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Az egy há zi anek do ta sze rint egy
gyü le ke zet ben hang erő alap ján vá -
lasz tot tak lel készt. A pres bi te rek ki -
men tek a temp lom elé, és ad dig gya -
lo gol tak, amed dig hall ha tó volt a
lel kész hang ja, majd ott le ver tek egy
ka rót… A töb bi je lölt nél is el vé gez -
ték ugyan ezt a mű ve le tet. A dön tés
egy sze rű en tör tént. Aki nek a leg -
messzebb volt a ka ró ja, az lett a
gyü le ke zet lel ké sze. 

Egy faj ta táv lat ez. A lel kész hang -
já nak táv la ta.

Per sze nem csak a lel kész hang já -
nak táv la ta mér he tő. Más ér zék szer -
ve ink ér zé ke lé sé nek táv la ta is. Pél dá -
ul lá tá sun ké is. Friss szem üve ges ként
ezek ben a na pok ban ta pasz tal hat tam
meg, hogy új ra na gyobb táv la to kat
ér zé ke lek. 

Most, hús vét tá ján a lá tó me zőnk
táv la ta fog lal koz tat. Med dig lá tunk el?

Egy ame ri kai nem ze ti park ban van
egy ki lá tó pont. Aki fel megy és kö rül -
néz, kis se gít ség gel be mér he ti, hogy
med dig is lát el. A ho ri zon ton kör vo -
na la zó dó he gyek a mell vé den lé vő
fény ké pek se gít sé gé vel azo no sít ha tók.
A tá vo li, ho mály ba bur ko ló zó he -
gyek ne vén túl azt is meg tud hat ja a lá -
to ga tó, hogy a még ép pen lá tott hegy
mi lyen tá vol is van tő le. Az ot ta ni ak
büsz kén ál lít ják, hogy ipa ri szennye -
zés hí ján ná luk annyi ra tisz ta a le ve -
gő, hogy jó idő ben a föl dön itt lát hat
el a leg tá vo labb az em be ri szem. Az
em lí tett fo tók ská lá ja sze rint mi is kö -
zel öt száz ki lo mé ter re lé vő he gye ket
tud tunk azo no sí ta ni… Ha itt hon,
mond juk, Ka pos vá ron len ne egy ilyen
ki lá tó pon tunk, mind egyik irány ban
túl fut na te kin te tünk or szág ha tá ra -
in kon. Itt hon ról meg cso dál hat nánk a
Kár pá tok, az Al pok vagy a Tát ra ma -
ga sabb csú csa it, dél nyu gat fe lé néz ve
pe dig el lát hat nánk az Ad ri á ig. 

Mi cso da táv la tok! So ká ig va ló -
ság gal szé dí tett ez az él mény. Egé szen
ad dig, amíg rá nem döb ben tem,
hogy nem pár száz ki lo mé ter az em -
ber szá má ra át lát ha tó iga zi táv lat.
Csak fel kell emel ni a fe jün ket egy
tisz ta es tén…

Leg kö ze leb bi égitestszom szé dunk,
az éj sza kát ura ló Hold nem öt száz,
ha nem kö zel négy száz ezer ki lo mé ter -
nyi re van. Na de mi ez a csil la gok tá -
vol sá gá hoz ké pest? Ami kor a csil la -
gok ap ró fé nye it lát juk, ak kor már
nem csak a tér gi gan ti kus tá vol sá gai,
ha nem az idő ha tal mas táv la tai is
elénk tá rul nak. A leg kö ze leb bi szom -
széd csil lag ból négy és fél évig jön a
fény. Az a fény, amely a Hold–Föld-
tá vol sá got más fél má sod perc alatt te -
szi meg… A tá vol ság ér zé kel te té sé -
re ér de mes meg je gyez ni, hogy a leg -
kö ze leb bi szom széd csil la gig a mai
űr ha jók se bes sé gé vel het ven ezer évig
kel le ne utaz ni…

Ahogy em lí tet tem, itt már nem -
csak a tér, de az idő táv la ta i ra is fon -
tos fel fi gyel nünk. A leg kö ze leb bi

szom széd csil lag, ami kor meg fi gyel -
jük, nem az, ami nek lát juk. Mi a je -
len ben egy négy és fél év vel ez előt ti
ké pet lá tunk. Egy két ezer fény év nyi
tá vol ság ban lé vő csil lag ese tén azt lát -
juk, ahogy az a csil lag Jé zus föld re ér -
ke zé sé nek pil la na tá ban ki né zett…
És van nak fenn száz, mil lió és mil li -
árd fény év nyi tá vol ság ból lát szó csil -
la gok és csil lag rend sze rek, ga la xi -
sok… Csak a mi át la gos ga la xi sunk,
a Tej út rend szer ak ko ra, hogy a fény
az egyik szé lé től a má si kig száz ezer
év alatt ér el, és mint egy há rom száz -
mil li árd csil la got tar tal maz.

Mek ko ra a lá tó me zőnk? Mi lyen
messze is lá tunk tér ben és idő ben?
Ne héz er re a kér dés re vá la szol ni.
Nem is fe sze ge tem to vább, mert en -
nél sok kal fon to sabb az, aho vá a
hosszú fel ve ze tés sel el akar tam jut -
tat ni a ked ves ol va sót. 

A „Med dig lá tunk el?” kér dés ma -
gá ban hor doz za lá tá sunk kor lá ta it.
Ret te ne te sen messze el lát ha tunk a
tér ben és az idő ben sza bad szem mel,
de még jó val messzebb az egy re mo -
der nebb táv csö vek kel. Lá tá sunk kor -
lát ja vi szont az, hogy idő ben csak hát -
ra fe lé tu dunk néz ni. Azt lát juk, hogy
mi ként né zett ki egy csil lag négy és
fél, száz, ezer, mil lió vagy akár több
mil li árd éve, de akár mer re né zünk,
min den irány ban csak a múl tat lát -
juk. A jö vőt nem. A jö vő tel je sen zárt
előt tünk. Olyan fény nincs az égen,
amely a jö vő ből jön ne.

Hús vét azon ban új táv la tot nyi tott.
Ott ak kor olyan vi lá gos ság ra gyo gott
fel, amely nem a múlt ból, ha nem a jö -
vő ből, pon to sab ban az örök ké va ló -
ság ból jött.

Bár az el ső hús vét hoz két ezer évet
vissza fe lé kell utaz nunk az idő ben, ott
még is a jö vő, a re mény, az örök ké va -
ló ság tá rul fel. A fel tá ma dott, győz -
tes Jé zus sír já ból ra gyo gó vi lá gos ság
az idő és a mu lan dó ság rab sá gá ban
élő em ber esé lye és re mé nye.

Med dig lá tunk el? – ve tő dik fel
ben nem, lel kész ben is gyak ran a kér -
dés. Med dig lá tunk el a szo mo rú ság
ál la po tá ban? Med dig lá tunk el egy te -
me té sen, sze ret te ink nyi tott sír ja
mel lett? Szo mo rú sá gunk ban lát juk-
e azt a fényt, azt a vi lá gos sá got, azt a
táv la tot is, ame lyet a hús vét ho zott el?

Az iga zi táv lat nem az ame ri kai ki -
lá tó ban, nem a csil lag vizs gá lók ban,
nem az űr táv csö vek ké pe it fel dol go -
zó tu dó sok szo bá i ban, ha nem a hús -
vé ti üres sír kö ze lé ben, hit ál tal tá rul -
hat elénk!

2011 hús vét ján en nek az új táv lat -
nak a fel fe de zé sét kí vá nom sok sze -
re tet tel!

A szer ző evangélikus esperes-lelkész,
a Nyu ga ti (Dunántúli) Egyházkerület
meg vá lasztott püspöke

Új táv lat

Felvirradt áldott, szép napunk
f 2. oldal

Luther-rózsás emlékpark
f 5. oldal

Német és szlovák nyelvű oldal
f 7. és 10. oldal

Melyik vonattal érkezik Jézus?
f 8. oldal

A krisztusi szenvedéstörténet
f 9. oldal

Elaludtam az istentiszteleten…
f 11. oldal

g Sze me rei Já nos 

„Most, hús vét tá ján a lá tó -
me zőnk táv la ta fog lal koz -
tat. Med dig lá tunk el?Ün ne pi igénk egy más nak fe lel ge tő

kó ru sok nak Is ten imád sá got meg hall -
ga tó jó sá gá ért és meg men tő sza ba -
dí tá sá ért há lát adó li tur gi kus éne ke,
amely be be le csen dül egy is me ret len
sze mély há la adó imád sá ga. A za -
rán do kok az ének lés örö mé vel kö ze -
lí te nek Je ru zsá lem temp lo má hoz,
hogy az tán az Úr há zá ban to vább
foly ta tód jék az is ten tisz te let. 

A zsi dó ha gyo mány sze rint a
lomb sá tor ün ne pén éne kel ték a 118.
zsol tárt. Egyes ku ta tók ki rály zsol tár -
ként tart ják szá mon. A kó ru sok aj kán
fel csen dü lő há la ének és az egyén
szív ből jö vő kö szö ne te rej tett mó don
hár mas sza ba dí tás ról szól. Há la a fog -
ság ból va ló ha za té ré sért, a hosszú
úton meg ta pasz talt ol ta lo mért és a
be teg ség ből va ló gyó gyu lá sért. (H. J.
Kra us) Ezért ez a nap az Úr nap ja,
ame lyen ör ven dez nünk és vi ga doz -
nunk sza bad. 

Az ószö vet sé gi ese mé nyek át hal -
lá sa új szö vet sé gi tör té né sek hosszú
so rá ra em lé kez tet. A zsol tár több
ver sét idé zik az Új szö vet ség írói is.
Ve gyük sor ra az egy más ba csen dü -
lő igé ket.

„Ke mé nyen meg fed dett en gem az
Úr, de nem adott át a ha lál nak.” (18.
v.) Is ten ne ve lő is ko lá já ba irat ko -
zott be az Ószö vet ség ke gye se, aki be -
teg ség ből va ló gyó gyu lást élt át.
Hány szor ta pasz tal ja meg az is ten fé -
lő em ber Is ten le haj lá sát, ért he tet len
ke gyel mét és meg ma gya ráz ha tat lan
cso dá ját! De amennyi re örül a cso dá -
la tos pil la nat nak, oly ha mar, oly
könnyen el is fe lej ti. Fe le dé keny sé -
günk re egyet len gyógy ír em lé ke ze -
tünk fel fris sí té se az Is ten tet te i ről szó -
ló igék fel idé zé sé vel.

Jé zust ugyan nem fedd te meg az
Atya, de szá má ra sem volt könnyű
nagy csü tör tök gyöt rel mes éj sza ká ja
és nagy pén tek fáj dal mas, fe szült ese -
mény so ro za ta. Míg nem el jött hús vét
haj na la. 

„Nem ha lok meg, ha nem élek, s hir -
de tem az Úr tet te it!” (17. v.) Aki sze -
mé lyes hit be li él mé nyét át éli, nem
tud hall gat ni. Akár baj ból me ne kül,
akár ha lá los ve sze de lem ből, Is ten
nagy sá gos tet te it ma gasz tal va ta -
nús ko dik ró la.

Lu ther leg ked ve sebb zsol tá ra a
118. („das schö ne Con fi te mi ni”), amely

„há lát ad, de jö ven döl is a ke resz té -
nyek ről és Krisz tus ról, az el ve tett
szeg let kő ről”. Gyak ran idéz te so ra it.
Ami kor 1530-ban Co burg ban töl -
töt te az augs bur gi (ágos tai) bi ro dal -
mi gyű lés jú ni us vé gi nap ja it, azt ír -
ta er ről a zsol tár ról, hogy töb bet je -
lent szá má ra, mint az ak ko ri vi lág
min den kin cse, nagy sá gai, vi lá gi ha -
tal ma és anya gi ja vai, ame lyek kel fel
nem cse rél né a zsol tár ban rej lő lel -
ki kin cse ket. Kré tá val szo bá ja fa lá ra
ír ta la ti nul a 17. ver set: Non mo ri ar,
sed vi vam… Dal la mot is szer zett
hoz zá, ame lyet bol do gan éne kelt.

„Az a kő, ame lyet az épí tők meg ve -
tet tek, az lett a sa rok kő.” (22. vers) A
kép ar ra utal, hogy az épít ke zés so -
rán a sa rok kő nek ki tün te tett sze re -
pe van. Az egy más ra me rő le ges fa lak
ta lál ko zá sá nál a sa rok kő mind két
fa lat tar ja, me re ví ti. Ha a ki fe je zést a
zá ró kő ér tel mé ben hasz nál juk, ak kor
a ku po la ívelt fa lá nak fe szült ség biz -
to sí tó és össze tar tó ere jét hi va tott
szol gál ni. Mind két ér tel me zés fe le lős
po zí ci ó ba he lye zi ezt a kü lön le ges
sze rep re ki vá lasz tott kö vet.

Jé zus eze ket az igé ket Mt 21,42-ben
ma gá ra vo nat koz tat ja. Akit meg ve tet -
tek, meg aláz tak, gya láz tak és gú nyol -
tak – ma így fo gal maz nánk: sze mé lyi -
sé gi jo ga i ban vé rig sér tet tek –, azt az
Atya iga zol ta, fel emel te, és a ha lál ból
az élet re hív ta. Ez hús vét győ zel me, az
Atya di a da la az em be ri ál nok ság, go -
nosz ság és az el mú lás fe lett. Így vál -
nak az ősi zsol tár igéi Krisz tus-zsol -
tár rá, a há la adás ün ne pén éne kelt
dal lam a fel tá ma dás him nu szá vá.

Ha pe dig ar ra a kér dés re ke res sük
a vá laszt, ho gyan szó lít meg Urunk
ezen a hús vé ton min ket, mi a ré gi
zsol tár mai üze ne te, ak kor hár mas fe -
le le tet ad ha tunk.

Is ten nem el le nünk, ha nem ér tünk
van, ezért nem fé lünk. A ke resz -
tény gyü le ke zet éle té ről szó ló ál -
lam rend őr sé gi je len tés ből tud juk –
Pli ni us le ve le i ben ol vas suk –, hogy a
hí vek egy meg ha tá ro zott na pon,

nap fel kel te előtt egy be gyü le kez tek, és
Krisz tust, az Urat egy más nak fe lel -
ge tő kó rus ban di csér ték. A csá szár fe -
nye ge té se és to ta li tá ri us ha tal ma
sem fé lem lí tet te meg őket. 

Nem is mer jük a jö vőt, csak ab ban
bí zunk, hogy mi ként a múlt ban, úgy
Is ten a jö vő ben is ér tünk van, s nem
el le nünk re.

Ar nold Toyn bee, a 19. szá zad is -
mert an gol tör té né sze hív ta fel a fi -
gyel met ar ra, hogy Is ten min dig két
sí kon cse lek szik a tör té ne lem ben. Az
egyik sík az em be ri ér te lem mel is
meg ra gad ha tó ok-oko za ti össze füg -
gé sek so ro za ta. A má sik sík, ahol a je -
len ben nem le het meg ér te ni, Is ten
mit akar el ér ni egy-egy meg ma gya -
ráz ha tat lan tör té nés sel, de ne ki ez zel
is cél ja van, ér tünk cse lek szik.

„Nem ha lok meg, ha nem élek, s hir -
de tem az Úr tet te it!” Hús vét fé nyé ben
olyan meg ra ga dó evan gé li um, olyan
vi gasz ta lás ez, amely táv la tot nyit az
örök ké va ló ság ra, bi zal mat aján dé -
koz, és erőt köl csö nöz a föl di élet küz -
del me i hez. El kö te le zett sé get su gall a
ta nús ko dás ra. Ne le gyen hát egyet len
csa lá di össze jö ve tel sem az ün ne pen,
ahol a gyer me kek kel és uno kák kal ne
be szél get nénk hús vét iga zi tar tal má -
ról, s ne éne kel nénk az ün ne pi asz tal
mel lett szép fel tá ma dás him nuszt!

Is ten min ket és vi lá got meg men -
tő nagy tet te it nem elég csen des
ma gá nyunk ban – a ma gunk mód ján
– ün ne pel nünk. Ahogy a vá lasz tott
nép öröm mel se reg lett a je ru zsá le mi
temp lom ba, úgy ér de mes ke res ni a
kö zös sé get, Is ten mai gyü le ke ze tét
ezen a szép, hús vé ti ün ne pen, be kap -
cso lód va az Is tent di cső í tők kó ru sá -
ba, hogy bá to rí tást nyer jünk a mai
idők ki szá mít ha tat lan és gyor san
vál to zó élet küz del mé hez.

„Ez az a nap, ame lyet az Úr ren -
delt, vi gad ozzunk és ör ven djünk
ezen!” Az Úr va ló ban fel tá madt!

g Sze bik Im re

Imád koz zunk! Is te nünk! Ál dunk Fi -
a dat ha lál ból fel tá masz tó ha tal ma -
dért és a mind nyá junk nak vi gasz ta -
lást ho zó hús vé ti evan gé li u mért. Add,
hogy ezért egész éle tünk ben fel sza ba -
dult szív vel di csér jünk és ör ven dez -
zünk. Ámen.

HÚS VÉT VA SÁR NAP  Z S OLT 118,  1324 

Nem ha lok meg, ha nem élek,
s hir de tem az Úr tet te it!
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b Ro va tunk ne gye dik so ro za tá -
nak vé gé hez ér tünk. Az el múlt
év ben be mu tat tuk a he ti éne kek
gaz dag és vál to za tos cso port ját.
Ezek az éne kek nem csu pán az
adott ün nep hez kap cso lód nak
szo ro san, ha nem szem előtt tart -
ják az Út mu ta tó he ti igé jét is.

Mai éne künk, a Fel vir radt ál dott, szép
na punk (EÉ 217) nem ke rült be le sem
a gra du ál éne kek, sem a he ti éne kek
so rá ba. Vi szont leg jobb hús vé ti éne -
ke ink kö zül va ló, ezért ez zel zár juk
vá lo ga tá sun kat.

A szö veg és a dal lam egy sé gét biz -
to sít ja, hogy egy sze mély től szár ma -
zik. Ni ko laus Her man (1480/1500–
1561), a re for má ció el ső ge ne rá ci ó já -
nak tag ja kán tor ként és ta nár ként te -
vé keny ke dett St. Jo a chimst hal ban;
éne ke it el ső sor ban ta nít vá nya i nak
ír ta. 1560-ban je len tet te meg Die
Sonn tag sevan ge lia über das Jahr in
Gesän ge ver fas set für die Kin der und
ch rist li chen Ha usvä ter (Va sár na pi
evan gé li u mok az egész év re éne kek for -
má já ban gyer me kek és ke resz tény
csa lád apák szá má ra) cí mű gyűj te mé -
nyét: itt ta lál ha tó mai éne künk is.
(Her man töb bi fon tos éne ke: EÉ 156,
501; GyLK 794, 824.)

A köl te mény ti zen négy vers sza kos.
Ezt mind a né met, mind – Áp rily La -
jos for dí tá sá ban – a ma gyar éne kes -
könyv öt stró fá ra (az ere de ti 1–2., 9.
és 13–14. ver sé re) tö mö rí ti. Az 1.
stró fá ban úgy vir rad fel hús vét haj -
na la, mint az utol só íté let nap ja:

„Ma győz a Krisz tus.” A 2–3. vers ben
a bűn, a ha lál és a szen ve dés el vesz ti
ha tal mát. A 4–5. vers szak az egész te -
rem tett vi lág és ben ne az em ber
örö mét fe je zi ki.

A ki ma radt sza ka szok le ír ják hús -
vét rész le tes tör té ne tét: az asszo nyo -
kat a sír nál, a ti zen egy és az em mau -
si ta nít vá nyok ta lál ko zá sát a Fel tá ma -
dot tal. Ké sőbb meg em lí tik az ószö -
vet sé gi elő ké pe ket, Sám sont és Jó -
nást; vé gül az Egyip tom ból va ló ki -
vo nu lás pár hu za ma is elénk ke rül.

A ki tö rő örö möt su gár zó, erő tel jes
hús vé ti vers hez Her man az éne kes -
könyv egyik leg szebb dór dal la mát
kap csol ja (meg jegy zé se sze rint ezen
a dal la mon kell éne kel ni min den
evan gé li u mot egé szen pün kös dig).
A kom po zí ció tar tó ere jét a d’-a’-c”
han gok ad ják: ez az in dí tás az igen
nép sze rű 1. tó nu sú an ti fó nák ra is
jel lem ző.

Az ének tán cos jel le ge a hár mas
üte mek ben és a pon to zá sok ban mu -
tat ko zik meg, és va ló szí nű leg a hús -
vé ti já ték és a li tur gi kus tánc gya kor -
la tá ra ve zet he tő vissza.

J. S. Bach nagy sze rű en ra gad ta
meg ezt a ka rak tert: a dal la mot – né -
hány kis vál toz ta tás tól el te kint ve –
szop rán-basszus ok táv ká non ban ve -
ze ti, a kö zép szó la mok mind ezt öröm -
mo tí vum mal el len pon toz zák (Erschie -
 nen ist der herr lich Tag, BWV 629,
Or gel büch le in).

Vé gül – re mél ve, hogy az ének elem -
zé sek és a me di tá ci ók se gí tet tek kö ze -
lebb ke rül ni egy-egy ün nep va ló di
lé nye gé hez – bú csú zik a ro vat ve ze tő:

g Ecse di Zsu zsa

Ör ven de ző új élet
A fel nőtt em ber, a fel nőtt ke resz tény
el tud és el is akar me rül ni nagy hét
ese mé nye i ben. Szük sé ge van er re,
mi előtt fel vir rad az ál dott nap, és fé -
nyé vel el fe led tet min den ho mályt.
Kell a vi rág va sár na pot kö ve tő egy re
nö vek vő mély ség, kell a fe szült ség,
nem jó ki hagy ni egyet len moz za na -
tát sem an nak, mi min den előz te
meg Krisz tus győ zel mét. Igen, az ő
győ ze del mes ke dé sét el len sé gei, az
ősi kí gyó, a bűn, ha lál, kín, po kol,
szen ve dés fö lött. Úgy ér tem, kell a
bűn nel ter helt lel künk nek, hogy
hall juk, hogy el gon dol kod junk ar ról,
ho gyan ren del te el Jé zus az úr va cso -
rát, ho gyan aláz ta meg ma gát és
mos ta meg a ta nít vá nyok lá bát, ho -
gyan imád ko zott vér ve rej ték kel
hom lo kán, mi ként kí noz ták és halt
meg a ke resz ten. Míg az élet győ zött,
sok min den tör tént, míg Krisz tus el -
hoz ta az új éle tet, szük ség sze rű en
kö vet ték egy mást ne héz órák és
per cek.

Idén elő ször ta ní tot tam meg kis ovis
hit tan cso por tom ban nagy hét és hús -
vét ese mé nye it. Har ma dik éve van ve -
lem a csa pat, má ra öt-hat-hét éves gye -
re kek. Ezért úgy gon dol tam, so kat
ta nul tunk már Jé zus ról, be le vá gunk.
Ők nem sze ret tek vol na el me rül ni
nagy hét ese mé nye i ben, no ha há lás

kis ta nít vá nyok ról van szó. Min den
órán si et ni akar tak. Nagy vo na lak ban,
lé nye gét te kint ve is mer ték már szü le -
ik től eze ket a tör té ne te ket, s egy re csak
si et tet ni akar ták az ese mé nye ket. Hát
per sze! Mi nél ha ma rább sze ret tek
vol na el ér kez ni a di cső sé ges har mad -
nap haj na lá hoz. Hogy meg nyu god jon
a kis lel kük. „De ugye fel tá madt?!” –
kér dez get ték egy re. „Per sze, hogy fel -
tá madt” – kel lett min dig el mon da nom
az al kal mak vé gén.

Kü lö nös, bol dog-vi dám han gu -
lat ban ad ja elénk ezt az ér zést éne -
künk. Min den hús vé ti, fel tá ma dást
hir de tő ének más, más hon nan in dul,
és más ként jár kör be, no ha ugyan azt
zen gi, hir de ti. Ami re a ki csi gye re kek
is annyi ra vár tak!

De ez a szö veg több en nél. Szá -
mom ra ez az ének ar ról be szél, mi -
lyen más le het hús vét után az éle ted.
Nem egy sze rű en az ün ne pet kö ve -
tő hét főn, ked den vagy egy hét el tel -
té vel, ha nem a sze mé lyes éle ted -
ben, ami kor át éled, meg ér ted, s
könnyet tö rölsz az üres sír mel lett.
Örö möt hir det, va ló di örö möt, mert
le het örö möd, kell, hogy le gyen,
hisz a vi lág zsar no ka le győ ze tett,
nem kel fel töb bé, az élet győ zött a
ha lál fe lett. Nem dí nom dá nom ra,
föl di örö mök fe let ti mu lat ság ra hív,
ha nem a Krisz tus győ zel me fe lett va -
ló ör ven de zés re és az eb ből fa ka dó
igaz élet öröm re. „Mi is nagy ví gan él -
jünk hát, / És mond junk szép hal le -
lu ját, / Hadd zeng je Krisz tust éne -
künk, / Ki sír ból fel tá madt ne künk!
/ Hal le lu ja!”

g Kecz kó Szil via

C ANTATE

Cel la a tér. 
Vas kos idő a rá csa.
Idő-ru dak, mint vas pi pák 
ki gör bít ve szét haj la nak; 
va la ki meg szö kött.
(Va sa di Pé ter: Hal le l u ja)

A tér vas kos rá csa i ba új ra és új ra be -
le üt kö zünk.

Va sár nap ebéd után, mi kor a kis
uno ka ép pen el szen de rül ne, a szom -
széd mo to ros ka pá val ro tál ni kez di a
föld jét. A gye rek fel ri ad, oda a pi he nés,
oda a bé ke. A tér és az idő szo rí tá sa.

Ün nep ség re hív ják a fér fit, leg jobb
ba rát já nak öt ve ne dik szü le tés nap -
já ra. Ar ra az idő pont ra azon ban fon -
tos tár gya lást írt elő a fő nö ke már jó
né hány he te. Az utób bi kö te les ség, az
előb bi so ha vissza nem té rő al ka lom.
A tér és az idő szo rí tá sa.

A szü lők fi gye lik fel nőtt gyer me -
kü ket. Mun ka he lyek, ba rát nők, ho -
gyan vál to gat ja őket. Lát ják, elő re lát -
ják, hogy el ront ja az éle tét. Ta lán gaz -
dag lesz, ta lán si ke res, de fe lü le tes és
se ké lyes. Ám be le szól ni nem sza bad,
nem is le het. Te he tet le nek. A tér és
az idő szo rí tá sa.

A fér fi ott áll a já ték gép előtt.
Né zi az órá ját, in dul ni kel le ne ha za.
De még ezt a já té kot, meg a kö vet -
ke zőt. S ha ed dig vesz tett, ta lán a ha -
to dik ra megint nyer. S tud ja, hogy
összes sé gé ben min dig ve szí te ni fog
– ta nul ta a va ló szí nű ség-szá mí tást
ma te ma ti ká ból. De nem tud el sza -
kad ni, nincs ere je rá. A tér és az idő
szo rí tá sa.

Nap mint nap be le üt kö zünk ke -
mény rá csa i ba. Igen nyo mo rul tul
érez zük ma gun kat ilyen kor. Pi linsz -
ky Já nos még to vább is lát ja a tör té -
né se ket: „De lát ha tod, az is te nek, / a
por, meg az idő / még is oly sú lyos
buc ká kat emel / kö zéd-kö zém…” A
tér és az idő nem csak a vég te len től,
ha nem egy más tól is el vá laszt.

Jé zus fel tá madt! – kö szönt jük egy -
mást hús vét reg gel. Va ló ban fel tá -
madt! – vá la szol ják rá, hogy meg erő -
sít se nek eb ben a hit ben. Va ló ban
fel tá madt. „Jé zus fel tá ma dá sa nem
mí tosz, nem le gen da, nem ví zió, ha -
nem ese mény, amely nek vol tak ta núi,
akik nem tud ták ugyan könnyen el -
hin ni a fel fog ha tat lant, de akik meg -
bi zo nyo sod tak an nak va ló sá gá ról –
ír ja Ma do csai Mik lós, majd foly tat -
ja: Nem él he tünk úgy, mint ha ez
nem tör tént vol na meg. Ko mo lyan és
ra di ká li san le kell von nunk en nek
kon zek ven ci á ját ak kor is, ha ezért
sza kí ta nunk kell ed di gi élet stí lu -
sunk kal.”

A két em mau si ta nít vány fá radt -
ság gal, sö tét ség gel nem tö rőd ve
vissza in dult a hat vanfu tam nyi úton
Je ru zsá lem be, mert ta lál ko zott a fel -
tá ma dott Jé zus sal. Az élő Jé zus élő hi -
tet te rem tett ben nük, és a tér és idő
szo rí tá sát le győz ve vit ték a hús vé ti
hírt a ta nít vány tár sak nak. Pé ter apos -
tol fel mert hagy ni az év ez re des tör -
vé nyek kel, és be lé pett a po gány Kor -
né li usz há zá ba. Nem zár ta bör tön be
a rend, nem kö töz te meg a ha gyo -
mány, hi szen a ha lál ból fel tá madt Jé -

zus szét fe szí tett Pé ter apos tol ban is
min den ha tárt, amely Is ten sze re te -
té nek út já ban állt. Így tö ri ki tér-idő
cel lánk rá csa it Jé zus, a Fel tá ma dott.
Az Úr szí ne előtt jár ha tunk, az élők
föld jén. Nem a tér és idő kor lá ta i val
meg ha tá ro zott föl dön, ha nem az
élők föld jén.

Két föld len ne – egy tér és idő ál -
tal ha tá rolt, s egy má sik az élők nek?
Ho gyan ért sük a zsol tá ros sza va it?
Két vi lág vol na – egy vir tu á lis és egy
va ló sá gos? El le het ne vo nat koz tat ni
et től a vi lág tól, és fáj da lom nél kül tu -
do má sul ven ni vesz te sé get, be teg sé -
get, bűnt és ha lált? Nem. Hi szen Jé -
zus is eb ben a vi lág ban élt és szen ve -
dett ép pen az idő és a tér szo rí tá sá -
ban. Azon ban vál lal ta a szen ve dést,
mert bí zott ab ban, aki ki gör bí ti az
„idő-ru da kat”.

Ami kor a férj nem ra gasz ko dik ah -
hoz, hogy a vi tá ik ban övé le gyen az
utol só szó, ami kor be tud ja is mer ni,
hogy té ve dett vagy hi bá zott, még ak -
kor is, ha úgy ér zi ma gát, mint egy
láb tör lő, amelyre min den ki rá ta pos,
ak kor ko mo lyan ve szi Jé zus fel tá ma -
dá sát, aki sze lí den vi sel te a meg aláz -
ta tást is, és hagy ta, hogy a bű nö sök
kö zé so rol ják.

Ami kor a fe le ség egy na pon már

har mad szor ra is el mo so gat, és össze -
sze di a für dő ben és a há ló szo bá ban
el ha gyott szennyes hol mi kat, és nem
ér zi ma gát úgy, mint ha rab szol ga len -
ne, ha nem sze re tet tel tud ki csi len -
ni, ak kor ko mo lyan ve szi Jé zus fel tá -
ma dá sát, aki nem azért jött, hogy ne -
ki szol gál ja nak, ha nem hogy ő szol -
gál jon, és éle tét ad ja vált sá gul so ka -
kért.

Ami kor a sze rel mes fiú el tud ja en -
ged ni ked ve sét ha rag nél kül úgy,
hogy nem táp lál ja ma gá ban az il lú -
zi ót, hogy majd az utol só pil la nat ban
vissza kap ja őt, ak kor ko mo lyan ve -
szi Jé zus fel tá ma dá sát, aki meg halt a
ke resz ten, aki nek ol da lát át döf ték, aki
sír ban fe küdt két na pon át.

Eb ben a vi lág ban élünk. Tér és idő
kö tött sé gé ben. Sok szor va ló sá gos
szo rí tás ban. De tud juk, hogy Jé zus,
aki vál lal ta en nek a kö tött ség nek
min den ter hét úgy, hogy köz ben en -
ge del mes ma radt az Atya iránt, szét -
fe szí tet te a tér és az idő kor lá ta it. S
azok nak, akik az Atya irán ti en ge del -
mes ség gel, sze re tet ben és igaz ság ban
él nek, azok nak vég te len te ret nyi tott
meg ez ál tal. Ámen.

g Ben c ze And rás

Úr Jé zus Krisz tus! Add meg ne künk,
hogy fel tá ma dá so dat hét köz na pi
dön té se ink ben is fi gye lem be ve gyük,
s ne csak szó val vall juk, ha nem bá tor
bi za lom mal higgyük, így té ged kö vet -
ve ke resz tün ket na pon ként fel ve gyük.
Ámen.
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Az élők föld jén
AZ ÜNNEP IG ÉJE

SE MPER REFOR M ANDA

„A hús vé ti an gyal pré di ká ci ó já nak a
lé nye ge ez: Ti a sír ban ke re si tek azt a
Jé zust, aki ma már egé szen más. Ti
meg fe szí tett nek hi szi tek, pe dig már
fel tá ma dott ha lot ta i ból. A ha lál bi ro -
dal má ban hi á ba ke re si tek. A he lyet
meg mu tat ha tom ugyan, aho va he -
lyez ték, de ma ga nincs itt töb bé. Az
Ő ne ve most  már: »Nin cs itt.« Pál is
ezt mond ja: »An na ko ká ért, ha fel tá -
mad ta tok a Krisz tus sal, az oda fel va -
ló kat ke res sé tek, ahol a Krisz tus van,
az Is ten nek jobb ján ül vén.« Krisz tus
nincs »itt«, te hát a ke resz tyén sem le -
het »itt«. Sem Krisz tust, sem az övé it
nem le het föl di for mák kö zött meg -
ra gad ni. A ke resz tyén em ber ne ve is:
»Nin cs itt.« Em be ri meg iga zu lás,
ma ga bi za ko dó ke gyes ség, böl cse ség,
tör vény ha lot ti lep lét tisz tá ra le vet kőz -
te. Ne ke resd föl di dol gok lár vá já ban.
Mert ilyes mi ben a ke resz tyén em ber
ép pen úgy nem fog ha tó meg, mint
ahogy Krisz tus sem.” 

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Fel vir radt ál dott, szép na punk

Fel tá ma dott Urunk! Ké rünk, add meg
ne künk, hogy meg ta pasz tal has suk
éle tünk ben fel tá ma dá sod ere jét! Te
moz díts ki min ket a fá sult kö zöny ből,
emelj fel a két ség be esés mély sé gé ből,
éb ressz fel új élet re! Töltsd meg szí -
vün ket hús vét örö mé vel!

Ké rünk té ged gyü le ke ze tün kért,
egy há zun kért. Add, hogy a te ha lált is
le győ ző ha tal mad nak hi te les hir de tői
le hes sünk. Kö nyör günk a te né pe dért
az egész vi lá gon. Add, hogy a meg pró -
bál ta tá sok el le né re su gá roz zon ró lunk
a ve led va ló kö zös ség örö me. Egye síts
min ket Szent lel ked del, hogy bé kes ség -
ben, egyet ér tés ben, meg bo csá tó sze -
re tet ben vé gez hes sük szol gá la tun -
kat, és ta nús kod junk fel tá ma dá sod ról.

Ké rünk té ged a vi lá gért, amely ben
élünk. Add, hogy a ter mé szet ta va szi
szép sé gé ben fel is mer jük a te gon dos -
ko dá so dat. Ké rünk té ged em ber tár -
sa in kért is. Add, hogy meg tud juk be -
csül ni aján dé ka i dat, és fe le lős ség gel
bán junk a re ánk bí zott ja vak kal.

Élet Ura! Ke zed be tesszük mind -
azo kat, akik most ne héz sé gek kel
küsz köd nek, akik el ve szí tet ték az
élet ked vü ket, akik ne héz ter hek alatt
gör nyed nek. Kö nyör günk a be te ge kért
és azo kért, akik re rá ve tült a ha lál ár -
nyé ka. Ké rünk té ged gyá szo ló test vé -
re in kért. Add, hogy fáj dal muk ban
be lő led me rít hes se nek erőt. Ké rünk,
adj ne künk vi gasz ta lást a vesz te ség -
ben és re mény sé get a szen ve dés ben.

Ké rünk té ged a gyer me ke kért és a
fi a ta lo kért. Add, hogy a fel nö vek vő
ge ne rá ció meg is mer jen té ged. Te
ve zesd őket élet út ju kon, ne veld őket
sze re te ted del. Kö nyör günk a csa lá -
do kért. Add, hogy a ne héz sé gek és a
konflik tu sok el le né re meg ma rad jon
ben nük az össze tar tás.

Élő Jé zus Krisz tus! Hall gasd meg
imád sá gun kat, ami kor kö szö ne tet
mon dunk a fel tá ma dás aján dé ká ért és
azért, hogy az éj sza ka sö tét sé gé ből a
haj nal fé nyé be ve zet tél min ket. El űz -
ted a ha lál fé lel mün ket, meg ta ní tot tál
ar ra, hogy ne fél jünk a sír tól, mert te
nem csak vi lá got al kot tál a sem mi ből,
de a ha lál ból is éle tet te rem tesz.

Oratio
œcumenica
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So kunk szá má ra az idei böjt meg ha -
tá ro zó lel ki él mé nyét Mun ká csy Mi -
hály Krisz tus-tri ló gi á já nak meg te kin -
té se aján dé koz ta a Nem ze ti Ga lé ri -
á ban. De ta lán nem min den ki tud ja,
hogy ez a pá rat la nul zse ni á lis és
mo nu men tá lis tri ló gia bi zo nyos te -
kin tet ben cson ka, il let ve be fe je zet len.
A mes ter el ső ként Krisz tus Pi lá tus
előt ti ki hall ga tá sát fes tet te meg. Ezt
ép pen száz har minc éve, 1881 hús vét -
ján mu tat ták be Pá rizs ban, majd há -
rom év vel ké sőbb meg szü le tett a
Gol go ta.

Csak más fél év ti zed del ké sőbb
ké szült el a har ma dik kép, amely nek
lo gi ku san a fel tá ma dást kel lett vol -
na meg je le ní te nie. De eb be a vál lal -
ko zás ba – né mi kép za var ral él ve –
még a leg na gyobb ma gyar fes tő -
mű vész ecse te is „be le tö rt”. A hús vé ti
cso da áb rá zo lá sa he lyett Mun ká csy
vissza ka nya ro dott Pi lá tus drá má já -
hoz. Az Ec ce ho mo cí mű al ko tá sá ban
új ra a ró mai hely tar tó ver gő dé sét fes -
tet te meg, aki kép te len Jé zus mel lett
dön te ni. A mű vész ta lán sa ját éle té -
nek tes ti, lel ki nyo mo rú sá gá ról, kín -
ló dá sá ról is val lott, hi szen ek kor
már igen sú lyos be teg. Gya kor la ti lag
ez az utol só mun ká ja, amely be már
ta nít vá nyai is be se gí tet tek… 

A hús vét haj na li cso da meg je le ní -
té se az óta is szin te meg old ha tat lan
fel adat elé ál lít ja a fes tő ket. Ami kor

né hány év vel ez előtt pá lyá za tot ír -
tunk ki a bé kés csa bai nagy temp lom
el lo pott ol tár ké pé nek pót lá sá ra, két
té má ban vár tuk az al ko tá so kat: nagy -
pén tek vagy hús vét. Iga zán ér té kel -
he tő mű csak a ke reszt re fe szí tés ről
ér ke zett…

Ha egy ki csit utá na gon do lunk, ez
tel je sen lo gi kus. Nem Mun ká csy
Mi hály vagy ép pen a mai kor társ fes -
tők vi zu á lis fan tá zi á já val, mű vé szi ké -
pes sé ge i vel van gond, ha nem ma gá -
val a hús vé ti ese ménnyel. A fel tá ma -
dás nak ugyan is nin cse nek szem ta núi,
az evan gé li u mok csak az üres sír kö -
vet kez mé nye i ről szól nak. Hús vét
után igen csak ak tu á lis az ön tu da tos
rá di ós ber kek ben gyak ran idé zett
frap páns szlo gen: „Iga zán jól a fü lé -
vel lát az em ber.”

Idéz zük csak fel a hús vét utá ni ta -
lál ko zá so kat a fel tá ma dott Úr ral! 

Má ria ker tész nek né zi Jé zust, és
csak ak kor is me ri fel mes te re ként,
ami kor az a ne vén szó lít ja őt. Az em -
mau si ta nít vá nyok ról Lu kács dok tor
a kö vet ke ző di ag nó zist ál lít ja fel:
„Lá tá su kat azon ban va la mi aka -
dá lyoz ta, és nem is mer ték fel őt.” Itt
is a Fel tá ma dott sza va, majd pe dig a
fe lé jük nyúj tott ke nyér se gí tett ab -
ban, hogy meg nyíl jon a sze mük.
Vég ső so ron a ké tel ke dő Ta mást se
Jé zus se be i nek a lát vá nya győz te
meg, ha nem ő is az Úr sza vá ra hul -

lott térd re, és sza kadt fel aj ká ról a hit -
val lás: „Én Uram, és én Is te nem!” A
je le net sum má ja ként el hang zó jé zu -
si mon dat im már két ezer esz ten de -
je vi gasz tal és bá to rít min ket, akik
nem a lá tás, ha nem a hit aján dé ká -
ból él he tünk: „Bol do gok, akik nem
lát nak és hisz nek.”

Bár ép pen an nak a Já nos nak, aki
evan gé li u má ban fel je gyez te ezt a
bá to rí tó mon da tot, meg ada tott, hogy
a Je le né sek köny vé nek kulcs lyu kán ke -
resz tül va la mit meg sejt sen és meg -
sej tes sen Is ten szá munk ra ma még
lát ha tat lan és fel fog ha tat lan vi lá gá nak
tit ka i ból. 

En nek a könyv nek az egyik lá to -
má sá ba ka pasz ko dott Mun ká csy
Mi hály is, aki ugyan nem vál lal ta a
le he tet lent, az áb rá zol ha tat lan fel tá -
ma dás meg fes té sét, de a Gol go ta je -
le ne té be oda csem pész te a ti tok za -
tos fe hér lo vas Krisz tus-ar cú alak -
ját. Er ről az Új szö vet ség egyet len
pró fé tai köny vé ben ezt ol vas suk:
„És lát tam a meg nyílt eget: íme egy

fe hér ló, és aki raj ta ül, an nak ne ve
Hű és Igaz, mert igaz sá go san ítél és
har col, sze me tűz láng ja, és fe jén sok -
ágú ko ro na, és raj ta egy név, ame lyet
sen ki sem tud raj ta kí vül; és vér be
már tott ru há ba volt öl töz ve. Ez a név
ada tott ne ki: az Is ten Igé je… Ru há -
já ra és de re ká ra az a név van ír va:
Ki rá lyok nak Ki rá lya és urak nak
Ura. És lát tam, hogy egy an gyal áll
a nap ban, aki ha tal mas han gon ki -
ál tott min den ma dár hoz, amely az
ég kö ze pén re pül: Jöj je tek, gyü le kez -
ze tek össze az Is ten nagy va cso rá já -
ra!” (Jel 19, 11–17)

Mun ká csy ilyen mó don val lot ta
meg hi tét és re mény sé gét, hogy van
to vább: a tri ló gia foly ta tó dik! Amit
em be ri kéz már kép te len áb rá zol ni,
ami már szét fe szí ti min den kép ze lő -
erőn ket – Is ten új eget és új föl det ké -
szít, ahol asz talt te rít az övé i nek.

Ko run kat gyak ran ne vez zük a vi zu -
a li tás vi rág ko rá nak, ami kor min dent
lát ni és lát tat ni aka runk. Eh hez szé dí -
tő tech ni kai esz kö ze ink van nak, na -
pon ta ké pek ez rei zú dul nak ránk. De
hús vét ün ne pe egy ki csit meg ál lít
min ket: tény leg csak annyi a vi lág,
amennyit gyar ló tes ti sze münk két
szűk lá tó kö rű op ti ká ja be tud fo gad -
ni? A meg vál tás mű vé nek lé nye gét a
leg zse ni á li sabb fes tő mű vész vagy film -
ren de ző sem tud ja meg lát tat ni, mert
Pál óta tud juk a tit kot: „A hit hal lás -

ból van, a hal lás pe dig a Krisz tus be -
szé de ál tal.”

Eb ben az össze füg gés ben ide kí -
ván ko zik vé gül egy száz éves anek do -
ta. 1911-ben New York ban, John
Wane ma ker áru há zá ban ép pen hús -
vét kor mu tat ták be a nagy kö zön ség -
nek Mun ká csy Krisz tus-tri ló gi á já nak
el ső fest mé nyét. A tö meg ben egy kis -
lány fel ka pasz ko dott édes any ja nya -
ká ba, aki meg kér dez te gyer me ké -
től: „Most már lá tod a ké pet?” A
meg le pő vá lasz így hang zott: „Igen,
lá tom, de nem hal lom!” 

Bár csak mi is el jut nánk en nek a le -
ány ká nak a böl cses sé gé ig 2011 hús -
vét ján! Ne higgyünk a sze münk nek!
Pon to sab ban: ne csak a sze münk nek
higgyünk! Töb bet akar junk: hal la ni,
hall gat ni, meg hal la ni és meg hall -
gat ni a fel tá ma dott Úr min ket is ke -
re ső hang ját. Így lesz, így le het, így le -
gyen bol dog fel tá ma dás ün ne pünk! 

A tri ló gia foly ta tó dik
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let meg vá lasz tott püs pö ké nek,
Sze me rei Já nos nak az áhí ta tá val kez dő dött
az el múlt hét szom bat ján az egy ház ke rü -
le ti köz gyű lés a cell dö möl ki egy ház köz -
ség gyü le ke ze ti ter mé ben. Az új püs pök
a 23. zsol tár 4. ver se alap ján pré di kált.

A köz gyű lé sen az ér de mi mun ka a püs pök és
az egy ház ke rü le ti fel ügye lő je len té sé nek meg -
hall ga tá sá val vet te kez de tét. Itt zés Já nos püs -
pök Mi lesz ve led, egy ház? – Az élet ké pes egy -
ház, a jö vő egy há za cím mel mond ta el je len -
té sét. Hogy mi lyen az élet ké pes gyü le ke zet? Is -
ten igé jé re fi gye lő, az ol tár szent sé gé vel élő és
azt meg be csü lő kö zös ség. A pra xis
pi e ta tist a hét köz na pok ban is meg -
élő kö zös ség. Misszi ói és be fo ga dó
kö zös ség. Nem ki szol gá lást igény -
lő, ha nem tag ja i ban élő és szol gá -
ló kö zös ség. Vé ge ze tül ál do zat kész
kö zös ség – so rol ta Itt zés Já nos.

Sza bó György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő je len té sé ben a há zas ság és a
csa lád fon tos sá gát hang sú lyoz ta.
Az er köl csi meg úju lás hoz ar ra len -
ne szük ség, hogy az em be rek be lül -
ről re for mál ják meg ma gu kat. Eh -
hez vissza kel le ne tér ni ük hi tük
kö zös ség ben tör té nő meg élé sé hez,
mert a „ma guk mód ján” gya ko rolt val lá sos ság
ér té ke egyen lő a nul lá val.

A köz gyű lés ez után Kiss né Ká rász Ró zsá nak,
az egy ház ke rü let je lö lő- és sza va zat szám lá ló bi -
zott sá gi el nö ké nek je len té sét hall gat ta meg a
püs pök vá lasz tás ról. Aho gyan el hang zott, az
egy ház ke rü let ben 121 sza va za ti jog gal ren del -
ke ző gyü le ke zet van, mind egyi kük kül dött be
sza va za tot. A hi va ta los vég ered mény sze rint 5
ér vény te len sza va zat mel lett Ben c ze And rás ra
46, míg Sze me rei Já nos ra 70 sza va zat ér ke zett.

Az egy ház ke rü le ti mun ka ágak ve ze tő i nek je -
len té sei kö vet kez tek ez után. Sor rend ben a
ke rü let misszi ói lel ké sze, Gusz táv Adolf se gély -

szol gá la ti elő adó ja és ügyé sze ter jesz tet te elő
je len té sét, ame lye ket a köz gyű lés egy han gú lag
fo ga dott el. 

Vá lasz tá sok ra is sor ke rült az egy ház ke rü le ti
ese mé nyen. Elő ször a zsi nat egy ház ze nei bi zott -
sá gá nak ke rü le ti de le gált ját vá lasz tot ták meg a
kül döt tek Sze bik At ti la kán tor, egy ház ze nész sze -
mé lyé ben, majd a püs pök ké vá lasz tá sa mi att or -
szá gos pres bi tér umi (OP) tag sá gá ról le mon dott
Sze me rei Já nos he lyett kel lett új OP-ta got vá -
lasz ta ni. Sze me rei Já nos Ben c ze And rás meg vá -
lasz tá sát ja va sol ta er re a poszt ra. Indítványát
ugyan csak egy han gú lag tá mo gat ta a köz gyű lés.

Több gyü le ke ze ti se gély kér vény ről is dön te -
nie kel lett a tes tü let nek. A kör men di gyü le ke -
zet lel kész la ká sá nak fel újí tá sá hoz kért egy mil -
lió fo rin tot, ezt a köz gyű lés meg sza vaz ta. A csur -

gói gyü le ke zet két kér vényt is be nyúj tott, mind -
ket tő ben fél-fél mil lió fo rint meg íté lé sé ért fo lya -
mod va. A köz gyű lés az egyik be ad ványt tá mo -
gat ta, míg a má sik ban meg je lölt összeget más
for rás ból fog ják a gyü le ke zet nek biz to sí ta ni. 

Vé ge ze tül két egy ház köz ség – a győr új ba rát–
tény ői és a gy őr szem erei – tár su lá sá ról dön tött
a tes tü let. A tár su lá si szer ző dést mind egyik
érin tett egy ház köz ség el fo gad ta, a Győr-Mo -
so ni Egy ház me gye köz gyű lé se is jó vá hagy ta, így
az egy ház ke rü let köz gyű lé se is egy han gú lag tá -
mo ga tá sá ról biz to sí tot ta a két egy ház köz ség tár -
su lá sát.

g Kiss Mik lós

Tá mo ga tá sok ról és tár su lás ról
döntöt tek

Ülé se zett a nyu ga ti ke rü let köz gyű lé se b Tíz éve, 2001 vi rág va sár nap ján hat van öt
éve várt mér föld kő höz ér ke zett a Bu da -
hegy vi dé ki Evan gé li kus Egy ház köz ség: a
he lyi lu the rá nu sok ek kor ve het ték át –
igen rö vid idő, más fél év alatt – fel épült
temp lo muk kul csa it a szen te lést vég ző D.
Sze bik Im re püs pök től. 2011 vi rág va sár -
nap já nak hét vé gé jén – áp ri lis 16–17-én –
a gyü le ke zet az el múlt év ti ze dért adott há -
lát a Kék Go lyó ut cai haj lék ban.

A szom ba ti együtt lét kez de tén az alap kő le té tel
és a szen te lés ese mé nyei ele ve ned tek meg az ak -
kor ké szült fil mek se gít sé gé vel, majd Kézdy Pál
gyü le ke ze ti fel ügye lő fog lal ta össze a kö zös ség
tör té ne tét, kü lö nös te kin tet tel az épít ke zés
főbb moz za na ta i ra. Az ezt kö ve tő ün ne pi
hang ver se nyen az egy be gyűl tek Gá los Mik lós -
nak, Fin ta Ger gely nek és a gyü le ke zet kán to rá -
nak, Ecse di Zsu zsá nak az or go na-, il let ve Fe ren -
czi Zsó fi á nak a fu vo la já té ká -
ban gyö nyör köd het tek. A
temp lo mi mu zsi kát dr. Fa bi ny
Ta más püs pök há rom zsol -
tár me di tá ci ó ja egé szí tet te ki.
Az Észa ki Egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je a só vár gás, a mély -
ség és az Úr há zá ban va ló la -
ko zás fo gal mát jár ta kö rül a 84.
zsol tár se gít sé gé vel.

Más nap, vi rág va sár nap a
gyü le ke zet az ün nep lést há la adó
is ten tisz te le ten foly tat ta, ame -
lyen D. Sze bik Im re, az alap kö -
vet el he lye ző és a szen te lést
vég ző – ma már nyu gal ma -
zott – püs pök hir det te Is ten igé -
jét Fil 2,1–4 alap ján. Az is ten tisz -
te let után – Kézdy Pál ve ze té sé vel – köz gyű lés ke -
re té ben han goz tak el a meg je lent társ egy há zi, ön -
kor mány za ti és test vér-gyü le ke ze ti kö szön té -
sek. (A finn és a né met de le gá ció ve ze tő lel ké szei
a li tur gi á ban is szol gál tak – anya nyel vü kön.)

Az el ső is ten tisz te le ti al kal mát 1936-ban
tar tó bu da hegy vi dé ki gyü le ke zet hi va ta lo san
csak 1953-ban ala kult meg, jól le het a Tart say
Vil mos ut cá ban meg vá sá rolt vil lá ban már

évek kel ko ráb ban ki ala kí tot tak egy két száz húsz
fé rő he lyes ká pol nát, amely mint egy fél év szá -
za don át volt lel ki ott ho nuk. A Ben czúr Lász -
ló Ybl-dí jas épí tész ter vei alap ján fel épült
temp lom, il let ve új gyü le ke ze ti köz pont tá gas
kö zös sé gi és la kó tér rel aján dé koz ta meg a
gyü le ke ze tet. Az alag so ri he lyi sé gek ki ala kí tá -
sa kor az volt a fő cél, hogy le gyen meg fe le lő hely
az if jú sá gi al kal mak szá má ra.

A más fél ezer egy ház köz sé gi ta got szám lá -
ló gyü le ke zet te rü le tén fo lyó ak tív kö zös ség épí -
tés leg utób bi bi zo nyí té ka az, hogy ép pen egy
éve a bu da ke szi szór vány le ány egy ház zá ala kult
át, el in dul va az ön ál ló so dás út ján. Az anya gyü -
le ke zet ki tar tó hű sé get pél dá zó het ven öt éve
szá muk ra is a sa ját temp lom épí té sé nek ál mát
kö ze lí ti a meg va ló su lás hoz. 

A Kék Go lyó ut cá ban a gyü le ke zet épí tés min -
den na pi va ló sá gá ról az el múlt tíz év ben lét re -
jött és má ra rend sze res sé vált, so kak ál tal lá to -
ga tott al kal mak ta nús kod nak. A szo ká sos is ten -
tisz te le tek mel lett a bib lia órák, a bib lia is ko la, a

csa lá di is ten tisz te le tek, a há zas pá ros, il let ve a
ba ba-ma ma kör és az egyéb al kal mak szin te
min den kor osz tály szá má ra le he tő sé get nyúj -
ta nak a pezs gő kö zös sé gi élet ben va ló rész vé -
tel re. Mind eb ből 2007 óta pa ró kus lel kész ként
Kecz kó Pál (és beosztott lelkész fe le sé ge, Szil -
via) vál lal orosz lán részt – fi a ta los len dü let tel,
kre a ti vi tás sal és a kö zös ség irán ti hű ség gel.

g Hor váth-He gyi Áron

Hat van öt plusz tíz
Tíz éves a bu da hegy vi dé ki temp lom
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b A Du na új vá ros-Pál hal mai Or -
szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In -
té zet kul túr ter mé ben április 10-
én nyolc van nál is több el ítélt
rész vé te lé vel ke rült sor ha zánk -
ban az el ső olyan ima ta lál ko zó -
ra, amelyet az eu ró pai ro má -
kért tartottak. Az Egye sült Ál la -
mok Pres bi te ri á nus Egy há zá -
nak kez de mé nye zé se így ha -
zánk ban köz vet le nül kap cso ló -
dott a nem zet kö zi ro ma nap hoz
(áp ri lis 8.), il let ve az Eu ró pai
Ro ma Plat form ötödik üléséhez,
ame lyet április 7-én ren dez tek
meg Bu da pes ten. Az ima ta lál ko -
zón részt vett és fel szó lalt Ba log
Zol tán, a kor mány zat tár sa dal -
mi fel zár kóz ta tá sért fe le lős ál -
lam tit ká ra is.

A kü lön le ges al ka lom előtt a pál hal -
mai pa rancs no ki épü let ben tar tott
saj tó tá jé koz ta tón Ba log Zol tán ál lam -
tit kár el mond ta: fon tos a ro ma né -
pes ség hely ze tét jel lem ző „ör dö gi
kör” meg tö ré se: ala csony is ko lá zott -
ság, az ab ból adó dó mun ka nél kü li ség,
a szo ci á lis se gé lyen élés, a rossz
egész sé gi ál la pot, a ko rai ha lan dó ság
mel lett a ma gas szü le té si arány szám.
„Ha a két dol got egy más mel lé rak -
juk, azt je len ti, hogy egy re több em -
bert kell el tar ta ni egy re ke ve sebb
em ber nek” – tet te hoz zá a po li ti kus.
„Ezt az ör dö gi kört meg kell tör ni. Ez
az ál ta lá nos ro ma stra té gi á nak a ki in -
du ló pont ja.”

Ha zánk ban a ro ma né pes ség
nyolc van öt szá za lé ka mun ka nél kü -
li, ezért fon tos, hogy a négy év alatt
lét re ho zan dó négy száz ezer mun ka -
hely ne gye dét a ro mák szá má ra te -
rem tik meg, s ma ga sabb arány ban
jut tat nak szá muk ra köz mun kát.
Mun ka he lyek be in vesz tál ni ugyan is
hosszú távon is ol csóbb, mint bün -
te tés-vég re haj tá si in té ze tek be, szo ci -
á lis se gé lye zés be.

A pa rancs no ki épü let kul túr ter mé -
ben dr. Bé ke fy La jos pál hal mai bör -
tön lel kész, az ima ta lál ko zó szer ve ző -
je lo vá ri nyel ven is kö szön töt te a
meg je len te ket, s el mond ta: „Amit ke -
resz tyén ro ma ként és nem ro ma ként
mi te he tünk itt a bör tön ben, az az
EU-s és a fe le lős ha zai ro mafel zár kóz -
ta tá si prog ra mok ima tá mo ga tá sa, a
lel ki hát or szág erő sí té se. Aki ért vagy
ami ért imád koz ni tu dunk, azért fe -
le lős sé get vál la lunk.” 

Az ima ta lál ko zó jel mon da ta: „In -
for mál tan imád koz ni – imád koz va
cse le ked ni!” Az Úr Jé zus ezt mond -
ta: „Kér je tek, és ada tik nek tek, ke res -

se tek, és ta lál tok, zör ges se tek és meg -
nyit ta tik nek tek.” (Mt 7,7) Azért va -
gyunk itt, hogy egy mást a ke re sés ben
és a zör ge tés ben erő sít sük, s re -
mény ked jünk ab ban, hogy aki kér, az
kap is – le he tő sé get, test vé ri szót,
több tár sa dal mi oda fi gye lést, gyű lö -
let men te sebb ha zát, há zat, Eu ró pát!
– mond ta a bör tön lel kész. A Je le né -
sek köny vé nek 22,21 igé jé vel kö szön -
tött – lo vá ri nyel ven – min den kit: „Te
avel ama re Raj Je zush Kris to shi gra -
ci ja sa vor az he ne ca. Ba ter.” – A mi
Urunk Jé zus Krisz tus ke gyel me
mind nyá ja tok kal!

A mély kú ti fog va tar tott nők kó -
ru sa lo vá ri és ma gyar nyel ven éne kel -
te a ci gány him nuszt, majd Ba lázs
Pé ter bün te tés-vég re haj tá si ez re des,
in té zet pa rancs nok kö szön töt te a
ven dé ge ket, s azt kí ván ta: „Ad ja Is -
ten, hogy az imák meg hall ga tás ra ta -
lál ja nak.” Ké sőb bi meg nyi lat ko zá sá -
ban pe dig idéz te Dosz to jevsz kijt: „Az
em bert bű né vel együtt kell sze ret ni.”
En nek je le ez az ima ta lál ko zó is. 

Ba log Zol tán ál lam tit kár is kö -
szön töt te a ta lál ko zó részt ve vő it.
„El gon dol koz tam azon, mit je lent a
fal egyik vagy má sik ol da lán len ni.
Azért jöt tem, hogy kö ze lebb ke rül -
jünk egy más hoz. A kor mány ten ni
akar Önö kért: több mun ka he lyet,
több ta nu lá si le he tő sé get akar te rem -
te ni.” Pél da ként em lí tet te: a mű tő asz -
ta lon nem ma rad ate is ta az em ber.
Ha baj ban va gyunk, Is tent hív juk. Ez
a dél után is ezt pél dáz za. Meg ígér -
te, hogy er ről a szép kez de mé nye zés -
ről be szá mol majd a kor mány ta -
gok nak is.

„…szün te le nül imád koz za tok…” –
idéz te em lé ke zet be az igét (1Thessz
5,17) P. Tóth né Sza kács Zi ta lel kész -
nő, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Misszi ói Iro dá já nak ve ze tő -
je. Az ima nagy le he tő sé gé ről szólt.
Sok szor azért nem men nek a dol gok,
mert nem imád ko zunk. „Nem elég
egy má sért imád koz ni, ha nem együtt,
egy más sal is kell tud ni imád koz ni!”
– hang sú lyoz ta.

Csó ti And rás bün te tés-vég re haj tá -
si ve zér őr nagy ka to li kus, re for má tus,
evan gé li kus és iz ra e li ta kö szön tés sel
üd vö zölt min den kit. „Pál hal má ról
már in dult ki or szá gos kez de mé -
nye zés, a Nők vi lág ima nap ja a bör -
tö nök ben moz ga lom. Re mé lem, hogy
ez a mos ta ni kez de mé nye zés is or szá -
gos vissz hang ra és be ve ze tés re ta lál
majd.” 

Bé ke fy La jos ez után ve tí tett ké pes
elő adás ban mu tat ta be, mi lyen a
ro mák hely ze te tíz eu ró pai or szág -
ban (Bul gá ria, Cseh or szág, Al bá -
nia, Ma gyar or szág, Por tu gá lia, Ro -

má nia, Orosz or szág, Szlo vá kia, Spa -
nyol or szág, Uk raj na). Be csült ada tok
sze rint kö zel ki lenc mil lió ro ma él
kon ti nen sün kön. „Ez nagy ki hí vás az
egész eu ró pai kö zös ség szá má ra, s
mél tó, tar tós meg ol dást kell ta lál ni
az együtt élés re” – mond ta a bör tön -
lel kész. 

Az egyes or szá gok igei üze ne tét és
az ot t meg fo gal ma zott ro ma imá kat
hat fog va tar tott nő és fér fi ad ta elő
lo vá ri ul és ma gya rul. Köz ben össze -
kö tő ének ként vissza té rő en éne kel -
ték a fog va tar tot tak a ta izéi éne ket:
„Ó, halld meg, Uram, ó, halld meg
imám…” A Kő szik la gos pel együt tes
gyö nyö rű ze ne ka ri fel dol go zá ssal,
ének lés sel emel te Is ten elé az imá kat.
Sok szor le he tett lát ni a fog va tar tot -
tak sze mé ben a há la vagy a meg ren -
dü lés könnye it. Volt, aki éne ket
kom po nált gi tár ra er re az al ka lom -
ra, volt, aki lo vá ri ul kö szön te meg Is -
ten nek ezt az al kal mat, ame lyen a
kor má nyért és az elöl já ró kért is
imád ko zott.

Kü lön le ges pil la nat volt, ami kor
Far kas Csa ba bé ké si vaj da szólt ro -
ma test vé re i hez meg ha tó dot tan, lo -
vá ri nyel ven. „A lé lek gaz dag sá ga
ve ze ti az el mét” – hang sú lyoz ta, s rá -
mu ta tott: Is ten nél kül nin csen sem -
mi. „Őriz zük meg itt a bör tön ben is
hi tün ket, ami Is ten nel köt össze, s ez
a hit min den ro má ban meg van.” 

Dr. Sza bó Dá ni el, a Re for má tus
Pres bi te ri Szö vet ség el nö ke, sá ros pa -
ta ki teo ló gi ai ta nár, a ci gány misszió
év ti ze dek óta el kö te le zett mun ká sa
meg ren dül ten kö szön te meg a szép
al kal mat min den ki nek. Sze rin te a
ro ma kér dés em ber ség kér dés, az em -
ber ség kér dés pe dig Is ten-kér dés. El -
mond ta, hány ro ma ke reszt gyer me -
ke van, aki ket tá mo gat, se gít. „Hi -
szem, hogy együtt van szük sé günk
Eu ró pá ban meg itt, a Kár pát-me den -
cé ben vál to zás ra. Is ten kö zö sen ad -
ja meg ezt ne künk, ha kér jük” – ál -
la pí tot ta meg.

A pál hal mai el ső ima ta lál ko zón a
Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság, a
Ka to li kus Bör tön lel ké szi Szol gá lat és
a Krisz tus Sze re te te Egy ház kép vi se -
lői is je len vol tak. Ked ves pil la nat
volt, ami kor a Ko dály kó rus tag jai bú -
csú zás kor kö rül vet ték az ál lam tit kárt,
s ve le együtt éne kel ték a „Tü zed,
Uram Jé zus…” kez de tű „bör tön slá -
gert”. Az egy há zi sze mé lyek kö zül
nyolc an ad tak zá ró ál dást az ima ta lál -
ko zó részt ve vő i re, akik lé lek ben
össze kap cso lód tak az USA Pres bi te -
ri á nus Egy há zá val s szer te a vi lá gon
mind azok kal, akik tíz mil li ós szám ban
vet tek részt az ima kez de mé nye zé sen. 

g (drbl–drbrkl) 

Imá val az ör dö gi kör meg tö ré sé ért
Egy há zi ta lál ko zó bör tön ben – az eu ró pai ro má kért

Meg je lent Túr me zei Er zsé bet Össze gyűj tött mű ve i nek 5. kö te te, mely Er -
zsé bet test vér pró zai mű ve it tar tal maz za. Kap ha tó a Hu szár Gál pa pír-
és köny ves bolt ban, a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban, va la mint a ki adó -
nál. Ér dek lőd ni le het Her zog Csa bá nál a 20/824-5536-os mo bil szá mon.

H I R D E T É S

Utaz zon is mét a mis kol ci evan gé li ku sok kal!
– Pál apos tol nyom do ka in Tö rök or szág ban (Isz tam bul, Kap pa dó kia,

Ep he szosz, Tró ja). Óko ri em lék he lyek, vi lág örök sé gi lát ni va lók. Idő pont:
ok tó ber 12–21. Rész vé te li díj: 225 000 Ft (uta zás, szál lás, el lá tás). Ér dek -
lő dés, je lent ke zés: 46/505-727 és 20/824-9093.

– Krak kó és Za ko pa ne. Idő pont: jú ni us 16–19. Rész vé te li díj: 36 600
Ft (uta zás, szál lás, el lá tás). Ér dek lő dés, je lent ke zés: 20/824-9093 vagy
bak sa.l@fre e mail.hu.

H I R D E T É S

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány (MP TA) bu da pes ti egye te mi
szak kol lé gi u má ba ke res fel nőtt kép zés ben jár tas, dip lo más, agi lis, meg bíz -
ha tó sze mélyt ta nul má nyi igaz ga tó mun ka kör be. A je lent ke zé se ket szak mai
ön élet rajz zal az aláb bi cím re vár juk: MP TA, 1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.

H I R D E T É S

Bu da pes ti evan gé li kus óvo da óvo da pe da gó gust ke res szep tem ber től ha -
tá ro zott idő re. Fel té tel: fel ső fo kú szak irá nyú vég zett ség, vi lág né ze ti el -
kö te le zett ség. Ér dek lőd ni az 1/483-2160-as te le fon szá mon le het áp ri lis
27-én és 28-án reg gel 8 és 10 óra kö zött. Je lent ke zés ön élet rajz zal má -
jus 6-ig a Kis de ák Evan gé li kus Óvo da, 1052 Bu da pest, De ák tér 4. pos -
ta cí men vagy a kis dea ko vo da@gmail.com e-mail cí men.

H I R D E T É S

A Bib lia  Szö vet ség bu da pes ti bib lia is ko lá ja
fel vé telt hir det szep tem ber ben in du ló kép zé sé re

Sze re tet tel vár juk azok je lent ke zé sét, akik vágy nak ar ra, hogy job ban meg -
is mer jék Jé zus Krisz tust, és sze re tet ből szol gál ják őt mun ka he lyü kön, csa -
lád juk ban és gyü le ke ze tük ben.

2 + 1 éves kép zé sün ket min den hó nap má so dik szom bat ján (szep tem -
ber től jú ni u sig) tart juk Bu da pes ten. Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. má jus 31.

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

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

Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés (MA) – 
Szakirány: pasztorális tanácsadó (lelkigondozó). – 
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fôiskola és a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem közösen akkreditált mesterképzése.

Etikatanár (MA), Család- és gyermekvédô tanár (MA) – tanári mesterképzések

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó – szakirányú továbbképzés 

Keresztény társadalmi elvek a gazdaságban – 
szakirányú továbbképzés együttmûködésben 
a Pápai Szent Tamás Egyetemmel (Angelicum) és a Budapesti Corvinus Egyetemmel. 

A képzésekrôl bôvebben tájékozódhatnak a Sapientia Szerzetesi 
Hittudományi Fôiskola honlapján, a www.sapientia.hu oldalon,  
illetve tájékoztatás kérhetô a tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu e-mail címen, 
valamint a (1) 486-4418 és a (1) 486-4482-es telefonszámon.
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Má té-pas sió
Bach Má té-pas si ó ját ad ják elő a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban (1052
Bu da pest, De ák Fe renc tér 4.) áp ri lis 23-án, nagy szom bat es te 18 óra kor.
(Az elő adás vár ha tó be fe je zé se 22 óra.) A be lé pés díj ta lan. http://lu the -
ra nia.lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Pá lyá zat gaz da sá gi ve ze tő-is ko la tit kár ál lás ra
A Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la pá lyá za tot hir det gaz -
da sá gi ve ze tő-is ko la tit kár mun ka kör be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek: le he tő leg evan gé li kus fe le ke zet hez tar to zás; leg -
alább pénz ügyi-szám vi te li fő is ko lai vég zett ség vagy mér leg ké pes köny -
ve lői vég zett ség; előnyt je lent a köz ok ta tá si in téz mény ben szer zett gya -
kor lat.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai ön élet raj zot; lel ké szi aján lást; a
mun ka kör rel kap cso la tos el kép ze lést; dip lo ma má so la tot.

A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je: má jus 6.
Az ál lás el fog la lá sá nak idő pont ja: au gusz tus 16.
Bé re zés és jut ta tás a köz al kal ma zot ti táb lá zat sze rint.
Rész le tes fel vi lá go sí tás kér he tő Szűcs Gá bor igaz ga tó tól. El ér he tő sé -

gek: 8500 Pá pa, Árok u. 12., te le fon: 89/313-483, 20/824-6566.

H I R D E T É S

H I R D E T É S

Év ti ze des ha gyo mány már, hogy az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) har ma dik év fo lya má nak hall ga tói
pas sió já té kuk kal egy ki vá lasz tott egy ház me gyé ben hir de tik a ke reszt evan gé li u mát. A jö vő lel ké szei, hit ok ta tói és
kán to rai az idei nagy hé ten Bé kés me gyé ben – Szar va son, Kon do ro son, Me ző tú ron, Oros há zán (kü lön a gim ná zi -
um ban és a gyü le ke zet ben), Med gyes egy há zán, Gyu lán, Me ző be rény ben és Bé kés csa bán – je le ní tik, il let ve je le ní -
tet ték meg Krisz tus szen ve dés tör té ne tét. A da rab ős be mu ta tó ját – még mi előtt „ván dor út ra” kel tek vol na – áp ri -
lis 14-én tar tot ták (ké pün kön) az EHE tő szom széd sá gá ban ta lál ha tó zug lói evan gé li kus temp lom ban.

g Mé szá ros Gá bor fel vé te le
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Válogasson a Digitalstand.hu kínálatából, 
ahol számos napilap, hetilap és magazin digitalizált változata 
megtalálható a nyomtatott lap áránál jelentősen olcsóbban!

Az első magyar fejlesztésű platform független digitális újságos stand 
bármilyen számítógépen és táblagépen elérhető, 

így a nap 24 órájában bárhol megvásárolhatja, elolvashatja, vagy újra előveheti újságjait.

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

www.digitalstand.hu

H I R D E T É S

b Jól is mert a nagy re for -
má tor nak tu laj do ní tott
mon dás: „Ha tud nám,
hogy hol nap el pusz tul a
vi lág, ma ak kor is ül tet -
nék egy al ma fát.” A re for -
má ció kez de té nek öt szá -
za dik év for du ló já ra ké -
szül ve a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség (LVSZ) el -
ha tá roz ta, hogy Wit ten -
berg ben – hi va ta los, tel -
jes ne vén Lu ther stadt
Wit ten berg ben – em lék -
he lyet ala kít ki. Ta lán a
lu the ri mon dat járt az öt -
let gaz dák fe jé ben is,
mert hogy a lá to ga tót
nem szob rok vagy más
épít mé nyek fo gad ják itt,
ha nem fák. A park ter mé -
szetesen a reformátor ne -
vét vi se li. A prog ra mért
fe le lős lel késszel, a wit ten -
 ber gi LVSZ-iro da igaz -
ga tó já val, Hans W. Kasch -
sal be szél get tünk.

– A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház a kert 66. fá ját ül -
tet te el áp ri lis 12-én a 2009. no -
vem ber 1-jén „meg nyi tott”
park ban. Ez ál tal egy újabb
szál köt min ket a vi lág más
egy há za i hoz.

– Ez is volt az egyik cél.
Nem csak az LVSZ tag egy há -
za it hív juk min den föld rész -
ről, hogy csat la koz za nak eh -
hez a Lu ther-ker ti pro jekt -
hez, ha nem más ke resz tény
fe le ke ze te ket is – így pél dá ul
az ang li ká no kat, a ró mai ka -
to li ku so kat és az or to do xokat
is. Az a ké ré sünk, hogy Wit -
ten berg ből ha za tér ve ott hon
is ül tes se nek el egy fát, le he -
tő leg egy je len tős
he lyen; az a re mé -
nyünk, hogy 2017-re
ez ál tal egy vi lág mé -
re tű öku me ni kus
há ló zat jön lét re.

– Me sél ne a kert -
ről?

– A Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség –
kar ölt ve az LVSZ
Né met Nem ze ti Bi -
zott sá gá val, a Né -
met or szá gi Egye sült
Evan gé li kus Egy ház -
zal, va la mint Wit -
ten berg vá ro sá val –
úgy ha tá ro zott, hogy
a re for má ció böl cső -
jé nél Lu ther-kert
(Der Lu ther gar ten)
né ven élő „em lék -
mű vet” hoz lét re.
Ter ve ző je a mi lá nói
kert épí tész, And re as
Kipar.

A vá ro si temp lom tól (Stadt -
kirche), amely ben több mint
két ezer szer pré di kált Lu ther,
va la mint a vár temp lom tól
(Sch loss kirche), amely nek ka -
pu já ra ki tűz te a 95 té telt, és
amely ben a sír ja is meg ta lál ha -
tó, szó val a két temp lom tól pár
perc nyi sé tá ra fek szik az el lip -
szis ala kú kert, amely nek a kö -
ze pén egy Lu ther-ró zsa kör vo -
na la lát ha tó és jár ha tó kör be.
A ró zsá tól kü lön bö ző irá nyok -
ban hét ös vény ve zet a park -
ban. A fő ös vény – szim bo li ku -
san a 95 té tel re utal va – 95 mé -
ter hosszú. 

A föld ré szen ként más és
más fajtájú em lék fák az ös vé -
nyek men tén ta lál ha tók. Azok -
 nak a ke resz tény egy há zak nak
a fái, ame lyek kel az LVSZ in -
ten zív öku me ni kus pár be szé -
det foly tat, a Lu ther-ró zsa öt

szir má nál áll nak. A ma gyar or -
szá gi evan gé li ku so ké a 7. par -
cel la 113. szá mú té li hár sa. 

A kert ben kö rül be lül két -
száz het ven fa fog zöl dell ni,
míg a töb bi a vá ros kü lön bö -

ző pont ja in kap majd he lyet.
Ez a pro jekt mu tat ja, hogy a
re for má ció mi lyen sok egy -
ház ra volt ha tás sal, és ar ra is
rá vi lá gít, mennyi re szük ség

van ar ra, hogy je lét ad juk egy -
más meg ér té sé nek és a meg -
bé ké lés nek. Az el jö ven dő
nem ze dé kek szá má ra ez a kert
ál lan dó an vál to zó, nö vek vő
em  lék he lye lesz a hitben való
szün telen megújulást hirdető
reformációnak. 

– 2017-ig még előt tünk van
né hány év. Van-e már gaz dá -
ja mind az öt száz fá nak?

– Még nincs. Az el ső 2009.
no vem ber 1-jén ke rült a he -
lyé re. Az óta szá mos egy ház,
egy há zi szer ve zet név táb lá ja
ol vas ha tó az el ül te tett fák
mel lett. A re for má ció a mai
na pig ha tás sal van az élet szá -

mos te rü le té re, és po zi tí van
él jük meg azok nak a – fő leg
20. szá za di – öku me ni kus
tár gya lá sok nak és ese mé nyek -
nek az ered mé nye it is, ame -
lyek elő se gí tik a kü lön bö ző
ke resz tény egy há zak egy más -
hoz va ló kö ze le dé sét. Ezért
kü lö nö sen is jó ér zés lát ni a
Lu ther-kert ben más fe le ke -
ze tek vagy a szer ve ze te ik ál tal
el ül te tett fá kat.

Mint hogy még nincs meg
mind az öt száz fá nak a gaz dá -
ja, szí ve sen fo gad juk egy há zi
in téz mé nyek, gyü le ke ze tek
vagy egy ház ke rü le tek és -me -
gyék je lent ke zé sét is. Egy-egy
fa költ sé ge 500 eu ró – eb ben
ben ne van a cse me te ára, va -
la mint tar tal maz za ez az
összeg az ül te tés, il let ve a
gon do zás dí ját az el ső két év -
ben – utá na a vá ros vi se li
majd gond ját. Az ado má nyo -
zó szer ve ze tet a fa tö vé nél el -
he lye zett táb la jel zi.

– Az Ön iro dá ja a Jü denst -
ras se 8. szám alatt ta lál ha tó,
a Col leg Wit ten berg el ne ve zé -
sű ok ta tá si komp le xum ban.
Szól na er ről is rö vi den?

– Az in téz mény
ta valy óta mű kö dik.
Ma ga az épü let
1824-től száz éven
át ere de ti leg is ko la
volt, majd la kó épü -
let ként funk ci o nált.
A má so dik vi lág há -
bo rú után me ne kül -
tek nek nyúj tott fe -
de let. 1990 után a
vá ros, mint tu laj do -
nos, új funk ci ót ke -
re sett a ház nak.
Hosszas gon dol ko -
dás után az a dön tés
szü le tett, hogy szol -
gál ja is mét az ere de -
ti célt, vagy is az ok -
ta tást. Az in téz mény
ön ál ló an mű kö dik,
és el sőd le ges fel ada -
ta ként hosszabb-rö -
vi debb idő re ta nul ni
ér ke ző di á ko kat vár.

Azon ban a Col leg Wit ten berg
nem csak er re a sze rep re al kal -
mas, ha nem lá to ga tó cso por -
tok fo ga dá sá ra is, így pél dá ul
a nagy re for má tor éle té nek
ál lo má sa it fel ke re ső za rán do -
kok ven dé gül lá tá sá ra. Bol -
dog va gyok, hogy mind emel -
lett ez a re mek hely éven te két -
szer ott hont ad hat az LVSZ ál -
tal szer ve zett nem zet kö zi sze -
mi ná ri u mok nak.

Az ér dek lő dők mind két
pro jekt tel kap cso lat ban a hon -
lap ja in kon kap hat nak fel vi lá -
go sí tást (www.lu ther gar ten.de
és col leg wit ten berg.de).

g Bo da Zsuzsa

Lu ther-ró zsás em lék park
Be szél ge tés a wit ten ber gi Lu ther-kert lel ké szé vel

b A re for má ció böl cső jé nél,
a né met or szá gi Wit ten -
berg ben ta lál ha tó a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) kez de mé nye zé sé -
re lét re ho zott em lék park.
A ter vek sze rint 2017-ig itt,
il let ve a vá ros kü lön bö ző
pont ja in össze sen
öt száz fát fog nak
el ül tet ni a vi lág
min den tá ján mű -
kö dő lu the rá nus
egy há zak és más
fe le ke ze tek kép vi -
se lői. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház re for -
má ci ói em lék bi -
zott sá ga áp ri lis 12-
én ün ne pi is ten tisz te let
ke re té ben plán tál ta el a
Lu ther-kert hat van ha to -
dik fá ját, egy té li hár sat.
Az ese mény nek a he lyi
saj tó ban is élénk vissz -
hang ja volt.

A két na pos ta nul mány út so -
rán a bi zott ság tag ja i nak le he -
tő sé gük nyílt ta lál koz ni a
szász-an hal ti Lu ther Em lék -
ala pít vány ve ze tő jé vel, dr. Ste -
fan Rhe in nal, aki Me lancht hon
wit ten ber gi mun kás sá gá ról és

Lu ther Már ton hoz fű ző dő
kap  cso la tá ról tar tott részükre
elő adást.

A tizenkét fős ma gyar de le -
gá ció az el ső na pon lá to ga tást
tett a ré gi vá ros há zán is, ahol
a Né met or szá gi Pro tes táns
Egy ház (EKD) mun ka tár sa i val
foly ta tott meg be szé lé sen a

2017-et meg elő ző te ma ti kus
évek ter vei ke rül tek te rí ték re.

Ter mé sze te sen nem ma -
rad ha tott ki Wittenberg ne -
ve ze tes em lék he lye i nek fel ke -
re sé se sem. A ma gyar kül -
dött séget a há zi gaz da, Hans
W. Kasch evan gé li kus lel -
kész, a Col leg Wit ten berg igaz -
 ga tó ja kalauzolta a Lu ther-vá -
ros ban.

Sze re tet tel jes fo gad ta tás ban
volt ré szük az em lék bi zott ság
tag ja i nak a má so dik na pon,
ami kor gyü le ke zet lá to ga tás ke -
re té ben a kö ze li Do bi en te le pü -

lés evan gé li kus lel ké szé vel és
gyü lekezetének né hány tag jával
ta lál koz tak. A kö tet len együtt -
lét jó al ka lom volt ar ra, hogy a
ma gyar részt ve vők is mer ked je -
nek az egy ko ri Né met De mok -
ra ti kus Köz tár sa ság (NDK) te -
rü le tén élők min den nap ja i val,
örö me i vel és ne héz sé ge i vel. Ar -

min Pra lel kész ve ze té -
sé vel a gyü le ke zet hez
tar to zó evan gé li kus óvo -
dát is meg te kint het te a
ma gyarországi csoport.

A ha za in du lás előt ti
es tén a kül dött ség ki he -
lye zett ülést tar tott,
amely nek ke re té ben dr.
Ko rá nyi And rás egy -
ház tör té nész a Lu ther
ko rá ban Wit ten berg -

ben ta nu ló ma gyar di á kok éle -
té ről, il let ve ar ról tar tott rö vid
elő adást, mi lyen be fo lyás sal
vol tak a ha za té rő di á kok a ha -
zai ér tel mi ség ki ala ku lá sá ra.
Az éj sza ká ba nyú ló ülés má so -
dik fe lé ben ak tu á lis kér dé sek -
ről esett szó.

A két na pos ta nul mány út ról
ké szült ké pes be szá mo ló, il let -
ve dr. Fa bi ny Ta más püs pök -
nek az em lék fa ül te té se kor el -
hang zott pré di ká ci ó ja el ér he -
tő a http://re for macio500.blog -
spot.com/ cí men. 

g – bo dazs –

El ül te tték a ma gyar or szá gi
evan gé li ku sok fá ját

Wit ten berg ben tar tot ta rend ha gyó ülé sét
egyházunk re for má ci ói em lék bi zott sága

Az alakuló Luther-kert felülnézetben

A magyar delegáció két vezetője, Ittzés János és
Fabiny Tamás püspök a faültetés befejező aktusánál

Hans W. Kasch

Gyülekezetlátogatás Dobienben
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b Leg utób bi köny vé nek cím lap -
ján, ti zen két ap ró négy zet ben
éle tére meghatározó személyek,
események fotóit láthatjuk. Egy
ér tel mi sé gi ál lo má sa i 1945 és
2010 kö zött Ma gyar or szá gon:
az Év ez red tö re dék re mek esszé -
re gény, ke mény ítél ke zés és val -
lo más. Szo bá ja zsú folt pol ca in
sze mé lyes és szak mai kö te tek, a
szek rény ben La ti no vits Zol tán
ked ves köny vei. A la kás te le re -
lik vi ák kal, hi szen fe le sé ge, Gá bor
Jú lia Rutt kai Éva lá nya. Cso dá -
la tos ha gya ték őr ző je: fo tog rá fi -
ák, szín há zi do ku men tu mok,
köny vek, kéz ira tok tu dó sa.

Szi ge thy Gá bor egyik írá sá ban Zsu -
zsan na nő vért em lí ti, aki az evan gé -
li kus ár va ház ban 1949-ben ma ga kö -
ré gyűj töt te a hét-nyolc éves ap ró sá -
go kat. Er ről kér dez tük leg e lőbb: ki
volt ez a tü ne mé nyes em ber?

– Édes apám győ ri di ák volt, és szo -
ros ba rát sá got ápolt az ak ko ri evan -
gé li kus lel késszel, Itt zés Mi hállyal –
kez di az em lé ke zést. – Édes apám ko -
rai ha lá la után édes anyám kór ház ba
ke rült, öcsé met egy idő re győ ri nagy -
anyám vet te ma gá hoz, én a tisz te le -
tes úrék nál lak tam. Fur csa tör té net:
pár év vel ez előtt az öku me né je gyé -
ben bor ál dás ra hív ták Pan non hal má -
ra Itt zés Já nost. Kö szön töt tem a püs -
pök urat, s meg kér dez tem, va jon
em lék szik-e ar ra, ami kor édes any ja,
Er zsi ke né ni mind ket tőn ket el fe ne -
kelt, mert az asz tal alatt a sző nyeg -
re ön töt tük a spe nó tot.

A tisz te le tes úr később a pes ti evan -
 gé li kus ár va ház ban he lye zett el, a Hű -
vös völgy ben. Ak kor már az öcsém is
ott volt óvo dá ban. 

– A gye rek ko ri él mé nyek el kí sér nek
egész éle tünk ben…

– Zsu zsan na nő vér vi gyá zott ránk
egy évig – má so dik ele mis ta vol tam
–, aki nek az ar cá ra már nem em lék -
szem. En gem na gyon sze re tett, az
édes anyám tól ka pott köny vek ből ol -
va sott föl ne kem es tén ként.

Az ár va há zat 1950-ben a kom -
mu nis ták fel szá mol ták. Akkor nem
tud tam, hogy mennyi re sú lyos édes -
anyám be teg sé ge. Ami kor el kel lett
hagy ni az in té ze tet, em lék szem,
ahogy Zsuzsanna nővérrel áll tunk a
ka pu ban, a vál lam ra tet te a ke zét, és
azt mond ta: „Kis fi am, vi gyázz édes -
anyád ra!” Egy nyolc éves gye rek szá -
má ra ez a mon dat fel fog ha tat lan,
csak a sú lyát ér zi. En gem el kí sért
egész éle tem ben.

– Meg van még az édes ap já tól ka -
pott Bib lia?

– A köny ves pol co mon van, az
ott so ra ko zó szá mos Bib lia kö zött.
Már gim na zis ta vol tam, ami kor új -
ra for gat ni kezd tem apám Bib li á ját,
ab ban ta lál tam egy ál ta la alá hú zott
mon da tot Má té evan gé li u má ban:
„És gyű lö le te sek lesz tek az én ne ve -
mért, de aki mind vé gig meg áll, az
meg tar ta tik.” Ezt a mon da tot hagy -
ta rám… Fur csa mód rám tes tá ló dott
La ti no vits Zol tán Új szö vet sé ge is,
ame lyet Me zei Má ri á tól ka pott. En -
nek utol só ol da lán Me zei Má ria ce -
ru zás be jegy zé se: „Jé zus is félt?!” Ez
a mon dat is ve lem él. Ez zel üzen nek
azok az em be rek, akik ne kem fon to -
sak vol tak.

– Hon nan a fi a tal ko ri szín há zi ra -
jon gás?

– Szü le im ta nár em be rek vol tak,
édes anyám nak az öt ve nes évek ben is
volt ope ra bér le te. Né ha az ő bér le té -
vel én men tem ope rá ba. És már 1953-

ban min den hé ten meg vá sá rol tam a
Szín ház és Mo zit, ki vág tam a sze rep -
osz tá so kat, és be ra gasz tot tam egy fü -
zet be. Az öt ve nes évek vé gén min den
hé ten leg alább két szer ott ül tem az
ope ra ház ka kas ülő jén. Ami kor 1960-
ban le érett sé giz tem az Apá czai Cse -
re Já nos Gim ná zi um ban, én vol tam az
egyet len az osz tály ban, aki nem je lent -
ke zett egye tem re. Dísz let mun kás let -
tem a Víg szín ház ban, szín há zi ren de -
ző nek ké szül tem. Ami kor vé gez tem a
mun kám mal, s a töb bi ek pi hen ni
men tek, én bú to roz tam, kel lé kez tem,
se géd ügyel tem, sta tisz tál tam, ha kel -
lett, se géd öl töz te tő vol tam – min dent
tud ni akar tam a szín ház ról.

– Mi lyen em lé ket őriz La ti no vits
Zol tán ról és Rutt kai Évá ról?

– La ti no vits Zol tán ról csak tö re -
dé kes em lé ke im van nak. 1974-ben is -
mer ked tem meg ké sőb bi fe le sé gem -
mel, Rutt kai Éva lá nyá val. Éva és
Zol tán kö zött épp ak kor át me ne ti leg
össze tört va la mi. És Zol tán 1976.
jú ni us 4-én meg halt. Csak né hány -
szor ta lál koz tam ve le, in kább szín pa -
di sze re pe i ről van sok és meg ha tá ro -
zó sze mé lyes él mé nyem. 

Nemrégiben meg je lent, fe le sé -
gem mel együtt írt köny vünk ben, az
Álom szí nész pár ban el me sé lem a ta -
lán leg meg rá zóbb em lé ke met. Több -
ször lát tam a Víg szín ház ban Pi ran -
del lo IV. Hen rik cí mű da rab ját. La ti -
no vits Zol tán az őrült Hen ri ket ját -
szot ta, aki ről a má so dik fel vo nás
kö ze pén ki de rül, hogy már rég nem
őrült, csak tet te ti. Az el ső fel vo nást
néz ve, hall gat va a na gyon ne he zen
be szé lő La ti no vits Zol tánt, ré mül ten
úgy érez tem, hogy a szí nész ré szeg,
küsz kö dik a sza vak kal. A má so dik fel -
vo nás alatt már nem csak én érez tem
így, de ér zé kel he tő en a szí nész  kol -
lé gák és a né zők is. Az tán egy szer
csak az ad dig hát tal, nyög ve be szé lő
La ti no vits Zol tán hir te len a né zők fe -
lé for dult, és kris tály tisz ta han gon
szó lalt meg. Zse ni á lis szí nész volt.

– Rutt kai Éva?
– Éva egy má sik tör té net. Or szá -

go san is mert és min den ki ál tal sze -
re tett szí nész nő volt. Az évek so rán
egy re mé lyebb, egy re szo ro sabb lett
a kap cso la tunk. Édes anyám már ré -
gen nem élt, Éva egy ki csit az anyám
volt. És a leg jobb ba rá tom, na gyon
sok szak mai és em be ri kér dés ben
kér te ki a vé le mé nye met. És bi zo nyos
ér te lem ben cin ko sok is vol tunk,
mint a test vé rek, akik nek kö zös tit -
ka ik van nak. Éle te utol só éve i ben,
1985–86-ban so kat vol tunk ket tes ben
is es tén ként, és min dent meg tud tunk
be szél ni a ha lá la utá ni idők ről anél -
kül, hogy egyet len szó el hang zott vol -
na a be teg sé gé ről, a kö ze le dő vég ről.

– Tő le ka pott-e út ra va ló mon da tot?

– Az utol só es te a kór ház ban rám
né zett, és azt mond ta: „Fá radt vagy,
rosszul né zel ki.” Még ak kor is ér tem
ag gó dott.

– 1956-os köny ve ho gyan szü le tett?
– 1942-ben szü let tem, ti zen négy

éves vol tam a for ra da lom ide jén.
Ott vol tam ok tó ber 23-án es te a rá -
di ó nál. És fut va me ne kül tem, ami kor
az el ső lö vé sek el dör dül tek. Sok min -
dent nem ér tet tem, de tud tam, mert
át él tem, hogy for rong a vi lág. Ka -
masz ként lát tam Bu da pes tet mo so -
lyog ni és lát tam sír ni. Szá mom ra
no vem ber 4. haj na la éle te met meg -
ha tá ro zó pil la nat volt, ami kor ágyú -
dör gés re éb red tünk. Nagy anyám

bölcs sza vak kal tu da to sí tot ta ben -
nem, hogy el kell fe lej te ni az ál mo -
kat, ame lyek ről né hány na pig azt
hit tük, va ló ság gá vál hat nak. 

És ak kor megint kap tam az élet -
től egy olyan mon da tot, amely meg -
ha tá roz ta a sor so mat. Úgy ter vez tük,
hogy 1957. feb ru ár 4-én fe ke te kar -
sza la got vi se lünk az is ko lá ban. Há -
zunk ka pu ja előtt állt drá ga em lé ke -
ze tű osz tály fő nök nőm, Ko vács ta -
nár nő – aki nek a har cok ban halt
meg a fia –, a vál lam ra tet te a ke zét,
és azt mond ta: „Kis fi am, ne csi nál -
já tok!” Könnyes volt a sze me. Ak kor
ta nul tam meg, mit je lent az, fél te ni
va la kit. 

– Leg újabb köny vé ről mit kell
tud ni?

– Kü lö nös könyv, fe le sé gem mel
együtt ír tuk. Ő, aki nem író em ber,
úgy fo gal ma zott, ezt a köny vet nem
ír tuk, ez a könyv író dott. Éva ha lá -
la után, 1989-ben hoz tuk lét re a
Rutt kai Éva-em lék szo bát, ami ti -
zen öt éven ke resz tül mű kö dött. Ju li
min dig azt mond ta, mi tör té ne te ket
me sé lünk és tör té ne te ket gyűj tünk.
Egy szer pél dá ul egy idős hölgy, aki
1976-ban a MÁV ve zér igaz ga tó já nak
az egyik tit kár nő je volt, egy táv ira -
tot adott át, amely ben a sió fo ki ál lo -
más fő nök je len tet te, mi tör tént a ba -
la ton sze me si ál lo má son 1976. jú ni -
us 4-én 19 óra 40-től 20 óra 25 per -
cig, ami kor La ti no vits Zol tánt el gá -
zol ta a vo nat. 

Köny vünk ben me sé lünk a két szí -
nész ről, de nem in ti mi tá so kat, ha -
nem sze mé lyi sé gük re, szí né szi te het -
sé gük re, al ko tó mun ká juk ra jel lem -
ző tör té ne te ket. Tár gyak ról, kel lé kek -
ről, jel me zek ről, gesz tu sok ról, vá rat -
la nul el hang zó mon da tok ról – két
cso dá la tos em ber ről, akik su gár zá -
suk kal, sze re te tük kel meg aján dé koz -
ták az em be re ket. Egész éle tük ben
aján dé koz tak. Ezt pró bál tuk meg ta -
nul ni tő lük, ez a szán dék ve ze tett
ben nün ket is, ami kor me sél ni kezd -
tünk ró luk.

g Feny ve si Fé lix La jos

Út ra va ló mon da tok
Be szél ge tés Szi ge thy Gá bor iro da lom tör té nésszel új köny vé ről,

Rutt kai Évá ról és La ti no vits Zol tán ról

Az épü let együt tes ben és az azt öve -
ző park ban kö zel két száz ha zai és kül -
föl di ki adó kí nál ta „por té ká ját”. A se -
reg szem le idei dísz ven dé ge – ha zánk
so ros európai uniós el nök sé gé nek
ap ro pó ján – nem egy vagy két or szág,

ha nem az Eu ró pai Unió sok szí nű kö -
zös sé ge volt. A fesz ti vált ily mó don
nem egye dül Rét he lyi Mik lós nem ze ti
erő for rá so kért fe le lős mi nisz ter nyi -

tot ta meg; a nyi tó ce re mó ni án je len lé -
vő ket And rul la Vas zi liu, az EU ok ta -
tá sért, kul tú rá ért, több nyel vű sé gért és
if jú sá gért fe le lős biz to sa is sze mé lye -
sen üd vö zöl te, a hu szon hét tag or szág

kor társ iro dal mát be mu ta tó stand  nál
pe dig Prőh le Ger gely, a Kül ügy mi nisz -
té ri um Magyarország és az unió
kétoldalú kapcsolataiért fe le lős he lyet -
tes ál lam tit ká ra – egy há zunk or szá -
gos fel ügye lő je – mon dott kö szön tőt.

A tag or szá gok kép vi se le té ben ha -
zánk ba lá to ga tott pá lya kez dő, il let ve
már „be fu tott” al ko tók kal – köz tük a
svéd Per Olov En quist tal, a Bu da pest
Nagy díj idei ki tün te tett jé vel –, va la mint
a ma gyar írók kal és köl tők kel szám ta -
lan könyv be mu ta tó és de di ká lás ke re -
té ben ta lál koz hat tak az ér dek lő dők.

A már em lí tett egy há zi ki adók kö -
zül ez út tal csak a Kál vin Ki adó szer -
ve zett író-ol va só ta lál ko zó kat. Ők
Pet rő czi Éva A pa tak éne ke cí mű
ver ses kö te té re, Haj dú Zol tán Le ven -
te Előt ted, Uram… cí mű imád sá gos -
köny vé re és Szar ka Mik lós Pár kap cso -
la ti, csa lá di és élet ve ze té si kér dé sek –
ke resz tyén vá la szok cí mű mű vé re
hív ták fel ily mó don is a fi gyel met.

A Lu ther Ki adó ki ad vá nyai kö zül –
mint az utób bi idő ben más köny ves
bör zé ken is – Var ga Gyön gyi Ál dás -
köny ve és Döb ren tey Il di kó ima gyűj -
te mé nyei vol tak a leg ke re set teb bek.

g V. J.

Ki adónk
az eu ró pai ki te kin té sű

könyv fesz ti vá lon

b A Bu da fo ki Evan gé li kus Egy ház -
köz ség adott ott hont im már ki -
len ce dik al ka lom mal a ma gyar is -
te nes ver sek sza va ló ver se nye
dön tő jé nek. A ál ta lá nos és kö zép -
is ko lá sok ré szé re meg hir de tett
ver sen gés zsű ri jé nek el nö ke Ku -
bik An na Kos suth-dí jas szín mű -
vész volt. Az al ka lom nem jött
vol na lét re a gyü le ke zet ve ze tő -
jé nek, Soly már Gá bor nak és fe -
le sé gé nek fá ra do zá sai nél kül. 

Ko mo lyan fel ké szült, a hi deg temp -
lom mal da co ló di á kok áll tak a zsű ri
és a kö zön ség elé áp ri lis 15-én, pén -
teken dél után. A jó szer ve zés nek
kö szön he tő en ma ga a ver seny röp ke
egy óra alatt le zaj lott. De nem akár -
mi lyen óra volt az! A ma gyar iro da -
lom vá lo ga tott gyöngy sze me it hall -
gat hat ták az egy begyűltek a – sok szor
ko ru kat meg  ha zud to ló érett ség ről

és be le élő ké pes ség ről ta nú bi zony sá -
got te vő – ver seny zők től.

A meg mé ret te tést rö vid szü net
után a zsű ri el nök ér té ke lé se kö vet te.
A Kos suth-dí jas szín mű vész egy La -
ti no vits-idé zet tel – „Aki jól mond
verset, építi a nemzetét” – kö szön töt -
te a részt ve vő ket, majd min den egyes
ver seny zőt sze mé lye sen, kü lön-kü lön
meg szó lí tott, el lát va őket épí tő, bá -
to rí tó út ra va ló val. Hang sú lyoz ta,
hogy min dig van le he tő ség fej lőd ni.

A jó ta ná csok után el ér ke zett a dí -
jak ki osz tá sá nak ide je. A min den
részt ve vő nek já ró ok le vé len fe lül
könyv utal vány ban ré sze sült Tö rök
Esz ter, Beck Má tyás, Ka szás Fan ni,
So hár Lász ló és Beyer Fü löp. Bu da -
fok pol gár mes te re, Sza bolcs At ti la
kü lön dí jat adott Gyű rűs Bol di zsár -
nak. Vé gül, de nem utol só sor ban a
há rom kor cso port győz te sei: Tóth Ke -
ve, Vink ler Márk és So mo gyi Bet ti na.

g Kiss Ta más
Forrás: evangelikus.hu

Is te nes ver sek sza va ló ver se nye

b A lá to ga tók kö ré ben ez út tal is ked ve ző fo gad ta tás ra ta lált, hogy a Lu -
ther Ki adó, a Kál vin Ki adó, a Har mat Ki adó és a Szent Ist ván Tár su -
lat egy nagy kö zös stand dal volt je len a 18. bu da pes ti nem zet kö zi könyv -
fesz ti vá lon. Rá adá sul – a Mil le ná ri son be lül – a leg több ki ál lí tót be -
fo ga dó Jö vő Há zá nak ugyan azon szeg le té ben, mint ta valy. Áp ri lis 14.
és 17. kö zött több mint hat van ez ren lá to gat tak el az egy kor Ganz-gyár -
te lep ként mű kö dő, a tavaszi könyv fesz ti vál nak 2008 óta ott hont adó
kul tu rá lis köz pont ba. 
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„Kopf hoch!“ – So hieß es auf ei ner
Spruch kar te, die ich neu lich in die
Fin ger be kom men ha be. Und wei ter
stand auf der Kar te: „Nacht folgt
nicht auf Nacht – da zwi schen ist der
Tag. Berg folgt nicht auf Berg – da -
zwi schen ist das Tal. Eb be folgt
nicht auf Eb be – da zwi schen ist die
Flut.“

Es geht hier um die Rhyth men des
Le bens, die Gott sei ner Schöp fung
und of fen bar auch un se rem per sön -
li chen Le ben auf er legt hat. Manch -
mal sind wir oben auf und es geht uns
gut. Wir freu en uns am Le ben, ge -
nießen und nichts kann uns aus der
Bahn wer fen. Und manch mal ist es
an ders her um: da lie gen wir am Bo -
den und es geht uns schlecht. Al les
wird uns zu viel und wir ha dern mit
Gott.

Es ist wich tig, auch die schlech ten
Zei ten im Le ben an zu neh men und
sie als wert vol le Be stand tei le des ei -
ge nen Le bens zu er ken nen. Gott
mu tet sie uns zu, da mit wir dar an rei -
fen in un se rem Glau ben und in un -
se rer Per sön lich keit. Eb be und Flut,
Tag und Nacht struk tu rie ren die
Zeit – auch mei ne Le bens zeit und
ma chen sie un ver wech sel bar und
ein ma lig.

Die sen Rhyth mus des Le bens er -
fah ren wir im Früh jahr in den The -
men des Kir chen jah res. Heu er re la -
tiv spät bis weit in den April hin ein
be ge hen wir die Pas si ons zeit. Sie
dient der „Ent schlackung“ für Kör -
per und See le. Vie le evan ge li sche
Chri sten in Deutsch land ma chen in
die ser Zeit bei der Fa sten ak ti on „7
Wo chen oh ne“ mit und ler nen da bei,
dass das Ver zich ten stark ma chen
kann. Sie be sin nen sich an hand ei nes
Schwer punkt the mas auf wich ti ge
Fra gen des Le bens. In die sem Jahr
geht es un ter dem Mot to „Ich war’s!“
um das Schul dig wer den und das
Ein ge ste hen von Schuld. An ge sichts
der Pla gi ats vor wür fe ge gen einen
deut schen Bun des mi ni ster und des -
sen Um gang da mit ist das zu ei nem
bri san ten öf fent li chen The ma in
Deutsch land ge wor den.

Auf die Pas si ons zeit, die mit der
Kar wo che en det, folgt das Oster fest
und die öster li che Freu den zeit. Wir
freu en uns am Sieg Got tes über den
Tod. Wir freu en uns an der Auf er ste -
hung Je su und – im Er fah rungs -
raum der Jah res zei ten – an dem
Wie der er wa chen der Na tur im Früh -
ling. Jetzt ist ei ne Zeit des Fei erns.
Jetzt dür fen wir das Le ben ge nießen,
das Gott uns in sei ner großen Gü te
ge schenkt hat. Wir dür fen den Kopf
hoch hal ten, weil Gott uns wert -
schätzt und uns An teil gibt an der
Fül le des Le bens.

Bei des ge hört im Kir chen jahr –
wie im Le ben über haupt – zu sam -
men: Pas si on und Ostern, Nacht
und Tag, Be sin nung und Fei er. In die -
sen Rhyth mus des Le bens ist un ser
ei ge nes Le ben ein ge bun den. Gott
schult da mit un se ren Glau ben, da mit
wir mit er ho be nem Haupt durch
un ser Le ben ge hen kön nen.

g Bernd Gros ser
Pfar rer in der evang.-luth.

Kir chen ge mein de Ebern

Kopf
hoch!

b Jür gen Blech schmidt hat Kir -
chen gren zen über wun den. Ei ne
wich ti ge Sta ti on sei nes bis he ri -
gen Dienstes, die ihn die welt -
wei te Kir che Je su Chri sti nä her
er fah ren und kon kret wer den
ließ, wa ren sei ne Jah re in Ke nia.
Im Ja nu ar 1988 wur de er or di -
niert und ent sen det. Dar auf
folg te sein Dienst als Ge mein de -
pfar rer in Ma lin di – mit sechs
Außen stel len in den um lie gen -
den Dör fern – bis Ju li 1993. An -
sch ließend war er als „Schatz -
mei ster“ der „Ke nia Evan ge li cal
Lu ther an Church“ für die Fi nan -
zen, die Per so nal ver wal tung und
Pro jek te der ke nia ni schen Kir -
che zu stän dig, ehe er mit sei ner
Fa mi lie im De zem ber 1995 nach
Deutsch land zu rück kehr te. Für
un se re Zei tung blickt Jür gen
Blech schmidt – heu te ist er De -
kan im un ter frän ki schen Rüg -
heim – auf sei ne Zeit in Afri ka
zu rück und zieht Bi lanz.

Nach dem Vi ka ri at gin gen Sie als
Ge mein de pfar rer nach Ma lin di in
Ke nia. Wie kam es, dass Sie in jun -
gen Jah ren „das Wei te“ such ten?

Ich stam me aus der Theo lo gen -
ge ne ra ti on, in der der sog. „kon zi -
lia re Pro zess“ (Frie den, Ge rech tig -
keit, Be wah rung der Schöp fung)
ent stan den ist. Wir ha ben ge gen die
Sta tio nie rung der „crui se mis si le“-
und „pers hing II“-Ra ke ten de mon -
striert, wa ren in der Men schen ket -
te zwi schen Stutt gart und Ulm, ha -
ben uns in Wackers dorf von den
Was ser wer fern und dem SEK um
den Bau zaun der ato ma ren Wie der -
auf be rei tungs an la ge ja gen las sen,
ha ben auf das Apart heid-Re gime in
Süd afri ka auf merk sam ge macht und
für Brot für die Welt ge sam melt. Ir -
gend wann kam dann der Ent schluss,
„Nä gel mit Köp fen“ zu ma chen und
in ein Ent wick lungs land zu ge hen,
dort zu le ben und zu ar bei ten. Über
das Mis si ons werk in Neu en det tel -
sau war dies mög lich. Ke nia ha ben
wir uns nicht di rekt aus ge sucht.

Un ser Wunsch war Afri ka. In Ke nia
war die Mis sio nars stel le ge ra de frei,
als wir an ge fragt ha ben. Mit „wir“
mei ne ich mei ne Frau und mich, die
Kin der wa ren da mals noch klein:
Mein Sohn war bei der Aus rei se et -
wa ein Jahr, mei ne Toch ter zwei ein -
halb Jah re alt.

Wie be rei te ten Sie sich auf Ih ren
Dienst in Ke nia vor?

Die Vor be rei tung auf den Dienst
ge schieht durch das Mis si ons werk:
Ein Ori en tie rungs kurs in Neu en -

det tel sau, ein Eng lisch-Sprach kurs in
Eng land – in Scar bo rough – und ein
Sprach- und Ori en tie rungs kurs in
Mo ro go ro in Tan sa nia. Außer dem
gab es Ge sprä che mit dem deut schen
Vor gän ger und den Kol le gen, die
be reits in Ke nia Dienst ta ten.

Wie lebt es sich als deut scher Ge -
mein de pfar rer in Ke nia? Ver mut -
lich kommt man den Men schen nah,
doch wird nicht ganz Teil der ke nia -
ni schen Ge sell schaft …

Ich ha be re la tiv schnell die Spra -
che – Kis wa hi li – ge lernt und da -
durch schnell gu ten Kon takt zur
Ge mein de be kom men. Seel sor ge -
ge sprä che gab es am An fang kei ne,
nur Ge sprä che übers Geld – Hil fe -
su chen de mit mehr oder we ni ger
ern sten Grün den. Das hat sich erst
nach et wa drei Jah ren ge än dert. Ob -
wohl mir „mei ne“ Ge mein de glie der
oft ge sagt ha ben: „Du bist ei ner von
uns“, war das eher ein Wunsch als
Rea li tät. Ich den ke, ich war ei ni gen
Men schen wirk lich sehr na he, aber
Teil der Kul tur wur de ich nie. Die
Un ter schie de zwi schen „er ster“ und
„drit ter“ Welt sind doch sehr groß.
Das Pro blem, das stän dig prä sent
war, war die un be schreib li che Ar mut
di rekt vor der Hau stü re, Men schen
die sich kei ne Schul bil dung und kei -
ne me di zi ni sche Ver sor gung lei sten
kön nen, die an Krank hei ten lei den
und ster ben, die bei uns ein fach
und un kom pli ziert be han delt wer den

könn ten. Und man kann nie al len
hel fen, im mer nur man chen. Nach
wel chen Kri te ri en „wählt man aus“?
Ein Haupt kri te ri um hat sich ein -
fach so er ge ben – fast schon bib lisch:
Es wa ren Men schen, für die ich in ir -
gend ei ner Form – als Vor ge setz ter,
Ar beit ge ber, Ge mein de pfar rer – ver -

ant wort lich war oder de nen ich ir -
gend wie be geg net bin, et wa bei Be -
su chen, durch die Fa mi li en der An -
ge stell ten, am Rand von Got tes -
dien sten oder an de ren kirch li chen
Ver an stal tun gen, usw. Al so ei gent lich
die „Näch sten“, die uns im Le ben „in
den Weg ge stellt wer den“.

Die Un ter schie de im Kul tu rel len
und in der Men ta li tät sind si cher lich
enorm zwi schen Bay ern und Ke nia.
Wor an konn ten Sie sich schnell ge -
wöh nen? Und was blieb Ih nen die
gan ze Zeit über fremd?

An die Mu sik (Trom meln), an die
Freund lich keit und Of fen heit der
Men schen, an das Es sen, die Art zu
fei ern – auch Got tes dien ste –, an die
wun der schö ne Land schaft, an die
Äqua tornä he (Tag und Nacht un ge -
fähr gleich lang) und an das Kli ma
ha ben wir uns schnell ge wöhnt – und
ver mis sen es im mer noch.

Mit der über mäch ti gen Kor rup ti -
on auf al len Ebe nen, mit dem Stel len -
wert der Frau als „Be sitz“ der Vä ter
oder Ehe män ner in den mei sten ke -
nia ni schen Volks grup pen, mit dem
dik ta to ri schen po li ti schen Sy stem,
mit der „Drit te Welt“- Si tua ti on,
mit den Mos qui tos, der Ma la ria,
der Bil har zio se und der ho hen Kri -
mi na li täts ra te in Nai ro bi ha ben wir
uns bis zum Schluss schwer ge tan.

Wel che Mög lich kei ten und Chan -
cen tun sich auf, wenn ge ra de ein
Pfar rer aus Deutsch land ei ne ke nia -
ni sche Ge mein de be treut?

In halt lich kann man die Außen per -
spek ti ve ein brin gen – ge nau wie um -
ge kehrt spä ter in Deutsch land. Was
die Ke nia ner selbst schät zen: Man ist
reich ge nug, um sich nicht be ste chen
las sen zu müs sen und man ge hört
kei nem Clan, kei ner Großfa mi lie an,
der man ver pflich tet wä re und des -
halb in sei nen Ent schei dun gen ab -
hän gig wä re. Die Ge stal tungs mög -
lich kei ten sind größer als bei uns, weil
die We ge kür zer und die Struk tu ren
in ei ner noch re la tiv jun gen Kir che
noch nicht so ge fe stigt sind.

Was ha ben Ih nen die Men schen in
Ke nia ge ge ben? Wel che „Schät ze“
konn ten Sie aus Ih rer Zeit in Ma lin -
di und Nai ro bi mit neh men?

Was wir „mit ge nom men“ ha ben,
sind die Gast freund schaft, den Ge -
mein schafts sinn, die Neu gier de und
Of fen heit für Neu es, die Auf ge -
schlos sen heit „frem den“ Men schen
ge gen über und die rhyth mi sche
Mu sik.

Man che Pfar rer, die nach lan gem

Dienst im fer nen Aus land in die
hei mat li che Lan des kir che zu rück -
keh ren, be rich ten, dass das Wie der -
ein fin den nicht im mer leicht ist. Wie
ging es Ih nen? Und wie ging es Ih rer
Fa mi lie?

Das Wie der ein fin den war schwie -
ri ger als die Aus rei se. Wir ha ben in
Ke nia so vie le ver schie de ne Kul tu ren,
Spra chen und Bräu che – ara bi sche,
in di sche, ke nia ni sche, eng li sche, ita -
lie ni sche – ken nen und schät zen
ge lernt und sind dann nach Fran ken
zu rück ge kom men, wo fast je der
frän kisch denkt, frän kisch wohnt,
frän kisch isst und frän kisch spricht.
Ich ver glei che das im mer so: Nach
acht Jah ren Farb fern se her muss man
wie der auf „schwarz-weiß“ um stel -
len. Für mich war es schlim mer als
für mei ne Frau und die Kin der. Mei -
ne Frau war froh, wie der nä her an der
Fa mi lie und den frü he ren Freun -
den zu sein. Und die Kin der wa ren
mit 9 bzw. 10½ Jah ren in ei nem Al -
ter, in dem man schnell An schluss
fin det.

Wie pro fi tie ren Sie heu te als De kan
– rund 15 Jah re nach Ih rer Rück kehr
nach Deutsch land – von Ih rer Zeit in
Afri ka?

Mein Bild von Kir che ist da von
sehr stark ge prägt: Die Kir che Je su
Chri sti ist in ter na tio nal und welt -
weit. Der Blick über den Kirch -
turm fällt mir nicht nur leicht, son -
dern es ist eher um ge kehrt: Die
Außen per spek ti ve liegt mir mehr als

die „Na bel schau“. Der Ho ri zont ist
wei ter ge wor den. Vie les, was ich tue
bzw. was ge schieht, steht in ei nem
größe ren Zu sam men hang, in dem
dann be stimm te ört li che Wer tig kei -
ten und Ani mo si tä ten nicht mehr
ganz so wich tig ge nom men wer den
müs sen.

Außer dem se he ich auf dem Hin -
ter grund der Ri si ken und Schwie rig -
kei ten in acht Jah ren Afri ka man ches
schein bar „große“ Pro blem hier bei
uns ge las se ner und kann we ni ger auf -
ge regt da mit um ge hen.

Ich neh me an, Sie pfle gen nach wie
vor gu te Kon tak te nach Afri ka …?

Ja, re gel mäßi ge. Aber ob sie „gut“
sind? Es ge hört zur ost afri ka ni schen
Kul tur, lie ber zu re den als zu schrei -
ben. Des we gen kom men E-Mails
nur spär lich und nur mit ei nem
kon kre ten An lass. Und die Stim -
mun gen nimmt man auch kaum
wahr. Und Be su che mit per sön li chen
Be geg nun gen sind sel ten.

g Hol ger Man ke

Die Außen per spek ti ve liegt mir mehr
als die „Na bel schau“

De kan Blech schmidt über sei ne Zeit als Seel sor ger in Ke nia
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Bánk fes tői köz ség a Cser hát és a Bör -
zsöny ta lál ko zá sá nál. Szép tó, lan kás
he gyek, friss, tisz ta le ve gő – min den
adott az iga zi ki kap cso ló dás hoz és
tes ti-lel ki fel fris sü lés hez. Ilyen fris -
sí tő ha tá sa le het, ha be té rünk a tó tól
né hány lé pés re álló, 18. szá zad vé gi

evan gé li kus temp lom ba is ten tisz te -
let re vagy akár  csak né hány csen des
perc re.

Ezt az ér zést is mer te fel két fi a tal
ze nész, Né meth Csa ba or go na mű -
vész és Kom lós sy Gá bor trom bi ta mű -
vész, ami kor CD-t ké szí tet tek itt. Jó
le he tő sé get ad er re a temp lom szép
han gú, jól kar ban tar tott Ri e ger-or go -
ná ja is. 

A fel vé te len jól vá lasz tott rend ben
or go na mu zsi ka és or go na-trom bi ta
ka ma ra ze ne kö ve ti egy mást, da ra bok
a 17. és a 18. szá zad ból. A mű sor ban
nem csak a két hang szer össz já té ká -
ban kap sze re pet a ka ma ra ze nei jel -
leg: a szó ló or go na mű vek kö zött
Né meth Csa ba fel vet te Vi val di h-
moll ze ne ka ri Con cer tó ját Jo hann
Gottfried Walt her át ira tá ban, va la -
mint ré gi ma gyar tán co kat Far kas Fe -
renc át ira tá ban. Ugyan csak or go -
nán szó lal meg J. S. Bach fi a tal ko ri g-
moll pre lú di um és fú gá ja, M. Prae -
to ri us rit kán ját szott, nagy sza bá sú
fan tá zi á ja az Erős vár a mi Is te nünk
ének re, va la mint N. Val let há rom rö -
vid va ri á ció so ro za ta gen fi zsol tár dal -
la mok ra. 

Kom lós sy Gá bor köz re mű kö dé sé -
vel hall hat juk Giamb at tis ta Mar ti ni
vir tu óz toc ca tá ját, Ales sand ro Mar -
cel lo c-moll ver seny mű vét, va la mint

né hány mél tán nép sze rű té telt: Vi val -
di Négy év szak cí mű kom po zí ci ó já -
nak rész le tét, Bach h-moll Szvit jé nek
Ba di ne rie té te lét, va la mint 147. kan -
tá tá já nak ko rál ját és Sá ba ki rály nő -
jé nek be vo nu lá sát Hän del Sa la mon
cí mű ora tó ri u má ból. Kü lön em lí -

tést ér de mel Bach Si ci li a nó ja az Esz-
dúr szo ná tá ból, ame lyet Kom lós sy
Gá bor a trom bi tá nál mé lyebb fek vé -
sű és pu hább hang zá sú szárny kür tön
ad elő. 

Né meth Csa ba or go ná lá sát bri li -
áns vir tu o zi tás és ér zé keny bil len tés
jel lem zi. A bán ki temp lom ki csi or -
go ná ját rend kí vü li vál to za tos ság gal és
le le ménnyel hasz nál ja. Réz fú vós part -
ne re szép ének lő han gon, biz tos in -
to ná ci ó val mu zsi kál. A kö zös elő -
adás ban meg szó la ló da ra bok gon dos
ki mun kált ság ról és érett együtt mu -
zsi ká lás ról ta nús kod nak.

A fel vé telt vé gig hall gat va va ló ban
azt az él ményt kap juk, amit a gyü le -
ke zet lel ké sze a be ve ze tő ben ígér: le -
he tő sé get az el mé lyü lés re, a pi he nés -
re, az erő gyűj tés re, a fel fris sü lés re. A
le mez a húsvéti idő szak ün ne pé lye -
seb bé té te lé nek ép pen olyan jó esz -
kö ze le het, mint ne mes és ér té kes
hús vé ti aján dék nak. 

g Fin ta Ger gely

Har mo nia Ban ki en sis – Ba rokk or -
go na mu zsi ka. Né meth Csa ba – or go -
na, Kom lós sy Gá bor – trom bi ta,
szárny kürt. Megrendelhető a Bánki
Evangélikus Egyházközség címén:
2653 Bánk, Hősök tere 12.

Bán ki har mó nia
Né meth Csa ba és Kom lós sy Gá bor CD-jé ről

Az elő adó elő ször édes ap já ról szólt,
aki Ko dály-ta nít vány volt. Emel lett
kül föl di ta nul má nyai és a pro tes -
táns egy ház ze né hez va ló szo ros kö -
tő dé se ha tá roz ta meg pá lyá ját. Gár -
do nyi Zol tán evan gé li kus egy há -
zunk ze né jét ta nár ként is gaz da gí tot -
ta: tíz éven ke resz tül volt a sop ro ni
evan gé li kus ta ní tó kép ző és a teo ló -
gi ai fa kul tás egy ház ze ne ta ná ra. 

Ez után a bu da pes ti Ze ne aka dé mia

hív ta meg pro fesszo rá nak. Fő te vé -
keny sé ge az egy ház ze nei tan szék
pro tes táns ta go za tá nak ve ze té se volt.
En nek be zá rá sa után ze ne el mé le tet
és ze ne szer zést ta ní tott. Ze ne szer zői
te vé keny sé ge ki ter jed a szim fo ni -
kus és a ka ma ra ze né re, va la mint kó -
rus ra, or go ná ra és zon go rá ra írott da -
ra bok ra. Egy há zi kó rus- és or go na -
mű vei kü lön le ges ér té ket kép vi sel nek
a hu sza dik szá za di re per to ár ban.

Gár do nyi Zsolt 1946-ban szü le tett.
1968 óta Né met or szág ban él, ahol
több temp lom or go nás és kar na gyi
te en dő it lát ta el. 1980 óta a Würz bur -

gi Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la ta ná ra.
Or go na-, kó rus- és ka ma ra mű vei
vi lág szer te el is mert és meg be csült da -
rab jai az egy ház ze nei gya kor lat nak.

Kül föl di te vé keny sé ge mel lett rend -
sze res kap cso la tot ápol ha zá já val:
több ször tar tott mes ter kur zust a bu -
da pes ti és a deb re ce ni ze ne aka dé mi -
án, élénk kon tak tust tart fenn a ma -
gyar or szá gi evan gé li kus és re for má -
tus egy ház ze nei élet tel. A Deb re ce -
ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye -
tem 2000-ben dísz dok to rá vá avat ta.

A teo ló gi án tar tott óra ke re té ben
az egy be gyűl tek hall hat ták Gár do nyi
Zol tán utol só kom po zí ci ó ját: az Erős
vár a mi Is te nünk kez de tű éne künk
im po záns fel dol go zá sát, va la mint
Gár do nyi Zsolt sa ját ko rál fel dol go -
zá sai mel lett egy Mo zart-té má ra írt
or go na mű vét, mely nek ze nei vi lá ga
a dzsessz be ve ze ti a hall ga tót.

Az élet mű vek be mu ta tá sá nál
azon ban sok kal töb bet kap tak a
hall ga tók. Élénk be szél ge tés ala kult

ki az egyes mű vek ka rak te ré ről és ar -
ról, hogyan tük rö zik vissza a ko rá -
lok mon da ni va ló ját. Szó esett a ze -
ne szer zés alap kér dé se i ről. Mint egy
hit val lás ként fej tet te ki az elő adó: hi -
va tá sá nak ér zi, hogy ré gi ér té ke ket
kor társ ze nei nyel ven fo gal maz zon
új ra. Él mény sze rű en be szélt az elő -
adói, ze ne szer zői és imp ro vi zá ci ós
gya kor lat egy sé gé ről. Er ről az egy -
ség ről tesz ta nú sá got egész ze nei te -
vé keny sé ge.

Gár do nyi Zol tán és Gár do nyi
Zsolt or go na-, kó rus- és ka ma ra ze -
nei mű vei má jus 29-én, va sár nap
es te 6 óra kor hall ha tók leg kö ze lebb,
ami kor Gár do nyi Zsolt, Gár do nyi
Haj na és a Bu da pes ti Ván dor kó rus
lesz a De ák té ri ze nés áhí tat so ro zat
köz re mű kö dő je.

g F. G.

Gár do nyi Zsolt ven dég elő adá sa hit tu do má nyi egye te münkön
b Kü lön le ges sé get tar to ga tott a hall ga tók szá má ra az áp ri lis 6-ai egy -

ház ze ne óra hit tu do má nyi egye te münk egy ház ze nei tan szé kén. A hall -
ga tók és az ér dek lő dő ven dé gek Gár do nyi Zsolt elő adá sát hall hat ták,
aki édes ap ja és sa ját egy ház ze nei és ze ne szer zői te vé keny sé gé ről rajzolt
sok ta nul ság gal szol gá ló ké pet. Kü lön le ges ak tu a li tást adott az
alkalomnak, hogy az apa, Gár do nyi Zol tán száz öt éve szü le tett, és hu -
szon öt éve hunyt el. 

A kon cert előtt Ka lit Esz ter evan gé -
li kus lel kész je lölt kö szön töt te a temp -
lo mot meg töl tő kö zön sé get, majd Fe -
ke te Mik lós dok to ran dusz, a Bab eș–
Bo lyai Tu do mány egye tem (BB TE)
Re for má tus Ta nár kép ző Ka rá nak
ok ta tó ja vá zol ta a je len le vők nek a mű
ke let ke zés tör té ne tét. (A pro duk ció
áp ri lis 26-án, hús vét har mad nap ján
a Ro mán Te le ví zió ma gyar adá sá ban
is lát ha tó lesz.) 

Úgy tű nik, a Liszt-em lék évben az
elő adók és a kon cert szer ve zők kü lö -
nös fi gyel met for dí ta nak Liszt Via
Cru cis cí mű ké sői al ko tá sá ra mind
Er dély ben, mind Ma gyar or szá gon.
Míg idén a ma gyar kul tú ra nap ján
Sep si szent györ gyön ad ták elő a mű -
vet ot ta ni mű vé szek, Bu da pes ten is
több temp lom ban el hang zott (az
egyik kon cert re szin tén áp ri lis 16-án
ke rült sor), és a 2011-es mis kol ci
nem zet kö zi ope ra fesz ti vál mű so rán
is sze re pel. Mind ez azt bi zo nyít ja,
hogy a ko lozs vá ri pro duk ci ót több
ran gos ma gyar or szá gi ko moly ze nei
ese ménnyel han gol ták össze.

Ahogy Fe ke te Mik lós a be ve ze tő -
jé ben em lí tet te, ez a mű újabb, avant -
gár dabb irány vo na lat kép vi sel nem -
csak Liszt, ha nem a kor szak töb bi ze -
ne szer ző jé nek al ko tá sai kö zött is.
Ugyan ak kor a mű Liszt egy ház ze nei
re form tö rek vé se it is tük rö zi.

Ér de kes az is, hogy a ti zen öt té tel -
ből ál ló, kó rus ra, szó lis ták ra és or go -
ná ra kom po nált mű ze nei anya gá ban
ho gyan öt vö ző dik a gre go ri án ko rál,
a kö zép kort és a re ne szán szot idé ző
mo dá lis hang zás vi lág, nem be szél ve
a ba rokk ban el ter jedt pro tes táns ko -
rál har mo ni zá ci ó ról és a ké ső ro -
man ti ká ra jel lem ző kro ma ti ká ról.

Liszt ko ráb bi ora tó ri u ma i val el len -
tét ben a Via Cru cis nál nem ta pasz -
tal hat juk a pas sió ün ne pé lyes sé gét és
mo nu men ta li tá sát meg je le ní tő éne -
kes és hang sze res elő adói ap pa rá tust.
A szó ló éne ke se ket és a kó rust csu pán
az or go na kí sé ri. Az egyes stá ci ók
üze ne te it sem a szó lis ták vagy a kó -
rus tol má csol ja, ha nem az or go na.

A mű leg fon to sabb jel lem ző je a le -
tisz tult ság és a ne mes egy sze rű ség.
Egyes ze ne tör té né szek sze rint a szer -
ző val lá si el kö te le zett sé gét is mer ve ez

ért he tő, de a Liszt re jel lem ző vir tu -
óz szim fo ni kus és zon go ra mű vek
mel lett egy má sik vég let tel ta lál koz -
ha tunk. A mű mo dá lis har mó ni ái
mel lett ki eme len dők a há rom, il let -
ve négy hang ból ál ló mo tí vu mok, a
har ma dik stá ció rit mi ká ja, a ha to dik
stá ció ko rál dal la ma.

Ami az elő adó kat il le ti, fi a tal,
ugyan ak kor meg fe le lő ta pasz ta lat tal
bíró éne ke se ket hall hat tunk, akik nek
han gi adott sá ga ik és ki dol go zott
tech ni ká juk foly tán nem okoz ha tott
kü lö nö sebb erő pró bát a Liszt-mű
meg szó lal ta tá sa. A szó lis ták ma ga biz -
tos és szín vo na las pro duk ci ó ja mel -
lett a Scho la Gre go ria na Mo nos to ri -
nen sis tag jai szá má ra ki hí vást je -
lent he tett az – egyéb ként si ke res –
fel zár kó zás. Ha bár a kó rus már ne -
vet szer zett ma gá nak Er dély-szer te a
gre go ri án ze ne mű vek előadásával, re -
per to ár da rab ja i hoz ké pest a Liszt-mű
tol má cso lá sa sok kal na gyobb fel -
adat le he tett. Va ló szí nű, hogy Ja -
kab ffy Ta más kar nagy az egy sé ge -
sebb, tö mö rebb hang zás kö ve tel mé -
nyei mi att egé szí tet te ki össze szo kott
együt te sét kül ső ta gok kal.

Az ért he tő szö veg mon dás mel lett
a ze nei frá zi sok for má lá sa is fi gye lem -
re mél tó volt. Ha bár nem le het tud -
ni, hogy hány pro fi kar éne kes vett
részt a szom ba ti kon cer ten, a vég -
ered mény na gyon jó nak mond ha tó.
Ja kab ffy egy sze rű és pre cíz gesz ti ká -
já ra jól re a gál tak az elő adók. A kar -
nagy mel lett a pro duk ció kulcs em be -
re Hor váth Zol tán mű vész-ta nár
volt, aki a mű or go na szó la mát tol má -
csol ta. Hor váth (is) ta pasz talt elő adó -
mű vész, il let ve kí sé rő. Bra vú ros tech -
ni ká ja át se gí tet te a mű buk ta tó in, és
biz tos tám pont ként szol gált mind a
szó lis ták nak, mind az ének kar nak.

Ma ga Liszt is úgy vél te: ezt a mű -
vet a ka to li kus em ber ben ső, szív be li
szük ség le té ből fa ka dó an kom po nál -
ta. Eme szív bé li szük ség let hi te les
tol má cso lá sa foly tán elé ge det ten ál -
la pít hat juk meg, hogy a kon cert
hoz zá se gít het te a je len le vő ket a fel -
tá ma dás örö mé nek meg élé sé hez
egyéb ként nél kü löz he tet len lel ki
meg tisz tu lás hoz.

g Nagy-Hin tós Dia na

Via Cru cis Kolozs vá rott
A fiú – ne vez zük Ri csi nek – pe da gó -
gi ai szak nyel ven szól va amo lyan hal -
mo zot tan hát rá nyos hely ze tű gye -
rek. An nak min den kö vet kez mé nyé -
vel együtt. Kis fa lu ban él, ne ve lé sé re
a csa lád nem igen for dít gon dot. Nem
ta ní tot ta meg sen ki az alap ve tő il lem-
és vi sel ke dé si sza bá lyok ra. Nem tud
kés sel-vil lá val en ni, meg fe le lő en tisz -
tál kod ni; han gos ko dó, ve re ke dős, ál -
lan dó an fel hív ja ma gá ra a fi gyel met
va la mi lyen rossza ság gal. 

Ap ja a bün te tés-vég re haj tá si in -
té zet ben (ahogy a köz nyelv ben
mond ják, a sit ten) töl ti sza bad ság -
vesz té sét. Lá to gat ni nem lá to gat ják,
mi vel nincs pén zük az úti költ ség re.
Cso ma got sem kül de nek ne ki, nincs
mi ből. Nem is tud ják, mi van ve le,
hogy tel nek min den nap jai. Az anyá -
nak nincs mun ká ja, se gé lyek ből ten -
gőd nek.

Ri csi re rá mo soly gott a sze ren cse:
éle té ben elő ször nya ral ha tott. A bör -
tön misszió szer ve zett ba la to ni tá bo -
ro zást a fog va tar tot tak gye re kei szá -
má ra, ame lyen ő is részt vett sok ha -
son ló sor sú tár sá val együtt. Még so -
sem lát ta a Ba la tont. Tág ra nyílt
szem mel cso dál ta a ma gyar ten gert,
jó kat lubickolt a víz ben. Na gyon kel -
lett fi gyel ni, sze le bur di sá ga mi att
ne hogy va la mi baj tör tén jen ve le és a
töb bi ek kel. Hossza san néz te a part
men tén szá gul dó vo na to kat. Még
nem lá tott ilyeneket…

Ha azt gon dol nánk, hogy Ri csi nek
csak rossz tu laj don sá gai van nak, ak -
kor té ve dünk. Mert igaz ugyan, hogy
a tá bort fel ügye lő fel nőt tek nem na -
gyon pi hen het tek tő le, egy va la mi
azon ban na gyon ér de kel te őt, még pe -
dig a bib lia órán el hang zot tak. Kü lö -
nö sen Jé zus tör té ne tei ha tot ták meg.
Még so ha sen ki nem be szélt ne ki Jé -
zus ról, itt hal lott ró la elő ször. Kér dé -
sei ugyan a té má val kap cso lat ban
nem vol tak, nem is csat la ko zott a be -
szél ge tők tá bo rá hoz. Csönd ben volt,
fi gyelt, gon dol ko dott, ma gá ba mé -
lyedt, ar ca át szel le mült. 

A tur nus nak ha mar vé ge lett, le telt
a nya ra lás. A fiú, aki még so ha nem
szó lalt meg a fog lal ko zá so kon, az
utol só al ka lom mal meg kér dez te a
bör tön misszi ós lel készt: „Tes sék mon -
da ni, me lyik vo nat tal ér ke zik Jé zus?”
És nya kát ki nyúj tot ta, sze me it a part
men ti ál lo más ra sze gez te, és fi gyelt
ab ba az irány ba, ahon nan Jé zus nak
ér kez nie kell.

Ezt a tör té ne tet a gyü le ke zet ben
hal lot tam nem ré gi ben, s Ri csi kér dé -
se az óta min den reg gel eszem be jut:
„Me lyik vo nat tal ér ke zik Jé zus?”

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Me lyik vo nat tal
ér ke zik Jé zus?

b Ki vá ló ze né szek szó lal tat ták meg áp ri lis 16-án, szom ba ton es te a
ko lozsvári evan gé li kus-lu the rá nus temp lom ban Liszt Fe renc Via
Cru cis cí mű val lá sos mű vét, ame lyet a ro man ti kus ze ne gé ni u sza
1879-ben Bu da pes ten fe je zett be. Köz re mű kö dött Ke le Bri git ta
(szop rán), Ve ress Or so lya (mez zo szop rán), Mol nár Má ria (alt), Ba -
logh Örs (te nor) és György Ró bert (basszus), a Scho la Gre go ria na
Mo nos to ri nen sis (kar nagy: Ja kab ffy Ta más) és nem utol só sor ban
Hor váth Zol tán mű vész-ta nár (or go na).
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A Ma gyar szín ház mű vé sze ti le xi kon
a pas sió já ték ról ezt ír ja: „A misz té ri -
um já ték fran cia, il let ve né met for má -
ja. 1402-ben ala kult elő adá suk ra Pá -
rizs ban a Confrères de la Pas si on tár -
su la ta a nagy pén te ki szen ve dés tör té -
net meg je le ní té sé re. Ké sőbb iro dal -
mi for mát nyert (…), és óri á si mé re -
te ket öl tött: több tíz ezer sor, több
száz sze rep lő. Fran cia or szág ban a 16.
szá zad kö ze pén egy re vi lá gibb hang -
vé te le mi att be til tot ták. (…) Csík som -
lyón 1721-től ala kí tot ták ki a ha gyo -
má nyos pas sió já té kot…”

A ma gyar or szá gi szín pa di meg je -
le ní té sek több sé ge a csík som lyói
alap anyag ból épít ke zett (és épít ke zik
ma nap ság is), mert a fe ren ces szer -
ze te sek, mi dőn di ák ja ik kal el ját szat -
ták Krisz tus szen ve dés tör té ne tét, az
evan gé lis ták le jegy zé se it jó dra ma tur -
gi ai ér zék kel nem csak fe sze seb bé,
cse lek mé nyi leg iz gal mas sá tet ték,
ha nem be le szőt tek a cse lek mény be

olyan szá la kat is, ame lyek mi att pél -
dá ul a pá ri zsi – né pi fi gu rák kal fű sze -
re zett – szer tar tás já té ko kat az egy -
há zi fő ha tó sá gok be til tot ták.

Ör ven de tes, hogy a csík som lyói
his tó ri ák, ame lyek idő vel ki köl töz tek
a temp lom fa lai kö zül, né ha akár a vá -
sár té rig is ter jesz ked ve, a pro fán
szö ve gek és ala kok meg for má lá sa kor
a leg na gyobb tisz te let tel adóz tak a
szen ve dés tör té net min den ko ri hi -
te les sé gé nek. Vol tak sze lek tív ol va -
sa tok, de ön ké nye sek nem, mert az
is ten ká rom lás bű nét egyet len fel -
dol go zó (ren de ző, ta nár, me di á tor
stb.) sem vál lal hat ta. Nap ja ink ban kü -
lön elem zés tár gya le het a pas sió já -
ték me ta mor fó zi sa, a tisz te let tel fe -
sze ge tett ha tá rok fel mu ta tá sa mint
olyan cse le ke det, amely az alap esz -
mé ből, a tárgy ból in dul ki, nem pe -
dig a szín pad ra ál lí tó sze mély ön meg -
va ló sí tá sá ból.

A krisz tu si ke reszt út tör té ne te
akár fel ol vas va, akár pár be széd be
szed ve fél órát vesz igény be. A szín -
pa di meg va ló sí tás ra tö rők kü lön bö -
ző dú sí tá so kat al kal maz tak: az evan -
gé lis ták egy más tól el té rő vé le mé -
nye it üt köz tet ték, volt, aki be il lesz -
tet te já té ká ba a bet le he mi nép szo ká -

so kat, míg má sok Ádám és Éva bűn -
be esé sé nek his tó ri á já val gaz da gí tot -
ták a cse lek ményt. A csík som lyói
nagy pén te ki misz té ri u mok szín já -
ték ká ke re kí té sé ben a csí ki, gyer -
gyói, har gi tai nép me sék, pász tor re -
gék alak jai is sze re pet kap tak. A „sá -
tá nyok” pél dá ul a Kár pá tok bér cei
közt meg bú vó rossz szel le mek ne ve -
i vel (Du ru mó, Plú tó stb.) lép nek
szín re né mi hu mort is köl csö nöz ve
mes ter ke dé se ik nek. „A hely szel le me”
nyel vi leg is meg nyil vá nul, pél dá ul
De us Pa ter mind kö zön sé ge sen ko -
mám nak szó lít ja Mó zest.

Új for ma vi lá got is te rem tett az igé -
nyes pas sió já ték-me di á tor. A leg -
egy sze rűbb az ének lés volt, ezt kö vet -
te a tán cos be tét, majd a tel jes „ze nés
mű faj”, amely leg in kább éne kek ből,
nép da lok ból, szí nes szé kely nép tán -
cok ból és más, a leg kü lön fé lébb ze -
nei esz kö zök szol gá lat ba ál lí tá sá val
jött lét re.

Ka to na Im re Csík som lyói ma gyar
pas si ó ja a ti zen nyol ca dik szá za di,
fe ren ces ba rá tok ál tal le jegy zett misz -
té ri u mok ból épí tet te fel szín pa di
játékának tör zsét. A kró ni ka mon dó
sze re pét a ját szás ba be vont köz nép
al kot ta kó rus vet te át, amely Szar ka
Gyu la – friss Kos suth-dí ja sunk, a
Ghy mes együt tes ve zér alak ja – ál tal
szer zett több tó nu sú éne ke i vel len -
dí tet te to va a cse lek mény több szí nen
ját szó dó tör té né se it. 

A pa zar ván dor té ma az Evan gé li -
um Szín ház és a For rás Szín ház kö -
zös pro duk ci ó já ban to vább gaz da go -
dott. A zsú fo lá sig meg telt Du na Pa -
lo ta kö zön sé ge hosszan tar tó taps -
sal ju tal maz ta a pas sió já ték új don sá -
gát; e já ték nem a szen ve dés tör té net -
tel ér vé get, ha nem Krisz tus fel tá ma -
dá sá nak him ni kus da lá val, ame lyet
az egész tár su lat (ör dö gök, fő pa -
pok, Pon ci us Pi lá tus, köz nép, ka to -
nák stb.) ad elő gyö nyö rű tér kom po -
zí ci ó ban – kö zé pen a fel tá madt
Krisz tus sal. 

Van egy má sik ki emel ke dő epi zód -
ja a Ka to na-fé le dra ma ti kus le let nek.
Ez pe dig a „Jú dás-já ték”. A ko ráb bi
pas sió já té kok né zői em lé kez het nek
rá, a „sá tá nyok” mi ként ve szik rá a

sze gény ség gel küsz kö dő ta nít ványt
mes te ré nek el áru lá sá ra, s ar ra is em -
lé kez nek, hogy Jú dás meg bá ná sa
ön gyil kos ság ba tor kol lik. Itt Jú dás ön -
gyil kos sá gi „szer tar tá sá ban” ma guk
az ör dö gök is részt vesz nek, ám Lu -
ci per (Lu ci fer), a trón ról le ta szí tott,
nagy tu dá sú fő ör dög rá éb red ar ra,
hogy Jé zus mes si á si cse le ke de te egy
új mi nő ség, és ez in dok ar ra, hogy
meg ment sék a ke reszt ha lál tól. Két -
ség kí vül ez új mo tí vum. Fő haj tást ér -
de mel.

Pa ta ki And rás ren de ző nem tö re -
ke dett új for ma vi lág meg te rem té sé -
re. A ha gyo má nyos iro dal mi szín pa -
di esz kö zö ket, inst ru men tu mo kat
ma guk kal a ját szók kal moz gat tat ta és
ala kít tat ta. Üze mi ebéd lő asz ta lok ra
em lé kez te tő konst ruk ci ók gör dül -
tek a szín pa don: temp lom, is ten há -
za előt ti tér, fő pa pi re zi den cia, pi lá -
tu si „pa lo ta”, Ge c ze má ni-kert, Gol go -
ta stb. for má ló dott az ügyes szín pa -
di fész ke lő dés nyo mán. A ren de zői
öt let vé gül is a lé nyeg re mu ta tott: a
pas sió já ték nem egy hely szí nű ez út -
tal sem.

A Pa ta ki ál tal vá lasz tott anyag ból
hi ány zott a hu mor, a kó pé ság, hi á -
nyoz tak azok a szó ra koz ta tó ele -
mek, ame lyek az idők fo lya mán be -
épül tek bi zo nyos pas sió já té kok szö -
ve gé be. Ka to na Im re ese mény fű zé -
se azt a kis sé ko mor já té kot kí nál ta
fel, amely nem fe sze get het te a szen -
ve dés tör té net ből fa ka dó szer tar tás -
já ték ha tá ra it. 

A ne me sen kon zer va tív cse lek -
mény ve ze tés be fur csa mó don mo -
dern öt le te ket is app li kált a ren de ző.
Lu ci per sö tét szem üve ge, bőr dzse ki -
je, a „sá tá nyok” kül tel ki úton ál lók ra,
majd ve rő le gé nyek re em lé kez te tő
moz du la tai, cse le ke de tei és ver bá lis
meg nyil vá nu lá sai a má ba mu tat nak
ugyan, de ha tá suk – ép pen di rekt sé -

gük okán – két sé ges nek tű nik. Mi dőn
Éva az ör dö gök ál no kos ko dá sa nyo -
mán a til tott gyü mölcs be ha rap, s az
al mát Lu ci per egy nej lon bűn jel -
zacs kó ba he lye zi, a né ző már-már
meg fe led ke zik ar ról, hogy „kép ze te”
a csí ki, a gyer gyói, a har gi tai nép szín -
já té ka kö rül csa pong. A Jé zus sal va -
ló na tu ra lisz ti ku san dur va bá nás -
mód a szim bo li kus meg aláz ta tá sok
he lyé be lép. A né ző vér mér sék le te és
dra ma tur gi ai íz lé se sze rint el dönt he ti
(mi ként an nak ide jén a Mel Gib son

mo zi tör té ne té ben áb rá zolt vé res je -
le ne tek jo gos sá gát), hogy a szen ve -
dés tör té net nek mi lyen for ma vi lá gát
ké pes el fo gad ni a szín pa don.

A pas sió já té kok sze rep lői min dig
is so kan vol tak. Pa ta ki And rás ta ka -
ré ko san bá nik a szín re lé pők szá má -
val, egy-egy szí nész több ki sebb sze -
rep pel is bí be lőd he tett. Jé zus, Lu ci -
per, Jú dás és Pon ci us Pi lá tus ala kí tói
mu tat hat tak fel kva li tá so kat. Ez a mű
ter mé sze té ből adó dik, hi szen a fő pa -
pok (An nás, Ka ja fás) jel lem fej lő dé -
se be ha tá rolt, mi ként az apos to lo ké
és a „sá tá nyo ké” is. Dör ner György
szí né szi ka rak te ré ben egy ma dá chi
Lu ci fer rej lik, en nek a fő ör dög nek a
meg for má lá sa bár tö ké le tes nek ha -
tott, de já té ka – ép pen a ren de zői fel -
fo gás mi att – nem kap ha tott mél tó fi -
gyel met. Szar vas At ti la mind al ka ti -
lag, mind pe dig szí né szi leg meg fe lelt
an nak a krisz tu si váz lat rajz nak, ame -
lyet a pas sió já ték meg kí vánt. 

Jú dás sze re pé ben Kri zsik Al fonz
bra vú ros volt. Egye dül ne ki ju tott a
tár su la ton be lül egy olyan – a ván -
dor kincs tár ból ki men tett – kü lön le -
ges sze rep, amely meg ha lad ta a köz -
is mert cse lek mény sze rep lő i nek já -
ték le he tő sé ge it. A ki tű nő Lé nárt
Lász ló ra is el mond ha tó ez, hi szen
Pon ci us Pi lá tus ként iga zi üt kö zés ben
volt a „Fe szítsd meg!”-et har so gó

fő pa pok kal, lel ki is me re ti tu sa ko dá -
sa őszin te és mé lyen szán tó volt. 

Mu csi Sán dor (An nás) jó és ru ti -
nos szí nész, mi ként Far kas Ta más is,
aki Ka ja fás ként re me kelt. Szőcs Eri -
ka Má ri á ja di csé re te sen si mult a
szö veg hez, fi a tal sá gá val olyan kor ta -
lan sá got kép vi selt, amely a szep lő te -
len fo gan ta tás hi te les sé gét erő sí tet -
te. A ta nít vá nyok kö zül a Pé tert ala -
kí tó Hor váth Lász ló emel ke dett ki,
kár, hogy Jé zust há rom szor is meg -
ta ga dó nagy je le ne tét a „kér de ző biz -
to sok” hang ban és moz gás ban kö -
zöm bö sí tik.

Kü lö nös fel fo gás ban je le ní ti meg
Pa ta ki And rás a vé nek ta ná csát és az
ak tív csel evés re han golt né pet. Az
előb bi ek „bu só masz ko kat” vi sel nek;
fel te he tő leg az arc ta lan ság lát sza tát
akar ta kel te ni a ren de ző. A „nép” kép -
vi sele té ben az ör dö gök és a ka to nák
szól tak és „in téz ked tek”. Ta lán ez is
a meg fej ten dő rej té lyek (vagy a di csé -
ren dő ren de zői le le mé nyek?) kö zé
tar to zik.

Az vi szont, hogy egy mai elő -
adás ra szánt pas sió já ték ze ne, dal és
tánc dol gá ban med dig „me rész ke dik”,
több té nye ző től is függ. Ezek kö zött
fon tos a kon cep ció. Pa ta ki And rás
ko re og rá fu sa, Dem csák Ot tó el ső sor -
ban a mo dern moz gá sok ra és az ak -
ro ba ti kus ele mek re kon cent rált, „cse -
lek vő nép” hí ján más szí nes tán cok -
ra nem is gon dol ha tott, hi szen csak
az együt tes ben je len lé vő sze rep -
lők nek, el ső sor ban az ör dö gök nek kí -
nál ha tott fel a tör té nés hez il leszt he -
tő ko re og rá fi át. Ezt Dem csák jó ér -
zék kel és íz lés sel meg is tet te. Ze ne
dol gá ban Szar ka Gyu la te het sé ge sen,
ih le tet ten tet te a fel ada tát, még egy
kán tort (Di busz Fe renc) is „be szer ve -
zett”, hogy a nép éne kek és a ha tá sos
dob per gé sek (Kecs kés Ta más, Kecs -
kés Já nos) min dig a kel lő lé lek ta ni pil -
la nat ban szó lal ja nak meg.

Hú ros An na má ria jel me zei tö ké -
le tes úti ka la uz nak bi zo nyul tak: a
né zők min dig tud ták, hogy hol jár -
nak, jó em be rek vagy rossz em be rek
kö zött, ró ma i ak vagy zsi dó szak rá lis
sá lat lo bog ta tó fa ri ze u sok kö zött,
avagy arany súj tá sos kaf tá nos fő pa pok
so ra i ban.

Ha a pas sió já té kok ma gyar elő ké -
pe i re vet jük te kin te tün ket, és ezek so -
rá ba he lyez zük az Evan gé li um Szín -
ház és a For rás Szín ház ne mes ve re -
tű elő adá sát, nincs szé gyen kez ni va -
ló ja a kö zös ih le tés ben és im már
kö zös tár su lat ban mun kál ko dó
együt tes nek.

g Pár kány Lász ló

A krisz tu si szen ve dés tör té net – fel tá ma dás sal
Ka to na Im re szer tar tás já té ka a bu da pes ti Du na Pa lo tá ban

b Ta va szi elő adás-so ro za tá nak nyi tá nya ként is mét vi rág va sár nap es té -
jén lep te meg kö zön sé gét – ez út tal nagy he ti té ma fel dol go zás sal – az
Evan gé li um Szín ház. A Du na Pa lo ta pa ti nás szín ház ter mé ben elő re -
lát ha tó lag má jus kö ze pé ig lát hat juk Pa ta ki And rás ren de zé sé ben a
Csík som lyói ma gyar pas si ót. Mi előtt az Evan gé li um Szín ház és a For -
rás Szín ház kö zös fá ra do zá sa ként meg szü le tett elő adást ér de me
sze rint mél tat nánk, hát rál nunk kell az idő ben. Jé zus szen ve dés tör té -
ne té nek for rás vi dé ke i re szük sé ges vet ni te kin te tün ket. An nál is in -
kább, mert vi rág va sár na po kon a má ig is ele ven temp lo mi em lé ke zés
sok év szá za d alatt ten ger nyi utat járt be az ősi his tó ri á tól a kö zép kor
„sti li zá ló” szo kás rend jé n át egé szen nap ja in kig. Egy újabb pom pá za -
tos szí ni vi lág meg je le ní té se kap csán a mi dol gunk most az, hogy szem -
ügy re ve gyük: min den idők leg is mer tebb tör té ne te hol fog lal he lyet
a dra ma ti kus le le tek hi e rar chi á já ban. 
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Pán Ježiš po ve dal: „Ja som vzkrie se -
nie a život… Kto ve rí vo Mňa, bu de
žiť, aj keď umrie…” (Ev. Já na 11,25)

„Vo da, kto rú mu Ja dám, bu de
v ňom pra me ňom vo dy prú dia cej
k več né mu živo tu…” (Ján 4,14b)

Ur či te bo li sme všet ci v ta kom
život nom sta ve, keď sme nie ko ho
stra ti li, ko ho sme mi lo va li, kto stál
blíz ko k nám, kto pat ril k nášmu
živo tu. Keď odišiel, keď nás
navždy opus til, bo li sme za rmú -
te ní, zni če ní. Chý bal nám veľmi.
Ma li sme po cit, ako ke by bo li z
nás vy trh li je den kus…

Ta ké po dob né ci ty ma li aj Má -
ria a Mar ta, keď umrel ich brat,
keď stra ti li svoj ho mi lo va né ho
bra ta, La za ra. Bo li skla ma né.
Mys le li si, že Pán Ježiš mo hol
prísť skôr, tak by sa ur či te ne sta -
la tá to strašná vec, tá to veľká
stra ta s ni mi, kto rá sa sta la…
”Pa ne, ke by si bol bý val tu, ne bol
by mi brat umrel…” – žalu je, re -
ptá Mar ta Pá no vi Ježišovi. Aj my
veľakrát tak cí ti me, že ke by Pán
Ježiš a Je ho po moc by prišli skôr,
há dam by sa ne sta li ne zme ni -
teľné, bo lest né ve ci s na mi.

Aj Pá no ví uče ní ci bo li po
Veľkom Piat ku skla ma ní. Tak cí -
ti li, že stra ti li všet ko: nie len svoj -
ho mi lo va né ho Maj stra, Ježiša
Kris ta, ale aj všet ko to, na čo po -
ložili svoj ce lý život. Pán Ježiš
umrel a oni stra ti li všet ko, aj ná -
dej, chuť do živo ta.

Ale náš Pán Ježiš ne os tal v hro be,
„v tre tí deň vstal z mŕt vych”, ako to
po ve dal pred tým svo jím uče ní kom a
ako o tom sved čí me vo všeobec nej
vie re kresťan skej. Náš Pán Ježiš
zvíťazil nad všet kým: nad hriecha mi,
nad Sa ta nom a nad smrťou. Veľko -
noč ná dob rá zvesť znie: Má me sil né -
ho, moc né ho a víťaz né ho Pá na. Ten
náš Pán chce nám dať, da ro vať pev -
nú vie ru, dô ve ru a ná dej v Ňom a v
je ho Slo vách. Ako to moh li prežiť aj
ses try Má ria a Mar ta, keď Pán Ježiš
vzkrie sil ich bra ta, La za ra. Spl ni li
sa Ježišové slo vá: „Ja som vzkrie se nie
a život. Kto ve rí vo Mňa, bu de žiť, aj
keď umrie.”

Náš brat Pa vel Kor beľ, kto rý na -
maľoval náš ol tár ny ob raz, Vzkrie se -
né ho Pá na Ježiša s naľaka ný mi rím sky -
mi vo jak mi, chcel by zdô raz niť ten od -
kaz, že tá „vo da več né ho živo ta”, kto -

rá prú di od vzkrie se né ho Pá na, vlast -
ne sú vi sí s Je ho ra na mi. Čo to zna me -
ná? Náš Pán Ježiš prišiel na tú to zem
za to, aby nás hľadal, spa sil, vy kú pil a

za chrá nil, skr ze Je ho ne vin nou smrťou
a vzkrie se nia. Chce nám po núk nuť piť
z pra me ňa več né ho živo ta.

„Le bo tak Boh mi lo val svet, že
svoj ho Jed no ro de né ho Sy na dal, aby
ne za hy nul, ale več ný život mal každý,
kto ve rí v Ne ho.” (Ján 3,16)

Ná čel ník jed né ho af ric ké ho kme -
ňa raz navští vil mi si oná ra. Na ste ne
je ho skrom ne za ria de né ho by tu vi -
se li dva ob ra zy. Ná čel ník na ne chvíľu
hľadel a po tom sa spý tal „Kto je tá
žena?” Mi si onár od po ve dal: „to je
mo ja mat ka.” „Máš aj ne ja kých sú ro -
den cov?” – vy zve dal ná čel ník. „Ne -
mám. Som jej je di ný syn.” „A tvo ja
mat ka ťa aj tak pus ti la do sve ta, tak
ďa le ko od se ba?” „Áno, le bo ona
mi lu je aj vás a chce, aby ste aj vy po -
zna li Spa si teľa, kto rý ju, môj ho ot ca,
mňa aj iných za chrá nil a da ro val
nám več ný život.” „To nás však tvo -

ja mat ka mu sí veľmi mi lo vať, keď k
nám po sla la svoj ho je di né ho sy na”, –
za mys lel sa ná čel ník. Po chví li uká -
zal na dru hý ob raz na ste ne a spý tal

sa: „A to to je čo?” „To je môj dom,
kde som sa na ro dil a kde bý va mo ja
mat ka” – od po ve dal. „A to si opus -
til ta ký krás ny dom a prišiel si bý vať
do ta kej to chu dob nej cha tr če?” „Áno,
pre tože i ja vás mi lu jem a chcem, aby
ste uve ri li v Ježiša Kris ta a bo li spa -
se ní” – usmial sa lás ka vo mi si onár na
ná čel ní ka. „Tak to nás veľmi mi lo val,
keď si všet ko opus til, aby si prišiel
me dzi nás bied nych ľudí. Ešte omno -
ho väčšia je lás ka nášho ne bes ké ho
Ot ca, kto rý tak mi lo val ten to náš
bied ny svet, že vo Svo jom Jed no ro -
de nom Sy no vi spra vil za nás všet ko,
aby sme ne za hy nu li, ale ve ri li v Ne -
ho a ma li, do sta li sme več ný život.

Pra jeme Vám požeh na né sviat -
ky Vzkrie se nia!
g Hil da Gu lá i ová-Fa buová
fa rár ka Slo ven ské ho Evan je lic ké ho

Cir kev né ho Zbo ru v Bu da pešti

Veľko noč ná dob rá zvesť

Slovenská príloha
Stranu zostavila: Hilda Guláčiová-Fabuľová

Pod ľa mno hých vy sku mov ve rej nej
mien ky je slo ven ské oby va teľs tvo dl -
ho do bo znač ne pe si mis tic ké, obá va sa
bu dúc nos ti a svo ju si tu áciu hod no tí
pre važ ne ne ga tív ne. Te ké to po sto je sú,
zdá sa, v roz po re s dekla ro va ný mi
ná bo žen ský mi po stoj mi, kde sa až tri
štvr ti ny ľu dí na na šom úze mí hlá si k
vie re v Bo ha. Pe si miz mus a be z ú tes -
nosť sú pri tom pre ja vy hl bo ko „nek -
res ťan ské”, veď je to prá ve vie ra, kto -
rá dá va člo ve ku ra dosť, silu a ná dej.

V čom te da spo čí va mo ja ná dej?
Naj nov šie vý sku my žve rej ne né v
tom to ro ku naz na ču jú, ze pe si miz -
mus oby va teľs tva sa po stup ne zmier -
ňu je a ľu dia za čí na jú vní mať svo ju sú -
čas nú si tu áciu vy hliad ky do bu dúc -
nos ti v po zi tív nej som svet le. A aj keď
je mie ra pro kla mo va nej ne spo koj -
nos ti v po rov na ní s väčši nou európ -
skych kra jín u nás stá le vy so ká, je ten -

to no vý trend sig ná lom väčšej ná de -
je v na šej spo loč nos ti.

Žiad na spo loc nosť ne mô že dl ho -
do bo žiť v bez ná de ji a frus trá cii, a
pre to aj ja dú fam, že tak ako sa kaž -
do roč né s prí cho dom ad ven tu vlie -
va do du še ve ria cé ho člo ve ka no vá
ná dej, tak je aj väčšia mie ra opti miz -
mu u nás zna me ním po zi tív nej šie ho
po sto ja ľu dí nie len k vy hliad kam na
vlast nú bu dúc nosť… Dú fam, že sil -
nej šia ná dej po ve die aj k skul túr ne -
niu pro stre dia i ľud ských vzťa hov,
k po mo ci a služ be dru hým – po treb -
nejším, k mi lo sr den stvu a osob nej
zod po ved nos ti. A na prí klad aj k to -
mu, že v mes tách zno vu za čne me
stre tá vat viac mla dých ľu dí na pre -
chádz kach so svo jí mi, deť mi ako
so psík mi a mač ka mi, kto ré v dneš -
nej do be, zdá sa, de ti na hrá dza jú.

g Ivan Chor vát

Po zva nie k ná de ji

Už po mi nul sa pô st
a čier ne šat ky ma tiek
zbe le li veľ ko noč nou ná de jou.
Do zne li li tá nie
nad ti chým hro bom Pá na.
A ver né Má rie
s nar do vou mas ťou vie ry
krá ča jú hmlis tým opa rom rá na.
Tam v srd ciach bli kot ná de je
ich mod lit ba mi hre je.
A Ra bi ti cho ča ká
za oli vo vým stro mom ži vo ta.
Tam sa s Ním stre tá va me
a On sa s na mi pri ví ta
s čer stvou ra to les ťou po ko ja.
Aj oslo ví nás po me ne
ako vy zna va čov ná de je.
A po zý va nás do Ga li le je,
kde sa s ním ži vým stret ne me.
Ja kľa kám s To má šom
pod žried la Je ho rán
a v sl zách vy zná vam:
Môj Boh a Pán!

g Vin cent Blaž ko

Veľ ko noč né vy zna nie

V bruš ku te hot nej že ny bo li dve bá -
bät ká. Pr vé sa du hé ho spý ta lo:

– Ve ríš v ži vote po pô ro de?
– Ur či te. Nie čo po pô ro de mu sí byť.

Mož no sme tu hlav ne pre to, aby sme
sa pri pra vi li na to, čo bu de po tom. 

– Bl bosť, žiad ny zi vot po pô ro de
nie je. Ako by vô bec mo hol vy ze rať? 

– To pres ne ne viem, ale ur či te tam
bu de viac svet la, ako tu. Mož no bu -
de me be hať po vlast ných no hách a
jesť pu sou.

– To je pred sa ne zmy seľ! Be hať sa
ne dá! A jesť pu sou?No to je úpl ne

smieš ne! Ži ví nás pred sa pú poč ná
šnú ra. Nie čo ti po viem: Ži vot po pô -
ro de je vy lú če ny-pú poč ná snú ra je už
te raz prí liš krát ka.

– Ba nie, ur či te nie čo bu de. Len asi
bu de všet ko tro chu inak, než sme tu
zvyk nu tí.

– Ale ni kto sa pred sa od tiaľ po pô -
ro de ne vrá til. Pô ro dom ži vot pros te
kon čí. A vô bec, ži vot nie je nič, než
sties ne nosť v tem ne.

– No, ja pres ne ne viem, ako to bu -
de po pô ro de vy ze rať ale kaž do pád ne
uvi dí me ma mu a tá sa o nás po sta rá.

– Ma ma? Ty ve ríš na ma mu? A
kde má ako pod ľa te ba byť?

– No pred sa vša de oko lo nás! V nej
a vďa ka nej ži je me. Bez nej by sme
vô bec ne bo li.

– To mu ne ve rím! Žiad nu ma mu
som ni kdy ne vi del, tak že je jas né, že
žiad na nie je.

– No, ale nie ke dy keď sme po ti chu,
mô žeš za čuť ako spie va, ale bo cí tiť,
ako hľa dí náš svet. Vieš, ja si fakt mys -
lím, že sku toč ný ži vot nás ča ká az po -
tom…

d Neznámy autor

Ži vot po pô ro de…
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Krisz tus mond ja: „Ha lott vol tam, de
íme élek örök kön-örök ké, és ná lam
van nak a ha lál és a po kol kul csai.”
(Jel 1,18)

Hús vét he té ben az Út mu ta tó reg ge li
és ün ne pi igéi hir de tik: „Az Úr fel tá -
madt! Az Úr va ló ban fel tá madt! Di csér jük az Urat! Hal le lu ja!” (Agen da) Jé -
zu sunk fel tá madt meg iga zu lá sunk ra; ő a hús vé ti hit Te rem tő je! „Há rom el -
len ség tá madt rá egy szer re: ha lál, bűn és ör dög. S íme, mind a há rom el len -
sé ge lá bá nál he ver. E di cső győ zel met ün ne pel jük ma. Min den erőnk ab ban
van, ha Krisz tus hús vé ti győ zel mét csak ugyan a szí vünk re vesszük, és ren -
dít he tet le nül hisszük.” (Lu ther) „Ez az a nap, mit az Úr szer zett né künk.” (GyLK
751) Egy fe hér  ru hás if jú öröm hírt mond: „Ne fél je tek! A ná zá re ti Jé zust ke -
re si tek, akit meg fe szí tet tek? Fel tá madt, nin csen itt.” (Mk 16,6) „Ál dott az Is -
ten, (…) aki nagy ir gal mas sá ga sze rint új já szült min ket élő re mény ség re Jé -
zus Krisz tus nak a ha lál ból va ló fel tá ma dá sa ál tal.” (1Pt 1,3; LK) A ta núk kö -
zül Pál volt az utol só: „Leg utol já ra pe dig, mint egy torz szü lött nek, meg je lent
ne kem is.” Mi az ő kül de té sük? „…pré di ká lunk, és ti így let te tek hí vők ké.” (1Kor
15,8.11) És mit hir det nek? „Krisz tus le győz te a ha lált, és vi lá gos ság ra hoz ta
az el nem mú ló éle tet az evan gé li um ál tal.” (2Tim 1,10; LK) A ha lál le győ ző -
je ezt kér de zi min den ko ri ta nít vá nya i tól: „Hát nem ezt kel lett-e el szen ved -
nie a Krisz tus nak, és így meg di cső ül nie?” És „el ma gya ráz ta ne kik mind azt,
ami az Írá sok ban ró la szólt.” Azok Em maus ból vissza men ve Je ru zsá lem be
el be szél ték a ti zen egy nek, „ami az úton tör tént, és hogy mi ként is mer ték fel
őt a ke nyér meg tö ré sé ről” (Lk 24,26.27.35). Pál ezt üze ni min den fel tá ma dást
ta ga dó nak: „Ám de Krisz tus fel tá madt a ha lot tak kö zül, mint az el huny tak
zsen gé je.” (1Kor 15,20) Csak ezért mi is fel tá ma dunk: „Min den ki a ma ga rend -
je sze rint: (…) az ő el jö ve te le kor kö vet kez nek azok, akik a Krisz tu séi.” (1Kor
15,23) Pál az Írás alap ján ta nít ja: „Az el ső em ber, Ádám, élő lénnyé lett, az utol -
só Ádám pe dig meg ele ve ní tő Lé lek ké. (…) És amint vi sel tük a föl di nek a ké -
pét, úgy fog juk vi sel ni a mennye i nek a ké pét is.” (1Kor 15,45.49) Pál a tit kot
is fel tár ja: „…nem fo gunk ugyan mind nyá jan el huny ni, de mind nyá jan el fo -
gunk vál toz ni. Hir te len egy szem pil lan tás alatt, az utol só har so na szó ra…” Ami -
kor a ha lan dó hal ha tat lan ság ba öl tö zik, ak kor lesz „tel jes a di a dal a ha lál
fö lött”. Ezért: „…há la az Is ten nek, aki a di a dalt ad ja ne künk a mi Urunk (…)
ál tal!” (1Kor 15,51–57) Egy he te tör tént: „…a mi hús vé ti bá rá nyunk, a Krisz -
tus, már meg ál doz ta tott.” Ezért mi ezen túl „a tisz ta ság és igaz ság ko vász ta -
lan sá gá val” ün ne pel jünk (1Kor 5,7.8)! „Üd vös ség és sza ba du lás kely hét ve -
szem, és az Úr ne vét ének lem.” (GyLK 750) Pál azt hir de ti, „hogy Jé zus Krisz -
tus, aki Dá vid utó da, fel tá madt a ha lot tak kö zül”. Igaz be széd az üd vös ség
re mény sé ge: „Ha ve le együtt hal tunk meg, ve le együtt fo gunk él ni is.” (2Tim
2,8.11) Mert: „Élet, ha lál Ura ő már, (…) / Száll örö mé nek: / Mi énk az örök
élet!” (EÉ 214,3) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Fá radt sá gom el le né re el ka pott a
blues sa já tos lük te té se. A gye re kek -
nek is tet szett, szé pen, han go san
éne kel tek ve lem. Az óvo da tor na szo -
bá já ban ül tünk vagy hú szan. Ők a pa -
don, én egy tor na zsá mo lyon. Csü tör -
tök dél után volt. Las san ha za fe lé in -
dul nak majd, ne kem is a so ka dik
órám volt már. A jól is mert gi tár ak -
kor dok kö zé be il lesz tet tem né hány
for télyt, fő képp a ma gam szó ra koz -
ta tá sá ra. 

A dal fe lé nél jár hat tunk, ami kor a
sze mem sar ká ból ész re vet tem, hogy
egy kis lány hir te len fel ug rik. Lát tam,
hogy nincs ba ja, ta lán csak moz dul -
ni sze ret ne. A töb bi ek to vább fúj ták,
ő el tűnt mö göt tem. Se hol nem ta nít -
ják, hogy kell éne kel ve és gi tá roz va fe -
gyel mez ni, így bé kén hagy tam, és
csak azért fo hász kod hat tam, ne hogy
má sok is kö ves sék a pél dá ját. De ők
vagy túl sá go san fá rad tak vol tak, vagy
na gyon ren de sek: min den ki vesz -
teg ma radt. Új ra be le fe led kez het -
tem a hú rok ba.

Né hány sor után azon ban még is
ar ra let tem fi gyel mes, hogy egye dül
ének lek. Fel -
n é z  te m .
Az óvo -
d á  s o k
t á g r a
nyílt sze -
mek kel néz -
tek mö gém. Volt,
ame lyik nek még a
szá ja is tát va ma radt.
Foly tat va a pen ge -
tést for dul tam én is
ar ra. Mö göt tem a
kis lány tán colt. Gyö -
nyö rű, las sú moz du -

la tok kal, for gá sok kal, haj lon gá sok kal
kö vet te a ze ne rit mu sát. Szí nes,
hosszú szok nyá já ban, lo bo gó ke se
ha já val olyan volt, mint egy er dei tün -
dér. Ta lán ész re sem vet te, hogy min -
den ki el hűl ve cso dál ja. A dal nak vé -
ge lett. A csend hir te len szét sza kí tot -
ta a va rázs la tos pil la na tot. A gye re kek
nem szól tak, én sem tud tam, mit
mond jak hir te len jé ben. A lány ka ab -
ba hagy ta a ke ren gést, le eresz tet te a
ke zét, só haj tott egy ki csit, és vissza -
ült a he lyé re.

Olyan volt ez, mint egy imád ság.
Ta lán az is volt. Va la mi ti tok za tos
gyer me ki nyel ven, ame lyet majd né -
hány év múl va le het, hogy vég leg el -
fe lejt, el mond ta azt, amit ak kor ott
gon dolt és ér zett. Tö ré ke nyen és
ben ső sé ge sen tár ta ki tit ka it.

Ar ra gon dol tam, hogy lesz egy
vi lág, amely ben ép pen az lesz a szép,
hogy min den ki a ma ga nyel vén, a
ma ga esz kö ze i vel imád koz hat, és
gyö nyör kö dünk majd egy más imád -
sá gá ban.

Ne héz ke sen fel tá pász kod tam a
zsá moly ról. A kö vet ke ző fél  órá ban
me nyeg zős há zat kel lett va -

rá zsol nom a

t o r  -
na szo bá ból.

Iga zi la ko da lom -
ra ké szül tünk. Ar -

ra, ahol a ná zá re ti
ács a víz ből bort te -
rem tett, hogy az em -
be rek örö mét meg -

tart sa.
g Ko czor Ta más

A tán cos
Az is ten tisz te let a szo kott rend sze -
rint zaj lott. Éne kel tek, imád koz tak a
hí vek, mond ták han go san a hit val -
lást, majd fi gyel tek buz gón az ige hir -
de tés re. Egy szer csak kü lö nös hang
hal lat szott. Mi le het ez? Mint ha va -
la ki hor kol na… Az egyik asszony ri -
ad tan pat tant fel a pad ból: „Jaj, Is te -
nem, ez az én uram!” És már is sza -
ladt fel a kar zat ra, hogy fel éb ressze
szun di ká ló fér jét. Em le get ték ugyan
a fa lu ban egy da ra big az ese tet, de
sen ki nem vet te a szí vé re, hi szen is -
mer ték a bá csit. Ő ilyen – ha le ül,
men ten el al szik. Ez va la mi be teg ség
le het ná la…

Mi előtt meg szól nám – így sok év
tá vo lá ból – a bá csit, el gon dol ko -

dom: va jon én nem alud tam még el
az is ten tisz te le ten? Úgy, aho gyan ő,
biz to san nem. De úgy, hogy el lan kadt
a fi gyel mem, vagy csak test ben vol -
tam ott a temp lom ban, de gon do lat -
ban, lé lek ben más hol jár tam, vagy tel -
je sen ki kap csol tam – ilyen saj nos elő -
for dult már.

Áp ri lis hó nap igé je jut tat ta eszem -
be ezt. „Vir rassza tok és imád koz za -
tok, hogy kí sér tés be ne es se tek!” (Mt
26,41) Hi szen azon az éj sza kán, ami -
kor Jé zus gyöt rő dött a Ge cse má né-
kert ben, sze re tett ta nít vá nya it több -
ször is el nyom ta az álom. Pont az a
há rom em ber, aki a leg ben sőbb ta nít -
vá nyi kör höz tar to zott – Pé ter, Ja kab
és Já nos –, aki a meg di cső ü lés he gyén

sa ját fü lé vel hal lot ta Is ten ki je len té -
sét szent Fi á ról, most a kri ti kus órán
nem tud erőt ven ni ma gán. És Jé zus
– füg get le nül az ő helyt nem ál lá suk -
tól – megy to vább a Gol go tá ra ve ze -
tő úton, és éle tét ad ja ér tük.

Szí ven üt az üze net: mennyi re
sze ret az Úr Jé zus! Pe dig de sok bűn,
bu kás, ku darc, rá fi gyel ni nem tu dás
van az éle tem ben! De sok szor nem
tu dok vir rasz ta ni és imád koz ni, ami -
kor pe dig na gyon fon tos len ne, mert
ami ről szó van, az nem va la mi ap ró -
ság, ha nem az üd vös sé gem ről szól.
Azt hi szem, ez eszem be jut majd, ha
leg kö ze lebb „alud ni ké szü lök” egy
gyü le ke ze ti al kal mon…

g Hu lej Eni k

El alud tam az is ten tisz te le ten…

Hat van év vel ez előtt a hús vé ti ün ne -
pek re ké szül ve Szen czi Mol nár Al bert
hús vé ti pré di ká ci ó ját ta nul má nyoz -
tam ab ban a – dr. In c ze Gá bor szer -
kesz tet te – kö tet ben, amely a je les lel -
kész, for dí tó, nyelv tu dós ne vét vi sel -
te cí me ként, és 1939-ben je lent meg.
Nagy ha tás sal volt rám, sok ál dást
kap tam ál ta la. 

A hús vét ün ne pén mint fel vi dé -
ki ma gyar me ne kült öröm mel men -
tem Is ten há zá ba, mert csüg gedt lel -
kem nek vi gasz ta lás ra volt szük sé ge.
Érez tem, hogy üres az éle tem, egye -
dül va gyok. Jö vő met is re mény te len -
nek lát tam. Vár tam a vi gasz ta ló
sza va kat, meg erő sí tő üze ne te ket.
Azért imád koz tam a temp lom ba
ér ke zé sem kor, hogy Is ten ad jon vi -
gasz ta lást igé jé vel, és nyis sa meg fü -
le i met a hal lás ra. Ar ra vágy tam,
hogy meg bi zo nyo sod jam ar ról,
hogy a fel tá madt Jé zus az én élő
Meg vál tóm, aki ve lem jár, nem
hagy el, ve lem ma rad min den kor.
Imád ko zó szív vel ké szül tem az ige -
hir de tés re. 

Fel idé ző dött ben nem Szen czi Mol -
nár Al bert hús vé ti pré di ká ci ó já nak
egy rész le te: „Mert sen ki sem ül he ti
iga zán a Hús vé ti ün ne pet, aki no ha
a Hús vé ti bá rány ból, a Krisz tus ból
en ni akar, de mér ges, irigy és há bor -
gó szí vet hoz ve le a temp lom ba és meg
olyan nal me gyen ki is.” Ezért tel jes
alá zat tal, bűn bá nó szív vel az ige hir -
de tés re for dí tot tam fi gyel me met. 

Alap igé je Lk 24,15 volt: „És lőn,
hogy amint be szél ge té nek és egy más -
tól kér de zős kö dé nek, ma ga Jé zus hoz -
zá juk men vén, ve lük együtt megy
va la az úton.” Meg ér tet tem, hogy Is -
ten ke gyel mé nek nagy té nye, Krisz -
tus fel tá ma dá sa újul meg lel ki sze me -
im előtt ezen a na pon. Is mét Szen czi
Mol nár fi gyel mez te tő sza vai ele ve -
ned tek meg előt tem: „Ha ér zed, hogy
a te szí ved me le gül és ked ved jő a go -
nosz nak el tá voz ta tá sá ra és a jó nak
kö ve té sé re, bi zo nyos je led le gyen az te -
né ked, hogy a Krisz tus te ben ned fel -
tá ma dott.” Te hát hús vét ün ne pén
már a fel tá ma dott Krisz tus üzen ne -
kem, s eze ket az üze ne te ket meg kell
hal la nom. 

Az el ső üze net: Nem hagy lak ma -
ga tok ra ben ne te ket. Ne gon dol já tok,
hogy en gem el le het te met ni. Ne gon -
dol já tok, hogy az zal a le pe csé telt
kő vel min den el van in téz ve. Ne
gon dol já tok, hogy az a ka to na, aki őr -
zi a sírt, meg aka dá lyoz hat en gem ab -
ban, hogy Is ten ígé re tei be tel je sed je -
nek. Ne gon dol já tok, hogy ár ván és
egye dül ma rad tok. Ne úgy jöj je tek el
az én sí rom tól, mint ahogy egyéb ként
el szok ta tok jön ni a te me tő ből. Tö -

röl jé tek le könnye i te ket, és lás sa tok
meg en gem, mert én ve le tek va -
gyok, és ve le tek me gyek az úton.

Ez zel kez dő dött az ige hir de tés.
Meg ér tet tem, hogy szá mom ra ez a
hús vé ti ün nep egyik ál dott üze ne te.
Nagy szük sé gem is volt er re a biz ta -
tó üze net re! Jó volt már ad dig is
meg ta pasz tal ni, hogy az Úr ve lem
van, de ez az üze net ezt meg erő sí tet -
te szá mom ra: hoz zád me gyek, és
ve led le szek az úton.

A má so dik üze net: Jé zus ve lem jön
az úton. Éle tem út ját ne kem is vé gig
kell jár nom. Hogy mi lyen lesz ez az
út, azt elő re nem tud ha tom. Mind -
nyá junk szá má ra vál ta ko zó. Egy -
szer szép si ma úton ha la dunk, más -
kor tö vi se ken, gö rön gyö kön kell
men ni. Egy szer fel fe lé ha lad az út,
más kor le fe lé. A ter he ink is kü lön -
bö zők. Van úgy, hogy gond ta la nul,
vi dá man me gyünk, mint akik nek
sem mi ter hük nin csen, más kor meg
gör nye de zünk a ter hek sú lya alatt.
Van olyan te her is, amely sok kal ne -
he zebb an nál, mint ame lyet a vál la -
in kon ci pe lünk. Ez a te her a szív ter -
he. Mi lyen nagy te her tud len ni a fáj -
da lom, a szen ve dés, a csa ló dás! Eze -
ket nem le het át ad ni má sok nak.
Csak egy va la ki tud se gí te ni: Jé zus. Ő
az, aki mel lénk sze gő dik, mint az
em mau si ta nít vá nyok mel lé, és biz -
tat ben nün ket. 

Bol dog öröm töl tött el, hogy az én
élet uta mat sem kell egye dül jár -
nom. Ő ve lem jön, s az én utam is
könnyebb lesz, mert ket ten jár juk
vé gig. 

Az élet úton azon ban egy szer min -
den úti tár sunk el hagy. Csu pán egyet -
len társ van, aki vé gig kí sér ben nün -
ket, aki mind vé gig ve lünk jö het, sőt
aki az or szág ha tá ron is át lép het, át -
se gít het a vá mon, és be lép het ve lünk
az új or szág ba, a mennyek nek or szá -
gá ba. Ez Jé zus. Ez volt szá mom ra e
hús vét nak iga zán nagy is te ni üze ne -
te: men jek csak bát ran az élet uta mon,
mert van egy ál dott, is te ni úti tár sam,
aki mind vé gig együtt jön ve lem, át -
se gít a vég ál lo má son is, hogy be lép -
hes sek az örök ké va ló ság új és di cső -
sé ges or szá gá ba. 

Vé gül a har ma dik üze net: Ti, akik
együtt ha lad tok az élet úton, be szél -
ges se tek egy más sal a lel kek és az üd -
vös ség dol ga i ról, be szél ges se tek az
Úr ról! Az em mau si ta nít vá nyok nem
ha szon ta lan dol gok ról be szél get tek
az úton, ha nem az Úr nagy sá gos
dol ga i ról, azok ról, ame lyek a kö ze li
na pok ban tör tén tek Jé zus sal. Mi -
lyen jó do log, ha nem csak a föl di ter -
hek hor do zá sá ra néz ve va gyunk egy -
más nak úti tár sai, ha nem tu dunk

egy más sal be szél get ni a lé lek dol ga -
i ról, az üd vös ség kér dé se i ről! Van-e
ked ve sebb be széd, mint mi kor az
élet út együtt ha la dó két ván do ra be -
szél get az élet fe je del mé ről, Jé zus ról?
Ar ra kap tam ez út tal meg bí za tást,
hogy be szél ges sek má sok kal is nagy
sze re tet tel Jé zus ról. Ta pasz tal ni fo -
gom, hogy ami kor ró la be szél ge tek,
már is ott van ve lem, nem me gyek
egye dül, ott van a szí vem ben, és be -
tölt mennyei bé kes ség gel. 

Az üze ne tek be fo ga dá sa el ha tá ro -
zás ra kész te tett. Úgy men jek to vább
az élet uta mon, hogy ha Is ten meg -
aján dé koz hí vő há zas társ sal, ak kor
ve le is so kat be szél ges sünk majd
őró la, sőt le en dő gyer me ke ink kel is.
Ezt az el ha tá ro zá so mat Is ten meg ál -
dot ta, s ma már há rom gyer me -
künk kel és nyolc uno kánk kal rend -
sze re sen be szél ge tünk az Úr dol ga -
i ról. Meg ta pasz tal juk, hogy így sok -
kal öröm tel je sebb, bol do gabb az éle -
tünk, mert Jé zus együtt jön ve lünk.

Azért is há lát ad tam Is ten nek,
hogy nem ha gyott ma gam ra bű ne im -
ben, nyo mo rú sá gom ban, ha nem
olyan sza ba dí tót kül dött, aki di a -
dalt vett a ha lá lon és a bűn ha tal mán.
Bi zo nyos sá vált előt tem, hogy élő Jé -
zu som van, aki min dig ve lem lesz,
ami kor el csüg ge dek, ami kor élet -
utam gö rön gyö kön és tö vi se ken ve -
zet ke resz tül, mert ő lesz éle tem ve -
zé re, út mu ta tó ja.

Ed dig sok szor meg ta gad tam őt,
szé gyell tem ró la be szél get ni, há lát lan
vol tam jó sá gá val szem ben, de ő nem
néz te gyar ló sá go mat, meg mu tat ta,
hogy csak ak kor lesz bol dog az éle -
tem, ha őt bir to ko lom, ha a szí vem -
ben fog la koz ni. Ar ra kér tem az én
meg vál tó Ura mat, hogy ak kor is le -
gyen se gít sé gem re, ha jön nek a kí sér -
té sek, meg pró bál ta tá sok, hogy győ -
zel mes le hes sen éle tem. Kér tem,
hogy ve zé rel jen igé jé vel, hogy az
mu tas sa min dig a he lyes irányt. 

Ké ré sem meg hall ga tás ra ta lált.
Ezek a hús vé ti üze ne tek egye nes sé
tet ték lel ki éle te met. Bi zony ság té te -
le met Szen czi Mol nár Al bert hús vé ti
kí ván sá gá val zá rom: „Ez az én Hús -
vé ti kí ván sá gom is a mai ün nep na -
pon, hogy ami kép pen mi mos tan
nagy szám ban egy be gyűl tünk, azon -
kép pen nagy se reg gel egy mást meg -
lát has suk az utol só ör ven de tes, di -
cső sé ges és örök ké va ló Hús vét nap -
ján. Er re se gít sen min ket az élet nek
her ce ge, az Úr Jé zus Krisz tus, ki nek
le gyen di csé ret és di cső ség mind -
örök ké.”

Ezt kí vá nom én is min den hús vé -
tot ün nep lő evan gé li kus test vé rem nek!

g Szen czi Lász ló

Mi lyen ál dást je len tet tek szá mom ra
a hús vé ti üze ne tek?



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

12 e 2011. április 24. Evangélikus Életgyermekoldal

Pillanatképek a gyermeknappal egybekötött országos evangélikus hittanversenyről
Ahogyan lapunk múlt heti számában
be számoltunk róla, április 8–9-én Pi -
lis csabán rendezték meg a huszadik
or szágos evangélikus hittanverseny
dön tőjét és az ezzel egybekötött ha -
to dik országos evangélikus gyer -
mek napot.

A hétvége a Mesterségek és fog lal -
ko zások a Bibliában mottó je gyé ben
zajlott – és vonzott több mint félezer
résztvevőt.

Az aláb bi ak ban Balogh Imre fo tói -
nak se gít sé gé vel nyújtunk han gu -
lat jelentést egy há zunk legnagyobb
gye  rmek  ren dez vé nyé ről.

Eredményhirdetés Zsákban futás a dombon

Aradi András nyitóáhítata és készülődés az Eredendő bűn című oratóriumra Kiflievő verseny ebéd után…

A zúgattyú készítésének nagy sikere volt

Hittanverseny – felsős csapatok
menete két állomás között

Az ün nep el tel té vel Má ria, Jé zus any -
ja, va la mint a mag da lai Má ria és Sa -
ló mé ko rán reg gel ki ment Jé zus sír já -
hoz, hogy il la tos ke ne tek kel meg ken -
je a si et ve el te me tett tes tet. Na gyon ag -
gód tak, mert tud ták, gyen gék ah hoz,
hogy a sírt le zá ró kö vet el hen ge rít sék.

Ami kor oda ér tek, ré mül ten lát ták,
hogy a kő nincs a he lyén! Azt gon dol -
ták, va la ki el vit te Jé zus testét. Össze -
szed ték a bá tor sá gu kat, és be men tek
a sír bolt ba. Ott vár ta őket a kö vet ke -
ző meg le pe tés: tény leg nem volt ott
Jé zus tes te, ha nem he lyet te egy fe hér
ru há ba öl tö zött if jú ült bent. Az
asszo nyok szó hoz sem ju tot tak ijed -
tük ben, ami kor az an gyalt meg lát ták.
Ő vi szont azt mond ta ne kik:

– Ne fél je tek! Mi ért ke re si tek az
élőt a hol tak kö zött? A ná zá re ti Jé zus
nincs itt, fel tá madt! Men je tek, és
mond já tok meg Pé ter nek és a ta nít -
vá nyok nak a jó hírt!

Az asszo nyok azon nyom ban sar kon
for dul tak, és el fu tot tak az öröm hír rel.

Hús vé ti öröm hír
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Mit kér dez tek egy más tól az asszo nyok
a sír fe lé men ve? Meg tud já tok, ha
meg old já tok a fel ada tot.
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b A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
Ok ta tá si Osz tá lya áp ri lis 11–12-
én tar tot ta so ron kö vet ke ző in -
téz mény ve ze tői ta lál ko zó ját Ba -
la ton szár szón, az Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott -
hon ban. Ez al ka lom mal az in téz -
mény ve ze tők az ok ta tás egyik
fon tos, ki emelt te rü le tét – a te -
het ség gon do zás, te het ség ne ve -
lés kér dé se it – jár ták kö rül ke -
resz tény meg kö ze lí tés ből, a tu -
do má nyos gon dol ko dás és a gya -
kor lat ol da lá ról. A kon fe ren ci án
részt vet tek az is ko la lel ké szi
mun ka kö zös ség tag jai is, akik
szol gá la tuk idő sze rű kér dé se i ről
is vé le ményt cse rél tek. 

A két na pos együtt lét Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök kö szön té sé vel és ál dó
sza va i val nyílt meg, majd a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE)
Bu da pes ti Kol lé gi u mát igaz ga tó Ká -
roly fal vi Zsolt 1Tim 4,16 alap ján tar -
tott áhí ta tá val kez dő dött el. (A ren -
de zők ne vé ben Haj dó Ákos osz tály -
ve ze tő, a ta lál ko zó há zi gaz dá ja kö -
szön töt te a hall ga tó sá got.)

A kon fe ren cia-köz pont igaz ga tó -
ja, Végh Sza bolcs az in téz mény ben
zaj ló át ala kí tá sok ról tar tott rö vid
tá jé koz ta tást; a kor sze rű sí tés, mely ál -
tal az épü let a fenn tart ha tó fej lő dést
szol gál ja, a Kör nye zet és ener gia ope -
ra tív prog ram ke re té ben el nyert pá -
lyá za ti tá mo ga tás ré vén va ló sul hat
meg. 

Ebéd után a Nyu gat-bé ké si Egy -
ház me gye es pe re sé nek le bi lin cse lő
elő adá sát hall gat hat ták meg a részt -
ve vők A ke resz tény ne ve lés kér dé sei az
óko ri egy ház atyák nál és ma cím -
mel. Ri bár Já nos elő adá sá ból ki tűnt,
hogy már az ős ke resz tény ség idő sza -

ká ban is meg fo gal ma zód tak azok az
el vek, ame lyek mar kán san kü lön -
böz tek min den ko ráb bi val lá si és fi -
lo zó fi ai irány zat tól. (Pél dá nak oká ért
az a „for ra dal mi” fel is me rés, hogy
nincs el ron tott élet, min dig van ki -
út; meg bo csá tás, fe le ba rá ti sze re tet
– aga pé –; Is ten szí ne előtt min den -
ki egyen lő, stb.) Ko runk ban új ra fel -
ér té ke lő dik a ke resz tény ne ve lés, re -
mény sé günk alap ja a jé zu si ta ní tás.
Nem könnyű a gyer tya láng ját őriz -
ni a vi har ban, de nem le he tet len!

Te het ség pon tok és há ló za tuk cím -
mel tar tott elő adást Raj nai Gá bor, a
Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács ko -
or di ná to ra, a Lo gos Ala pít vány ku -
ra tó ri u má nak el nö ke. A tu do mány és
a vizs gá la tok ered mé nye it össze gez -
ve meg ál la pí tot ta, hogy a kre a ti vi tás,
az in no vá ció iránt igény mu tat ko zik
tár sa dal mi szin ten. Vá zol ta azt a
prog ra mot, mely nek se gít sé gé vel –
ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer ve -
ze tek össze fo gá sá nak ered mé nye -
kép pen – te het ség ba rát tár sa da lom
ala kul hat ki. 

Ba kay Pé ter, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ci gány misszi ói
re fe ren se öt éve szol gál ezen a te rü -
le ten. Gon do lat éb resz tő elő adá sá -
ban egye bek mel lett szólt a ci gány -
ság ége tő prob lé má i ról, az egy há zi
sze rep vál la lás ról, az in teg rá ció ne héz -
sé ge i ről és a se gít ség mód sze re i ről.

A gya kor lat ol da lá ról vizs gál ta a
te het ség gon do zás le he tő sé ge it Kézdy
Edit, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um igaz ga tó ja, aki a te het ség -
gon do zás kul csá nak a lel kes, jó ta -
nárt tart ja. Sza va it mint egy iga zol -
ta a gim ná zi um Tü Kör SZín szín ját -
szó kö re: a De ák té ri ek nagy si ker rel
mu tat ták be Ke ré nyi Fe renc Jú lia cí -
mű egy fel vo ná sos drá má ját. (A da -
rab Szend rey Jú lia vissza em lé ke zé -
se nyo mán idé zi meg Pe tő fi vel va ló
kap cso la tát.) 

A csü tör tök es te Lam pért Gá bor
sió fo ki lel kész Ez 34,4.14 alap ján tar -
tott áhí ta tá val zá rult.

Más nap reg gel a Pest er zsé be ti Pe -
da gó gi ai In té zet igaz ga tó he lyet te se,
Sze ke res Lász ló né mu tat ta be, mi lyen
– in téz mé nyi szin tű, il let ve az in té -
zet szer ve zé sé ben mű kö dő – ered -
mé nyes te het ség gon do zó prog ra -
mok mű köd nek a ke rü let óvo dá i ban
és ál ta lá nos is ko lá i ban. Az elő adás
nem csak el mé le ti, de sok gya kor la ti
se gít sé get is nyúj tott az ér dek lő -
dők nek.

Óno di Sza bolcs, a Bony há di Pe tő fi
Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és
Kol lé gi um igaz ga tó ja az Arany Já nos
te het ség gon do zó prog ram fon tos sá gá -
ról, az el múlt tíz év ered mé nye i ről,
ta pasz ta la ta i ról szá molt be. Hogy a
prog ram mi ként va ló sul meg a gya -
kor lat ban, ar ról a részt ve vők már az
is ko lá ban, Bony há don is sze rez het -
tek ta pasz ta la to kat, kon fe ren ci ák,
szak tár gyi ver se nyek, a Szel le mi zsen -
dü lés el ne ve zé sű prog ram so ro zat
stb. ke re té ben.

A szak mai prog ram le zá rá sa ként
az in téz mény ve ze tők az ok ta tá si osz -
tály ve ze tő jé nek és szak re fe ren se i nek
irá nyí tá sá val szek ció ülé se ken (óvo -
da, ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la)
kap tak tá jé koz ta tást idő sze rű kér dé -
sek ről.

A kon fe ren ci át úr va cso rás is ten -
tisz te let zár ta Ri bár Já nos es pe res
szol gá la tá val. A ta lál ko zó részt ve vői
a Mt 5,13–16 alap ján tar tott ige hir -
de tés üze ne té vel („Ti vagy tok az élet
só ja… a vi lág vi lá gos sá ga”) és a ta -
nács ko zás nyúj tot ta szel le mi-szak -
mai mu ní ci ó val el lát va kí ván tak egy -
más nak jó utat, ered mé nyes tan év -
zá rást. Jé zus ta ní tá sa hit tel, fe le lős -
ség gel vál lalt szol gá lat ra küld el
min den kit. 

g Jan csó Kál mán né –
Va lent ínyi Eri ka

Te het ség gon do zás, te het ség ne ve lés
evangélikus is ko láink ban

b Az evan gé li kus pres bi ter kép -
zés el ső, rév fü lö pi zá ró al kal -
mán Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök fel hív ta az ok le ve let nyert
vá lasz tott gyü le ke ze ti tiszt -
ség vi se lők fi gyel mét ar ra, hogy
he ti la punk 13. ol da lát te kint -
sék a jö vő ben egy faj ta fó rum -
le he tő ség nek is, és itt foly tas -
sák a ta pasz ta lat cse rét, az
együtt gon dol ko dást, hogy
egy más hi te ál tal is erő söd ve,
szol gá la tu kat egy re job ban be -
tölt hes sék. 

Ez az ün ne pé lyes al ka lom nem a
be fe je zés ről szól, ha nem új le he tő -
sé get je lent het egész egy há zunk
meg úju lá sá ban, kü lö nös te kin tet -
tel a jö vő évi ál ta lá nos tiszt újí tás -
ra, hi szen a most vég zet tek re kü -
lö nö sen is szá mí ta nak a gyü le ke -
ze tek a to váb bi la i kus szol gá la -
tok ban. Kap hat tak vol na-e eh hez
„prak ti ku sabb” út ra va ló aján dé -
kot a si ke res írás be li vizs gát tett
gya kor ló pres bi te rek, mint re for -
má to runk ép pen most új ból meg -
je lent áhí ta tos köny vét, a Jer, ör -
vend jünk, ke resz tyé nek! cí műt? A

püs pök el mond ta – fi a tal ko rá ra
vissza em lé kez ve –, hogy csa lád juk -
ban min den reg gel ol vas ták Lu ther
pré di ká ci ó it, ezért jó szív vel ajánl -
ja ezt min den pres bi ter nek. 

S e pon ton kér szót e so rok író -
ja, hogy az ol va sók kal meg oszt -
has sa fel fe de zé sét. Nagy öröm mel
vet tem kéz be a még nyom da sza gú
kö te tet, ám amit a 4. ol da lán lát tam,
az el gon dol koz ta tott. Itt ol vas ha tók
a könyv ed di gi ki adá sa i nak ada tai.
Négy ki adá sé sze re pel: az el ső Győr,
1938, a töb bi há rom pe dig Bu da pest,
1990, 1995 és 2011. 

Amint ha za ér tem (a vas úti jegy
ta nú sá ga sze rint 427 ki lo mé te res út -
ról), azon nal a könyv szek rény hez si -
et tem. Én ugyan is úgy em lé kez tem,
hogy 1990-ig nagy apám örök sé gé -
ből egy má sik ki adást ol vas hat -
tam. Eb ben D. Ka pi Bé la 1938. re -
for má ció ha vi, Na pon ként cí mű
aján ló so rai alatt még a kö vet ke zők
áll nak (de a ké sőb bi ki adá sok ban
már nem): „A má so dik ki adást so -
kak ké ré se sür get te. Vaj ha ál dás
le het ne so kak nak – Is ten di cső sé -
gé re! 1944. pün kösd ha va. Sza bó Jó -
zsef lel kész.” A cím la pon még ez sze -
re pel: „Ha ran go zó-ki adás. Má so dik
ki adás, Győr, 1944.” 

Alat ta anyai nagy apám sa ját ke -
zű alá írá sa (aki nek a ke reszt ne vét is
örö köl tem) és lak cí me, vé gül a szá -
mom ra oly ked ves dá tum: 1950.
ja nu ár 1. At tól az év től kezd ték el
nagy szü le im Lu thert ol vas ni na pon -
ként, amely év ben én meg szü let -
tem, s ha lá luk után én ol vas hat tam
e kö tet ből a lé lek épí tő mon da to kat
1990 ta va szá ig! 

Most pe dig a leg újabb (de va ló -
ban a ne gye dik, nem az ötö dik?) ki -
adás sal bo csá tot ták út ra az (el ső
fecs kék nek te kin tett) ok le ve les
pres bi te re ket. A foly to nos ság így is
biz to sít va van. S a He ti út ra va ló -
ba is be ke rül het in nen – im már
nyol ca dik éve – egy-egy ak tu á lis
mon da ta re for má to runk nak, az zal
az im már hat van hét éves, nem
tit kolt szán dék kal, hogy: „Vaj ha
ál dás le het ne so kak nak – Is ten di -
cső sé gé re!”

Hit test vé ri üd vöz let tel: 
g Ga rai And rás

nyír egy há zi pres bi ter

A rév fü lö pi nyi tó és zá ró is ten tisz -
te let hang anya gai – Ga rá di Pé ter és
Gáncs Pé ter ige hir de té se i vel – el ér -
he tő ek a ga ra inyh.hu hon lap ról. 

„Jer, örvendjünk…” Lu ther Már tonnal!
Re for má to runk áhí ta ta it kap ták út ra va ló ul

az ok le ve les pres bi te rek

b Ün ne pi is ten tisz te let re gyűlt
össze vi rág va sár nap dél után ján
a pá pai gyü le ke zet és ok ta tá si in -
téz mé nyé nek 188 di ák ja, va la -
mint pe da gó gu sok, csa lád ta -
gok. Itt zés Já nos püs pök 2Kor
13,13 alap ján hir det te Is ten igé -
jét. „Sok gond, meg old ha tat -
lan nak tű nő prob lé ma, időn -
ként bi zony ta lan nak lát szó jö vő
el le né re Is ten sze re te té nek mű -
he lye is az is ko la. Ahol kis di á kok
is el jut nak er re a fel is me rés re,
ott az Is ten sze re te té nek ha tal -
ma ki vi rág zik a szí vek ben” –
han goz tat ta a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je.

No ha az evan gé li kus egy ház köz ség
1787 óta tart fenn is ko lát Pá pán, a
Gyu rátz Fe renc ne vét vi se lő a leg fi -
a ta labb ok ta tá si in téz mény a vá ros -
ban – mu ta tott rá kö szön tő be szé dé -
ben Szücs Gá bor igaz ga tó. Az egy év -
ti ze de in dult is ko la má so dik öt esz -
ten de jét az év for du ló ra meg je len te -
tett szí nes év könyv fog lal ja össze. 

Ha tal mas fel ada tot és fe le lős sé get
vál lalt a pá pai gyü le ke zet tíz év vel ez -
előtt, ami kor az in téz mény lét re ho zá -
sa mel lett dön tött. Ám ere je idő köz -
ben meg több szö rö ző dött, mi köz ben
ha gyo má nya it meg őr zi és meg be csü -
li, nagy elő dei em lé két is éb ren tart ja.

Aho gyan Ven c zel Csa ba fel ügye lő
fo gal ma zott: „Kap tunk annyi erőt és
el hí va tást, hogy az ele gen dő volt az új -
ra in dí tás hoz. S az is ko la olyan fej lő -
dé sen ment át, hogy nép sze rű sé ge túl -
nőtt az épü let fa la in.” 

„Hi szem, hogy a jö vő ben is el mé -
lyült, igé nyes mun ka fo lyik majd Pá -

pán. Hang zik az ige a temp lom ban,
a hit tan órá kon, és a Lé lek mun kál ko -
dik kö zöt tünk. Át él jük, hogy jó ne -
künk itt len nünk, eb ben a kö zös ség -
ben” – mond ta Pol gár di Sán dor es -
pe res, a gyü le ke zet lel ké sze, és utalt
a páli figyelmeztetésre: „…le gyen
gon dod a ta ní tás ra.” (1Tim 4,13)

Haj dó Ákos, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or szá gos
Iro dá ja Ok ta tá si Osz tá lyá nak ve ze tő -
je kö szön tő jé ben Mó ra Fe ren cet idéz -
te: „Sze resd a gye re ket!” A sze re tet
erő for rás, e nél kül nincs pe da gó gia.

A Pá pai Re for má tus Kol lé gi um
ré szé ről Ko vács Dá ni el re for má tus
igaz ga tó lel kész kö szön töt te az ün -
nep lő ket, utal va ar ra, hogy Pá pán a
két pro tes táns fe le ke zet szin te el vá -
laszt ha tat lan volt egy más tól, annyi
sze mé lyes, in téz mé nyi és egy há zi
kap cso lat fűz te őket össze.

Az ün nep sé gen, ame lyet – dr. Ál -
do zó Ta más pol gár mes ter és Ung er
Ta más al pol gár mes ter sze mé lyé ben
– Pá pa vá ros ve ze té se is meg tisz telt
je len lé té vel, az is ko la di ák jai szín vo -
na las mű sor ral mű köd tek köz re. Ezen
a dél utá non osz tot ták ki a Brá der
Sámuel-dí jat, ame lyet ez év ben a 8.
osz tály leg jobb ta nu ló ja, Ivá nyi Dá -
vid ve he tett át. Az ün nep ség vé gén a
részt ve vők Gyu rátz püs pök szob rá hoz
vo nul tak ko szo rú zás ra.

g P. S.

„…le gyen gon dod
a ta ní tás ra” 

Tíz éves a pá pai Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko la

A Tra di ci o ná lis és in no va tív ér té kek
tu da to sí tá sa és ér vény re jut ta tá sa a
fenn tart ha tó kö zös sé gi élet mód szol -
gá la tá ban cí mű pro jekt ke re té ben
szer ve zett meg egy tar tal mas ese -
mé nyek ben gaz dag ren dez vény so ro -
za tot az el múlt hét vé gén a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) Szo ci ál eti kai Bi zott -
sá ga a Pá pai Evan gé li kus Egy ház köz -
ség gel szo ros együtt mű kö dés ben.

A TIÉD „becenevű” pro jekt je gyé -
ben tíz hó na pon ke resz tül össze sen
ti zen két te le pü lé sen tar ta nak két-
két na pos prog ra mo kat, a pá pai az
ötö dik hely szín volt a sor ban. Az it -
te ni ese mé nye ket a ren dez vény so ro -
zat ko or di ná to raként e sorok írója
fog ta össze.

Az elő adá sok nak a he lyi kö zép fo -
kú ok ta tá si in téz mé nyek – így a Pá -
pai Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi -
u ma, az Acsády Ig nác Szak kép ző
Is ko la, a Pá pai Gaz da sá gi Szak kép ző
Is ko la –, va la mint a Gyu rátz Fe renc
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la, il let ve
az evan gé li kus gyü le ke ze ti ház adott
ott hont. A for má ju kat te kint ve ke rek -
asz tal-be szél ge té sek köz pon ti kér dé -
se min de nütt az volt: Mi lyen fe le lős -
sé günk van a vi lá gért, amely kö rül vesz
ben nün ket?

Ki tű nő fej te ge té se ket hall gat hat tak
a di á kok és a fel nőt tek Nav ra til And -
rea bio ló gus tól, Végh Lász ló fi zi kus -
tól, Bé res Ta más evan gé li kus teo ló -

gus tól, egye te mi do cens től, Bá tovsz -
ky Já nos ál ta lá no sis ko la-igaz ga tó tól.
A köz pon ti ke rek asz tal-be szél ge té sen
az er dő gaz dál ko dás és a fo gyasz tói
szo ká sok he lyi kér dé se it vi tat ták
meg a részt ve vők: dr. Ál do zó Ta más
pol gár mes ter, Stu bán Zol tán, a Ba -
kony er dő Zrt. er dő mű ve lé si és köz -
jó lé ti osz tá lyá nak ve ze tő je, Ga dó
György Pál ter mé szet vé del mi szak -
mér nök és Meiz ner Ti bor, a Ba kony -
al ja Ba rá tai (BAB) Egye sü let tag ja. 

Több ter mék be mu ta tó is szí ne sí -
tet te a prog ra mot. Fe hér vá ri Ká roly
bo rász pél dá ul a Som lói Szent Már -
ton Pin cé szet ki tű nő ne dű it mu tat -
ta be. A som lói bor rend nagy mes te -
re cím mel ki tün te tett nyu gal ma zott
tör té ne lem ta nár mind emel lett be -
szélt a Som ló hegy múlt já ról, iro dal -
mi vo nat ko zá sa i ról is. Fe let tébb nagy
si ke re volt va sár nap a Bog dán Bir tok
be mu ta tá sá nak is, Bog dán Jó zsef ide -
gen ve ze té sé vel. 

A nép mű vé szet if jú mes te re, Ba -
kó Il di kó to jás fes tés sel igye ke zett
meg idéz ni a hús vé ti han gu la tot, míg
a kul tu rá lis es te ken Gosz to la Ist ván
tol má cso lá sá ban köl te mé nyek hang -
zot tak el, az Ének lő Szü lők Ka ra és a
Bar tók Bé la Ze ne is ko la nö ven dé kei
pe dig le nyű gö ző hang ver sennyel ör -
ven dez tet ték meg az ér dek lő dő ket.

A prog ram so ro zat Bó na Zol tán
ME ÖT-fő tit kár ige hir de té sé vel zá rult.

g Pol gár di Sán dor

TIÉD – pár be széd
a kör nye zet tu da tos élet mód ról



Húsvét 2. napja. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Lk 24,13–35; ApCsel 10,34–43.
Alapige: Zsolt 116,8–10. Énekek: 221., 259.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bolba Márta; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Missura Tibor; Csillaghegy-
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M.
tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.)
dr. Solymár Mónika; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Cselovszky
Ferenc; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán
András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9.
Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.) Véghelyi Antal; Kőbánya,
X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.)
dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr.
Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de.
10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Laszli Beáta; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Laszli Beáta; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Bakay Beatrix; 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.) dr. Bácskai Károly; Rákoskeresztúr,
XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) dr. Bácskai Károly; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker
Éva; 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. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. (úrv.) Kertész Géza; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Solymár (református templom)
de. 10. (úrv.) Fodor Viktor.
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Húsvét ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mk 16,1–8; 1Kor 5,6–8.
Alapige: Zsolt 118,13–24. Énekek: 215., 216.

I., Bécsi kapu tér de. 5. (hajnali, úrv.) Balicza Iván; de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de.
10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Imre; II.,
Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.)
Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor;
Csillaghegy-Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III.,
Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10.
(úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 5. (hajnali, úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 9.
(úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; de. 11. (gyermek-
istentisztelet) Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 5. (hajnali) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői
út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné
Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2.
(katolikus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; du. 6. (vespera) Koczor Tamás, liturgus:
Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 5. (hajnali, úrv.) Benkóczy Péter; de. 10.
(úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. fél 11. (úrv.) dr. Joób Máté; de. fél 11. (gyermek -
istentisztelet) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence
Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 5. (hajnali, úrv.) Keczkó Pál; de. 10. (úrv.)
Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; XIII., Frangepán u.
41. (református templom) de. 8. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,
XV., Templom tér de. fél 5. (hajnali, úrv.) Szabó B. András; de. 10. (úrv.) Kendeh K. Péter;
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., gyermekek húsvétja) Börönte
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. 5. (hajnali, úrv.) Vető István; de. fél 11. (úrv.)
Szirmai Zoltán; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Szirmai Zoltán; 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.) dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi
út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,
XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11.
(úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)
de. fél 10. (úrv.) Véghelyi Antal.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Meg hosszab bí tott je lent ke zé si ha tár idő az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem gra du á lis kép zé se i re
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) fel vé telt hir det va la mennyi
sza ká ra a 2011/2012-es tan év re.

A kép zés le he tő sé gei a kö vet ke zők:
A) Nap pa li ta go za ton teo ló gus-lel kész osz tat lan mes ter sza kon a lel -

ké szi szol gá lat ra fel ké szí tő teo ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idő 12
fél év.

B) Nap pa li és le ve le ző ta go za ton ba che lor (BA) szin tű ka te ké ta-lel -
ki pász to ri mun ka társ alap szak. A ta nul má nyi idő 6 fél év.

C) Nap pa li ta go za ton ba che lor (BA) szin tű kán tor alap szak. A ta nul -
má nyi idő 6 fél év.

D) Nap pa li és le ve le ző ta go za ton ma s ter (MA) szin tű hit ta nár-ne ve -
lő ta nár mes ter szak. A ta nul má nyi idő 5 fél év.

E) Nap pa li és le ve le ző ta go za ton ma s ter (MA) szin tű teo ló gus mes ter -
szak bib li kum vagy szo ci ál eti ka szak iránnyal. A ta nul má nyi idő 4 fél év.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. má jus 31.
A fel vé te li al kal mas sá gi vizs ga idő pont ja: 2011. jú li us 4–5.
Rész le tes fel vi lá go sí tás és je lent ke zé si lap az EHE Rek to ri Hi va ta lá -

ban kér he tő (1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3., tel.: 1/469-1051 vagy
20/824-9263, e-mail: te o lo gia@lu the ran.hu), il let ve le tölt he tő az EHE hon -
lap já ról: http://te ol.lu the ran.hu > Fel vé te li zők nek.

H I R D E T É S

Ki is volt va ló já ban Bal da uf Gusz táv
evan gé li kus lel kész, mi az, ami a
ne vét hall va a mai na pig meg moz gat -
ja az em be rek lel két, szí vét Pé csett,
evan gé li kus és nem evan gé li kus kö -
rök ben egy aránt? Mi ért öve zi em lé -
két ez a sze re tet, meg tisz tel te tés,
meg be csü lés mind a mai na pig?

Ké rem, en ged jék meg, hogy éle té -
ről né hány szót szól jak. 1878. feb ru -
ár 3-án szü le tett Né met új vá ron, ami
ma Auszt ri á hoz tar to zik, Güs sing nek
hív ják, és Rá ba fü zes től csak né hány
ki lo mé ter re ta lál ha tó. Édes ap ja pék
volt. Az apai örök ség ben meg ta lált,
1712-ig vissza me nő, né met nyel vű,
szép gó ti kus be tűk kel írt anya köny -
vi ki vo na tok sze rint a csa lád ban
szin te ki zá ró lag evan gé li kus pa pok,
il let ve pé kek, fa lu si ügy vé dek vol tak
a fel me nők.

Bal da uf Gusz táv az ele mi is ko lát
Né met új vá ron, a gim ná zi u mot Pá -
pán vé gez te, ott érett sé gi zett 1896-
ban, majd Sop ron ban vé gez te a teo -
ló gi át. Rö vid ide ig jo gi és teo ló gi ai ta -
nul má nyo kat foly ta tott Né met or -
szág ban a gre ifs wal di csá szá ri po rosz,
il let ve a ros to cki egye te men. Sop ron -
ban avat ták lel késszé 1900. szep -
tem ber 23-án.

Se géd lel kész ként Pak son, Va dos -
fán, Pá pán szol gált. Már 1902-ben
püs pö ki tit ká ri mun kát is vég zett. Pa -
ró kus lel kész ként 1902-ben Ma gyar -
bóly ban kez dett dol goz ni, 1905-ig volt
itt. Sze mé lyes lá to ga tá som kor öröm -
mel  fe dez tem fel arc ké pét azon a tab -
lón, amely az ima ház ban ta lál ha tó, s
ame lyen az ott szol gá ló lel ké szek
fény ké pei lát ha tók a kez de tek től. 

Nagy apám Ma gyar bóly ban szü le -
tett egyet len fia, édes apám, né hai dr.
Bej te Ti bor (1904–1966) pé csi fő szol -
ga bí ró volt, a pé csi vá ro si elöl já ró sá -
gon ve ze tett egy osz tályt. Eb bé li be -
osz tá sá ban jó pél dát kel lett mu tat nia
a né me tes csa lád név ma gya ro sí tá sát
il le tő en, in nen a Bej te név. Mint ki -
de rült, ez a név szin tén Né met új vár -
ról szár ma zik. 

Nagy apám má sik uno ká ja, a bá -
tyám het ven két éves, ő az egye sült ál -
la mok be li Or lan dó ban él. Lá nyom,
Bej te Dó ra hu szon öt éves, itt van ve -
lem, ő lesz Ma gyar or szá gon a Bal dauf
„örö kös”.

Bal da uf Gusz táv Ma gyar bóly után
1905-től 1917-ig Pá pán, Szom bat he -
lyen volt Gyu rátz Fe renc püs pök tit -
ká ra, egé szen an nak nyug ál lo mány ba
vo nu lá sá ig. A püs pök írás ban mon -
dott kö szö ne tet nagy apám tit ká ri
mun ká já ért, ezt az ira tot meg ta lál tam.

1917. áp ri lis 22-étől ha lá lá ig, 1931.
áp ri lis 21-ig nagy apám pé csi evan gé -
li kus lel kész volt. Ener gi ku san lá tott
mun ká hoz. Egy szer re szer ve zett, újí -
tott, mé lyí tet te a hit éle tet és szi lár -
dí tot ta gyü le ke ze te tag ja i nak egy ház -
hű sé gét. Me leg szí vű, együtt ér ző,
ki vá ló lel ki pász tor volt, aki nek az em -
be rek el pa na szol hat ták bá na tu kat.
Min den ki hez volt egy jó sza va, kor -
ra, nem re, szár ma zás ra va ló te kin tet
nél kül. Ezt – mos ta ni ki fe je zés sel él -
ve – „nem mun ka kö ri kö te les ség ből”
tet te, ha nem mert ilyen em ber volt;
Is ten szol gá ja… So kat, ma ra dan dót
al ko tott, hí ve i nek sze re te te, hű sé ges
ra gasz ko dá sa, meg be csü lé se és ál dá -
sa kí sér te és kí sé ri emlékét mind a

mai na pig. Egy ko ráb bi, a Kos suth rá -
di ó ban el hang zott rá dió ri port sze rint
mai szem mel néz ve „me ne dzser tí -
pu sú” pap volt, aki bá lo kat, jó té -
kony sá gi és egyéb össze jö ve te le ket is
szer ve zett, hogy az azok ból be folyt
pénzt – egy ala pít vá nyon ke resz tül –
a gyü le ke zet ki adá sa i ra, be ru há zá sok -
ra for dít has sa.

Egy al ka lom mal Bu da pest ről ha -
jó val utaz tak Paks ra a fe le sé gé vel, az
1966-ban el hunyt Tom ka Gi zel lá -
val. A ha jó el süllyedt, so kan oda vesz -
tek, de ők túl él ték a ka taszt ró fát. Bal -
da uf Gusz táv há lá ból meg fo gad ta,
hogy lét re hoz egy idős, el esett em be -
re ket gon do zó sze re tet ott hont. Ez ké -
sőbb az ala pít vány ból va ló sult meg,
és az in téz mény – Bal da uf ha lá la után
– az ő ne vét vet te fel.

Az ott hon ban tett egyik lá to ga tá -
som al kal má val ta lál koz tam egy
idős hölggyel, aki már a ki lenc ve ne -
dik élet évén is túl volt. Ő me sél te,
hogy ki lenc éves ko rá ban ka pott egy
de di kált me se köny vet a nagy apám -
tól, s ezt a köny vet a sír ba is ma gá -
val vi szi.

Nagy apám már Pá pán, a pa ró ki án
is kü lön szo bát tar tott fenn hasz nált
ru há k gyűj tésére, s kér te hí ve it, hogy
ha az ut cán rá szo ru ló gyer me ket
vagy öre get lát nak, küld jék hoz zá,
majd ő fel ru ház za őket. 

Szin te azon a na pon halt meg –
egy be teg ség kö vet kez té ben, vá rat la -
nul, öt ven négy éve sen, ere je tel jé -
ben –, ami kor ti zen négy év vel ko ráb -
ban Pé csett lel kész lett. A pé csi te me -
tő ben lé vő sír ját rend be hoz tuk.
Öröm mel tölt el, hogy min dig ta lá -
lok vi rá got raj ta. (Ugyan itt van el te -
met ve öz ve gye és édes apám is.) 

Sze ret nék itt az ott hon ban egy kis
em lék he lyet, egy sar kot, eset leg egy
tab lót lét re hoz ni nagy apám em lé ké -
re. Ma gam is sok do ku men tum mal –
bi zo nyít vá nyok, lel ké szi ki ne ve zés,
új ság cikk, gyász je len tés, le ve lek stb. –
ren del ke zem, de kö szö net tel ven nék
má sok tól is bár mi lyen tár gyi vagy
írá sos em lé ket. Szin tén sze ret nék
mun kás sá gá ról, éle té ről egy össze fog -
la ló élet raj zi anya got ké szí te ni, ez úton
is tisz te let tel ké rem a nyil vá nos ság se -
gít sé gét az adat gyűj tés hez.

g Bej te (Bal da uf) And rás

Nyolcvan éve hunyt el
Bal da uf Gusz táv

b Bal da uf Gusz táv lel kész 1917-től egé szen 1931. áp ri lis 21-én be kö vet -
ke zett ha lá lá ig szol gált a pé csi evan gé li kus gyü le ke zet ben. Ő te rem -
tet te meg az alap ja it az utóbb ró la el ne ve zett sze re tet ott hon nak, amely
az el múlt esz ten dő ben Pécs ről Po gány ba köl tö zött. Az or szá gos egy -
ház fenn tar tá sá ban lé vő új épü le tet – mint ar ról an nak ide jén be szá -
mol tunk – 2010. ok tó ber 16-án szen tel te fel a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ak ko ri el nök-püs pö ke, Itt zés Já nos. A mo dern, eu ró -
pai szín vo na lú ott hon és az eh hez szer ve sen kap cso ló dó gyógy szer -
tár, il let ve or vo si ren de lő fel szen te lé sé nek ün ne pén je len volt és fel -
szó lalt az idő se ket gon do zó in téz mény név adó já nak uno ká ja, Bej te
And rás is. Bal da uf Gusz táv ha lá lá nak év for du ló ján most az ál ta la el -
mon dott be széd szer kesz tett vál to za tá val em lé ke zünk a pé csi ek sze -
re tett lel ki pász to rá ra.

Ked ves meg hí vás nak tet tünk ele get –
Smi dé li usz Zol tán lel kész és e so rok
író ja –, ami kor áp ri lis 6-án részt
vet tünk Tat ran gon a Bras sói Evan gé -
li kus Egy ház me gye lel kész gyű lé sén.
Szé kely Le ven te, a ven dég lá tó – egy -
ben az egyik leg na gyobb ro má ni ai
ma gyar evan gé li kus – gyü le ke zet lel -
ké sze és fe le sé ge, Me lin da szin te év ti -
ze dek óta ba rá ta ink, akik kel hol Ba -
la ton szár szón, hol Sur don, hol gyü -
le ke ze ti ki rán du lá sunk vég ál lo má sán,
hol pe dig – mint ez al ka lom mal – a
hét fa lu si csán gók és a kör nyék lel ké -
szei kö zött ta lál ko zunk.

Egy nap pal a hi va ta los ta lál ko zó
előtt ér kez tünk, egy részt hogy ki pi hen -
jük az au tó val meg tett kö zel ezer ki -
lo mé ter fá ra dal ma it, más részt hogy
meg is mer ked jünk a há rom fa lu si élet
mai örö me i vel, fel ada ta i val. Tat -
rang, Zaj zon, Pür ke rec olyan fa luk,
ahol ki ta pint ha tók a 21. szá zad ége -
tő fe szült sé gei – év szá za dos ha gyo má -
nyok ér té kei és a nyo masz tó szük ség
fe szül nek egy más nak, és tel jes oda -
adás sal szol gál hat lel kész, igaz ga tó -
nő és pol gár mes ter, hogy meg ol dá so -

kat ta lál jon, jó irá nyo kat és pél dát
mu tas son. Hit ben, gaz dál ko dás ban,
szer ve zés ben elöl jár nak, tö re ked ve ar -
ra, hogy le győz zék a vál ság okoz ta ne -
héz sé ge ket. 

A gyű lés reg ge lén sor ra ér kez tek a
több nyi re ré gen lá tott vagy is me ret -
len fi a ta lok és idő seb bek; né me lyek -
kel pró bál tuk meg kez de ni a be szél ge -
tést, má sok kal ott foly tat tuk, ahol jó
né hány éve ab ba hagy tuk. Kez dő áhí -
ta tom igé je Kol 2,13 volt: „Is ten Krisz -
tus sal együtt élet re kel tett, meg bo csát -
va ne künk min den vét kün ket”, így
jár hat juk böj ti utun kat a fel tá ma dott
Jé zus örö mé vel. 

A pe rikó pa kö vet ke ző va sár na pi
igé jét Ku nos La jos hoz ta elénk, ala pos
ho mi le ti kai elő ké szí tő vel, majd be mu -
tat tuk gyü le ke ze te in ket, ahol hu szon -
ki lenc éve dol go zunk, és re mél jük,
hogy mun kánk nem hi á ba va ló az
Úr ban. Smi dé li usz Zol tán a ma gyar -
or szá gi evan gé li kus egy ház múlt já ról,
je le né ről és jö vő jé ről igye ke zett őszin -
tén be szél ni s a kér de zők nek vá la szol -
ni. Test vér ként fi gyel het tünk egy más -
ra, és öröm mel hall gat tuk a Pi lis csa -

bá ra, az or szá gos hit tan ver seny re va -
ló lel kes ké szü lő dés hí re it.

Ze le nák Jó zsef es pe res a Bras sói
Egy ház me gye ak tu á lis ügye i ről tá jé -
koz ta tott, és ba rát ság gal kö szön tött,
em lé kez ve a lel kész to vább kép zés ma -
gyar or szá gi al kal ma i ra.

So mogy-Za lá ból ugyan csak ket -
ten vol tunk, de ott hon érez tük ma -
gun kat az ige bon col ga tá sá ban,
ének lés ben, imád ság ban, úgy, mint
egy itt ho ni lel ké szi mun ka kö zös sé gi
ülé sen. 

A tat ran gi ak ki adós ebéd je után
újabb test vé ri be szél ge tés kez dő dött,
il let ve foly ta tó dott a pa pi lak ban
azok kal, akik csa lád juk kal ké szül nek
au gusz tus ban Surd ra lá to gat ni.

Lé lek ben tel je sen egyek vol tunk,
öröm mel hall gat tuk a he lyi ek ízes,
szé pen meg őr zött ma gyar nyel vét.
Szí vünk ben őriz zük a tő lünk tá vol
szol gá ló, de hoz zánk tar to zó test vé re -
in ket, akik kel össze köt a tör té ne lem,
a hit, a ha za sze re tet s leg fő képp a fel -
tá ma dott Jé zus. 

g Smi dé li usz né Dro b i na
Er zsé bet lel kész (Surd)

Lé lek ben már egyek va gyunk
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Mi vel re for má tus test vér egy há zunk
idei 1-os kam pá nyá nak ki öt lői úgy
dön töt tek, hogy for ma bon tó mó -
don hív ják fel a fi gyel met az adó fel -
aján lá si rend szer bü rok ra ti kus vol tá -
ra, nem cso da, hogy a mé dia fog lal -
ko zott is a té vé rek lám mal. Kü lö nö -
sen az után, hogy az egy ház egyik
püs pö ke nyíl tan bí rál ta an nak üze ne -
tét. Sze rin te ugyan is a té vé rek lám
egy ál ta lán nem hoz za meg az em be -
rek ked vét ar ra, hogy sze mé lyi jö ve -
de lem adó juk egy há zak nak fel ajánl -
ha tó 1-át tény le ge sen a re for má tus
fe le ke zet ré szé re jut tas sák el. A szo -
kat lan ké pi vi lá got fel vo nul ta tó hir -
de tés azon ban két ség kí vül ha tá sos, a
kér dés már csak az, hogy a kí vánt ha -
tást fog ja-e el ér ni…

A fél per ces, il let ve ren de zői vál to -
za tá ban más fél per -
ces rek lám film sö -
tét, fa lansz ter sze rű
vi lá got ve tít elénk,
amely ben a rosszul
mű kö dő bü rok ra ti -
kus gé pe zet ké nye-
ked vé től függ, hogy a
fel aján lott adó szá za -
lé kok vé gül el jut -
nak-e a cím zett hez.
Az üze net egy ér tel -
mű: a je len rend szer
fe les le ges ter het rak
az ál lam pol gá rok ra.
Mi u tán a hí vő em be -
rek ál ta lá ban min den év ben sa ját egy -
há zu kat tá mo gat ják, így – a kül föl dön
jól be vált egy sze ri nyi lat ko zat té tel he -
lyett – fe les le ges tor tú ra er ről min den
adó be val lás kor kü lön ren del kez ni.

Ter mé sze te sen a rek lám film nem
al kal mas a meg ol dás be mu ta tá sá ra,

de az azt tá mo ga tó web ol dal
(http://www.re for matus.hu/egy sza -
za lek/) tet sze tős in fog ra fi kán te szi
nyil ván va ló vá, hogy a par la men ti vá -
lasz tá so kat ana ló gi a ként hasz ná ló
el kép ze lés mennyi vel hasz nál ha tóbb,
élet sze rűbb len ne. Ám ha már a je -
len le gi mód szert kell sze ret ni, az
em lí tet te ken túl a ma már ki hagy ha -
tat lan fa ce boo kos ra jon gói ol dal és
ügyes mo bil te le fo nos al kal ma zá sok
se gí te nek ab ban, hogy könnyű le gyen

a re for má tus egy há zat meg je löl ni
ked vez mé nye zett ként.

Az iPad táb la gé pek re, iP ho ne-ra
vagy az and ro i dos te le fo nok ra ké szült
prog ra mok nem csak az 1-os kam -
pánnyal kap cso lat ban iga zí ta nak el,
de a re for má tus.hu ol dal hí re it, to váb -

bá a na pi igé ket is nyo mon le het kö -
vet ni raj tuk. Az öt let gaz dák szán dé -
ka így mu tat ja azt az irányt, ame lyet
ku ta tá sa ik alap ján cé lul tűz tek ki:
nem a temp lom ba já ró kat kell meg -
cé loz ni, akik vél he tő en amúgy is
egy há zuk ja vát ke re sik, ha nem azo -
kat, akik nem kö tőd nek szo ro san
fe le ke ze tük höz. Ha lát tat ha tó ve lük,
hogy ez zel tár sa dal mi lag hasz nos
szol gá la tot tá mo gat nak, si ker rel le -
het meg nyer ni őket. A fel mé ré sek
sze rint ezt a több nyi re jól ke re ső, 25
és 60 év kö zöt ti ré te get leg job ban az
in ter ne ten le het el ér ni, így nem cso -
da, hogy bár a mé dia fi gyel met a rek -
lám film vál tot ta ki, a kam pány so rán
a re for má tu sok még is töb bet köl te -
nek az on-line meg je le nés re.

Az el múlt öt év ben a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy -
ház mint egy 47-
kal nö vel te azok
szá mát, akik sze -
mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1-át ne kik
aján lot ták fel. Je len -
leg csak ta lál gat ni
le het, hogy idén fe -
lül múl ják-e a ta valyi
száz nyolc va nez res
szá mot. Ak kor majd
el dől, hogy a rend -
ha gyó stra té gia csak
a cím la pok ra ke rü -
lés hez volt-e elég,

vagy va ló ban el ér te cél ját, és töb be -
ket ösz tön zött az 1 fel aján lá sá ra.
Annyit azon ban biz to san lát ni le het,
hogy 2011-ben a Fa ce book és a mo bil -
al kal ma zá sok is nél kü löz he tet len
elem mé kez de nek vál ni.

g Nagy Ben ce

Száz nyolc van ezer református szá za lék
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

H I R D E T É S

A 2011. évi misszi ói pá lyá zat nyer te sei
Amb róz fal va 40 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Al ber tirsa (Irsa) 40 000 Ft (misszi ói nap); Ba -
kony ta má si 30 000 Ft (csa lá di, me gyei misszi ói nap); Ba la ton bog lár 60 000 Ft (evan gé -
li zá ci ós-lel ki gon do zói sá tor a stran don); Bé kés csa ba (kór ház misszió) 30 000 Ft (bá bo zás
a kór ház ban); Be led 40 000 Ft (sze re tet ven dég ség-so ro zat); Bé nye 40 000 Ft (gyü le ke -
ze ti új ság); Bor sod-He ve si Egy ház me gye 40 000 Ft (me gyei misszi ói csen des nap); Bo ba
35 000 Ft (gyü le ke ze ti nap); Bo kod 40 000 Ft (misszi ói hét vé ge); Bőny 35 000 Ft (rész -
vé tel a pi lis csa bai misszi ói kon fe ren ci án); Bu da pest-Bu da vár 40 000 Ft (pün kös di evan -
gé li zá ci ós fesz ti vál), Bu da pest-Csil lag hegy 30 000 Ft (bib li o dra ma ti kus tá bor); Bu da pest-
Fe renc vá ros 40 000 Ft (lel ki pász to ri kör le vél); Bu da pest-Ke len föld 40 000 Ft (gyü le ke -
ze ti hét vé ge); Bu da pest-Pest er zsé bet 80 000 Ft (misszi ói evan gé li zá ció); Bu da pest-Pest -
hi deg kút 60 000 Ft (CD-ki adás); Bu da pest-Rá kos ke reszt úr 40 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság);
Bu da pest-Új pest 30 000 Ft (sza va ló ver seny); Bu dai Egy ház me gye 30 000 Ft (men tál hi -
gi é nés szol gá lat); Bu da örs 80 000 Ft (test vér-gyü le ke ze ti prog ram – Sa jó gö mör); Bük 30 000
Ft (gyü le ke ze ti nap); Cell dö mölk-Al só ság 35 000 Ft (csen des hét vé ge, bu szos misszió); Csák -
vár 35 000 Ft (társ gyü le ke ze ti nap); Csor vás 30 000 Ft (misszi ói nap); Du na új vá ros 50 000
Ft (misszi ói est a vá ros nak); Egy há zas den ge leg 30 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Fej ér-Ko -
má ro mi Egy ház me gye 50 000 Ft (me gyei csen des nap); Fel ső pe tény 40 000 Ft (gyü le ke -
ze ti új ság); Ge ren dás 30 000 Ft (misszi ói nap); Gyón 40 000 Ft (gyü le ke ze ti nap); Győr-
Mo so ni Egy ház me gye 70 000 Ft (há zas hét vé ge); Gy őr szem ere 50 000 Ft (misszi ós nap);
Győr új ba rát 40 000 Ft (misszi ós nap); Hat van 50 000 Ft (hír le vél); Hód me ző vá sár hely
40 000 Ft (há la adó-misszi ói nap); Ka jár péc 50 000 Ft (csa lá dos tánc ház); Kecs ke mét 45 000
Ft (csa lá di misszi ói nap); Kis apos tag 50 000 Ft (csa lá dos hét vé ge); Kő szeg 60 000 Ft (csa -
lá dos tá bor); Kő vá gó örs 50 000 Ft (ad ven ti al kal mak); Lé bény 80 000 Ft (pro jekt or); Luc -
fal va 60 000 Ft (ze nés evan ge li zá ció); Mag lód 40 000 Ft (gyü le ke ze ti nap); Mencs hely 25 000
Ft (gyü le ke ze ti lel ki könyv tár); Mis kolc-Bel vá ros 60 000 Ft (Alp ha kur zus és web lap); Mo -
nor 40 000 Ft (be szél ge tés so ro zat); Nagy ka ni zsa 70 000 Ft (gyü le ke ze ti nap); Nagy tar -
csa 40 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Ná dasd 30 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Ne mes csó 40 000
Ft (gyü le ke ze ti misszi ói nap); Nyír egy há za (Lu ther tér) 70 000 Ft (csa lá di misszi ói nap);
Nyír te lek 70 000 Ft (úti költ ség kon fe ren ci ák ra); Oros há za 70 000 Ft (Braille-írá sos evan -
gé li kus éne kes könyv); Ózd 35 000 Ft (ki rán du lás – misszi ós nap); Őri ma gya rósd 30 000
Ft („ta lál ko zás nap ja”); Pá pa 30 000 Ft (Bach-na pok – hang ver seny, áhí tat); Penc (Cső -
vár) 20 000 Ft (csen des nap); Pécs 50 000 Ft (gyü le ke zet épí tő misszi ói hét vé ge); Pé te ri 20 000
Ft (köz sé gi új ság ban hí rek); Pi lis csa ba 40 000 Ft (misszi ói nap); Pusz ta föld vár 50 000 Ft
(„nyi tott temp lom éj sza ká ja”); Rép ce lak (Vek ker együt tes) 65 000 Ft (öku me ni kus
misszió); Sop ron (Bün ker köz) 40 000 Ft (csa lá di ma já lis); Szar vas-Ótemp lom 40 000 Ft
(gyü le ke ze ti új ság); Szar vas-Új temp lom 40 000 Ft (hon lap); Sza kony 20 000 Ft (gyü le -
ke ze ti ki rán du lás); Szek szárd 40 000 Ft (gyü le ke ze ti hét vé ge); Szent end re 40 000 Ft (gyü -
le ke ze ti új ság); Szent gott hárd 30 000 Ft (gyü le ke ze ti nap); Szi rák 30 000 Ft (gyü le ke ze ti
új ság); Szol nok 40 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Szom bat hely 30 000 Ft (fér fi kör misszi ós
mun ká ja); Ta má si 50 000 Ft (ha vi misszi ós al kal mak); Ta ta bá nya 30 000 Ft (gyü le ke ze ti
új ság); Te lek ge ren dás 40 000 Ft (misszi ói nap); Tés 30 000 Ft (pres bi te ri csen des nap); Ura -
i új fa lu 40 000 Ft (misszi ói nap); Va nyo la 30 000 Ft (pres bi te ri csen des nap); Va si Egy ház -
me gye 70 000 Ft (misszi ói nap); Ve csés 35 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Veszp rém 35 000
Ft (gyü le ke ze ti nap); Za la eger szeg 30 000 Ft (gyü le ke ze ti lá to ga tás); Za la ist vánd 40 000
Ft („kul túr ti vor nya”). Össze sen 3 600 000 Ft.

H I R D E T É S

Ne csüg ged jünk!
Hús vét nak, Krisz tus fel tá ma dá sa ün ne pé nek bá to rí tó üze ne te ma is ez:
„Ne csüg ged jünk, mert ha kül ső em be rünk meg ro mol is, bel ső em be rünk
meg újul nap ról nap ra.” (2Kor 4,19) Ezt hir de ti az Öku me ni kus Ta nul -
má nyi Köz pont za rán dok út ja (szep tem ber 7–15., 8 éj sza ka, 9 nap) eb -
ben az év ben is. A Szent föld re in du ló, Krisz tus nyo má ba sze gő dő cso -
port ba még le het je lent kez ni. To váb bi rész le tek ről tá jé koz ta tás kap ha -
tó az ÖTK-nál (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15. III. 3.; tel.: 1/466-4790; e-
mail: ta nul ma nyi koz pont@gmail.com) és Gi me si Zsu zsa szer ve ző lel -
kész nél (70/508-7624; e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

H I R D E T É S

Ná zá ret a Mát rá ban
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let Ná zá ret-temp lo má ban (Mát -
ra szent im re-Ba goly ir tás, Jó kai u. 7–9.) má jus tól szep tem ber vé gé ig min -
den va sár nap fél 12-kor is ten tisz te le tet tar tunk. A sze zon nyi tó is ten tisz -
te let má jus 1-jén fél 12-kor kez dő dik.

Sze re tet tel hir det jük, hogy szál lás he lyek (if jú sá gi cso por tok és csa lá -
dok szá má ra is) kor lá to zott szám ban még le köt he tők. Je lent ke zés: Her -
zog Csa ba lel kész nél (20/824-5536).

H I R D E T É S

E VÉ L&LE VÉ L

Pontosítás egy olvasóm kérésére
Az Evan gé li kus Élet 2011. áp ri lis 10-i szá má ban ol vas ha tó, „Nél kü lem sem -
mit…” cí mű írá som egy hí vő evan gé li kus asszony igaz tör té ne te. Cikkemben
azonban nem a valódi nevén szerepeltettem, fiktív ne vét a fog lal ko zá sa kí -
nál ta.

A tör té net fő sze rep lő je őszin te bűn fel is me rés re, bo csá nat ké rés re ju tott. Is -
ten meg hall gat ta és meg gyó gyít ja őt. Meg sem fordult a fejemben, hogy az
általam kitalált név egy olvasónknak is neve! Most azon ban, hogy ezt Ön től
meg tud tam, őszin tén saj ná lom a véletlen egybeesést, és bo csá na tot ké rek.

Klu csik Ve ro ni ka (Budapest)

A Ga bo na mag Ala pít vány kö szö ni Önök nek, hogy a 2010. év ben fel aján -
lott sze mé lyi jö ve de lem adó egy szá za lé ká ból ren del kez tek ja vunk ra. A be -
folyt össze get gyer mek vé del mi in téz mé nyek ben tar tott fog lal ko zá sok ra, gyer -
me kek nyá ri tá bo roz ta tá sá ra hasz nál juk fel. Aki te he ti, se gít se szol gá la tun -
kat to vább ra is.
Ga bo na mag Ala pít vány • Adó szám: 19635710-1-43 • www.ga bo na mag.hu
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VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a mis kolc-bel vá ro si
temp lom ból. Igét hir det: Sza -
bó Sán dor ve ze tő lel ki pász tor
10.25 / m1
Me to dis ta ma ga zin
10.50 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Va la ki ír a ke zed del
Hús vé ti vers össze ál lí tás
21.09 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Hän del: A fel tá ma dás –
orató ri um
22.05 / Du na Tv
A Bé csi fiú kó rus – Út a
messze ség be
(oszt rák do ku men tum film)

HÉTFŐ

9.04 / Kos suth rá dió
A pás ka bá rány ün ne pén
11.30 / m1
Az al kot mány ün ne pé lyes
alá írá sa
13.10 / m2
Pas sió – Mun ká csy Mi hály:
Tri ló gia
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / Du na Tv
Ta lál ko zá sok a ta izéi Roger
test vér rel (fran cia do ku men -
tum film-so ro zat)
18.02 / Kos suth rá dió
Hús vé ti nép szo ká sok és ha -
gyo má nyok – ki csik kel na -
gyok nak
21.00 / m1
Ad já tok vissza a he gye i met!
(ma gyar do ku men tum film, 2007)

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Vi val di: Glo ria RV. 989.
11.30 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál
Anyák nap jai, avagy
a hét köz nap tör té ne te
14.45 / Du na Tv
Be ava tás. Cza kó Gá bor
te le ví zi ós esszé je
16.00 / Du na Tv
Múlt idő ’90 (ma gyar do ku -
men tum film-so ro zat)
18.15 / Film mú ze um
Csók, anyu (ma gyar film -
dráma, 1986) (102')
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – tu do mány ról
23.25 / RTL Klub
XXI. szá zad – a le gen dák
velünk él nek
A kegy vesz tett

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók Rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Doh ná nyi Er nő
Ope rák, ora to ri kus mű vek
14.20 / Du na Tv
Van nak vi dé kek
Ka lo ta szeg és a Ná das men te
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Che ru bini: F-dúr mi se
21.40 / m1
A kul lancs
(fran cia film, 2003) (86')
22.50 / Du na Tv
Cser no bil az élet ár nyé ká ban
(ma gyar do ku men tum film)

CSÜTÖRTÖK

12.05 / Bar tók rá dió
A Svéd Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Bruck ner: f-moll mi se
13.27 / Bar tók rá dió
El la Ist ván ját szik a bu da vá ri
Má tyás-temp lom or go ná ján
15.25 / Duna Tv
Teleki Sámuel útján
Esőerdő a sivatagban
15.55 / Du na Tv
Szász vár temp lo mok Er dély ben
Práz smár
17.30 / m2
Átjáró
Emberek és történetek
a Kárpát-medencéből
19.41 / Kos suth rá dió
Csak a vi lág vé gi re
Rész le tek a Ghy mes együt tes
le me zé ről
22.55 / Du na Tv
Üvöl tő sze lek
(an gol já ték film, 1999) (113')

PÉNTEK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Hän del: Di xit Do mi nus –
egy há zi kon cert
11.25 / m1
A ki rá lyi es kü vő
Élő köz ve tí tés Lon don ból
13.15 / TV2
Az el ső lo vag (ame ri kai
kaland film, 1995) (124')
13.42 / Bar tók rá dió
Bach: h-moll fran cia szvit
BWV. 814.
14.20 / Du na Tv
Sze rel mes föld rajz
Is ten től ka pott tánc
18.30 / Du na II. Au to nó mia
Min den na pi hi tün ket…
Csó kay And rás ideg se bész
port ré ja
22.15 / m2
A ka nya ron túl
(ma gyar film, 2001) (104')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
15.05 / Bar tók rá dió
Egy ze ne mű – több elő adás
Bach: I. bran den bur gi
verseny
15.10 / Du na Tv
Show-tánc vi lág baj nok ság
2010, Pécs
17.35 / m1
Hogy volt!?…
85 éve szü le tett
Jan ikovsz ky Éva
21.05 / Du na II. Au to nó mia
Min den tu dás Egye te me
200 éve szü le tett Liszt Fe renc
21.10 / m2
Té to va tan gó
(fran cia film, 2004) (90')
23.50 / m1
Giot to evan gé li u ma –
a pa do vai Scro veg ni-ká pol na
(olasz do ku men tum film,
2009)

VASÁRNAP

8.04 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (va sár na pi öku me ni -
kus mű sor)
9.00 / Vi a sat His to ry
A kö zép ko ri gon dol ko dás
A hit
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
15.50 / Du na Tv
II. Já nos Pál pá pa ma gyar
föl dön
16.05 / m1
A nagy ma ma
(ma gyar té vé já ték, 1985) (77')
20.55 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te. Men -
dels sohn: Éli ás – ora tó ri um
21.30 / Duna Tv
Ennio Morricone:
Dal az elrejtezett Istenről
0.20 / Tv2
Napfivér, Holdnővér
(olasz film, 1972)

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 24-étől május 1-jéig

Va sár nap
Tud juk, hogy aki fel tá masz tot ta az Úr Jé zust, az min ket is fel tá maszt. 2Kor
4,14 (Zsolt 11,1a; Mk 16,1–8; 1Kor 15,1–11; Mt 28,1–10) Hús vét haj nal ban az
asszo nyok a ha lott Jé zus be bal zsa mo zá sá ra men tek a sír hoz. Az em mau si
ta nít vá nyok sem is mer ték fel úti tár suk ban a Fel tá ma dot tat. Ta más se akart
hin ni a ta nít vá nyok nak, hogy Jé zus él, fel tá madt. Pál apos tol tud ta és hit -
te: Jé zus él, és min ket is fel tá maszt egy ko ron. Éle ted út ján hol jársz, Test -
vé rem? Hús vét előtt vagy már hús vét után? Át jár ja-e már az éle te det a fel -
tá ma dás örö me, amely ar ról ta nús ko dik, hogy az éle ted ben Is ten aka ra táé
az utol só szó? Le gyen ál dott Jé zus Krisz tus, aki ezért fá ra do zik most is Is -
ten jobb ján!

Hét fő
Krisz tus el tö röl te a kö ve te lé sé vel min ket ter he lő adós le ve let, amely min ket vá -
dolt, el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda sze gez ve a ke reszt fá ra. Kol 2,14 (Zsolt 38,5;
Lk 24,13–35; 1Kor 15,12–20; Mt 28,11–20) Jé zus fel tá ma dá sa után há rom szor
meg kér de zi Pé tert: „Sze retsz-e en gem?” Ő há rom szor bi zony gat ja: „Igen, Uram,
te tu dod, hogy sze ret lek té ged!” Mi is hány szor bi zony gat juk éle tünk kü lön -
bö ző pont ja in, hogy sze ret jük Jé zust – és sze ret jük fe le ba rá ta in kat. Mi ért kell
bi zony gat nunk mind ezt? Mert sze re te tünk nem min dig ön fel ál do zó, ha nem
sok szor ön ző. Mi nem va gyunk ké pe sek ar ra, hogy ma gunk vagy má sok he -
lyett az adós le ve let ér vény te len né te gyük. Ami re mi kép te le nek va gyunk, azt
Jé zus meg tet te: nincs adós sá gom Is ten fe lé, nincs bű nöm, mert meg bo csá -
tott. Új em ber ré le het tem Jé zus drá ga ál do za ta árán. Vi gyáz zunk er re a ha -
tal mas aján dék ra!

Kedd
Jé zus meg pa ran csol ta a so ka ság nak, hogy te le ped je nek le a fű re, az tán vet -
te az öt ke nye ret és a két ha lat, fel te kin tett az ég re, meg ál dot ta, meg tör te
a ke nye re ket és a ta nít vá nyok nak ad ta, a ta nít vá nyok pe dig a so ka ság nak.
Va la mennyi en et tek és jól lak tak. Mt 14,19–20 (Jer 31,25; 1Kor 15,20–28; Róm
12,1–2) Jé zus pa ran csá ra több ez ren te le ped tek le a fű re, és lak tak jól. Jé -
zus sza vá ra ma is so kan te le ped nek le a lá ba i hoz, hogy táp lá lé kot kap ja -
nak tes ti-lel ki ér te lem ben. Ho gyan fo gad juk a min ket táp lál ni tu dó Jé zust?
Csak olyan föl di ki rállyá akar juk-e ten ni, aki az éle tünk kül ső fel té te le it szá -
munk ra ked ve ző en ala kít ja, vagy éle tünk Ura ként kér jük út mu ta tá sát, gon -
dos ko dá sát?

Szer da
Jé zus így szólt Ta más hoz: „Mi vel látsz en gem, hi szel: bol do gok, akik nem lát -
nak és hisz nek.” Jn 20,29 (Ézs 54,7; 1Kor 15,35–49; Róm 12,3–8) Mi lyen ke -
resz tény vagy? Bol dog, aki te le van gyer me ki bi za lom mal, mert tu dod, ér -
zed és ta pasz ta lod: ő él, ve led van, se gít – vagy te le vagy két sé gek kel: va -
ló ban fel tá madt, va ló ban itt van? Lát ni akarsz! Fog ni, ta pin ta ni, érin te ni –
cso dát akarsz, lát ni Jé zust! De me lyik a na gyobb cso da: lát ni őt vagy hit ben
jár ni lá tás nél kül? Döntsd el ma gad, de tudd: „…bol do gok, akik nem lát nak
és hisz nek”.

Csü tör tök
Ha élünk, az Úr nak élünk, ha meg ha lunk, az Úr nak ha lunk meg. Te hát akár
élünk, akár meg ha lunk, az Úréi va gyunk. Róm 14,8 (Zsolt 121,8; 1Kor 15,50–
57; Róm 12,9–21) Élet ben-ha lál ban az Úréi va gyunk. De jó len ne így él ni, en -
nek az igé nek a fé nyé ben, Is ten ere je ál tal! Ám olyan sok szor el ve szít jük az
Úr ba ve tett bi zo dal mat, és úgy érez zük, el ha gyott ben nün ket. Pe dig csak a
go nosz mon do gat ja, hogy az Úr már nem is fi gyel ránk, már nem is va gyunk
fon to sak a szá má ra. Akár mi lyen csel lel jön a go nosz, eb be az igé be kell ka -
pasz kod ni: az Úré va gyok. Itt e föl di éle tem ben, ha lá lom ban és Krisz tus vált -
ság ha lá lá ért az örök élet ben is.

Pén tek
Ami ugyan is nem lát ha tó Is ten ből: az ő örök ha tal ma és is ten sé ge, az a vi -
lág te rem té sé től fog va al ko tá sa i nak ér tel mes vizs gá la ta ré vén meg lát ha tó. Róm
1,20a (Zsolt 104,24; 1Kor 5,6b–8; Róm 13,1–7) Né hány nap pal ez előtt Jé zus
ta nít vá nyá val, Ta más sal együtt ben nünk is igen erős sé lett a vágy: lát ni az
Urat! Úgy érez zük, a lá tás ban tu dás van. Is ten egy bi zo nyos mó don en ge di
most meg ne künk, hogy lás sunk; ez pe dig nem más, mint Is ten al ko tá sa i -
nak ér tel mes vizs gá la ta. Jó tud ni, hogy sok ter mé szet tu dós hí vő em ber ré lett,
pon to san tu do má nyos ku ta tá sa i ré vén. Ha nem va gyunk is tu dó sok, de ér -
tel mes em ber ként mi is be lát hat juk, hogy Is ten cso dá la tos ter ve zé se nél kül
sem a vi lág, sem mi, em be rek nem mű köd het nénk.

Szom bat
Jé zus ezt mond ta: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha
meg hal is, él.” Jn 11,25 (Zsolt 141,8; 2Tim 2,8–13; Róm 13,8–14) A fel tá ma dás
he té ben ne csak hús vét nap ja in han goz zék az ige: Jé zus ál tal van fel tá ma dás,
ha nem en nek a hét nek a vé gén is. Le gyen ez jel zés ar ra, hogy he tün ket min -
dig a fel tá ma dott Jé zus sal kezd het jük va sár nap és fe jez het jük be szom ba ton.
Még jobb len ne ve le kez de ni egy-egy na pot, és ve le is be fe jez ni. Az az ha Jé -
zus élő vol ta és je len va ló sá ga úgy iga zán át jár ná éle tün ket, sza va in kat és cse -
le ke de te in ket. Ke ve sebb len ne a bán tás, a ha rag, ke ve sebb len ne a cél ta la -
nul bo lyon gó. Jé zus mond ja: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet…”

g Ta másy Ta más né

Új nap – új kegyelem
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Templomok, templomtornyok fel-
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