új ba rát 100 000; Hat van 70 000; Irsa 50 000; Hód me ző -
vá sár hely 40 000; Kecs ke mét 50 000; Kis kun ha las 60 000; Ko má rom
70 000; Kon do ros 70 000; Kő szeg 50 000; Kő vá gó örs 60 000; Lé bény
40 000; Mag lód 50 000; Med gyes egy há za 30 000; Mencs hely 40 000;
Me ző be rény, I. ke rü let 80 000; Me ző túr 50 000; Mis kolc, Hu nya di u.
100 000; Nagy ve leg 40 000; Nyír te lek 100 000; Őri ma gya rósd 40 000;
Ős agárd 70 000; Pá pa 50 000; Pes ti Egy ház me gye 40 000; Pi lis csa ba
70 000; Sió fok 50 000; So mogy-Za lai Egy ház me gye 50 000; Sop ron bán -
fal va 50 000; Szar vas-Ótemp lom 40 000; Sze ged 50 000; Szé kes fe hér -
vár 60 000; Szol nok 50 000; Szügy 70 000; Te lek ge ren dás 50 000; Tés
40 000; Va dos fa 30 000; Vár pa lo ta 30 000; Ve csés 60 000; Veszp rém
50 000; Veszp ré mi Egy ház me gye 30 000 fo rint.

* * *

Az igé nyelt tá mo ga tás 7 mil lió fo rint volt, a ke ret 3,2 mil lió fo rint, ezt
a misszi ói bi zott ság sa ját ke re té ből ki egé szí tet te 3,6 mil lió fo rint ra. A bí -
rá ló bi zott ság nem tud ta tá mo gat ni azo kat a gyü le ke ze te ket, ame lyek nem
szá mol tak el a ko ráb ban el nyert pénz zel.

H I R D E T É S

A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há -
za (LÉT) sze re tet tel hív min den kit kö vet ke ző al kal má ra áp ri lis 27-én, ked -
den 18 órá ra, ahol ven dé günk Schäf fer Er zsé bet Pri ma Pri mis si ma dí jas
pub li cis ta, a Nők Lap ja fő mun ka tár sa lesz. Hely szín: evan gé li kus gyü -
le ke ze ti te rem, 1183 Bu da pest, Kos suth tér 3. Meg kö ze lít he tő az Ül lői úton
vagy az 50-es vil la mos sal.

H I R D E T É S

Vá ló há ló nyá ri tá bor
Bé kés szent and rás, jú li us 26. – au gusz tus 1.

Ke resz tény tá bor nem csak ke resz tény el vál tak nak! (A gye re kek nek kü -
lön fog lal ko zá so kat tar tunk.) Rész vé te li díj: 1900 fo rint/fő/nap – 4400
fo rint/fő/nap. To váb bi in for má ci ók és je lent ke zés: Fo dor Tí mea, fo -
dor.thim csi@gmail.com, 70/342-6800. Az 5000 fo rint/fő elő le get jú ni -
us 15-ig kér jük be fi zet ni a Ma gyar Evan gé li u mi Ali ansz szám lá já ra:
11706016-20464132. (Ké rés re csek ket kül dünk.)

H I R D E T É S

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 or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME -
ÖT) áp ri lis 12-én tar tot ta ta va szi ülé sét, ame lyen meg -
ha tá roz ta a szer ve zet 2010-es prog ram ja it. 

A tíz tag egy ház  és to váb bi ti zen nyolc együtt mű kö -
dő egy ház, va la mint egy há zak hoz kö tő dő szer ve zet öku -
me ni kus fó ru ma a krisz tu si egy ség mun ká lá sát és ki fe -
je zé sét az aláb bi te rü le te ken foly tat ja: ta nul má nyi
mun ka a ke resz tény egy ség és a szo ci ál eti ka kö ré ben,
illetve a Theo lo gi ai Szem le ne gyed éves fo lyó irat szer -
kesz té sé ben. E ha gyo má nyos te rü le tek mel lett a ta nács
ez évtől egy kü lön bi zott ság ban vég zi a kü lön bö ző vi -
lág val lá sok ta na i nak, je len sé ge i nek és kap cso la ta i nak ta -
nul má nyo zá sát.

In ten zív ha zai és nem zet kö zi női öku me ni kus mun -
ka, misszi ói és evan gé li zá ci ós prog ra mok, a re for má ció
hó nap já nak ren dez vény so ro za ta, va la mint a ke resz tény
if jú ság együtt mű kö dé sé nek ese mé nyei ad ják a te vé -
keny ség további főbb ele me it. 

A prog ra mok so rá ban meg erő sí tést nyert a szer ve zett
női mun ka fon tos sá ga, a szo ci ál eti ka te rü le tén a te rem -
tés he té nek és ál ta lá ban a kör nye zet tu da tos ság nak a nép -
sze rű sí té se, va la mint a misszió öku me ni kus as pek tu sá -
nak hang sú lyo zá sa, amely re az 1910-es misszi ói vi lág kon -
fe ren cia cen te ná ri u ma kü lö nö sen is fel hív ja a fi gyel met.

Az el nök ség jó vá hagy ta a 2009. év zár szám adá sát, és
meg ha tá roz ta a 2010. esz ten dő költ ség ve té sét. Be szá -
mo lót hall ga tott meg az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á ja át ala kí tá sá nak fo lya ma tá ról, s köl csö nös tá jé koz -
ta tást nyúj tott a má jus ban Mün chen ben meg ren de zen -
dő öku me ni kus egy há zi na po kon va ló tag egy há zi rész -
vé tel ről. 

Az öku me ni kus ta nács el nök sé ge imád sá gos sze re tet -
tel em lé ke zett meg a len gyel el nö ki re pü lő gép ka taszt -
ró fá já nak ál do za ta i ról, s rész vét le vél lel for dult a Len gyel
Öku me ni kus Ta nács el nö ké hez és kö zös sé gé hez.

g Bó na Zol tán, a ME ÖT fő tit ká ra

Ülé se zett az öku me ni kus ta nács el nök sé ge

b A Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Tá bo ri Lel ké szi Szol gá la ta áp ri -
lis 14-én es te öku me ni kus gyász -
is ten tisz te le tet tar tott a re pü lő -
gép-sze ren csét len ség ben április
10-én el hunyt Lech Kaczyńs ki
len gyel ál lam fő re és a to váb bi ki -
lenc ven hat ál do zat ra em lé kez ve
a bu da pes ti Szent Ist ván-ba zi li -
ká ban. Az ese mé nyen a Ma gyar
Hon véd ség több ve ze tő je is részt
vett. Egy há zun kat hi va ta lo san
Lack ner Pál dan dár tá bor nok,
tá bo ri püs pök, va la mint Itt zés
Já nos el nök-püs pök kép vi sel te. 

A Bí ró Lász ló ka to li kus tá bo ri püs pök
és Lack ner Pál pro tes táns tá bo ri püs -

pök kö zös áhí ta tot tar tott. A Ma gyar -
or szá gi Re for má tus Egy há zat Mé -
szá ros Lász ló al ez re des, tá bo ri es pe -
res kép vi sel te. Az is ten tisz te le ten ott

volt Frö lich Ró bert ve ze tő tá bo ri rab -
bi és Töm böl Lász ló ve zér ka ri fő nök
is, aki sze mé lyes em lé ke it is meg osz -
tot ta a je len lé vők kel.

A szer tar tá son az Úr vi gasz ta lá sát
kér ték, Bí ró Lász ló pe dig a má so dik
vi lág há bo rús em lék hely re igyek vő
Lech Kaczyńs ki ál lam fő ter ve zett, de
so ha el nem hang zott be szé dé ből idé -
zett: „Az igaz ság so ha nem mú lik el”
– mond ta vol na Lech Kaczyńs ki.

A meg em lé ke zé sen a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um, a had se reg ve ze té se
mel lett a bu da pes ti nagy kö vet sé gek
ka to nai at ta séi, va la mint a ma gyar -
or szá gi len gyel kö zös ség szá mos
kép vi se lő je és tá bo ri lel ké szek is je -
len vol tak.

Mint is me re tes, a Lech Kaczyńs -
ki len gyel ál lam főt és kí sé re tét szál -

lí tó Tu–154-es kor mány re pü lő gép
áp ri lis 10-én zu hant le az orosz or szá -
gi Szmo lenszk kö ze lé ben. A ka taszt -
ró fá ban ki lenc ven hat em ber vesz tet -

te éle tét, kö zöt tük a len gyel po li ti kai
és ka to nai ve ze tés szá mos kép vi se lő -
je. Az ál do za tok kö zött van a len gyel
fegy ve res erők ka to nai, tá bo ri püs pö -
ke, a ka to li kus Tade usz Plos ki; tit ká -
ra és a tá bo ri püs pök ség hi va tal ve ze -
tő je, Jan Os in ski fő had nagy-lel kész;
a len gyel or to dox egy ház és az or to -
dox tá bo ri püs pök ség ve ze tő je, Mi -
ron Cho da kows ki ér sek és az evan gé -
li kus ka to nai lel kész, Adam Pilch is.
Ők mind annyi an az 1940-ben le -
mé szá rolt hu szon két ezer len gyel
tiszt és ci vil em lé ké re ren de zett meg -
em lé ke zés re tar tot tak Katyn ba.

A ma gyar kor mány az év szá za dos
sors kö zös sé gen ala pu ló len gyel–ma -
gyar ba rát ság ra te kin tet tel, osz toz va
a len gyel nem zet nek Lech Kaczyńs -
ki, a Len gyel Köz tá ra ság el nö ke ha -

lá la mi att ér zett gyá szá ban áp ri lis 17-
ét gyász nap pá nyil vá ní tot ta.

g Hor váth-Bol la Zsu zsa
(For rás: evan ge li kus.hu) 

Gyász is ten tisz te le tet tar tot tak a lé gi ka taszt ró fá ban
el hunyt len gyel ál do za tok ra em lé kez ve

La punk ko ráb bi szá má ban már be -
szá mol tunk ar ról, hogy a Ma gyar or -
szá gi Lep ra misszió köz gyű lé sé nek
tag jai há rom évi idő tar tam ra el nö -
kük ké vá lasz tot ták Ka pi Zol tán
pusz ta vá mi evan gé li kus lel ki pász -
tort. Be ik ta tá sá ra ja nu ár 29-én, a
lep ra el le ni harc vi lág nap ja al kal má -
ból ke rült sor. A szer ve zet ku ra tó ri -
u má ba vi szont az áp ri lis 19-én tar -
tott rend kí vü li köz gyű lé sen vá lasz -
tot tak új ta go kat.

A re for má tus egy ház kép vi se le tét
ezen túl Ba gi Lász ló Ba ross té ri lel -

ki pász tor, va la mint Roz go nyi né Asz -
ta los Pi ros ka épí tész mér nök lát ja el.
A bap tis ta fe le ke zet ve ze tő sé ge Győ -
ri Kor nél nyu gal ma zott teo ló gi ai
ta nárt, az evan gé li ku sok pe dig Bre -
bovsz kyné Pin tér Már ta lel készt,
az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let el nö két de le gál ták a tes tü let be. 

Győ ri Kor nél az újon nan ala kult
ku ra tó ri um ülé sén a 19. szá za di ang -
li ai meg úju lá si moz ga lom (Ox ford-
moz ga lom) köz pon ti gon do la tát idéz -
te: Légy elő ször a má sik fe le ba rát já vá,
hogy az tán a test vé re le hess! Ez zel utalt

ar ra, hogy mi ért fon to sak még ma is
az egy há zi ka ri ta tív szer ve ze tek.

Éven te kö rül be lül 800 ezer új lep -
rást re giszt rál nak szer te a vi lá gon,
vagy is órán ként majd nem szá zat. A
be teg ség ugyan ak kor ma már gyó -
gyít ha tó, és a Lep ra misszió vi lág mé -
re tű szol gá la ta ré vén ma már szin te
min den ki esélyt kap ar ra, hogy fel -
gyó gyul has son sú lyos be teg sé gé ből,
és fel is mer hes se a ke resz té nye ket
mo ti vá ló erőt: a krisz tu si, men tő
sze re te tet. 

d EvÉ let-in fó

Gyó gyu lás a misszió szol gá la tá ban

Len gyel evangélikus püs pök ha lá los bal ese te Kaczyński te me té se után
Tra gi kus kö rül mé nyek kö zött el hunyt Mi e czysław Ci eślar var sói evan gé li kus püs pök. A hat van éves lel ki pász -
tor áp ri lis 18-án, Lech Kaczyński el nök te me té si szer tar tá sá ról Krak kó ból ha za fe lé tart va, au tó bal eset ben vesz -
tet te éle tét Łódź vá ro sá nak kö ze lé ben. Ci eślar 1996 óta töl töt te be hi va ta lát.

d For rás: Ma gyar Ku rír
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Is ten nek Szent lel ke il let te szí ve met,
Nagy ke gyel mes sé ge elő vőn en ge met, 
Mi kor tár sul ada én né kem té ge det,
És szent szer zé sé ben hely hez te te min ket.

(Pa ni ti Já nos, 1554)

A val lá sos sze rel mi köl té szet nek a
leg fon to sabb mű fa ja a re for má ció ko -
rá ban a há za sé nek. A pré di ká ci ók ban
ol vas ha tó teo ló gi ai és gya kor la ti ta -

ná csok csak nem va la mennyi ele me
meg ta lál ha tó ezek ben az éne kek -
ben. Tar tal mi lag az ok ta tás, er köl csi
ta ní tás és a tré fás fed dés két szél ső -
sé ge kö zött mo zog tak – vá gáns- és
val lá sos ele mek együt te sen is elő for -
dul hat tak ezek ben a ver sek ben. Így
pél dá ul a Tó bi ás há zas sá gá ról írt
bib li ai his tó ri á ban Dé zsi And rás
1550-ben, deb re ce ni rek tor ként, meg -
tör ve a bib li ai tör té net me ne tét, ki -
szól ko ra em be ré hez:

De ha ti be gyűl tök a mennye ge ző ben,
Két fé le nagy jó szág [jó ság, erény]

va gyon er kölcs tök ben,
Az el ső jó er kölcs ál dott ré szeg ség ben,
A má sik jó er kölcs a nagy tom bo -

lás ban [tánc ban].

A pro tes táns há zas ének nek több al -
fa ja vi rág zott a kez de tek ben: 

– ver sek, ame lyek egy adott es kü -
vői al ka lom ra szól tak (mint pél dá ul
Bes se nyei Ja kab tas ná di is ko la mes -
ter nek 1562-ben a sa ját es kü vő jé re írt
137 stró fás éne ke, mely ben a mi to ló -
gi ai sze rel mi tör té net ele jén és vé gén
a há zas ság is te ni ere de té ről és a há -
zas ság is ko lá já ról szó ló ré szek ta lál -
ha tó ak);

– a há zas ság té má já hoz kap cso ló -
dó éne kek (mint pél dá ul Ba las si Bá -
lint Bo csásd meg, Úr is ten, if jú sá -
gom nak vét két kez de tű éne ke, ame -
lyet Ba las si a ma ga ál tal össze ál lí tott
vers gyűj te mény ben a kö vet ke ző cím -
mel sze re pel te tett: Ki ben bű ne bo csá -
nat já ért kö nyör gött ak kor, hogy há za -
sod ni szán dé ko zott);

– bib li ai his tó ri ák, il let ve ver ses
bib li ai köny vek (pél dá ul Ba ti zi And -
rás Izsák há zas sá gá ról szó ló his tó ri -
á ja [1546] vagy Bo gá ti Fa za kas Mik -
lós Éne kek éne ke-for dí tá sa [1584]);

– pré di ká ci ós éne kek, vagy is éne -
kelt pré di ká ci ók, ame lyek Bor nem -
isza Pé ter sze rint pré di ká ci ó ként ok -
tat nak, és ame lye ket „há zunk nál és
há zunk kí vül, me nyeg ző ben és mér -
ték le tes, nem za bá ló la ko da lom ban”
le he tett éne kel ni (ilyen le he tett a
bib li ai his tó ri á kon kí vül pél dá ul Ba -
ti zi And rás Jám bor há za sok, meg hall -

gas sá tok kez de tű, 33 vers sza kos éne -
ke, ame lyet gyü le ke ze ti ének ként is
éne kel tek);

– gyü le ke ze ti éne kek, me lye ket
vagy a temp lo mi há zas ság kö tés kor
éne kel tek, vagy a víz ke reszt utá ni má -
so dik va sár na pon, ami kor a pe rikó -
pa sze rint a pré di ká ció alap igé je a ká -
nai me nyeg ző (Jn 2,1–11). 

Az egyik leg gyak rab ban éne kelt
há za sé nek a 128. zsol tár pa ra frá zi sa
le he tett. A há zas ság is ko lá já ban va -
ló is ten fé lő élet az, amely ben a há zas -

tár sak fe le lős ség tel je sen, meg -
tart va a ren det él nek, meg te -
rem tik a bol dog sá got. És
meg te rem tik az egy más irán ti
fe le lős ség nek egy tá gabb di -
men zi ó ját is: a jö ven dő nem -
ze dé kek irán ti fe le lős sé get. 

A zsol tárt teo ló gi ai tar tal -
ma (az is ten fé le lem bol dog -
ság hoz ve zet) al kal mas sá tet -
te ar ra, hogy há zas sá gi ál -
dás ként hasz nál ják. (A zsol tár
pró zai vál to za tai meg ta lál -
ha tó ak már a kö zép kor ban is,
a 16. szá zad ban pe dig pél dá -
ul Hel tai Gás pár – Ko lozs vár,
1559 – vagy Bey the Ist ván –
Né met új vár, 1582 – agen dá já -
ban: a há zas ság kö tés szer tar -
tá sá nak vé gén ál dás ként sze -
re pel nek.) A 128. zsol tár pa -
ra frá zi sa 1560-tól kezd ve sze -
re pel gyü le ke ze ti éne kes köny -
ve ink ben, a 18. szá za di Új

zen ge de ző mennyei kar ban is a há zas -
éne kek kö zött:

1. Bol do gok azok, kik Is tent fé lik,
És igaz hit tel, kik őtet ve szik,
Pa ran cso lat ját né kie te szik,
Ke zük mun ká ját kik iga zán eszik.

2. Ke zük mun ká ját Is ten meg áld ja,
Ele de le ket meg sza po rít ja, 
És éle tü ket meg hosszab bít ja, 
Az igaz út ra őket igaz gat ja.

3. Ő fe le sé gük hoz zá juk il len dő,
Há zuk ban le szen, mint jó ter mő sző lő,
Fi ai ne ki hit ben nö ve ked nek,
Asz ta la kö rül, mint olaj fa vesszők.

4. Meg áld jon té ged a ke gyes Is ten,
És öreg bít sen az igaz hit ben,
Hogy te vall has sad üd vös sé ge det,
Té ge det vi gyen örök di cső ség be!

5. És hogy lát has sad fi a id nak fi a it,
Nem zet sé ged nek sza po ro dá sit,
És bé kes ség nek drá ga gyü möl csét,
Ke resz tyé nek nek hit ben épü lé sét.

6. Ekép pen áld ja em bert meg az Is ten,
Ki fé li őtet min den idő ben,
És aki bí zik ő ígé re té ben,
Tá ma sza le szen az ő éle té ben.

7. Szent Dá vid ír ta ezt a Zsol tár -
könyv ben,

Éke sen mond ja száz hu szon nyolc
ré szé ben,

Mert kel le me tes há zas ság Is ten ben,
Kit meg ko ro náz örök di cső ség ben.

A 128. zsol tár nak az Eper je si gra du -
ál ban ta lál ha tó négy szó la mú le tét je
meg erő sít he ti azt a meg győ ző dé -
sün ket, hogy nem el te me tett kul tu -
rá lis örök ség szá munk ra ez a há zas -
sá gi ál dás, ha nem ma is le het ne éne -
kel ni há zas ság kö tés kor.

Az írás az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Di es Aca de mi cu sán el hang -
zott elő adás  kivonata. Szerzője az
Evan gélikus Országos Könyv tár tu do -
má nyos munkatársa.

A 16–17. szá za di ma gyar
há zas éne kek

b Egy má sért vi selt fe le lős sé günk
ke rült a kö zép pont ba az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) áp ri lis 14-i ren dez vé nyén.
Az idei Di es Aca de mi cus fő té -
má ja a test vé ri ség volt, az elő -
adá sok ezt vi lá gí tot ták meg több
ol dal ról.

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor egy vi dám
gyer mek vers sel kö szön töt te a meg -
je len te ket, és ad ta meg a han got a nap

té má já hoz, amely a test vér kap cso la -
to kat vizs gál ta kü lön bö ző teo ló gi ai
tu do mány ága za tok né ző pont ja i ból –
Hol van a te test vé red? cím mel.

Az el ső elő adó, dr. Kő sze ghy Mik -
lós, a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Ókor tör té ne ti Tan szé ké -
nek egye te mi do cen se az Ószö vet ség
ide jé ben és tá ja in gya kor ta jel lem ző
bru tá lis tett ről, a test vér gyil kos ság -
ról be szélt. Ká in és Ábel (1Móz 4),
Abí me lek (Bír 9), va la mint Ab so lon
(2Sám 13–20) tör té ne te in ke resz tül
nyer het tek be pil lan tást a hall ga tók az
óko ri Kö zel-Ke let sok szor kí mé let len
test vér har ca i ba, s ke rül het tek kö -
ze lebb a test vé rek kö zöt ti gyil kos sá -
gok ak ko ri oka i nak és mód ja i nak
meg ér té sé hez.

Dr. Pe res Im re, a Deb re ce ni Re for -
má tus Hit tu do má nyi Egye tem Új szö -
vet sé gi Tan szé ké nek tan szék ve ze tő
egye te mi ta ná ra az új szö vet ség be li
test vé ri kap cso la tok jel le gét ál lí tot -
ta elő adá sa kö zép pont já ba, il let ve ar -
ról szólt, mi a hát te re az egy há zunk -
ban má ra el ter jedt és be vett „test vér”
meg szó lí tás nak. 

A Bib lia és Shakes peare drá má i ban
meg je le nő ha lá los test vér ri va li zá lá -
sok kö zöt ti pár hu za mok ra mu ta tott
rá dr. Fa bi ny Ti bor egye te mi ta nár, a
Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
Ang lisz ti ka In té ze té nek, il let ve a
Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont nak
a ve ze tő je.

Dr. Csep re gi And rás, az Ok ta tá si
és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Egy há zi
Kap cso la tok Tit kár sá gá nak ve ze tő -
je, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem nyír egy há zi ta go za tá nak
do cen se Jo hann Bap tist Metz és
Wal ter Wink po li ti kai teo ló gi á já -
nak is mer te té sén ke resz tül szólt az
em lé ke zés fe le lős sé gé ről és a fe le lős
em lé ke zés ről.

A há zas ság ban meg élt egy más
irán ti fe le lős ség ről be szélt dr. Hu bert
Gab ri el la, az Evan gé li kus Or szá gos
Könyv tár tu do má nyos mun ka tár sa a

16–17. szá za di pro tes táns há zas éne -
kek be mu ta tá sá val.

Az ebéd szü net előtt ke rült sor az
egye te men hosszú ide je hű sé ge sen
ok ta tó, nyolc va na dik szü le tés nap ját
ün nep lő D. Ta kács né Ko vács há zi
Zel ma kö szön té sé re, me lyet sok-
sok há lás hall ga tó ja ne vé ben dr.
Csep re gi Zol tán rek tor és – Wulf né
dr. Kincz ler Zsu zsan na ve zény le té vel
– az egye tem ének ka ra tol má csolt.

A dél utá ni el ső elő adó, dr. Zay Ba -
lázs, a C. G. Jung Komp lex-pszi cho -
te rá pi ás Egye sü let től ér ke zett mű vé -
szet tör té nész, evan gé li kus lel kész,
val lás pa to ló gus és me di á tor a pszi -
cho ló gia és a teo ló gia sa já tos szem -
szö gé ből vizs gál ta a test vé rek kö zöt ti
har cok lé lek ta ni oka it és hát te rét.

Dr. Ka ma rás Ist ván OJD (= Or -
do Jo cu la to rum Dei, vagy is Is ten
Bo hó ca i nak Rend je), a Pan non
Egye tem Ant ro po ló gia és Eti ka
Tan szé ké nek egye te mi do cen se a
test vé ri sé get a kü lön bö ző val lá sok
és fe le ke ze tek vizs gá la tá val szem lél -
tet te a val lá sos ság, ha bi tus, élet stí -
lus alap ján.

Az elő adók ez után a plé num előtt
vá la szol tak a hall ga tók ál tal fel tett
kér dé sek re, il let ve az elő adá sok hoz
fű zött meg jegy zé sek re.

A nap zá ró ak kord ja ként ke rült
sor az egye tem be já ra tá nál lé vő Me -
lancht hon-szo bor meg ko szo rú zá sá -
ra, ahol Bó di Eme se, az EHE Egy ház -
tör té ne ti Tan szé ké nek ok ta tó ja mél -
tat ta a négy száz öt ven éve el hunyt re -
for má tort.

A Di es Aca de mi cus ma gá ra a teo -
ló gi ai tu do mány ra is igye ke zett fel -
hív ni a fi gyel met, hi szen a nap fo lya -
mán azo kat az elő adó kat is mer het -
ték meg a részt ve vők, akik a ter vek
sze rint az egye tem szep tem ber től
in du ló új sza ká nak – a teo ló gia iránt
pusz tán tu do má nyos szem pont ból
ér dek lő dők szá má ra meg nyí ló teo ló -
gus mes ter szak nak – lesz nek ok ta tói.
Az új kép zés sel kap cso lat ban az
egye tem rek to ri hi va ta lá ban kér he -
tő to váb bi fel vi lá go sí tás.

g Zsí ros And rás

Di es Aca de mi cus
A tu do mány nap ja az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men

g Dr. Hubert Gabriella

Dr. Csepregi Zoltán köszönt

D. Ta kács né Ko vács há zi Zel ma

A Dies Academicust záró fórum résztvevői: Kamarás István, Kőszeghy Miklós, Cserháti Sándor, Fabiny Tibor és
Hubert Gabriella.
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Sa la mon ki rály ide jé ből szár maz nak, és alá tá -
maszt ják a Bib li á ban fog lal ta kat a Je ru zsá lem -
ben nem ré gi ben fel tárt erőd ma rad vá nyok iz -
ra e li ré gé szek sze rint.

Ha a meg ta lált fa lak kor meg ha tá ro zá sa he -
lyes, ak kor a fel fe de zés bi zo nyít ja, hogy Je ru -
zsá lem egy erős köz pon ti ha ta lom fő vá ro sa volt,
olyan ha ta lo mé, amely nek ele gen dő anya gi és
em be ri for rá sa volt egy masszív erő dít mény
meg épí té sé hez a Kr. e. 10. szá zad ban. Ez meg -
fe lel a Bib lia le írá sá nak, amely sze rint Dá vid és
Sa la mon ural ko dott eb ben a kor szak ban, és a
ki rá lyi szék hely Je ru zsá lem volt. 

Míg sok ar cheo ló gus, köz tük Ei lat Ma zar
ása tás ve ze tő ré gész a tör té ne lem nek ezt az ol -

va sa tát tá mo gat ják, má sok ar ra haj la nak, hogy
Dá vid ki rály sá ga in kább a mí to szok vi lá gá ban
lé te zett, s eb ben a kor ban nem volt a zsi dók -
nak erős kor má nyuk.

Ei lat Ma zar az ása tás hely szí nén nyi lat koz -
va az új ság írók nak azt hang sú lyoz ta, hogy az
erő dít mény a leg szig ni fi kán sabb le let az el ső
temp lom idő sza ká ból. „Azt je len ti, hogy ab ban
az idő ben, a Kr. e. 10. szá zad ban Je ru zsá lem -
ben olyan kor mány zat volt, amely ek ko ra vál -
lal ko zás ki vi te le zé sé re volt ké pes” – hang sú lyoz -
ta. Az erő dít mény ko rá ból és he lyé ből ki in dul -
va Ei lat Ma zar fel té te le zi, hogy Sa la mon, Dá -
vid fia épít tet te, és a lé te sít mény ről em lí tést tesz
a Ki rá lyok köny ve.

Az erő dít mény, be le ért ve a mo nu men tá lis
ka put és az ősi fal het ven mé te res sza ka szát a
je ru zsá le mi óvá ros je len le gi fa la in kí vül, a
Temp lom hegy köz vet len kö ze lé ben he lyez -
ke dik el. Az Ótes ta men tum sze rint Sa la mon ki -
rály épít tet te az el ső temp lo mot, ame lyet a ba -
bi lo ni ak rom bol tak le. Ké sőbb a szen télyt új -
já épí tet ték, majd He ró des két ezer év vel ez előtt
rend be ho zat ta. A má so dik temp lo mot a ró ma -
i ak rom bol ták le Kr. u. 70-ben.

A ré gé szek már az 1860-as, majd az 1980-as
évek ben is vé gez tek fel tá rá so kat az erő dít mé nyen,
ám Ei lat Ma zar sze rint a mos ta ni az el ső komp -
lex ása tás. Most el ső íz ben si ke rült az épít mény
ko rá ról ta nús ko dó bi zo nyí té ko kat ta lál ni: nagy

szám ban ke rül tek elő cse rép edé nyek, ame lyek se -
gí te nek a ré gé szek nek a le le tek da tá lá sá ban.

Aren Mae ir, a Bar Ilan Egye tem ré gész pro -
fesszo ra sze rint a Kr. e. 10. szá za di Je ru zsá lem
ma rad vá nyai ke rül tek elő, ám az erős köz pon -
to sí tott ha ta lom alá tá masz tá sá ra szol gá ló bi zo -
nyí té kok meg le he tő sen gyen ge lá ba kon áll nak.
Míg egyes ku ta tók meg van nak győ ződ ve a Dá -
vid és Sa la mon ural ko dá sá ról szó ló bib li ai „tu -
dó sí tá sok” hi te les sé gé ről, má sok pe dig tel jes ség -
gel el ve tik eze ket a fel te vé se ket, Aren Mae ir sze -
rint az igaz sá got va la hol kö zép úton kell ke res -
ni. „A tör té nel mi igaz ság mag va fel fe dez he tő a
Dá vid ki rály sá gá ról szó ló tör té net ben” – vé li.

d MTI

Sa la mon ki rály ide jé ből szár ma zó erő dít mény a Bib li á ban fog lal ta kat támaszt hat ja alá

kultúrkörök

Né hány hó nap ja, az utol só ta lál ko zá -
sunk kor is fel tűnt egy sze rű kör nye -
ze te. Elég volt ne ki egy asz tal szél, egy-
két ol csó rost irón, ce ru za, és már is ki -
gyúlt te rem tő kép ze le te. Ára dó fan -
tá zi á ja és bra vú ros tech ni ká ja min -
den kit le nyű gö zött, igaz, ő sze ré nyen
el há rí tot ta a di csé re tet. „Én csu pán

a toll he gye va gyok, en gem va la mi
más ve zet.”

Va la mi irá nyí tot ta. Va la ki ta lán,
hogy az örö kös ké szen lét ben fel szik -
ráz zon a gon do lat. Az il luszt rá ci ók -
ban, hi szen meg szám lál ha tat lan köny -
vet tett szeb bé és ért he tőb bé ör vé nyes
vo na la i val. Ha pe dig nem si ke rült vi -
zu á li san meg je le ní te nie, ak kor gyor -
san le ír ta… A ver sek, pró zai írá sok, ki -
ál lí tá si meg nyi tók, em lé ke ző esszék is
hoz zá tar toz tak az éle té hez.

Va rá zsol ni tu dó bal ke zé vel Kass
Já nos hat év ti ze den át bű völt ben nün -
ket. Nem csak a rajz, de a szo bor, a
pasz tell, az olaj, a szi ta is; az áb rá zo -
ló mű vé szet va la mennyi te rü le tén
ma ra dan dót al ko tott. A fő ág per sze
a rajz, a fi nom gra fi ka; több mint öt -
száz könyv s eb ből na gyon sok gye -
rek ver sek, me sék tü ne mé nyes lap jai.
(És ak kor még nem be szél tünk a
könyv hét nek és a köl té szet nap já nak
re mek pla kát ja i ról, az év for du lós bé -
lye gek ről.)

„A mű vé szet nem csak a tör vény
szün te len ke re sé se – ír ta a köl tő ba -
rát, Ju hász Fe renc –, de a tör vény meg -
va ló sí tá sa is.” Ku tat ni és meg nem nyu -
god ni: ez a fel adat. A láz zal át ita tott
ke re sés és te rem tés volt Kass Já nos
szel le mi és gon do la ti prog ram ja.

Ke let-Eu ró pá ban és itt, Ma gyar or -
szá gon év szá za do kat kel lett be hoz -
ni, nem csak vér ző tör té nel münk -
ben, de a kép ző mű vé szet ben is. Kass

Já nos ta lán a leg töb bet tet te azért,
hogy a gra fi ká ban a vi lág leg jobb jai
kö zé emel ked tünk.

Ha ars po e ti cá já ról kér dez ték, hit -
te, a ké pei be szél nek he lyet te. Egy ké -
sei ri port ban így fo gal ma zott: „Mű -
vé sze tem küz de lem a Go nosz el len.”
A be tű tisz te le te egy éle ten át. Mert

a be tű mint abszt rakt kép ma ga a hi -
te les ség; ben ne van az arany met -
szés, a Gu ten berg-tra dí ció, de ben ne
van lé tünk ve szé lyez te tett sé ge is.

A utób bi évek ben so kat em le get -
te szü lő vá ro sát. Sze ged me di ter rán
fé nyét, a Ti sza örö kös vo nu lá sát,
édes any ját, akit Ju hász Gyu la kí sért
es te ha za fe lé…

Gra fi kai lap ja i nak tö ré keny szép -
sé gé vel küz dött a rossz el len. Réz -
karc tű sza va vagy toll sza va a re ményt
üzen te az utol só pil la na tig. 

És ami fon tos még a gyász nap ja -
i ban: Kass Já nos em ber nek is ki vé te -
les volt. Ámu lat tal fi gyel te a fény ben
fel tá rul ko zó ar cot. Sze re te té ből az
utol só mor zsá kat is szét osz tot ta.
Be teg sé ge las san fel fal ta ere jét, de a
mél tány ta lan ság, a becs te len ség el len
min dig til ta ko zott. Leg job ban az or -
szág ki ra bolt hely ze te bán tot ta, min -
dig fel em lí tet te, hogy a po li ti ka ma -
gá ra hagy ta a mű vé sze ket, a te het sé -
ges fi a ta lo kat.

1927-ben szü le tett, ez év már ci us
29-én halt meg. Né zem utol só fo tó -
ját: a nyolc van há rom éves fér fi fá -
radt, meg kín zott ar ca re ményt su gá -
roz. Cso dá la tos gra fi ka bi ro dal ma
egy öle lés nyi Eu ró pa, el rejt ve ben ne
Ma gyar or szág. Ha jol junk kö ze lebb:
tes ta men tu ma ke mény és sze re te té -
vel át szőtt. Lát ha tat lan tü ze vi lá gol
és me len get az új év szá za dok ban is.

g Feny ve si Fé lix La jos

A bű vö lő kéz
Kass Já nos em lé ké re

b „Ti zen hat éve sen ha lá los be teg
let tem, már az or vo sok is le -
mond tak ró lam. Ak kor egy nap
ra gyo gó fény ben, tisz tán ki ve he -
tő en meg je lent ne kem Jé zus, és
azt mond ta: Nem halsz meg –
cé lom van ve led.” Az idén szá za -
dik élet évé ben já ró és még ma is
jó kedv vel al ko tó Bú za Bar na
szob rász mű vész jól for ga tott ta -
len tu ma i nak kéz zel fog ha tó bi -
zo nyí té ka i ból nyílt egy vá lo ga -
tott élet mű-ki ál lí tás áp ri lis 8-án
He ren den, a Por ce lán mű vé sze -
ti Mú ze um ban.

Ter mé sze te sen a hetvenöt év ak tív al -
ko tói idő sza ká nak csak egy sze le te lát -
ha tó má jus 16-ig a Veszp rém me gyei
te le pü lé sen, hi szen szin te fel so rol ni is
le he tet len, hány érem, dom bor mű és
szo bor ke rült már ki a ju bi lá ló al ko -
tó vé sői alól. Hány köz té ri al ko tás –
pél dá ul a Bu da pest-Kál vin té ri Kál vin-
szo bor, a Bla ha Luj za té ri Nem ze ti
Szín ház-em lék kő vagy a sar ka di Szent
Ist ván-mell szo bor –, hány temp lom -
ban lát ha tó ke reszt út és szo bor – a sü -
me gi fe ren ces kegy temp lom vagy a
szé kes fe hér vá ri ba zi li ka ke resztu tai,
a ba la ton fü re di Szent Ke reszt-temp -
lom Szent Tá dé-szob ra, hogy csak
hár mat em lít sünk – vagy a Far kas ré ti
te me tő ben Gob bi Hil da, Már kus
Lász ló szí nész, Bár dos La jos ze ne szer -
ző és kar nagy sír em lé kei jel zik, mi -
lyen, ne ki ki je lölt fel adat tal té rí tet ték
vissza an nak ide jén a be teg fi a tal em -
bert e föl di vi lág ba. 

Bú za Bar na so ha nem ta gad ta
meg re for má tus vol tát, ám ba rá tai és
al ko tá sai kö zött még is az iga zi öku -
me nét éli meg. Mű vei kö zül nem egy
lát ha tó a va ti ká ni mú ze um ban, pél -
dá ul az ál ta la ké szí tett por ce lán Há -
ziol tárt vit te Mádl Fe renc köz tár sa -
sá gi el nök – a ma gyar nem zet aján -

dé ka ként – 2001-ben II. Já nos Pál pá -
pá nak. De evan gé li kus kö rök ben is is -
me rő sen cseng a mű vész ne ve –
1983-ban ő fe jez te be a Lux Elek

ter vez te Lu ther Már ton-szob rot,
amely az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ud va rán áll. Ké szí tett Lu -
ther-em lék ér met, és ő ter vez te a
De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
már vány em lék táb lá ján lát ha tó Lu -
ther-ró zsát is.

A he ren di ki ál lí tás ter me it jár va
nem csak a meg ren de lés re ké szí tett
mun kák bi zo nyít ják a szám ta lan el -
is me rés sel és díj jal ki tün te tett mű vész
te het sé gét, ha nem azok a kis plasz ti -
kák is, ame lye ket a „pil la nat ha tá sa”
alatt ké szí tett. Olyan élet hű az Eső -
ben cí mű kis plasz ti ka pa raszt lány
alak ja, aki a rá hul ló csa pa dék mi att
a fel ső szok nyá ját te rí ti ma gá ra, hogy
szin te mi is azon nal húz nánk va la mit
a fe jünk re az eső el len. A Há bo rú

után fél lá bú és vak ka to ná já nak szin -
te meg szó lal a har mo ni ká ja, és a
Hát szél cí mű al ko tást néz ve élén ken
ma gunk elé tud juk kép zel ni azt a re -

mény te len küz del met is, amint a
csi nos lány min den ere jé vel azon
igyek  szik, hogy a hir te len szel lő től
nya ká ba lib ben tett ra kott szok nyá ját
a he lyé re pa ran csol ja…

Le gyen fa, kő vagy bronz, a szá za -
dik élet évé ben já ró szob rász mű vész
még ma is friss szem mel lát ja ben nük
az el ké szít he tő al ko tást. Kí ván juk,
hogy mi nél több mű szü les sen so kak
örö mé re!

g Bo da Zsu zsa

Bú za Bar ná val ké szült in ter júnk az
Evan gé li kus Élet 2007. feb ru ár 28-ai
szá má ban ol vas ha tó: http://www.eve -
let.hu/ujsagok/eve let/archi vum/
2007/08

100 év ből 75-öt ak tí van
Bú za Bar na szob rász mű vész élet mű-ki ál lí tá sa

Ke reszt út a szé kes fe hér vá ri Szent Ist ván-ba zi li ká ból

Búza Barna a műtermében
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„Ha va la ki Krisz tus ban van, új te rem -
tés az: a ré gi el múlt, és íme: új jött lét -
re.” (2Kor 5,17)

Hús vét ün ne pe után a 3. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igéi a Szent lé -
lek ben va ló öröm ről szól nak. A fel -
tá ma dott Úr Jé zus győ zel mé ben ré sze sít, ezért uj jong ja tok! „Ör ven dez ze tek
Is ten nek, min den föl dek!” (GyLK 718) Uj jon gó örö met aján dé koz gyü le ke -
ze té nek: „Ál dott az Is ten, (…) aki meg ál dott min ket min den lel ki ál dás sal a
Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) „Szí vünk ör vend, mi kor Krisz tus fel tá ma dá sát ma -
gunk ra vesszük, s lát juk, ho gyan győz te le ja vunk ra a bűnt, ha lált és ör dö -
göt, hogy ál ta la mi is örök ké él jünk. Ez az iga zi, örök re meg ma ra dó öröm,
ame lyet so ha sen ki nem ve het el tő lünk.” (Lu ther) Az Atya di cső í té sét ezért
már most el kell kez de nünk; en nek elő fel té te le az iga zi sző lő tő sze rint: „Ma -
rad ja tok én ben nem!” Ál lí tó és ta ga dó for má ban öt ször (!) is el mond ja ezt
Urunk, az örök Va gyok. S en nek kö vet kez mé nye, hogy ő is ben nünk ma rad;
„…sok gyü möl csöt te rem tek, és ak kor a ta nít vá nya im lesz tek” (Jn 15,4.8). Já -
nos sze rint, aki hi szi, hogy Jé zus az Is ten Fia, az tő le szü le tett új já, „és az a
győ ze lem, amely le győz te a vi lá got, a mi hi tünk” (1Jn 5,4). A hi tet len ség vi -
szont az em be ri ség fő bű ne, mert az örök ké va ló Is ten is me re te hit nél kül bál -
vány imá dás ra ve zet: „…azok a te remt ményt imád ták és szol gál ták a Te rem -
tő he lyett, aki ál dott mind örök ké.” (Róm 1,25) Pált a Krisz tus irán ti sze re tet
szo ron gat ja, aki min den ki ért meg halt, „hogy akik él nek, töb bé ne ön ma guk -
nak él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt” (2Kor 5,15). Így
vál hat csak va ló ra ben nünk az apos tol ve zér igénk ké lett ki je len té se. Akik hisz -
nek Jé zus ban, va ló ban az ő ta nít vá nyai és töb bé nem a bűn szol gái, mert ha
„a Fiú meg sza ba dít ti te ket, va ló ban sza ba dok lesz tek” (Jn 8,36). Pál így foly -
tat ja he ti igénk gon do lat me ne tét: akik Krisz tus ban van nak, Szent lé lek sze -
rint jár nak! „Ha pe dig an nak Lel ke la kik ben ne tek, aki fel tá masz tot ta Jé zust
a ha lot tak kö zül, (…) élet re kel ti ha lan dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke
ál tal.” (Róm 8,11) Íme, ez a Szent lé lek ben va ló örök örö münk alap ja! Ám sem
Pi lá tus, sem a zsi dó ve ze tők – Is ten Lel ke s hit nél kül – nem lát hat ták meg
a bűn te len em ber ben az Is ten Fi át. S ez az em ber iga zi tra gé di á ja mind ez
ide ig! Ed dig jut hat el: „Íme, az em ber!”, vagy „Üd vöz légy, zsi dók ki rá lya!” S sze -
rin tük ez Jé zus „fő bű ne”: „…a tör vény sze rint meg kell hal nia, mert Is ten Fi -
á vá tet te ma gát.” (Jn 19,5.3.7) „Aki az Úr ne vét ká ro mol ja, az ha lál lal la kol -
jon…” (3Móz 24,16) Em lék szünk, nagy pén te ken a fő pap így szólt Jé zus „én
va gyok” ki je len té sé re: „Is tent ká ro mol ta.” (Mk 14,62; Mt 26,65) Mi vall juk s
hisszük-e e ro vat ré gi és egy há zunk új „hal-lo gó já nak” ősi üze ne tét: Jé zus Krisz -
tus Is ten Fia Meg vál tó?! A mennyei Je ru zsá lem ben lá tás sá lesz e hi tünk: „…az
Is ten és a Bá rány tró nu sa lesz ben ne: szol gái imád ják őt, és lát ni fog ják az ő
ar cát, és az ő ne ve lesz a hom lo ku kon. (…) az Úr Is ten fény lik fö löt tük, és ural -
kod nak örök kön-örök ké.” (Jel 22,3–5) Kér he ted: „Uram, ó add, (…) / El ér jek
hoz zád, / S te fé nyes or cád / Hadd lás sam én!” (EÉ 525,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

b Kristy Berg man Ka na dá ból ér ke -
zett Sár szent lő rinc re 2009 szep -
tem be ré ben, hogy fő is ko lai ta -
nul má nyai után ön kén tes ként
egy évet ci gány misszi ó ban szol -
gál jon. El ső be nyo má sa i val is -
mer ked he tünk meg aláb bi írá sá -
ból, mely szá munk ra épp ezért
le het ér de kes és ta nul sá gos: mit
vesz ész re és mit hang sú lyoz ka -
na dai ol va só i nak egy mul ti kul tu -
rá lis or szág ból ér ke ző fi a tal.

A misszió min dig ér de kelt, ezért
rög tön igent mond tam, ami kor le he -
tő sé gem nyílt egy évet a
Fi a tal Fel nőt tek a Glo bá -
lis Misszi ó ban (Yo ung
Adults in Glo bal Mis si on)
ne vű prog ram ban szol -
gál ni. Ahogy az in du lás
idő pont ja kö ze le dett,
meg tud tam, hogy ci gány -
misszi ó ba kül de nek egy
kis ma gyar fa lu ba, Sár -
szent lő rinc re. A ci gá nyo -
kat sok eu ró pai ide gen
nép nek, bű nö zők tár sa -
sá gá nak tart ja, ugyan ak -
kor en nek a tár sa da lom
pe re mén élő ki sebb sé gi
cso port nak a tör té ne te el -
nyo más ról és ül döz te tés -
ről szól. 

A fent em lí tett prog -
ram olyan misszi ói mo -
dellt al kal maz, amely a
fel ka ro lás, „mel lé ál lás”
ál tal „szo li da ri tást, füg -
get len sé get és köl csö -
nös sé get biz to sít va je -
len ti az együtt ha la dást”. Az egy he -
tes chi ca gói el iga zí tás alatt az öt ven
fi a tal részt ve vő meg vi tat ta, mit je -
lent majd a misszi ó ban szol gál ni, de
a fo ga lom így is el vont ma radt.
Ak kor még nem is sej tet tem, va ló -
já ban mit fog je len te ni a „mel lé ál -
lás” ma gyar or szá gi tar tóz ko dá som
el ső he té ben.

Egy al ka lom mal – egy há zi ren dez -
vé nyen – együtt ebé del tünk: négy
ame ri kai ön kén tes és pár fa lubé li
ci gány asszony. Bár nem tud tunk
ve lük ma gya rul be szél get ni, egy -
más ra mo so lyog tunk. Az asszo nyok

lel ke sen pró bál tak egy-egy ma gyar
szót meg ta ní ta ni ne künk, eh hez az
asz ta lon ta lál ha tó dol go kat hasz nál -
ták fel. Az ebéd után egyi kő jük fel tett
ne künk egy kér dést, ame lyet a he lyi
lel kész lá nya, aki szin tén az asz ta -
lunk nál ült, le for dí tott. „Mit gon dol -
tok ró lunk, ci gá nyok ról?” – kér dez -
ték vá rat la nul.

Nem tu dom, hogy a vá la szun kat
ho gyan for dí tot ták le, de az alig
hang zott el, már is jött a vá lasz a lel -
kész lá nyá tól: „Örül nek, hogy itt
vagy tok. Az em be rek sok szor meg -
aláz zák őket, de ti nem né zi tek le
őket, ezért örül nek, hogy kö zénk
jöt te tek.” Sza va it az asz tal má sik ol -

da lá ról az asszo nyok fe lénk te kin tő,
su gár zó ar ca iga zol ta. Tel je sen meg -
döb ben tem. Még sem mit sem tet -
tünk, csak le ül tünk mel lé jük, és
együtt et tünk. Je len lé tünk va la mit
még is je len tett ne kik. 

Ez mé lyen meg érin tett. Tud tam,
hogy ez az ér zés köl csö nös. Meg tisz -
tel tet ve érez tem ma gam, hogy a ci -
gá nyok kal együtt le het tem. Ami óta
itt va gyok, min dig örö möt sze rez,
hogy eze ket a ked ves, sze re tet tel jes
em be re ket job ban meg is mer he tem.
Úgy ér zem, hogy szá mom ra a leg él -
ve ze te sebb pil la na to kat je len ti a ci -

gá nyok tár sa sá gá ban töl tött idő. Va -
ló ban, a misszi ó ban az „együtt ha la -
dást” az zal kell kez de nünk, hogy
meg be csül jük a má si kat, és él vez zük
az egy más sal el töl tött időt. 

Amel lett, hogy meg érin tett a ci gá -
nyok szív ből jö vő me leg sé ge és nagy -
lel kű sé ge, lel ke sí tő en ha tott rám a bá -
tor sá guk és a hi tük. Lá tom ma gam
előtt, ahogy né hány ci gány ba rá tom
fel kap tat a te lek ge ren dá si temp lom -
hoz ve ze tő lép csőn, hogy az evan gé -
li kus gyü le ke zet ben hi tük ről és pró -
bá ik ról bi zony sá got te gye nek. Meg -
je le né sük nagy bá tor ság ra vall, hi szen
a he lyi lel készt ép pen azért fe nye get -
ték meg, mert ci gá nyo kat hí vott a

temp lom ba.
Ami kor a ro ma ven dé -

gek ér te sül tek er ről a fe -
nye ge tés ről, töb ben új ra
mér le gel ték, hogy el men -
nek-e az is ten tisz te let re.
Fe szült han gu lat ban lép -
ked nek fel fe lé a temp -
lom lép csőn. Rend őr au tó
par kol a temp lom előtt,
emel lett a biz ton sá gi őrök
je len lé te em lé kez tet min -
den kit ar ra, mek ko ra koc -
ká za tot vál lal nak, ami -
kor be lép nek a kis fe hér
temp lom ba. Kö szön té -
sük – mely vi lág szer te is -
mert az evan gé li ku sok
kö ré ben, s a temp lom aj -
tó fe lett is lát ha tó – erő -
for rá su kat tük rö zi: „Erős
vár a mi Is te nünk!”

Az is ten tisz te let és a
be szá mo ló után lá to gat -
ni men tünk a gyü le ke ze ti
ta gok kal. Ahogy a két ro -

ma ven dég el ha ladt a kint vá ra ko zó
rend őr au tó mel lett, nem vol tak egye -
dül. Egy ma gyar asszony sé tált ket -
te jük kö zött, mind két ci gányt át ka -
rol va, s a há rom em ber vi dá man
cse ve gett. Úgy tűnt ne kem, hogy ez
a kép a tö ké le tes il luszt rá ció – szó
sze rint és át vitt ér te lem ben is – ah -
hoz, ami ről ez az egész szól.

g Kristy Berg mann
St. Pa ul, Lan den burg

Az írás ere de ti leg a Ca na da
Lutheran 2009. de cem be ri

szá má ban je lent meg.
For dí tot ta Jó né Ju ta si An ge li ka. 

Romákkal az úton

Évek óta min den nyá ron Kö zös asz -
tal né ven szer ve zünk tá bort ci gá -
nyok nak és a ci gány ság fe lé el hi va tott -
sá got ér ző nem ci gá nyok nak, szol gá -
lók nak vagy szol gál ni vá gyók nak. Az
utób bi évek gya kor la tá nak meg fe le -
lő en újabb és újabb hely szí nek re me -
gyünk meg is mer ni és meg pezs dí te ni
a he lyi ek éle tét, és – amennyi re a szer -
ve ző kön, részt ve vő kön áll, és ha szük -
sé ges – elő se gí te ni a ci gány ság be fo -
ga dá sát a gyü le ke ze tek be.

Így fo gunk eb ben az év ben el jut ni
az oros há zi gyü le ke zet hez tar to zó
Szen te tor nyá ra, és zá rul be ez zel az
egy há zunk ban ci gány misszi ó val fog -
lal ko zó gyü le ke ze tek és az or szá gos tá -
bor nak ott hont adók kö re a tol nai
Sár szent lő rinc, a nyír sé gi Nyír te lek és
nóg rá di Bér után – ter mé sze te sen az -
zal a re mény ség gel, hogy ez a je len leg
meg hök ken tő en, el gon dol kod ta tó an,
arc pi rí tó an kis kör ha ma ro san újabb
hely szí nek kel bő vül het.

Szen te tor nyán áp ri lis 15-én ta lál -
koz tak a tá bor ter ve zé sé ben részt ve -
vő lel ké szek, ma guk kal hoz va a ci -
gány misszi ó ban se gí tő ci gány szol ga -
tár sa i kat is. Be jár tuk a hely szí ne ket,
ter vez tük az igen szí nes nek ígér ke ző

prog ra mot, a „Sö tét ség ből vi lá gos ság -
ra” mot tó ban meg ta lál tuk a lel ki
üze net fő csa pá sát, és él vez tük a he -
lyi ek oda adó ven dég sze re te tét.

A dél utá ni igei al kal mon a nyír -
te le ki misszi ó hoz tar to zó ci gány test -
vé rek tet tek bi zony sá got Jé zus hoz
té ré sük ről, az éle tük ben be állt vál -
to zá sok ról. A szép szám mal meg je -
lent he lyi ci gá nyok vál to zó in ten zi -
tá sú fi gye lem mel kí sér ték a drá mai

val lo má so kat, és vet tek részt a kö zös
ének lés ben.

Már most lát szik, hogy a jú li us 31-
től au gusz tus 3-ig tar tó tá bor tes ti, lel -
ki, szel le mi erő pró ba lesz min den –
az egész or szág ból ér ke ző – részt ve -
vő nek (akár újak nak is!). De egy ben
az zal a bol dog re mény ség gel is in du -
lunk, hogy fá ra do zá sunk nem lesz hi -
á ba va ló az Úr ban.

g Ba kay Pé ter

Ci gány tá bor – ké szü lő ben

Lel kész: Ez az Úr ka pu ja: iga zak me -
het nek be raj ta. 

Há lát adok ne ked, hogy meg hall -
gat tál és meg sza ba dí tot tál.

Ez az a nap, ame lyet az Úr el ren -
delt, vi ga doz zunk és örül jünk ezen!

Kon fir man du sok: Is te nünk, kö -
szön jük a kon fir má ció ün ne pét ezen
a na pon temp lo mod ban. Add meg
ne künk, hogy kö ze lebb ke rül jünk
hoz zád és egy más hoz.

Gyü le ke zet: Nyis sá tok ki előt tem
az igaz ság ka pu it! Be me gyek, és há -
lát adok az Úr nak!

Kon fir man du sok: Is te nünk, há lá -
sak va gyunk hí vó sza va dért, amely el -
ért min ket. Nyisd meg fü lün ket ma
is út mu ta tó üze ne ted hal lá sá ra és el -
fo ga dá sá ra.

Gyü le ke zet: Nyis sá tok ki előt tem
az igaz ság ka pu it! Be me gyek, és há -
lát adok az Úr nak!

Kon fir man du sok: Úr Jé zus Krisz -
tus, sza va i dat és cse le ke de te i det ta -
nul tuk az el múlt idő ben. Se gíts min -

ket, hogy so ká ig meg ma rad jon ben -
nünk a cso dá lat éle ted iránt.

Gyü le ke zet: Nyis sá tok ki előt tem
az igaz ság ka pu it! Be me gyek, és há -
lát adok az Úr nak!

Kon fir man du sok: Úr Jé zus Krisz -
tus, sze re te te det és vég te -
len tü rel me det érez tük na -
pon ta. Táp láld a bi zal mat
ben nünk irán tad és egy -
más fe lé is ezen a na pon.

Gyü le ke zet: Nyis sá tok
ki előt tem az igaz ság ka pu -
it! Be me gyek, és há lát adok
az Úr nak!

Kon fir man du sok: Szent -
lé lek Is ten, ér dek lő dést éb -
resz tet tél ben nünk Krisz -
tus ügye iránt. Moz gass
meg min ket a csa lá dunk -
ban, a gyü le ke zet ben és
az egy ház ban.

Gyü le ke zet: Nyis sá tok ki előt tem
az igaz ság ka pu it! Be me gyek, és há -
lát adok az Úr nak!

Kon fir man du sok: Szent lé lek Is -
ten, éb reszd és ele ve nítsd hi tün ket
most, ami kor ol tá rod kö rül ál lunk.
Adj jó em lé ke ző te het sé get ne künk,
hogy el ne fe lejt sük a mai nap ere jét.

Gyü le ke zet: Nyis sá tok ki előt tem
az igaz ság ka pu it! Be me gyek, és há -
lát adok az Úr nak!

Lel kész: Ez az Úr ka pu ja: iga zak
me het nek be raj ta. 

Há lát adok ne ked, hogy meg hall -
gat tál és meg sza ba dí tot tál.

Ez az a nap, ame lyet az Úr el ren -
delt, vi ga doz zunk és örül jünk ezen! 

Ámen.
g Sza bó La jos

Imád ko zó kö zös ség
a kon fir má ció ün ne pén
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

8 e 2010. április 25. Evangélikus Életgyermekoldal

Az idén húsz éves solt vad ker ti Evan -
gé li kus Óvo da múlt szom ba ton csa -
lá di bál lal zár ta ju bi le u mi ün nep ség -
so ro za tát, me lyen a gye re kek is fel -
lép tek. Az ő ju tal muk volt az ég ből
po tyo gó lu fi ára dat, mel lé egy-egy
sze let járt a ha tal mas szü le tés na pi
tor tá ból. A több száz fős bá lon va cso -
ra és je les ze ne kar gon dos ko dott a
tes ti-lel ki jó ról. A szü lők és ne ve lők
mű so ra csak éj fél után kö vet ke zett:
egy kosz tü mös-pár tás pa lo tás tánc,
amely ugyan más hol nyi tó tánc, de itt
csak fo koz ta az amúgy is emel ke dett
han gu la tot. A ren dez vény nye re sé gét
az in téz mény ja vá ra for dít ják. A bü -
fé ben (ta lán ezért is?) töb ben jócs kán
ki tet tek ma gu kért…

g Ifj. Ká posz ta La jos

Ég ből po tyo gó lu fik

Öröm a templomban
Mit mond a zsoltáros a 122. zsol tár ban? Megtudhatjátok, ha a templom meg felelő részeihez írt szavakat
a meg adott sorrendben össze ol vas sá tok.
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Öröm otthon
Se gíts a té koz ló fi ú nak meg ta lál ni a ha za fe lé ve ze tő utat! Ap ja már na gyon vár ja őt ott hon, és a fiú még nem
is tud ja, mi cso da öröm lesz, ami kor új ra be lép majd a szü lői ház aj ta ján!
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b Ju bi la te, az az az öröm va sár nap ja van ma. A Bib li á ban ren ge teg he -
lyen ol vas ha tunk az öröm ről. Az aláb bi fel adat ban hi á nyos mon da -
to kat láthat tok. A raj zok se gít sé gé vel ír já tok be a hi ány zó sza va kat az
el ső osz lop ban lé vő fél mon da tok ba! A má so dik osz lop ban ta lál ha tó
má sik fe lük kel pe dig fe jez zé tek be a már meg kez dett mon da to kat! Ki
mi ért örült?

Ked ves Gye re kek!

Nóé örült, ami kor olaj ágat
hozott a cső ré ben a ki en -
ge dett ……………………,
mert…

A jó pász tor örült, ami kor
meg ta lál ta az el kó bo rolt
……………………, mert…

A há rom nap ke le ti bölcs
örült, hogy a
…………………… ve ze ti
őket, mert…

Jé zus örült, ami kor Zá ke us
vissza ad ta az em be rek nek
a ……………………, mert…

Jó zsef örült a
……………………, mert…

Dá vid örült, hogy a
…………………… se gít sé -
gé vel el ta lál ta Gó li á tot,
mert…

…már na gyon ré gen nem
lát ta őket.

…tud ták, így meg ta lál ják
majd az új szü lött ki rályt.

…így le győz ték a fi lisz te u -
so kat.

…tud ta, a víz már so kat
apadt.

…tud ta, a vám sze dő jó
útra tért.

…így egy sem ve szett el
a nyáj ból.
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b He ti la punk ta valy szep tem ber 20-ai szá má ban volt ol vas ha tó az a mint -
egy száz húsz, mo bil te le fo non kül dött rö vid szö ve ges üze net, az az sms,
ame lyet az evan gé li kus pres bi te rek szep tem ber 12-ei or szá gos ta lál -
ko zó ján név vel vagy név nél kül jut tat tak el a gyü le ke ze tek kép vi se -
lői a két ke rek asz tal-be szél ge tés részt ve vő i nek cí mez ve vagy épp a kér -
de zés és vé le mény nyil vá ní tás le he tő sé gét „csak úgy” meg ra gad va. A
pest szent im rei Sport kas tély ban el hang zott az ígé ret: az EvÉ let ha sáb -
ja in sor ra vesszük az ott össze gyűlt írás be li üze ne te ket, és az ar ra il -
le té kes sze mély meg vá la szol ja az adott kér dést, il let ve reflek tál az ész -
re vé tel re. E szá munk ban Sza bó né Mát rai Ma ri an na, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő je a kon fir má -
ci ó val kap cso la tos kér dé sek re vá la szol.

1. Mennyi ben já rul hoz zá a kon fir má ci ók szá má nak csök  ke  né  sé hez az a több
hely ről érez he tő lel ké szi tö rek vés, hogy mi nél to vább húz va a hit ok ta tást csak
ti zen négy-ti zen öt éves fi a ta lo kat kon fir mál ja nak?

Há rom iz gal mas té ma sű rű sö dik eb ben a kér dés ben. Csök ken a kon fir man -
du sok szá ma – ez a két ség te le nül je len lé vő, saj ná la tos tény az el ső. A csök -
ke nés oká nak én a mo ti vá ció meg vál to zá sát lá tom. Meg szok tuk, hogy ti zen -
két-ti zen há rom éves kor ban az evan gé li kus gyer me kek kon fir mál nak. Ak -
kor is, ha ők és szü le ik el kö te le zett tag jai az evan gé li kus gyü le ke zet nek, és
ak kor is, ha nem. Ez a tra dí ció meg sza kadt má ra a he te ro gén kö zös sé gek -
ben, és sza ka do zó ban van az egy sé ges evan gé li kus töm bök ben is.

Ma olyan fi a ta lok jön nek kon fir mál ni, akik nek csa lád ja el kö te le zett tag -
ja az evan gé li kus gyü le ke zet nek; olya nok, akik ben még él a tra dí ció; és olya -
nok, akik va la mi mi att ér dek lőd nek az evan gé li kus gyü le ke zet iránt. Mind -
há rom cso port egy for mán fon tos és ér té kes ré sze a kon fir man dus kö zös ség -
nek. Eséllyel in dul nak a tu da tos ke resz ténnyé vá lás út ján. De bi zo nyos, hogy
együtt is ke ve seb ben van nak, mint ré geb ben. Per sze so se ké ső, hi szen a fel -
nőtt kon fir má ció in téz mé nye is mű kö dik! A ke resz tény kö zös ség nek eb ben
az össze füg gés ben is az a fel ada ta, hogy lát ha tó jel ként, érez he tő íz ként, nyi -
tott aj tó ként le gyen je len egy te le pü lés vagy akár egy csa lád éle té ben. 

Mennyi ide ig tart son a fel ké szí tés? – ez a má so dik kér dés. Ré gen ele gen -
dő volt er re egy szűk év, ma sok lel kész a két éves fel ké szí tés szük sé ges sé gét
vall ja. A fé lénk gyü le ke ze ti vagy csa lád ta gok ve szélyt érez nek: nem tar ta nak
ki ad dig a fi a ta lok. Le mor zso lód nak me net köz ben. Mi ni má lis tu dás sal jön -
nek – ér vel a lel kész. Leg alább az ala po kat meg kell ta nul ni uk. Sok lel kész
ezért ki tart a két éves ta ní tás mel lett, in kább vál lal ja a le mor zso ló dás koc -
ká za tát. Va lós prob lé ma vi szont, hogy van nak más lel ké szek, akik az emi -
att el for du ló csa lá do kat be fo gad ják, és akár fél év alatt is le bo nyo lít ják az így
igé nyelt kon fir má ci ót. Nem za var ja őket, hogy el árul ták kol lé gá ju kat, emel -
lett azon ban nagy va ló szí nű ség gel a „ki kon fir má lás” gya kor la tá hoz já rul tak
hoz zá a gyors és for má lis le bo nyo lí tás sal.

A fel ké szí tés idő tar ta mát il le tő en nincs „üd vö zí tő meg ol dás”. Min den gyü -
le ke zet nek fe le lő sen kell dön te nie. Egy biz tos: koc ká zat men tes meg ol dás –
ha son ló an az élet más te rü le te i hez – itt sem lé te zik. A koc ká za tot pe dig Is -
ten előt ti fe le lős sé günk tel jes tu da tá ban kell vál lal nunk.

Hány éves kor ban a leg jobb kon fir mál ni? – így szól a har ma dik kér dés.
Ne héz a ser dü lők kel – pa na szol ják a lel ké szek, ezért szí ve sen fel jebb emel -
nék a kon fir má ció idő pont ját, ami kor már ki csit „le hig gad tak” a fi a ta lok,
és ta lán fo gé ko nyab bak a lel ki kér dé sek iránt. Ez va ló szí nű leg így van. Egy
azon ban biz tos. A ser dü lő fi a tal nak rend kí vül nagy szük sé ge van olyan fel -
nőtt re, aki őt jól ér ti, aki be szél get ve le, el tű ri ha tal mas ér zel mi és egyéb ki -
len gé se it. Aki től nem függ, te hát nem szü lő je, nem ta ná ra, ám még is mér -
ték adó fel nőtt, aki se gít ne ki át vé szel ni a ha tal mas át ala ku lá sok ké nyes és
nem ve szély te len kor sza kát. A lel kész nél jobb fel nőt tet ki sem le het ne ta -
lál ni er re a sze rep kör re! Nem sza bad el en ged nünk a gye re kek ke zét, azt gon -
dol ván, hogy majd ha túl jut nak a ka masz ko ron, új ra meg fog juk. Fé lő, hogy
nem fog ják oda nyúj ta ni. Ak kor kell mel let tük áll nunk, ami kor nagy szük -
sé gük van ránk.

2. Mi ért kell össze köt ni az úr va cso ra vé tel le he tő sé gét a kon fir má ci ó val?
A kon fir má ci ót az el ső úr va cso ra vé tel lel csak a ha gyo mány kö ti össze, nem

a teo ló gia. A kon fir má ció teo ló gi ai szem pont ból a ke reszt ség hez kap cso ló -
dik: meg erő sít a ke reszt ség ben ka pott ke gye lem ben. Azt tu da to sít ja, ami ak -
kor tör tént ve lünk. Rég ki ala kult szo kás kö ti eh hez az al ka lom hoz az el ső úr -
va cso ra vé telt. Nem hi szem, hogy ez zel a szo kás sal bár mi okunk len ne sza -
kí ta ni. Teo ló gi ai szem pont ból már kis gyer me kek is ve het né nek úr va cso rát,
mert an nak sem mi fé le tu dás nem fel té te le. Na gyon jó do log azon ban épp
eh hez az ün nep hez köt ni az el ső úr va cso ra vé telt és ez zel na gyobb súlyt ad -
ni ne ki. Ma nap ság a vá ra ko zás egyéb ként is las san ki vész a fi a ta lok éle té ből.
Min dent azon nal – ez vá lik mér ték adó szo kás sá. Jó, ha olyan fon tos lel ki ese -
mé nyek, mint pél dá ul az el ső úr va cso ra vé tel, kel lő vá ra ko zás és fel ké szü lés
után tör tén nek meg az em ber éle té ben. 

3. Le het-e az em ber hit ben ta pasz talt, amíg fi a tal?
Ta pasz talt biz to san nem le het, hi szen a ta pasz ta lat hoz idő és sok gya kor -

lás kell. Le het azon ban ko moly. Le het el kö te le zett. Tu da tos és lel kes. El kezd -
het egy utat, ame lyen egész éle té ben meg ma rad hat, il let ve amely őt egész
éle té ben meg tart hat ja. Sze rez het eköz ben meg erő sí tő él mé nye ket és ki áb -
rán dí tó csa ló dá so kat. El es het és fel tá pász kod hat. Ké tel ked het és új ból rá -
éb red het. Min dent meg él het, ami a Krisz tus-kö ve tés út ján ránk vár. Sze rez -
het te hát ta pasz ta la tot. Az if jú ko ri ta pasz ta lat nagy erő for rás a ké sőb bi ek -
ben! Ta pasz talt tá azon ban az én vé le mé nyem sze rint ké sőbb vál hat. Ak kor,
ami kor az át élt él mé nyek hi tét és sze mé lyét hig gadt tá, tü rel mes sé és meg -
ér tő vé ér le lik.

g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

SM S VÁ L A SZ

A tu da tos
ke resz ténnyé vá lás esélyeNap ja ink ban kü lö nö sen is meg be csü -

len dő, ha va la mit si ke rül szé pen
meg ün ne pel ni. Oly annyi ra ural ko dik
éle tünk ben a ro ha nás és a kap ko dás,
hogy szin te már az is cso da, ha egy kis
ün ne pi pi he nő re meg tu dunk áll ni. 

A mél tó ün nep lés ben kö ze lebb
ke rü lünk egy más hoz és ah hoz a tar -
ta lom hoz is, ame lyet ün ne pel ni sze -
ret nénk. Éle tünk mér föld kö ve i nél is
ke res sük a ma ra dan dó ün nep lés
mód ját és for má ját. Ha má sok nak
szer ve zünk ün ne pet, ak kor kü lö nö -
sen is sze ret nénk, ha ere je és szép sé -
ge len ne. Há la és el kö te le zés. Kö szö -
net és re mény ség. Le zá rás és új  kez -
dés. Ezek a pá ros ki fe je zé sek az élet -
út ün ne pe in min dig meg ta lál ha tó
tar tal mak. 

Ilyen mér föld kő ün nep egy há zunk -
ban a kon fir má ció. Ha tá ro zot tan to -
vább él ben ne a tra dí ció, de egy re több
új kér dés ve tő dik fel a mai meg élé sé -
vel, hely ze té vel kap cso lat ban.

Fi gye lem re mél tó mó don ma új ra
vá gyó dunk a szép for mák után. Fel -
fe dez zük, hogy nem fe les le ges oda -
fi gyel ni ar ra, hogy a kül ső ké p íz lé -
ses le gyen, mert sok szor ép pen eb -
ből in dul ki a ma ra dan dó él mény át -
élé se. Szí ne ket vá lasz tunk. Dal la -
mo kat ke re sünk. Aján dé kon tör jük a
fe jün ket. Kö szön tőnk mot tó ján gon -
dol ko dunk. A meg hí vot tak lis tá ját is
íro gat juk.

Kö zös sé ge ink gyó gyul nak, ami -
kor az ün ne pi per cek nek fé nyük,
ízük és jó lég kö rük van. Nem fe lejt -
het jük el per sze eköz ben a tar tal mat
sem. Mi lyen jó ké sőbb vissza em lé -
kez ni min den re! Mennyi erőt ad nak
az ilyen ün ne pi pil la na tok! 

De ugyan így je len van saj nos egy
má sik meg kö ze lí té si mód is: gyor san
túl kell len ni raj ta. A ma di va tos
funk ci o ná lis meg kö ze lí tés mi att sok
ese mény ál do za tul esik en nek a szem -
lé let nek. Elég, ha gyor san le zaj lik.
Nem is ér de kel már min ket a ho gyan.
Csak ké sőbb kér de zünk vissza: mi ért
nem fek tet tünk több ener gi át be le,
mi ért nem ké szül tünk na gyobb gond -
dal, hi szen ak kor az ün nep ha tá sa is
jobb és ma ra dan dóbb lett vol na.

Evan gé li kus egy há zunk ban – min -
den tra dí ció tö rés el le né re – még ma
is sok fi a tal éle té ben egy faj ta csúcs -
pont a kon fir má ció ün ne pe. Kü lön -
le ges és szo kat lan a fé nye, mert sok
csa lád ban – vagy tö re dék csa lád -
ban – rit kán akad egy-egy olyan
szép ün nep, ame lyen mély tar ta lom -
mal és jó ér zés sel tu dunk egy más ar -
cá ba néz ni. Szok vány he lyett va la mi
egy sze rit ad ni, mert sze mé lye sen
érint va la kit ez az ün nep.

Nem ke vés fi a tal nak a kon fir má -
ció az el ső ko mo lyabb ta lál ko zá sa a
temp lom mal, a lel késszel, a gyü le ke -
zet tel és a szak rá lis vi lág gal. A gya -
kor la ti ke resz tény ség kez dő lé pé sei
ezek. Aki el jut ma a kon fir má ci ói is -
ten tisz te le tig, az min den kép pen ér -
zi, hogy ez egy kü lön le ges nap. Nem
meg szo kott, ha nem egye di. Nem át -
la gos, ha nem ki emel ke dő. A temp -
lom nak is spe ci á lis il la ta és szép sé -
ge van ezen a na pon. A gyü le ke zet
kö zös sé ge azok ra fi gyel, akik az ün -
ne pi ol tár kö ré áll nak. Ami en nél mé -
lyebb ér zés: ha nem is tel jes tu da tos -
ság gal és min dent meg ér tő is me -
ret tel, de kö ze lebb ke rü lünk Is ten hez.
Az ő von zá sa és ere je érez he tő vé vá -
lik szá munk ra. Rá érez he tünk va la mi -
re, amit ti zen éve sen sza vak kal ne héz,
tán le he tet len ki fe jez ni. De ma ga a
bel ső él mény et től még él, és nagy
erő vel tölt el min ket. 

Olyan hely zet ez, mint ami kor a
Bib li á ból nem csak a tör té ne tek, az

ese mé nyek, ha nem a zsol tá rok ér nek
el min ket a ma guk mély sé gé vel.
Hány szor ad nak meg tar tó erőt és hi -
tet az ilyen lel ki ala pon ér ke ző üze -
ne tek! A kon fir má ci ói él mény nek
dön tő ré sze ez a sze mé lyes, köz vet -
len, lel ki és ér zel mi ta lál ko zás. Ha ez
ki ma rad, ak kor na gyon sze gé nyen lé -
pünk to vább az ün nep től.

Nem hi szem, hogy egye dül va -
gyok az zal az ész re vé tel lel, hogy ta lán
egyet len kon fir má ci ós vizs ga kér dés -
re sem em lék szem ma már, ame lyet a
haj da ni vizs gán fel tet tek. An nál in -
kább az iz ga lom ra és a vizs ga drukk -
ra! A tan anyag tar tal mát és el sa já tí tá -
sá nak mi nő sé gét messze túl él te az al -
ka lom szép sé ge, mély sé ge és sa já tos
ün ne pe az éle tem ben. És azok a sza -
vak, gesz tu sok, ame lye ket a fel nőt tek -
től lát tam, érez tem és kap tam. A
gyü le ke ze ti kö zös ség sze re te te és tö -
rő dé se. Azt hi szem, a kon fir má ci ói
ün nep egyik spe ci a li tá sa, hogy a ké -
szü lő dés és a kül ső sé gek re for dí tott
ener gia itt nem vész kár ba. Élet re szó -
ló él ménnyé és ese ménnyé vá lik. 

Ér de mes ma is el gon dol kod ni a
gyü le ke ze tek ben: há nyan és mi lyen
ak ti vi tás sal ké szül nek éven te a kon fir -
má ci ói ün nep re? Ha nagy a vissza esés,
ak kor va jon mi le het az oka? A pres -
bi té ri u mok nak kü lön is fon tos fel ada -
ta a kö vet ke ző nem ze dék meg szó lí tá -
sa, sze re te te. A von zó fel nőtt kö zös -
ség vá gyat tud éb resz te ni a fi a ta lok ban
a sa ját kö zös sé gük meg élé sé re a gyü -
le ke ze ten be lül. Az irán tuk va ló ér dek -
lő dés, a cso port juk ra va ló oda fi gye lés
a gyü le ke zet fel nőtt tag ja i nak fel ada -
ta. Nem ru ház ha tó át más ra.

Min den gyü le ke zet ben ér de mes
len ne azt is fel mér ni, ho gyan ala kul
a kon fir má ci ó ra va ló fel ké szí tés szín -
vo na la, mi nő sé ge. Mennyi ener gi át
fek tet a gyü le ke zet eb be a „pro jekt -
be”, sok más, ke vés bé fon tos fel adat -
tal össze ha son lít va. Be szé lünk-e ró -
la őszin tén? Meg fe le lő pe da gó gi ai
szín vo na lon fo lyik-e az ok ta tás? Elő -
ke rül nek-e az élet leg ak tu á li sabb
kér dé sei a he ten kén ti al kal ma kon? Ez
a ta lál ko zás az egyik leg jobb le he tő -
ség ar ra, hogy élet ve ze tés re és élet -
fel fo gás ra ne vel jünk. Meg fe le lő ala -
pot és irányt ad junk. El ment-e a
kon fir man dus cso port leg alább egy -
szer-két szer tá bo roz ni és ki rán dul ni,
meg ta pasz tal ták-e a kö zös ség épí -
tés nek ezt a mód ját is? Rá kér de -
zett-e egy szer is a gyü le ke zet ar ra,
hogy mit lát nak, mit érez nek a fi a ta -
lok von zó nak vagy ri asz tó nak a gyü -
le ke ze ti kö zös ség ben? Meg tesz-e
min dent a gyü le ke zet azért, hogy kö -
zös ség ként áll ja nak oda a fi a ta lok az
ol tár elé, ne csu pán egy eset le ges cso -
port ként?

Biz tos va gyok ab ban, hogy a fel ké -
szü lés mi nő sé ge vissza tük rö ző dik
az ün ne pi órák ban. A fel ké szí tő lel -
kész őszin te sé ge, oda fi gye lé se és hi -
te les sze mé lyi sé ge is ki hal lat szik a fi -
a ta lok sza va i ból és éne ké ből. 

A jö vő be li egy há zi kö tő dé sük in -
ten zi tá sa pe dig szo ro san össze függ
az zal, hogy mi lyen gyü le ke ze ti éle tet
ta pasz tal nak meg. Nem el ha nya gol -
ha tó eb ből a szem pont ból sem az a
kér dés, hogy van nak-e ge ne rá ci ó kon
át íve lő al kal mak, és van nak-e olyan
nyi tott sá gú és for má jú is ten tisz te le -
tek, ahol a fi a ta lok is ott hon ér zik ma -

gu kat, át él he tik an nak a szép sé gét és
ere jét. Igény li-e a gyü le ke ze ti kö zös -
ség a fi a ta lok szol gá la tát, vagy csak a
tra dí ció ré sze ként éli meg a kon fir -
má ci ói ün ne pet éven te, sőt sok he -
lyen több éven te? 

Kon fir má ci ói vizs ga kér dés a gyü -
le ke ze ti kö zös ség szá má ra, hogy mit
tett azo kért a fi a ta lo kért, akik a kon -
fir má ci ói ün ne pen fo ga dal mat mon -
da nak, és elő ször tér del nek az úr va -
cso rai ol tár hoz. Ma nem elég ezt a
mun kát egye dül a lel kész re hagy ni, ha -
nem a gyü le ke zet nek kell meg osz ta -
nia sze mé lyes hit él mé nyét és élet ta -
pasz ta la tát a kö vet ke ző nem ze dék kel. 

A pár be szé den túl a pél da adás
sem el ha nya gol ha tó eb ben a vo nat -
ko zás ban. Mennyi re lát nak a fi a ta lok
tar tal mas és hi tet su gár zó éle tet a fel -
nőtt gyü le ke zet ben? Mi lyen lég kört
érez het nek meg a mai evan gé li kus
kö zös sé gek ben? Egy ál ta lán kö ve ten -
dő út-e az, ame lyen mi já runk? A
kon fir má ció gya kor la tá ban min dig,
ré gen is és ma is, az egyik dön tő szó -
for du lat a „nem ze dék ről nem ze dék -
re”. Gon dol-e a mai fel nőtt egy ház -
tag ság őszin tén és gya kor la ti mó don
ar ra, hogy át ad ja az ér té ke ket, és el -
mond ja a tör té ne te ket úgy, hogy az
a kö vet ke ző ge ne rá ció szá má ra erő -
for rás sá és sta bi li tás sá vál jon? E nél -
kül a kö zös za rán dok lat nél kül na -
gyon hi á nyos lesz a kon fir má ció.

Min den év ben ér de mes fel idéz ni
a kon fir má ci ón el hang zó imád ság kö -
nyör gő so ra it: „Jö vel, te rem tő Szent -
lé lek! Mert gyen ge a mi erőnk, és
gyar ló a mi szí vünk. Ma gunk tól nem
tu dunk Krisz tus ban hin ni, sem ná la
meg ma rad ni. De ben ned re mény ke -
dünk, te min ket is új já te remt hetsz.
Szánj meg min ket és eze ket a test vé -
re in ket, akik most szép val lást tet tek
sok ta nú bi zony ság előtt.”

Jó tud ni, hogy nem függ min den
tő lünk. Jó érez ni azt is, hogy Is ten kü -
lön le ges hely ze te ket te remt ma is. Rá -
éb re dünk er re, ami kor egy ki csit is el -
gon dol ko zunk azon, hon nan is ér kez -
nek meg a kon fir má ci ói elő ké szí tés -
hez a fi a ta lok, vagy ép pen a fel nőt tek,
akik ko ráb ban va la mi lyen ok nál fog -
va ki ma rad tak be lő le. A gyü le ke zet
és a pres bi te rek szá má ra egy szol gá -
lat min den kép pen meg ma rad: az,
hogy öröm mel és nyi tot tan fo gad ják
az ér ke ző ket. 

Min dig kér dés, mennyi re lesz ott -
ho ná vá a gyü le ke zet a kon fir man du -
sok nak. Ezért so kat te het nek azok,
akik már így is ér zik ma gu kat, és hét -
ről hét re meg ér kez nek a temp lom ba
vagy a gyü le ke ze ti ház ba. Az után -
pót lás sze re te te és előt tük a gyü le ke -
ze ti ka puk és temp lom aj tók meg nyi -
tá sa a fel nőt tek fel ada ta.

Szen tel jük eb ben az év ben na -
gyobb ener gi át er re a kül de tés re!
Ne csu pán egy pres bi te ri be vo nu lást
je lent sen ez az ün ne pen, ne csak a
gyü le ke ze ti fel ügye lő kö szön té sét!
Je lent se a sze mé lyes oda for du lást
és az őszin te, sze re tet tel jes meg szó -
lí tást is. Ün ne pet erő sí tő pres bi te ri
szol gá lat ez a ja vá ból!

Né ha úgy ér tel me zi a meg szo kott
va sár na pi gyü le ke zet a kon fir má ci ói
is ten tisz te le tet, hogy ilyen kor ott hon
le het ma rad ni, mert úgy is el jön nek a
csa lád ta gok, a ro ko nok és az is me rő -
sök. Lesz nek ott ele gen. Ez le het sé ges.
De ész re ve szik és meg ér zik a fi a ta lok
azt, hogy fon tos-e az egész gyü le ke -
zet szá má ra az ő jö vő jük, sor suk és hi -
tük. Hogy van-e he lyük a gyü le ke zet -
ben. Ez a nap az ő ün ne pük! Ér tük és
ve lük az egész gyü le ke ze té.

A szerző az Evangélikus Hittudo -
má nyi Egyetem Gyakorlati Teológiai
Tan szé ké nek vezetője

A kon fir má ció ün ne pi fé nye
g Sza bó La jos
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Összeállította: Boda Zsuzsa

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.

„Pes ti He tek” lo gó pá lyá zat
Bu da pest bel vá ro sá nak gyü le ke ze tei, a „Pes ti He tek” (An gyal föld, De -
ák tér, Fa sor, Fe renc vá ros, Jó zsef vá ros, Kő bá nya, Zug ló) pá lyá za tot ír -
nak ki emb lé ma ké szí té sé re.

A lo gón je len jen meg a nagy vá ro si lét és a Krisz tus-kö ve tés együt tes
fon tos sá ga, az evan gé li kus ka rak ter, a hét gyü le ke zet egy sé ge. A lo gó tar -
tal maz za a „Pes ti He tek” fel ira tot, ugyan ak kor fon tos, hogy bé lyeg ző -
ként, le vél pa pír fej lé cé ben, transz pa ren sen is hasz nál ha tó le gyen.

Egy pá lyá zó több pá lya mű vel is pá lyáz hat.
A pá lya mű ve ket egy pél dány ban kell be nyúj ta ni pa pí ron, szí nes, nyom -

ta tott for má ban, va la mint elekt ro ni ku san, el ső sor ban ai, eps, pdf, má -
sod sor ban jpg, tiff vagy psd kép for má tum ban.

A pa pí ron és CD-n rög zí tett ké pet jel igés bo rí ték ban küld jék el a kö -
vet ke ző cím re: Ko czor Ta más, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Kér jük, hogy
egy bel ső, le zárt bo rí ték ban a pá lyá zók he lyez zék el sze mé lyes ada ta i kat.

Be kül dé si ha tár idő: má jus 14. (pos ta bé lyeg ző)
Min den pá lyá zó könyv ju ta lom ban ré sze sül. Az egyet len nyer tes pá -

lya mű dí ja zá sa: 25 000 fo rint. A győz tes mű re vo nat ko zó an a Pes ti Hetek
a to váb bi ak ban tu laj do no si jo go kat él vez.

H I R D E T É S

Ti ze dik al ka lom mal ren dez ték meg a
Gym nas ion el ne ve zé sű sport ta lál ko zót
a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um és Kol lé gi um ban. Az
Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog -
ram kö zel há rom száz öt ven elő ké szí tő
év fo lya mo sa az or szág húsz is ko lá já ból
ér ke zett a há rom na pos prog ram ra.

Az egyé ni ver seny szá mok kö zött
asz ta li te nisz és cél lö vé szet sze re pelt,
míg a csa pa tok kis pá lyás fo ci ban, röp -
lab dá ban és ko sár lab dá ban mér ték
össze tu dá su kat. A nyi tó es ten be mu -
tat ko zó mű sor elő adá sá val is mer ked -
tek egy más sal a fi a ta lok, a szom ba ti
sport ver se nyek után, es te ze nés mu -

lat sá gon ba rát koz tak, a va sár na pi el -
kö szö nés előtt pe dig ki rán du lást tet -
tek Szek szárd ra és a Ge menc be. A pe -
da gó gu sok nak ter mé sze te sen le he -
tő sé gük volt szak mai be szél ge té sek re
is, így min den ki iga zán hasz no san
tölt het te a hét vé gét Bony há don.

g mr.

Gym nas ion sport ta lál ko zó

Áp ri lis 17-én, szom ba ton ke rült sor a
fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet
té li tan fo lya má nak zá ró vizs gá já ra.
Idén majd nem húsz lel kes hall ga tó
vál lal ta, hogy öt hó na pon ke resz tül
min den szom bat ját az egy ház ze né nek
szen te li. A fi a tal mu zsi ku sok, akik ta -

nu lás vagy mun ka mel lett vál lal koz -
tak er re a nagy fel adat ra, Aba ffy Nó -
ra, Ben ce Gá bor, Ecse di Zsu zsa, Ké -
mén czy An tal és Pócs Mik lós irá nyí -
tá sá val dol goz tak, és a vizs ga bi zott ság
– Wulf né Kincz ler Zsu zsan na (el -
nök), Trajt ler Gá bor és Ve tő Ist ván –

előtt mu tat ták be tu dá su kat. A leg ma -
ga sabb ké pe sí tést, a kán to ri ok le ve let
idén Trajt ler Dó ra sze rez te meg.
Meg ha tó pil la nat, mi kor a kán tor kép -
ző ben év ti ze de ken ke resz tül ok ta tó
nagy apa lát hat ja uno ká ját a szá má ra
oly ked ves or go na mel lett…

Au gusz tus 22–27. kö zött, a kán tor -
to vább kép ző tan fo lya mon foly ta tó -
dik a kö zös mun ka, mely re min den
gya kor ló kán tort sze re tet tel vár nak. A
rész le tek a http://kan tor ke p zo.lu the -
ran.hu/ ol da lon fog nak meg je len ni.

g -i -a

Fó ti zá ró vizs ga – csa lá di
öröm mel

A kántori oklevelet megszerző Trajtler Dóra (középen) nagymamájával és
orgonaművész nagypapájával, Trajtler Gáborral
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b Gim ná zi um ala pí tá sá ról dön -
tött múlt va sár nap a Szar vas-
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy -
ház köz ség. A le en dő kö zép is ko -
la az egy ház köz ség fenn tar tá sá -
ban mű kö dő Ben ka Gyu la Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo -
da „foly ta tá sa ként” mű kö dik
majd a 2011/12-es tan év től. Eh -
hez azon ban előbb meg kell te -
rem te ni a szük sé ges anya gi fel -
té te le ket.

Ben ka Gyu la Evan gé li kus Gim ná zi -
um, Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da – ez
lesz az új ne ve a zar va si Ótemp lo mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség fenn tar -
tá sá ban mű kö dő ál ta lá nos is ko lá -
nak a 2011. szep tem be ré ben kez dő -
dő tan év től. A gyü le ke zet va sár nap
dél ben meg tar tott köz gyű lé sén fel ha -
tal maz ták az egy ház köz ség ve ze tő it,

hogy kezd je nek tár gya lá so kat a gim -
ná zi um el in dí tá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek meg te rem té sé ről.

Lá zár Zsolt igaz ga tó lel kész hang -
sú lyoz ta: évek óta foly nak az egyez -

te té sek, mos tan ra meg érett a hely zet
ar ra, hogy dön tést hoz za nak a kö zép -
is ko la meg ala pí tá sá ról. Eh hez azon -

ban előbb szük ség van az anya gi
hát tér meg te rem té sé re. A ren del -
ke zés re ál ló idő alatt – az az a 2011/12-
es tan év kez de té ig – igye kez nek er -
ről gon dos kod ni.

Az ün ne pi köz gyű lés ap ro pó ját a
gim ná zi um ala pí tás mel lett egy ju bi -
le um is ad ta. Ép pen tíz esz ten de je
ugyan is an nak, hogy az egy ház köz ség
meg ala pí tot ta a Ben ka Gyu la Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko lát, mely nek
igaz ga tói te en dő it az óta is Mol nár Ist -
ván né lát ja el. Az év for du ló al kal má -
ból D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott
püs pök hir de tett igét a va sár nap dél -
előt ti is ten tisz te le ten. Gáncs Pé ter
püs pök előd je ként ő volt az, aki egy
év ti zed del ez előtt ál dá sát ad ta a szar -
va si is ko lá ra. Az egy ház köz ség áp ri -
lis 18-i ren dez vény so ro za ta dél után az
is ko la min den év ben meg ren de zett
kul tu rá lis se reg szem lé jé vel, a Ben ka-
gá lá val foly ta tó dott, mely nek hely szí -
ne szin tén Tes se dik temp lo ma volt.

g Lip ták Ju dit
For rás: be ol.hu

Egy há zi gim ná zi u mot ter vez nek
Szar va son

A felújított, akadálymentesített iskolaépületet megáldó Ribár János
esperes balján D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök és Lengyel Anna
egyházkerületi felügyelő
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Hoz zá va lók: 1 kg tú ró, 6 dl tej föl, 5 to -
jás, 20 dkg mar ga rin, 20 dkg cér na -
me télt, 25 dkg por cu kor, 1 cso mag va -
ní li ás cu kor, 10 dkg ma zso la, 1 cso mag
ré tes tész ta.

El ké szí tés: El ső lé pés ként ki főz zük
a cér na me tél tet. A tú rót a to jás sár -
gák kal, a va ní li ás cu kor ral és a tej föl -
lel össze ke ver jük, be le tesszük a ma -
zso lát, a ki fő zött me télt tész tát, 2-3
ka nál nyi ol vasz tott mar ga rint, majd
könnye dén hoz zá ve gyít jük a por -
cuk ros, hab bá vert to jás fe hér jé ket is.

A ré tes tész ta la po kat 3-4 sor ban a
ki va ja zott tep si be tesszük, mi köz ben
ol vasz tott mar ga rin nal la pon ként

jól meg ken jük. Er re tesszük az el ké -
szí tett töl te lé ket, majd az egé szet
meg kent ré tes la pok kal be fed jük. Kö -
zép me leg sü tő ben meg süt jük. Hi de -
gen koc kák ra vág juk, és por cu kor ral
meg hint jük.

SZ E RETET VE NDÉ G SÉ G RE

Var ga bé les
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Áp ri lis 28-án, szer dán dél előtt 10 óra
15 perc kor a Ma gyar Te le ví zió m2 csa -
tor ná ja An dor ka Ru dolf port ré ját fes ti
meg. Az 1997-ben el hunyt tár sa da lom -
tu dós, ku ta tó, a Bu da pes ti Köz gaz da -
ság tu do má nyi Egye tem rek to ra, a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Zsi na tá nak vi lá gi el nö ke be szél éle té -
ről, pub li ká ci ó i ról, hit val lá sá ról. „1931-
ben szü let tem, így a má so dik vi lág há -
bo rú és a to ta li tá ri us rend szer sú lyos
tár sa dal mi kö vet kez mé nye it előbb
esz mé lő tu dat tal, majd tu da tos fel nőtt -
ként él tem át. Csa lá do mat és éle te met
ezek a po li ti kai ese mé nyek köz vet le -
nül érin tet ték: apá mat mint pol gá ri li -
be rá lis vi lág né ze tű po li ti kust mind a
Ges ta po, mind az ÁVH le tar tóz tat ta,
meg jár ta Ma u tha us ent, az And rássy út
60-at, a ki star csai in ter ná ló tá bort és
a vá ci bör tönt. Én ma gam vol tam ki -
te le pí tett, mun ka szol gá la tos ka to na, a
for ra dal mi tö meg tag ja ként részt vet -
tem az 1956-os for ra da lom ban. Ezt kö -
ve tő en bör tön bün te tés re ítél tek. Mi -
u tán a po li ti ka ilyen mé lyen át ha tot -
ta éle te met, en nek ter mé sze tes fo lyo -

má nya ez irá nyú el kö te le zett sé gem…”
– val lot ta An dor ka Ru dolf.

Má jus 1-jén, szom ba ton 17 óra 10
perc kor a PAX Tv Lé lek és épí té szet
cí mű mű so rá ban Ben czúr Lász ló
evan gé li kus épí tésszel, az Északi
Egy  ház kerület felügyelőjével is mer -
ked het nek meg a nézők.

Má jus 2-án, va sár nap dél előtt 11
óra 20 perc kor a Ma gyar Te le ví zió
m1-es csa tor ná ján dr. Kamp Sa la mon
vall hi té ről. A kar nagy az evan gé li kus
egy ház ze ne meg ha tá ro zó alak ja, a
Lu the rá nia ének kar ve ze tő je, ne vé hez
fű ző dik a De ák té ri Bach-hét meg -
ren de zé se.

Má jus 2-án, va sár nap dél ben az
acsai evan gé li kus temp lom ha rang -
ja szól az MR1 – Kos suth rá di ó ban.
A 17. szá zad el ső fe lé ben a pro tes táns -
ül dö zé sek mi att szá mos evan gé li kus
hi tű, szlovák aj kú csa lád ér ke zett a
Fel vi dék ről a mai Acsa te rü le té re. El -
ső temp lo mu kat 1636-ban épí tet -
ték. A fa temp lom he lyén 1752-ben
épült fel a kő temp lom, amely neo gó -
ti kus for má ját 1862-ben nyer te el.

Evan gé li kus műsorok

A Cin ko tai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség lel kész la ká sá nak ud va rán to bo -
roz ta csa pa ta it Au lich La jos 1849. áp -
ri lis 24-én a ta va szi di cső sé ges had -
já rat hoz. A sza bad sá gért har co ló ka -
to nák in nen in dul tak Pest re, majd
on nan Bu da vissza vé te lé re. En nek
em lé két már vány táb la őr zi, ame lyet
an nak ide jén a cin ko tai ré gi pa ró kia
fa lán he lyez tek el. Az új lel kész la kás
meg épí té se után az em lék táb lát az
ud va ron ál ló több száz éves akác fá -
ra erő sí tet ték. Most ke rül he tett sor
ar ra, hogy Te ré nyi Ist ván pres bi ter-
fes tő mű vész ter vei alap ján – ön -
kén tes fel aján lás ból – el ké szül jön a
sza bad ság har cos-em lék mű, ame lyet
a gyü le ke zet tag jai té rí tés nél kül épí -
tet tek fel. 

Az em lék mű vet áp ri lis 18-án dél -
után Gáncs Pé ter, a Dé li Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let püs pö ke avat ta
fel. Az ün nep sé gen kö szön tőt mon -
dott Ve tő Ist ván lel kész és Ko vács
Pé ter, a XVI. ke rü let pol gár mes te -
re. A kör nyék 1848–49-es po li ti kai

hely ze tét és ha di ese mé nye it Ba bucs
Zol tán, a Hadtörténeti Múzeum
had  tör té né sze idéz te fel. A je len lé -
vők meg hall gat hat ták a cin ko tai
evan gé li kus gyü le ke zet ének ka rá nak
szol gá la tát is. 

Az ese mény a ha to dik al ka lom mal

meg ren de zett Czin ko tai cse te pa té
ke re té ben zaj lott, mely nek so rán az
1849-es di cső sé ges ta va szi had já rat
em lé ké re tar tot tak ha gyo mány őr ző
had gya kor la tot a Má tyás föl di re pü -
lő té ren.

d EvÉ let-in fó

Au lich-em lék mű ava tá sa Cin ko tán

Sch we i tzer Jó zsef nyu gal ma zott or szá -
gos fő rab bi is csat la ko zott az em be -
ri jo gok és az em be ri mél tó ság vé del -
me ér de ké ben ala kult Em be ri Mél tó -
ság Ta ná csá hoz – kö zöl te Lom ni ci
Zol tán, a szer ve zet ala pí tó el nö ke a
Ma gyar Táv ira ti Iro dá val.

A tör té nel mi egy há zak kép vi se lői
kö zül a szer ve zet egyik al el nö ke Er -
dé lyi Gé za, a Szlo vá ki ai Re for má tus
Ke resz tyén Egy ház nyu gal ma zott
püs pö ke, a mint egy húsz tag kö zött
sze re pel Tempfli Jó zsef nyu gal ma zott
nagy vá ra di püs pök és Koz ma Im re,
a Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat ve -
ze tő je is.

Az Em be ri Mél tó ság Ta ná csa mű -
kö dé sé nek esz mei alap já ul szol gá ló fel -
hí vást a négy tör té nel mi egy ház ve ze -
tői – Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz -
ter gom–bu da pes ti ér sek, Bölcs kei
Gusz táv, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke,
Itt zés Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház el nök-püs pö ke, va la -
mint Zol tai Gusz táv, a Ma gyar or szá -
gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé gének
(Ma zsi hisz) ügy ve ze tő igaz ga tó ja és
Feld máj er Pé ter, a Ma zsi hisz el nö ke –
ta valy no vem ber ben ír ták alá.

A do ku men tum – amely hez ké -
sőbb szá mos szer ve zet és ti zen há -
rom ezer ma gán sze mély is csat la ko -
zott – hang sú lyoz za: az alá írók „el -

kö te le zik ma gu kat az em be ri jo gok,
az egyen lő mél tó ság vé del me mel lett,
és vissza uta sí ta nak min den olyan
sér tő meg nyil vá nu lást, amely más
sze mé lyek vagy cso por tok el len irá -
nyul, azok val lá si vagy nem ze ti és et -
ni kai ho va tar to zá sa mi att”.

Lom ni ci Zol tán a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ban múlt szom ba ton, a
szer ve zet tag ja it be mu ta tó saj tó tá jé -
koz ta tón rá mu ta tott: az, hogy az
em be ri mél tó sá got nem tar tot ták
tisz te let ben, tra gi kus kö vet kez -
ménnyel járt a 20. szá zad ban. „A
már tí rok em lé ke össze köt ben nün -
ket, a nem zet egy sé gét szol gál ja” – fo -
gal ma zott. Utalt ar ra, hogy a fel hí vás
je gyé ben ta valy el ső íz ben em lé kez -
tek meg Ma gyar or szá gon kö zö sen a
ho lo kauszt, a mál en kij ro bot, az
1956-os meg tor lás és a recs ki tá bor
már tír ja i ról az em be ri jo gok nap ján,
az em be ri mél tó ság nem ze ti em lék -
nap ján, de cem ber 10-én.

Az Em be ri Mél tó ság Ta ná csa el -
nök sé gé nek név so rát két he te hoz ták
nyil vá nos ság ra: Lom ni ci Zol tán és
Er dé lyi Gé za mel lett a tisz te let be li el -
nök Oláh György No bel-dí jas ké mi -
kus, a má sik al el nök Ká nyá di Sán dor
író, az ügy ve ze tő igaz ga tó Szu nai
Mik lós, a Szé che nyi Tu do má nyos
Tár sa ság ügy ve ze tő je.

d MTI

Új tagok az Em be ri
Méltó ság Ta ná csá banA rend szer vál tás utá ni országgyűlési

kép vi se lő vá lasz tá sok tör té ne té nek
leg na gyobb ará nyú győ zel me szü le -
tett meg áp ri lis 11-én, és ez a nap egy
sze ren csét len kö rül mény nek kö -
szön he tő en a kö zös sé gi mé dia nagy
győ zel mét is hoz ta a ha gyo má nyos
tö meg kom mu ni ká ci ós csa tor nák fe -
lett. A más kör ze tek ben sza va zók
okoz ta ké se de lem mi att ugyan is az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (OVB)
meg hosszab bí tot ta a kam pány csen -
det, így a te le ví zi ók és rá di ók es te hét
óra után sem ad hat tak tá jé koz ta tást
a rész ered mé nyek ről…

Ta valy no vem ber ben Ka na da ha -
son ló an mű kö dő vá lasz tá si rend -
sze rét már ér te kri ti ka. Az ot ta ni
hely zet még annyi val bo nyo lul tabb,
hogy az or szág hat idő zó nán ke -
resz tül hú zó dik, így a sza va zás az or -
szág nyu ga ti és ke le ti szé le kö zött egy
dél utánnyi kü lönb ség gel ér vé get.
Már pe dig ez az zal jár, hogy az ál lam
egyik fe lén az es ti zá rás után éj fé lig
még nem le het ne rész ered mé nye ket
kö zöl ni. Ép pen ezért 2004-ben úgy
vál toz tat ták meg a tör vényt, hogy a
he lyi adók rög tön az ur na zá rás után
már ad hat tak köz zé in for má ci ó kat,
csak az or szá gos mé di u mok nem
su gá roz hat tak.

A ta va lyi vá lasz tá sok ez zel szem -
ben már a twit te res adat meg osz tás
je gyé ben tel tek. A kam pány csend in -
téz mé nyé nek el vi oka az, hogy a
vá lasz tá sok vé ge előtt köz re adott
ered mé nyek eset leg be fo lyá sol ják a
még nem sza va zók pre fe ren ci á ját. A
Twit ter is me ret sé gi há ló za ta azon -
ban olyan vé kony, de rend kí vül jól

mű kö dő in for má ci ós há ló val fe di le
az or szá got, hogy va ló já ban raj ta ke -
resz tül ne he zebb az in for má ci ó hoz
nem hoz zá jut ni, mint meg tud ni va -
la mit ál ta la.

Így az tán ami kor áp ri lis 11-én es -
te hét kor a ma gyar kam pány csend
ér vény ben ma radt, a hi va ta los csa tor -
nák „elhallgattatása” mi att a kö zös -
sé gi mé dia vet te át a hír köz lő fel ada -
to kat. És olyan át tö rés kö vet ke zett be,
amely re ke ve sen szá mí tot tak.

Több ki sebb ol dal össze is om lott
a sok lá to ga tó tól, de a tá jé koz ta tás fő
csa pás irá nyá ba ke rült blo gok és site-
ok ha mar ta lál tak át hi da ló meg ol dást.
A Man di ner po li ti kai hír ol dal pél dá -
ul a Tum blr re me ne kült, az ame ri kai
blog szol gál ta tó nak ugyan is meg sem
kottyant a száz ez res több let lá to ga tás.
És az ada tok áram lá sá ban így csak
ap ró szü net állt be.

A rend szer ilyen ki ját szá sa nem -
csak anak ro nisz ti kus sá tet te a kam -
pány csend fenn tar tá sát, de egye ne -
sen gúny tár gyá vá is. A Fa ce boo kon
pél dá ul olyan fel hasz ná lói cso port is
in dult, amely már a ne vé ben hor doz -
ta cél ját: „Előbb lesz en nek a cso port -
nak 10 000 tag ja, mint vá lasz tá si
ered mény! :D” A Twit te ren a ma gyar
ta gok pe dig a voks2010 és a va lasz -
tas2010 cím kék kel el lát va fe jez ték ki

mar káns vé le mé nyü ket az ese mé nyek
ala ku lá sá val kap cso lat ban.

Míg a té vé né zők több sé ge vagy az
OVB med dő ta nács ko zá sát vagy a ke -
res ke del mi adók kény sze rű en be ra -
kott film je it néz te, ad dig az in ter net
nem sza bá lyoz ha tó ré sze biz to sí tot -
ta az ál lam pol gá rok nak a köz ér de kű
ada tok meg is me ré sé hez va ló jo gát.
Nem cso da, hogy az OVB már jó val
a vá lasz tá sok kö vet ke ző for du ló ja
előtt be je len tet te, hogy ez út tal nem
fog ja meg hosszab bí ta ni a kam pány -
csen det.

Je len ro vat ha sáb ja in gyak ran le het
ol vas ni olyan tech no ló gi ák ról, ame -
lyek kez det ben csak egy szűk ré teg já -
ték sze rei. A ge ek, az az gyík gúny név -
vel il le tett in for ma ti ku sok ke zé ből ki -
ke rül ve azon ban egy idő után ezek a
meg ol dá sok a hét köz na pi em be rek
min den na pi „hasz ná la ti tár gya i vá”
ala kul nak át. A Twit ter most be bi zo -
nyí tot ta, hogy mennyi re jól hasz nál -
ha tó kri ti kus hely zet ben, ezért a pa -
lack ból már egy szer ki en ge dett szel -
le met nem is le het majd vissza zár ni,
a kö vet ke ző kor mány nak már min -
den bi zonnyal na gyobb fi gyel met
kell for dí ta nia a kö zös sé gi mé dia fi -
gye lé sé re és meg ér té sé re, ha jól akar -
ja kom mu ni kál ni re form ja it.

Ha va la ki ed dig még nem pró bál -
ta vol na ki a Twit tert, ak kor re giszt -
rál hat rá a http://twit ter.com vagy a
http://yamm.hu cí men. Az el ső in for -
má ció for rá sa pe dig akár a http://twit -
ter.com/lu the ran hu cí men ta lál ha tó
fel hasz ná ló is le het, amely nem más,
mint egy há zunk köz pon ti ol da la.

g Nagy Ben ce

A vá lasz tás és az in ter net sza bad sá ga
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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VASÁRNAP

10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
23.00 / m2
Kí ván ság iro da
(né met té vé film, 1999) (94')
Anne bol dog há zas ság ban él,
és van egy szép és egész sé -
ges kis lá nya. Meg un va a há -
zi asszo nyok ese mény te len
éle tét vissza megy a szak má -
já ba dol goz ni mint ápo ló nő.
Egy da ga na tos gye re kek kel
fog lal ko zó osz tály ra ke rül,
ahol me leg sé gé vel és hu mo -
rá val ha mar meg sze ret te ti
ma gát a gye re kek kel. A fo -
lya ma to san az élet és ha lál
mezs gyé jén élő kis em be rek
tá maszt ta lál nak a ked ves, fi -
a tal nő ben. Még Frank, a re -
bel lis be teg is kö zel en ge di
ma gá hoz, és el árul ja tit kos
vá gyát…

HÉTFŐ

8.25 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
18.00 / Bar tók rá dió
Hang ver seny cik lus Cho pin és
Schu mann szü le té sé nek 200.
év for du ló ja al kal má ból
Csa log Gá bor Cho pin-mű ve -
ket zon go rá zik
21.40 / m1
Míg a ha lál el nem vá laszt
(ame ri kai film drá ma, 1992)
(89')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz. Evan gé li kus fél óra

KEDD

9.00 / Má ria Rá dió
Hir des sé tek di cső sé gét!
Sillye Je nő könnyű ze nei
evan gé li zá ci ós mű so ra
10.10 / m2
Csé pel az idő. Ady End re és
Jó zsef At ti la ver sei
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo!
Bach: Rész le tek a Wohl tem -
pier tes Kla vi er II. kö te té ből
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő (tu do má nyos
ismeret ter jesz tő mű sor)
Az vagy, amit meg eszel
16.15 / PAX
Én va gyok a Föl tá ma dás és
az Élet. A Zá ke us Mé dia cent -
rum evan gé li zá ci ós mű so ra
19.40 / Kos suth rá dió
Me se – Ház
Me sés da lok a Ka lá ka együt -
tes fel dol go zá sá ban

SZERDA

10.15 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok (52')
An dor ka Ru dolf (1931–1997)
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
19.35 / Bar tók rá dió
A Ba jor Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Gi ja Kan cse li: Di xi
Bee tho ven: IX. szim fó nia
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ze ném mel di csé rem…
Fe je ze tek a kor társ
egy ház ze né ből
21.00 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
Ne mes he gyi Pé ter je zsu i ta
szer ze tes, Sch we i tzer Jó zsef
nyu gal ma zott fő rab bi és Ha -
fen scher Ká roly evan gé li kus
lel kész be szél ge té se

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.45 / TV2
El lo pott nyár (ame ri kai
filmdrá ma, 2002) (91')
13.00 / Bar tók rá dió
Ko dály Zol tán V. ma gyar
kórus ver seny 2009
Nagy díj ver seny
13.04 / Kos suth rá dió
A ten ger be esett fér fi
Mándy Iván hang já té ka
16.45 / Má ria Rá dió
Hit vé dő. Győ ri Ta más evan -
gé li kus, Bacs kai Bá lint re for -
má tus lel kész és Ipoly atya
hit vé del mi mű so ra
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Mon te ver di:
Vespro del la Bea ta Ver gi ne
21.30 / m1
Mar kó Iván – Ke ve há zi Gá -
bor: Em be ri him nusz
Tánc já ték négy té tel ben

PÉNTEK

10.00 / PAX
Csa lád fa (evan gé li kus csa lá di
ma ga zin)
10.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ha gyo má nyok él te tői
A ke reszt ne vek vi lá ga
13.20 / Bar tók rá dió
Bee tho ven-ma ra ton 2010
Ti zen két vál to zat Hän del Jú -
dás Mak ka be us cí mű ora tó ri -
u má nak egy té má já ra
20.00 / HBO
A csí kos pi zsa más fiú
(an gol–ame ri kai film drá ma,
2008) (94')
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: Sei geg rüs set, Jesu
gütig – ko rál par ti ta BWV.
768. Hän del: Di xit Do mi nus
– 109. zsol tár
21.30 / m1
Ápo ló nők Me xi kó ban (ame ri -
kai film drá ma, 1993) (89')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
„Ne kem a mű hely olyan,
mint pap nak az ol tár…”
13.24 / Bar tók rá dió
A Small Brass Kvin tett ját szik
17.10 / PAX
Lé lek és épí té szet. Csá goly
Ferenc, Ben czúr Lász ló
18.04 / Kos suth rá dió
Rend szer vál toz ta tók – húsz
év után
Elek Ist ván be szél ge tő tár sa
Stum pf Ist ván po li to ló gus
21.45 / m2
Ami meg tör tént, és ami meg -
tör tén he tett vol na. Ma ko vecz
Im ré vel Oss kó Ju dit be szél get
22.00 / Du na Tv
Cse re üve gek
(cseh film drá ma, 2007) (100')
23.55 / Du na Tv
Gó lya fi ó kák (fran cia film -
dráma, 1999) (75')

VASÁRNAP

10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.20 / m1
Mai hit val lá sok
Dr. Kamp Sa la mon
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del
Anyák na pi vers össze ál lí tás
16.04 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Nyolc év szá zad kan tá tái, mi -
séi, ora tó ri u mai
23.35 / Du na Tv
Asszo nyok, lá nyok éle te
(ka na dai film drá ma, 1994)
(92')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 18-ától április 25-éig

Va sár nap
A ven dég sze re tet ről meg ne fe led kez ze tek, mert ez ál tal egye sek – tud tu kon kí vül
– an gya lo kat ven dé gel tek meg. Zsid 13,2 (Jer 22,3; Jn 15,1–8; 1Jn 5,1–4; Zsolt 66)
Mai igénk akár egy ré gi jó ta nács is le het ne, utal va ar ra, hogy az ókor ban mennyi -
re fon tos volt a ven dég sze re tet. Bib li ai tör té ne tek ta nús kod nak ar ról, hogy itt
azon ban en nél több ről van szó. Gon dol junk Áb ra hám ra, aki ide ge ne ket lát ven -
dé gül, és hír adást kap gyer me ke szü le té sé ről, va la mint Is ten íté le té ről. A sa rep -
tai öz vegy asszony szá má ra a túl élést je len tet te Il lés pró fé ta ven dé gül lá tá sa. Az
em mau si ta nít vá nyok – mi előtt fel is me rik ben ne a fel tá ma dott Jé zust – ar ra ké -
rik az „ide gent”, hogy ma rad jon ve lük éj sza ká ra. Ter mé sze te sen ma más kö rül -
mé nyek kö zött élünk, mint az óko ri no mád em be rek. A ven dég sze re tet még is
ál dott al ka lom má vál hat az Új szö vet ség né pe szá má ra is.

Hét fő
Előt tem ha jol meg min den térd, rám es kü szik min den nyelv, és ezt mond ják
ró lam: Csak az Úr nál van igaz ság és erő! Ézs 45,23–24 (Fil 2,9–11; Róm 1,18–
25; Ef 5,15–20) A szo ron gat ta tás ból, a fog ság ból, a szen ve dés ből sza ba du ló
em ber haj la mos ar ra, hogy szó nél kül el fo gad ja ezt a ki je len tést. Iz ra el né -
pe Is ten cso dá já nak tar tot ta az ide gen föld ről va ló meg me ne kü lést. Saj nos
sa ját éle tünk ben is meg ta pasz tal hat juk, hogy egy-egy sza ba dí tó Is ten-él mény
után a na pok múl tá val las san fe le dés be me rül a cso da. Ad ja Is ten, hogy ne
szen ve dé sek kö ze pet te kell jen meg ta pasz tal nunk a kö zel sé gét, ha nem ő ma -
ga élessze ben nünk nap ról nap ra a hit és a bi za lom láng ját. Csak így vál hat
hit val lá sunk ká ez az ige.

Kedd
Ezt mond ja az Úr: A menny az én tró nu som, a föld pe dig lá bam zsá mo lya. Mi -
lyen há zat akar tok épí te ni ne kem? Ézs 66,1 (Ap Csel 7,48; 2Kor 5,11–18; Ef 5,21–
33) Mi u tán az ószö vet sé gi nép le te le pe dett Ká na án ban – a no mád élet kö rül -
mé nye ket le zár va – meg kez dő dött az épít ke zés. Dá vid ki rály már pa lo tá ban
la kott, mi köz ben a Szö vet ség lá dá ját – Is ten né pe szá má ra va ló je len lé té nek-
meg je le né sé nek he lyét – még csak sá tor ban őriz ték. Jo go san fo gal ma zó dott
meg ben ne egy Is ten hez mél tó kő épü let, a temp lom épí té sé nek ter ve, ahol –
hi te sze rint – mél tó lak hely re ta lál ma ga az Úr is. Az ézsa i á si idé zet min den
kor ban kér dés ma rad. Ha Is ten min den hol je len van, szük ség van egy ál ta lán
temp lo mok ra? Igen, mert kel le nek konk rét he lyek eb ben a vi lág ban, ahol rend -
sze re sen össze gyűl het Is ten né pe ige hall ga tás ra, a szent sé gek vé te lé re, a kö -
zös ség meg élé sé re. Így be csül jük meg sa ját gyü le ke ze tünk szent temp lo mát!

Szer da
Ra gyog tas sa rád or cá ját az Úr, és kö nyö rül jön raj tad! 4Móz 6,25 (Jn 20,21;
Jn 8,31–36; Ef 6,1–4) Mai igénk az is ten tisz te le tek vé gén el hang zó, út ra bo -
csá tó áro ni ál dás köz is mert mon da ta. Ta lán már annyi ra meg szok tuk, hogy
nem is iga zán jut el a tu da tun kig, hogy mit is köz ve tí te nek ne künk ezek a
mon da tok. Pe dig az em be ren, Is ten kép má sán meg lát szik az Úr ra gyo gá sa.
Aki ken Is ten hely re ál lít ja kép má sát, azo kon di cső sé ge is lát ha tó vá lesz. Ad -
ja Is ten, hogy ál dá sa nyo mán – hit ál tal – éle tünk ben is ki áb rá zo lód jék az
ő hi te les kép má sa, Krisz tus.

Csü tör tök
Ha meg térsz Is te ned hez, az Úr hoz, ak kor jó ra for dít ja sor so dat, és kö nyö rül raj -
tad. 5Móz 30,2–3 (Mk 5,34; Róm 8,7–11; Ef 6,5–9) Va la mit va la mi ért? So kan
úgy te kin te nek Is ten re, mint egy tűz ol tó ra, aki hez for dul hatnak, ami kor ég ni
kezd kö rü löt tük min den. Vagy va la mi fé le ta liz mán ra, aki sze ren csét hoz. Vagy
mint aki a kö te le ző biz to sí tá sukat ke ze li, egy faj ta kár fel ve vő hely, aho vá éle tük
bal ese tei után for dul hatnak. Ha nem kár pó tol ja őket meg fe le lő en, biz to sí tó -
vál tás sal fe nye ge tő znek. Aki így for dul Is ten hez, az csa lód ni fog ben ne. Csak
aki nél meg tör té nik a pál for du lat, és ki ala kul az Úr iránt va ló fel tét len bi za lom,
a meg té rés, az ta pasz tal ja meg éle té ben Is ten ál dá sa it szen ve dés ben és öröm -
ben egy aránt.

Pén tek
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. Jer 20,9 (Ap Csel 5,42; Jn 19,1–7; Ef 6,10–17) A ha mis
pró fé ták ön ként je lent kez nek, az iga za kat el hív ja az Úr. Még az el hí vott em -
ber rel is meg tör tén het, hogy olyan gon do la tok ke rí tik ha tal muk ba, mint Je -
re mi ást, akit ko ráb ban már két ség te le nül el hí vott az Is ten. Ez ta lán ter mé -
sze tes is, de egy iga zi pró fé tá nak – le gyen bár ki – ha mar rá kell döb ben nie,
hogy ez nem így van, ez nem tart hat so ká ig. Aki nek szí vét át jár ja az Úr igé -
je, az egy sze rű en nem tud hall gat ni ró la, nem tud ja el tit kol ni az üze ne tet. Ad -
ja Is ten, hogy át érez zük en nek a ránk ru há zott kül de tés nek a fe le lős sé gét!

Szom bat
A be teg így vá la szolt Jé zus nak: „Uram, nincs em be rem, hogy amint fel ka va -
ro dik a víz, be emel jen a me den cé be: amíg én me gyek, más lép be előt tem.” Jn
5,7 (Péld 31,8; Jel 22,1–5; Ef 6,18–24) Aki már har minc nyolc éve be teg, az bi -
zo nyá ra be le fá radt en nek hor do zá sá ba. A be tes dai be teg, Jé zus „akarsz-e meg -
gyó gyul ni” kér dé sé re mond ja el ezt a mon da tot. So kak só ha ja az, hogy szen -
ve dé se ik kö ze pet te nincs em be rük. Kér jük Urun kat, min ket is for mál jon al -
kal mas ta nít vá nya i vá, hogy má sok „em be rei” le hes sünk szük sé gük ben: nem -
csak tet tel, de az evan gé li um vi gasz ta ló üze ne té vel is.

g Me nyes Gyu la

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.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

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

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.

Öröm mel és Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy el ké szült a Pestúj hely–Új -
pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü le ke ze ti épü le te. A lel kész la kás és
a kö zös sé gi he lyi ség fel szen te lé sé re áp ri lis 25-én, va sár nap a dél előtt 10 óra -
kor kez dő dő is ten tisz te let ke re té ben ke rül sor a temp lom ban (Bu da pest
XV., Temp lom tér 10.). A szol gá la tot Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke vég zi. Er re az ün ne pi al ka lom ra sze re tet tel hí vunk min den kit.

Sza bó B. And rás lel kész, Hó dos Ár pád fel ügye lő
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