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„Aki ara tott már győ zel met ön ma gán,
az tud ja, hogy a győ zel met ki vív ni nem
le het má ról hol nap ra – tü re lem, ki tar -
tás nél kül gon dol ni sem le het rá.”
Megmutatkoznak-e a keresztény erények

lelki életemben? f 11. oldal

Az in ter net – a könyv nyom ta tás
meg je le né sé hez ha son ló an – a négy
sar ká ból for dí tot ta ki az em be ri in -
for má ció szer zés, kom mu ni ká ció vi -
lá gát, és ez ál tal át ala kí tot ta min -
den nap ja in kat, még új pszi chés be -
teg sé ge ket is ge ne rált. For ra dal mi a
vál to zás, és ahogy for ra da lom ban
len ni szo kott, a fe lül ke re ke dő új ma -
ga alá te met sok olyan ér té ket is,
ame lyet ta lán ma ga sem akart vol na
„vég képp el tö röl ni”, egy sze rű en a ré -
gi nem tud be il lesz ked ni a meg vál to -
zott, új vi szo nyok kö zé, vagy azt a
célt, ame lyet szol gált, egy új esz köz
sok kal ha té ko nyab ban, a cél nak meg -
fe le lőb ben tud ja el ér ni – a ré gi re így
már egy sze rű en nincs szük ség.

Az utób bi év ti zed ben so kan el gyá -
szol ták már a nyom ta tott köny vet, új -
sá got, és mint ha a lap- és könyv ki adók
mu ta tói is azt üzen nék, hogy va ló ban
az agó nia idő sza kát éli a nyom ta tott
mé dia – az új ság ese té ben mint ha
még gyor sabb le fo lyá sú len ne a ha lá -
los kór. Min den lap ese té ben – le gyen
az na pi- vagy he ti lap, bul vár- vagy tu -
do má nyos, köz éle ti vagy kul tu rá lis,
szak mai vagy ép pen egy há zi – ro ha -
mo san csök kent az el múlt évek ben az
elő fi ze tett vagy stan do kon meg vá sá -
rolt pél dá nyok szá ma. Rá adá sul úgy,
hogy a je len le gi fo lya ma to kat lát va tel -
je sen bi zo nyos sá is vá lik a vég íté let,
hi szen ép pen a fi a ta labb ge ne rá ció az,
ame lyik új sá got lé nye gé ben már egy -
ál ta lán nem vesz a ke zé be.

Fe le lőt len ség len ne nem szem be -
néz ni az zal, hogy ezen fo lya ma tok
alól az egy há zi la pok sem le het nek ki -
vé te lek. Az el kö vet ke ző évek ben
alap ve tő en fog meg vál toz ni a he lye
és sze re pe ezek nek a la pok nak – és
nyil ván lesz kö zü lük több is, amely
nem tud be il lesz ked ni az új vi szo nyok
kö zé, s a jö vő ké pe nem is más, mint
szép las san el kí sér ni a sí rig azo kat az
ol va só kat, akik élet ko ruk ból adó -
dó an meg ma rad nak a pa pír ra nyo m -
ta tott új ság mel lett, míg vé gül ma ga
is meg nem szű nik lé tez ni.

A vész jós ló for ga tó köny vek kel
szem ben azon ban ked ve ző je lek is
van nak. Egy re töb ben lát ják, hogy
ami az in ter net elő nye, az egy út tal a
hát rá nya is. Lát ják, ta pasz tal ják,
hogy bár ki bár mit köz zé te het, bár ki
bár mit át fut hat, bön gész het, ol vas -
hat. So kan tud ják már, hogy az in ter -
net vi lá gá ban va ló ban igaz zá lett,
hogy minden nek az el len ke ző je is
„igaz”. Egy sze rű he lyes írá si pél da:
mit ka punk ered mé nyül, ha be üt jük
a ke re ső be, hogy Me lancht hon?
1 040 000 ta lá lat. Meg nyu god ha -
tunk, kell a „t” után a „h”. Ám de a Me -

lanch ton alak ra is ka punk 180 000 hi -
vat ko zást…

Egy mű tét előtt áll va ugyan így az
in ter net hez for du lunk, és az ered mé -
nye ket lát va meg nyu god ha tunk ab -
ban, hogy a mi ba jun kat csak és ki -
zá ró lag a mű té ti be avat ko zás old hat -
ja meg – mint ahogy ab ban is, hogy
jól tet tük, hogy ed dig nem fe küd tünk
a kés alá, mert lé te zik jobb, ha té ko -
nyabb meg ol dás, és a mű tét csak ár -
tal mas le het. És ar ról még nem is
szól tunk, hogy a vég te len nek tű nő in -
for má ció ára dat ban mennyi idő és
ener gia vész el ad dig, amíg pont azt
ta lál juk meg, amit ke res tünk, ami
ben nün ket ér de kel.

Szük ség van te hát a meg bíz ha tó,
igé nye sen vá lo ga tott, ter je del mé ben
is éssze rű ke re tek kö zé szo rí tott in for -
má ci ó ra. És egy re töb ben ke re sik
azo kat a le he tő sé ge ket az in ter ne ten,
ahol ezt a se gít sé get meg ad ják ne kik:
pél dá ul a di gi tá lis új sá go kat – ame lye -
ket ol vas va in kább a pén zük kel, mint
az ide jük kel fi zet nek a meg bíz ha tó,
igé nyes, őket ér dek lő tar ta lo mért.

Meg le het, nem for ra dal mi lé pés
az, hogy a ma gyar nyel vű egy há zi la -
pok kö zül elsőként a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban meg je le nő Evan gé li -
kus Élet és Cre do vált elérhetővé a
2010 no vem  be ré től mű kö dő, el ső
ma gyar or szá gi di gi tá lis új sá gos stan -
don. A lap ja ink jö vő jé ért ag gó dók
szá má ra azon ban leg alább biz ta tó jel
le het. He lyük és sze re pük van saj tó -
ter mé ke ink nek itt is, és ta lán meg -
ta lál tuk azt az utat, ame lyen az új
esz kö zök kel a ke zé ben ke res gé lő
em ber rá ta lál hat ar ra az ér té kes,
gon do san vá lo ga tott, ne ki szó ló „in -
for má ci ó ra”, amely – ha jól vé gez zük
dol gun kat – üze net té vál hat.

Nem ön ma gá ban a nyom ta tott
or gá nu mo kat akar juk át men te ni a
meg vál to zott kö rül mé nyek kö zé. A
la pok csak mé di u mok, az az esz kö -
zök. A di gi tá lis új sá gos stan don va -
ló meg je le nés pe dig ugyan csak egy
esz köz, amely a nyom ta tott laphoz
ké pest számos új lehetőséget kínál.
Pél dá ul azt, hogy a kö zös sé gi por tá -
lon fel tű nik a felhasználó saját hír -
fo lya mában”, vagyis ki-ki közhírré
teheti, hogy ol va ssa eze ket a la po kat.
Ez ál tal akár egyet len ol va só is szá -
zak hoz jut tat hat ja el az in for má ci ót:
eze ket az újságokat ér de mes kézbe
venni. Így a szer zők, szer kesz tők, a
ki adó fe le lős sé gi kö re ki bő vül – az
ol va só ké val: evan gé li kus egy há zunk
lap ja i nak csak mi, im már kö zö sen
ad ha tunk po zi tív jö vő ké pet.

g Ken deh K. Pé ter,
a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja

Túl élés i technika?!

A bizalomébresztés liturgiája f 2. oldal
Melyek a jézusi matematika sarokszámai? f 4. oldal
Erőforrásaink a lelkészi hivatásban f 5. oldal
A nap megszentelése f 6. oldal
A nehézségek előnyei f 11. oldal
Evangélikus borfesztivál f 13. oldal

„…mi ép pen bű nös vol tunk mi att va -
gyunk ezt kép te le nek meg lát ni. Ezért
örök zöld té ma az, hogy Pál apos tol sza va
– »az asszo nyok hall gas sa nak a gyü le ke -
ze tek ben« (1Kor 14,34) – mit je lent.”

Nők az egyházban f 10. oldal

„A Szent írás nak azon ban van vi lág ké pe! Szo -
mo rú, hogy et től messze el ma rad a ma gu kat
ke resz tény nek, val lá sos nak mon dó em be rek
gon dol ko dá sa.”

Az új alkotmány szükséges,
de nem elégséges f 3. oldal

Fáb ri Györ gyöt, az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem rek tor he lyet te sét, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia volt
kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ját de le gál -
ja a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház a mé dia ta nács köz szol gá la ti tes -
tü le té be – kö zöl te Fa bi ny Ta más, az
evan gé li kus egy ház mé dia ügye kért
fe le lős püs pö ke múlt szer dán a Ma -
gyar Táv ira ti Iro dá val (MTI).

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si
Ha tó ság mé dia ta ná csá nak áp ri lis vé -
gén meg ala ku ló köz szol gá la ti tes tü -

le té be a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Ko vács Bar na bást, a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem stra té -
gi ai igaz ga tó ját, a Ma gyar or szá gi Zsi -
dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge pe dig az
an gol–kom mu ni ká ció sza kon vég zett
Lőwy Ju di tot küld te, mi u tán ezek kel
a fe le ke ze tek kel az el múlt he tek ben
ta lál koz tak a mé dia ta nács kép vi se lői.

Az MTI úgy tud ja, a ka to li kus
egy ház kép vi se lő i vel a kö zel jö vő ben
ta lál koz nak majd a mé dia ta nács
tag jai.

Mint ar ról – lap zár tánk után ér ke -
zett – rö vid hír ben az EvÉ let leg -
utób bi szá má ban is be szá mol tunk,
már ci us 22-én az Észa ki Egy ház ke -
rü let püs pö ki hi va ta lá ban a ké szü lő
köz szol gá la ti kó dex ről egyez tet tek a
Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó -
ság mé dia ta ná csá nak és a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház nak a kép -
vi se lői.

Az evan gé li kus egy ház
Fáb ri Györ gyöt de le gál ja a mé dia tanács

köz szol gá la ti tes tü le té be

f Folytatás az 5. oldalon

Evan gé li kus Élet cí mű he ti la punk
im már nem csak a szo ká sos pa pír ala -
pon ér he tő el, ha nem di gi tá lis for má -
tum ban is tel jes ter je del mé ben ol vas -
ha tó a meg je le nés nap ján, az az az in -
ter ne ten is meg vá sá rol ha tó, elő fi zet -
he tő a www.di gi tal stand.hu cí men. 

Az EvÉ let – a ké sőb bi ek ben mul -
ti mé di ás tar ta lom mal (fo tók kal, vi de -
ók kal stb.) bő ví tett – di gi tá lis ki adá -
sa bár mi lyen we bel éré si esz köz zel
(szá mí tó gép, „okos te le fon”, iPad vagy
más táb la gép stb.) ol vas ha tó. A
nyom ta tott ki adás hoz ké pest rá adá -

sul lé nye ge sen ked ve zőbb, 130 fo rin -
tos pél dá nyon kén ti áron. 

Idő köz ben a lap va la mennyi idei
szá ma fel ke rült a „stand ra”, így – we -
bes fe lü le ten tör té nő ol va sás ra – az
új ság ko ráb bi lap szá mai is gond nél -
kül meg vá sá rol ha tók. 

A Di gi tal stand.hu kí ná la tá ban az
Evan gé li kus Élet je len leg a „köz éle ti”
la pok kö zé so ro ló dott, de re mé nye -
ink sze rint ha ma ro san – ki vált, ha a
test vér egy há zak lap jai is kö ve tik pél -
dán kat – kü lön „Val lá si” (?) me nü -
pont alatt le szünk meg ta lál ha tók. 

A meg vál to zott ol va sá si szo ká so -
kat fi gye lem be vé ve nem két sé ges,
hogy a jö vő ben egy re töb ben vá -
laszt ják majd az igé nye sen szer -
kesz tett új sá gok di gi tá lis plat form -
ját – bí zunk ab ban, hogy az Evan gé -
li kus Éle tét is. 

A Di gi tal stan don ugyan csak ol vas -
ha tó és elő fi zet he tő a Lu ther Ki adó
Cre do cí mű fo lyó ira ta is.

A Di gi tal stand ve ze tő mun ka tár sa -
i val in ter júnk a 7. ol da lon

K ERE SZ TÉN Y L AP OK KÖZ ÜL E L S ŐK ÉNT…

Az Evangélikus Élet a legnagyobb hazai
internetes hírlapáruda kínálatában – a Digitalstandon
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b A böj ti idő ne gye dik he tét ré gi
ma gyar ének kin csünk egyik ki -
emel ke dő da rab ja kí sér he ti vé -
gig. A Pa ra di csom nak te szép élő
fá ja (EÉ 365) Pé cse li Ki rály Im -
re (1590?–1641?) ver se.

Az igen el ter jedt és ked velt dal lam -
nak messzi re és sok fe lé nyúl nak az
előz mé nyei. Ti nó di Lan tos Se bes tyén
1549-es Cro ni cá já ban ta lál ha tó egy
ének Dá vid ki rály mint az nagy Gó -
li át tal meg ví vott cím mel: „Si ess ke -
resz tyén lel ki jót hal la ni, / Ó tör vény -
ből ha da koz ni ta nul ni, / Az igaz hit
mel lett mint kell bajt vív ni, / Krisz tus -
ban bíz ni.” (RÉ 161) En nek mel lék alak -
ja, va ri án sa a Pa ra di csom nak te szép
élő fá ja (dal lam mal elő ször az 1744-
es ko lozs vá ri éne kes könyv ben),
amely nek egy sa já tos sá ga ve zet het rá
dal la munk vég ső for rá sá ra vagy leg -
alább is ins pi rá ci ó já ra. A 3. sor csak -
nem tel je sen egye zik Tri to ni us egyik
négy szó la mú óda té te lé nek (Ho ra ti us
Jam sa tis ter ris) disz kant szó la má val,
a 4. sor pe dig a te nor szó lam mal.

Az ének leg ré gibb szaffi kus dal la -
ma ink kö zül va ló (rím kép let és szó -
tag szám: a11, a11, a11, a5). Az el ső há -
rom sor mér té két a hu ma nis ta met -
ri kus for má val (– u – – – / u u – u
– –) szem ben kö vet ke ze te sen mó do -
sít ja a 3. szó tag rö vi dí té se ál tal (– u
u – – / u u – u – –). Ké sőbb a 8. szó -
tag is meg rö vi dül; mi már így, rit mi -
kus for má ban éne kel jük (– u u – – /
u u u u – –). Pé cse li Ki rály azo nos

stró fa for má jú má sik éne ke: Krisz tus
Urunk nak ál dott szü le té sén (EÉ 158).

A dal lam eol mo du sú, ki egyen sú -
lyo zott fel épí té sű. A kez dő dal lam -
mag, az e-fisz-d+g – mely az el ső sor
hang ter je del me is – sok éne kün ké vel
ro kon (például EÉ 131, 255, 291). A
má so dik sor fel emel ke dik a kvin tig; a
har ma dik el éri a csúcs han got, a kis
szex tet. A ne gye dik, rö vid sor a dal -
lam egyet len kvint lé pé sé vel nyu god -
tan vissza eresz ke dik az alap hang ra.

A Pa ra di csom nak te szép élő fá ja
ere de ti leg ti zen hét vers szak ból ál ló
pas si ós köl te mény, amely Jé zus Krisz -
tus nak a ke resz ten el mon dott hét
sza va alap ján épül fel, és az élet fa ha -
gyo mány ban gaz dag ké pét bont ja
ki. Eb ből a stró fa fo lyam ból éne kes -
köny vünk öt, mo der ni zált szö ve gű
ver set kö zöl (1–2., 13–14., 17.). Az el -
ső stró fa ado rá ció: Is ten Bá rá nyát
szó lít ja meg; a má so dik a szen ve dés -
tör té ne tet fog lal ja össze. A 3–4. vers -
szak Jé zus hoz szó ló imád ság; az ötö -
dik vers há la adás Is ten nek.

A dal lam ra Gár do nyi Zsolt írt or -
go na mű vet 1996-ban, Karasszon De -
zső or go na mű vész kez de mé nye zé sé -
re és ne ki szó ló aján lás sal. A Die sie -
ben letz ten Wor te Jesu am Kre uz cí -
mű, hét té tel ből ál ló va ri á ció so ro zat
va ló ban a bib li ai mon da tok ra reflek -

tál (Lk 23,34.43.46; Jn 19,26–27.28.30;
Mt 27,46). En nek át dol go zott ötö dik
té te le meg ta lál ha tó a né met éne -
kes könyv höz ké szült In Ewig ke it dich
lob en cí mű gyűj te mény 1. kö te té ben
is, a 96. szám alatt (Du schön er Le -
bens ba um).

g Ecse di Zsu zsa

Út ke resz te ző dés
Időn ként ma gam is úgy ér zem, hogy
tér ben és idő ben ha tal mas a tá vol ság
a Jé zus ko ra be li Iz ra el és a 21. szá zad
Ma gyar or szá ga kö zött. Biz to san más
is érez te már úgy, hogy Jé zus szen ve -
dés tör té ne te tő le tá vo li tör té nel mi
ese mény, an nak el le né re, hogy tud -
ja: amit az evan gé lis ták ránk hagy tak,
nem pusz tán csak egy tör té net.

Ami kor a szen ve dés tör té ne tet
év ről év re elő vesszük, egy re több
rész le tét, sze rep lő jét is me rős ként
kö szönt jük. Mi köz ben em lé ke zünk
a ré gi tör té net re, elő for dul, hogy azt
kér dez zük ma gunk tól: Mit kezd jek
mind ez zel? Hi szen a ke reszt út két -
ezer éve tör tént, én pedig az élet uta -
mat itt és most já rom. Két út, amely
a mi idő ér zé künk sze rint mér he tet -
le nül messze fut egy más tól, mert
tér ben és idő ben vég te len nek tű nik
a tá vol ság.

Ma is vár nak min ket a temp lo mok,
szól az ének, hang zik az ige hir de tés
a meg szo kott mó don, is me rő sen.
Mind eköz ben szün te le nül ar ra vá -
gyó dunk, hogy ré szünk le hes sen ab -
ban, ami ről éne künk így vall: „Te vagy
lel künk nek igaz Meg vál tó ja, / Sza ba -
dí tó ja.”

Az évek so rán meg ta nul tam, hogy
bár mennyi re sze ret ném, nem tu dok
ezért sem mit sem ten ni, kép te len va -
gyok ki ér de mel ni. Ugyan ak kor lel -
kem mé lyén mind annyi szor hi szem,
hogy nem kell csak kí vül ről szem lé -
lőd nöm, aho gyan az éhes ut ca gye rek
san dít a nyi tott ab la kon át a te rí tett
asz tal ra, mert a mér he tet len tá vol ság
el le né re van egy ta lál ko zá si pont,
aho vá nem én ju tok el, ha nem ma ga
Jé zus jön el hoz zám.

A böj ti idő szak ne gye dik va sár nap -
ja úgy ál lít ja elénk Jé zust, mint az élet
ke nye rét. Va ló já ban őreá éhe zik a lel -
kem. Te hát nem ne kem kell a pas sió -
tör té net tel azo no sul nom, ha nem Jé -
zus, a mi Urunk ke resz te zi az én élet -
uta mat, ő azo no sul ve lem. Ezért ér -
zem úgy, hogy bár a temp lom ugyan -
az, az ének és az igék sem vál toz tak,
a böj ti idő szak rend je is ma radt a ré -
gi, még sem kí vül ál ló ként hall ga tom,
ol va som a szen ve dés tör té ne tet, ha -
nem ben ne élek Is ten nek a sze re te té -
ben, mely a ha lá lig ké pes volt el men -
ni, hogy vissza sze rez ze el ve szett gyer -
me ke it, má sok kal együtt en gem is. Az
ő ir gal ma te rem ti és nö ve li ben nem
az ir gal mas lel kü le tet eb ben az egyéb -
ként gon dok kal ter helt vi lág ban.

A böj ti idő szak ne gye dik va sár nap -
ján az le het az örö münk, hogy az el -
ső hús vét óta Is ten út ja és a mi élet -
utunk Jé zus ban va ló ság gal ta lál ko zik,
ezért ré sze se dünk az Is ten nel va ló kö -
zös ség ál dá sa i ból. Ezért adunk mi
ma gunk is há lát az ének utol só vers -
sza ká val.

g Ko vács Lász ló

Pa ra di csom nak te szép élő fá ja
C ANTATE

Já nos evan gé li u má nak szer ke ze té re
jel lem ző, hogy egy-egy ese mény hez
hosszabb ta ní tói ré szek kap cso lód -
nak. Tex tu sunk egy li tur gia ré sze ként
is fel fog ha tó. Az öt ezer em ber meg -
ven dé ge lé se után a föl di élet fenn tar -
tá sá hoz szük sé ges ke nyér ről a
menny ből alá szál lott ke nyér re te re -
lő dik a szó, majd Jé zus sa ját ma gá ról
mint lel ki ele del ről be szél.

Kér dés-fe le let for má já ban bon ta -
ko zik ki a ta ní tás. Eb ben a „fe lel ge -
tős li tur gi á ban” so kan vesz nek részt.
Olya nok is, akik pro vo ka tív mó -
don, nyil ván va ló an az zal a cél lal te -
szik fel kér dé se i ket, hogy Jé zust za -
var ba hoz zák: „És te mi lyen jelt mu -
tatsz, hogy mi u tán lát tuk, higgyünk
ne ked?” Ugyan ak kor őszin te ér dek -
lő dés ből fa ka dó kér dé sek – „Mit
te gyünk, hogy Is ten nek tet sző dol go -
kat cse le ked jünk?” – és szív ből jö vő
fo há szok is el hang za nak: „Uram,
add ne künk min dig ezt a ke nye ret!”
Fel tű nő, hogy a nagy tö meg, amely
elő ször ál mél ko dott Jé zus ha tal mán,
és úgy örült a tes ti táp lá lék nak,
hogy ki rállyá akar ta ko ro náz ni őt, vé -
gül meg bot rán ko zik a ta ní tá son, és
a Mes ter egye dül ma rad a ti zen ket -
tő vel.

Eb ben a lát szó lag ku dar cos hely -
ze te ben vá lik iga zán hang sú lyos sá,
hogy Jé zus éle té nek az evan gé lis ták
ál tal fel jegy zett ese mé nyei túl mu tat -
nak a konk rét tör té né se ken. Ez ál tal
tud hat juk mi, ma élő em be rek is
meg szó lí tott nak, az ese mé nyek ré sze -
se i nek ma gun kat. 

A ke nyér kér dé se Jé zus negy ven -
na pos pusz tai böj tö lé sé nek és meg -
kí sér té sé nek is egyik fon tos té má ja
volt. Az em ber szá má ra pe dig örök
kér dés. Ha van ke nyér, ak kor van
élet. Ha nincs ke nyér, ak kor élet
sincs. Kü lö nös ak tu a li tást ad en nek

a nap ja ink ban szin te ál lan dó sul ni lát -
szó és uná sig em le ge tett, még is min -
den kit egy re mé lyeb ben érin tő gaz -
da sá gi vi lág vál ság. Már nem csak a
sze gé nyek és nél kü lö zők, de a vi lág
gaz da gab bik fe lé nek la kói is egy re fe -
nye ge tet tebb nek és la bi li sabb nak
ér zik lé tü ket.

Kel le ne va la ki, aki a meg lé vő ke -
ve set úgy tud ja kéz be ven ni, hogy
azon ál dás le gyen, és va la mi cso da
foly tán min den ki nek jus son ele gen -
dő a ja vak ból. Min dent egy be vet ve:
jut na is, sőt ma ra dék most is van,
csak ép pen ség gel nem ko sa rak ban
össze gyűjt ve, ha nem ha nya gul el -
po csé kol va. 

A pusz ta lét fenn tar tá sá nak bi -
zony ta lan sá ga nem hogy a lel ki dol -
gok fe lé irá nyí ta ná a fi gyel met, ha -
nem még az er re egyéb ként ter mé -
sze tük nél fa ka dó an fo gé ko nyabb em -
be re ket is egy re lel ket le neb bé te szi.
A fenn ma ra dá sért fo lyó harc kí mé -
let len. Rit kán és ke ve sen te szik fel a
kér dést: „Mit te gyünk, hogy Is ten nek
tet sző dol got cse le ked jünk?” A ma
em be ré nek kér dé se in kább ez: „Ho -
gyan tud nám leg alább én túl él ni,
meg úsz ni ezt az egész bor zal mat?”

A Jé zust pro vo ká ló zsi dók atyá ik
ha gyo má nya i ra hi vat koz tak és ar ra,
hogy a ré gi idők ben az Úr Mó zes ál -
tal gon dos ko dott ró luk. Azt ők is ér -
zik, hogy ta lán új cso dá ra, új mo dell -
re vol na szük ség, és hogy sa ját ko ruk -
ban nem elé ged het nek meg a tör té -
ne lem di cső kor sza ka i nak fel em le ge -
té sé vel. Jé zus iránt azon ban nincs
ben nük bi za lom. Va sár na punk igé i -
nek egyik fon tos té má ja pe dig ép pen
ez: a bi za lom. 

Az epis to lá ban Pál ál lít ja egy más -
sal szem be a tör vény rab szol ga sá gát
a hit sza bad sá gá val. A he lyes és Is ten -
nek tet sző cse le ke det re vo nat ko zik a

tex tu sunk ban el hang zó li tur gi kus
kér dés is, amely re Jé zus a ben ne va -
ló hit re hí vás sal ad ja meg a vá laszt. 

Ta lán a ke nyér nél is na gyobb ín ség
a ma em be re szá má ra az ál ta lá nos bi -
za lom vesz tés. Ho gyan bíz zunk ígé -
re tek ben? Ho gyan bíz zunk em be rek -
ben? Ho gyan bíz zunk azok ban, akik
sor sunk – éle tünk, meg él he té sünk –
fe lől hoz nak dön té se ket, ugyan ak kor
rend re csa lód ni kell min den ben és
min den ki ben? Ahogy a Jé zus ko ra -
be li zsi dók hi á ba hi vat koz tak a di cső
tör té ne lem re, ré gi nagy ja ik ra, akár a
pusz tai ván dor lás ide jén meg ta pasz -
talt is te ni gon dos ko dás ra, ugyan -
úgy mi sem fo gunk meg él ni múl -
tunk ból – sem nem ze ti ha gyo má nya -
ink ból, sem teg na pi meg té ré sünk ből.

S ha bár a ke nyér sza po rí tás cso dá -
ját át élt tö meg hez és a Jé zus sal po le -
mi zá ló két ke dők höz ha son ló an a mi
kér dé sünk is el ső sor ban a je len re vo -
nat ko zik, mert itt és most sze ret nénk
át él ni, meg ta pasz tal ni, hogy lé tünk
nem a sem mi be zu han, Jé zus még -
sem ke cseg tet újabb ke nyér cso dá val.
Nem is mét li azt na pon ként, hogy
fenn tart sa az irá nyá ban meg nyil vá -
nu ló hó do la tot és el is me rést. 

Kö rül mé nye ink két ség be ej tő vol -
ta nem vál to zik meg va rázs ütés re. Az
élet va ló di ke nye ré nek szük sé ges és
elég sé ges vol ta ab ban nyil vá nul meg,
hogy a kül ső kö rül mé nyek el le né re
bi za lom mal le he tünk az éle tün ket
mind vé gig ke zé ben tar tó és cél já hoz
el jut ta tó Jé zus iránt. Az iránt, aki nem
tar tot ta meg éle tét sa ját ma gá nak, ha -

nem a bő sé ges ara tás és az éle tet táp -
lá ló ke nyér jó re mény sé gé ben föld -
be eső bú za szem ként ér tünk ad ta
ma gát.

A hit a nem lá tott dol gok bi zo -
nyos sá ga. Jé zus azon ban nem alap
nél kül vár ja tő lünk ezt a bi zal mat.
Aho gyan a ke nyér cso dát át élt tö -
meg, úgy mi sem va gyunk múlt be li
meg győ ző ta pasz ta la tok nél kül. A
jö vő be li be tel je se dés irán ti hit nem
meg ala po zat lan, fa ta lis ta vak hit:
ab ban a Jé zus ban hi he tünk, aki ed -
dig is meg tar tot ta éle tün ket, és a leg -
na gyob bat már meg tet te ér tünk
sze re tet ből.

Ezért nincs ked ve sebb és Is ten nek
tet szőbb cse le ke det, mint bíz ni ab -
ban, aki egé szen bi zo nyo san be tel -
je sí ti az Atya aka ra tát. Hogy egy se
vesszen el azok kö zül, akik az övéi.
Hogy együtt örül jön a ve tő és az ara -
tó. Mert bár mél tán úgy érez het jük,
hogy el ha gyott ben nün ket, el rej -
tet te ar cát elő lünk, de nagy ir gal má -
val össze gyűjt, örök hű ség gel ir gal -
maz. „Mert a he gyek meg szűn het nek,
és a hal mok meg inog hat nak, de hoz -
zád va ló hű sé gem nem szű nik meg,
és bé kes sé gem szö vet sé ge nem inog
meg – mond ja kö nyö rü lő Urad.”

g Bart ha Ist ván

Imád koz zunk! Atyánk, Is te nünk!
Gyak ran érez zük, hogy lé tünk bi -
zony ta lan. Úr rá lesz raj tunk a fé le -
lem. Ag gó dunk a meg él he tés mi att, a
jö vő mi att. Nem bí zunk már sen ki ben
és sem mi ben. Mu tasd meg, hogy éle -
tünk nem a sem mi be zu han, ha nem
a föld be. Ahon nan el ső zsen ge ként a
te Fi ad tá madt fel új élet re, hogy ve -
le együtt mi is él jünk! Tarts meg
min ket eb ben a hit ben mind vé gig!
Ámen.
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A bi za lom éb resz tés li tur gi á ja
A VA SÁRNAP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„Ha te hát gyó nás ra buz dí tok, ak kor
csak ar ra buz dí tok min den kit, hogy
le gyen ke resz tyén. Ha rá vesz lek er -
re, ak kor már a gyó nás hoz is el ve zet -
te lek. Mert aki ar ra vá gyó dik, hogy
jó ke resz tyén, bű ne i től sza bad és vi -
dám lel ki is me re tű le gyen, az már iga -
zán éhe zik és szom ja zik, és kap a ke -
nyér után. Ha son lít a hő ség től és
szom jú ság tól epe dő ül dö zött szar vas -
hoz is, aho gyan a 42. zsol tár mond -
ja: »Aho gyan a szar vas kí ván ko zik a
fo lyó vizek re, úgy kí ván ko zik az én lel -
kem hoz zád, ó, Is ten.«”

d Lu ther Már ton: Nagy ká té
(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

Sze re tő mennyei Atyánk! Ör ven de -
ző, há la telt szív vel ál lunk meg előt -
ted a meg hall ga tott imád sá gok ta -
pasz ta la tá val. Mi vel Jé zus Krisz tus az
élet ke nye ré vé lett mind azok szá má -
ra, akik hisz nek ben ne, tud juk, hogy
bár mit kér he tünk tő led, őér te meg -
adod ne künk mind azt, ami re iga zán
szük sé günk van. Így oszt juk meg
most ve led ké ré se in ket.

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért,
egy há zun kért és az egész ke resz -
tény sé gért – mindegyik sokszor
adott teret, a vi lág tör té ne lem és ta -
lán sze mé lyes tör té ne tünk so rán
is, szeretetet hir det ve a sze re tet len -
ség nek. Bo csásd meg em be ri mu -
lasz tá sa in kat, hűt len sé gün ket és hi -
tel te len sé gün ket, bi zal mat lan sá gun -
kat és meg bíz ha tat lan sá gun kat.
Add, hogy a mennyei ke nyér rel él -
ve, meg újult gon dol ko dás sal, a te
aka ra tod út ján jár va ne ked tet sző
dol go kat cse le ked jünk!

Kö nyör günk a kö ze lünk ben lé vő
szen ve dő kért! A be te ge kért, akik
ott hon vagy kór há zi ágyon vár ják a
gyó gyu lást – ké rünk, add ne kik és az
ér tük ag gó dók nak azt a bi zo nyos sá -
got, hogy akár mi tör tén jék is ve lük,
éle tük a te ke zed ben van! A nél kü lö -
ző kért, akik a test sze rin ti ke nyér re
fi gyel ve meg fe led kez nek a mennyei
ke nyér ről – ké rünk, add, hogy en ge -
del mes esz kö ze id le hes sünk az ő
éle tük ben! A gyá szo ló kért, akik
hosszú szen ve dés után vagy ép pen
vá rat lan tra gé dia kö vet kez té ben ve -
szí tet ték el sze ret tü ket – te légy iga -
zi vi ga szuk, min ket pe dig tégy al kal -
mas sá, hogy ve lük és mel let tük le -
gyünk éle tük fáj dal mas, ne héz idő -
sza ká ban!

Kö nyör günk sze ret te in kért: ki -
csi kért és na gyo kért, fi a ta lo kért és
idő se kért, egész sé ge se kért és be te -
ge kért, kö ze li e kért és tá vol lé vő kért,
az úton lé vő kért és a meg ér ke ző -
kért. Ké rünk, add, hogy fö lös le ges
ag go dal mak, ön mar can go ló fé lel -
mek he lyett min dig meg lás suk azt,
amit te he tünk, és meg te gyük azt,
amit tő led ka pott le he tő ség ként
fel is mer tünk – ve lük kap cso lat -
ban is.

Sze re tő mennyei Atyánk! A böj ti
idő kö ze pén túl mér le get ké szít ve ké -
rünk, add, hogy ér tel me sen tud junk
él ni a fe léd és egy más fe lé for du lás le -
he tő sé gé vel – így le küzd ve a bi zal -
mat lan ság fa la it, és így épít ve a fel -
té tel nél kü li sze re tet re ala po zott, hi -
te les, a mennyei ke nyér ből élő kö zös -
sé get. Ámen.

Oratio
œcumenica
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A fél re ér té sek meg elő zé se ér de ké ben
már is le szö ge zem: szük sé günk van új
al kot mány ra. Azok kal ér tek egyet,
akik sze rint Ma gyar or szá gon, ha
köz jo gi ér te lem ben nincs is al kot má -
nyo zá si kény szer, ar ra min den képp
meg érett (ta lán már „túl is érett”) az
idő, hogy új alap tör vé nyünk le gyen,
amely nek meg al ko tá sá hoz a par la -
men tá ris de mok rá ci ák ban szo ká sos
fel té te lek is adot tak. 

Gon dom nem is ez zel van. Az zal
azon ban igen, ha azt hisszük, hogy az
új – áp ri li si? hús vé ti? – al kot mány
meg al ko tá sá val és el fo ga dá sá val egy
csa pás ra meg ol dód nak gond ja ink.
Úgy tu dom, an nak ide jén, ami kor
Los Ala mos tu dó sai kel lő en meg -
ijed tek at tól, hogy az atom bom ba
meg te rem té sé vel ki sza ba dí tot ták a
szel le met a pa lack ból, Al bert Eins tein
fo gal maz ta meg a do log lé nye gét: A
leg na gyobb prob lé ma az em be ri szív.
Tud ni il lik hogy jól él vagy vissza él az
em ber a bir to ká ba ke rült ha tal mas
esz köz zel? Mély sé ge sen igaz, de nem -
csak az atom ener gia ügyé ben, ha nem
min den más mo rá lis dön tést igény lő
hely zet ben is.

Azt gon do lom, hogy ma Ma gyar -
or szá gon csak né há nyan áb rán doz -
nak hol mi ke resz tény kur zus ról (Is ten
őriz zen ben nün ket et től!), de afe lől
nincs két sé gem, hogy nem ze tünk
mo rá lis – és csak en nek kö vet kez té -
ben le het sé ges gaz da sá gi – talp ra ál -
lá sá hoz csak az Is ten jó rend je sze rint
meg szer ve zett kö zös sé gi élet nyit ja
meg az utat. Eh hez csak az egyik, de

nem is a leg fon to sabb lé pés az új al -
kot mány meg al ko tá sa! 

De mi vál toz tat ja meg az oly prob -
le ma ti kus em be ri szí vet? – for mál juk
kér dés sé Eins tein pro fesszor lé nyeg -
lá tó mon da tát. Mi től vál to zik meg az
ön ma gunk ról, ki sebb-na gyobb kö -
zös sé ge ink ről, az ér tük hor do zott
fe le lős ség ről val lott fel fo gá sunk?
Akár így is fo gal maz hat nánk a kér -
dés lé nye gét: sze ku la ri zált ko runk ban
egy ál ta lán van-e olyan ál ta lá no san el -
fo ga dott gon dol ko dás, vi lág kép,
amely hez nyu godt lel ki is me ret tel
hoz zá il leszt het jük a ke resz tény jel zőt,
és ame lyet jó lel ki is me ret tel mint ál -
ta lá nos gyógy szert ajánl hat nánk? 

Ha a leg utób bi, 2001-es nép szám -
lálás ada ta i ra gon do lunk, ak kor akár
azt is mond hat nánk, hogy a ma gyar
né pes ség ma gát het ven öt szá za lék -
ban va la me lyik ke resz tény egy ház,
val lá sos kö zös ség tag ja ként meg ha -
tá ro zó nagy több sé ge fel ha tal maz
ben nün ket ar ra, hogy igen nel vá la -
szol junk az előb bi kér dés re. Azon ban
ha a szá mok mö gé né zünk, ak kor ke -
vés bé lesz könnyű – ha egy ál ta lán le -
het sé ges ma rad – en nek az igen nek
a ki mon dá sa. Fő leg nem a fe le ke ze ti
po la ri zált ság mi att, ha nem azért,
mert mind annyi an tud juk, hogy a
het ven öt szá za lék nak csak ki sebb
ré sze gya ko rol ja hi tét, a „ma guk
mód ján val lá so sak” pe dig olyan,
szin te meg ha tá roz ha tat la nul sok szí -
nű tö me get kép vi sel nek, amely ről
nem fel té te lez het jük, hogy élet ről, vi -
lág ról egy sé ges – ok kal s jog gal ke -

resz tény nek ne vez he tő – mó don
gon dol kod na.

Ha te hát az a kér dés, hogy van-e
va la mi lyen ál ta lá no san el fo ga dott,
az egy há zak hi va ta los ta ní tá sá val
szen te sí tett, kö zös ke resz tény ér -
ték ren det tük rö ző, leg alább a ma gu -
kat val lá sos nak mon dó em be rek al -
kot má nyo zás hoz ele gen dő (!) több -
sé ge ál tal val lott vi lág kép, köz gon dol -
ko zás, ak kor – szo mo rú an, de ha tá -
ro zot tan – meg kell ál la pí ta nunk,
hogy er re a kér dés re csak nem mel fe -
lel he tünk.

A Szent írás nak azon ban van vi lág -
ké pe! Szo mo rú, hogy et től messze el -
ma rad a ma gu kat ke resz tény nek,
val lá sos nak mon dó em be rek gon dol -
ko dá sa. Ha az egy sé ges ke resz tény vi -
lág kép mai hi á nyá nak okát ke res sük,
ak kor na gyon sok szor na gyon so kan
a fe le lős sé get – rö vid zár la to san – ki -
zá ró lag a mö göt tünk lé vő dik ta tú ra
év ti ze de i re he lye zik. Azt mond ják: a
za vart, a bi zony ta lan sá got, a gon dol -
ko dá sunk ban be kö vet ke zett föld in -
du lást az elmúlt öt ven-hat van év
okoz ta, ame lyet sze ret nénk vég ér vé -
nye sen ma gunk mö gött hagy ni. A

köz nyelv ben így je le nik ez meg:
minden nek a kom mu nis ták az okai. 

Tény, sok min dent tet tek a kom mu -
nis ták, de meg va gyok győ ződ ve ar -
ról, hogy a gon dol ko dá sunk ban be kö -
vet ke zett tra gi kus vál to zá sok nak csak
a vég ki fej le té nél vol tak ők ak tív sze -
rep lők. A rom lás sok kal ré geb ben
kez dő dött. Az, ami a 20. szá za di bar -
na, majd vö rös dik ta tú rá ban ki tel je -
se dett, az va ló já ban év szá za dok kal ko -
ráb ban kez dő dött. És ezt azért kell
hang sú lyoz ni, mert ha csak má sok ban,
adott eset ben a kom mu nis ták ban ta -
lál juk meg a bűn ba ko kat mind azért,
ami ben nünk le ját szó dott, ak kor – je -
len tős rész ben – ha mis di ag nó zist ál -
lí tunk fel, és a (pél dá ul az új al kot -
mánnyal min dent meg ol da ni gon -
do ló) te rá pia sem le het ered mé nyes.

Több év szá zad dal ez előtt – a kö zép -
kor és az új kor ha tá rán – in dult el
ugyan is az alap ve tő, bel ső át struk tu rá -
ló dás az eu ró pai gon dol ko dás ban. Ez
volt az az idő szak, ami kor a tu do mány
és a tech ni ka fej lő dé se meg ló dult. Az
új kor em be re le ráz ta ma gá ról az egy -
ház te kin té lyét. Sza bad ság ra vá gyott,
nem akart töb bé gyám ság alatt él ni.
Mes ter va gyok – mond ta, és bol do gan
ün ne pel te a sa ját ha tal mát, és oda kép -
zel te ma gát a vi lág min den ség kö ze pé -
be. Már nem csak az egy ház ha tal mát
kér dő je lez te meg, nem csak a má sod -
la gos te kin té lye ket dön töt te por ba,
nem csak a tár sa dal mi re vo lú ci ót kö ve -
tel te, ha nem a leg főbb te kin tély tró nu -
sá ra is pá lyá zott. Ha jól tu dom, nem Le -
nin volt az, aki elő ször Is ten tró nu sá -

ra ül tet te a sza bad észt. Tud juk, ko ráb -
ban tör tént mind ez, a fran cia for ra da -
lom már el vé gez te ezt a mun kát. Igen,
az aka rat sza bad ság, min den dol gok
vég ső nor má ja, mér té ke az em ber
lett.

Va la mi lyen biz ton ság ra még is csak
vá gyó dik min den em ber. Volt, ami -
kor a tu do mányt is te ní tet ték vagy a
sza bad sá got. Min den idő szak meg te -
rem tet te a ma ga biz ton ság ide ál ját, az -
tán va la mi kor „a ka pi ta liz mus gyö -
nyö rű sé ges ko rá ban” a pénz re is rá -
ke rült: In God we trust – Is ten ben bí -
zunk. Mond ják: nincs Is ten, de ott van
a kéz ben egy szé pen csen gő dol lár.
Mo rá li san pe dig las san el ju tunk a vég -
ki fej let hez. Az em be rek úgy él nek,
úgy ter vez nek éle tet, kar ri ert, csa lá -
dot, mint ha Is ten nem len ne. Most is
eb ben a kor szak ban élünk.

Új alap tör vény kell va ló ban! De a
meg úju lás zá lo ga még sem az új al kot -
má nyunk lesz, ha nem az, ha va la mi
cso da foly tán vissza ta lá lunk oda,
ahon nan té koz ló fi ak ként el sza kad -
tunk: az Úr is ten egyé ni és kö zös sé gi

Az új al kot mány szük sé ges, de nem elég sé ges
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

A szil sár ká nyi evan gé li ku sok pres bi -
té ri u ma 2006 nya rán dön tött úgy,
hogy – a kár pót lás ból ka pott összeg -
ből, va la mint egy ház ke rü le ti, ál la mi
tá mo ga tás ból és ado má nyok ból – re -

no vál ják 1784-ben épült mű em lék
temp lo mu kat. A kö vet ke ző év nya -
rán ne ki is kezd tek a fel újí tás nak, de
a va ko lat le ve ré se kor ki de rült: a fal
oly annyi ra vi zes, hogy leg alább egy

tel jes évig vár ni uk kell a ki szá ra dá sá -
ra… A kül ső fel újí tást kö ve tő en újabb
egy esz ten dő múl va vé gez tek a bel -
ső re no vá lás sal. Mind ezek után, a
mint egy 25 mil lió fo rin tos be ru há zás

vé gez té vel újabb egy esz ten dő nek
kel lett el tel nie, mi re 2010 őszén
meg kap hat ták a hasz ná lat ba vé te li
en ge délyt. 

Az is ten tisz te le ten Itt zés Já nos

püs pök 1Kir 8,22–23; 27–30 alap ján
tar tott ige hir de té sé ben ki emel te,
hogy a temp lom lé te cso da Is ten
né pe szá má ra. Ne le gyen so ha meg -
szo kott, hogy van temp lo munk, ame -
lyet Is ten lel ki ér te lem ben új ra és új -
ra ne künk ad. A Lé lek temp lo má ban
újul meg éle tünk, ami kor Is ten há zá -
ból ki lép ve az ő ál dá sá val in dul ha -
tunk – he lyez te a gyü le ke zet szí vé re
a püs pök.

Az ün ne pi al kal mon je len volt Fe -
ren czy Vil mos né, a gyü le ke zet egy -
ko ri lel ké szé nek öz ve gye. A fa lu
szü löt te ként sze mé lyes han gon szólt

az ün nep lő kö zös -
ség hez Szar ka Ist -
ván, a Fej ér-Ko má -
ro mi Egy ház me gye
es pe re se, illetve a
fi li á ból, Sop ron né -
me ti ből szár ma zó
Bé res Lász ló be le di
lel kész.

Gab nai Sán dor,
a Sop ro ni Egy ház -
me gye es pe re se
hoz zá szó lá sá ban
utalt az el múlt idő -
szak sok ne héz sé -
gé re és az ezek ből
le von ha tó ta nul sá -
gok ra. Ez zel kap -
cso lat ban Itt zés Já -
nos püs pök a köz -
gyű lés vé gén be je -
len tet te, hogy Gom -
bor Krisz tiánt már
más nap tól, már ci -
us 27-től fel men ti a
Szil sár kány ban va ló
he lyet te sí tő szol gá -

lat alól, s hogy a jö vő ben – Rá ba szent -
and rás ról át jár va – Sel me czi né Fü zé -
ko vá Dia na lel kész nő ve szi át a he lyi
anya gyü le ke zet gon do zá sát.

g Me nyes Gyu la

Szilsárkányi „év(el)ődés”

Igen, Har tán ez a ha gyo mány az
evan gé li kus gyü le ke zet ben: a va sár -
na pi is ten tisz te let há rom ne gyed 10-
kor kez dő dik. Már ci us utol só va sár -
nap já ra ige hir de tő nek Ká posz ta La -
jos nyu gal ma zott es pe res-lel készt
hív ta meg a gyü le ke zet a szom szé dos
– job bá ra ugyan csak német gyö ke -
rű – Solt vad kert ről, ahon nét
töb ben el kí sér ték.

Meg ér ke zé sünk kor már
várt min ket a gyü le ke zet
elöl já ró sá ga: Si mon Pé ter fel -
ügye lő, Le it he i ser Má tyás né
gond nok, Ber nert Pé ter
pénz tá ros és Róth Gá bor
kán tor. Amíg a hí vek gyü le -
kez tek, a kán tor ral be szél get -
tem. A köz ség ősi nyel vé vel,
a né met tel pró bál koz va meg -
kér dez tem a fi a tal em bert,
hol dol go zik. „Ich schaf fe im
Kram” – hang zott a vá lasz („a bolt -
ban dol go zom”). Aki tud né me tül, ki -
ér zi az ősi, ma már alig hasz nált fő -
ne vet: a leg több né met ma már azt
mon da ná a „Kram” he lyett, hogy
„Ge schäft”. Har tán még min dig van

va la mi a rég múlt ból – bár ahogy az
idő sek sej te tik, bi zony, ko pik.

Az ige hir de tő is ki tért a ha gyo má -

nyok to vább adá sá ra: „Ki re néz ze nek
a fi a ta lok? Nem az vi szi elő re a tör -
té nel met, ami ről pa pí runk van, ha -
nem az, hogy ki mel lett gug golt a pár
éves csöpp ség, ami kor a nagy ma ma
fő zött, az apa büty költ. Min den gyer -
mek úgy fog ja a mun ka esz közt, aho -
gyan lát ta. Ki mel lett? Akit sze re tett.

Ez nem esz me rend szer, ha nem élet -
for ma. Is ten or szá ga is az. »Gye re,
nem bá nod meg!« Hív tál ma így va -
la kit ide?! Ha nem ve szed ko mo lyan
a hű sé get, ak kor a hűt len ség kí sért. A
múlt rend szer ben is az lett a vesz tünk,

hogy a hűt len ség, az ate iz mus
kezd te ki éle tün ket…”

Csak re mél ni le het, hogy a
fel újí tott temp lom őszi szen -
te lé si ün nep sé gé re több fi a tal
jön majd el Har tán az is ten -
tisz te let re. Hogy a ha gyo má -
nyok fel élesz té sé re is esély
le hes sen. Mert a rend szer vál -
tás óta ugyan el telt hu szon egy
év, de a múlt örök sé ge nem
szűnt meg te her len ni… Az
imád sá gok – így a Mi atyánk

– min den eset re ezen a va sár na pon
még né me tül hang zot tak el… 

g K. L.

Is ten tisz te let
há rom ne gyed tíz korb Az elő dök nek egy év alatt si ke rült fel épí te ni ük a temp lo mot, fel újí -

tá sá hoz vi szont öt év kel lett – fo gal ma zott ön kri ti ku san Gom bor Krisz -
ti án, a he lyi gyü le ke zet gon do zá sá val az el múlt idő szak ban he lyet tes -
ként meg bí zott fa rá di lel kész a Szil sár kány ban már ci us 26-án, szom -
bat dél előtt tar tott is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű lé sen. Az ün ne pi al -
ka lom ke re té ben a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke, Itt -
zés Já nos szen tel te fel a tel jes egé szé ben meg újult temp lo mot. 
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A meg be szé lé sen Fa bi ny Ta más püs -
pök mel lett az egy ház te le ví zi ós és rá -
di ós mű so ro kért, va la mint írott saj -
tó ért fe le lős mun ka tár sai is részt
vet tek.

Kol la rik Ta más, a mé dia ta nács
tag ja a tár gya lá son ki emel te: a szé les
kö rű tár sa dal mi és szak mai egyez te -

tés, ame lyet a ta nács feb ru ár óta
foly tat, jól mu tat ja azt a ha tá ro zott
pa ra dig ma vál tást, amely a köz szol gá -
la ti mé dia szol gál ta tás új sza bá lyo zá -
sá ban tet ten ér he tő. Az új rend szer
ke re te it a 2010-es „mé dia cso mag gal”
lét re ho zott új nor ma rend szer je lö li ki.

Ki emel ke dő en fon tos nak ne vez te
Kol la rik az evan gé li kus egy ház nak a
kó dex meg al ko tá sá ban vál lalt sze re -
pét és a köz szol gá la ti tes tü let ben
biz to sí tott ál lan dó tag sá gát. A tár gya -
ló fe lek egyet ér tet tek ab ban, hogy a
köz szol gá la ti ar chí vu mok szé les kö -
rű fel hasz ná lá sa, a tár sa da lom szá má -
ra va ló „ki sza ba dí tá sa” el ső ren dű
kul tu rá lis cél, mert a köz pénz ből
gyár tott és meg őr zött au dio vi zu á lis
do ku men tu mok nak köz cé lok ér de ké -
ben kell hasz no sul ni uk.

Au er Já nos, a mé dia ta nács má sik
je len lé vő tag ja sze rint ezek az egyez -
te té sek ar ra szol gál nak, hogy min den
olyan igény be ke rül jön a kó dex szö -
ve gé be, amely a „tár sa dal mi meg ren -
de lést” tük rö zi. Emel lett rá mu ta -
tott: a mé dia ta nács jog al kal ma zói ér -
tel me zé se sze rint az új tör vény meg -
al ko tá sá nál a jog al ko tó szán dé ka az
volt, hogy a köz szol gá lat sú lya, sze -
re pe nő jön, és tár sa dal mi ha tá sa is je -
len tő sebb le gyen, mint ko ráb ban. A
kó dex meg al ko tá sa fon tos lé pés en -
nek a szán dék nak a meg va ló su lá sa fe -
lé – tet te hoz zá.

Fa bi ny Ta más, az evan gé li kus egy -

ház mé dia ügyek ben il le té kes lel ké szi
ve ze tő je sze rint a ko ráb bi rend szer
egyik leg na gyobb hi á nyos sá ga az
volt, hogy nem tet te le he tő vé: a mé -
dia tar tal mak ban az egy há zi kér dé sek
a tár sa da lom min den na pi éle té nek
szer ves ré sze ként je len je nek meg.

A püs pök a tár gya lás után a Ma -
gyar Táv ira ti Iro dá nak adott nyi lat -
ko za tá ban hang sú lyoz ta: az egy ház -

nak ki kell lép nie a „sek res tye ke resz -
tény ség ből”, az az bát ran meg kell
je le ní te nie vé le mé nyét a köz éle ti kér -
dé sek ben, s eh hez a mé dia tör vény nek
ke re tet kell biz to sí ta nia. Meg lá tá sa
sze rint kö rül te kin tő en tisz táz ni kell
a köz szol gá la ti ság kri té ri u ma it,
ugyan is „en nek hi á nya má ig tisz tá zat -
lan jo gi hely ze tet te remt”.

Fa bi ny Ta más be szélt ar ról is a mé -
dia ta nács tag ja i nak, hogy az egy ház
és a mé dia „még min dig sok szor
ide gen ként te kint egy más ra, és ke vés -
bé kap cso ló dik egy be a két fél szán -
dé ka”. Az egy ház nak job ban meg
kel le ne ta nul nia együtt él ni a mé dia
tör vény sze rű sé ge i vel, vi szont a mé -
dia mun ka tár sai ré szé ről is sok kal na -
gyobb kom pe ten ci át, egy há zi ügyek -
ben va ló jár tas sá got kel le ne el vár ni
– hang sú lyoz ta.

Az evan gé li kus püs pök el mon dá -
sa sze rint tár gyal tak ar ról is, mi ként
fér het né nek hoz zá az egy há zak a
köz szol gá la ti mé di u mok ar chí vu -
ma i hoz. Vé le mé nye sze rint eze ket is
el kell tud ni uk ér ni az egy há zak nak,
mert az ezek ben tá rolt anya gok
köz pénz ből ké szül tek, nem ke res ke -
del mi, ha nem ok ta tá si, ku ta tá si cél -
lal. Sze ret nék el ér ni, hogy az eh hez
kap cso ló dó jog sza bály lét re jöt te
után az egy há zak sza ba don hasz nál -
has sák a nem ze ti kul túr kincs nek
ezt a ré szét.

d MTI

Az evan gé li kus egy ház Fáb ri
Györgyöt de le gál ja a mé dia tanács

köz szol gá la ti tes tü le té be

b Az éven te egy szer, ad vent ben
tar tott or szá gos bib lia is me re ti
ver seny köz ked velt sé ge in dí tot -
ta ar ra a du na új vá ros-pál hal -
mai bör tön fog va tar tot ta it és
in té ze ti lel ké szét, hogy a ve ze tés -
sel egyet ér tés ben az in téz mény
há rom al egy sé ge kö zött bib lia -
is me re ti ver senyt szer vez ze nek.
A dön tőn negy ven négy fog va
tar tott nő és fér fi vett részt, és
adott szá mot alapos bib li ai fel -
ké szült sé gé ről.

A ke resz tény ség ben a böj ti idő – a
hús vét előt ti negy ven nap vagy az ad -
ven ti idő szak – ere de ti leg ar ra szol -
gált, hogy az ün nep hez el mé lyül teb -
ben, a bűn bá nat és a meg szen te lő dés
út ján ér kez ze nek el a hí vek. Dr. Bé -
ke fy La jos pál hal mai in té ze ti lel kész
el gon do lá sa és kez de mé nye zé se is
eb ből in dult ki: a fog va tar tot tak az
ige mé lyebb meg is me ré sé vel, ta -
nul má nyo zá sá val egy részt igen
hasz nos te vé keny sé get vé gez nek,
más részt ez lel ki leg is tar tal ma -
sab bá és szí ne seb bé te he ti szá muk -
ra a szür ke hét köz na po kat.

E meg fon to lás ból a sán dor há zai
és ber nát kú ti fér fi-, il let ve a mély -
kú ti női al egy ség ben más fél hó na -
pon ke resz tül in ten zí ven ta nul má -
nyoz ták a fog va tar tot tak Márk
evan gé li u mát, fő ként az in té ze ti
lel kész ve ze té sé vel, de volt al ka lom,
ami kor egy-egy, az ige is me re té ben
előrébb já ró tár suk se gí tet te a kö zös
mun kát. Vé gül is negy ven kér dést
dol goz tak fel az elő ké szü le tek so rán;
eze ken a há rom al egy ség ben kö zel
szá zan vet tek részt. 

A meg mé ret te tés iz ga lom mal várt
nap ja is el ér ke zett. A szám adás ra,
me lyen össze sen negyvennégy fog va -
tar tott vett részt, már ci us 20-án,
böjt má so dik va sár nap ján dél után ke -
rült sor a pál hal mai pa rancs no ki
épü let kul túr ter mé ben. A szé pen

be ren de zett te rem ben kö zel két órán
át folyt a ne mes ve tél ke dő. A zsű ri el -
nö ke Plesz né An tal Ág nes bün te tés-
vég re haj tá si al ez re des volt. 

A ver seny zők egy részt al egy sé -
gü knek gyűjtöttek pontokat, más -
részt egyé ni he lye zé sért is ver se -
nyez tek. Ke zük ben, asz ta lu kon Bib -
lia, s vá lasz ként a kér dé sek re rót ták
a so ro kat a la pok ra. Vé gül húsz kér -
dés meg vá la szo lá sá ra ju tott idő az en -
ge dé lye zett ke ret ben. So kan még a
ver seny előtti iz ga tott pil la na tok -
ban is ta nul tak. 

Hogy mi lye nek, s mennyi re ne he -
zek vol tak a kér dé sek? Mu ta tó ba
egy-ket tő: Hány szor je len tet te Jé zus
elő re szen ve dé sét, és hol? Mi te szi
tisz tá ta lan ná az em bert Is ten előtt,
hány fé le bűnt so rolt fel Urunk? Mi Jé -
zus nyil vá nos ige hir de té sé nek négy lé -
nye ges üze ne te? Me lyek a jé zu si ma -
te ma ti ka sa rok szá mai? (5000, illetve
4000 meg ven dé gelt em ber, 12 és 7 ko -
sár ma ra dék, ame lyet össze gyűj töt tek,
30-, 60-, 100-szo ros gyü mölcs ter -
més a jó ige hall ga tó éle té ben…)

A vá la szok ban az adott ige hely nek
meg fe le lő tar tal mi fe le le tet ér té kel te
a zsű ri. A csa pa tok kö zöt ti ver seny -
ben a mély kú ti női fog va tar tot tak tel -
je sí tettek ki vá ló an: 861 össze sí tett
pont juk kal ér ték el az el ső he lyet. Mö -
göt tük Sán dor há za, majd Ber nát kút
csa pa ta kö vet ke zett. A csa pa tok a ver -

senyt kö szön tő in té zet pa rancs nok tól,
Ba lázs Pé ter bün te tés-vég re haj tá si
ezredestől és a zsű ri el nö ké től ve het -
ték át a ju ta lom köny ve ket, Bib li á kat.
Könyv jel zőt és ki sebb könyv ado -
mányt min den fog va tar tott ka pott. 

Az an go lul va la mennyi re tu dó
fog va tar tot tak két nyel vű, bib li ai té -
má jú fü ze tet is vi het tek ma guk kal.
Mód volt ar ra is, hogy ma xi má lis
pont szá mot el ért ver seny zők is he -
lye zés ben ré sze sül je nek. A há rom
csa pat ból ha tan ér ték el a leg több, az -
az hat van pon tot, kö zöt tük to váb bi
szó be li ver seny re ke rült sor. Négy női
és két fér fi fog va tar tott küz dött az el -
ső há rom he lyért, me lyet vé gül két
fér fi és egy női ver seny ző ért el.

A ver seny lelkiségét elmélyítette a
mély kú ti Ko dály kó rus ének lé se, a lel -
kész ige ma gya rá za ta, a kö zös ima és
a fog va tar tot tak fe gyel me zettsége,
tisz tes tel je sít ményt mu ta tó fel ké -
szült sé ge. Az al kal mat ige ol va sás és
imád ság, ál dás mon dás fog ta ke ret be,
s for mál ta is ten tisz te let té, ün nep pé
a pál hal mai bör tön Is ten re, Bib li á ra

s ta lán egy más ra is to le rán sab ban fi -
gye lő el ítélt jei és a je len lé vők szá má -
ra. Ezért is volt meg ra ga dó a női kó -
rus szol gá la ta – tag jai egy más ke zét
fog va éne kel ték a szín pa don: „Sze re -
tet árad jon köz tünk, sze re tet gyúl jon
ben nünk…”

g Bé ke fy-Röh rig Kla u dia

Me lyek a jé zu si ma te k sa rok szá mai?
Böj ti bib lia is me re ti ver seny Pál hal mán

b Ta lál ko zá sok kon fe ren ci á ja –
Élet tör té ne tek a kom mu nis ta
idők ből – ez volt a cí me an nak a
ren dez vény nek, me lyet már ci us
9–13. kö zött tar tot tak a len gyel -
or szá gi Krzy zo wá ban. A ta nács -
ko zás ra a Krzy zo wa/Kre i sau
Ala pít vány, a So ci ety for In ter -
cul t u ral Pas tor al Ca re and Coun -
se ling elnevezésű szervezet és a
Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem Gyök össy End re Lel ki gon -
do zói és Szu per vi z o ri In té ze te
kö zös szer ve zé sé ben ke rült sor. 

Né meth Zol tán evan gé li kus lel kész -
tár sam mal egye tem ben a Gyök össy-
in té zet „fe dő név” alatt mű kö dő Tóth
Já nos nak tar to zunk kö szö net tel,
mint hogy az ő meg hí vá sá ra ve het -
tünk részt a kon fe ren ci án, il let ve a lel -
ki gon do zói kép zé se ken ren ge te get ta -
nul hat tunk tő le.

A kom mu niz mus örök sé ge sok
te kin tet ben még ma is fel dol go zat lan.
Kü lö nö sen igaz ez a meg ál la pí tás lel -
ki gon do zói szem pont ból. Hi szen
tud juk: a tör té ne lem tet ten ér he tő az
em be rek élet tör té ne te i ben, az élet tör -
té ne tek pe dig az élet tör té ne té vé, tör -
té ne lem mé áll nak össze. A múlt nem
mú lik el, ott él a lel kek ben, és ki ha -
tás sal van a je len re. Ép pen ezért kell

be szél ni ró la. Azok nak is, akik ma -
guk ra ma rad tak tet tük kel, és azok nak
is, akik „be ren dez ked tek” az ál do zat
sze re pé ben. 

De ta lán ép pen ez a je len re va ló ki -

ha tás in do kol ta a kon fe ren cia szűk
ke reszt met sze tét is. Mert eze ket a
tör té ne te ket nem le het csak úgy el -
mon da ni ha tal mas plé num előtt. A
fel dol go zás va la hol ott kez dő dik,
hogy ma gam nak mon dom el, írom le,
hogy mi is tör tént. Ho gyan let tem
tet tes sé vagy ál do zat tá, és ta lán azt
is, hogy mi kor mi vé. Ez óri á si lé pés
az ön ma gam mal és má sok kal va ló
meg bé ké lés fe lé. Ez után jö het az,
hogy meg osz tom va la ki vel, el mon -
dom va la ki nek a tör té ne te met. 

A tör té ne tek is meg ta lál nak min -
ket. S mi köz ben ha la dunk az utun -
kon, ki kris tá lyo so dik, hogy mi a ta -
nul sá ga az éle tünk tör té ne té nek, ho -
gyan vál hat az má sok szá má ra épü -
lés sé, oku lás sá. Mert hűt len sé günk
tör té ne te össze van szer keszt ve Jé zus
hű sé gé nek tör té ne té vel. Pél da volt er -
re a kon fe ren ci án egy né met szár ma -
zá sú ka zahsz tá ni asszony tör té ne te,
aki ka to na fér jét kö vet ve hosszú időt
töl tött az egy ko ri Né met De mok ra -
ti kus Köz tár sa ság ban; egy len gyel
ma te ma ti kus há zas pár tör té ne te, akik
hi tük höz ra gasz kod va so kak tól so kat
szen ved tek; vagy ép pen egy ma gyar
re for má tus lel kész be szá mo ló ja a
haj da ni leg vi dá mabb ba rakk ból.

Va ló di ta lál ko zá sok vol tak ezek.
Egy más sal, ön ma gunk kal és a tör té -
ne tünk be ma gát be le író Jé zus sal.

g Ma ko vicz ky Gyu la 

Élet tör té ne tek be írt tör té ne lem

f Folytatás az 1. oldalról

Dr. Fáb ri György az Eöt vös Lo ránd Tu -
do mány egye tem Böl csé szet tu do má -
nyi Ka rán vég zett 1988-ban. 2000-ben
meg sze rez te a fi lo zó fi ai tu do mány
kan di dá tu sa cí met, 2009-ben pe dig
ha bi li tált Tu dás és tu do mány az egye -
te men cím mel. Ko ráb ban a Ma gyar Tu -
do má nyos Aka dé mia Kom mu ni ká ci ós és Tu do mány po li ti kai Tit kár sá -
gá nak kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja ként te vé keny ke dett. Ne vé hez fű ző -
dik a Min den tu dás Egye te me, amely nek aka dé mi ai pro jekt ve ze tő je és
tu do má nyos igaz ga tó ja volt. A csö mö ri evan gé li kus gyü le ke zet tag ja
az el múlt év ben test vé ré vel, Fáb ri Ist ván nal együtt ké szí tet te el egy -
há zunk szo cio ló gi ai fel mé ré sét.

d For rás: Evan ge li kus.hu

Misszi ói kon zul tá ci ót tar tot tak már ci us 22–23-án Pi lis csa bán. A kü lön bö -
ző mun ka ágak (női-, fér fi-, ci gány-, vak-, lep ra-, kór ház-, al ko hol be teg-men -
tő, bör tön misszió) je len lé vő kép vi se lői nem csak ta va lyi mun kál ko dá suk ról
szá mol tak be, ha nem idei ter ve i ket is meg osz tot ták egy más sal. A két na pos
együtt lét ről, valamint a képünk középpontjában látható vakvezető kutyáról
la punk kö vet ke ző szá má ban…

g Liptákné Gajdács Mária fel vé te le

A szi lé zi ai Krzy zo wa (né me tül: Kre -
i sau) fon tos sze re pet töl tött be a má -
so dik vi lág há bo rú ban. Itt mű kö dött
az el len ál lás egyik köz pont ja, az a bi -
zo nyos Kre i sa ui Kör (Kre i sa u er Kre -
is), mely nek ve ze tő je a kas tély ura,
Hel muth James von Molt ke volt. Az
el len ál lá si moz ga lom ugyan meg bu -
kott, és ve ze tő it ki vé gez ték, ám a fel -
újí tott kre i sa ui kas tély a rend szer vál -
tás óta fon tos sze re pet tölt be a len -
gyel–né met meg bé ké lés ben mint ke -
let és nyu gat ta lál ko zó pont ja, elő se -
gít ve a köl csö nös meg ér tést.
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b A Lel kész aka dé mia és a Gyö -
kössy End re Lel ki gon do zói és
Szu per víz o ri In té zet szer ve zé sé -
ben ren dez ték meg azt az el ső
ta nul má nyi na pot már ci us 26-án
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men, amely nek nyo mán
el in dul hat a lel ké szek hi va tás -
gon do zá sá nak szer ve zett ke re -
tek kö zött fo lyó szol gá la ta. Re -
mény sé günk sze rint még eb ben
az esz ten dő ben sor ke rül het
több, né hány na pos lel ki gya -
kor lat meg hir de té sé re lel ké sze -
ink szá má ra – a fel adat hoz mél -
tó öku me ni kus nyi tott ság gal.

A nap kez de tén Gáncs Pé ter el nök-
püs pök kö szön töt te a szép szám mal
meg je lent ér dek lő dő ket: evan gé li -
kus és re for má tus lel ké sze ket és az
ügy iránt el kö te le zett la i kus szol gá -
lat te vő ket. 

A bib lia ol va só Út mu ta tó az na pi
két igé je: a 38. zsol tár 22. ver se és a
Má té sze rin ti evan gé li um utol só
mon da ta biz ta tó és re ményt adó
üze net ként hang zott fel. Éle té nek
mély sé ge it jár va az em ber meg szó -
lít hat ja Is te nét: „Ne hagyj el en gem,
Uram, Is te nem, ne légy tá vol tő -
lem!” Er re az em be ri hang ra vá lasz -
ként, erő for rás ként fe lel Krisz tus
sza va: „…én ve le tek va gyok min den
na pon a vi lág vé ge ze té ig.” Lel ké szi
szol gá la tunk ne héz sé gei, küz del mei
kö zött szám ba ve het jük lel ki erő for -
rá sa in kat: „Tá madj fel új élet re már,
/ Krisz tus meg lan kadt né pe! / Hús -
vé ti szép haj nal su gár / Csil lan, si ess
elé be!” – idéz te a püs pök élet re ve -
ze tő biz ta tás ként Scholz Lász ló egyik
éne két.

A ta nul má nyi nap el ső fe lé ben
lel ki örök sé günk re, gaz dag spi ri tu á -
lis for rá sa ink ra fi gyel tünk.

Dr. Kor zensz ky Ri chárd ben cés
szer ze tes, a Ti ha nyi Ben cés Apát ság
ve ze tő je be ve ze tő elő adá sá ban a
ben cés re gu la alap ján be szélt ar ról,
hogy az em ber „hi ány lény”, ezért
tel jes ség re, rend re vá gyik. Össz -
hang ra Is ten nel, em ber tár sa i val, az őt

kö rül ve vő vi lág gal és ön ma gá val.
Ugyan ak kor az em ber gyak ran me -
ne kül is a Rend elől, hi va tá sa elől: a
mun ká tól az élet szent ség be, az élet -
szent ség től pe dig a mun ká ba. Egy
má sik ha son la tá ban az elekt ro mos -
sá got em lí tet te pél da ként: az em ber
leg több ször ott érint ke zik, ahol nem
kell – rö vid zár la tot okoz va –, más -
kor meg ép pen ott nem érint ke zik,
ahol kellene.

Ho gyan ta lál ko zik az em ber Is ten -
nel? Mi ként töl ti be Is ten hi á nya in -
kat, ho gyan erő sít meg két sé ge ink kö -
zött? A ben cés lel ki ség igyek szik
össz hang ban len ni a koz mi kus rend -
del. Az ima órák és a na pi te vé keny -
sé gek be le si mul nak eb be a rend be.
Be ne dek re gu lái, a ve ze tő fe le lős és
ta pin ta tos sze re te té vel, nem a szer -
ze tes tár sak egyen lő sé ge mel lett tör -
nek pál cát: ő azt val lot ta, hogy sen -
ki sem al kal mas min den re, de min -
den ki al kal mas va la mi re.

A ben cés lel ki ség öku me ni kus
táv la tai után két elő adást hall hat tak
az egy be gyűl tek a pro tes táns lel ki ség
for rá sa i ról is. Dr. Csep re gi Zol tán, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
egy ház tör té net-pro fesszo ra Lu ther
lel ki örök sé gé vel kap cso lat ban ar ról
be szélt, hogy a re for má tor 1522-ig kö -
vet ke ze te sen a szer ze te si tra dí ció
sze rint imád koz ta a na pi zso lozs má -
kat, majd, mi u tán egye dül ma radt a
ko los tor ban, úgy lát ta jó nak, hogy ab -
ba hagy ja ezt az ima for mát. Ez per sze
nem je len tet te azt, hogy Lu ther min -

de nes tül el hagy ta vol na ezt az utat:
a re for má tor a Zsol tá rok köny vét
lel ki sé ge alap ve tő for rá sá nak te kin -
tette, sok zsol tár ma gya rá za ta is ezt
tá maszt ja alá. Imád sá gos köny vé ben
(Bet büch le in) a Tíz pa ran cso lat, a
Mi atyánk és az Apos to li hit val lás szö -
ve gét me di tál ja, imád koz za vé gig:
ez lesz a lel ki alap ja a Kis ká té nak is
– amely nem pusz tán tan anyag,
vagy is teo ló gi ai té te lek rö vid össze -

fog la lá sa, ha nem sok kal in kább Lu -
ther min den na pi lel ki „ol va só já nak”
te kint he tő.

Mu csi Zsó fia re for má tus lel kész, a
Kál vin Ki adó mun ka tár sa Kál vin lel -
ki örök sé gé ről szólt. Teo ló gus hall ga -
tó ként an nak ide jén – mond ta – az
Ins ti tu tio, Kál vin fő mű ve lel ki él -
mény ként is ha tott rá. Eb ben az irat -
ban egy mé lyen hí vő, Krisz tu son tá -
jé ko zó dó em ber igyek szik ren det, ke -
re tet te rem te ni a ke resz tény kö zös -
sé gek szá má ra és lel ki tám pon to kat
ad ni a hí vők min den na pi sze mé lyes
éle té ben – akár csak an nak ide jén,
szá za dok kal ko ráb ban Szent Be ne dek.

Az „Unio mys ti ca cum Ch ris to”
gon do la tá val Kál vin Já nos a ke resz -
té nyek szá má ra a Krisz tus sal va ló
szo ros egy sé get hang sú lyoz za. Bár a
re for má tus egy ház ban nap ja ink ban
mar gi ná lis sá vált ez a gon do lat, fon -
tos len ne új ra tu da to sí ta ni, és gya ko -
rol ni ezt a re for má to ri örök sé get. 

A dél előt ti utol só elő adás ban a je -
len hely zet re, hi á nya ink ra, ne héz sé -
ge ink re fi gyel tek a ta nul má nyi nap

részt ve vői. Dr. Nagy Zol tán ideg- és
el me gyó gyász, egye te mi ta nár el kö te -
le zett evan gé li kus ként a ki égés tü ne -
te it, a ki égés mö gött meg hú zó dó fi zi -
kai, lel ki prob lé má kat jár ta kö rül. A se -
gí tő fog lal ko zá sok ban dol go zók szá -
má ra – így a lel ké szek szá má ra is – el -
en ged he tet le nül fon tos a hi va tás alap -
ján szer ve ző dő se gí tő cso por tok ban
meg él he tő tá mo ga tó lég kör, a szu per -
ví zió. Ilyen kö rök ala kul hat ná nak
egy há zunk ban is. A lel ki fá radt ság, fá -
sult ság, a kö zöm bös sé vált szol gá lat
gyó gyu lá sa hosszú fo lya mat, amely
ala pos szak ér tel met és a lel ki kí sé rés
test vé ri el kö te le zett sé gét igény li.

A dél után már in kább a gya kor lat
– a lel ki gya kor lat – je gyé ben telt. A
lel ki gya kor lat há rom te rü le tet ölel
ma gá ba: az Is ten-szom jú ság, az ön -
is me ret és a kö zös ség há rom, egy más -
ba kap cso ló dó kö ré nek met szés pont -
já ban áll – mu ta tott rá Lé nárt Vik tor
evan gé li kus lel kész, pszi cho drá ma-
ve ze tő a csend be be ve ze tő gya kor la -
tok nyo mán. Percze Sán dor evan gé -
li kus lel kész a Szent Ig nác-i lel ki ség
fe lől kö ze lít ve ve zet te be a je len lé vő -
ket a tu da tos el csen de se dés és a
Szent írás-me di tá ció gya kor la tá ba. A
csend ta pasz ta la ta min den em ber ben
más és más re zo nan ci át kelt. Az el -
csen de se dés, az Is ten re han go ló dás
össze füg gé sé ben fon tos, hogy tu da -
tá ban le gyünk: nem mi te remt jük
meg, hoz zuk lét re a ta lál ko zást Is ten -
nel, de elő ké szít het jük en nek le he tő -
sé gét az zal, hogy be le he lyez ke dünk a
csend be, Is ten je len lé té be.

A ta nul má nyi nap ál dá sai nyo -
mán ben nünk, akik együtt vol tunk,
az a gon do lat fo gal ma zó dott meg,
hogy lel ké szi hi va tá sunk gon do zá sa
lel künk-szí vünk ápo lá sá val szo ro -
san össze fo nó dik. Erő for rá sok ra van
szük sé günk, de ezek a for rá sok itt
van nak kö zel, kar nyúj tás nyi ra. Év szá -
za dok lel ki örök sé gét tud hat juk ma -
gun ké nak, és él he tünk be lő le. De
mind ezek ben és mind ezek fö lött an -
nak a Krisz tus nak a sze re te tét tud hat -
juk egé szen kö zül ma gunk hoz, aki így
erő sít min ket: „Íme, én ve le tek va gyok
min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.”

g V. Gy.

Erő for rá sa ink a lel ké szi hi va tás ban

b Még a nap is ki sü tött ezen a
szom bat reg ge len. E lát szó lag lé -
nyeg te len in for má ció el en ged -
he tet le nül hoz zá tar to zik a nyug -
dí jas pap nék és pap nők már ci us
26-án tar tott csen des nap já nak
„dokumentálásához”. A bu da -
pest-ke len föl di evan gé li kus gyü -
le ke zet ter mé ben tar tott al kal -
mat ugyan is mér he tet len bé -
kes ség és de rű jár ta át – mint ha
a fa la kon be lül is fény ragyogta
vol na be a részt ve vők szí vét.

„Ne künk már az is aján dék és öröm,
hogy egy ál ta lán lát hat juk egy mást”–
mond ta mo so lyog va az egyik pap né
a gyü le ke zés per ce i ben. S bi zony
so kak szá má ra nem is olyan ma gá tól
ér te tő dő ez a ta lál ko zás. Az el múlt
esz ten dő ben el hunyt pap né test vé rek
em lé ké re gyúj tott mé cse sek már az
al ka lom ele jén em lé kez tet ték a je len -
lé vő ket az em be ri lét mu lan dó sá gá -
ra. És idén hosszabb idő be telt, míg
a szer ve zők fel ol vas ták azok nak a le -
ve le it, akik tes ti gyen ge sé gük, be teg -
sé gük mi att nem vál lal koz hat tak a
pes ti út ra. 

Még sem pa nasz, ha nem ép pen -
ség gel há la csen dült ki an nak a pap -
né test vér nek a so ra i ból, aki ked ves
hu mor ral ír ta kö szön té sül az egy be -
gyűl tek nek az aláb bi so ro kat: „Már 82
éves va gyok, ami re 18 éves ko rom ban
nem lát szott esély.
Cso da ez! – és csak
azért ma rad hat tam
meg, mert Is ten úgy
lát ta, hogy »ó em -
be re met« még gyó -
gyí ta nia kell.”

Éle tünk vé gé ig
for má ló dunk, éle -
tünk vé gé ig hasz nál -
ni akar ben nün ket
az Úr is ten. Eb be a
két gon do lat ba sű -
rít he tő össze mind -
az, ami ről szó esett
ezen a szom ba ti na -
pon, és er re mu ta tott
rá nyi tóáhí tatá ban
Blázy Ár pád né, a há zi gaz da gyü le ke -
zet lel kész nő je is.

Ho gyan le het oko san le zár ni a
múl tat, el fo gad ni az új adott sá go kat,
al kal maz kod ni hoz zá juk, együtt mun -
kál kod ni az utá nunk kö vet ke ző ge ne -
rá ci ó val? Ezek re a kér dé sek re adott

na gyon élet sze rű vá la szo kat Sza bó né
Mát rai Ma ri an na püs pök he lyet tes
asszony, 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. Pon tok ba sze dett ta ná csai -
ban tük rö ző dött teo ló gus gon dol -

ko dá sa, pszi cho ló gi ai tá jé ko zott sá ga,
lel ki pász to ri ta pasz ta la ta, de egy ben
édes anyai vol ta is. Kü lö nös han gu la -
tuk lett így a ve le töl tött órák nak. Bár
„ok ta tott”, még is egy volt a hall ga tó -
sá gá val. Hi szen a bú csú zás, a pá lya -
el ha gyás nem csu pán az idő sek éle -

té nek ré sze. Fi a ta lab bak is meg kell,
hogy ta pasz tal ják egy-egy élet fá zis ban
az el vá lás nak, a gyer me kek ön ál ló vá
vá lá sá nak, oly kor a pá lya mó do su -
lás nak a gyöt rel me it. 

A dél utá ni pó di um be szél ge tés
részt ve vő i nek – a nyug dí jas pap né -
kat kép vi se lő Har ma ti né Pol gár Ró -
zsá nak, Zász ka licz ky Pé ter né nek,
Kő sze ghy Ta más né nak, va la mint a két
ak tív pap né nak, Győ ri Já nos Sá mu -
el né nak és Erl buch Ju dit nak – sze mé -
lyes val lo má sa i ból is ki tűnt, mennyi -
re sok min den kö zös a nem ze dé kek
éle té ben, szol gá la tá ban. 

A nap té má já ból a hang súly er re az
ap ró szócs ká ra ke rült: együtt. Is ten
or szá gá nak szol gá la tá ban fon tos,
hogy a kü lön bö ző ge ne rá ci ók hoz
tar to zó pap nék össze fog ja nak, egy -
mást tá mo gat va épít sék a test vé ri kö -
zös sé get csa lá dok ban és a gyü le ke ze -
tek ben.

Az al ka lom zá rá sa ként az Út mu -
ta tó az na pi igé je, Jé zus biz ta tá sa
hang zott el: „Én ve le tek va gyok a vi -
lág vé ge ze té ig.” Ge ne rá ci ók vált ják
egy mást a szol gá lat ban, az Úr azon -
ban vál to zat lan. Ir gal mas sze re te te kí -
sér nem ze dék ről nem ze dék re.

g B. Pin tér Már ta

A cé lig for má lód va
Nem ze dé kek együtt a csa lád ban és a gyü le ke zet ben – nyug dí jas pap nők és pap nék csen des nap ja

Amit no vem be ri le ve lem ben ír tam a
de cem be ri ter vek ről, rend re úgy lett.
Meg je len tek a ter ve zett ki ad vá nyok,
szép si ker rel le ját szot tuk az ad ven ti
kon cer te ket. Aki lát ta a Du na Tv-ben
a ka rá csony kor ve tí tett új zsol tár fil -
met, tet szés sel fo gad ta, en gem is
be le ért ve.

Tar tot tunk már idén is né hány
kon cer tet, fel vet tünk két Ma gyar nép -
me sék ze nét, játsszuk nagy si ker rel a
báb szín há zat a Ko lib ri ben. Ma kezd -
tük új le me zünk fel vé te le it: Ka lá ka –
Sza bó Lő rinc; ősszel je le nik majd meg
a Hang zó He li kon so ro zat ban.

Ta valy em lí tet tem, hogy húsz éves
lett a ki adó. A Fo nó tól kap tam egy
meg hí vást, hogy a ki adó kat be mu ta -
tó so ro za tuk ban egy fesz ti vál sze rű
hét vé gét tart sunk. Er re áp ri lis 9–10-
én ke rül sor. Szom ba ton: Sebő, Bog -
nár Szil vi, Ro m en go, Ka lá ka, Fe ren -
czi + Rac ka jam. Va sár nap dél előtt
gye re kek szá má ra: Miszt rál, Lack fi
Já nos és a Sajt ku kacz, Ka lá ka és
va sár nap es te (egy hét tel vi rág va sár -
nap előtt) fő leg bib li ai ih le té sű ki ad -
vá nya ink ból vá lo ga tás: Vil mos
öcsém mel zsol tá rok, rész le tek a He -
gyi be széd ből, a kis zsi dó le mez ről,
utá na Sa tor Qu ar tet Bog nár Szil vi vel
és Lo va si And ris sal, vé gé re a Pál
apos tol új hang sze re lés ben. Hal mos
Bé la, Fe ren czi Gyu ri és a Rac ka jam
mu zsi kál ve lem. 

Amúgy az új hang zá sú Pál apos -
tol fel vé te lei is el kez dőd tek, ter ve ink
sze rint szep tem ber re meg je le nik
szép könyv vel (a Car tap hi lus Ki adó -
val im már a har ma dik „kö zös gyer -
me künk” lesz ez a könyv + CD), be -
lő le a ver sek mel lett so kat meg tud -
ha tunk majd az apos tol ról, éle té ről,
ha tá sá ról és ter mé sze te sen a húsz
év vel ez előtt be mu ta tott kon cert
sor sá ról, mai ak tu a li tá sá ról is.

Már itt jel zem, hogy ok tó ber 2-án
a Mű pá ban el játsszuk ezt az új Pál-
kon cer tet, a má so dik rész ben pe dig
is mét hall ha tó lesz a Tel jes ség fe lé –
Sa mu fi am hang sze re lé sé ben – úgy,
ahogy a hat va na dik szü le tés na po -
mon ta valy hu szad ma gam mal a
Mil le ná ri son elő ad tuk.

Per sze ad dig még sok min den
lesz. Áp ri lis vé gén a könyv fesz ti vál -
ra meg je le nik a Hang zó He li kon 22.
kö te te: Szél ki ál tó – Má rai (öröm,
hogy pé csi test vér ze ne ka runk is
meg je le nik a so ro zat ban).

Má jus 8-án Lon don ban lesz kon -
cert, az est ven dé ge Sár kö zi Má tyás,
aki a ma gya rul nem tu dók nak me sé li
majd el, mit éne ke lünk, kik a köl tő -
ink, mit ér de mes tud ni a ver sek ről. 

Már kész a 32. Ka lá ka fesz ti vál
mű so ra is (jú li us 7–10., Mis kolc;
http://www.ka la ka fesz ti val.hu).

Jú li us vé gé re azt a meg tisz te lő
fel ké rést kap tuk, hogy tíz na pig
Ka polc son le gyen egy Ka lá ka vers -
ud var. Mű so rát majd ide jé ben kö -
zöl jük.

Most te hát előt tünk a ta va szi évad,
a Ka lá ka bolt ban (1052 Budapest,
Bárczy I. u. 10.) le het je gyet ven ni a
fo nós ki adói ju bi le um ra és már a Ka -
lá ka fesz ti vál ra is (mind ket tő re elő -
vé te li ked vez mény van). A no vem -
ber ben jel zett ka ta ló gus ból a bolt ban
min dig van, de ha va la ki ké ri, ír jon a
ka la ka ze ne bolt@tv net work.hu cím -
re, és pos táz zuk. Egye bek ről a hon -
la pon: www.ka la ka.hu.

Min den ki nek szép ta vaszt!
Bu da pest, 2011. már ci us 24. 

g Gryl lus Dá ni el
For rás: IWIW
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20 éves
a Gryl lus Ki adó
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Bo tos Fe renc könyv tá ros ta nár úr ral
össze füg gő ház sor ban la kunk Nagy -
té tény ben, több év ti ze des is me ret sé -
günk te hát ere den dő en ut cai. Ama -
tőr köl tő nek tart ja ma gát, bár a nem -
rég meg je lent, Szél for gó cí mű, har ma -
dik kö te té nek lap ja in ta lál ha tó ver sek
né me lyi ké vel rá cá fol er re az ál lí tá sá -
ra. Bár mely könyv ol va sá sa kor szem
előtt tar tom Gár do nyi Gé za in tel mét:
„A bá nyász rá ta lál egy arany rög re. Bi -
zo nyá ra nem a sa rat vizs gál ja, amely
rá ta padt, ha nem az arany ér té két. A
kri ti kus nak is csak az ara nyat kell ke -
res nie az iro dal mi ter me lés ben.”

Legutóbbi köny ve bo rí tó ján Ham -
vas Bé lá ra, Ber da Jó zsef re és Sze pe -
si At ti lá ra hi vat ko zik fo ga dott mes -
te re i ként. Ön ma gá ról így vall: „…a
fér fi kor de lén, úgy har minc fe lett
nyílt rá a sze mem iga zán a te rem tett
vi lág ra, kü lö nö sen a (még!) ve lünk élő
– ta lán hellyel-köz zel há bo rí tat lan nak
ne vez he tő – ter mé sze ti kis tá jak ra,
asz tal lap nyi nagy ság tól a négy zet ki -
lo mé ter ben mér he tő nagy ság ren dig.” 

Ver se i nek ere je több nyi re afo riz -
mák fel tá masz tá sá hoz ele gen dő, a

ja pán ere de tű hai ku sű rí tett gon do -
la ti fe gyel mét idé zi, ám né hol fel fény -
lik az a bi zo nyos lí rai kincs, amely re
– kép le te sen szól va – elő sze re tet tel
va dász nak a vers ba rá tok. Oly kor in -
tés, fi gyel mez te tés bú jik meg so rai
mö gött, mint a Ha rang vi rág cí mű
négy so ros ban: „Föld mély ből fel szö -
kő fény nya láb. / Ma nó sü veg. Is ten ka -
lap ja. / Cseng-bong har mat tól vi se -
lő sen / a fo gyó li ge tek vi rág ha rang ja.” 

A ter mé szet je len sé ge i nek örö -
me, az ag gó dás az élet kör nye zet ma -
ku lát lan tisz ta sá gá ért vé gig kí sé ri a tel -
jes kö tet da rab ja it. „Én Is te nem, ho -
gyan is volt / ég a kö vön az a vér folt
/ esett ma dár tö rött szár nya / ver des
kö röt tem az ár nya” – fo gal maz az Egy
ma dár ha lá lá ra cí mű négy so ro sá -
ban, s ez bi zony köl tői szárny bon to -
ga tás ról ta nús ko dik.

Té mák so ro za ta mu tat ja, hogy
egy gya kor lott tu ris ta él mé nye i vel
szem be sü lünk (Ti ha nyi imád ság,

Sop ro ni er dők ben, Haj nal a Hó he -
gyen). Ha zai és kül föl di tá jak, te le pü -
lé sek han gu la ta ele ve ne dik meg a ver -
sek ben. „Úgy őr zöm ezt a per cet /

mint ál má ból éb re dő er dő öle lé se / a
Má ria-il la tú fény lő gyöngy vi rá got” –
ír ja az Éb re dés ben. Eh hez ha son ló
mó don te remt a han gu la tos lát vá -
nyok ból ké pe ket, mint pél dá ul a Be -
ze ré di ut ca be fe je ző so ra i ban: „ár -
nyék uj jú, rej tő ző koz mosz / az ut ca:
egy be zárt ka pun ott le beg / gyer mek -
ko rod rozs da mar ta lán ca”.

Is ten hi te fo lya ma to san je len van
ver se i ben, amit töb bek kö zött a Ház -
ava tó is iga zol: 

Lán go ló mo za ik 
a tor nác álom-ho mé ro szi 
kö rös kö rül rozs dál ló fe nyő fák 
Ka lüp szó kert je má ra meg ko pott 
a csend kol du sai va gyunk 
hall gat juk az eresz cse pe gé sét 
tü csök ze nét a te rem tés ko rá ból 
Is ten hang ját a csil la gok alatt

Ké pes la pok so ro za ta kö vet ke zik a kö -
tet ben, em lé kek in nen-on nan: ha zá -

ból, kül hon ból, tör té ne lem ből, je len -
kor ból. E tárgy kör el gon dol kod ta tó
gyöngy sze me az Os tia:

Nap ba né ző ten ger fé nyei 
sok uj jú ut cák il la ta 
for ró ho mok, por ló mo za ik 
vissza té rünk, vagy nem jö vünk so ha 

A te rem tett vi lág ré sze ként em be ri
jel le mek ter mé sze tét bont ja ki: szü -
lők, fe le ség, gyer mek, ba rá tok s az
em lé ke zés szint jén sze ret ve tisz telt
köl tők (Áp rily La jos, Czó bel Min ka,
Rad nó ti Mik lós, Tóth Ár pád, Ber da
Jó zsef, La dá nyi Mi hály) so ra koz nak
a vers em lék mű jel ké pes talp kö ve in. 

A köny vet zá ró, cím adó cik lus
vers pró zái lí rai szin ten ér vé nye sü lő,
ap ró no vel lács kák, za ma tos me sék,
jel fák a lé te zés er de jé ből-me ze jé ből,
egy em be ri lé lek ho mály ta la nul tisz -
ta tük rei. 

g Zsi rai Lász ló

Bo tos Fe renc: Szél for gó. Urá nusz Ki -
adó, Bu da pest, 2009. Ára 1800 fo rint.

A teremtett világ verselője

b A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság (MET)
idei kong resszu sá nak Nyír egy há za adott
ott hont. Már ci us 13. és 15. kö zött a Szent
Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má nyi
Fő is ko la ven dég sze re te tét él vez het ték az
ügy iránt el kö te le zett szol gá lat te vők. Jól
be vált gya kor lat, hogy a MET két éven kén -
ti kong resszu sai min dig egy köz pon ti té -
ma kö ré ren de ződ nek. Az idei cím – A
nap meg szen te lé se – a zso lozs ma, vagy is
a zsol tá ros is ten tisz te let kö ze leb bi meg -
is me ré sé re hí vo ga tott.

A prog ram va sár nap es te kez dő dött a há zi gaz -
da, Ko csis Fü löp haj dú do ro gi me gyés püs pök
elő adá sá val: A szer tar tás mint ikon. A pro tes -
tán sok szá má ra szo kat lan nak tű nő meg kö ze -
lí tés na gyon vi lá gos mon dan dót ta kart: a szer -
tar tás ma ga is ikon, amely az Is ten és az em -
ber ta lál ko zá sá nak al kal ma. Az ikon fes tés nek
és a szer tar tás nak is meg van a ma ga szi go rú
rend je. Ha al kal maz ko dunk eh hez, köz ve tí ti
szá munk ra Is ten or szá gá nak erő te rét, és ez ren -
det tesz ma gunk ban és kö rü löt tünk.

A hét fő dél előtt alap hang ját Dob szay Lász -
ló pro fes sor eme ri tus, a MET örö kös tisz te let -
be li el nö ke ad ta meg A zso lozs ma ének lés ke resz -

tény gyö ke rei cí mű elő adá sá val. A reg ge li és az
al ko nya ti, ün ne pé lye sebb is ten tisz te let mint a
kö zös sé gi imád ság ki emelt al kal ma; a nap kö zi,
rö vi debb ima órák in kább egyén re sza bott le he -
tő sé ge; az éj sza kai, vir rasz tó zso lozs ma, mely -
hez ta ní tás is kap cso ló dik: a min den ha tó Is ten
di cső í té sé nek fel mér he tet len pri vi lé gi u ma. (A
dol go za tot a ta nár úr be teg sé ge mi att Ba logh Pi -
usz O. Pra em, a MET al el nö ke ol vas ta fel.)

Za lat nay Ist ván re for má tus lel kész (Er dé lyi
Gyü le ke zet) Mi ért zso lozs má zunk? cí mű, fi lo -
zo fi kus mély sé gű elő adá sá ban négy gon do lat
kö ré ren dez te mon dan dó ját. A na pot meg szen -
te lő em ber meg szen te lő dé se: hi tün ket gya ko rol -
va ösz tö nö sen har mó nia utá ni vá gyat ér zünk.
A nap meg szen te lé sé nek rit mu sá ról: a ke resz -
tény élet ket tős ál lam pol gár ság; az imád ság le -
gyen az ott hon, ahon nan ki lépünk, és aho vá ha -

za té rünk. A pon to san vég zett szer tar tás ról: a sa -
ját in di vi du um bör tö né ből sza ba dul a lé lek. A
li tur gia gyar ló sá ga i ról: nem az va gyok, amit
ma gam mal hoz tam, ha nem a fen ti vi lág hoz sze -
ret nék kö ze lebb ke rül ni.

Éne kelt pél dák kal gaz da gí tot ta A nap meg -
szen te lé se és en nek ki fe je ző dé se a zsi dó imád -
ko zá si ha gyo mány ban cí mű elő adá sát Fe ke te
Lász ló, a Do hány ut cai zsi na gó ga fő kán to ra.

Ha fen scher Ká roly, a MET el nö ke re for má -
to runk e tárgy hoz kap cso ló dó gon do la ta it
össze gez te Lu ther és a zso lozs ma cím mel. Lu -
ther nem ma gát a szer tar tást, ha nem a hasz -
ná lat mód ját kri ti zál ta: az imád ság nem ér -
dem szer ző jó cse le ke det, ha nem be kap csol a
nagy kör for gás ba. A bel ső szo ba és a kö zös -
sé gi imád ság egy aránt fon tos; nem sza bad eze -
ket ki ját sza ni egy más sal szem ben. Ma nap ság
az em be rek ki es nek a hit gya kor lás for má i ból,
min den ki a ma ga rit mu sa sze rint él. Eb ben a
sza bad ság nak lát szó ká osz ban a zso lozs ma ke -
re tet, med ret ad.

Ke le ti zso lozs ma nyu ga ti szem mel cím mel tar -
tott elő adást Föld váry Mik lós Ist ván, az Eöt vös
Lo ránd Tu do mány egye tem La tin Nyelvi és
Irodalmi Tanszékének adjunktusa, a Ze ne aka -
dé mia Egy ház ze ne Tan szé ké nek ta ná rsegéde.
A ke le ti zso lozs ma jel lem ző je ként töb bek kö -
zött ki emel te élet sze rű fo lya ma tos sá gát, va la -
mint a gyors szö veg mon dást. A szö ve gek ha tá -
sa az ál lan dó is mét lő dés ben van; az éne kelt li -
tur gia ter mé sze tes lét mód. Fon tos, hogy nyu -
gat ról egyen ran gú fél ként te kint sünk rá juk: a
pár hu za mot lás suk, ne az eg zo ti ku mot, ak kor
tu dunk ta nul ni tő lük.

Hét fő dél után be szá mo lók ra ke rült sor. Ba -
logh Pi usz a gö döl lői pre mont re i ek, Ben ce
Gá bor a pro tes táns kán to rá tus és az evan gé li -
kus kán tor kép ző, Tö rök Jó zsef az egye te mi
temp lom, Fe ke te Csa ba a deb re ce ni re for má -
tus ság, Bub nó Ta más a gö rög ka to li kus kán tor -
kép zés gya kor la tá ról be szélt.

A hét fői na pot or go na hang ver seny zár ta az
evan gé li kus temp lom ban. Kiss Zol tán és Ko vács
Lász ló At ti la ko rál fel dol go zá so kat szó lal ta tott
meg, melyek re a hall ga tó ság ének lés sel fe lelt.

Kedd dél előtt elő ször Jó zsa At ti la ga lán tai es -
pe res be szélt a zso lozs más lel ki ség ről, majd Dé -
ri Ba lázs, a Ma gyar Egy ház ze ne (MEZ) cí mű
fo lyó irat fe le lős szer kesz tő je fej tet te ki vi tá ra in -
ger lő kér dé se it és té zi se it a zso lozs má ra ne ve -
lés té má já ban (ígé re te sze rint az elő adá sok ha -
ma ro san írás ban is hoz zá fér he tők lesz nek a
MEZ ha sáb ja in).

Az együtt töl tött na po kat a kö zös is ten tisz te -
le tek tet ték tel jes sé: a gö rög ka to li kus ve cser nye,
a ró mai ka to li kus szent mi se, az evan gé li kus
úr va cso rás is ten tisz te let, a pro tes táns ves pe ra és
a prí ma mind a kö zös sé get erő sí tet te. A tar tal -
mas kong resszus a Te De um ének lé sé vel zá rult.

g Ecse di Zsu zsa

A nap meg szen te lé se
Be szá mo ló a Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság

X. kong resszu sá ról
Ked ves Vá sár ló ink!
Azok kö zött, akik áp ri lis ban (1-jé től 30-áig) vá -
sá rol nak a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban, vagy
eb ben az idő szak ban kül dik el meg ren de lé sü -
ket ki adónk hoz, ki sor sol juk az aláb bi két köny -
vet:

Lu ther Már ton:
Elő szók a Szent írás köny ve i hez
A ki vá ló né met Ószö vet ség- és Lu ther-ku ta tó,
Hein rich Born kamm több év szá za dos hi ányt
pó tolt, ami kor cso kor ba gyűj töt te, majd a né -
met bib lia ol va sók és Lu ther-ku ta tók asz ta lá ra
tet te Lu ther nek a Bib li á hoz írott elő szó it. 

Born kamm ala pos be ve ze té sé ben jog gal em -
lí ti, hogy „fel tá rat lan kin csek kel va gyunk sze -
gé nyeb bek, ami óta Lu ther elő szó it sem a Bib -

li á ban, sem ön ál ló ki adás ban nem ol vas hat juk”.
Lu ther a Bib lia for dí tá sa, ér tel me zé se és ér té -
se, az az her me ne u ti ká ja ré vén lett re for má tor.
So kan el mond ták már, hogy nem rend sze re ző
teo ló gus volt, ha nem a Szent írás exe gé tá ja, ma -
gya rá zó ja. Born kamm sze rint ha Lu ther ma egy
teo ló gi ai fa kul tá son ta ní ta na, ak kor bi zo nyá ra
az Ószö vet ség pro fesszo ra len ne, hi szen leg töb -
bet az Ótes ta men tum köny ve it ma gya ráz ta. 

Lu ther azon ban még sem a mai ér te lem ben
vett „szá raz szak em ber” ka te gó ri á já ba tar to zik.
A Bib lia for dí tá sa és ma gya rá za ta köz ben ízig-
vé rig teo ló gus ma rad, s Born kamm ta lá ló an ne -
ve zi az Elő szó kat a lu the ri teo ló gia „rö vid sum -
má za tá nak”. A köny vet sze re tet tel ajánl juk az egy -
ház tag ja i nak fi gyel mé be, de azok nak is, akik a
Bib lia vagy Lu ther iránt „kí vül ről” ér dek lőd nek.
Lu ther az Elő szó kat az ol va sók ked vé ért ír ta, a
Szent írás ol va sá sá ra, az evan gé li um meg ér té sé -
re akart szen ve dé lyes pe da gó gus ként ta ní ta ni.

(166 ol dal, 138×197 mm, kar ton ált, ISBN 978-
963-9979-20-8, 2010)

Lu ther Már ton: Bűn bá nat – Kereszt ség
– Úr va cso ra
A Ma gyar Lu ther Fü ze tek cí mű so ro za tunk 4.
ki ad vá nya Lu ther Már ton nak 1519-ből szár ma -
zó, a szent sé gek ről szó ló há rom fon tos ira tát
tar tal maz za. 

1517 után Lu thert egy re in kább sür get ték ba -
rá tai, hogy tisz táz za a szent sé gek ről val lott né -
ze te it. A re for má tor ugyan is sza kí tott a ró mai
egy ház nak a hét szent ség ről szó ló ta ní tá sá val.

1519-ben Lu ther még há rom szent ség ről be szél
(bűn bá nat, ke reszt ség, úr va cso ra), de egy év
múl va a bűn bá na tot nem te kin ti ön ál ló sak ra -
men tum nak, ha nem be ol vaszt ja a ke reszt ség
szent sé gé be. 

A há rom írás mű fa ja ser mo, az az pré di ká -
ció, de mind egyik a ke re ső, la i kus em be rek szá -
má ra ké szült, ta ní tói cél lal. Ad ja Is ten, hogy
mind azok a mai ol va sók, akik a com mu nio
sanc to rum, a szen tek kö zös sé ge, az az egy há -
zunk gyó gyu lá sa és épü lé se ér de ké ben a szent -
sé gek élet gaz da gí tó tit ka i ban sze ret né nek el -
mé lyül ni, ugyan olyan teo ló gi ai él mény ben ré -
sze sül je nek, mint az újabb és újabb ki adást sür -
ge tő el ső ol va sók majd nem öt száz éve vagy a
ma gyar for dí tá son mun kál ko dók hat-hét év ti -
zed del ez előtt!

(53 ol dal, 140×200 mm, ir ka fű zött, ISBN 978-
963-9979-30-7, 2011)

* * *

A sze ren csés nyer tes ne vét az Evan gé li kus
Élet má jus 8-ai szá má ban kö zöl jük.

g Lu ther Ki adó

Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Fax: 1/486-
1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Hon lap:
www.lu ther ki ado.hu.

A hó nap könyv nye re mé nye
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b A nyom ta tott és az in ter ne tes
új sá gok kö zöt ti sza ka dé kot hi -
dal ja át a Di gi tal stand Kft. új
szol gál ta tá sa, amely a ha gyo má -
nyos új sá gos bó dék egy faj ta in -
ter ne tes re ne szán szá nak te kint -
he tő. Az Evan gé li kus Élet ter ve -
ző szer kesz tő je – Nagy Ben ce –
Bu da pest egyik nép sze rű in -
ter ne tes ká vé zó já ba in vi tál ta a
kft. két ve ze tő mun ka tár sát,
hogy a hely szel le mé hez iga zod -
va be szél ges sen Ros tás Zol tán
ke res ke del mi és Kő sze gi Pé ter
fej lesz té si igaz ga tó val ar ról, mi
is va ló já ban a Di gi tal stand
(www.di gi tal stand.hu).

– Ide gen hang zá sú név a Di gi tal -
stand.

Ros tás Zol tán: A stand szót va -
ló szí nű leg a leg töb ben már hal lot ták
új sá gos stand alak ban. Eb ben az eset -
ben is la pok pi a cát je lö li. A di gi tá lis
jel ző vel el lát va olyan on-line ter -
jesz té si rend szert je lent, amely nem -
csak szá mí tó gé pen te szi ol vas ha tó -
vá az új sá go kat, ha nem okos te le fo -
non vagy táb la gé pen is.

K sze gi Pé ter: Rend sze rünk rá -
adá sul plat form füg get len, ezért a
ma hasz ná la tos esz kö zök mel lett a jö -
vő ben is hasz nál ha tó lesz min den
olyan ké szü lé ken, amely ben van
meg fe le lő web bön gé sző.

– Olva só ink két fé le új ság gal ta lál -
koz hat tak ed dig: az egyik a nyom ta -
tott lap, a má sik az in ter ne tes hír ol -
dal. A Di gi tal stan don lé vő új sá gok
me lyik hez ha son lí ta nak?

K. P.: Va ló já ban a ket tő nek a ke ve -
ré kei. A nyom ta tott új ság hoz ha -
son lí ta nak job ban, hi szen an nak a
szer kesz tett sé gét, tar tal mi mi nő sé gét
öt vö zik a web tech no ló gia di na miz -
mu sá val és le he tő sé ge i vel. A leg -
egy sze rűbb meg ol dás ese tén a nyom -
ta tott lap szám mal tel je sen meg egye -
ző új sá got ol vas ha tunk az in ter net -
re kap cso ló dó esz kö zön is. Er re le het
az tán a ké sőb bi ek ben to váb bi funk -
ci ó kat fel épí te ni…

R. Z.: A tech no ló gi ai ol dal mel lett
per sze még fon to sabb a rend szer
kül de té se. Ami kor meg je len tek a
ne ten az in gye nes tar tal mak, az évek
hosszú so rán át igé nye sen gon do zott
la pok, a kü lön fé le ki adók ál tal fel épí -
tett már kák kezd ték el ve szí te ni lá buk
alól a ta lajt. A Di gi tal stand a szer kesz -
tett ség meg őr zé sét te szi le he tő vé
az ál tal, hogy a nyom ta tott la pot di -
gi tá lis kö zeg be át emel ve és ese ten -
ként ki bő vít ve kí nál ja meg vá sár lás -
ra az ol va só nak. Így to vább ra is meg
le het tar ta ni azo kat, akik fo gé ko -
nyak a struk tu rált, jól össze ál lí tott,
mi nő sé gi tar tal mak ra, de ol va sá si
szo ká sa ik már el sza kad tak a pa pír ala -
pú ter mé kek től.

– Nem az in ter ne tes hír ol da lak je -
len tik a kö ve ten dő út irányt?

K. P.: Az in gye nes in ter ne tes tar -
tal mak ese té ben a bul vá ro so dás fel -
gyor sult. A mi nél na gyobb lá to ga tó -
szám, a mi nél több át kat tin tás el éré -
sé nek kény sze re és a mi nő sé gi új ság -
írás igé nye ne héz fel adat elé ál lít ja az
ol da lak szer kesz tő sé ge it. A hír ol da -
lak rá adá sul mi nél gyor sab ban kény -
te le nek ol va só ik ra öm lesz te ni a friss
in for má ci ó kat.

R. Z.: Ugyan ak kor a ki adók is el -
kezd tek in gye nes tar tal ma kat köz zé -
ten ni a ne ten, ez pe dig az zal járt,
hogy sa ját fi ze tő vá sár ló ik nak kí nál -

tak in gye nes al ter na tí vát. A mo bil in -
ter net és a mo bil esz kö zök meg je le -
né sé ig nem is lát szott, hogy mi kép -
pen le het vissza csa lo gat ni őket a fi -
ze tős meg ol dás hoz, amely ből vég ső
so ron a szer kesz tő ség mű kö dé sé -
nek költ sé ge it fe de zik.

– A ki adók és a Di gi tal stand te hát
szö vet ség re lép nek…

R. Z.: Egy ha jó ban evez ve küz dünk
az ol va só kért, aki ket kö zö sen aka -
runk el ér ni. A ki adók anya gi koc ká -
zat nél kül je len het nek meg a rend sze -
rünk ben, és kí nál hat ják a ter mé kü -
ket. A leg ki seb bek is, ame lyek kü lön -
ben nem en ged het né nek meg ma -
guk nak olyan költ sé ges be ru há zást,
mint egy sa ját pub li ká ci ós plat form
fej lesz té se.

– Mennyi ben több egy di gi tá lis
lap szám egy nyom ta tott nál?

K. P.: A ki adó az új ság nyom dai
vál to za tá nak fel töl té se után még bő -
vít he ti azt kü lön fé le tar tal mak kal: vi -
de ó kat vagy kép ga lé ri á kat kap csol hat
az ol da lak hoz, avagy ne tes lin ke ket
az egyes cik kek vé gé hez, ame lyek az -
tán to váb bi ol vas ni va lót kí nál nak. Így
egy részt a Di gi tal stan don ol vas ha tó
új ság töb bet ad, mint a nyom ta tott
lap szám, más részt vi szont a kí nált
mi nő sé gi tar ta lom is meg ma rad egy -
sé ges, szer kesz tett egész nek.

R. Z.: Úgy gon dol juk, azért van en -
nek ép pen most itt az ide je, mert a
we bes fo gyasz tói kör nye zet ben na -
gyon so kan meg csö mör löt tek már a
túl sok in for má ci ó tól. Na gyon so kan
úgy szűr nek, hogy csak azo kat a hí -
re ket ol vas sák el, ame lye ket a ba rá -
ta ik osz ta nak meg a Fa ce boo kon. De
itt kap hat nak sze re pet a ki adók: jól
mű köd het nek szű rő ként. Az ő fel ada -
tuk, hogy a we bes ol va sók kö zül
meg nyer jék azo kat, akik a gon do san
szer kesz tett tar ta lom ra fo gé ko nyak,
és haj lan dó ak ál doz ni is rá.

– Meg je len nek a pré mi um fo -
gyasztók?

R. Z.: A pré mi um fo gyasz tó már
ma is je len van a ne ten. Min de nek -
előtt ar ról is mer szik meg, hogy ne -
ki a ha gyo má nyos web már sok.
Sok a zaj, sok a sze mét, ő már igé nyel
egy faj ta szű rőt, amely ezek től meg -
óv ja. És a szű rést azok ra a már kák -
ra bíz za, ame lyek ben bí zik. A nyom -
ta tott új sá gok di gi tal stan dos vál to -

za tai – ki egé szít ve in ter ak tív ele mek -
kel, kép ga lé ri ák kal, vi de ók kal – ha -
son ló él ményt nyúj ta nak, mint ha
az ol va só a we bet bön gész né, ugyan -
ak kor tar tal maz zák a szer kesz tő -
ség nek azt a mun ká ját, ame lyet akár
mi nő sé gi szű rő nek is ne vez het nénk.

Hi szen úgy nyújt ják át a tar tal mat:
„Íme, mi ezt gon dol tuk fon tos nak
ezen a hé ten.”

– Az új sá got so ha nem ol va só fi a -
ta lok mennyi re szok tat ha tók rá er re
a faj ta ol va sás ra?

K. P.: Ezt ne kik fel kell fe dez ni ük,
és emi att egy ál ta lán nem va gyunk

könnyű hely zet ben. A mai fi a ta lok
más képp, nem az idő sebb ge ne rá ci -
ók szá má ra meg szo kott mó don fo -
gyaszt ják a mé dia tar tal ma kat: nem az

egyes por tá lok kí ná la tá ban mé lyed -
nek el, ha nem azt né zik, hogy ki mit
osz tott meg a ked venc kö zös sé gi
há ló ján. Vagy is alap ve tő en sa ját min -
den na pi kom mu ni ká ci ós fe lü le tü -
kön „tar tóz kod nak”. Te hát ki kell
fej lesz te ni ben nük az ar ra va ló igényt,

hogy úgy la poz gas sa nak át egy új sá -
got a táb la gé pü kön, mint ha csak egy
fil met néz né nek. Ké nyel me sen hát -
ra dől ve, szó ra koz ta tó jel leg gel. A
kér dés, hogy ezt az igényt ho gyan
tud juk meg te rem te ni.

R. Z.: Most van itt a le he tő ség,
ame lyet ha meg ra gad nak a ki adók,

ak kor be fér kőz het nek az új ge ne rá -
ci ós fo gyasz tók éle té be. Ők azok, akik
nem fog tak nyom ta tott la pot a ke -
zük be, ha nem a we ben nőt tek fel.

Őket csak úgy le het meg szó lí ta ni elő -
re szer kesz tett tar ta lom mal, ha oda
me gyünk el, ahol ők van nak. Pél dá -
ul a Fa ce book ra. Ezért is kö töt tük
össze rend sze rün ket a leg na gyobb
kö zös sé gi ol dal lal, hogy az ol va só
min den ak ti vi tá sa – ha ked vel egy la -
pot, vagy meg vá sá rol egy lap szá -
mot – azon nal meg je len jen az is me -
rő se i nek is, és így egy faj ta ne tes szó -
be széd ként ter jed hes sen. Nem is
kell kü lön re giszt rál ni a Di gi tal stand
ol da lán, elég a fa ce boo kos azo no sí -
tót meg ad ni. Egy fi a tal ezen kí vül
leg gyak rab ban ta lán a Go og le ke re -
ső jét hasz nál ja. A Di gi tal stand e te -
rü le ten is igyek szik el ér ni a fel hasz -
ná ló kat.

K. P.: A kulcs az, hogy a Di gi tal -
stand di vat tá tud-e vál ni a fi a ta lok kö -
ré ben. Az im már ná lunk is mind
nép sze rűbb táb la gép en nek na gyon
fon tos ele me. Bár szá mí tó gé pen is
tel jes ér té kű en mű kö dik a rend sze -
rünk, a táb la gép azon ban tel je sen új
színt hoz a mé dia fo gyasz tás ba. Hogy
fi zet ni kell egy tar ta lo mért, amely nek
lét re ho zá sá ba ko moly ener gi á kat
fek tet nek, a táb la gé pek vi lá gá ban
sok kal meg szo kot tabb, mond hat -
nám, ter mé sze tes. Hi szen a táb la gé -
pe ken jel lem ző en nem bön gé szőt
hasz ná lunk, ha nem egy-egy al kal ma -
zást in dí tunk el, ame lyek az után va -
la mi lyen tar tal mat szol gál tat nak ne -
künk. Az ilyen na tív prog ra mok rá -
adá sul az érin tő kép er nyő re van nak
ter vez ve, így még hasz ná la tu kat te -
kint ve is sok kal in kább az új sá gok la -
poz ga tá sát idé zik.

– Mennyi idő alatt le het eb ből di -
vat? Elég, ha csak a mai táb la gé pek
árát néz zük…

R. Z.: Ma gyar or szá gon no vem ber
30-a óta le het kap ni App le iPa det, te -
hát ná lunk mind össze öt hó nap ja van
ter je dő ben ez a tech no ló gia. Bár
még gye rek ci pő ben jár, de úgy vé lik,
hogy rög tön 2011 lesz az át tö rés éve.
A leg több szá mí tás tech ni kai gyár
be le kez dett táb la gé pek ké szí té sé be,
szin te min den hé ten új be je len té sek
han goz nak el. Az App le iPad gé pé -
nek, il let ve az Ap pStore fi ze tős mo -
dell jé nek a si ke re mu tat ja, hogy át le -
het tör ni az in gye nes web ről ki ala kult
ké pet, és ez már meg fe le lő te rep a
tar ta lom szol gál ta tók nak is. Most
per sze még pré mi um ter mék nek szá -
mí ta nak ezek a ké szü lé kek, hi szen az
áruk ve tek szik egy ren des szá mí tó -
gé pé vel. De ahogy te lik az idő, egy -
re csök ken ni fog nak az árak, és azok,
akik csak le ve lez ni vagy tar tal mat fo -
gyasz ta ni sze ret né nek, leg alább olyan
jól meg ta lál hat ják ezek kel a gé pek kel
a szá mí tá su kat. Ugyan is er re a cél ra
az ol csóbb táb la gép lesz az op ti má -
lis esz köz.

– Ak kor majd sor ban je len nek
meg a ki adók a Di gi tal stan don?

R. Z.: Re mél jük, hogy igen. A be -
ve ze tés évé ben pénz ügyi koc ká zat
nél kül ér he tők el szol gál ta tá sa ink a
ki adók szá má ra. Vár ha tó an el in dul
majd a di gi tá lis ter mé kek evo lú ci ó -
ja, ami kor egy re több in ter ak tív tar -
ta lom épül rá a nyom ta tott lap ra, s
ez a je len le gi szer kesz té si meg ol dá -
so kat is át ala kít hat ja. A ki adók nak le -
he tő sé gük lesz a fo lya mat hoz iga zo -
dó meg úju lás ra, s ez zel az ál ta luk
„pa pír ala pon” nyúj tott mi nő sé gi tar -
tal mat ki tud ják bő ví te ni, és el ér he -
tő vé, il let ve ér té ke sít he tő vé tud ják
ten ni a di gi tá lis vi lág ban is. Ezért dol -
go zunk…

g Nagy Ben ce

AZ E VANG ÉLIKUS ÉLET A LE G NAG YOBB H AZ AI INTERNETE S HÍRL APÁRUDA K ÍNÁL ATÁBAN

Di gi tá lis lap pi ac – és ami mö göt te van
Be szél ge tés a Di gi tal stand két igaz ga tó já val

Kőszegi Péter és Rostás Zoltán

Az Evan gé li kus Élet „pro fil ol da la” a Di gi tal stan don – bal ra fent a leg fris sebb
szám cím ol da la, mel let te a rö vid tar ta lom aján ló. A lap szá mot a „Be le né zek”
gomb se gít sé gé vel fel is la poz hat juk (az első három „mintaoldal” el is ol vasható).
Az egyes lap szá mok kü lön-kü lön meg vá sá rol ha tók, és az új ság ra elő is le het
fi zet ni – 1, 3, 6, 12 hó nap ra – a „Ko sár ba te szem” gomb bal. Az ol dal al ján ko -
ráb bi lap számok cím lap jai lát ha tók.
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Er dei is ko lá val in dí tot tuk el 2010
má ju sá ban Tö rök me zőn azt a prog -
ra mot, mely hez is ko lánk tá mo ga -
tást nyert. A nyi tó ren dez vény – me -
lyen száz húsz ta nu ló és nyolc pe da -
gó gus vett részt – nem csak a pro jekt
ré sze volt, ha nem az öko is ko lai prog -
ram több éves ha gyo má nyá nak foly -
ta tá sa is.

Az 5–6. osz tá lyos ta nu lók a tá bor -
ban több elő adást hall gat tak a he lyes
táp lál ko zás ról, a be teg ség meg elő -
zés ről, a ká ros szen ve dé lyek ről, a
konflik tus ke ze lés ről, il let ve meg is -
mer ked tek az el ső se gély nyúj tás sal
kap cso la tos leg újabb tud ni va lók kal.
Az öt na pos együtt lé tet há rom nagy -
sze rű ki rán du lás egé szí tet te ki: tú ráz -
tak a Rám-sza ka dék ba, meg te kin tet -
ték a vi seg rá di ki rá lyi pa lo tát és fel -
leg vá rat, va la mint Esz ter gom ne ve -
ze tes sé ge i vel – ki emel ten a ba zi li ká -
val – is mer ked tek.

A prog ram a pe da gó gu sok ról és a
szü lők ről sem fe led ke zett meg: a
he lyes táp lál ko zás és a be teg ség -
meg elő zés, a kom mu ni ká ci ós kész -

ség fej lesz té se és a csa lád sze re pe az
er köl csi nor mák ki ala kí tá sá ban a
szá muk ra szer ve zett elő adá sok té mái
kö zött is he lyet kap tak.

A pro jekt hó na pok ra bon tot ta
azo kat a fő fel ada to kat, ame lyek az
egész ség re ne ve lést, il let ve a szem -
lé let for má lást se gít he tik. Így ke rült

sor sport nap szer ve zé sé re, amely az
egész sé ges éte le ket, il let ve a rend -
sze res táp lál ko zást nép sze rű sí tet -
te. A té ma hé ten Ép test ben ép lé lek
cím mel a bio gaz dál ko dás ról és a
bio é lel mi sze rek ről is sok is me re tet
sze rez het tek nem csak a ta nu lók,
ha nem a prog ra mot fi gye lem mel
kí sé rő pe da gó gu sok és szü lők is.

Eb ben az év ben a di ák csen des nap
prog ram já ban is he lyet ka pott pro -
jek tünk Szo ci á lis kom pe ten ci ák fej -
lesz té se cím mel. Nem fe led kez tünk
meg a sport ról, az egész sé ges test -
moz gás ról sem: több al ka lom mal
került sor bu da pes ti kor cso lyá zás -
ra, il let ve új ból időt szakítottunk a
Rám-sza ka dék és a Pré di ká ló szék
meg lá to ga tá sá ra.

A prog ram tel jes évét vé gig kí sér -
te az el ső se gély nyúj tó szak kör,
amely há zi ver sennyel zá rult. Eze ket
a he ti al kal ma kat is ko la or vo si, vé -
dő női és men tő ápo lói elő adá sok
tet ték tel jes sé.

Áp ri lis vé gé hez (a pro jekt zá rá sá -
hoz) kö ze led ve meg ál la pít hat juk,

hogy is ko lánk ta nu ló i nak több sé ge
ak tí van részt vett az elő adá so kon és
a hoz zá juk kap cso ló dó ese mé nye ken.
Az ed di gi ta pasz ta la tok alap ján re -
mél het jük, hogy a prog ram ál tal biz -
to sí tott is me ret- és él mény anyag
meg hoz za majd gyü möl csét.

g Koncz István

TÁ M OP 6.1.2

Egész ség re ne ve lő és szem lé let -
formá ló élet mód prog ra mok

Tár sa dal munk egy re több szeg men -
sé ben erő söd nek az elő íté le tek, ezek
kö zül az egyik leg kri ti ku sabb ta lán
ép pen a haj lék ta lan ság gal kap cso la -
tos. Bár lát szat in téz ke dé sek ben nincs
hi ány, a je len sé get nem le het egy -
könnyen neg li gál ni, sző nyeg alá sö -
pör ni. Aki éle té ben leg alább egy -
szer járt már Bu da pes ten vagy más
nagy vá ros ban, az nagy eséllyel ta lál -
ko zott ve le.

Idén ötö dik éve mű kö dik együtt
is ko lánk a Ma gyar Mál tai Sze re tet -
szol gá lat tal. Sze rény esz kö ze ink kel
a haj lék ta lan el lá tás komp lex fel -
ada ta i ból vál la lunk részt. Ti zen -
nyol ca dik élet évü ket be töl tött ön -
kén tes di ák ja ink négy éven ke resz -
tül az úgy ne ve zett „tea já ra to kon”
osz tot tak hi deg élel met és te át, míg
az idei tan év ben a hat va ni haj lék ta -
lan el lá tó in téz ménnyel vet tük fel a
kap cso la tot az aszó di Kis tér sé gi
Gon do zá si Köz pont se gít sé gé vel.
Abo nyi Tün de in téz mény ve ze tő
asszonnyal foly ta tott be szél ge té -
sünk alap ján kör vo na la zó dott, hogy
di ák ja ink leg in kább me leg étel-ké szí -
tés sel és -osz tás sal tud nak se gí te ni,
mi vel az ott élők egyéb ként rit kán
jut nak hoz zá me leg étel hez; csak a
pá lyá za ti úton be fu tó pénz össze gek -
ből van le he tő ség ilyet kí nál ni szá -
muk ra.

A négy érett sé gi ző osz tály ból ér -
ke ző ön kén te sek négy al ka lom mal
főz tek kü lön bö ző éte le ket. Mi vel
azon ban szük sé ges nek lát szott a pro -
fesszi o ná lis men to ri hát tér, kü lö nö -
sen gaszt ro nó mi ai te kin tet ben, is te -
ni ál dás ként és cso da ként fog tuk fel

(és ve lünk együtt a haj lék ta la nok
is), hogy a va nyar ci gyü le ke zet lel kes
asszo nyai vál lal ták ezt a sze re pet. 

Amíg ők a va nyar ci sztra pacs ka -

fesz ti vá lon szer zett ru tin nal ké szí tet -
ték a tú rós és ká posz tás cso dá kat, ne -
künk le he tő sé günk volt őszin te és
nyílt be szél ge té se ket foly tat ni a haj -
lék ta la nok kal. Leg több jük kel egé -
szen mé lye ket. Meg is mer tük az élet -
út ju kat, kál vá ri á ju kat, osz toz tunk
fáj dal muk ban, ki lá tás ta lan sá guk ban
és re mé nye ik ben egy aránt. Kü lö nö -
sen meg ha tó volt, ami kor egyi kük
ide gen ként in vi tált pár mé ter re lé vő
lak he lyé re, ame lyet egy le bon tás ra
ítélt ház ban ren de zett be, igen ott ho -
no san.

Re mé nye ink sze rint ez a prog -
ram erő sít he ti azok nak a fi a ta lok nak
az iden ti tá sát, akik fel te szik ma guk -
nak ma is a kér dést: Mi re jó az egy -

ház? Mi re szó lít fel Krisz tus? Ho gyan
tu dom én őt ma kö vet ni? Vé le mé -
nyem sze rint a prog ram meg erő sí tés
le het a szá muk ra: igen, Krisz tus üze -
ne te ma is ér vé nyes, ő ma is szol gál -
ni hív. És meg erő sí tés le het azok nak
a haj lék ta la nok nak is, aki leg több ször
csak a gri masz ba for du ló ar cok kal ta -
lál koz nak.

Együtt mű kö dé sünk re mél he tő leg
hosszú tá vú lesz, és raj ta ke resz tül
min den érin tett fél fej lőd het ke resz -
tény el kö te le zett sé gé ben.

g Si mon At ti la is ko la lel kész

Jóízű együttműködés
a vanyarci gyülekezettel

Haj lék ta lan gon do zásban vesznek részt a gimnázium diákjai

b Sok em ber nek ta lán fo gal ma
sincs ar ról, mit je lent az a szó,
hogy ka ri ta tív. Jó té kony sá gi,
sze re tet szol gá la ti – így for dít -
hat juk le. A jó té kony ko dás
ado mány gyűj tés ben is tes tet
ölt het, pél dá ul nem meg fe le lő
anya gi kö rül mé nyek kö zött élő,
hát rá nyos hely ze tű em be rek
szá má ra. A ka ri ta ti vi tás lé nye -
ge a csa pat épí tés és az össze fo -
gás. Hi szen ah hoz, hogy si ke -
res le gyen az ado mány gyűj tés,
kell egy olyan össze szo kott tár -
sa ság, amely ké pes meg szer -
vez ni és vé gig csi nál ni egy ilyen
prog ra mot. Az aszó di evan gé -
li kus gim ná zi um ban ötö dik al -
ka lom mal ren dez tek ka ri ta tív
he tet.

Évek óta ha gyo mány az aszó di ok ta -
tá si in téz mény ben a ka ri ta tív hét.
Idén már ci us 7–10. kö zött ke rült rá
sor, a 11. b osz tály szer ve zé sé ben. Az
elő ző évek ben ado mányt gyűj töt -
tünk már a Nyír egy há zán ta lál ha tó
Élim Ala pít vány nak, Böj te Csa ba
dé vai gyer mek ott ho ná nak, a Va kok
Ál la mi In té ze té nek, sőt egy af ga -
nisz tá ni is ko lá nak is. 

Idén a ter mé sze ti ka taszt ró fák
okoz ta pusz tí tá sok mi att két olyan
csa lád ra esett a vá lasz tás, ame lyek ár -
víz súj tot ta te rü le ten él nek. Az egyik
te le pü lés Ar nót, a má sik Sá tor al ja új -
hely. Is ko lánk igaz ga tó ja, dr. Roncz Bé -

la, is ko la lel ké szünk, Si mon At ti la és
osz tály fő nö künk, Os gyá ni né Né meth
Már ta ta nár nő – aki az egész hét
szer ve zé sé ért volt fe le lős – sze mé lye -
sen is meg lá to gat ta a csa lá do kat.

Ed dig min den év ben öt na pon
ke resz tül tar tott a ka ri ta tív hét, idén
vi szont csak négy na pos volt, mi vel
pén te ken Pe tő fi-na pot tar tot tunk az
is ko lá ban. A pénz gyűj tés mel lett
„ver seny” is zaj lott az osz tá lyok kö -
zött. Mi nden osz tály mo so lyo kat,

„szmájlikat” gyűj tött, ame lye ket úgy
sze rez het tek meg, hogy részt vet tek
va la mi lyen – ál ta lunk szer ve zett –
prog ra mon. 

A hé ten pa pír gyűj tés re is volt le -
he tő ség, és az össze gyűj tött pa pír
után is le he tett mo so lyo kat sze rez ni.
Az is ko lai bü fé ezen a hé ten nem üze -
melt, a szend vics ké szí tés és a ki szol -
gá lás a szer ve ző osz tály fel ada ta volt.
A for ga lom fel len dí té se ér de ké ben
nem csak olyan éte le ket kap hat tak a

„Aszód–!–! Csak egyszer kell 
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Ado mányt és mo
Így zaj lott a k

A büfé bevétele a rászorulókhoz jut el

Reméljük, tudtunk segíteni…
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In téz mé nyünk 2010 ta va szán öt ven
in ter jú el ké szí té sét le he tő vé te vő tá -
mo ga tást nyert. A prog ram so rán
négy ta nár és ti zen ki lenc di ák rész -
vé te lé vel he lyi és kör nyék be li idő sek -
kel, nyug dí jas ko rú ak kal foly tat nak
be szél ge tést nyolc év ti zed alatt – a
két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak tól a
rend szer vál tá sig – meg élt sze mé -
lyes em lé kek ről.

A pro jekt so rán a részt ve vő di á -
kok tör té ne lem ta ná ra ink se gít sé gé -

vel fel ké szül nek az em lí tett idő szak
tud ni va ló i ból, hi szen az in ter jú kat ké -
szí tő, dön tő en tizenhat-tizenhét éves
fi a tal ja ink eze ket a tör té nel mi is -
me re te ket alap órá ban még nem sa -
já tít hat ták el.

A felkészülés során meg is mer ked -
nek az in ter jú ké szí tés mód szer ta ná -
val is – tudásukat ter mé sze te sen a
be szél ge té sek so rán fo lya ma to san
tö ké le te sít hetik. Na gyon fon tos tö -
rek vé se a pá lyá zat nak a vi deo tech -
ni kai is me re tek el sa já tít ta tá sa, hi szen
a fel vé tel ké szí té se mel lett az anyag
vá gá sa, DVD-re má so lá sa, il let ve az
in ter net re va ló fel töl té se is ko moly
felkészültséget igé nyel.

Az ed dig le for ga tott negy ven öt
in ter jú mi nő sé ge az elő ző ek ben em -
lí tett mun ka si ke res sé gét iga zol ja.

Az el ső in ter júk ra 2010 ké ső ta va -
szán ke rült sor, hi szen a pá lyá zat ban
részt ve vő négy ta nár – Deb rő di né
Do bó czy Má ria, dr. Pé ter fi Gá bor,
Rácz Zol tán és Koncz Ist ván – köz -
pon ti fel ké szí té sen vett részt a Ter -
ror Há za Mú ze um szer ve zé sé ben.
Fon tos tud ni, hogy az el ké szült mun -
kák eb be az in téz mény be ke rül nek,
ahol tu do má nyos és ok ta tá si cé lú fel -

hasz ná lá suk mel lett ter mé sze te sen
ar chi vál ják az anya got a ké sőb bi
nem ze dé kek szá má ra.

Az in ter jú ala nyok ki vá lasz tá sá nál
el sőd le ges szem pont volt az aszó di
evan gé li kus is ko lák hoz va ló kö tő dés,
a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet ben
vál lalt ak tív sze rep (fel ügye lő, pres -
bi ter, lel kész), a he lyi köz éle ti sze rep
(ta nács el nök, pol gár mes ter, in téz -
mény ve ze tő), a te le pü lé sün kön és
kör nyé kén foly ta tott gaz da sá gi, kul -

tu rá lis és sport te vé keny ség. Vá ro sun -
kon kí vül a Gal ga völ gyé ből és Nóg -
rád me gye dé li ré szé ből is vá lasz tot -
tunk in ter jú ala nyo kat, akik a rend -
szer vál tás előtt po li ti kai ok ból hát -
rányt szen ved tek (in ter nál tak, po li -
ti kai el ítél tek vol tak).

A pá lyá zat be fe je zé sé hez kö ze led -
ve álljon itt azoknak a tanulóknak a
neve, akik sok eset ben a sza bad  ide jü -
ket is fel ál doz va, ha tal mas lel ke se dés -
sel, oda fi gye lés sel és nem utol só sor ban
je len tős szak mai tu dás sal se gí tet ték
vál lal ko zá sunk si ke rét: Csor dás Ju li an -
na (9. a), Nagy An na (9. c), Mez ricz -
ky Kit ti (9. d), Ba logh Csen ge (10. a),
Ben ke Ben ce (10. a), Ben ke Fran cis ka

(10. a), Erős Ri chárd (10. a), Fo dor
Ádám (10. a), Mol nár Or so lya (10. a),
Nagy Bá lint (10. a), Sá ra At ti la (10. a),
Tol di Fan ni (10. a), Val csák Lil la
(10. a), Ju hász Vik tó ria (10. b), Papp Vi -
vi en (10. c), Ga rai La u ra (11. a), Mas -
c hek Va len ti na (11. a), Bab ka An na
(11. c), Deb rő di Bog lár ka (12. a).

A pá lyá zat in ter júi a www.em lek -
pon tok.hu hon la pon el ér he tő ek. Bí -
zunk ben ne, hogy e cikk ol va sói kö -
zül so kan fel ke re sik ezt a web ol dalt.

g Koncz Ist ván

TÁ M OP 3.2.9

Au dio vi zu á lis em lék gyűj tés
Az aszó di evan gé li kus gim ná zi um -
ban az in téz mény név adó já ra em lé -
kez ve ren dez ték meg már ci us 11-én
a Pe tő fi-na pot.

Az egész na pos ren dez vény egyik
cél ja az volt, hogy a ta nu lók az is ko -
la egy ko ri di ák já nak élet mű vé vel új -
sze rű meg kö ze lí tés ben ta lál koz has -
sa nak: a ki seb bek ve tél ke dő kön, mú -
ze um lá to ga tá son ve het tek részt, a na -
gyob bak elő adást hall gat hat tak meg
az aszó di Pe tő fi-kul tusz ról vagy ép -
pen Fe ren czi György ze nés úti film jét
te kint het ték meg. 

A fel sőbb év fo lya mok di ák jai meg -
ele ve nít het ték a ma gyar re form kor
nagy ja it: Pe tő fi uno ka test vé ré nek,
Or lay Pet rich So má nak a fest mé nyét
élő kép pé for mál va né hány perc re

ma guk is Ka zin czy vá, Kis fa lu dy vá
vál toz hat tak. Az is ko la egyik tan ter -
me pe dig ezen a na pon Pil vax ká vé -
ház zá ala kult, ahol nem csak fi nom
sü te mé nyek kel vár ták a ven dé ge ket,
de ar ra is le he tő ség nyílt, hogy bár -

ki Pe tő fi sze re pé be búj jon, s ezt a ká -
vé há zi fo tog rá fus meg is örö kí tet te.

A Pe tő fi-na pon az érett sé gi előtt
ál ló di á kok Fe ke te Raj mund Eu ró pai
Uni ó ról szó ló elő adá sán ve t tek részt,
ahol kom mu ni ká ci ós tech ni ká kat is

el sa já tít hat tak. A más fél órás in ter -
ak tív elő adás után Gár dos Pé ter film -
ren de ző vel ta lál koz hat tak, aki Tré fa
cí mű film jé ről, a film alap já ul szol gá -
ló Kosz to lá nyi De zső-no vel lá ról és
nem rég meg je lent el ső re gé nyé ről, a
Haj na li láz ról me sélt az ér dek lő -
dők nek. 

Mi köz ben az is ko la épü le té ben
elő adá son, kö zön ség ta lál ko zón vet -
tek részt, vagy ép pen tánc ház ban
rop ták a fi a ta lok, az aszó di evan gé -
li kus gyü le ke zet gyü le ke ze ti ter mé -
ben is prog ram zaj lott: Sza bó Ba lázs
ének mon dó Pi linsz ky Já nos és Rad -
nó ti Mik lós köl te mé nye it éne kel te gi -
tár kí sé ret tel. A kon cert tel pár hu za -
mo san Det re Já nos es pe res mu tat ta
be az evan gé li kus temp lo mot mint a

vá ros egyik leg fon to sabb mű em lé két.
A Pe tő fi-nap a ver se nyek ér té ke lé sé -
vel és dí ja zá sá val zá rult. Re mél jük, jö -
vő re – már ci us idu sa előtt – új ra ta -
lál ko zunk!

g Ze man Csa ba

Pe tő fi-nap Aszó don

vá sár lók, ame lye ket ed dig már meg -
szok hat tak, ha nem a szer ve zők ál tal
ké szí tett sü te mé nye ket, ínyenc sé ge -
ket is. 

Az au lá ban ping pon go zás ra, cso -
csó zás ra volt le he tő ség a szü ne tek -
ben. A kis di á kok, hogy ki él hes sék

kre a ti vi tá su kat, hét fő dél utá ni prog -
ram ként gyön gyöt fűz het tek, és az el -
ké szült ék sze re ket ha za vi het ték aján -
dék ba sze ret te ik nek. Se gít sé gük re
Pablényi Edina teológushallgató és

Sza bó And rás né ta nár nő volt, aki
meg ta ní tot ta őket, ho gyan tud nak
egy sze rű en és gyor san szép nyak lán -
cot ké szí te ni. 

Di ák ja ink min den nap jó té kony sá -
gi kon cer ten ve het tek részt, mely nek
elő adói is ko lánk ta nu lói vol tak. A be -

lé pő jegy jel ké pes árá ért cse ré be szin -
tén mo solyt kap hat tak, akik nem
saj nál ták a szü ne te i ket és dél után ja -
i kat egy kis ze né ért fel ál doz ni.

A sok-sok mo soly, ame lyet a hét

fo lya mán a di á kok össze gyűj töt tek,
az ebéd szü net ben volt be vál ha tó.
Tíz mo soly ért egy csil la got; az au -
lá ban ta lál ha tó fa li új sá gon min den -
ki nyo mon kö vet het te, me lyik osz -
tály nak hány csil la ga gyűlt össze.
Ter mé sze te sen a leg több csil la got
össze gyűj tő osz tály mun ká ja nem
ma radt ju ta lom nél kül, az ő nye re mé -
nyük egy tor ta volt. 

Az osz tá lyok egész hé ten száz fo rin -
tos ér mé ket gyűjt het tek. Mi vel az ár -
víz ká ro sult csa lá dok nak nem csak
pénz re van szük sé gük az új ra kez dés -
hez, ezért idén ru ha gyűj tést is szer vez -
tünk. El ső sor ban már nem hasz nált,
de jó ál la pot ban lé vő ru há kat vár tunk.

A ka ri ta tív he tet hi va ta lo san is
le zá ró ese mény az is ko la au lá já ban
ren de zett is ten tisz te let volt. Az ez al -
ka lom mal össze gyűj tött ado má nyok
mind ab ba a jel ké pes per sely be ke rül -
tek, amellyel a ká ro sul ta kat kí ván tuk
se gí te ni. Idén az egész is ko la össze -
fo gá sá val 270 ezer fo rin tot si ke rült
össze gyűj te nünk. Eh hez min den ki -
nek a se gít sé gé re szük sé günk volt, és
a ta pasz ta la tok sze rint meg is kap tuk
ezt. Is ko lánk is mét be bi zo nyít hat ta,
hogy mű kö dik az evan gé li kus lel kü -
let a fa la kon be lül és kí vül, hi szen
össze fo gás nél kül ezt nem tud tuk vol -
na meg va ló sí ta ni.

Kö szön jük min den ki nek a se gít sé -
gét, aki bár mi lyen for má ban is hoz -
zá já rult, hogy össze tud juk gyűj te ni
ezt az ado mányt!

g Pász tor Edi na (11. b)

ezt a szót tőlem hallanod!”

 solyt gyűj töt tünk
ka ri ta tív hét
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b Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar
Sza bad egye tem Egye sü let és a
Ma gyar Pax Ro ma na Zsi na ti
Klub kö zös bu da pes ti ren dez vé -
nye vár ta az ér dek lő dő ket Nők az
egy ház ban cím mel már ci us 21-
én a Há ló Kö zös sé gi Köz pont -
ban. Be szél ge tés re in vi tált a meg -
hí vó, hogy a Bib lia alap ján ke res -
sünk vá la szo kat a fel me rü lő kér -
dé sek re a há rom tör té nel mi ke -
resz tény fe le ke zet egy-egy női
kép vi se lő jé nek – Ba logh Ju dit
ka to li kus teo ló gus nak, Kar say
Esz ter re for má tus lel kész nek és
e so rok író já nak – rész vé te lé vel.
A be szél ge tést Hu szár Ág nes
nyel vész, gen der ku ta tó ve zet te,
aki re for má tus lel kész nők ről
írott ta nul má nya men tén vet te
sor ra a kér dé se ket. Aláb bi gon -
do la ta im a be szél ge tés alap ján
fo gal ma zód tak meg. 

Az em be ri ség tör té ne té ben év szá za -
do kon, év ez re de ken át nem volt kér -
dés a nő he lye és hely ze te. Ki je löl te
azt szá má ra egy olyan tár sa dal mi
rend, amely ben a fér fi ak ha tá roz tak
meg min dent, a fér fi ak ural tak min -
dent, és a fér fi ak a ha tár vo na lat – em -
ber és em ber kö zött – a ne mi kü lönb -
sé gek men tén húz ták meg.

Fér fi nő nek, nő fér fi nak far ka sa
A 20. szá zad ban azon ban meg ren dült
ez az év szá za dos, év ez re des rend. A
nők is el kezd tek ar ra tö re ked ni, ami
ad dig a fér fi ak ki vált sá ga volt: meg -
ha tá roz ni min dent, ural ni min dent.
S – mi lyen kü lö nös – a női nem har -
cos kép vi se lői ugyan ott húz ták meg
a ha tár vo na lat em ber és em ber kö -
zött, ahol a női ne met el nyo mó fér -
fi ak: a ne mi kü lönb sé gek men tén.

Mint ha pusz tán az, hogy va la ki
fér fi vagy nő, az élet min den te rü le -
tén egy for mán hang sú lyos len ne;
mint ha az azo nos nem egy út tal min -
den re vagy majd nem min den re ki ter -
je dő ha son ló sá got is je len te ne. Mint -
ha a ne mi ség meg ha tá roz ná az ér dek -
lő dést, a pá lya vá lasz tást, az el vég zett
mun ka mi nő sé gét és az al kal mas sá -
got egy adott fel adat ra, hi va tás ra. Ha -
son ló ez ah hoz, amit egy svéd gyer -
mek vers így fo gal maz meg: „A fel nőt -
tek fur csák né ha. Azt hi szik, elég
össze te rel ni két »al kal mas ko rú«
gye re ket, és a két gye rek au to ma ti ku -
san jó ha ver lesz.”

Az ádáz küz de lem be ter mé sze te -
sen a Bib li át is be von ják mind két ol -
da lon. Fel te szik a mind annyi unk ál -
tal is mert kér dé se ket: Mi lyen he lyet
je löl ki Is ten a te rem tés ben a nő nek?
Bű nö sebb-e a nő, mint a fér fi? Le het -
nek-e nők pa pok az egy ház ban, vál -
lal hat nak-e lel ké szi szol gá la tot, vagy
hall gat ni uk kell a gyü le ke zet ben? S
ter mé sze te sen ott sze re pel a min den -
kit fog lal koz ta tó kér dés: Ma gyar or -
szá gon lesz-e va la ha is női püs pö ke
va la mely ke resz tyén fe le ke zet nek? 

Ál lás pont tól füg gő en hasz nál ják
érv ként és el len érv ként a Bib li át ön -
ma guk iga zá nak alá tá masz tá sá ra és
a má sik vé le mé nyé nek cá fo la tá ra.
Pe dig a Bib lia nem vé le mé nye ket
alá tá masz tó vagy cá fo ló könyv. A
Bib lia Is ten igé je. Vagy is olyan könyv,
amely ben Is ten ma ga adja meg kér -
dé se ink re a vá laszt, ame lyet az tán hit
ál tal el fo ga dunk, vagy hi tet le nül el -
uta sí tunk; amely a Lé lek ál tal sa já -
tunk ká vá lik, vagy – a bűn ben meg -
ma rad va – há tat for dí tunk ne ki.

Fag gas suk a Bib li át!
Min den al ka lom mal, ami kor az ádáz
küz de lem fel lán gol fér fi és nő kö zött,
és szük sé ges tisz táz ni, hol a he lye fér -

fi nak és nő nek e vi lág ban, s ami kor
mind ket tő ha tár vo na lat húz a két
nem kö zé, hogy meg sze rez ze az
ural mat, a Bib li á hoz, Is ten igé jé hez
kell for dul ni és fag gat ni: ho gyan van
mind ez Is ten te rem tő aka ra ta sze rint?
Mi ért van mind ez ma úgy, aho gyan
van; és mi vé le het mind ez Krisz tus
meg vál tá sa ál tal egy há zá ban, az új -
já szü le tet tek kö zös sé gé ben?

A fér fi és a nő egy
A Bib li á ból cso dá la tos is te ni aka rat tá -
rul elénk. Is ten em bert te remt, aki fér -
fi és nő (1Móz 1,27), aki együtt, kö zös -
ség ben él he ti meg a ma ga em ber sé -
gét, aki együtt, kö zös ség ben él het,
mert lé té nek alap ja nem a ma gány, az
in di vi du á lis élet. Ha son ló vá te rem tet -
te eb ben Is ten az em bert ön ma gá hoz,
hi szen a kö zös ség alap ja az egy Is ten
kö zös sé ge a Szent há rom ság ban, az
Atya, a Fiú és a Szent lé lek kö zös sé gé -
ben. Ami jó az Is ten nek, azt ad ja át az
em ber nek is. 

Nem is cso dál koz ha tunk te hát,
hogy amíg csak egy em ber lé te zik, ad -
dig a te rem tés még nem tel jes. Hi á -
ba van ál la tok so ka sá ga, hi á ba ad hat
ne vet, az az ve he ti bir tok ba az egyet -
len em ber a nö vény- és ál lat vi lá got,
tár sat nem ta lál. Sen ki nem olyan,
mint ő, ezért va la mi még nem jó:
„Nem jó az em ber nek egye dül len -
ni…” – mond ja az Is ten (1Móz 2,18).

Az em ber még sa ját ne mét sem
tud ja fel is mer ni, de je len tő sé ge sincs
ne mi ho va tar to zá sá nak mind ad dig,
amíg nincs má sik em ber, aki ugyan -
az, még is más, mint ő. A te rem tés -
tör té net ezt egy szó já ték kal fe je zi ki:
„Asszony em ber le gyen a ne ve: mert
fér fi em ber ből vé te tett.” (A hé ber ís –
„fér fi” – és is sá – „asszony” – sza -
vak sze re pel nek itt az ere de ti ben;
1Móz 2,23.)

A fér fi és a nő kö zös sé ge Is ten te -
rem tő aka ra ta sze rint har mo ni kus,
fel hőt len, egy más ja vát szol gál ja. Is -
ten kul túr pa ran csa – „Sza po rod ja tok,
so ka sod ja tok… Ural kod ja tok…”
(1Móz 1,28) – mind ket tő jük nek szól.
Együtt, kö zös ség ben él jék éle tü ket és
ne vel jék gyer me ke i ket, se gí tő társ -
ként tá mo gat va a má si kat a hi va tás
gya kor lá sá ban, a dön té sek meg ho za -
ta lá ban, az élet egyén re ki mért te en -
dő i ben. Váll vet ve áll ja nak egy más
mel lett jó ban és rossz ban.

A bűn kü lö nít el
Ezt a jó, har mo ni kus, tel jes kö zös sé -
get ron tot ta meg a bűn, az, hogy az
em ber, aki fér fi és nő együtt, in kább
bí zott a szá má ra is me ret len kí gyó ban,
mint az őt te rem tő, őt min den jó val
meg ál dó Is ten ben. A bűn eset tör té -
ne te vi lá go san ki fe je zi, hogy a ha tár -
vo na lat fér fi és nő kö zött a bűn húz -
za meg, hi szen a bűn kész te ti őket ar -
ra, hogy tet tük fe le lős sé gét a má sik -
ra igye kez ze nek há rí ta ni, és bű nük
okát a má sik ban (a má sik nem ben)
ke res sék, ne pe dig sa ját szí vük Is ten
irán ti bi zal mat lan sá gá ban. Eb ből
ered az tán a fér fi és a nő ha tal mi har -
ca, a mai ádáz küz del mek is mind.

Pe dig Is ten igé je új ra és új ra ta nít -
ja, hir de ti, hogy a ha tár vo nal nem a
fér fi és a nő kö zött (mint aho gyan
nem a bőr szín men tén vagy nem ze -
ti sé gi ala pon) hú zó dik, ha nem a bűn
és a bűn te len ség kö zött. De mi ép pen
bű nös vol tunk mi att va gyunk kép te -
le nek ezt meg lát ni. Ezért örök zöld té -
ma az, hogy Pál apos tol sza va – „az
asszo nyok hall gas sa nak a gyü le ke ze -
tek ben” (1Kor 14,34) – mit je lent.
Ezért örök zöld té ma az, hogy mi vel
a ti zen két apos tol mind fér fi volt, le -
het-e apos to li szol gá lat ban nő. Ezért
örök zöld té ma a nők or di ná lá sa, mi -
vel az ószö vet sé gi pap sá got csak fér -
fi ak al kot ták.

Krisz tus ban új te rem tés
De mi a Bib lia vá la sza ezek re a kér -
dé sek re? Pál apos tol ar ról is be szél a
Ko rinthu si le vél ben, hogy az asszo -
nyok, ha pró fé tál nak a gyü le ke zet ben,
ak kor fe dett fő vel te gyék azt (vö.
11,5). Ha ezt a két mon da tot egy más
mel lé ál lít juk, ak kor vá lik lát ha tó vá,
hogy Pál til tá sa nem a női nem nek
szól, ha nem azok nak a nők nek, akik
nem a Szent lé lek in dít ta tá sá ra szól -
nak a gyü le ke zet ben, ha nem csu pán
a „ma gu két” akar ják mon da ni.

A ti zen két apos tol ki vá lasz tá sa
sem ne mi szem pon tok alap ján tör -
tént, ha nem azért, hogy Já kób ti zen -
két fi á nak szim bó lu mát hor doz za,
akik az ószö vet sé gi nép egy-egy tör -
zsé nek név adói, ős atyái. A ti zen két
apos tol így Is ten új né pét, az új Iz ra -
elt jel ké pe zi, s azt a tar tal mat hor doz -
za, hogy Jé zus Krisz tus ban min den
új já lesz: az ó szö vet sé get fel vált ja az
új. Is ten új né pe a Krisz tus ban hí vők
kö zös sé ge, az egy ház lesz. 

A bib li kus mon da ni va ló alap ján a
nők or di ná lá sá nak kér dé se he lyett in -
kább az a kér dés kí ván ko zik ide,
hogy a ró mai egy ház mi ért be szél ma
is ál do zó pap ság ról, ami kor az ószö -
vet sé gi kul tusz ide je be fe je ző dött
Krisz tus ál do za tá val…

Csak tanítvány van
Jé zus kö rül – bár ko rá nak rend je ezt
egy ál ta lán nem en ged te meg – min -
dig ott vol tak a nők. Lu kács evan gé -
lis ta ta nús ko dá sa sze rint né há nyan
ugyan úgy együtt jár tak ve le, mint a ti -
zen ket tő (vö. Lk 8,2). A ke reszt lá bá -
nál pe dig Já no son kí vül nem is ma radt
fér fi ta nít vá nya Jé zus nak, csak nők. S
va jon el vi tat ha tó-e Má ria Mag dol ná -
tól a kül de tés, akit a fel tá ma dott Jé -
zus bíz meg, hogy hir des se – nem is
akár kik nek: a ti zen ket tő nek – fel tá -
ma dá sá nak öröm hí rét? 

Jé zus Pé ter nek mon dott sza vai – „Te
Pé ter vagy, és én ezen a kő szik lán épí -
tem fel egy há za mat…” (Mt 16,18) – oly
hang sú lyos sá vál tak, hogy a pá pa ság
in téz mé nyét épí tet ték rá. Hát ép pen
a Má ri á nak adott kül de tés vol na sem -
mis, csu pán azért, mert Má ria nő volt?

Ép pen eb ben az igé ben lát szik meg
új ra, hogy Jé zus ban és Jé zus ál tal a bűn
lét re hoz ta tö rés vo na lak – a fér fi és nő
kü lön bö ző sé gét és ön ál ló sá gát túl -
hang sú lyo zó pró és kont ra ha tal mi ér -
vek – el tűn nek. Jé zus ban új ra eggyé
vá lik az, amit a bűn ket té sza kí tott. A
fér fi és a nő har ca be fe je ző dik, és az
em ber al kal mas sá vá lik an nak a har -
mó ni á nak, kö zös ség nek a meg élé sé -
re, amely re Is ten meg te rem tet te. Pál
apos tol is er re mu tat rá, ami kor így
szól: „Krisz tus ban te hát nincs zsi dó,
sem gö rög…, sem fér fi, sem nő…” (Gal
3,28) Krisz tus ban csak ta nít vány van.
Ő az új já szü le tett em ber, aki vég zi azt
a szol gá la tot, ame lyet Ura rá bí zott, és
amely hez ka riz mát, az az te het sé get,
fel ké szült sé get, al kal mas sá got is ka -
pott. S e szol gá lat ban ki nek-ki nek
ado má nya sze rint töb bé már nem az
a hang sú lyos, hogy fér fi vagy nő az, aki
kap ta és vég zi, ha nem az, hogy hű sé -
ges-e ben ne mind ha lá lig.

Női püs pök?
Lesz-e va la ha Ma gyar or szá gon női
püs pök? Bi zo nyá ra. De a Bib lia alap -
ján most már nem fe led het jük: a lé -
nye ges kér dés nem az, hogy fér fi vagy
nő, ha nem az, hogy aki püs pök lesz,
ren del ke zik-e azok kal a ka riz mák -
kal, ame lyek nél kü löz he tet le nek a
püs pö ki szol gá lat ban, s egy há zunk né -
pe en nek alap ján vá laszt ja-e ki püs pö -
két a lel ké szek kö zül, még ak kor is, ha
az a lel kész ép pen ség gel nő. De ak kor
is, ha az a lel kész ép pen ség gel fér fi!

g Isó Do rottya
evangélikus lelkész

Nők az egy ház banA Har mat Ki adó el in dí tot ta új web áru há zát. A www.12ko sar.hu hon lap -
ra kat tint va több ne ves ke resz tény ki adó köny ve it is be sze rez he tik, il let -
ve kü lön fé le aján dék tár gya kat vá sá rol hat nak, a fa li ó rá tól a ké pes la pig.
Szé les vá lasz ték kal, fo lya ma tos ked vez mé nyek kel, ak ci ók kal vár juk az ér -
dek lő dő ket!

H I R D E T É S

Ked vez mé nyes utó sze zon Ba la ton szár szón,
az Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban
au gusz tus 22. és szep tem ber 5. kö zött!
Sze re tet tel vá runk min den kit, aki sze ret né pi he né sét, tes ti-lel ki fel töl -
tő dé sét az utó sze zon ban, ked vez mé nyes áron Ba la ton szár szón el töl te -
ni. In téz mé nyünk köz vet len part mel let ti fek vé se fe lejt he tet len él -
ményt nyújt min den ven dé günk szá má ra.
Árak:
• Au gusz tus 22–29. kö zött: fel nőtt (14 év fe lett): 5400 Ft/fő/nap (18 év

fe lett + 400 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gyer mek (3–14 év kö zött):
2700 Ft/fő/nap

• Au gusz tus 29. – szep tem ber 5. kö zött: fel nőtt (14 év fe lett): 5000
Ft/fő/nap (18 év fe lett + 400 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gyer mek
(3–14 év kö zött): 2500 Ft/fő/nap

3 éves kor alatt in gye nes a rész vé tel. A je lent ke zők nek 30 elő le get szük -
sé ges fi zet ni ük. Az árak a szál lás és a tel jes el lá tás (reg ge li, ebéd, va cso -
ra) költ sé gét is tar tal maz zák. Tur nus sze rint ér ke zés hét főn a dél utá ni
órák ban, a kez dő ét ke zés a va cso ra, a tá vo zás nap ján (hét főn) a zá ró ét -
ke zés az ebéd; egy vagy két hét re le het je lent kez ni, a tur nus meg bon -
tá sá ra nincs le he tő ség.

To váb bi in for má ció és je lent ke zés az in téz mény hon lap ján: http://ba -
la ton szar szo.lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Nyá ri kán tor kép ző tan fo lya mok
A fó ti evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel vár ja a kán to ri szol -
gá lat ra ké szü lő ket az idei nyá ri bent la ká sos tan fo lya mok ra. A tan fo lya -
mok idő pont jai (és ve ze tői) a kö vet ke zők:

1. tan fo lyam: jú ni us 23. – jú li us 9. (Ben ce Gá bor)
2. tan fo lyam: jú li us 14–30. (Aba ffy Nó ra)
3. tan fo lyam: au gusz tus 2–18. (Ker tész Bo tond)
Je lent kez ni le vél ben vagy e-mai len le het (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.,

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. 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. To váb bi in for má ció a
Kán tor kép ző In té zet hon lap ján (http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu) ta lál -
ha tó. Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 25.

H I R D E T É S

Az Eu ró pá ban is egy re lep le zet le neb bül ter je dő ag resszió
mi att indí tott, Bé ke hul lá mok a Du nán el ne ve zé sű nem zet kö zi
rendezvény so ro zat ma gyar or szá gi köz pon ti prog ram ja:

El len tá ma dás –
le fegy ver ző sze líd ség!
(Róm 12,21)

Ta lál koz zunk áp ri lis 20-án a bu da pes ti De ák té ren,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) szer ve zé sé ben
18 óra kor meg ren de zen dő öku me ni kus is ten tisz te le ten
és az azt meg elő ző kon fe ren ci án!

Kon fe ren cia: 15.00–17.30 
Hely szín: De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter me

Is ten tisz te let: 18.00–19.00 
Hely szín: De ák té ri evan gé li kus temp lom

Elő adók/szol gá lat te vők: Ba log Zol tán, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um tár sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lős ál lam tit ká ra •
Cla u dia Dun c kern, a ba jor tar to má nyi evan gé li kus egy ház re fe ren -
se, a Bé ke hul lá mok a Du nán ren dez vény so ro zat fő szer ve ző je •
Gáncs Pé ter, az MEE elnök-püs pö ke • Re in hard Guib, a Ro má ni ai
Evan gé li kus Egy ház (szász) püs pö ke • Mi loš Klá tik, a Szlo vá ki ai
Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke • Krá nitz Mi hály teo ló gi ai ta nár,
az Ut Unum Sint Öku me ni kus In té zet el nö ke • Ste in bach Jó zsef,
a Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs pö ke • Víz Pé ter,
a CSI Ma gyar or szág igaz ga tó ja • …és még so kan má sok.

H I R D E T É S
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„Ha a bú za szem nem esik a föld be,
és nem hal meg, egy ma ga ma rad; de
ha meg hal, sok szo ros ter mést hoz.”
(Jn 12,24)

Böjt ne gye dik he té ben az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi az élet Ke nye rét,
Jé zust kí nál ják fel meg erő sí té sül a ke reszt fe lé tar tó, fél úton lé vő za rán dok -
se reg nek. Mert min den kor „az Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm” (GyLK
683). Krisz tus ál do za ta a böj ti örö münk for rá sa, ezért: „Örül je tek Je ru zsá -
lem mel!” (Ézs 66,10) Mi „ar ról is mer tük meg a sze re te tet, hogy Jé zus az ő
éle tét ad ta ér tünk” (1Jn 3,16; LK). Fe dez zük fel, hogy ez öröm hír for rá sát csak
„egy szám mal ki sebb” ige hely rej ti: az arany evan gé li um (lásd Jn 3,16). Jé zus
Urunk éret tünk, he lyet tünk, mi at tunk vál lal ta a bú za mag sor sot; te hát „ha
va la ki ne kem szol gál, en gem kö ves sen; és ahol én va gyok, ott lesz az én szol -
gám is” (Jn 12,26). Az Atya meg di cső í tet te Fi át, ezért Pál Is tent di cső í ti mi -
ve lünk: „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, az ir ga lom Aty -
ja…” (2Kor 1,3) Is ten jó sá ga min den gyer me két hű ség re kö te le zi, mert ő a sok -
éves föl di és a negy ven éves pusz tai ván dor lás so rán lel ki ke nyér rel és „man -
ná val táp lált (…). Így ad ta tud tod ra, hogy nem csak ke nyér rel él az em ber, ha -
nem mind az zal él az em ber, ami az Úr szá já ból szár ma zik.” (5Móz 8,3) „…az
Is ten ke nye re a menny ből száll le, és éle tet ad a vi lág nak.” Jé zus így je len ti ki
ön ma gát: „Én va gyok az élet ke nye re”, s „ha va la ki eszik eb ből a ke nyér ből,
él ni fog örök ké” (Jn 6,33.48.51). Jób bal együtt  vall juk-e, hogy az Úr is ten nek
min dig iga za van? „Igaz, tu dom, hogy így van: hogy is le het ne iga za az em -
ber nek Is ten nel szem ben?” „Mert ő nem em ber, mint én”, és „nincs is köz tünk
dön tő bí ró” (Jób 9,2.32.33). Jé zus gyü le ke ze té nek tag jai meg vall hat ják, hogy
aki a Krisz tus ban ma rad, az meg ma rad a sze re tet ben. Ez az iga zi ta nít vány -
ság je le és pró ba kö ve is: „…hogy úgy sze res sé tek egy mást, aho gyan én sze ret -
te lek ti te ket. (…) hogy az én örö möm le gyen ben ne tek, és örö mö tök tel jes sé le -
gyen.” (Jn 15,12.11) A bú za szem sor sot Pál is is me ri: „…éle tünk fo lya mán szün -
te len a ha lál ré vén ál lunk Jé zu sért, hogy a Jé zus éle te is lát ha tó vá le gyen ha -
lan dó tes tünk ben.” Ő hit ál tal már lát ja a nagy, örök di cső sé get is, mely nek
ré sze se lesz; tud ja, hogy Is ten „Jé zus sal együtt min ket is fel tá maszt, és ma -
ga elé ál lít ve le tek együtt” (2Kor 4,11.14). Ez jó pász to runk e föl di kül de té se:
„Azért sze ret en gem az Atya, mert én oda adom az éle te met, hogy az tán új -
ra vissza ve gyem.” (Jn 10,17) Az ő ju hai hi szik: Jé zus a Krisz tus, telj ha tal mú
és en ge del mes Fiú Is ten, az Atyá val egy lé nye gű Úr, aki má sik Párt fo gót, az
igaz ság Lel két ígé ri az őt sze re tők nek: „Azon a na pon meg tud já tok, hogy én
az Atyám ban va gyok, ti én ben nem, én pe dig ti ben ne tek.” (Jn 14,20) „S ben -
nem jó he lyen vagy tok, mert én csu pa igaz ság, élet és üd vös ség va gyok. Ti
ma ga tok ban kár ho zot tak vagy tok, de ben nem ál dot tak és üd vö zül tek.” (Lu -
ther) „Min den kor ve led va gyok, / Jé zus Krisz tus, én Meg vál tóm! (…) // Te
ta ná csolsz en ge met / (…) Szent lel ked del. // (…) Te vagy egyet len öröm – /
Más ban nem gyö nyör kö döm.” (EÉ 394,1.2.3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A di a kó nu si szol gá lat ra va ló fel ké szü -
lé sem so rán 1946-ban a Kiss Sán dor
ál tal írt, Pé ter apos tol má so dik le ve -
lé nek ma gya rá za ta cí mű köny vet
ta nul má nyoz tam (meg je lent 1944-
ben Pá pán, a fő is ko lai nyom dá ban;
fe le lős ki adó: Szíj Re zső). Már ek kor
kü lö nö sen meg ra gad ta fi gyel me met,
hogy mi lyen ke resz tény eré nyek kel
kell ren del kez nem hí vő éle tem so rán.
Az er ről szó ló fe je ze tet ak kor kü lö -
nös fi gye lem mel ta nul má nyoz tam,
most pe dig új ra szük sé gem volt a
ben ne fog lal tak át gon do lá sá ra.

Kü lö nö sen meg ra gad tak a pé te ri
le vél el ső fe je ze té nek 5–7. ver sei:
„Ép pen ezért min den igye ke ze te tek kel
azon le gye tek, hogy hi te tek erő ben
mu tat koz zék meg, erő tök pe dig is me -
ret ben, az is me ret vi szont ön ura -
lom ban, az ön ura lom tü re lem ben, a
tü re lem is ten fé le lem ben, az is ten fé le -
lem atyánk fi ai sze re té sé ben, az atya -
fi ak sze re te te pe dig a min den ki iránt
va ló sze re tet ben.”

Hang sú lyoz za ez a sza kasz: min -
den igye ke ze tünk kel azon le gyünk,
hogy a lel ki kin cse in ket gya ra pít suk.
Mi vel Is ten től so kat kap tunk, so kat
is vár tő lünk. Leg fő kép pen azt, hogy
a nyert ke gyel mi aján dé kok ál tal to -
vább fej lőd jön, ki tel je sed jen lel ki éle -
tünk. Az apos tol a gya kor la ti ke resz -
tény ség re kí ván ja fel hív ni a fi gyel met.
Ha ugyan is ke resz tény sé günk nem
hoz za ma gá val a lel ki éle tünk meg -
úju lá sát, ak kor ke resz tény sé günk
nem ke resz tény ség.

Az apos tol sze rint a ke resz té -
nyek hi té nek erő ben kell meg mu tat -
koz nia. Aki az Is ten től hi tet nyert,
an nak er ről cse le ke de té vel, be szé dé -

vel, egész éle té vel bi zony sá got kell
ten nie. Ez er köl csi erőt és lel ki ál do -
zat vál la lást je lent.

Erő tök pe dig is me ret ben mu tat -
koz zék meg – ír ja to vább az apos tol.
Azért, hogy bi zony ság té te lünk erő -
pa zar lás sá ne vál jék, ha nem min dig
a leg jobb idő pont ban, meg fe le lő he -

lyen és al kal mas mó don tör tén jék. Ez
azt je len ti, hogy meg kell ér te nünk
Is ten aka ra tát, s ah hoz kell iga zí ta -
ni cse le ke de te in ket. Az iga zi is me -
ret nem sza kad hat el Krisz tus tól,
mert a va ló di tu do mány tud ja, hogy
ké pes sé ge in ket Is ten nek kö szön -

het jük, és is me re te ink csu pán rész -
is me re tek.

Ezért az iga zi tu dás ön is me ret re
sar kall, he lyes íté let al ko tás ra ta nít, és
ön ura lom ban mu tat ko zik meg. Az
ön ura lom pe dig alá za tos sá tesz, mert
ön ma gam le győ zé se so rán jut ha tok
csak hoz zá.

Aki ara tott már győ zel met ön -
ma gán, az tud ja, hogy a győ zel met ki -
vív ni nem le het má ról hol nap ra – tü -
re lem, ki tar tás nél kül gon dol ni sem
le het rá. A tü re lem az ön ura lom pró -
 ba kö ve. Ki tu dok-e tar ta ni az en gem
érő csa pá sok, csa ló dá sok, nél kü lö zé -

sek kö zött, s el le ne tu dok-e áll ni a
csá bí tá sok nak? Ha van tü rel mem, ha
tu dok vár ni a sza ba dí tó ke gye lem re,
ak kor a győ ze lem nem ma rad hat el.
De ha nincs tü rel mem, ha a „most
vagy so ha” em be re va gyok, ak kor biz -
to san el vesz tem.

A tü re lem nek is ten fé le lem ben kell
meg mu tat koz nia. Mi az is ten fé le lem?
Tud ni azt, hogy az éle tem Is ten től
függ, s en nek mind szó ban, mind
tett ben, imád ság ban és élet mód ban
ki fe je zést ad ni. Az is ten fé lő em ber
éle té nek kö zép pont ja Is ten, akit fél,
tisz tel, sze ret és imád.

Az is ten fé le lem nek em ber tár sa ink
fe lé atyánk fi ai sze re té sé ben kell meg -
mu tat koz nia. Az eb ből adó dó sze re -
tet min den em bert ma gá ban fog lal,
még az el len sé ge in ket is (Mt 5,44). A
sze re tet bib li ai ér te lem ben so ha sem
ér ze lem, nem áb rán dos vi lág test vé -
ri ség, nem is ál ta lá nos em ber sze re -
tet, ha nem ál lan dó kész ség, mely ar -
ra irá nyul, hogy fe le ba rá tunk kal jót
te gyünk, meg óv juk a go nosz tól; a
sze re tet tett és aka rat, mely nek cél -
ja fe le ba rá tunk nak az üd ve, s ezért
min den re ké szek va gyunk. A sze re -
tet lé nye ge: se gí te ni fe le ba rá tun kat
oda, aho va ne ki Is ten aka ra tá ból
jut nia kell(ene), az üd vös ség út já ra.

Ez a sze re tet iga zá ban vé ve szol gá -
lat min den ki iránt, aki a kö ze lünk ben
van, aki vel ta lál ko zunk. A sze re tet el -
ső sor ban azok ra vo nat ko zik, akik kel
érint ke zünk. De túl ezen – a misszi -
ói pa rancs ér tel mé ben – fe le lős sé get
hor do zunk olyan em be re kért is,
akik kel sze mé lye sen nem ta lál ko -
zunk. Felelősek vagyunk sze mé lyes el -
len sé ge in kért is. Mert a sze re tet alap -

ja Is ten sze re te te, aki Egy szü löt tét el -
len sé ge i ért is ha lál ra ad ta. 

Ezek után jöt tem rá, hogy ön vizs -
gá la tot kell tar ta nom, kü lö nös kép -
pen a tü re lem és ön ura lom te kin te -
té ben. Bűn bá nó szív vel bo rul tam le
mennyei Atyám előtt, és kér tem:
„Öld meg, oh, Jé zu som ben nem az
ént” (a 133. hal le lu ja ének 2. vers sza -
ka szá ból), így le gyen se gít sé gem re,
ami kor tü rel met len sé gem mel meg -
za va rom má sok bé ké jét, s ön ura lom
he lyett in du la tok lesz nek úr rá éle -
te men. 

Ta ní tó Mes te rem bűn bo csá tó sze -
re tet tel ölelt ma gá hoz, és el in dí tott
egy új, meg tisz tí tott lel ki úton. Le -
gyen ál dott ke gyel mes lel ki hely re iga -
zí tá sá ért! Öröm mel éne ke lem a 175.
hal le lu ja ének 2. ver sét: „De hogy le -
hetsz te győz tes, / kit bűn tart fog lyá -
ul? / Ha té ged is le győz het / a győ ze -
del mes Úr. / Csak össze tör ni en gedd
/ ke vély, bű nös szí ved, / Az Úr ke -
reszt jét fel vedd, s a győ ze lem ti ed.”

Vizs gál juk fo lya ma to san énün ket
és lel ki éle tün ket! Is ten Szent Lel ke
vi lá gos sá got fog te rem te ni szí vünk -
ben, pon to san meg vi lá gít ja énün ket,
rá mu tat óem be rünk bű nös ma rad vá -
nya i ra. Kér jük a Lé lek se gít sé gét,
hogy vér tez zen fel ben nün ket a hit
paj zsá val, így győz te sek le szünk az
óem be rünk el le ni har cunk ban. E
győ ze lem cso dá la tos bol dog sá got
je lent. 

En nek bol dog meg ta pasz ta lá sá ról
kí ván tam bi zony sá got ten ni. Ér de -
mes ezt az utat kö vet ni, mert e
győ ze lem kör nye ze tünk re is ha tás -
sal lesz.

g Szen czi Lász ló

Meg mu tat koz nak-e a ke resz tény eré nyek lel ki éle tem ben?

Hogy megy mos ta ná ban az üz le -
ted? És a kar ri e red hogy ala kul? Ta -
lán ép pen el bi zony ta la nod tál a jö vőt
il le tő en? Küsz ködsz? Még ha most jól
megy is min den, a ko ráb bi évek ben
va ló szí nű leg vol tak nagy fel ada tok,
ame lyek kel szem be kel lett néz ned.
Bi zo nyá ra ér tek csa pá sok is. 

Csa pá sok kal mind annyi unk nak
szem be kell néz nünk így vagy úgy, ez
az élet ré sze. Per sze a ba jokat, a ne -
héz sé geket nem ke re ssük. Sőt több -
nyi re úgy te kin tünk rájuk, mint amik
ak kor kö vet kez nek be, ha va la mi
„rossz fát tet tünk a tűz re”. Ami kor ke -
mé nyen dol go zunk, be tart juk a sza -
bá lyo kat, böl csen dön tünk, ak kor
jó lét, nem pedig gond, baj, ne héz ség
kel le ne hogy le gyen a ju tal munk.
Leg alább is sze ret nénk ezt hin ni. 

Az igaz ság azon ban az, hogy a ne -
héz sé gek nagy sze rű ta ní tó mes te re -
ink le het nek. So ha se fe lej tem el azt az
üz let em bert, aki fi a ta lon ta lál ko zott
a fa ji meg kü lön böz te tés kü lön bö ző
for má i val. Gerald el ke se red he tett
vol na, dö hös le he tett vol na az irán -
ta meg mu  tat ko zó elő íté let mi att, de
ő nem ezt vá lasz tot ta. Gyak ran mon -
do gat ta: „Kö szö nöm a ne héz sé get!” 

Szem be kel lett néz nie vele, és ez
erő sí tet te a jel le mét. Köz ben rá döb -
bent kor lá ta i ra is, vagy is hogy az őt
kö rül ve vő ese mé nye ket nem ő irá -
nyít ja. En nek a fel is me ré se ré vén
ke rült tar tal mas kap cso lat ba Is ten nel,
és ez az egész éle tét meg vál toz tat ta.
Gerald rá jött egy egy sze rű igaz ság -
ra, amely ak kor is ér vé nyes, ha a ke -
mény va ló ság ról, s ak kor is, ha sze -
mé lyes, il let ve szak mai si ker ről van
szó: „Min den re van erőm a Krisz tus -
ban, aki meg erő sít en gem.” (Fil 4,13) 

Az üz le ti és a szak mai élet ben
meg szok tuk, hogy sok min den a
ren del ke zé sünk re áll: bank, fon tos

mun ka tár sa ink, jól meg ha tá ro zott cé -
lok, stra té gi ai ter vek, ta pasz ta lat és
szak is me ret, anya gi ak. Büsz kék va -
gyunk ma gunk ra, „a sa ját ha junk nál
fog va is ké pe sek va gyunk ma gun kat
ki húz ni a gö dör ből”. Még is rá kell
döb be nnünk, hogy időn ként még a
leg na gyobb igye ke zet tel sem, min den
le he tő sé get ki hasz nál va sem va gyunk
ké pe sek le küz de ni azo kat az aka dá -

lyo kat, ame lyek kel szem be kell néz -
nünk. Ilyen kor gyak ran vissza em lék -
szem Jé zus sza va i ra: „..nél kü lem sem -
mit sem tud tok cse le ked ni.” (Jn 15,5) 

Te hát ho gyan fo gad hat juk a ne héz -
sé get ba rát ként, nem el len ség ként? A
Bib lia a kö vet ke ző ket mond ja. 

Te kint sük úgy, hogy a ne héz sé gek
épí tik a hi tün ket és erő sí tik a ki tar -
tá sun kat. Ugyan úgy, ahogy va la ki
egy re na gyobb sú lyo kat emel, hogy

nö vel je a fi zi kai ere jét, az élet ne héz -
sé gei – ahol élünk, ahol dol go zunk –
meg erő sít het nek ben nün ket lel ki -
leg. „Tel jes öröm nek tart sá tok, atyám -
fi ai, mi kor kü lön fé le kí sér té sek be es -
tek, tud ván, hogy a ti hi te tek nek
meg pró bál ta tá sa ki tar tást sze rez. A
ki tar tás ban pe dig tö ké le tes cse le ke det
le gyen, hogy tö ké le te sek és épek le gye -
tek min den fo gyat ko zás nél kül.” (Jak
1,2–4; Ká ro li-for dí tás) 

A ne héz ségeket le győz ve le het meg -
ala po zott a bi za ko dá sunk. Re mény -
ked he tünk ab ban, hogy nö vek szik az
üz le tünk, és ja vul a gaz da ság, de rá
kell jön nünk, hogy mennyi re kor lá -
to zot tak a le he tő sé ge ink arra, hogy
be folyásoljuk az eseményeket. De ha
a re mé nyünk azon nyug szik, hogy Is -
ten ke gyel mes, sze re tő és min den ha -
tó, ak kor bé két és örö möt élünk át –
még a mun ka he lyün kön is. „…nem -
csak ez zel di csek szünk, ha nem a
meg pró bál ta tá sok kal is, mi vel tud juk,
hogy a meg pró bál ta tás mun kál ja ki
az áll ha ta tos sá got, az áll ha ta tos ság
a ki pró bált sá got, a ki pró bált ság a re -
mény sé get; a re mény ség pe dig nem
szé gye nít meg, mert szí vünk be áradt
az Is ten sze re te te a ne künk ada tott
Szent lé lek ál tal.” (Róm 5,3–5) 

A ne héz sé gek em lé kez tet nek ben -
nün ket ar ra, hogy ki nek a ke zé ben van
a va ló di irá nyí tás. A mun ka vi lá gá -
ban könnyen meg tör tén het, hogy
fi gyel men kí vül hagy juk, hogy Is ten
ré sze se a fo lya ma tok nak, sőt ér dek -
lő dik irán tuk. A Bib li á ból biz to san
tud juk, hogy ő min den ha tó, ő irá nyít,
és vég hez fog ja vin ni is te ni ter ve it.
„Azt pe dig tud juk, hogy akik Is tent
sze re tik, azok nak min den ja vuk ra
szol gál, azok nak, aki ket el ha tá ro zá -
sa sze rint el hí vott.” (Róm 8,28)

g Ro bert J. Ta masy 
For rás: Mon day Man na

A nehézségek előnyei
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„Böjt ben ne kem mit kell ten -
nem: / EvÉ let re be fi zet nem, /
Osz to zót ha ol va sok, / rög tön
van sok prog ra mom.” Iga zad
van: a ro vat gaz da job ban te szi,
ha nem ver sel. De cso da, ha a
ma gyar köl té szet napjához
kö ze led ve az em ber ma ga is
vers lá ba kon pró bál egyen sú -
lyoz ni? Ez út tal hát mi is köl -
tő ket és ver se ket aján lunk a fi -
gyel med be.

Lack fi Já nos az egyik leg is -
mer tebb kor társ köl tőnk.
(Nem mel lé ke sen ő az, aki –
ka to li kus ként – ír ja az evan gé -
li kus egy ház meg bí zá sá ból ké -
szü lő Lu ther-rajz film for ga -
tó köny vét.) A köl tő nem vo nul
ele fánt csont to rony ba, sem az
üveg he gyen túl ra, ha nem tel -
jes lé nyé vel a mai kor ban él.
Oly annyi ra, hogy te ma gad is
fel kí nál hatsz ne ki vers té mát. A
lack fijanos@externet.hu cím -
re meg ír ha tod ki rán du lás él mé -
nye det, sze rel mi bá na to dat
vagy ép pen azt, hogy úsz tad
meg a fe le lést fi zi ká ból, ami kor
a szög gyor su lást kel lett vol na
meg ta nul nod. A mű vész eb ből
ver set fa rag, amely ről ér te sí tést
is küld elekt ro ni kus le vél cí -
med re. A mű ve ket el ol vas ha -
tod a www.lack fi-janos.hu ol -
da lon, a Vers gyár me nü pont
alatt. Ta lálsz itt köl te ményt a
mé hek ről, egy har ma di kos
gye rek fo gal ma zá sá ról és egy
be ázott für dő szo bá ról is.

„Mily gyö nyö rű ség, íme
lásd, ami kor az atya fi ak együtt
mu zsi kál nak! Ott van az ál dás,
hi szed-é? Csak oda küld a mi
Urunk pen gő ci te rá kat…” Biz -
to san tu dod foly tat ni is, hi szen
a 113. zsol tár eme fel dol go zá -
sa Gryl lus Dá ni el dal la má val
az egyik leg ked vel tebb if jú sá -
gi éne künk ké lett. A zsol tár író
mon da ta it Su mo nyi Zol tán
köl tő ön töt te rí mek be sok-
sok más bib li ai szö veg hez ha -
son ló an. Az Ide jük van a zsol -
tá rok nak cí mű kö tet ben az
ószö vet sé gi pa ra frá zi sok mel -
lett ta lál hatsz a He gyi be széd és
Pál le ve lei alap ján írt köl te mé -
nye ket is.

Pe tő fit so kan és sok fé le kép -
pen fel dol goz ták már. E mű vek
kö zött az egyik leg iz gal ma -
sabb és leg ér té ke sebb két ség -
kí vül Fe ren czi György le me ze,
ame lyen a száj har mo ni kás-
éne kes Ju ta si Ta más és a Rac -

ka jam köz re mű kö dé sé vel szó -
lal tat ja meg a for ra dal már köl -
tő ver se it. Az elő adók bi zo nyít -
ják, hogy Pe tő fi min dig idő sze -
rű, és ha ma is kö zöt tünk él ne,

Sán dor ta lán rock együt te sek
dal szö ve ge it je gyez né. Az elő -
adók egy szer re épít kez nek a
ma gyar nép ze né ből, a jung le és
drum ’n’ bass stí lus je gye i ből, és
ahogy vall ják: a le mez kö zép -
pont já ban a köl tő ál tal meg ver -
selt élet öröm áll, amely a rock
’n roll élet for má val ro kon.

g Je n

OSZ TOZÓ

Ver se lő

Az okos és a bu ta ma jom egy más mel lett ült a
fán, ke zük ben egy-egy ba nán nal. A bu ta ma -
jom el kezd te meg há moz ni a ba nánt, az okos
ma jom azon ban úgy, ahogy van, hé jas tul meg -
et te. „Te nem há mo zod meg?” – kér dez te a bu -
ta ma jom cso dál koz va. „Mi nek? – vont vál lat
az okos ma jom. – Anél kül is tu dom, mi van
ben ne.”

Ta lán kö rü löt ted is sok okos em ber él. Akik
úgy gon dol ják, anél kül is is me rik ma gu kat és
Krisz tust, hogy „meg há moz nák” az éle tü ket. Jó
lesz az így hé jas tul is, úgy, ahogy ed dig volt,
ahogy idá ig el ju tott: vé dő pajzs ként bur ko lóz -
va a bűn be.

De ha ők az oko sok, ak kor te in kább légy bu -
ta! Bu ta, aki nek le kell vet nie ma gá ról a kül ső,
meg ke mé nye dett ré te get ah hoz, hogy a be lül
meg bú vó gyü mölcs elő ke rül hes sen be lő le.
Légy in kább bu ta, ha az okos ság azt je len ti,
hogy a ma gad fe je után mész, légy in kább bu -
ta, ha az okos ság azt je len ti, hogy vá lo ga tás nél -
kül min dent be fo gadsz. Mert ez az okos ság
nem meg tart, ha nem tév utak ra ve zet, nem tá -
maszt nyújt, ha nem egy szer csak össze om lik
alat tad, nem meg ér te ti ve led a dol go kat, ha nem
két ség be ejt. Ha ez az okos ság ára, ak kor in kább
légy bu ta!

A böjt er ről a bu ta ság ról szól. Ar ról, hogy
igyek szünk le fej te ni ma gunk ról a hé jat, amely
egész ed dig kö rül vett ben nün ket. Kö rül vett, be -
fe dett, el bo rí tott, ma gá ba zárt. Meg há moz zuk
ma gun kat, de nem azért, mint ha bu ta mó don
nem tud nánk, mi rej tő zik be lül, ha nem mert
a héj ra nincs szük sé günk. Csak a tisz ta, érin -
tet len bel ső re.

Gon dold csak vé gig, mi min den nel van
meg ter hel ve az éle ted, mennyi min den ra kó -
dott rá! Csu pa olyas mi, amit nem te akar tál,
nem ma gad vá lasz tot tál, ami re va ló já ban
nincs szük sé ged. Ahe lyett, hogy táp lál na,
erő sí te ne és gyó gyí ta na, in kább csak meg ter -

hel, meg fojt és szol ga ság ba ker get. Az okos
ma jom mind ez zel együtt él. De ak kor in kább
légy bu ta, ha ez azt je len ti, hogy te meg
akarsz sza ba dul ni ezek től! Ha nem tu dod el -
vi sel ni, hogy fe les le ges ter hek ci pe lé sé vel te -
szed ma gad tönk re, ak kor sza ba dulj meg tő -
lük, há mozd meg az éle ted!

Ez a böjt. Vol ta kép pen az egész éle tünk is
tel het ne en nek a je gyé ben. Hi szen a bűn től
meg ke mé nye dett hé jú min den nap ja ink új ra és
új ra há mo zás ra szo rul nak, hogy le fejt sük ró -
luk a rá juk ra kó dott fö lös le get. Már csak egy
mennyei há mo zókés re, Krisz tus ke reszt jé re van
szük sé günk, amely nek tö vé be le te het jük min -
den vét kün ket, s ahol a fel tá madt Meg vál tó az
örök élet, az örök tisz ta ság árát fi ze ti ki he lyet -
tünk.

S le het, hogy a vi lág sze mé ben bu ta az a ma -
jom, aki így él, még is: nincs ná la bol do gabb
ezen a föl dön!

g Zsí ros And rás

PAL AC K P OSTA

Az okos és a bu ta ma jom

Név jegy: Zsí ros And rás
2009 szep tem be re óta va -
gyok egye te mi lel kész az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men. Gyü le ke ze tem -
mel, a teo ló gus hall ga tók kal

a szó szo ros ér tel mé ben is együtt élem a
min den na po kat, hi szen csa lá dom mal (fe -
le sé gem mel és más fél éves kis lá nyom mal)
együtt ma gam is a teo ló gus ott hon la kó ja va -
gyok. Ked ve lem a kü lön fé le pré di ká ci ós
mű fa jok kal va ló kí sér le te zést, nyi tott va gyok
az igei tar tal mak köz ve tí té sé nek újabb és
újabb mód ja i ra. A sze mem előtt zaj lik a jö -
vő nem ze dé ké nek lel késszé for má ló dá sa,
en nek az iz gal ma ad erőt szá mom ra az ez -
zel já ró fe le lős ség el hor do zá sá hoz.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

A KIE prog ram ja it ke resz tyén
fi a ta lok szer ve zik – ter mé -
sze te sen nem csak ke resz tyé -
nek nek. Az al kal mak kö ré be a
bib lia órá tól a fut ball meccsig,
a szín ját szás tól a gi tá ro zá sig,
a fo tó zás tól az al ko tá sig, a

ter mé szet já rás tól a film klu -
big min den be le tar toz hat, a
he lyi igé nyek és öt le tek sze rint.

A vi lág leg kü lön bö zőbb
pont ja in mű köd nek KIE-cso -
por tok, ame lyek kap cso la tot
tar ta nak egy más sal. Az új já -
ala ku lá sá nak hu sza dik év for -
du ló ját idén ün nep lő Ma gyar -
or szá gi Ke resz tyén If jú sá gi
Egye sü let (MKIE) tag ja a KIE
Vi lág szö vet ség nek és az Eu ró -
pai Szö vet ség nek.

Tud juk, hogy a nem zet kö zi
KIE-szer ve ze tek ben a ke resz -
tyén iden ti tás ér tel me zé se ál -
lan dó vi ta té ma. Sőt sok szor
már az sem… So kak szá má ra
is me rő sen cseng a KIE an gol
meg fe le lő je, a YM CA mo za ik -
szó, azon ban pél dá ul az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok ban a
YM CA több nyi re már csak
sport lé te sít mé nye ket tart fenn,
és te vé keny sé ge egy ál ta lán
nem azo no sít ha tó a Ma gyar or -
szá gon fo lyó KIE-mun ká val.

A szer ve zet mun ká ja – ere -
de ti leg – bib lia köz pon tú, fó ku -
szában Jé zus Krisz tus és az ő
misszi ói pa ran csa áll. Min -
den he lyi egye sü let, nem ze ti és
nem zet kö zi szö vet ség alap ja
kö zös. Ez az úgy ne ve zett Pá -
ri zsi alap, ame lyet az 1855-ös
vi lág kon fe ren ci án fo gad tak el:
„Egy kö zös ség be gyűj te ni azo -
kat a fi a ta lo kat, akik Jé zus
Krisz tust Meg vál tó juk nak és
Is te nük nek tart ják a Szent -
írás sze rint; az Ő ta nít vá nyai
akar nak len ni hi tük ben és éle -
tük ben; és az Ő or szá gát ter -
jesz tik a fi a ta lok kö zött.”

A KIE misszi ói mun ká já nak
sa já tos vo ná sa a ke resz tyé nek
egy sé gé re, az öku me né meg -
élé sé re va ló tö rek vés a jé zu si
imád ság sze rint: „…hogy
mind nyá jan egyek le gye nek!”
(Jn 17,21) A fe le ke ze ti iden ti -
tás ápo lá sa és a kü lönb sé gek
tisz te let ben tar tá sa alap ján
tör té nő köl csö nös el fo ga dás
le he tő sé get te remt az öku -
me né gya kor la ti meg élé sé re.

Az MKIE húsz év vel ez előt ti
új já ala ku lá sa kor szá mos fi a tal
nagy len dü let tel – és a szo ci a -
liz mus kor lá ta i tól vég re meg -
sza ba dul va – ve tet te be le ma -

gát a KIE-mun ká ba, re mél ve
töb bek kö zött azt is, hogy a
szer ve zet meg ta lál ja a he lyét a
pro tes táns egy há zak misszi ós
if jú sá gi mun ká já ban, és fon tos
sze re pet fog ját sza ni ben ne.
Idő vel per sze lét re jöt tek más fe -

le ke ze ti if jú sá gi szer ve ze tek is,
így meg nőtt a „kí ná lat”. Oly kor
fel me rül a kér dés: a fe le ke ze ti if -
jú sá gi szö vet sé gek, il let ve a
gyü le ke ze ti if jú sá gi cso por tok
– és lel ké sze ik – va jon ver seny -
tár sat lát nak a KIE-ben?…

A KIE nem egy ház, de az
egy ház tag ja i ból áll, és az egy -
ház ra bí zott misszi ói mun ká -
ban vesz részt, sok más szer -
ve ző dés sel együtt, a töb bi vel
egy mást ki egé szít ve. De ép pen
ezért a KIE-ben ön kén tes ala -
pon mun kál ko dó, la i kus mun -
ka tár sak nak szük sé gük van
gyü le ke ze tek re és egy há zak ra,
ahol ott hon le het nek, és ahol
imád koz hat nak ér tük.

Je len leg Bé kés csa bán, Bu da -
pes ten, Szom bat he lyen és Kis -
kő rö sön mű köd nek a leg ak tí -
vabb cso por tok, ame lyek ben
meg annyi prog ram – bib lia -
órák, Nyom ke re ső (a fog lal -
ko zás a Bib lia vi lá gát hoz za kö -
zel a gye re kek hez), Ten Sing
(az az ti né dzse rek ének lé se),
sá tor tá bo ro zás a Tap pancs
mun ka cso port tal, kéz mű ves-
fog lal ko zá sok és így to vább –
nyújt le he tő sé get a hasz nos
idő töl tés re.

A KIE igyekszik mi nél több
le he tő sé get meg ra gadni a be -
mu tat ko zás ra, így pél dá ul ká -
vé há zá val min dig részt vesz az
(evan gé li kus) Szél ró zsa és a
(re for má tus) Csil lag pont or -
szá gos if jú sá gi ta lál ko zó kon. A
Ba la ton gyö rö kön ta lál ha tó Só -
vár kon fe ren cia-köz pont pe dig
egész év ben vár ja nem csak a
KIE-cso por to kat, ha nem a
gyü le ke ze te ket, is ko lai cso -
por to kat, tá bo ro zó kat is. Itt él
csa lád já val Mar ton Ta más
MKIE-tit kár, az egye sü let
egyet len fő ál lá sú mun ka tár sa.

És hogy mi ért fon tos so kak
éle té ben a KIE? Íme, né hány
sze mé lyes val lo más.

„Édes apám tól hal lot tam
elő ször a KIE-ről. Ő az 1930-
as évek ben részt vett egy KIE-
kon fe ren ci án, és az ott el -
hang zott elő adá sok ha tá sá ra
ha tá roz ta el, hogy evan gé li kus
lel kész lesz. Ami kor az MKIE
1991-ben új já ala kult, be kap -
cso lód tam a mun ká ba. Az

évek so rán sok fé le fel ada tot és
be osz tást el lát tam már. 1996-
ban vá lasz tot tak az MKIE el -
nö ké vé, így ezt a tisz te let tel jes
meg bí zást im már ti zen ötö -
dik éve lá tom el. Szá mom ra a
KIE nagy le he tő ség a misszi -
ói mun ká ra. Egye sü le ti ke re -
tek kö zött a fi a ta lok ön kén tes
mun ká já ból épít kez ve le het
iga zán hi te les misszi ót foly tat -
ni. A KIE au to nóm mű kö dé -
se, tör té ne ti múlt ja és nem zet -
kö zi jel le ge nagy le he tő sé get
ad a szol gá lat ra.” (Lup ták
György MKIE-el nök, evan gé -
li kus es pe res)

„A KIE-vel elő ször egy nyá -
ri ve ze tő kép zőn ta lál koz tam.
Sze re lem volt el ső lá tás ra.
Már az el ső mun ka társ kép ző -
kön rá jöt tem: na gyon él ve -
zem, hogy min den adott sá go -
mat hasz nál ha tom. Így vol tam
prog ram szer ve ző, elő adó, be -
vá sár ló, pénz ügyes, nó ta fa,
áhí tat tar tó, új ság szer kesz tő,
cikk író, tánc ta nár, já ték ve ze -
tő, sza kács, cuk rász, tol mács,
fo tós, fu tó csa pat tag ja, pa pír -
haj to ga tó, kő sú ro ló, füg göny -
var ró… Mind ez hi va ta los
meg ne ve zés sel: mun ka társ -
kép zé si bi zott sági tag, el nök,
a Ve zess cí mű KIE-új ság szer -
kesz tő je, vá laszt má nyi tag, az
Eu ró pai KIE Szö vet ség ve ze -
tő sé gi tag ja, az MKIE el len őr -
ző-bi zott sá gi tag ja, je len leg
pe dig al el nök. Mi ért fon tos
szá mom ra a KIE? Sze re tek
eb ben a lel ki, ba rá ti kö zös ség -
ben len ni. Sok örö möt sze rez
a te vé keny ség, a szol gá lat, ami
a sze mé lyi ség fej lő dés re, adott -
sá ga im ki hasz ná lá sá ra is jó
le he tő ség. A má sik szem pont,
hogy sze ret nék ten ni va la mit
a fi a ta lok tes ti, lel ki és szel le -
mi egész sé gé ért, fej lő dé sé ért.”
(Den ke Vil lő MKIE-al el nök)

„Azt sze re tem a KIE-ben,
hogy ru gal ma san ala kít ha tó,
szí nez he tő asze rint, hogy ép -
pen kik töl tik meg élet tel. Egy
ele ven hely, ahol ma gun kat –
te het sé gün ket és hi á nyos sá ga -
in kat – ad hat juk, s ezek kel
gaz dál kod va for mál hat juk is.
Fon tos, hogy ke resz tyén és
nem ke resz tyén fi a ta lok együtt
tölt he tik ide jü ket, jól érez he -
tik ma gu kat, kö zös ség hez tar -
toz hat nak, s köz ben Jé zus sal is
ta lál koz hat nak. Azt gon do -
lom, a sze mé lyes kap cso lat, a
kö zös mun ka, az együtt töl tött
idő óri á si le he tő ség ar ra, hogy
át ad juk, mit je lent szá munk -
ra Jé zus a min den na pok ban.”
(Szi ko ra Mi hály né bé kés csa bai
KIE-tit kár)

g Sze ve ré nyi Ág nes

A KIE mun ká já ról és ak tu á lis
prog ram ja i ról a www.kie.hu
ol da lon ol vas hat tok bő veb ben.

KIElemzés
b „Érez ted már úgy, hogy va la ki, va la mi hi ány zik az éle ted -

ből? Jó len ne hasz no sab ban el töl te ni? Sze ret nél hin ni va -
la mi ben? Unat ko zol, kö zös ség re vágysz? Nézz be hoz zánk!
KI Egé szít hetsz min ket, KI En ged he ted a gőzt, KI Eszel he -
ted, mit sze ret nél csi nál ni sza bad időd ben.” Ez zel a pár sor -
ral nép sze rű sí ti szol gá la tát a Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü -
let (KIE) bé kés csa bai cso port ja.

Reggeli áhítat a KIE-kávéházban a 2009-es Csillagponton

A zsol tár (a hé ber miz mór szó ere de ti je len té se: „ének ze -
nei kí sé ret tel”; la ti nul: psal mus, gö rö gül: pszal mosz) az óko -
ri hé ber iro da lom egyik mű fa ja, az ószö vet sé gi Zsol tá rok
köny ve al ko tó ele me. A gyűj te mény ben ta lál ha tó száz öt ven
köl te mény sok fé le mű faj jal érint ke zik. Van nak köz tük Is -
tent di cső í tő éne kek (him nu szok), egyé ni, il let ve kö zös sé -
gi pa naszt, há lát ki fe je ző vagy ép pen se gít sé get ké rő köl te -
mé nyek. A zsol tár mű fa ja be épült a ke resz tény egy ház li -
tur gi á já ba, s kü lö nö sen a re for má ció ide jén vált nép sze rű -
vé. Lu ther éne kei kö zül a 46. zsol tárt fel dol go zó Erős vár a
mi Is te nünk kez de tű az egyik leg is mer tebb.
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b Száz éve, 1911. már ci us 31-én
szü le tett dr. Fe ke te Zol tán tan -
szék ve ze tő egye te mi ta nár, aki
ti zen öt éven át volt egy há zunk
or szá gos fel ügye lő je. A mai fi a -
ta labb nem ze dé kek ta lán már
nem is me rik ar cát, ked ves, me -
leg szí vű egyé ni sé gét, az idő seb -
bek azon ban jól em lé ke z nek
reá, aki köz vet len elő dei után
vég re iga zán kö zü lünk va ló hí -
vő evan gé li kus egy há zi ve ze tő
volt, és a ne héz évek, év ti ze dek
so rán is meg őriz te hi tét, egy ház -
sze re te tét.

Fe ke te Zol tán a fel vi dé ki Zsar nó cán
szü le tett 1911. már ci us 31-én, evan -
gé li kus gyö ke rű csa lád ban (a Szent-
Ist vány, Szil nicz ky, Fe ke te csa lá dok
tag ja ként). Ta nul má nya it Sel mec -
bá nyán és Sop ron ban vé gez te. Ta ná -
ri, majd böl csész dok to ri ok le ve lét a
bu da pes ti Páz mány Pé ter Tu do -
mány egye te men sze rez te meg. Pe da -
gó gu si mun ká ját Oros há zán kezd te;
az ott el töl tött hat év után hív ták meg
a Keszt he lyi Gaz da sá gi Aka dé mi á ra,
ahol ő ala pí tot ta meg a geo ló gi ai-ta -
laj ta ni tan szé ket. Ter mé szet tu do -
má nyos ok ta tói mun ká ja köz ben
1944–45-ben négy fél évet hall ga tott
a sop ro ni evan gé li kus hit tu do má nyi
ka ron. (Ek kor már csa lá dos volt, és
a tá vol ság nem tet te le he tő vé, hogy
foly tas sa teo ló gi ai ta nul má nya it.)
Az ott szer zett tu dás és lel ki ség
egész to váb bi éle té ben el kí sér te. 

1949-ben hív ták meg a bu da pes ti
Ker té sze ti Egye tem Ta laj ta ni Tan szé -
ké re tan szék ve ze tő pro fesszor nak.
Ek kor már nem zet kö zi hír ne vű tu -
dós, ha zai és kül föl di tu do má nyos
tár sa sá gok tag ja, szak köny vek és tu -
do má nyos ér te ke zé sek szer ző je. 1961-
ben lett a me ző gaz da sá gi tu do má -
nyok dok to ra. So kak nak se gí tett,
mind az egye te mi fel vé tel ben, mind
ta nul má nya ik so rán. Nyug díj ba vo -
nu lá sa után is részt vett az egye tem
éle té ben, a tu do má nyos fo ko za tok
oda íté lé sé nek mun ká já ban. 

Sok ol da lú em ber volt. Ti zen két
nyel ven be szélt (!), tu do má nyos elő -
adá sa it min dig a kért nyel ven tar tot -
ta. Ze nei te het sé gé ről árul ko dott,
hogy zon go rán, or go nán és oly kor
nagy bő gőn is ját szott.

Egy há zi szol gá la tát is ten tisz te le ti
he lyet te sí té sek kel, temp lo mi or go ná -
lá sok kal kezd te Keszt he lyen és szór -
vány gyü le ke ze tek ben, majd Bu da -
pest re ke rü lé se után előbb a Pes ti
Evan gé li kus Egy ház nak, majd a fa so -
ri gyü le ke zet nek lett fel ügye lő je.
1953-tól az Észa ki Egy ház ke rü let fel -
ügye lő je ként, 1973-tól 1988-ban be -
kö vet ke zett ha lá lá ig or szá gos fel -
ügye lő ként szol gál ta a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy há zat.

Bé kes ség re és har mó ni á ra tö re -
ked ve igye ke zett se gí te ni el nök tár sa -
i nak dön té se ik ben egy ne héz, fe -
szült sé gek kel ter hes kor ban. Sze ret -
te la kó he lyé nek gyü le ke ze tét, a fa so -
rit és an nak szép temp lo mát. Ami kor
1958-ban a lel ké szük – min den ki
szá má ra vá rat la nul – ki ván do rolt
Né met or szág ba, az új lel kipásztor

meg vá lasz tá sá ig ő tar tot ta a lel ket a
gyü le ke zet ben, böl cses ség gel és sze -
re tet tel. 

Mél tón kép vi sel te egy há zun kat
itt hon és kül föl dön, a nem zet kö zi
kap cso la tok ban jó szol gá la tot tett
nyu gal ma és nyelv tu dá sa. 

A ta ná ri hi va tás sze re te tét édes ap -
já tól örö köl te, és így is gya ko rol ta
egész éle té ben. A tu do mányt és a
Krisz tus-hi tet tel jes egy ség ben és
har mó ni á ban egye sí tet te ma gá ban.
Ki tün te té sei kö zött kü lö nö sen is
meg be csül te a Tes se dik-dí jat. 

1936-ban vet te fe le sé gül a re for má -
tus Ser dült Irént, akit az egye te men
is mert meg, és aki szin tén pe da gó gus
lett. Öt ven há rom éven át él het tek
bol dog, ki egyen sú lyo zott sze re tet -
kap cso lat ban. Két gyer me kük szü le -
tett, egy le ány és egy fiú, aki ket nagy
sze re tet ben ne vel tek fel. Ha lá lá ig
két uno ká juk szü le tett (az óta már
négy kis déd uno ka is ér ke zett). Csa -
lá di éle té ben is a bé kes ség, a hit, a de -
rű és a ze ne sze re te te do mi nált.
Arany la ko dal mu kat a fa so ri temp -
lom ban ün ne pel ték meg. 

Keszt he lyen, a Ge or gi kon épü le -
té nek fa lán már vány em lék táb la hir -
de ti ot ta ni mun ká já nak meg be csü lé -
sét, a bu da pes ti ker té sze ti egye tem
au lá já ban pe dig a ne ves pro fesszo rok
kö zött ol vas hat juk ne vét.

Mi, most élő ma gyar evan gé li ku -
sok a szí vünk ben őriz het jük a száz
éve szü le tett dr. Fe ke te Zol tán pro -
fesszor, egy há zi fel ügye lő, sze re tett
test vé rünk em lé két, csa lád já val, tisz -
te lő i vel együtt. Jé zus sza va le gyen
em lé ke zé sünk és re mény sé günk alap -
ja: „…an nak örül je tek, hogy a ne ve tek
fel van ír va a menny ben!” (Lk 10,20b)

g Szir mai Zol tán

Dr. Fe ke te Zol tán ra
emlé ke zünk

Böj ti ze nés es ték
Böj ti ze nés es ték lesz nek a ke len föl di evan gé li kus temp lom ban (1114 Bu -
da pest, Bocs kai út 10.).
• Áp ri lis 6., szer da 18 óra: Kan tá ta est. J. S. Bach: Herr, dei ne Au gen se -

hen nach dem Glau ben BWV 102; Se het, wir gehn hi na uf gen Je rusa -
lem BWV 159. Elő ad ják: Pap An na In ke ri, Kér in ger Lász ló, Cser Pé ter
(ének) és a ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet ének- és ze ne ka ra. Ve -
zé nyel: Ben ce Gá bor.

• Áp ri lis 13., szer da 18 óra: Mes ter mű vek har mó ni um ra. Sigf ried Karg-
El ert és Cèsar Franck mű vei. Elő ad ja: Sza bó Ba lázs (har mó ni um).

• Áp ri lis 20., szer da 18 óra: Liszt Fe renc: Via cru cis (A ke reszt út). Elő -
ad ják: Pál Dia na (or go na), Stel la ének együt tes és a PRO tes táns FI a -
ta lok Ka ma ra kó ru sa (mű vé sze ti ve ze tő: Aba ffy Nó ra). Ve zé nyel:
Ben ce Gá bor.

Az al kal ma kon igét hir det: dr. Blázy Ár pád. A be lé pés díj ta lan.

H I R D E T É S

b Idén már ötö dik al ka lom mal
tar tot tak evan gé li kus bor fesz ti -
vált és bor ver senyt Rév fü lö pön.
Az Or dass La jos Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont ban már ci us
25–27. kö zött zaj lott ren dez vé -
nyen Ga lán tai Ká roly 2010-es
év já ra tú solt vad ker ti kö vi din -
ká ja kap ta a zsű ri től a nagy -
arany mi nő sí tést.

Hit tel és alá zat tal
– Ré gi el kép ze lé sem volt, hogy az

egy há zon be lül – a lel ké sze ken és
gyü le ke ze ti ta go kon túl – meg szó -
lít suk azo kat az em be re ket is, akik
a ma guk szak te rü le tén tisz tes sé ge -
sen vég zik a mun ká ju kat, aki ket a hi -
tük és a szak má juk köt össze –
mond ja Ha fen scher Ká roly. A fesz -
ti vál fő szer ve ző je – egyéb ként a
hely szín ként szol gá ló rév fü lö pi in -
téz mény igaz ga tó ja – a fesz ti vál
prog ram ját min den év ben úgy ál lít -
ja össze, hogy a szín vo na las szak mai
esz me cse rén – az elő adá so kon és
be mu ta tó kon – túl hang súlyt kap -
jon a spi ri tu a li tás is. E célt szol gál -
ják a na po kat ke re te ző áhí ta tok és a
va sár na pi zá ró is ten tisz te let. És
nem ke vés bé fon tos a kö zös ség for -
má lás, a szak mai ta pasz ta la tok cse -
ré je sem, a részt ve vők kö zöt ti kö te -
lé kek, a ba rát ság erő sí té se. 

A fesz ti vál ra el lá to ga tók nak kö rül -
be lül a het ven szá za lé ka ter me lő, a
töb bi ek ér dek lő dők. Év ről év re egy -
re több nem szak ma be li jön, pusz tán
a bor sze re te té ért, bor kul tú ránk fel -
tér ké pe zé séért, so kan konk ré tan a ta -
nu lás szán dé ká val. De nem csu pán e
te kin tet ben bő vül a kör: idén szá mos
ka to li kus és re for má tus bo rász is
be ne ve zett a mi nő sí tő ver seny be.
Az ő fi gyel mü ket evan gé li kus kol lé -
gá juk hív ta fel az ese mény re, hi szen
a fesz ti vál – fe le ke ze ti jel le gű lé vén
– uni kum nak szá mít. 

– Na gyon szín vo na las ren dez vény
– ál la pít ja meg Ga lán tai Ká roly. –
Ran gos or szá gos ver se nyek hez vi -
szo nyít va is el mond ha tó, hogy szebb -
nél szebb bo rok van nak itt To kaj tól

Bony há don át Szek szár dig. Az én
ér ték ren dem sze rint pe dig az, hogy ez
a fesz ti vál evan gé li kus, még töb bet ad,
mert a sző lő ter me lést és a bo rá sza tot
csak hit tel és alá zat tal le het vé gez ni. 

Bor és kul tú ra
Pén tek es te – Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök be ve ze tő áhí ta ta után – a szak -
mai elő adá so ké volt a fő sze rep. A je -
len lé vők el ső ként dr. Bra zsil Jó zsef -
nek, a Pan non Egye tem Ge or gi kon
Kar (Keszt hely) egye te mi do cen sé nek

szó ra koz ta tó gon do la ta it hall gat hat -
ták meg ar ról, hogy 2011-ben mi ként
le het Révfülöpön bor ver senyt nyer -
ni. („A legjobb bort kell idehozni!”)

Gyö re Dá ni el, az Ag rár gaz da sá gi
Ku ta tó in té zet ku ta tó ja be mu tat ta,
ho gyan ala kul nak a bor fo gyasz tá si
szo ká sok Ma gyar or szá gon és ha -
zánk fon to sabb ex port pi a ca in. Ezek
kö zött a leg fon to sabb Cseh or szág,
ahol az el fo gyasz tott bo rok je len tős
– és nö vek vő – há nya dát a ma gyar
ne dűk te szik ki. A kul tu rált bor fo -
gyasz tás egy re na gyobb te ret hó dít az
or szág ban, egy re töb ben szán nak
időt és pénzt az igé nyes bo rok ra. 

Ha zánk ban vi szont az el len ke ző
ten den cia fi gyel he tő meg – egy re ke -
ve sebb pénzt szá nunk a mi nő sé gi bo -
rok ra, és egy re ke ve seb bet is fo -
gyasz tunk be lő le a sör höz és a rö vid -
ita lok hoz ké pest. Szta nev Ber ta lan,
a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Ag -
rár pi a ci Fő osz tá lyá nak sző lő-bor-
szesz szak re fe ren se ugyan ak kor ar -
ról be szélt, mi lyen le he tő sé gek áll nak
a ma gyar bo rok előtt a jö vő ben. Elő -

adá sá ban ki emel te, hogy na gyobb
üze mek lét re ho zá sá ra len ne szük ség
ah hoz, hogy az eu ró pai bor – így a
ma gyar is – a vi lág leg is mer tebb
bo ra i nak lis tá já ra ke rül hes sen.

Az elő adá sok után, kö tet len be -
szél ge tés köz ben a mint egy negy ven
bo rász ál tal ver seny re ne ve zett száz -
két bor kós tol ga tá sá hoz a Csep re gi
Kál mán la jos ko má ro mi bo rász és fe -
le sé ge ál tal ké szí tett há zi fi nom sá -
gok – máj krém, sajt, kol bász – biz -

to sí tot ták a mél tó gaszt ro nó mi ai
„kí sé re tet”.

Más nap reg gel – Ha fen scher Ká -
roly áhí ta tát kö ve tő en – Smi dé li usz
Zol tán lel kész és bo rász nyi tot ta
meg a bor bí rá la tot, a böj ti idő szak és
a bor kós to lás kap cso la tá ról szól va.
„An nak, hogy a bor fesz ti vál min dig
er re az idő szak ra esik – vi lá gí tot ta
meg ké sőbb a kér dést Ha fen scher
Ká roly –, pusz tán gya kor la ti oka
van, hi szen ek kor ra ér nek meg az új
bo rok, és zá rul nak le az elő ző év fá -
rad sá gos mun kái, ugyan ak kor még
nem kez dőd tek el a nyár előt ti nagy
mun kák.”

Dél után a bo rá szok mu tat koz tak
be, sa ját bor vi dé kük ről, il let ve sa ját
mun ká juk ról szól va. El hang zott, hogy
ta valy a sok eső mi att a szo ká sos nál
is több mun ka volt a sző lő vel, a gom -
ba akár órák alatt is tönk re te het te az
egész évi ter mést. „Ezért nem le het
ezt a mun kát ki zá ró lag al kal ma zot tak -
kal vé gez tet ni, hi szen van, hogy éj fél -
kor tud juk el kez de ni a pré se lést. Ha
sok eső esik, ak kor órán ként kell
néz ni a sző lő ket… Ezt a csa lád nél kül
nem le het ne” – mond ta a tu dó sí tó -
nak Ga lán tai Ká roly. 

Mi nő sí tés és mi nő ség
Az es te fény pont ja az ered mény hir -
de tés volt. A ti zen öt ta gú szak mai
zsű ri min den be ne ve zett bort arany,
ezüst és bronz mi nő sí tés sel ér té -
kelt. Az ok le ve le ket Var ga György
zsű ri el nök, a Kál-Vin pin cé szet ve ze -
tő je és Nagy Eörs, a ver se nyért fe le -
lős bo rász ad ta át. A húsz pon tos ma -
xi mu mot leg in kább meg kö ze lí tő bor -
nak a nagy arany mi nő sí tés jár. Ezt eb -
ben az év ben Ga lán tai Ká roly solt -
vad ker ti kö vi din ká ja kap ta. Szá mos
arany mi nő sí tést sze rez tek – töb bek
kö zött – Ha lász Já nos (Szek szárd), az
Er dős Pin ce (To kaj), Hir czi Fe renc
(Paks), Isó Lász ló (Dör gi cse), Je nei Jó -
zsef (Bony hád), va la mint Ak lan
György (Le sen ce to maj) bo rai – az
utób bi egyéb ként a Veszp ré mi Egy -
ház me gye leg jobb bo rá nak já ró el is -
me rést is át ve het te Pol gár di Sán dor
es pe res től.

A díj ki osz tó után is mét kós tol ga -
tás sal egy be kö tött be szél ge tés zár ta
a na pot, va sár nap pe dig is ten tisz te -
let tel és ebéd del ért vé get az ötö dik
evan gé li kus bor fesz ti vál. A szer ve zők
re mé nyei sze rint jö vő re ha tá ron tú li
evan gé li kus bo rá szok kal is bő vül a
részt ve vők kö re.

g La borczi Dó ra

Szak ma és hit
Evan gé li kus bor fesz ti vál Rév fü lö pön
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Böjt 4. vasárnapja (Laetare). Liturgikus szín: lila. Lekció: Gal 4,21–31;
Ézs 54,7–10. Alapige: Jn 6,28–40. Énekek: 360., 365.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de.
11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.) Bolba Márta; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv., családi) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., szuplikáció) László Lajos Gergely;
du. 6. (úrv., Tamás-mise) Grendorf Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (családi) Pelikán
András; de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Gáncs Péter; VIII.,
Rákóczi út 57/a de. 10. Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9.
Gáncs Péter; IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás;
Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6. (vespera) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Horváth-
Hegyi Áron; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Joób Máté; de. fél 11. (úrv.) Horváth-Hegyi Áron;
du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. negyed 12. (családi) Keczkó Pál;
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter; Rákospalota, XV., Juhos
u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél
11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.
de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) dr.
Bácskai Károly; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) dr. Bácskai Károly;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Vincze Katalin;
Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155.
(gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A Dé li Egy ház ke rü let ve ze tői –
Gáncs Pé ter püs pök és Ra dos né Len -
gyel An na fel ügye lő – már ci us 27-én
lá to ga tást tet tek az Egy há za sko zá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség ben. A
nap fo lya mán részt vet tek az egy há -
za sko zá ri, a má go csi, a me ké nye si és
a nagy haj má si kö zös sé gek is ten tisz -
te le ti al kal ma in, me lye ken a püs -
pök ige hir de tés sel szol gált.

Az egy há za sko zá ri is ten tisz te le ten
a kerület vezetői kö szön töt ték Kos -
kai Er zsé bet lel kész nőt (képünkön),
aki har minc esz ten de je szol gál hű sé -
ge sen a gyü le ke zet nem ke vés fel ada -
tot je len tő szór vány te rü le tén.

g Wisz ki densz ky And rás
fel vé tele

b A két száz hu szon öt éves nyír -
egy há zi evan gé li kus Nagy temp -
lom ban tar tott ün ne pi is ten -
tisz te le ten ad ta át múlt va sár nap
D. Sze bik Im re tan fo lyam ve ze tő
azo kat az ok le ve le ket, ame lye ket
a me gye szék he lyen el ső íz ben
meg szer ve zett gyü le ke ze ti mun -
ka társ-kép ző tan fo lya mon si -
ke re sen vég zet tek ér de mel tek
ki. A kép zé sért fe le lős nyu gal -
ma zott püs pök har minc la i kus
mun ka társ nak nyújt hat ta át a
Lu ther-ró zsá val dí szí tett, az
1753-ban ala pí tott egy ház köz -
ség pe csét jé vel hi te le sí tett bi zo -
nyít ványt.

Ige hir de té sé ben a ke rü let volt fő pász -
to ra az elő írt alap ige (Jn 1,29–32)
alap ján szólt egy há zunk leg na gyobb
lé lek szá mú gyü le ke ze té nek tag ja i -
hoz: „Néz zünk fel Jé zus ra, az Is ten
Bá rá nyá ra! Ezt tet te Ke resz te lő Já nos
is, aki szin tén őrá mu ta tott. Le gyünk

mi is az Úr Jé zus ta nú ság te vői; vé gez -
ze min den ki a ma ga he lyén az egye -
te mes pap ság el vé ből fa ka dó szol gá -
la tát! A most vég zett har minc gyü le -
ke ze ti mun ka társ hir des se bát ran:
nem mind egy, mi lyen val lás nak, esz -
mé nek va gyunk a kö ve tői; ko nok
po gány sá gunk bűn, mely el vá laszt az
élő Is ten től.” 

Az is ten tisz te let li tur gi á ját dr.
Ko vács Lász ló At ti la igaz ga tó lel kész
vé gez te, a zá ró ol tá ri szol gá lat előtt
pe dig Zsar nai Krisz ti án nem rég
be ik ta tott pa ró kus lel kész ke resz telt
meg egy kis gyer me ket, majd egy fi -
a tal fel nőt tet, aki kon fir má ci ói fo ga -
dal mát is el mond ta; így a gyü le ke -
zet tel jes jo gú tag ja ként ré sze sül he -
tett a je len lé vők kel az úr va cso ra
szent sé gé ben. 

Az ol tár előtt tér dep lő har minc
gyü le ke ze ti mun ka tár sat D. Sze bik
Im re egy-egy bá to rí tó bib li ai igé vel
ál dot ta meg és küld te ki a szol gá lat -
ba. Ab ba a szol gá lat ba, amely re a
négy hét vé gén tar tott tan fo lyam so -
rán tő le és több teo ló gi ai pro fesszor -
tól kap ha tott hi te les, hasz nos „szak -
mai” is me re te ket a vegyes életkorú la -
i kus „osz tály”. 

Vé gül Márk Bor bá la, az el múlt év -
ben Pi lis csa bán vég zett gyü le ke ze ti
mun ka társ, e tan fo lyam szer ve ző je
lát ta el jó ta náccsal szol ga tár sa it,
út ra va ló ul el mond va Tú róczy Zol tán
Ta nács cí mű ver sét: „Csak az lesz ti -

ed, amit oda ad tál, / Csak az, mi
min den kincs nél töb bet ér: / A tett,
a szó, mit sze re tet ből ad tál, / Ve led
ma rad, s örök re el kí sér.” 

(Az is ten tisz te let tel jes hang anya -
ga és a gyü le ke ze ti mun ka tár sak
név so ra el ér he tő a tu dó sí tó hon lap -
ján: www.ga ra inyh.hu.)

g Ga rai And rás

Har minc gyü le ke ze ti mun ka társ
kapott bi zo nyít ványt Nyír egy há zán

b Ün ne pi is ten tisz te let ke re té ben
ik tat ta hi va ta lá ba már ci us ha to -
di kán Ha sza Mó ni ka szom bat -
he lyi má sod lel készt Ros tá né Pi -
ri Mag da, a Va si Egy ház me gye
es pe re se. A fi a tal lel kész nő sze -
mé lye egy ál ta lán nem is me ret -
len a szom bat he lyi hí vek szá má -
ra, hi szen már jó há rom esz ten -
de je eb ben a gyü le ke zet ben vert
gyö ke ret. 

Ha sza Mó ni kát 2008-ban szü lő fa lu -
já ban, a Győr-Mo son-Sop ron me gyei
Sza kony ban szen tel te lel késszé Itt zés
Já nos, az egy ház ke rü let püs pö ke.
Az óta se géd lel kész ként te vé keny ke -
dett to vább Szom bat he lyen. Min den
bi zonnyal a hí vek meg elé ge dé sé re, hi -
szen nyá ron le tett lel kész vizs gá ja
után meg hí vás sal ju tal maz ták az
egy ház köz ség hí vei.

A sok szí nű hit éle tet élő, ál ta lá nos
is ko lát és idő sek ott ho nát is mű köd -
te tő egy ház köz ség éle té be elő ször ne -
gyed éves ko rá ban, el ső szup li ká ci ó -
ja al kal má val pil lant ha tott be. Itt, a
szom bat he lyi sze re tet ott hon ban töl -
töt te dia kó ni ai gya kor la tát, és ha tod -
éves ta nul má nya it is itt vé gez te Gre -
ger sen-La bos sa György men tor sá -
gá val. Gya ko rol ta a ka zu á lis szol gá -
la to kat, be le ta nult a hit ok ta tás ba és
a hi va ta li mun ká ba. Az if jú sá gi mun -
ka már ek kor te vé keny sé gé nek elő -
te ré be ke rült. 

Ha sza Mó ni ka hí vő evan gé li kus
kör nye zet ben ne vel ke dett. Már gyer -
mek ko rá ban sok időt töl tött el az őri -
ma gya rós di tá bor ban, idő sebb di ák -
ként pe dig se gí tő ként te vé keny ke dett.
Fi a tal éve i ben két lel kész nő is nagy
ha tás sal volt rá: Fa ta lin Hel ga sza ko -
nyi lel ki pász tor és Soly már Mó ni ka,
a sop ro ni lí ce um ak ko ri is ko la lel ké -
sze. A kö zép is ko lai évek alatt ér le lő -
dött meg ben ne az el ha tá ro zás, hogy
a lel ké szi pá lyát vá laszt ja. Teo ló gi ai
ta nul má nya it 2001-ben kezd te meg
Bu da pes ten. A sza ko nyi gyü le ke -
zet be teo ló gus ként is vissza járt. 

Szom bat he lyi meg vá lasz tá sa, majd
be ik ta tá sa után úgy ér zi, lé nye gé ben
az ed dig már meg szo kott fel ada ta it
foly tat ja a gyü le ke zet ben, ám az zal is
tisz tá ban van, hogy most már na -
gyobb fe le lős ség há rul rá.

– Na gyon szí ve sen ma rad tam itt,
meg ked vel tem a szom bat he lyi gyü -
le ke zet vál to za tos éle tét – mond ja. –
Gre ger sen-La bos sa György lel kész
úr ral meg oszt juk a fel ada to kat. Az is -
ten tisz te le teket hó na pok ra elő re be -
oszt juk egy más kö zött, és fel vált va
vé gez zük a ka zu á lis szol gá la to kat is.
Fel ada ta im kö zött sze re pel a hit ok -
ta tás, a csa lád lá to ga tás, a sze re tet ott -
hon ban az idő sek kel foly ta tott be szél -
ge tés egy aránt. A mun ka meg osz tá -

son be lül azon ban el sőd le ge sen az is -
ko lás gye re kek lel ki gon do zá sa és az
if jú sá gi mun ka a fel ada tom, amit
na gyon szí ve sen vég zek.

A fi a tal – alig hu szon ki lenc éves –
lel kész nő nem ta gad ja, hogy az if jú -
sá gi mun ka hul lám zó és bi zony sok -
szor na gyon ne héz.

– A leg fon to sabb fel adat, hogy a fi -
a ta lo kat a kon fir má ció után, ti zen -
négy éves ko ruk fe lett is a gyü le ke -
zet ben tart suk. Eb ben az élet kor ban
ugyan is a sok új kör nye ze ti ha tás és
az élet ko ri sa já tos sá gok mi att haj la -
mo sak rá, hogy el tá vo lod ja nak a ko -
ráb ban ked velt kö zös ség től. Ah hoz,
hogy meg tart suk őket, min dig újat
kell kí nál ni a szá muk ra, mi nél több
él ményt kell nyúj ta ni ne kik. Az if jú -
sá gi fog lal ko zá so kon so kat ját szunk,
be szél ge tünk. 

Az if jú sá gi mun ká nak nem ré gi ben
új len dü le tet adott, hogy Szom bat he -
lyen is meg ala kult az úgy ne ve zett Ten
Sing cso port. Ez a Nor vé gi á ból el in -
dult moz ga lom a Ke resz tyén If jú sá -
gi Egye sü let (KIE) egyik mun ka ága,
amely a fi a ta lok be vo ná sát szol gál ja
a gyü le ke ze ti élet be. Mot tó juk:
„Krisz tus – kre a ti vi tás – kul tú ra”. A
Ten Sing kö zös ség ben min den ki ki -
bon ta koz tat hat ja a ké pes sé ge it, az
össze jö ve te lek ének kel, tánc cal, szín -
ját szás sal tel nek. A fi a ta lok min dig
egy-egy új kon cert re ké szül nek, és a
pro duk ci ók rend re va la mi lyen őket
ér dek lő té ma kö ré épül nek. Épp a na -
pok ban járt Szom bat he lyen egy tu -
cat nyi nor vég fi a tal: mű hely fog lal ko -
zá so kon mu tat ták meg az it te ni ti zen -
éve sek nek, ho gyan is kép ze lik ők a vi -
dám, ak tív gyü le ke ze ti éle tet.

– Ter mé sze te sen a gyü le ke zet ben

is van nak prob lé más fi a ta lok – te szi
hoz zá Ha sza Mó ni ka. – A teo ló gi ai
kép zés so rán kap tunk fel ké szí tést a
lel ki ve ze té sük höz, és szá mos óra váz -
la tot is fel hasz nál ha tunk a kö zös fog -
lal ko zá sok hoz. Elő for dul, hogy négy -
szem köz ti be szél ge té sek re is szük ség
van. A fi a ta lok ál ta lá ban meg nyíl nak

előt tem, el fo gad ják az út mu ta tá sa i -
mat. Min dig ar ra tö rek szem, hogy ne
én mond jam meg, mi a he lyes, ha nem
in kább pró bá lom rá ve zet ni a be szél -
ge tő tár sa mat, hogy ma gá tól meg
tud ja ol da ni a prob lé má ját. A gyü le -
ke ze ti is ko lá ban is igyek szem mi nél
több időt töl te ni, oda fi gyel ni a gye re -
kek re. Na gyon fon tos, hogy fi a ta -
labb test vé re ink meg érez zék, jó a
gyü le ke zet kö zös sé gé ben len ni. Er re
jók a kö tet len kö zös al kal mak vagy a
csa lá di is ten tisz te le tek, ahol a fi a ta -
lok if jú sá gi éne kek ének lé sé vel gaz da -
gít ják a li tur gi át.

Ha sza Mó ni ka nap ja i nak je len tős
ré szét a pa ró ki án, a ká pol ná ban, a
temp lom ban, a KIE-pin cé ben vagy va -
la me lyik in téz mény ben töl ti. Ha még -
is akad egy kis sza bad ide je, ki rán dul,
mu zsi kál vagy fo tó zik. Ked velt idő töl -
té se a ter mé szet fo tó zás, de a gyü le ke -
zet na gyobb ese mé nye in is – ha épp
nem ő vég zi a lel ké szi szol gá la tot –
min dig a ke zé ben van a fény ké pe ző -
gép. A mu zsi ka szin tén je len tős sze -
re pet ját szik az éle té ben. Min den fé -
le ze nét szí ve sen hall gat, at tól füg gő -
en, hogy ép pen mi lyen a han gu la ta.
Éne kel a gyü le ke zet ének ka rá ban, öt
évig ta nult ma gán éne ket. Sze ret gi tá -
roz ni is, nem csak az is ten tisz te le te ken,
ha nem a hit ta nos fog lal ko zá so kon, az
is ko lá ban és a ba ba-ma ma klub ban is. 

g Varga T. Krisz ti na

If jú sá gi mun ka nor vég min tá ra

Ke rü le ti ve ze tők Egy há za skoz áron
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Ki egé szí tés
A bé kés csa bai gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zés ről be szá mo ló cik kem ben
(Har minc he ten vé gez tek, EvÉ let, már ci us 20., 13. o.) fe le dé keny ség kö vet kez -
té ben ki ma radt a szol gá lat te vők so rá ból Lász ló né Há zi Mag dol na pusz ta -
föld vá ri lel kész ne ve. Bi za lom mal ké rem, hogy – he lyes bí tés cím szó alatt –
szí ves ked je nek kö zöl ni. Az érin tett kol le gi ná tól el né zést ké rek. Kö szö nöm
se gít sé gü ket. Sze re tet tel: 

Sze bik Im re (Bu da pest)

Ön nel is gyak ran elő for dul, hogy in ger lé keny, ne he zen vi -
se li a stressz hely ze te ket, akár ok nél kül ide ges ke dik?
Gon dol ná, hogy ezek a tü ne tek mag né zi um hi ány ra is utal -
hat nak?

A mag né zi um lét fon tos sá gú ás vá nyi anyag, amely szük -
sé ges min den ener gia igé nyes fo lya mat hoz, a fe hér je-, zsír-
és szén hid rát-anyag cse re szá mos lé pé sé hez, az in zu lin ter -
me lés hez, de nél kü löz he tet len több száz en zim mű kö dé -
sé hez épp úgy, mint a kü lön bö ző nuk le in sa vak, pro te i nek
és li pi dek szin té zi sé hez. Lét fon tos sá gú ás vá nyi anyag, hi szen
meg ta lál ha tó tes tünk összes sejt jé ben, el ső sor ban a cson -
tok ban kon cent rá ló dik, de az izom- és máj sej tek ben is je -
len tő sebb mennyi ség ben for dul elő.

So kan ta lán nem gon dol nák, de becs lé sek sze rint a ma -
gya rok ne gye de mag né zi um hi á nyo san táp lál ko zik. A mag -
né zi um hi ány nak sok tü ne te le het, töb bek kö zött az előbb
em lí tett in ger lé keny ség, ide ges ség mel lett a kon cent rá ció -
ké pes ség csök ke né se, izom gyen ge ség, izom gör csök. Elő for -

dul, hogy al vás köz ben be gör csöl a lá ba? Ez is a mag né zi -
um hi ány tü ne te le het, hi szen a mag né zi um kon cent rá ció vál -
to zó an ala kul tes tünk ben nap szak tól füg gő en, éj sza ka és reg -
gel a leg ala cso nyabb a szint je.

A mag né zi um hi ányt leg gyak rab ban a csök kent be vi tel
(di é ta, fo gyó kú ra), a fel szí vó dá si za va rok (kró ni kus has me -
nés), a fo ko zott mag né zi um vesz tés (egész ség te len, moz gás -
sze gény élet mód), va la mint a meg nö ve ke dett szük ség let (ter -
hes ség, szop ta tás ide je, in ten zív sport te vé keny ség) idé zi elő. 

A leg jobb mag né zi um for rá sok a zöld sé gek, ki emel ten a
bur go nya és a hü ve lye sek, va la mint a ha lak. Ezen kí vül ta -
lál ha tunk még a bar na ke nyér ben, bar na rizs ben, ba nán ban
és ét cso ko lá dé ban is. Tud nunk kell azon ban, hogy a fő zés
so rán a mag né zi um tar ta lom nak akár a fe le is el vesz het, így
fel tét len pó tol nunk kell azt. A gyer me kek na pi szük ség le -
te 50–350 mg, a fel nőt te ké 300–400 mg kö zött van. Na pi
1 Bé res Mag né zi um 250 mg + B6 tab let ta ele gen dő a mag -
né zi um hi ány meg elő zé sé re és ke ze lé sé re.

A szük sé ges mag né zi um

H I R D E T É S

A Bé res Mag né zi um 250 mg + B6 vény nél kül kap ha tó gyógy szer.
A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót,

vagy kér dez ze meg ke ze lő or vo sát, gyógy sze ré szét!
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b E so rok írá sa kor még bi zony ta -
lan kod va te kin tünk a ta vasz elé,
de az el múlt évek hez ha son ló an
– bár né hány na pos ké sés sel –
már ci us el ső nap ja i ban meg ér -
ke zett a so mo gyi te le pü lés re,
Vörs re Char lie, az el ső gó lya.
Ren ge teg dal, mon dó ka, sőt né -
pi hi e de lem is fű ző dik hosszú
cső rű, hosszú lá bú ked ves ván -
dor ma da runk hoz, mely na gyobb
szám ban már ci us má so dik fe lé -
ben ér ke zik ha zánk ba.

A fe hér gó lya (né pi ne vén gi li ce,
c[z]akó, esz te rág) 1901 óta vé dett –
je len leg fo ko zot tan vé dett – Ma -
gyar or szá gon, de tu laj don kép pen –
né hány or szá got ki vé ve – Eu ró pa-
szer te ve szé lyez te tett faj. Az ál la mi
ter mé szet vé de lem mel lett a Ma gyar
Ma dár ta ni Egye sü let (MME) is ki -
emel ten fog lal ko zik a gó lyá val, több
íz ben, leg utóbb 1999-ben vá lasz tot -
ták az év ma da rá nak.

E ma dár faj Eu ró pa nagy ré szén,
Észak-Af ri ká ban és Kis-Ázsi á ban is
el ter jedt. El ső sor ban a sík- és domb -
vi dé kek ma da ra, leg jel lem zőb ben
em be ri kör nye zet ben, vi zes élő he lyek
(ned ves ré tek, tar lók) kö ze lé ben
fész kel. Táp lá lé ka fő ként ro va rok ból,
ebi ha lak ból, bé kák ból áll, de el fo -
gyaszt ja az ap ró rág csá ló kat, ha la kat,
kí gyó kat is.

A to jó má jus ban négy-hat to jást
rak, fel vált va kot la nak raj tuk a szü lők.
A fi ó kák a hu szon ki lenc-har min ca dik
na pon kel nek ki, és a ki len ce dik hét
kör nyé kén hagy ják el a fész ket. A pá -
rok egy köl té si idő szak ra áll nak össze,
de a hím és a to jó gyak ran ugyan ar -
ra a hely re tér vissza ta vasszal, így új -
ra meg ta lál hat ják egy mást.

Már au gusz tus kö ze pén csa pa -
tok ba ve rőd nek, de csak szep tem ber
kö ze pén in dul nak el Af ri ká ba. Hosszú
tá vú vo nu ló ma da rak, egé szen Dél-
Af ri ká ig is el jut hat nak. (Az Ázsi á ban
élő al faj In di á ban te lel.) A kor sze rű
tech ni ká nak kö szön he tő en vo nu lá suk
ma már nyo mon kö vet he tő, 2010
au gusz tu sá ban ha zánk ban is ke rült
két gó lyá ra jel adó. (Sőt egyes gó lya -
csa lá dok itt ho ni éle te web ka me rá val
is fo lya ma to san meg te kint he tő.)

A gó lya va la ha ma gas fák ra, ké mé -
nyek re, nád te tők re, itt-ott temp -
lom to rony ra épí tet te fész két, ám az

el múlt év ti ze dek ben (a ter mé sze ti és
az em be ri kör nye zet vál to zá sa kö vet -
kez té ben) más fé szek ra kó he lye ket
vá laszt. Ma leg in kább kü lön ál ló osz -
lo pok ra, vil lany póz nák ra rak ja a
fész két.

A ma da rak biz ton sá gára fi gye -
lem mel az 1970-es évek ben a Ma dár -
ta ni In té zet és az áram szol gál ta tó vál -
la la tok kö zö sen dol goz ták ki a gó lya -
fész kek ma ga sí tá sá nak mód sze rét. A
nyolc va nas évek ben mint egy há -
rom ezer gó lya fé szek tar tót he lyez -
tek ki az áram szol gál ta tó vál la la tok
a ter mé szet vé dők köz re mű kö dé sé vel.
A ki lenc ve nes évek ben a pri va ti zá ció
so rán a mun ka hát tér be szo rult, de
az év ti zed má so dik fe lé ben és az
ez red for du lón új ra lendületet kapott
a fé szek tar tók gyár tá sa és ki he lye zé -
se. Az eze ken a tar tó kon ál ló fész ke -
ket há rom-öt éven te vé ko nyí ta ni,
„ta ka rí ta ni” kell, hisz az évek so rán
na gyon meg vas tag sza nak, oly kor
több má zsás sá is nö ve ked het nek,
így meg nő a le dő lé sük  ve szé lye.

Mű fész ket a ma da rak meg te le pí -
té sé hez, il let ve a ko ráb ban la kott
fé szek meg szün te té se kor (pél dá ul
fa ki szá ra dá sa, ké mény kor sze rű sí té -
se) cél sze rű épí te ni. Fon tos, hogy két-

há rom ki lo mé te ren be lül le gyen
meg fe le lő táp lál ko zó hely (rét, le ge -
lő, víz part stb.).

A So mogy me gyei Nagy ba jom
1996-ban el nyer te az Eu ró pai gó lya -
fa lu cí met, me lyet a né met Eu ro Na -
tur ter mé szet vé dő szer ve zet ado -
má nyoz an nak a te le pü lés nek, amely
ki emel ke dő en so kat tesz gó lya ál lo -
má nyá nak meg óvá sá ért.

Ma gyar or szá gon szin te min den ál -
lat kert ben ta lál koz ha tunk gó lyák -
kal. Ezek több nyi re sé rült pél dá -
nyok, ame lyek nem tud nak töb bé út -
ra kel ni. Má so dik fé szek alj ból, ké sőn
ki kelt fi ó kák is itt ra gad hat nak tél re,

és meg fe le lő táp lá lék biz to sí tá sá val
át vé szel he tik az idő sza kot. A gyer -
mek dal ta nú sá ga sze rint a ma gya rok
ké pe sek gyó gyí ta ni a sé rült lá bú gi -
li cét („síp pal, dob bal, ná di he ge dű -
vel”). Re mény ség sze rint ezt a „tu do -
mányt” uno ká ink nak is meg ta nít hat -
juk majd…

g – JcsCs –

„Mos tan is ked ve lem és úgy te kin tem
én / A gó lya ma da rat, / Mint egyet -
len va lót, mely egy át ál mo dott /
Szebb kor ból fönn ma radt. / Meg ér -
ke zé se det még mos tan is min den /
Esz ten dő ben vá rom, / S ki vá nok
sze ren csés út at, ha tá vo zol, / Leg ré -
gibb ba rá tom!” Kér dé sünk: Me lyik
evan gé li kus köl tőnk ír ta a ver set? 

Az elő ző rejt vény meg fej té se: A
Föld órá ja moz ga lom 2007-ben in -
dult Auszt rá li á ban. Nyer te sünk:
Sza bó Eri ka Bé kés csa bá ról. Gra tu -
lá lunk!

Char lie, az el ső gó lya 
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Hoz zá va lók: 4 nagy al ma, 4 to jás, 40
dkg cu kor, 40 dkg liszt, 1 cso mag sü -
tő por, fa héj.

El ké szí tés: Az al mát meg há moz -
zuk, le re szel jük, meg szór juk fa héj jal,
és ki csit áll ni hagy juk. Az egész to já -
so kat előbb a cu kor ral ke ver jük ha -
bos ra, majd hoz zá ad juk a lisz tet és a
sü tő port, vé gül pe dig a re szelt al mát
is be le for gat juk a tész tá ba. Sü tő pa pír -
ral ki bé lelt tep si ben süt jük, amíg
arany bar na nem lesz a te te je. (Ha nem
elég nagy a tep sink, és túl ma gas len -
ne a sü te mény, ak kor in kább osszuk
két fe lé a tész tát, és két tep si ben süs -
sük meg, kü lön ben fé lő, hogy az al -
ja égett lesz, mi re a kö ze pe is meg sül.)

Tipp: al ma he lyett szil va be főt tet is
hasz nál ha tunk. Szűr jük le a gyü -
möl csöt, és vág juk ap róbb da ra bok -
ra. Ro bot gép pel is be le dol goz hat juk
a tész tá ba. Ha van fa gyasz tott szil -
vánk, ak kor – sü tés előtt – ab ból is
te he tünk a sü te mény te te jé re.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Ke vert al más sü te mény
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Ha gyo má nya ink sze rint di ák ja ink
komp lex mű velt sé gi ve tél ke dő ke re -
té ben min den év ben össze mé rik tu -
dá su kat, kre a ti vi tá su kat és ügyes sé gü -
ket. Így tör tént ez idén is: már ci us 23-
án té mán kat a va la ha hoz zánk járt hí -
res sé gek éle te és mun kás sá ga ad ta. 

A De ák té ri evan gé li kus gim ná zi -
um ba járt nagy elő dök kö zül az 5–6.-
osok Pe tő fi Sán dor és Schu lek Fri gyes
élet mű vé ből ké szül tek, a na gyob -
bak (7–11. év fo lya mosok) pe dig Pod -
ma nicz ky Fri gyes, Pecz Sa mu, Ke le -
ti Ág nes, Ste in
Au rél, Kresz Gé -
za, Gla tz Osz -
kár, Kan dó Kál -
mán és Falk
Mik sa mun kás -
sá gát ele ve ní tet -
ték meg kü lön -
fé le fel ada to kon
ke resz tül. 

Az egy ko ri
pes ti evan gé li -
kus ele mi hí res -
sé vált ta nu ló i -
nak hosszú so rát
le vél tá ri ku ta tá -
sai ered mé nye ként Zom bory né Ba -
zsó Ro zá lia ta nár nő ál lí tot ta össze.
Eb ből a lis tá ból vá lasz tott ki a ta ná -
ri kar tíz olyan hí res em bert, akik a
tu do má nyok és mű vé sze tek kü lön bö -
ző te rü le te in al kot tak ma ra dan dót. A
ver seny fel ada tok össze ál lí tá sát Hor -
váth Gab ri el la és Sző ké né Mez ősi Tí -
mea ta nár nők ko or di nál ták.

A ver seny nap ja előtt már há rom
hét tel ki hir det tük az „elő ze tes fel ada -
to kat”. Az egyes osz tá lyokra várt,
hogy a szá muk ra ki sor solt hí res
előd ről ma kettet vagy posz tert ké -
szít se nek, az éle té hez kap cso ló dó je -
le ne tet állítsanak szín pad ra, va la mint
ró la szó ló kis filmet vagy dia so ro zatot
alkossanak. Ezen kí vül azon ban min -
den ki vá lasz tott hí res em ber élet mű -
vét ta nul má nyoz ni uk kel lett, hi szen
a ver seny nap ján írás ban és szó ban
is szá mot ad tak a nagy elő dök ről
össze gyűj tött tu dá suk ról, és ez al ka -
lom mal mu tat ták be az elő ze tes ké -
szü lés ered mé nye ként lét re jött mű -

ve i ket is. Még a nyelv tu dá su kat is
pró bá ra tet tük: min den osz tály ból
egy-egy kép vi se lő an gol nyel vű „web -
quest” meg ol dá sá val de rít he tett ki
még töb bet az an gol ál lam pol gár sá -
got is el nyert „Sir Marc Au rel Ste in”
éle té ről. 

A nagy sza bá sú komp lex mű velt sé -
gi ve tél ke dő éven kén ti meg ren de zé -
sé nek cél ja is ko lai éle tünk gaz da gí tá -
sán túl di ák ja ink ösz tön zé se ar ra,
hogy a pe da gó gi ai prog ra munk ban is
sze rep lő egyik alap ve tő cé lunk, a

szé les kö rű mű velt ség meg szer zé se az
is ko lai tan órák vi szony lag kö tött
rend sze rén kí vül is meg va ló sul has -
son. A pro jekt té mák (a ko ráb bi évek -
ben pél dá ul „A re ne szánsz”, „A víz”
vagy „Skan di ná via”) le he tő sé get ad -
nak ar ra, hogy több tu do má nyos és
mű vé sze ti ág össze kap cso lá sa ál tal
kre a tív te vé keny ség re in dít sa kö zel
négy száz fős di ák sá gun kat. 

A fel ada tok meg ol dá sa köz ben, a
kö zös al ko tó fo lya mat so rán a kö zös -
ség is job ban össze ko vá cso ló dik, di -
ák ja ink meg ta nul nak egy más sal job -
ban együtt mű köd ni, kö zös dön té se -
ket meg hoz ni. A pe da gó gu sok pe dig
lel ke sen és iz ga lom mal irá nyít ják a
ké szü lést, ál lít ják össze és ér té ke lik a
fel ada to kat, és kí ván csi an ülik vé gig
a ver seny dél után ját. Ilyen kor egé szen
más ol da luk ról is meg is me rik ta nít -
vá nya i kat, rá cso dál koz hat nak a szak -
órá kon eset leg lap pan gó ké pes sé -
ge ik re és ér té ke ik re…

g Ur bán Ág nes

Tő lünk in dul tak…
Komp lex ve tél ke dő a nagy elő dök ről,

akik a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban
„di á kos kod tak”

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

F
O

TÓ
: 

JE
R

A
B

E
K

-C
S

E
R

E
P

E
S

 C
S

IL
LA



Pé tery Dó ra or go na kon cert-so ro za -
tá nak má so dik ré sze áp ri lis 3-án,
va sár nap 18 óra kor hall ha tó a bé kás -
me gye ri evan gé li kus temp lom ban
(1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.). Mű -
sor: J. S. Bach: Drit ter Te il der Kla -
vier ü bung; ka te kiz mus ko rá lok és
más éne kek fel dol go zá sai két rész ben.
A kon cert in gye nes, ado má nyo kat jó
szív vel fo ga dunk.

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) el ső fél évi evan gé -
li zá ci ós so ro za tá nak té má ja: „Őr -
he lyem re ál lok…” (Hab 2,1). A ne gye -
dik al kal mat áp ri lis 14-én, csü tör tö -
kön 17 óra kor Őr ző je a drá ga kincs -
nek – Hit vé de lem (1Tim 6,20; 2Tim
1,12–14) cím mel tart ják az or szá gos
iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). Ige hir de tő:
Itt zés Ist ván.

16 e 2011. április 3. Evangélikus Élet

Evangélikus Élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu • EvÉlet on-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu
Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108; 20/824-5519, fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gvezető: Bo da Zsuzsa (zsu zsa.bo da@lu the ran.hu). Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek
referense): Vitális Judit (judit.vitalis@lu the ran.hu).
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu -
the ran.hu). Korrektor: Sinkáné Zombory Katalin (katalin.zombory@lutheran.hu). Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line:
Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Rovatvezetők: Boda Zsuzsa – Új nap – új ke gye lem (zsuzsa.boda@lu the ran.hu),
Ecsedi Zsuzsa – Cantate (ezsu@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu),
Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je (antal.veg he lyi@lu the ran.hu).

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
Áru sít ja a ki adó és a Ma gyar Pos ta Rt. (ÜLK) IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1

1
3
3
1
3
0
2
1
1
1
4
1

VASÁRNAP

8.04 / MR 6 – Ré gió Rá dió
Ka pocs
(va sár na pi öku me ni kus mű -
sor)
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)
10.05 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.30 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
12.57 / Bar tók rá dió
Itt zés Ger gely (fu vo la), Do -
bozy Bor bá la (csem ba ló) és
Roh mann Dit ta (gor don ka)
Bach-hang ver se nye
16.45 / m1
Hogy volt?!… Eper jes Ká roly
te le ví zi ós mun kái

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
12.40 / TV2
Hukk le
(ma gyar film, 2002) (75')
18.00 / Bar tók rá dió
Mes ter sé günk cí me re
Spá nyi Mik lós és ta nít vá nyai
19.20 / m1
Al kot mány ut ca
Be szél ge té sek az al kot má -
nyo zás ról
19.35 / Bar tók rá dió
A Bu da pes ti Vo nó sok Haydn-
hang ver se nye
21.00 / Du na Tv
A ha lott ki rály né
(fran cia té vé film, 2008) (107')
23.30 / m1
Ti zen két kő mí ves
(épí té sze ti so ro zat)
Vin c ze Lász ló

KEDD

13.26 / Bar tók rá dió
Ko váts Pé ter ját szik a Ze ne -
aka dé mia or go ná ján
21.00 / Du na Tv
Men jünk hol nap mo zi ba
(len gyel já ték film, 2006)
(100')
21.40 / m1
Egy fa lu si lány tör té ne te
(fran cia film, 2007) (27')
22.45 / m1
„Hi szünk a dal ban…”
(ma gyar ze nés film, 1994)
Bródy Já nos kö szön té se
23.00 / Bar tók rá dió
Éj sza kai dzsessz klub
Vá lo ga tás Ba csik Elek (gi tár)
és a Ga dó Gá bor Qu ar tet fel -
vé te lé ről
23.40 / Du na Tv
Vá ró lis ta
(ku bai–me xi kói já ték film,
2000) (102')

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
9.00 / m2
A hangszerkészítés mesterei
A hegedű
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: Fürch te dich
nicht – mo tet ta BWV. 228.
11.30 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005
(úti film)
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
Ju hász Gyu la ver sei
14.20 / Du na Tv
Van nak vi dé kek
Ba ja és kör nyé ke
17.05 / Kos suth rá dió
Liszt vá ro sai – Dob or ján tól
Bay re ut hig
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka

CSÜTÖRTÖK

11.15 / m2
Ma gyar jog tör té net
Mo der ni zá ció és ma gyar jog -
fej lő dés
14.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Ott hon a csa lád ban
16.25 / Du na Tv
Felelet az életnek
(dokumentumfilm-sorozat)
18.00 / PAX
Po é zis együt tes (kon cert film)
21.00 / Du na Tv
Ma chu ca
(chi lei–spa nyol já ték film,
2004) (115')
21.40 / m1
Szí vet cse rél ni
(ame ri kai film, 1998) (87')
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról
23.05 / Du na Tv
Laj kó Fé lix – imp ro vi zá ci ók a
Vár ban

PÉNTEK

12.01 / PAX
Gryl lus Vil mos
(port ré film)
14.00 / Vi a sat His to ry
Pon ci us Pi lá tus: Az em ber,
aki meg öl te Jé zust
15.35 / Du na TV
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je
20.30 / Kos suth rá dió
Kul túr kör
Ben ne: Vers ma ra ton
21.15 / m2
Vér és ró zsa
(olasz té vé film so ro zat, 2008)
(49')
8/1. rész
21.40 / m1
Tran syl va nia
(fran cia film, 2006) (98')
23.20 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen
Bol dog Auszt ria

SZOMBAT

6.20 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
11.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Fák, ker tek, lu ga sok
Sé ta a ter mé szet ben
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
12.05 / Bar tók rá dió
A Mon te ver di kó rus és az An -
gol Ba rokk Szó lis ták Bach-
hang ver se nye
Ben ne: 194., 176., 165 és 129.
kan tá ta
17.00 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
21.05 / m2
Vég ze tes kép zel gé sek
(an gol–ír–ame ri kai film drá -
ma, 1972) (101')
24.00 / Bar tók rá dió
Bach – Kurt ág György: Aus
ti e fer Not – ko rál elő já ték

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Apagy ról. Igét hir det:
Koz ma Mi hály lel kész
10.05 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.30 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó az orosz lá nyi
evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
0.25 / m1
Az utol só év ti ze dek az emig -
rá ci ó ban. Má rai Sán dor

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 3-ától április 10-éig

Va sár nap
Is ten az, aki mun kál ja ben ne tek mind az aka rást, mind a cse lek vést az ő tet -
szé sé nek meg fe le lő en. Fil 2,13 (Zsolt 127,1; Jn 12,20–26; 2Kor 1,3–7; Zsolt 84)
Böjt ne gye dik he té ben Krisz tus ra fi gye lünk, aki az élet ke nye re. Aki hoz zá
megy, an nak a lel ke nem éhe zik töb bé. Lát szó lag még is so kan kö zöm bö sek,
vagy más hol ke re sik szel le mi táp lá lé ku kat. Mai igénk fel tár ja: Is ten mun kál -
ja min den ki ben az aka rást és az el in du lást. Az Úr min den kit hív, és meg ad -
ja az esélyt ar ra, hogy ta lál koz zunk a Meg vál tó val. Raj tunk annyi áll, hogy
en ged jünk az ő sze líd sza vá nak, és bíz zunk ígé re té ben. Ma se uta sít suk el a
fe lénk hang zó igét!

Hét fő
Mert min den dü bö rög ve me ne te lő csiz ma és vér áz tat ta kö pö nyeg elég, és tűz
mar ta lé ka lesz. Ézs 9,4 (Mt 5,9; 5Móz 8,2–10; 1Sám 25,18–42) Is ten egyik leg -
cso dá la to sabb ígé re te a Bib li á ban a há bo rú sá gok vé gé re vo nat ko zik. Ami -
kor a Mes si ás el jön, vé ge sza kad a há bo rúk pusz tí tó fo lya má nak. Nem lesz
szük ség töb bé ka to nai ru há zat ra és fegy ve rek re, mert Jé zus bé ké je ki árad min -
den em ber re. Ezt a bé két azon ban már most elő se gít het jük mi, ke resz té nyek
sa ját szűk kö rünk ben. Le gyünk ma is a bé kes ség kö ve tei ott, ahol
gyűlölködéssel, agresszivitással találkozunk, és meg ta pasz tal juk: Urunk ere -
je ve lünk van!

Kedd
Ha eggyé let tünk Krisz tus sal ha lá lá nak ha son ló sá gá ban, még in kább eggyé
le szünk ve le a fel tá ma dá sá nak ha son ló sá gá ban is. Róm 6,5 (Ézs 51,11; Jób 9,14–
23.32–35; 1 Sám 27,1–28,2) Igénk nagy tit kot fe sze get. A ke reszt ség szent -
sé ge ál tal meg hal tunk a bűn nek és a vi lág nak. Meg té ré sünk ben ez a cso da
lesz sze mé lyes va ló ság gá hit ál tal. Krisz tus ha lá la ránk néz ve azt is je len ti,
hogy nem csak föl di ván dor lá sunk so rán él te tő ke nyér ő na pon ként, ha nem
az örök élet ke nye re is. Hoz zá ha son ló an mi is fel tá ma dunk, és ve le együtt
élünk örök ké. Ez a re mény ség vi gasz tal jon ba ja ink ban, ter hek alatt.

Szer da
Meg bo csá tom bű ne i ket, és nem gon do lok töb bé vét ke ik re. Jer 31,34 (Kol 2,13;
Jn 15,9–17; 1Sám 28,3–25) Je re mi ás Is ten új szö vet sé gé ről pró fé tál a vá lasz -
tott nép nek. El jön az idő, ami kor Is ten fel té tel nél kül meg bo csát a hoz zá for -
du ló bű nös nek. Jé zus Krisz tus ban ez va ló ság gá lett! Nem csak a ki vá lasz tot -
tak, de min den em ber meg ta pasz tal hat ja Is ten sze re te tét. Jé zus azért halt meg,
hogy a bo csá nat tel jes és vég ér vé nyes le gyen min den bű nünk re. Míg az em -
be ri bo csá nat jel lem ző je a „meg bo csá tok, de nem fe lej tek”, ad dig Is ten sza -
va tö ké le te sen le zár ja a múl tat, és új kez de tet ad. Ma is, ne ked is.

Csü tör tök
Aki fel ma gasz tal ja ma gát, meg aláz ta tik, és aki meg aláz za ma gát, fel ma gasz -
tal ta tik. Mt 23,12 (Dán 4,34; 2Kor 4,11–18; 1Sám 30,1–31) Di vat tá lett az ön -
di csé ret. Mi nél ma ga biz to sab ban szól va la ki si ke re i ről, el ért ered mé nye i ről,
an nál in kább ki vá ló ság ként/ce leb ként ün ne pe lik. Is ten más képp lát min ket,
és más képp ítél. Az ön ma gá val el telt em bert és ke zé nek mun ká it egy szem -
pil lan tás alatt meg tudja semmisíteni. De mit je lent ön ma gun kat meg aláz -
ni? Bib li ai ér te lem ben azt, hogy el is me rem Is tent Úr nak éle tem ben, ter ve im,
jö vőm fe lett, és ké rem se gít sé gét. Ha ke zé be tesszük le sor sun kat, úgy bé kes -
ség re ta lá lunk. Az Is ten nek en ge del mes ke dő em ber szá má ra a fel ma gasz ta -
lás úgy va ló sul meg, hogy éle te a he lyé re ke rül, oda, aho va Ura szán ta.

Pén tek
Tégy le a ha rag ról, hagyd a he ves ke dést, ne légy in du la tos, mert az csak rossz -
ra visz! Zsolt 37,8 (Jak 1,19; Jn 10,17–26; 1Sám 31,1–13) A 37. zsol tár a go no -
szok sze ren csé jén ke ser gő, in du la tos em ber nek író dott. Hány szor for dul elő
ve lünk is, hogy Is tent igaz ság ta lan nak érez zük, mi vel a bű nö sök si ke res, gaz -
dag éle tet él nek, míg mi nyo mor gunk. Tü re lem – biz tat a zsol tá ros –, az in -
du lat, a ha rag nem jó ta nács adó. Bíz zad Is ten re sor so dat, ne má sok hoz mé -
rics kéld le he tő sé ge i det. „Mert a go no szok ki pusz tul nak, de akik az Úr ban re -
mény ked nek, azok örök lik a föl det” – foly ta tó dik a zsol tár. „Bol do gok a sze lí -
dek, mert ők örök lik a föl det” – erő sí ti meg Jé zus is a He gyi be széd ben Is ten
ígé re tét. Az in du la ta in kon va ló ural ko dás egy ben azt is je len ti, hogy nem ítél -
ke zünk má sok fe lett, Is ten re bíz zuk az igaz ság szol gál ta tás ide jét és mód ját.

Szom bat
Tud juk, hogy akik Is tent sze re tik, azok nak min den ja vuk ra szol gál, azok nak, aki -
ket el ha tá ro zá sa sze rint el hí vott. Róm 8,28 (Jób 1,21; Jn 14,15–21; 2Sám 1,17–27)
Sok szor olyan ter mé sze tes nek vesszük, hogy Is ten sze ret min ket. De va jon mi
sze ret jük-e őt? Mai igénk sze rint azok az em be rek tud ják éle tük tör té né se it Is -
ten ke zé ből há lá san el fo gad ni, akik meg ta nul ták: nem ele gen dő pusz tán el fo -
gad ni Is ten sze re te tét, de nekünk is igyekeznünk kell tel jes szí vünk ből, el ménk -
ből és erőnk ből sze ret ni őt. Ha éle tünk így tel je sen mennyei Atyánk ra irá nyul,
ak kor fel tá rul a ti tok: sem mi sem ké pes el vá lasz ta ni min ket az Is ten sze re te -
té től. Is te né től, aki az élet ke nye re, tel jes sé ge, cél ja a ben ne bí zók nak.

g Ger fi né dr. Bre bovsz ky Éva

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő  L A P U N K R A !

HÍREK, HIRDETÉSEK

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

evangélikus élet. éled. éled?

Jótékonysági est
Hű vös völ gyi Il di kó, a sop ro ni
Pe tő fi Szín ház és a Ma dách Szín -
ház mű vé sze Csen des cso dák
cím mel Re mé nyik Sán dor ver se -
i ből ad jó té kony sá gi es tet a Lep -
ra misszió ja vá ra áp ri lis 3-án, va -
sár nap fél 5-kor a ke len föl di re -
for má tus temp lom ban (Bu da -
pest XI., Ok tó ber 23. út 5.; a 4-
es vil la mos Fe hér vá ri úti vég ál -
lo má sá nál, a volt Bu dai Ská lá val
szem ben). Köz re mű kö dik: Csá -
ki And rás gi tár mű vész. A be lé -
pés díj ta lan. Ado má nyo kat a
Lep ra misszió ja vá ra a hely szí nen
a per sely be kér nek ten ni.

H I R D E T É S


