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Ég-e még a húsvéti
gyertya? f 2. oldal
Beszélgetés a szolidaritási
törvényről f 5. oldal
De Ruyter és a holland
egyházak f 10. oldal

„Egy ige vers volt a ka pasz ko dóm: »Pil la nat nyi lag ugyan
sem mi fé le fe nyí tés nem lát szik ör ven de tes nek, ha nem ke ser -
ves nek, ké sőbb azon ban az igaz ság bé kes sé ges gyü möl csét
hoz za azok nak, akik meg edződ tek ál ta la.« (Zsid 12,11)”

Interjú Frenyó V. László állatorvos-professzorral
f 13. oldal

„Ami azon ban ennél job ban meg lep és meg döb bent, hogy a Fa bi ny
ál tal el várt »özön lő ol va sói le ve lek« va la hogy el ma rad tak. Vár tam,
hogy ez a cikk nagy port fog ka var ni, te le lesz ve le az Evan gé li kus
Élet, te le lesz nek az egy ház in ter ne tes fe lü le tei, jön nek-men nek a
le ve lek – ehe lyett azon ban csend, nyu ga lom, moz du lat lan ság!”

A 14. hely margójára f 3. oldal

SE MPE R RE FOR M ANDA

„Aki ezt a győ zel met szí vé be vé si –
már is üd vö zült. Vi szont aki nek nincs
nagy pén tek je és hús vét ja, egy ál ta lán
nincs an nak jó  nap ja egész esz ten dő -
ben. Sőt egye ne sen vé ge van an nak,
aki nem hi szi, hogy Krisz tus ér te
szen ve dett s tá ma dott fel. Hi szen ke -
resz tyé nek is azért va gyunk, mert
Krisz tus ra néz he tünk, mond ván:
Édes Uram, bű nö met ma gad ra vé ve
Már ton ná, Pé ter ré, Pál lá let tél, s ez -
zel az én bű nö met szét ta pod tad és el -
nyel ted. Bű nöm te hát nem ná lam,
ha nem ná lad van: te mon dád. Nagy -
pén te ken még min den bű nöm előt -
tem ka va rog, de hús vét kor új em ber
szü le tik, akin nincs töb bé bűn. Mind -
ez a te aján dé kod, ki le győz ted bű nö -
met, ha lá lo mat, ör dö gö met.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

Az Új Ma gyar or szág fej lesz té si terv
nyu gat-du nán tú li ope ra tív prog ram
„Vá ros köz pon tok funk ció bő ví tő meg -
újí tá sa a nem me gyei jo gú vá ro sok -
ban” pá lyá zat ke re té ben a Rép ce lak
Vá ros Ön kor mány za ta ál tal ve ze -
tett kon zor ci um több mint négy száz -

mil lió fo rint tá mo ga tást nyert a vá -
ros köz pont funk ció bő ví tő re ha bi li -
tá ci ó já ra. E prog ram nak kö szön he -
tő en új ar cu la tot ka pott a fő tér, meg -

újult az evan gé li kus temp lom kör nyé -
ke, és terv be vet ték em lék hely ki ala -
kí tá sát is egy frek ven tált he lyen. Ve -
rasz tó Já nos állt elő az zal a ja vas lat -
tal, hogy – kö ze led ve a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló já -
hoz – mi ért ne áll hat na a temp lom

mel lett Lu ther-szo bor. A vá ros ve ze -
tők nél meg hall ga tás ra ta lált a he lyi
evan gé li kus lel kész ja vas la ta, ame lyet
a te le pü lés ka to li ku sai is tá mo gat tak.

A va si há la adó nap a zsú fo lá sig
meg telt temp lom ban kez dő dött úr -
va cso rai is ten tisz te let tel, me lyen a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke Jn 10,22–29 alap ján hir de -
tett igét. Itt zés Já nos hang sú lyoz ta,
hogy Is ten gyűj töt te össze né pét
Rép ce lak ra. Szá munk ra ti tok, hogy
mi ért nincs itt min den ki, Jé zus mi -
ért nem hí vott el min den kit. De na -
gyobb cso da, hogy mi, mél tat la nok
mi ért va gyunk el hív va. Er re kell rá -
cso dál koz ni – fo gal ma zott a ke rü let
lel ké szi ve ze tő je. (Az is ten tisz te let -
tel pár hu za mos gyer mek-is ten tisz te -
le ten mint egy száz öt ven csemete
volt együtt a kul túr ház ban.)

A temp lo mi alkalom után a gyü -
le ke zet Is ten há za elé vo nult, ahol
előbb dr. Né meth Kál mán pol gár -
mes ter és dr. Kiss Ju li an na jegy ző át -
vág ta a nem ze ti szí nű sza la got, majd
Ko vács Fe renc, Vas Me gye Köz gyű -
lé sé nek el nö ke le lep lez te, Itt zés Já nos
püs pök pe dig meg ál dot ta Ma gyar or -
szág el ső olyan Lu ther-szob rát, amely
közterületen áll. A mész kő ta lap za -
ton ál ló bronz mell szo bor a re for má -
tor port ré ját örö kí ti meg, hát te ré ben
ma gya rul és né me tül vés ték egy
mész kő táb lá ra Lu ther Már ton 95
té te lé nek pont ja it.

Ve res Gá bor szob rász mű vész al -
ko tá sá nál Szász fal vi Lász ló, a Köz -
igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té -
ri um egy há zi, nem ze ti sé gi és ci vil
tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lős
ál lam tit ká ra mon dott kö szön tőt.
Ün ne pi be szé dé ben – egye bek mel -
lett – ki je len tet te: az evan gé li kus ság
ma is meg ha tá ro zó a ma gyar nem -
zet in tel lek tu á lis erő te ré ben, le gye -
nek tag jai akár ma gya rok, akár né -
me tek vagy ép pen szlo vák szár ma -

zá sú, ve lünk élő evan gé li ku sok. A re -
for má ció meg in du lá sá nak öt szá za -
dik év for du ló já hoz kö ze led ve Lu ther
ta ná csai még ak tu á li sab bak és még
fon to sab bak, egyen ként, de kö zös -
ség ként is szük sé günk van a meg úju -
lás ra – fo gal ma zott az egy ház ügyi ál -
lam tit kár, hoz zá té ve: nem vé let len,
hogy Ma gyar or szág új alap tör vé -
nyé nek egyik leg fon to sabb üze ne te,
hogy a gaz da sá gi és tár sa dal mi meg -
úju lás nem va ló sul hat meg lel ki és
szel le mi meg úju lás nél kül. 

Ebéd után kü lön bö ző prog ra mo -
kon ve het tek részt a je len lé vők. A
mű ve lő dé si ház ban Sza kíts, ha tudsz!
cím mel a Re mé nyik Su li szín pad tar -
tott elő adást, az Auszt ri ai Evan gé li -
kus Egy ház dia kó ni ai mun ká já ról
Man fred Koch szu per in ten dens be -
szélt, Végh Sza bolcs in téz mény ve ze -
tő pe dig egy ház és öko ló gia té ma cím -
mel szólt az ér dek lő dők höz. A nagy -

szín pa don a rép ce la ki Vek ker+ és a
szom bat he lyi Ten Sing Sa va riae ze -
ne kar, va la mint Lá zár At ti la éne kes
szol gált. A pol gár mes te ri hi va tal -
ban Hutflesz Mi hály pá lyá zat író,
cég ve ze tő tar tott elő adást, és He gye -
ket moz ga tó szí vek cím mel a bü ki
gyü le ke zet báb elő adá sa volt lát ha tó.
A nap Itt zés Já nos püs pök úti ál dá -
sá val zá rult.

A tu dó sí tó szin te nem is tud ja,
hogy az el múlt va sár nap Rép ce la kon
tör tént ese mé nyek ből mit emel jen ki,
hi szen még fon tos sá gi sor ren det is
ne héz meg ál la pí ta ni. Az min den eset -
re tény, hogy a nap fo lya mán több -
ször le hul ló zá por sem tud ta meg za -
var ni a há la adók öröm ün ne pét.

g Me nyes Gyu la

Veres Gábor szobrászművészről és
Luther-szobráról bővebben a 3. oldalon

Köztéren elsőként Répcelakon: bronz Lu ther-szo bor Vas ban
b A Va si Evan gé li kus Egy ház me gyé ben hat esz ten dő vel ez előtt kez dő dött

az az im már ha gyo má nyos nak mond ha tó ren dez vény so ro zat, amelyek
keretében az egy ház me gye gyü le ke ze te i nek tag jai egy va sár na pot együtt
töl te nek. A né met és oszt rák min tá ra szer ve zett ta lál ko zót Gusz táv Adolf
va si há la adó nap nak ne vez ték el, amely nek per sely pén ze az ere jü kön fe -
lül épít kez ni kí vá nó egy ház köz sé ge ket tá mo gat ja. A két éven te megtartott
ta lál ko zó nak az el múlt va sár nap a rép ce la ki gyü le ke zet adott ott hont. A
mint egy ezer há rom száz részt ve vő az is ten tisz te le ten kí vül kul tu rá lis prog -
ra mo kon, elő adá so kon is részt ve he tett. Volt a nap nak egy mél tán nagy
mé dia ér dek lő dést ki vál tó ese mé nye is: a temp lom mel lett le lep lez ték Lu -
ther Már ton első olyan ma gyar or szá gi szobrát, amely köz te rü le ten ál l. Rép -
ce lak el ső köz té ri al ko tá sát az egy ház ke rü let püs pö ke, Itt zés Já nos ál dot -
ta meg. Az ün ne pé lyes szo bor ava tón kö szön tőt mon dott Szász fal vi Lász -
ló, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um egy há zi, nem ze ti sé gi és
ci vil tár sa dal mi kap cso la to kért fe le lős ál lam tit ká ra is.
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„Nem ta lál tam egyet len mon -
da tot sem a pres bi te rek ká té -
já ban, amely nek ma ne len ne
hat vá nyo zott je len tő sé ge.”

Rázzon fel bennünket…
f 13. oldal
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Van bá tor sá gunk vé gig men ni azon az
úton, ame lyet Má té tár elénk? Ő
rak ta le kö ve it, me lye ken lép nünk
kell, de az irányt Jé zus je löl te ki.
Nem az ös vény ha mis, még is sza ka -
dé kok sze gé lye zik, és vá rat lan csap -
dá kat rej te get. Ke gyet len sé gük ab ban
rej lik, hogy amint ha la dunk elő re, éle -
tünk, sor sunk tá rul ko zik ki. Az út fel -
emész ti ön hitt sé gün ket, le rom bol ja
fa la in kat. Ne vek, ar cok tűn nek fel
vád lón, em be rek, akik mi at tunk vesz -
tek el. Gyak ran sze ret nénk meg fe led -
kez ni ró luk, de új ra éle sen áll nak
majd sze münk előtt.

* * *

Az út nem az el ve szett bá rány és a jó -
sá gos pász tor idil li pél dá za tá tól in dul,
ha nem az zal kez dő dik, hogy Jé zus
kö zép re ál lít egy gyer me ket. Pon to -
sab ban a gyer me ket. Azt az em bert,
aki még ké pes ját sza ni, sír ni, szé gyen -
kez ni. Sa ját em lé ke ink kel szem be sít.
Éle tünk nek azok kal a pil la na ta i val,
ami kor gyer mek ként meg szé gye nül -
tünk, ami kor úgy fél tünk, ahogy
csak a ki csik szok tak, bár még tud -
tunk me ne kül ni ah hoz, aki meg őr -
zött, fél tett, vi gyá zott ránk. Fel nőtt -
ként is ma gunk ban hor doz zuk eze -
ket a szi lán ko kat, mint va la mi drá ga,
össze tört edény da rab ká it.

Ugyan ak kor Jé zus szem be sít fel -
nőtt ön ma gunk kal is. Ami kor ké pe -
sek vol tunk meg bán ta ni ki csi nye ket,
ki hasz nál ni a ná lunk gyen géb be ket,
ki sebb adott ság gal ren del ke ző ket,
csak hogy nö vel jük ön bi zal mun kat.
Ott ál lunk a kör ben, kö zé pen Is ten
ki csi nye: meg alá zot tak és meg alá zók
va gyunk egy ide jű leg. Jé zus azt mond -
ja: le gye tek in kább meg alá zot tak,
mert a meg alá zók so ha nem ér tik
meg Is ten ér zé keny sé gét. Mi el for dít -
juk ar cun kat, gyer me ki és fel nőtt ko -
ri meg szé gye nü lé se ink em lé ke nem
en ged ki csi vé len nünk.

* * *

Az út nem az el ve szett bá rány és a jó -
sá gos pász tor idil li pél dá za tá val ér
véget. Egy gyü le ke ze ti fe gyel mi el já -
rás ré sze sei le szünk. Az út er re megy
to vább. Itt is két ol da lon ál lunk egy -
szer re. Egyik ol da lon tud juk, mi a jó
és a rossz kö zöt ti kü lönb ség. A „ha
vét ke zik atyád fia…” tö re dék ar ra
utal, hogy tu dom, mi kor vét ke zik va -
la ki a tár sa im kö zül. Rá adá sul fel jo -
go sít, hogy in téz ked jem: „…intsd
meg négy szem közt!” Utá na hadd
bő vül jön a kör: jöj je nek még ket ten
vagy hár man, az tán jöj jön a gyü le ke -
zet! Vé gül re kesszük ki! Gyom lál juk
ki a kon kolyt! Tisz tít suk meg a kö zös -
sé get!

Má sik ol da lon én va gyok a kon -
koly. Eb ben az el já rás ban nem lát szik
a vé de ke zés sem mi lyen le he tő sé ge.
Nem kér he tünk meg ér tést, együtt ér -
zést. Csak egyet te he tünk: en ge del -
mes ke dünk az íté let nek. Csak a bűn -
val lás és a bűn bá nat el fo gad ha tó. A
meg aláz ko dás az egyet len út. A gyer -
mek nél jól vál lal ha tó ki csiny ség ki re -
kesz tett alá ren delt ség be tor kol lik.
Nem vé de lem, ha nem ki ta szí tott -
ság vár az el esett re. Nem fel se gí tik,
ha nem át lép nek raj ta.

* * *

A két je le net – a kis gyer mek kö zép -
re ál lí tá sa és a gyü le ke ze ti fe gyel mi el -
já rás – kö zé he lye zi Má té mai sza ka -
szun kat, az idil li pél dá za tot az el ve -
szett bá rány ról és a jó sá gos pász tor -
ról. Va ló já ban ez a pász tor elég os to -
ba. Otthagy ja a ki lenc ven ki len cet,
hogy el men jen az egy után. Be szél -
tem egy szer egy pász tor ral, aki el -
mond ta, hogy egy na gyobb haj tás kor
akár két-há rom bá rány is el pusz tul -
hat. Ez a tűr he tő vesz te ség. A pél dá -
zat be li pász tor vi sel ke dé sé nek csak
egy oka le het: szen ve dé lyes sze re te -

te a bá rány iránt. El in dul, hogy meg -
ta lál ja, és ami kor meg ta lál ja, na -
gyon örül.

Ezt a pél dá za tot ol vas tuk már Lu -
kács evan gé li u má ban is. Ott az öröm
fel hőt len. Is ten annyi ra örül az el ve -
szett meg ta lá lá sá nak, mint a pász tor,
aki vég re meg le li sze re tett bá rá nyát,
vagy az asszony, aki – szin tén elég
ért he tet len mó don – kész ki ta ka rí -
ta ni a há zat egy ér ték te len pénz da -
ra bért, vagy az apa, aki nek ha za ér ke -
zik el ve szett fia. Ott csak az öröm
van. Nincs be le ágyaz va sem a gye rek -
ről szó ló ta ní tás ba, sem a gyü le ke ze ti
fe gyel me zés be. Csak az öröm ma rad.
Lu kács, ez a ked ves or vos már csak
ilyen. Má té evan gé li u má ban a pél dá -
zat egé szen más je len tést kap.

Ha a gye re kek fe lől néz zük, ak kor
ar ról szól, hogy min den ki csi re vi -
gyáz ni kell, és sen kit nem sza bad
meg bot rán koz tat nunk. Min den ki
olyan fon tos, mint a pász tor nak a bá -
rá nya.

Ha a gyü le ke ze ti fe gyel me zés fe lől
néz zük, ak kor a meg ta lá lás ke rül
elő tér be, az az a kö zös ség min den
egyes tag ja fon tos, men jünk el min -
den ki után. Így – szem ben a lu ká csi
pél dá zat ér tel mé vel – mi vá lunk a
pász tor rá, a kö rü löt tünk élők pe dig
a ránk bí zott ju hok. Kö ve tő i vé tesz
min ket an nak az Is ten nek, aki ről
Lu kács nál ol vas tunk.

Má té nál a fe szült ség ta gad ha tat -
lan, és ő nem is akar ja ki ke rül ni ezt.
Ve gyé tek ész re azo kat, akik köz te -
tek alá ren del tek, akár a ki csiny sé -
gük, akár a bű nük mi att! Hir te len
ne vek, ar cok tűn nek fel vád lón, em -

be rek, akik mi at tunk vesz tek el.
Gyak ran sze ret nénk meg fe led kez ni
ró luk, de most új ra éle sen áll nak sze -
münk előtt. Nem vol tunk elég ki csi -
nyek, nem vol tunk elég jó pász to rok.
Még rosszabb a hely zet: nem tud -
tunk olya nok len ni, mint Atyánk, aki
jó pász tor ként meg ke res te az el ve -
szet tet.

* * *

Az ör ven de zés va sár nap ján hadd
kap jon újabb ér tel me zést ez a pél dá -
zat. Lu kács nál – mint mond tuk – ör -
ven de ző Is tent lá tunk. Meg ta lál ta
azt, aki az övé. Tel jes az örö me. Va -
jon ez után mi el tu dunk-e bár kit is
ve szí te ni Is ten szá má ra? Alig ha. Ha
va la kit el ve szej te nénk, csak a kö -
zös sé günk ből tud nánk el vesz te ni.
Nem ve szej te nénk el Is ten szem -
pont já ból, de a mi énk ből igen. Ez
per sze el ron ta ná min den ki éle tét,
és el ron ta ná Is ten örö mét. 

Azért fon tos Is ten szá má ra, hogy
jó pász to rok le gyünk, mert lát ja,
hogy mi ként tesszük tönk re egy más
éle tét, mi köz ben ő már meg ta lált
min ket. Ju bi la te va sár nap ja Is ten
örö mé ről szól. Nem kell örö möt
sze rez nünk Is ten nek, elég, ha nem
ront juk el az örö mét. Re mél jük, vé -
gül nem raj tunk áll az, hogy ki ma -
rad meg – bár a vád ló ar cok és ne vek
na gyon is kö zel van nak –, mert Is ten
job ban ra gasz ko dik az övé i hez, mint
gon dol nánk. 

Vég ső bi zal munk pe dig az, hogy
ugyan így ra gasz ko dik hoz zánk is,
rossz pász to ra i hoz. Ez a tu dat vál toz -
tat min ket jó pász to rok ká. Ér zé -
keny sé günk, be le ér zé sünk őt kép vi -
se li eb ben a vi lág ban. Ő áll köz tünk
se bez he tő gyer mek ként. Ő a tár -
sunk a kö zös ség ben. Ő az az arc és az
a név, amely nem vá dol, ha nem
meg ment.

g Ko czor Ta más
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Is ten örö me
A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lel kész:] Atyánk, te azért küld ted
egy szü lött Fi a dat, hogy az el ve szet -
te ket meg ta lál ja, hall gasd meg most
az el ve szet tek, de meg ta lál tak há la -
adó imád sá gát. 

[Lek tor:] Urunk, te a meg újí tás és
a ta lál ko zás Is te ne vagy. Ké rünk,
adj gyü le ke ze te ink nek bá tor sá got
az öröm re, fel sza ba dult sá got a di csé -
ret re, kre a ti vi tást a já ték ra, hogy
fel fe dez zük ha tá ro kat át lé pő sze re te -
te det a kö zös sé ge ink ben. Add ne -
künk a meg le pe tés örö mét, a dal ere -
jét, a szó iga zát, hogy hi te le sen és ért -
he tő han gon tud junk meg szó lal ni ott,
aho vá el küld tél min ket. Együtt így
ma gasz ta lunk té ged:

[Gyü le ke zet:] Ör vendj, egész föld,
az Is ten nek!

[Lek tor:] Atyánk, csa lá di kö zös ség -
be szü le tett egy szü lött Fi ad. Kö -
nyör günk most a csa lá do kért, ame -
lye ket ma oly szo ro san kö rül vesz a
tár sa da lom és a kul tú ra gyors vál to -
zá sa. Kö nyör günk, őrizd meg a csa -
lá dok meg tar tó, össze tar tó ere jét,
be fo ga dó kész sé gét. Kö nyör günk a
vá ló fél ben lé vő szü lő kért és gyer me -
ke i kért. Ké rünk, gyó gyítsd a meg seb -
zett éle te ket, hogy ne a ha rag, a düh
ve zé rel je az egy más tól el vá ló em be -
re ket, ha nem a köl csö nös sze re tet.
Légy, Urunk, a há zas sá got kö tők kel,
add, hogy az a bol dog ság és sze re tet,
amely a nagy na pon be töl ti őket, íze -
lí tő le gyen a te vég te len sze re te ted -
ből. Együtt így ma gasz ta lunk té ged:

Ör vendj, egész föld, az Is ten nek!
[Lek tor:] Atyánk, kö nyör günk az

érett sé gi ző di á ko kért. Ké rünk, adj jó
elő me ne telt a be csü le te sen ké szü lők -
nek, és adj bölcs szí vet a vizs gáz ta -
tó ta ná rok nak. Urunk, a te sze re te -
ted és vi gasz ta lá sod le gyen azok kal,
akik nek nem si ke rül az érett sé gi
vizs ga. Ne en gedd, hogy a pil la nat -
nyi ku darc a re mény te len ség ér zé sét
és az élet cél el vesz té sét ad ja a fi a ta -
lok nak. Érez tesd meg ve lünk vég te -
len nagy sze re te ted del, hogy egy szer
meg kell áll nunk szí ned előtt, és
szá mot kell ad nunk hi tünk ről, éle -
tünk ről és cse le ke de te ink ről. Együtt
így ma gasz ta lunk té ged:

Ör vendj, egész föld, az Is ten nek!
[Lek tor:] Atyánk, ké rünk, éb ressz

fe le lős sé get ben nünk a te rem tett vi lá -
gért. Add, hogy a csa lád ja ink ban, a
mun ka he lye in ken, az is ko lák ban úgy
tud junk él ni, hogy mi nél ke vés bé
szennyez zük a kör nye ze tün ket. In dítsd
ar ra a szü lő ket, a pe da gó gu so kat és a
gyü le ke ze te in ket, hogy a kör nye zet tu -
da tos gon dol ko dás hét köz nap ja ink
szer ves ré szé vé vál jék. Adj, ké rünk,
gyer me ki szí vet, hogy min den nap rá -
cso dál koz zunk la kó he lyünk ter mé -
sze ti gaz dag sá gá ra és szép sé gé re, hogy
ez ál tal is té ged di csér jünk, és együtt így
ma gasz tal junk té ged:

Ör vendj, egész föld, az Is ten nek!
[Lek tor:] Atyánk, in díts ben nün -

ket ar ra, hogy zsi dó test vé re ink kel
együtt tud juk ün ne pel ni a Sí nai-he -
gyi szö vet ség né pe ket, kul tú rá kat,
val lá so kat át íve lő ígé re tét. Add, hogy
fel fe dez zük kö zös gyö ke re in ket, va -
la mint a Tíz pa ran cso lat össze tar tó
gaz dag sá gát, meg tar tó ere jét. Ké -
rünk, űzz el a szí vünk ből min den elő -
íté le tet, gyű lö le tet. Add, hogy el fo -
gad juk a más sá got, és min den em -
ber ben a te kép má so dat tisz tel jük és
vég te len gaz dag sá go dat szem lél jük. 

[Lel kész:] Hall gass meg min ket,
Urunk! Add, hogy a hús vé ti fény,
öröm, hely ke re sés és kül de tés tölt se
be éle tün ket, egy kor pe dig ré sze sül -
jünk örök bé kes sé ged ben szent Fi ad,
a mi Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

A gyer tya ősi ke resz tény szim bó lum.
Min den kis hit ta nos meg ta nul ja és
tud ja, hogy egy szer re Krisz tust és a
ta nít vá nyo kat jel ké pe zi. Ég, vi lá gít,
me le get ad. Köz ben el fogy.

Nem csu pán egy ősi vi lá gí tó esz -
köz ről van szó, ame lyet le le het cse -
rél ni kor sze rűbb re. Pe dig há nyan és
há nyan gon dol ták így! Ami kor fel ta -
lál ták az elekt ro mos iz zót, sok gyer -
tya tar tót át ala kí tot tak. A le gel gon dol -
kod ta tóbb az volt, hogy úgy ké szí tet -
ték el, mint ha gyer tya len ne. Gyer tya -
iz zót te ker tek be le, pa pír ból, ké sőbb
mű anyag ból gyer tya tör zset is for -
máz tak, s hogy tel jes le gyen az il lú -
zió, még né hány le gör dü lő vi asz -
csep p után za tot is rá tet tek. 

Mennyi vel tisz tább: nem fo lyik
le, nem kor moz. Mennyi vel erő sebb,
ol vas ni is jól le het mel let te… Csak
épp a lel ke ve szett el. Egy gyö nyö rű
jel ké pet prak ti kus esz köz zé si lá nyí -
tot tak. (Az élet fin to ra, hogy ami kor
ké sőbb jó pár he lyen né me lyek meg -
pró bál ták új ra hasz ná lat ba ven ni a
gyer tyát, a több ség azt gon dol ta, ez
vissza té rés len ne a kö zép kor ba…)
Min den után zat ide gen a temp lom -
tól és az is ten tisz te let től. A mű vi rág
is – mű anyag, még ha köl ni vel il la -
to sít ják is. A szin te ti zá tor is, hi szen
nem hang szer, csak hang szer után zat
– mű anyag hang gal. Há la Is ten nek,
az úr va cso rai ke hely sem mű anyag -
ból van…

Ma újabb di vat hul lám sö pör vé gig
egy há za in kon. Egy re több he lyen

lá tom a még tö ké le te sebb gyer tya -
után za tot. A meg té vesz té sig ha son -
lít a gyer tyá ra, pe dig mű anyag ból
van. Be lül bi zo nyá ra kis tar tály olaj -
jal vagy va la mi ég he tő fo lya dék kal,
amely be be le lóg a ka nóc egyik vé ge.
A má sik vé gét, mint a gyer tya ka nó -
cát, meg gyújt ják. Ég (ha ép pen meg
van tölt ve), de nem ég el. Gyer tyá nak
lát szó tárgy. Vi lá gí ta ni gyen ge. De
leg alább nem fogy el ál lan dó an, nem
kell cse rél get ni, s messzi ről úgy lát -
szik, mint ha min dig új len ne. 

Egy ki csit (?) be csap juk ma gun kat
meg a temp lom ban lé vő ket. A lát szat
ugyan is csal. A ké nyel münk ked vé -
ért tesszük. Olyan ez, mint a lát vány -
pék ség. Jól néz ki, csak ép pen egész -
ség te len, és a táp anyag hi ány zik be -
lő le. A ki ra kat ban úgy tű nik, mint ha,
pe dig áá, de hogy… Mű gyer tya. Az
árul ko dó jel, hogy nem fogy el. Pe dig
a krisz tu si lét, a ke resz tény élet tit ka
ez len ne: mi köz ben vi lá gít és me le -
gít, el fogy. Fel ál doz za ma gát.

A ke resz te lés al kal má val – egy re
gyak rab ban ta lál ko zom ez zel a szép
szo kás sal – át ad nak a csa lád nak egy
kis gyer tyát. Ön ma gá ban je len ték te -
len – egy kis vi asz rúd. So kat el árul az,
ha az ol tár ról meg gyújt va ad ják át. Az
iga zi az len ne, ha a ke resz te lés év for -
du ló ján a csa lád lá to ga tó lel ki pász tor -
ral év ről év re ki gyúl na a ke resz te lé -
si gyer tya fé nye. A nyi la do zó ér tel mű
gye rek nek ta lán töb bet el árul na,
mint ügyet len, bot la do zó sza va ink ar -
ról, hogy mit je lent: meg vagy ke resz -

tel ve. Nagy sze rű gyü le ke zet épí tő
prog ram le het be le kez de ni eb be a
hasz no san fá rasz tó sor ba: év ről év -
re gyer tya gyúj tás ra meg lá to gat ni a
meg ke resz tel te ket és hoz zá tar to zó -
i kat.

Hús vét idő sza kát él jük. Hús vét
üze ne te és a gyer tya szim bó lu ma el -
vá laszt ha tat lan egy más tól. Az ősi li -
tur gia sze rint ami kor a pap el vég zi a
tűz szen te lés szol gá la tát, és az új tűz -
ről meg gyújt ja a hús vé ti gyer tyát, a
temp lom ban még sö tét van. Hús vét
éj sza ká ján va gyunk. A sö tét még
nagy szom bat ese mé nyé re utal. A sír
sö tét jé re. A síréra, amely Krisz tust is
be fo gad ta. De nem nyel te el! Eb ben a
sö tét ben a ka pun át be lép a lel kész a
hús vé ti gyer tyá val, és a temp lom ba be -
le ki ált ja a hús vé ti li tur gia min dent
meg ha tá ro zó kez dő mon da tát: „Krisz -
tus vi lá gos sá gunk!” És Krisz tus ön ma -
gát fel ál do zó fé nyes sé gét szét oszt -
ják. Ki-ki meg gyújt ja sa ját gyer tyá ját
a hús vé ti gyer tyá ról, és las san vi lá gos -
ság árad szét a temp lom ban. A vi lá -
gos ság, amely le győz te a sö tét sé get.

Egy re több he lyen, evan gé li kus
kö zös ség ben is, együtt ün nep lik a
hús vét haj nal nagy ese mé nyét. S a li -
tur gia kez de tén ott a lu cer ná ri um, az -
az a fény szer tar tás. Egy re több he lyen
áll ott hús vét kor a ha tal mas gyer tya
az ol tár mel lett – év szám mal, ke -
reszt tel és Krisz tus mo nog ram já val
meg je löl ve. 

A nagy sze rű szim bó lu mok nem
ön ma guk ban ér de ke sek, nem a gaz -

dag, ne tán pom pás szer tar tá sért
van nak (bár a szép ség is Is ten aján -
dé ka). Ezek a je lek pré di kál nak. A
ma guk mód ján mind-mind a fel tá -
madt Krisz tust hir de tik. Hús vét cso -
dá la tos tit kát ad ják to vább: meg -
halt, de fel tá madt, le győz te a ha lált,
hogy ne künk is éle tünk le gyen. Enél -
kül sem mit sem ér a hi tünk – vall juk
Pál apos tol lal együtt. Az egy ház a ke -
reszt és a hús vé ti sír evan gé li u má nak
le té te mé nye se. A va sár nap pe dig – az
esz ten dő bár mely sza ka szá ban já runk
is – hús vét jó hí rét hor doz za.

A kér dés már csu pán ez: ég-e a
hús vé ti gyer tya, hogy va sár nap ról va -
sár nap ra hir des se Krisz tus fel tá ma -
dá sát? Vagy spó ro lunk ve le? Jó lesz
az jö vő re is? Ad vent ben elő ke rül a ta -
va lyi ko szo rú, ka rá csony kor elő -
vesszük a já szol böl csőt meg a csil la -
got, nagy hét re pe dig a hús vé ti kel lé -
ke ket. Ám a gyer tya nem dísz csu pán
– még ak kor sem, ha ezt is, mint
min dent a temp lom ban, mű vé szi
igénnyel ké szí tik. A gyer tya ige hir de -
tés. A hús vé ti gyer tya pe dig még ha -
tá ro zot tabb evan gé li um hir de tés.
Hadd ég jen, hadd pré di kál jon!

Lé te zik kül ső és bel ső fény. Tud juk
jól. A kül ső nagy se gít ség le het, hogy
a bel ső ről el ne fe led kez zünk. Ég-e a
hús vé ti gyer tya?

g Ha fen scher Ká roly

Ég-e még a hús vé ti gyer tya?
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK
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Volt egy szer, hol nem volt, az Ópe ren -
ci ás-ten ge ren is túl, még az Üveg he -
gyen is túl, va la hol Dá ni á ban, va la hol
Ma gyar or szá gon vagy akár Er dély -
ben, volt egy szer egy vándorcirkusz
és an nak egy na gyon hí res bo hó ca. 

Egy na pon a cir kusz egy kis fa lu -
ba ér ke zett. For ró nyár volt, a fa lu si -
ak egész nap kinn dol goz tak a me zőn,
s már elő re örül tek, hogy es té re mi -
cso da mó ká ban, mu lat ság ban lesz ré -
szük. Eköz ben a cir ku szo sok fel ver -
ték a fa lu szé lén a sát rat, és el kezd -
tek pró bál ni, majd ki ruc can tak a
kö ze li er dő be. Egye dül a bo hóc vi gyá -
zott a cir kusz ra. 

Köz ben, hogy, hogy nem, tűz ütött
ki a fa lu ban, a bo hóc pe dig igye ke zett
ki a me ző re, hogy ri assza az em be -
re ket. A baj csak az volt, hogy be volt
öl töz ve, ki volt fest ve. Krump li or ral,
he gyes, boj tos sap ká val, pa pa gáj szí -
nű ru há ban, bő, pöttyös nad rág ban
ro hant a me ző re, s már út köz ben or -
dí tot ta: „Tűz van, tűz van!” Az em be -
rek ezt lát va ne vet ni kezd tek a fur csa
fi gu rán – mi lyen jó mó ka, gon dol ták.
Mi nél job ban ki a bált, ug rált, gesz ti -
ku lált kí nos se gí te ni aka rás sal, az em -
be rek an nál job ban ne vet tek – és köz -
ben le égett az egész fa lu.

Ki er ke ga ard bo hó cá nak gro teszk
tör té ne te ju tott eszem be, ami kor
Fa bi ny Ta más püs pök tár sam nak a
lel ké szek, pa pok bi za lom in de xé vel
kap cso la tos so ra it ol vas tam e ro -
vat ban, az Evan gé li kus Élet már ci us
13-i szá má ban. A 14. he lyen cí mű írás
ar ról szól, hogy a GfK el ne ve zé sű pi -
ac ku ta tó vál la lat, amely a la kos ság kö -
ré ben rend sze re sen fel mé ri a kü -
lön bö ző szak má ban dol go zók bi zal -
mi in de xét, most elő ruk kolt egy szá -
munk ra is ér de kes adat tal, mely sze -
rint húsz hi va tás ból mi, pa pok, in de -
xünk alap ján az ele gáns és biz ta tó 14.
hely re ke rül tünk. Leg elöl a tűz ol tók,
pos tá sok, leg há tul a po li ti ku sok, új -
ság írók, rek lám szak em be rek, mi pe -
dig, „ha nem is ki eső he lyen, de az al -
só kö zép me zőny ben” – ahogy Fa bi -

ny Ta más fo gal maz – kap tuk meg
tár sa dal mi lag in de xelt he lyün ket. 

„…en gem nyo maszt ez a bi zo -
nyos 14. hely. Ke re sem ben ne a ma -
gam fe le lős sé gét is, hogy püs pök ként
nem ve szí tem-e el a hí vek, be le ért -
ve a lel ké szek bi zal mát” – írja az
Észa ki Egyházkerület lelkészi ve ze -
tő je. Meg val lom őszin tén, ez az ál la -
pot – még ha eset leg túl zó nak vagy
hi bás nak vél jük is a fel mé rést – en -
gem is nyo maszt és ag gaszt, tel je sen
együtt ér zek és egyet ér tek püs pök
test vé rem ész re vé te le i vel. 

Ami azon ban ennél job ban meg lep
és meg döb bent, hogy a Fa bi ny ál tal el -
várt „özön lő ol va sói le ve lek” va la -
hogy el ma rad tak. Vár tam, hogy ez a
cikk nagy port fog ka var ni, te le lesz ve -
le az Evan gé li kus Élet, te le lesz nek az
egy ház in ter ne tes fe lü le tei, jön nek-
men nek a le ve lek – ehe lyett azon ban
csend, nyu ga lom, moz du lat lan ság! 

Va jon mi ért? Mi az oka en nek?
Mun ka tár sa im tól hal lott sza vak kop -
pan nak em lé ke ze tem ben: „Ne kem
így jó, en gem ki tart! Áh, mit fog lal ko -
zol ve le? Hü lye ség az egész! Mit ér de -
kel en gem, hogy hő bö rög nek itt meg
ott! Én már ilyen va gyok, én nem fo -
gok, nem aka rok meg vál toz ni. Ez
van, ezt kell sze ret ni, nincs mit ten ni.”

Meg döb bent, hogy lel ké szek, pa -
pok, egy há zi mun ka tár sak, pres bi te -
rek, egy há za ink iránt el kö te le zett
em be rek er re a so kat mon dó, egy ben
fur csa adat ra egy ál ta lán nem re a gál -
nak. Ki csit ag gód va és bi zony ta lan -
kod va te szem fel a kér dést ön ma -
gunk nak: ta lán jó ez az ál la pot, ké -
nyel mes, meg fe le lő? Vagy egy sze rű -
en be le tö rőd tünk a ne künk ki osz tott
hely be, el in téz he tő az egész egy saj -
nál ko zó váll rán dí tás sal? Igaz, annyi
min den le kö ti az éle tün ket, annyi az

egyéb, hogy már nem jut erő, ener -
gia a hi te les, lel ki is me re tes mun -
kál ko dás ra.

Mi lyen ez a 14. hely? Né ző pont kér -
dé se. Se nem jó, se nem rossz, mint
a fé lig telt po hár. Ah hoz ké pest, hogy
va la mi kor mág lyán ég tek a ke resz tyé -
nek… Ez a 14. hely olyan, ami lyen nek
len nie kell: ké nyel mes, ár tat lan, ha tás -
ta lan, se nem sok, se nem ke vés,
amo lyan lan gyos. Olyan la o di ce ai. (Jel
3,15: „Tu dok cse le ke de te id ről, hogy
nem vagy sem hi deg, sem for ró. Bár -
csak hi deg vol nál vagy for ró! Így mi -
vel lan gyos vagy, és sem for ró, sem pe -
dig hi deg: ki köp lek a szám ból.”)

Ro má ni á ban akár nyu godt is le het -
nék, mint hogy a nép sze rű sé gi lis ta
ve ze tői egy ér tel mű en az egy há zi ak.
Nyil ván ki ra kat ez az el ső hely, egy
ba bo nás hit vi lág agyon koz me ti ká zott
ada ta. De az anya or szá gi 14.-nek
nem tu dok ör ven de ni. Jé zus mond -
ja: gyü möl csé ről is me ri tek meg a
fát. Mi lyen mi nő sé gű hát a mi gyü -
möl csünk?

Az utób bi húsz év ben a köz élet -
ben hang sú lyo zot tab ban je len volt az
egy ház, po li ti ku sa ink is él nek – sok -
szor vissza él nek – a pa pok sze re pé -
vel (kam pány ban mint bok ré ta a
ka la pon dí sze leg nek a pa pok). De va -
jon az el fo ga dott ság mér té ke vál to -
zott-e et től? Pezs dült-e a gyü le ke ze ti
hit élet pusz tán az ál tal, hogy a rend -
szer vál to zás után na gyobb sze re -

pet kap tunk a köz élet ben? És ott van
az érem má sik ol da la. Je len va -
gyunk, de ho gyan és mi lyen mér ték -
ben, mi lyen mi nő ség gel? 

A ma gyar or szá gi köz be széd ben a
ro má ni a i hoz vi szo nyít va alig je le nik
meg az egy ház – amennyi re ezt a mé -
di án ke resz tül mi itt Er dély ben ér zé -
kel jük. Egy na gyobb ese mény, akár
egy nem ze ti ün nep al kal má val, mely
szé les tár sa dal mi sze rep vál la lást igé -
nyel, fel so ra koz nak a po li ti ku sok, a
köz éle ti sze mé lyi sé gek, a ci vil szer ve -
ze tek, de hol ma rad nak az egy há zak?
A köz be széd ből szin te hi á nyoz nak,
ki vé tel, ha ka taszt ró fa hely zet ről van
szó, vagy va la mi egy há zi in gat lan nal
kap cso la tos pe res ke dés ről.

Per sze ke res het nénk ment sé get
er re az ál la pot ra: a negy ven év nyi
kom mu niz mus egy ház el le nes po li ti -
ká já nak kö vet kez té ben ki ala kult tár -
sa dal mi szo ci a li zá ció, a mé dia egy je -
len tős ré szé ben foly ta tott, szisz te -
ma ti kus és jól át gon dolt egy ház- és
val lás el le nes pro pa gan dát, a hí vő em -
be rek , lel ké szek, pa pok  min den na pos,
íz lés te len kigú nyo lását. 

Ment sé gek he lyett hol van azon -
ban a mea cul pa? Hisz passzí van el -
fo gad tuk a ne künk ki osz tott tár sa dal -
mi sze re pet, és nem vet tük fi gye lem -
be evan gé li u mi hi va tá sun kat és kül -
de té sün ket, hogy je le nít sük meg az
élő és hi te les ke resz tény sé get. Ne fe -
lejt sük el, ne künk nem a tár sa da lom
oszt ja ki a sze re pet és a fel ada tot, ha -
nem a min ket el kül dő Is ten. El ső sor -
ban őrá kell fi gyel nünk, hisz ez az el -
sőd le ges, köz pon ti fel ada ta az egy -
ház nak, mely Krisz tust kö ve ti.

A 14. he lyet tu do má sul vesszük. A
szán dék a vál toz ta tás ra meg van ben -
nünk, de eh hez nem tár sul tett, ma -
ga tar tá sunk nak, hoz zá ál lá sunk nak

ha tá ro zott meg vál toz ta tá sa. A vi lág
rend kí vül jól rá ér zett ar ra, hogy hi -
tel te len az éle tünk, mert tö rés van a
tet tek és el vek, a gya kor lat és az el -
mé let kö zött. Os to roz zuk ma gun kat,
csak hogy ott ma ra dunk a szán dék
szint jén. Nem in du lunk el a vál to zás
út ján, hogy meg te gyük az el ső lé pést.

„Ke resz tyén hí vek! Baj van a ke -
resz tyén ség gel!” – ír ta Sør en Ki er ke -
ga ard az 1800-as évek kö ze pén.
„Nyárs pol gá ri vá, ter mé sze tes sé,
könnyű vé vált. Pe dig ke resz tyén nek
len ni nem könnyű, ha nem na gyon is
ne héz. Ti ko moly ta la nul ve szi tek,
pe dig Is ten szi go rú. Ti fe lü le te sen ve -
szi tek, pe dig a ke resz tyén ség mély.
Ké nyel me sek vagy tok, pe dig a ke resz -
tyén ség nagy erő fe szí té se ket kö ve tel.
Fi gyel mez te tek min den kit: amit ál -
ta lá ban ke resz tyén ség nek tar ta nak,
az csak kis mér ték ben az, mert na -
gyon ne héz ke resz tyén nek len ni… 

A hit egye dü li meg tar tónk, nél kü -
le a szal ma szál ban is meg bot lunk, ve -
le he gye ket moz dít ha tunk meg. Mer -
je tek hin ni: ez nem is me ret, ha nem
az a meg győ ző dés, hogy sem élet,
sem ha lál nem vá laszt hat el Is ten sze -
re te té től. Gya ko rol já tok a ke resz -
tyén éle tet! Nem több is me ret, ha -
nem több cse le ke det vál toz tat ja meg
éle tün ket. Ja kab le ve lét Lu ther mel -
lé kes nek tar tot ta, pe dig mi lyen cse -
lek vő ke resz tyén volt! Ma ő is hang -
sú lyoz ná: az igé nek ne csak hall ga tói
le gye tek!… Krisz tust nem bá mul ni
kell, ha nem kö vet ni… A szim pa ti zá -
lás nem elég.”

Ne kem így jó, en gem még ki tart
A 14. hely mar gó já ra

É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Ima há za felszen te lé sé nek egy -
éves ju bi le u mát sem ün ne pel te
még a gyön gyö si gyü le ke zet, már -
is az egy ház ke rü let leg főbb dön -
tés ho zó tes tü le te, a köz gyű lés ta -
va szi ülé sé nek adott ott hont má -
jus 6-án. A gyü le ke zet lel ké sze,
Fa ta lin Hel ga min dent meg tett,
hogy a mint egy negy ven kül dött
és ér dek lő dő mél tó mó don, nyu -
ga lom ban és jól elő ké szí tett kö -
rül mé nyek kö zött vé gez hes se
mun ká ját. A négy órás ülé sen
ven dég ként Ká kay Ist ván, az or -
szá gos iro da igaz ga tó ja is részt
vett, aki a kom pe ten ci á já ba tar -
to zó kér dé sek ről nap ra kész in for -
má ci ók kal szol gált, kü lö nös kép -
pen az ok ta tá si in téz mé nyek át -
vé te lé vel kap cso lat ban, ami több
je len lé vő lel készt is érin tett.

Baran ka György nagytarcsai lelkész
nyi tó áhí ta ta után dr. Szé kács György
or szá gos ügyész, a gyü le ke zet pres -
bi te re mu tat ta be a leg töb bek ál tal
még nem is mert új ima há zat, il let ve
a ven dég lá tó gyü le ke ze tet és vá rost,
to váb bá – or szá gos ügyé szi mi nő sé -
gé ben – egy há zunk köz ér dek lő dé sé -
re szá mot tar tó kér dé se ket is érin tett.

A bi za lom fo gal mát he lyez te je len -
té se kö zép pont já ba dr. Fa bi ny Ta más
püs pök. Az Élő kö vek egy há za stra té -
gi á val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta:
„Meg kell al kot nunk a 2017-ig ter je -
dő rö vid tá vú, va la mint a kö rül be lül

2040-ig ter je dő hosszú tá vú stra té gi -
át. Eb ben a fo lya mat ban el ső he lyen
olyan tar tal mi kér dé sek kell, hogy áll -
ja nak, mint a misszió, a tisz ta ta ní tás,
a csa lá dok vé del me, az evan gé li kus
iden ti tás. Kö vet kez mény ként azon -
ban meg ke rül he tet le nek lesz nek a
struk tu rá lis kér dé sek is.” 

Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő ti zen há rom, fo lya mat ban le -
vő be ru há zá si mun ká lat ról szá molt
be, majd nyo ma té ko sí tot ta: azok a
gyü le ke ze tek nem szá mít hat nak az
or szá gos iro da, il let ve az or szá gos
pres bi té ri um se gít sé gé re, ame lyek
nem a sza bály ren de let sze rint in té -
zik a pá lyá za tuk ügyét. 

A fel ügye lő be szá molt az óz di egy -
ház köz sé get érin tő át fo gó vizs gá lat -
ról is, amely re a gyü le ke zet ko moly
anya gi ne héz sé gei mi att volt szük ség.
Két ség te len, hogy az or szág észak-ke -
le ti ré gi ó ját kü lö nö sen súj tó gaz da sá -
gi vál ság fo ko zot tan érin ti az ot ta ni
gyü le ke ze te ket is, ám a pon tat lan
ad mi niszt rá ció és a cél tu da tos egy ház -
me gyei se gít ség hi á nya is hoz zá já rul -
hat a gon dok hoz. Az egy há zi ve ze tő -
ség nem sze ret né, hogy a lel ké szek

anya gi okok ra hi vat koz va kény sze rül -
je nek vi lá gi ál lást vál lal ni. A me gyei el -
nök sé gek kel kar ölt ve kell a baj ba ju -
tott vagy lé lek szám ban zsu go ro dó
gyü le ke ze tek hosszú tá vú stra té gi á ját
át gon dol ni – be le ért ve a köz pon ti
lel ké szi fi ze tést és az egy ház köz sé gek
kö zöt ti szo li da ri tás gya kor la tát is.

A ke rü let ve ze tő sé ge két kér dés -
ben is kér te a köz gyű lés hoz zá já ru -
lá sát, hogy azok kal kap cso lat ban
elő ké szí tő mun kát foly tat has son az
es pe re si ta náccsal. Az egyik az idén
meg hir de ten dő teo ló gi ai pá lyá zat
té má já nak ki dol go zá sa. A má sik a je -
len té sek, sta tisz ti kák és zár szám -
adá sok egy re gya ko ribb ké se del mes
be kül dé se kor a gyü le ke ze tek kel
szem ben al kal maz ha tó szank ci ók
meg ha tá ro zá sa. A fe gyel me zet len sé -
gek nö vek vő szá ma az egy ház ve ze tés
min den szint jén sok időt és energiát
vész el a fon to sabb, lel ki épü lést
szol gá ló mun ká tól.

A gyű lé sen je len tést tett Blat nicz ky
Já nos Dániel ke rü le ti misszi ói lel kész
és Sel me czi La jos, a Gusz táv Adolf Se -
gély szol gá lat ke rü le ti fe le lő se is.

Dr. Cser há ti Pé ter ke rü le ti má sod -
fel ügye lő zá ró gon do la ta i ban ki emel te
az or szág és az egy ház meg úju lá sá ért
mon dott imád ság fon tos sá gát. Öröm -
mel szá molt be he lyet tes ál lam tit ká ri
fel ada tai so rán szer zett ta pasz ta la tá ról:
a mun ká ja so rán meg is mert ke resz té -
nyek kel nagy ál dás együtt dol goz ni.

A kö vet ke ző, őszi ke rü le ti köz gyű -
lést 2011. no vem ber 11-ére ter ve zik.

g HHÁ

Fő a bi za lom!
Köz gyű lés az Észa ki Egy ház ke rü let ben

Ve res Gá bor Bé kés ről szár ma zik, a mű vé -
sze ti szak kö zép is ko lát Sze ge den vé gez te
el. Ugyan csak Sze ged re járt ta nár kép ző fő -
is ko lá ra, ahol ma te ma ti kát ta nult, majd in -
nen ve ze tett az út ja Bu da pest re, a Kép ző -
mű vé sze ti Fő is ko lá ra, ahol Sza bó Iván és
Bor sos Mik lós ta nít vá nya volt. Leg meg ha -
tá ro zóbb fo ga dott mes te ré nek, atyai jó ba -
rát já nak a nem rég el hunyt Bor bás Ti bor
szob rász mű vészt tart ja, ne ki ál lít em lé ket
a szob ra in el he lye zett ap ró ál lat kák kal.
1993 óta a szom bat he lyi mű vé sze ti kö zép -
is ko la ta ná ra.

Szob ra it, köz té ri al ko tá sa it na gyon sze -
re tik a szom bat he lyi ek. Weö res Sán dor-
szob ra im már le gen dás ta lál ko zó hely, Kál mán Im re-szob rát pedig, amely a
Bu da pes ti Ope rett szín ház előtt áll, a vi lág je len tős ré szén is me rik – min de -
nütt, ahol az ope rett szer ző mű ve it játsszák. Vessző pa ri pá ja a szob rok
„hasz nál ha tó vá” té te le, a moz gás be épí té se, va la mint az, hogy al ko tá sai kre -
a tí vak le gye nek. Kü lön le ges ér zé ke van ah hoz, hogy el kép zel jen, el he lyez -
zen egy tár gyat az adott tér ben, ki ta lál ja, mi lyen anyag és meg mun ká lás il -
le ne a té má hoz. 

Ezt a cso dá la tos ké pes sé gét hasz nál ta ak kor, ami kor meg ál mod ta Rép ce -
lak el ső köz té ri szob rát, Lu ther Már ton port ré ját. 2009 vé gén ke res te meg
a vá ros a pá lyá za ti le he tő ség gel. Lu ther-szob ra az el ső szak rá lis té má jú al -
ko tá sa. Mint min den mun ká ja előtt, gon dos ta nul má nyok ba kez dett – ez -
út tal Lu ther ről, a val lás meg újí tó ról és a ki vá ló em ber ről. Ko ra be li áb rá zo -
lá sok ra ha gyat ko zott – ame lyek ből saj nos ke vés van –, ezek alap ján for mál -
ta meg a bronz mell szob rot. 

A kül té ri szob rok nál van egy szak mai fo gás: nem élet nagy ság ban, ha nem
an nál egy ne gyed del na gyobb ra ké szí tik őket. Er re azért van szük ség, mert ha
a mű sza bad té ren, egy ka rak te res, ma gas épü let mel lett áll, fé lő, hogy el tör -
pül. Ve res Gá bor a mell szob rát fe hér mész kő ta lap zat ra ál lí tot ta, a port ré hát -
te ré ül pe dig egy 240 cen ti mé ter ma gas mész kő táb lát épí tett, amely Lu ther
Már ton élet mű vé nek leg fon to sabb moz za na ta it idé zi fel. A ki lenc ven öt té -
tel pont jai lát ha tók az egyik ol da lon ma gyar, a má sik ol da lon né met nyel ven.
A ki lenc ven öt té tel re és az anya nyelv re for dí tott Bib li á ra utal az egy mást fe -
dő hát la pok for mai já té ka. A re a lisz ti ku san min tá zott, ci zel lált bronz port ré
eny hén jobb ra for dít ja a fe jét, a temp lom be já ra ta előtt köz le ke dők fe lé. 

A tel jes kő fe lü let matt-csi szolt ki vi te lű. A posz ta men sen lé vő név fel irat
40 mil li mé te res ne ga tív ba vé sett be tűk kel, a ki lenc ven öt té tel 14 mil li mé te -
res ne ga tív ba ho mok fújt be tűk kel ké szült. A mű vész a szo bor fel ál lí tá sát sze -
mé lye sen irá nyí tot ta.

Ve res Gá bor szob rász mű vész Lu the re Rép ce la kon
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A Ma gyar Köz tár sa ság lon do ni nagy -
kö vet sé gén a Ma gyar Köz tár sa sá gi
Ér dem rend kö zép ke reszt je ki tün te tést
ve het te át má jus 6-án Pát kai Ró bert,
az Egye sült An gol Nyel vű Evan gé li -
kus Egy ház nyu gal ma zott püs pö ke. 

A csa lá di as lég kö rű ün nep sé gen
há rom olyan ma gyar szár ma zá sú
sze mé lyi ség nek nyúj tot ták át a Sch -
mitt Pál köz tár sa sá gi el nök ál tal
ado má nyo zott ál la mi ki tün te té se -
ket, akik je len tős mér ték ben já rul tak
hoz zá a ma gyar ság tu dat meg őr zé sé -
hez, il let ve az anya or szág gal va ló

kap cso la tok ápo lá sá hoz. Dr. Lu cas-
Zol nai Edit jo gász (a Lon do ni Ma -
gyar Is ko la Plusz ve ze tő je) és Da róczi
Sa rol ta ta nár nő mel lett (képünkön
középen) a leg ma ga sabb el is me rés ben
– a ma gyar nyelv és kul tú ra ter jesz -
té se ér de ké ben vég zett mun ká já ért,
egy há zi és kö zös ség szer ve ző te vé -
keny sé gé ért, élet út ja el is me ré se ként
– a nyolc va na dik élet évét nem rég be -
töl tött Pát kai Ró bert ré sze sült, aki az
el múlt esz ten dő ben – Bu da pes ten –
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or dass La jos-dí ját is át ve het te.

4 e 2011. május 15. Evangélikus Életkeresztutak

A kon fir man du sok az in ter ne ten
tar tot ták a kap cso la tot a lel ké szük kel,
és a ká tét is így ta nul ták meg, az is -
ten tisz te let előtt egy órá val azon ban
már kö zö sen be szél ték meg a kon fir -
má ció rend jét. Ek kor be szél get tem
Lag set Fro dé val.

– Mit je lent a nor vég fi a ta lok szá -
má ra a kon fir má ció?

– Nagy ün ne pi ese mény ez a csa -
lá dokban, az is ten tisz te let után össze -
jön nek a csa lád ta gok, min den ki aján -
dé ko kat kap, és – mond juk így – par -
ti val is össze kö tik.

De per sze sok kal lé nye ge sebb az,
hogy a kon fir man du soknak és a szü -
lőknek egyaránt fon tos. A gyer me kek
büsz kék rá, bár ők fé lén keb ben nyi -
lat koz nak a kon fir má ci ó ról, a szü lők
sok kal könnyeb ben nyil vá ní ta nak
vé le ményt e té má ban. Tör té ne ti leg a
fel nőt té vá lás sal van kap cso lat ban a
kon fir má ció ak tu sa. Nor vé gia tör té -
nel mé ben ha gyo má nya volt an nak,
hogy a kon fir má ció után a fi a ta lok el -

hagy ták a csa lád ju kat, és mun ká ba
áll tak. Ter mé sze te sen ma már nincs
meg ez a tör té nel mi tra dí ció, te kin -

tet tel ar ra, hogy a fi a ta lok többnyire
to vább ta nul nak.

– Nor vé gi á ban hány éves kor ban
kon fir mál nak?

– Ti zen négy-ti zen öt éves kor ban
tör té nik a fel ké szí tés.

– Az ün ne pi is ten tisz te le ten Ön
vég zi – nor vég nyel ven – az ige hir de -
tés szol gá la tát. Mit emel ne ki pré di -
ká ci ó já val kap cso lat ban?

– Já nos evan gé li u má ból vá lasz tot -
tam a 6. fe je zet 66–69. ver sét. Né ze -
tem sze rint a leg fon to sabb do log,
amit el kel lett sa já tí ta ni uk a kon fir -
man du sok nak a ká té ból, a pé te ri
vá lasz: „Uram, ki hez men nénk?” Hogy
te hát tud ják, hogy ki az egyet len, aki -

hez me het nek. Spi ri tu á lis ér te lem ben
eh hez kell fel nő ni. Va la mi ilyes mi tör -
té nik a kon fir má ci ó ban.

g Pol gár di Sán dor

Nor vég és svéd kon fir má ció Pá pán

Erő söd je nek fel az ér té ke ket meg je -
le ní tő, jó szán dé kú egy há zi és ci vil
kez de mé nye zé sek, és ezek se gít sék
egy mást az egész Kár pát-me den cé -
ben – mond ta Szász fal vi Lász ló, a
Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -
nisz té ri um egy há zi, nem ze ti sé gi és
ci vil tár sa dal mi kap cso la to kért fe le -
lős ál lam tit ká ra múlt csü tör tö kön
Bu da pes ten, a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csa ál tal ren -
de zett szak mai kon fe ren ci án. A De
én és az én há zam né pe az Urat szol -
gál juk! cí mű, a csa lá dot a kö zép pont -
ba ál lí tó ta nács ko zá son a ko ráb ban
re for má tus lel kész ként szol gá ló ál -
lam tit kár rá mu ta tott: ta pasz ta la ta -
ik sze rint sok a pár hu za mos ság a ci -
vil és az egy há zi kez de mé nye zé sek
kö zött, és kö zü lük sok hal el egy idő
után.

A ren dez vény Ka lo ta Jó zsef or to -
dox ér se ki vi ká ri us nyi tó áhí ta tá val
kez dő dött; a kon fe ren ci án elő adók -
kal kép vi sel tet te ma gát a re for má tus,
az evan gé li kus, a bap tis ta és a me to -
dis ta egy ház, va la mint a Nagy csa lá -
do sok Or szá gos Egye sü le te.

A kon fe ren cia fő elő adó ja ként

Szász fal vi Lász ló hang sú lyoz ta: az
egy há za kat az ál lam stra té gi ai part -
ner ként ke ze li az élet szá mos te rü -
le tén, majd hoz zá tet te, az új alap tör -
vény ter mé sze tes nek te kin ti az ál lam
és az egy ház szét vá lasz tá sát, de a kö -
zös sé gi cé lok ér de ké ben ki je len ti,
hogy a két fél együtt mű kö dik a köz -
jó, a tár sa da lom fel emel ke dé se, il let -
ve a gaz da sá gi és mo rá lis vál ság le -
küz dé se ér de ké ben. 

Meg em lí tet te, hogy ta valy hoz ké -
pest idén tíz mil li árd fo rint tal jut
több az egy há zak tá mo ga tá sá ra. Az
egy há zi in téz mé nyek fi nan szí ro zá sa,
el té rő en az ed di gi gya kor lat tól,
egyen ran gú lett a töb bi in téz mé nyé -
vel – hív ta fel a fi gyel met. Utalt ar -
ra, hogy az ál lam „csa lád ba rát klí -
mát” igyek szik te rem te ni, ám ön ma -
gá ban a kor mány nem tud ja a prob -
lé má kat meg ol da ni, ezért az egy há -
zi és ci vil szer ve ze tek kel va ló együtt -
mű kö dést szor gal maz zák. A csa -
lád tá mo ga tá si rend szert „sar ka la -
tos tör vény ben sze ret nék be be to noz -
ni”, mert ed dig a kü lön bö ző kor má -
nyok „rán ci gál ták ezt a rend szert” –
fo gal ma zott.

Az ál lam tit kár meg je gyez te: a csa -
lád tá mo ga tás és a se gé lye zés kö zött
éles ha tárt húz a kor mány zat, ami
„meg ráz kód ta tá sok kal is jár”, ugyan -
ak kor sze ret nék el ér ni, hogy „a gyer -
me kek vál la lá sa ne je lent se egy út tal
a sze gény ség vál la lá sát”. Mint mond -
ta: „ak tív mun ká ból élő csa lá do kat
sze ret né nek”, ezért „a gyer me ke kért
élők nek és nem a gyer me kek ből
élők nek” a tá mo ga tá sát szor gal maz -
zák, és a mi nél ko ráb bi életkorban va -
ló gyer mek vál la lást ösz tön zik.

A kor mány mun ká já nak ered mé -
nye ként ér té kel te a kis ma mák fog lal -
koz ta tá sa után adott já ru lék ked vez -
mény és a csa lá di tí pu sú sze mé lyi jö -
ve de lem adó be ve ze té sét.

Szász fal vi Lász ló szólt ar ról, hogy
az új alap tör vény vé di a tu laj dont és
az em be ri mél tó sá got, va la mint a
mag zat éle tét, ame lyet a fo gan ta tás -
tól kell szá mí ta ni. Az új alap tör vény
vé di ezen kí vül a há zas ság in téz mé nyét
mint „fér fi és nő kö zöt ti, ön kén tes el -
ha tá ro zás alap ján lét re jött kö zös sé get”,
a csa lá dot pe dig a nem zet fenn ma ra -
dá sa alap já nak te kin ti – fűz te hoz zá.

d MTI

„Én és az én há zam né pe
az Urat szol gál juk!”

Ál lam i ki tün te tés Pát kai Ró bert nek
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b Nor vég éne kek dal la ma it kí sér te az or go na a hús vét ün ne pe utá ni el -
ső va sár nap – az az fe hér va sár nap – he té ben, múlt szom ba ton ko ra dél -
után a pá pai evan gé li kus temp lom ban. Észa ki evan gé li ku sok foglaltak
helyet a pa dok ban, két fi a tal lány kon fir mált az is ten tisz te le ten. A ven -
dé gek egyi ke a nor vég Lag set Fro de evan gé li kus lel kész volt. Tá bo ri
lel kész ként ő gon doz za az Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga i ban – így ha -
zánk ban – ál lo má so zó nor vég, il let ve svéd ka to nák csa lád ja it. 

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség női
mun ka ágá nak, a WI CAS-nek (Wo -
men in Church and So ci ety) az igaz -
ga tó ja, Elaine Ne u enfeldt a vaj da sá -
gi Ko vači cá ba (Ant al fal va) hív ta
össze a ke let-kö zép-eu ró pai ré gió
kép vi se lő it má jus 6–8-ára. A hely szín
ki vá lasz tá sa nem volt vé let len. Eb ben
a köz ség ben szol gál ugyan is An na
Pet rak lel kész nő, aki szer bi ai szlo vák -
ként há rom éven át mint ke let-eu ró -
pai ko or di ná tor se gí tet te a Genf ben
mű kö dő vi lág iro da mun ká ját. 

A hét vé gén mód nyílt ar ra is, hogy
a részt ve vők be pil lant has sa nak a több -
sé gé ben ma már szlo vá kok lak ta köz -

ség éle té be, amely kü lö nö sen is hí res
nép mű vé sze té ről.  

Az evan gé li kus női ta lál ko zó nak
egyik fel ada ta volt, hogy fel mér je,
mennyi ben vál to zott meg a ke let-kö -
zép-eu ró pai ré gi ó ban élők éle te, mi -
lyen új ki hí vá sok kal szem be sül nek a
tér sé günk ben élő asszo nyok. A két na -
pos ta nács ko zá son az el kö vet ke ző
há rom, il let ve hét év re vo nat ko zó an
ké szült el egy – a ma di va tos ki fe je zés -
sel él ve – „ak ció terv”, amely irányt szab
a WI CAS ré gi ón be lü li szol gá la ta i nak. 

Csak fel so ro lás sze rű en azok a té -
mák, ame lyek a ta nács ko zá son elő -
ke rül tek: a múlt fel dol go zá sa – gyó -

gyí tó em lé ke zés; ve ze tő kép zés;
misszió és dia kó nia; nők és sze gény -
ség; a sze líd ség ere je.

Az ak ció terv ki dol go zá sá ra azért
is volt szük ség, hogy irányt ad jon az
újon nan vá lasz tott női ko or di ná tor
szol gá la ta i nak. Fel ada tuk volt ugyan -
is a ko vači cai ta lál ko zó részt ve vő i nek
az is, hogy az el kö vet ke ző há rom esz -
ten dő re meg vá lasszák a ré gió új
össze kö tő jét. A tiszt sé get a har minc -
nyolc éves len gyel teo ló gus nő, Ag ni -
esz ka Godfre jów-Tar no górs ka töl ti
majd be, aki Krak kó ban él, ott ve ze ti
egy há za dia kó ni ai szol gá la tát.

g B. P. M.

Új női ko or di ná tor a régióban

A ma gyar nagy kö vet sé gen tar tott ki tün te té si ün nep sé gen Pát kai Ró bert ré -
gi ba rát ja, Sár kö zi Má tyás Lon don ban élő író (az Inforádió londoni tu dósítója)
– mint egy lau dá ci ó kép pen – a kö vet ke ző ket mon dot ta el (élő szó ban el -
hangzott gon do la ta it az Evan gé li kus Élet ké ré sé re fog lal ta írás ba):

2006-ban, ami kor még a Brit–Ma gyar Ba rá ti Tár sa ság el nö ke vol tam,
fel ve tet tem az egye sü let vá laszt má nyi ülé sén, hogy él ve a le he tő ség gel,
amit még John Ma jor mi nisz ter el nök ve ze tett be, mi sze rint bár ki ja va -
sol hat ki rá lyi ki tün te tés re ar ra ér de mes sze mé lye ket, ír junk kö zös le ve -
let Tony Blair kor mány fői iro dá já nak a Dow ning Street 10.-be, és ter jesszük
fel ki tün te tés re tár sa sá gunk ve ze tő sé gi tag ját, Pát kai Ró bert evan gé li kus
püs pö köt. A brit ural ko dó éven te két szer oszt ran go kat és ki tün te té se -
ket: új év kor, va la mint a szü le tés nap ján, túl nyo mó részt a mi nisz ter el nök
ja vas la ta alap ján, te hát a leg kö ze leb bi lis tá ra jut tas suk fel Ró ber tet, aki
pa pi szol gá la tán túl me nő en oly so kat tesz az egy re idő sö dő, im már brit
ál lam pol gár sá gú ang li ai ma gyar kö zös ség tá mo ga tás ra szo ru ló öre gei,
be te gei, el eset tei gyá mo lí tá sa te rén.

A fel ter jesz tés ben rá mu tat tunk, hogy ép pen fél év szá za da, 1956 vé gén
tíz ezer ma gyar me ne kül tet fo ga dott be Nagy-Bri tan nia, s ezek pél dá san
meg áll ták a he lyü ket, tu dá suk kal, szak má juk kal hasz nos pol gá ra i vá vál -
tak a szi get or szág nak. Az ang li ai ma gyar szer ve ze tek köz pon ti szer vét
Pát kai Ró bert püs pök ve ze ti, aki most lett het ven öt éves. Szép gesz tus
len ne, ha el nyer né a Bi ro dal mi Rend tisz ti fo ko za tá nak a tag sá gát. A le -
ve let a vá laszt mány min den tag ja alá ír ta.

A mi nisz ter el nök ség től gyor san ér ke zett a vá lasz, mi sze rint a fel ter jesz -
tés hez há rom, egy más tól mi nél füg get le nebb egye sü let aján lá sa szük sé ges.

Kap cso lat ba lép tünk te hát a nagy-bri tan ni ai evan gé li kus egy ház zal, és
az on nan már nyu ga lom ba vo nult Pát kai püs pök utód ja öröm mel ír ta meg
a sa ját aján lá sát, ki fejt ve, hogy Ró bert, mint a lu the rá nu sok pász to ra, hosszú
éve ken át min den egy ház tag leg na gyobb meg elé ge dé sé re ve zet te a nyá -
ját, és jó kap cso la tot ápolt az ang li kán test vé rek kel is, oly annyi ra, hogy
a can ter buryi ér sek ma gas ang li kán egy há zi ki tün te tés ben ré sze sí tet te.

Har ma dik ként ah hoz a ré gi ala pí tá sú, exk lu zív lo vag rend hez for dul -
tunk, amely nek véd nö ke a brit ki rá lyi ház egyik fő her ce ge. Szí nes dom -
bor nyo má sú le vél pa pír ju kon ír ta meg vá lasz ként a rend egyik fő em be -
re, hogy Pát kai Ró bert, mint a Szent Lá zár Rend lo vag ja, elöl jár a jó té -
kony cé lú és szo ci á lis mun ká ban, ér de mes az el is me rés re.

Ami kor a The Ti mes na pi lap négy tel jes ol da lon kö zöl te az új évi ki -
tün te tet tek lis tá ját, iz ga tot tan la poz tunk a kü lön bö ző ka te gó ri ák név so -
ra i ban a P be tű höz. Hi á ba. Ró ber tet a brit kor mány zat és az ud var min -
den igye ke zet el le né re mel lőz te. (Az 1956 óta brit ál lam pol gár rá vált sok
ezer ma gyar kö zül csak egy je les or vos pro fesszor ér de me it ismerték el
ki rá lyi ki tün te tés sel az évek fo lya mán.)

Az óta is bánt ez a do log. S ezért vet tem kü lö nös öröm mel an nak a hí -
rét, hogy szü lő ha zá ja ér té ke li, meg be csü li és ma gas ki tün te tés ben ré sze -
sí ti im már nyolc va na dik évét is be töl tött ba rá tun kat, Pát kai Ró ber tet.

Csil log olyan szé pen ez a ke reszt, mint az an gol Bi ro dal mi Rend me -
dál ja!…

Meg hí vó
Csa lá di csen des he tet szer ve zünk a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban jú ni us 27. és jú li us 2. kö zött. Té ma: dél előtt a Krisz -
tus-kö ve tés fon tos kér dé sei, dél után fe le ke ze ti ér té ke ink (meg hí vott elő -
adók). Az es ti evan gé li zá ci ós so ro za tot Ba li cza Iván tart ja. Gyer me kek -
nek, fi a ta lok nak kü lön prog ra mo kat is biz to sí tunk. Szer ve ző lel ké szek:
Hor váth-He gyi Oli vér és Hu lej Eni kő.

Rész vé te li díj 16 800 Ft (14 év alatt 8 400 Ft). Bő vebb in for má ció:
http://www.evan ge li kus.hu/Mem bers/ehu lej/csa la di-csen des het-pi lis -
csa ban. Je lent kez ni jú ni us 10-ig le het e-mail ben (hu le je ni ko@ya -
hoo.com), te le fo non (20/824-3397) vagy le vél ben (6000 Kecs ke mét, Sza -
bad ság tér 3.). Sze re tet tel vár juk!

H I R D E T É S

A svéd és a norvég konfirmandus Lagset Frode lelkésszel
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b Ta valy no vem ber ben ha tá ro zott
egy há zunk or szá gos pres bi té ri -
u ma (OP): bi zott sá got hoz lét re
az zal a fel adat tal, hogy dol goz -
zon ki egy olyan mo dellt, amely
hosszú tá von tud ja biz to sí ta ni a
lel ké szek nyug dí ját. A bi zott ság
el nö ké nek Mun tag And rást vá -
lasz tot ták. A rend szer mű kö dé -
sét sza bá lyo zó tör vény gya kor la -
ti lag ké szen van, a jö vő hét vé gén
tar tan dó zsi na ti ülé sen na pi ren -
den kí vü li be szél ge té sen fog lal -
koz nak ve le a kül döt tek, vég le ges
el fo ga dá sa ősz re vár ha tó. A szo -
li da ri tá si tör vény ről Mun tag
And rás sal, a zsinat nem lelkészi
elnökével be szél get tünk.

– Mi tet te szük sé ges sé az egy há zi
nyug díj rend szer át ala kí tá sát, il let ve
az új tör vény meg al ko tá sát?

– Ed di gi nyug díj rend sze rünk nek
két prob lé má ját fe dez te fel az egy -
ház or szá gos el nök sé ge. Az egyik az
volt, hogy nincs le ír va a nyug díj alap
mű kö dé se: például ki mennyi nyug -
dí jat kap, és mi lyen ha tá ro zat alap -
ján. A má sik gond pe dig az volt,
hogy a költ ség ve tés be bi zo nyí tot ta:
az a pénz, ame lyet a gyü le ke ze tek és
az or szá gos egy ház együtt er re a cél -
ra fel hasz nál, ke vés, a rend szert
hosszú tá von így mű köd tet ni koc ká -
za tos. Ezért ka pott meg bí zást el ső -
ként ifj. Zász ka licz ky Pál ar ra, hogy
ele mez ze a ren del ke zés re ál ló ada -
to kat, és al kos son egy olyan mo dellt,
amely ön fenn tar tó, il let ve ké pes
hosszú tá von biz to sí ta ni a nyug dí -
ja kat a lel ké szek szá má ra. Ezen  túl

azt az el já rás ren det is meg fo gal -
maz za az új tör vény, amely a nyug -
díj ki fi ze tést és az eh hez tar to zó
nyug díj ala pot ke ze li.

– A tör vény ere de ti leg már 2008-
ban élet be lé pett vol na, de az utol só
pil la nat ban he ves tá ma dás in dult el -
le ne. El len zői ar ról be szél tek, hogy a
be ve ze té se el vi sel he tet len anya gi ter -
het je len tett vol na sok gyü le ke zet
szá má ra. Jo gos volt-e az ag go da -
lom?

– Az ag go da lom tel je sen jo gos
volt. Meg is mer ve az ada to kat ar ról,
hogy mek ko ra lesz az or szá gos já ru -
lé kot ki vál tó nyug díj já ru lék, tud tuk,
hogy ez sok gyü le ke ze tet meg rop -
pan ta na anya gi lag. Ám az ere de ti el -
kép ze lés is tar tal ma zott sza bá lyo zást
a rossz gaz da sá gi hely zet ben lé vő
gyü le ke ze tek tá mo ga tá sá ról. Szá -
mí tot tam te hát a til ta ko zás ra, mert
is mer tem a szá mo kat, de úgy kép -
zel tem, hogy ma ga a gon do lat min -
den részt ve vő szá má ra vi lá gos. A
tör vény be ve ze té se előtt egyéb ként
egy év át me ne ti idő sza kot biz to sí tot -
tunk vol na a gyü le ke ze tek nek a fel -
ké szü lés re. 

Azért az ter mé sze te sen fel vet he -
tő, hogy a sze rep lők mi ért az utol só
pil la nat ban éb red tek fel, de úgy vé -
lem, hogy az éle tünk annyi ra bo nyo -
lult, hogy egy-egy kér dés ben ak kor
ak ti vi zá ló dunk, ami kor kö ze le dik a
ha tár idő. Ezért ma gya ráz ni tu dom a
hely ze tet, de men te ni nem.

– Ki kü szö bö li-e eze ket az ag go dal -
ma kat az át dol go zott tör vény?

– Meg győ ző dé sem, hogy igen.
Már a bi zott ság meg ala ku lá sa és
sze mé lyi össze té te le ga ran cia er re. Az
öt tag ból ál ló bi zott ság ba Bak Pé ter,

a Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye fel -
ügye lő je és az idő köz ben püs pök ké
vá lasz tott Sze me rei Já nos ka pos vá ri
es pe res-lel kész sze mé lyé ben ta got
de le gált az or szá gos pres bi té ri um; a

zsi na tot Bár dossy Ta más és jó ma gam
kép vi sel jük, és részt vesz a bi zott ság
mun ká já ban Csor ba Gá bor, az or szá -
gos iro da gaz da sá gi osz tá lyá nak ve -
ze tő je. A gré mi um kö zös fel ha tal ma -
zást ka pott a zsi nat elnökségétől és
az or szá gos pres bi té ri um tól, hogy te -
kint se át a te en dő ket, és egy mű kö -
dő ké pes rend szert hoz zon lét re. Mi -
u tán ez meg tör tént, ja vas la tot te -
szünk majd ar ra, hogy ki re mi lyen fel -
adat há rul a rend szer mű köd te té sé -
ben.

– Ho gyan va ló sul meg az új rend -
szer ben a tör vény leg fon to sabb ele me,
a szo li da ri tás?

– Két fé le kép pen is. Én szo li da ri -

tás nak gondolom azt, ami kor az
egy ház a sa ját lel ké sze i ről a mi ni mál -
nyug dí jon fe lül gon dos ko dik. A má -
sik ele me a szo li da ri tás nak az, hogy
a rászoruló gyü le ke ze te ket tá mo -

gat juk. Ez egy rész ről az or -
szá gos egy ház költ ség ve té -
sé ből tör té nik oly mó don,
hogy eb ből a for rás ból el ső -
sor ban a gyen gébb gyü le ke -
ze tek nek nyúj tunk anya gi
tá mo ga tást. Más részt pe -
dig meg pró bál tunk olyan
rend szert lét re hoz ni, hogy
az erő sebb, te he tő sebb gyü -
le ke ze tek tá mo gas sák a
gyen géb be ket. Ezek nek a
biz to sí té kok nak kö szön he -
tő en ta lán si ke rül el fe led tet -
ni a lel ké szek kel és gyü le ke -
ze tek kel azt a rossz kép ze tet,
amely az utób bi idő ben a
szo li da ri tá si tör vény hez kap -
cso ló dott.

– A ter vek sze rint a so ron
kö vet ke ző zsi na ton fo gad -

ták vol na el a tör vényt. Azon ban a hí -
rek ar ról szól nak, hogy ez nem fog
meg tör tén ni. Nem bo rul-e fel a jog sza -
bály el fo ga dá sá hoz szük sé ges me -
net rend a csú szás mi att?

– Re mél he tő leg a gyü le ke ze tek
nem fog ják meg érez ni ezt a ha tár idő -
csú szást. Ere de ti leg is 2012. ja nu ár 1-
jé vel lép ne élet be az új rend szer.
Csak a zsi na ti dön tés to ló dik egy ki -
csit ké sőbb re, de ősszel még min dig
lesz ele gen dő idő ar ra, hogy az ad mi -
niszt rá ció fel ké szül jön a tör vény be -
ve ze té sé re.

– Mi az oka en nek a csú szás nak?
– Az, hogy sok kal bo nyo lul tabb

hely zet előtt ál lunk, ami kor tisz táz -

ni akar juk en nek a kér dés kör nek
min den rész le tét, mint ere de ti leg
gon dol tuk. Sok olyan kö vet kez mé nye
is van egy ilyen lé pés nek, amely
nem kö tő dik ugyan szo ro san a szo -
li da ri tá si alap hoz, még is szük sé ges
ve le fog lal koz ni. Pél dá ul az adat be -
val lá si el já rá sok rög zí té se vagy az ar -
ról va ló gon dol ko dás, hogy mi ként
tud juk a lel ké szek fi ze té sé vel kap cso -
la tos hely ze tet meg ol da ni. Egy dur -
va költ ség ve tést már ké szí tet tünk,
amely ből nagy ság ren di leg lát sza nak
a ten den ci ák, de a rész le tes szá mí tá -
sok még hát ra van nak. Mind ez még
elég ko moly fel adat nak tű nik.

– A ta va lyi év re vo nat ko zó adat -
szol gál ta tás már be fe je ző dött. A lel -
ké szek nek a zár szám adá so kat és a
nép moz gal mi adat la po kat is to váb -
bí ta ni uk kel lett, így az ada tok el vi leg
ren del ke zés re áll nak. Vagy még sem?

– Az adat be val lá si fe gye lem egy -
há zunk ban még nem tö ké le tes, ezért
nem ke vés olyan gyü le ke zet van,
amely ről ke vés az in for má ci ónk. En -
nek kap csán egyéb ként van el gon do -
lá sunk, hogy mi le gyen azok kal a
gyü le ke ze tek kel, ame lyek ről nincs
ada tunk.

– Ezek sze rint ak kor a szo li da ri tá -
si tör vény nem is ke rül a zsi nat na -
pi rend jé re?

– Na pi ren den kí vü li be szél ge tést
sze ret nénk foly tat ni er ről a kér dés -
kör ről a zsi na ti ta gok kal, így az el -
hang zó vé le mé nye ket a bi zott ság
tag jai még be épít he tik az őszi zsi na ti
ülés elé ke rü lő tör vény szö ve gé be.

– Lesz szo li da ri tá si tör vény 2012.
ja nu ár el se jén?

– Igen, így ter vez zük.
g Kiss Mik lós

Az utol só si mí tá so kat vég zik a szo li da ri tá si tör vé nyen
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Bo hu nicz ky Sze fi a Nyu gat 1927. évi
egyik szá má ban mél tat ja Dé nes Gi -
zel la Cso dá la tos fa ze kas cí mű re gé -
nyét. Az írás sum má ja: „Ti pi ku san
ben ső asszony írás ez; aki sze re ti a pé -
csi csé szé ket, a szép sö tét tó nu sú eu -
zint, an nak két sze re sen ked ves.”

A Pé csett szü le tett Pozs gai Zsolt
drá ma írót, ren de zőt vá ro sá nak sze re -
te te haj lí tot ta az „úri as pro vin cia vá ros”
hí res sé vált fi á nak, Zsol nay Vil mos ke -
ra mi kus mű vész nek, nagy ipa ros nak
az élet his tó ri á ja irá nyá ba. Mert a
„ben ső asszony írás” a re ne szánsz lel -

kü le tű em be rek örö mét, bá na tát olyan
mély tar tal mak kal tár ta ol va sói elé,
hogy az ih le tett író em ber – Dé nes Gi -
zel la re gé nye ré vén – film jé ben fel tud -
ta mu tat ni a csa lád re gé nyek gya ra pí -
tó, meg őr ző és té koz ló nem ze dé ke i nek
örö kös küz del mét.

Az apa és két fia, majd az uno kák
haj la mai kerülnek abba a cse lek -
mény  vázba, amely egy vi rág zó bolt -
ból in dul, ahon nan a gye re kek – ki-
ki ál ma és vá gya sze rint – sod ród nak
vagy jut nak ide vagy oda. Ta más
pél dá ul edény gyár ba, Vil mos előbb
a fes tő áll vány elé, vé gül az ipa ros-mű -
vé szi la bo ra tó ri um ba, ahol az öles ke -
men ce lán gok „meg fej tik” a me cse ki
anya föld misz ti kus tit kát. De az idő -
gép fá rad ha tat lan; kü lön bö ző ál lo má -
sok ra so dor ja a csa lád tag ja it, a pol -
gá ri am bí ci ók szo kás rend je sze rint.
Vagy is: a fes tő mű vész ál mo kat dé del -
ge tő Zsol nay Vil mos egy kü lö nös
öreg olasz, Be ne det to se gít sé gé vel a
pé csi sző lő tő kék agya gá ban meg le li
a fé nyes zöld eo zin máz tit kát, báty -
ja, Ta más a ten ge ren túl ke re si bol do -
gu lá sát; köz ben sze rel mek szö vőd -
nek, gyer me kek szü let nek, és az

újabb nem ze dé kek ke re sik he lyü ket
a bie der mei er vi lág ban.

A föld sze re tő je cí mű film va ló já -
ban nem a Zsol nay csa lád éle tét kö -
ve ti nyo mon tör té net hű en, ha nem
egy tá gabb vi lá got igyek szik be mu -
tat ni: lé te zik ön cé lú és ön épí tő lá za -
dás. Vil mos az utób bit éli át; ma gán -
éle ti, szü lői és szak mai ku dar ca in át -
se gí ti hi te, egy sze ren csét len zu ha nás
miatti bé nu lá sá ból misz ti kus mó -
don ki gyó gyu ló fe le sé ge a jel le mét
acé loz za, meg szál lott sá ga még el -
len sé ge it is ma ga mel lé ál lít ja. Mi köz -

ben lá nya és fe le sé ge pa raszt lá nyok
szí nes nép vi se le té ről gyűjt mo tí vu -
mo kat, fia a té koz ló nem ze dé kek
so rá ba lép.

E cse lek mény tö re dék ből is ki ol vas -
ha tó, hogy a pre cíz do ku men ta riz -
must Pozs gai ke rü li, he lyet te in kább
a já ték film mű fa ji sza bá lya it kö ve ti,
vagy is a klasszi kus film épí tést fa vo -
ri zál ja; a Zsol nay „csa lád” his tó ri á ja
a ma gyar pol gár ság tör té ne té vé tá gul.

A né ző jó szív vel fo gad ta, hogy a
film he lyet ka pott a má jus 5–9. kö -
zött meg ren de zett 42. ma gyar film -
szem le prog ram já ban, mint olyan al -
ko tás, amely ben nem ren de zői ön ké -
nyek és kö vet he tet len sze szé lyek
játsszák a fő sze re pet, ha nem a
klasszi kus cse lek mény ve ze tés. (Bár
zá ró jel ben ér de mes meg je gyez ni,
hogy a misz ti kus vo nal ve ze tés nem
min dig si mult be le a ro man ti kus
tör té net be.) 

Ná dor fi La jos ope ra tőr gyö nyö rű
szí nek kel és kö ze li plá nok kal szol gál -
ta a ren de ző hu má nus mon dan dó -
ját. A ke men ce je le ne tek, a lán gok -
ban tes tet öl tő ala kok és for mák egy-
egy lel ki ál la pot ké pi leg re me kül

meg for mált tük rei vol tak. Ta lán ha
a kö ze lí té sek, a sven kek sza po ráb -
bak, a film ké pi han gu la ta még
szug gesz tí vebb.

Pozs gai Zsolt film je ar ra is jó pél -
da, hogy szí nész vá lasz tás sal is le het
csa tát nyer ni. E mű ben az apák és fi -
a k küz del mét nem a mé di u mok ál tal
el kop ta tott ar cok és fi gu rák je le ní tet -
ték meg. Őze Áron Zsol nay Vil mos -
ként na gyon meg győ ző volt. Kü lö nö -
sen ap já hoz fű ző dő el lent mon dá sos
kap cso la tát je le ní tet te meg ér zé ke -
nyen, új szí ne ket fel mu tat va. Az idő -

sö dő Őze-Zsol nay im -
már nem csak meg döb -
ben tő mó don ha son lí -
tott édes ap já hoz, Őze
La jos hoz, ha nem tö ké -
le te sen bi zo nyí tot ta: az
al ma nem esett messze
a fá já tól. Koncz Gá bor
apa ként a gya ra pí tó
kér lel he tet len sé gét
hang sú lyoz ta nagy te -
het ség gel, Gö rög Ta -
más a báty sze re pé ben
volt jó, míg Lux Ádám
mint a „Zsol nay-idea”
meg te rem tő je és őr ző -
je, a ma ga hig gadt ra ci -
o na liz mu sá val az ál -
lan dó sá got tes te sí tet te
meg. Auksz Éva üde,
majd szen ve dő, de
min dig bi zal mat árasz -

tó ar ca a fe le ség sze re pé ben im po ná -
ló volt; nagy kár, hogy a ho ni ka me -
rák el ke rü lik szép ar cát, ter me tét és
re mek re a gá ló ké pes sé gét. Jó volt is -
mét vász non lát ni a te het sé ges és
még min dig de ko ra tív Suny ovsz ky
Szil vi át, Te réz édes any já nak sze re pé -
ben. Ér de mes kü lön is szól ni Kézdy
György Be ne det tó já ról, aki egy szer -
re volt bölcs, obs kú rus, va rázs ló és
gyó gyí tó.

Az át la gos mo zi lá to ga tó is tud ja,
hogy a mai ma gyar fil mek készítői
sze rény anya gi le he tő sé gekkel gaz dál -
kod nak. Pozs gai Zsolt mind ezek el -
le né re jel me zek, dísz le tek dol gá ban
na gyon is ada ko zó volt; öröm mel lát -
tuk a jól meg kom po nált nagy pol gá -
ri en te ri ő rö ket, a ke men ce so ro kat, a
19. szá zad má so dik fe lé nek szí nes, jó
íz lés sel meg al ko tott jel me ze it, Pécs
ko ra be li, stí lu sos ut cá it, a Zsol nay-
ku ta kat és dísz épít mé nye ket.

Mint ol vas hat tunk ró la: A föld
sze re tő jé nek Pécs vá ros volt a fő me -
cé ná sa. Ez ör ven de tes. A vá ros ön ké -
pé nek ta lán egyik leg szebb tük re ez
a film.

g Pár kány Lász ló

42.  M A G YAR FIL M SZ E M LE

A föld sze re tő je
Pozs gai Zsolt „mo zi ja” Zsol nay Vil mos ról

b „Atyám, bo csáss meg ne kik…” –
Jó kai An na Kos suth-dí jas író nő
Jé zus utol só sza va i nak ak tu a li -
tá sá ról be szélt má jus 6-án az
Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány és a Ma gyar Nem ze -
ti Ga lé ria (MNG) ren dez vé nyén.
Az MNG Ext ra el ne ve zé sű prog -
ram tör té ne te sen az ala pít vány
110. ren dez vé nye volt.

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány és a Ma gyar Nem ze ti
Ga lé ria kö zös prog ram ján – az al ka -
lom szer ve ző jé nek, Ga lam bos Ádám -
nak nagy pén tek re írt gon do la ta it kö -
ve tő en – Jó kai An na, a szó ki mon dá -
sá ról is hí res Kos suth-dí jas író úgy fo -
gal ma zott, hogy ma nap ság gyak ran
fél re ér tel mez zük a jé zu si in tel met: a
csá szár nak igyek szünk meg ad ni, ami
az Is te né, és az Is ten nek, ami a csá -
szá ré. Kü lö nös ak tu a li tá suk a be ve -
ze tő ben el hang zot tak nak, hogy az

író nő az ér té kek fel bo ru lá sá ról épp
Mun ká csy Krisz tus-tri ló gi á ja előtt
be szélt.

Mind há rom ké pen szem be tű nő,
hogy leg na gyobb szám ban a bam bán,
kí ván csi an bá mész ko dó tö me get lát -
hat juk, amely nek lát vá nyos ság má sok
szen ve dé se, kül ső és bel ső tu sa ko dá -
sa. Jó kai An na pár hu za mot vont a
mai, ér ték rend nél kü li, Va ló Vi lág-né -
ző ge ne rá ció és a ké pen „Fe szítsd
meg!”-et ki ál to zó tö meg kö zött. Per -
sze nem csak ők sze re pel nek a fest -
mé nye ken, aho gyan ma sem re -
mény te len a hely zet. Min den ké pen
ta lá lunk olya no kat, akik át ér zik a
hely zet sú lyát és tra gé di á ját.

Az író nő rö vid fi lo zó fia tör té ne ti
ki te kin tés után rá vi lá gí tott, hogy a ke -
resz tény ség azért kü lön le ges a töb -
bi val lás hoz ké pest, mert azt vall ja,
hogy a te rem tő Is ten kor lá toz va ma -
gát, meg men tő ál do zat ként ér ke zik
a vi lág ba. Ez az oka, hogy a két ezer
év vel ez előt ti ese mé nyek va ló di for -
du ló pon tot je len tet tek az em be ri
tör té ne lem ben, hi szen a krisz tu si
ál do zat mély pont ja után fel emel ke -
dés kö vet ke zik.

„Atyám, bo csáss meg ne kik, mert
nem tud ják, mit cse lek sze nek.” Ho -
gyan ér vé nye sek ezek a sza vak ma?
Az elő adó ér tel me zé sé ben a ke resz -
tény ség ir ga lom, de mél tó ság is. Bo -
csáss meg azok nak, akik va ló ban
nem tud ják, mit cse lek sze nek. 

„Még ma ve lem le szel a pa ra di -
csom ban.” Jé zus nak a jobb ján füg gő
la tor hoz szó ló mon da ta a bű ne i ket
vé gül őszin tén meg bá nók re mény sé -
ge le het. De aki még ilyen kor sem
haj lan dó szem be néz ni tet tei kö vet -
kez mé nye i vel, azon Krisz tus sem
se gít het.

„Asszony, íme a te fi ad.” A sze re tet
im már túl lé pi a vér sé gi kor lá to kat.

„Én Is te nem, én Is te nem, mi ért
hagy tál el en gem?” Va ló sá gos em ber -
ként Krisz tus is át éli a mind nyá -
junk szá má ra is me rős el ha gya tott sá -
got, ami kor úgy tű nik, min den és
min den ki há tat for dít ne künk.

„Szom jú ho zom.” Érez tünk már lel -
ki szom jú sá got? Csil la pít ha tat lan, ál -
lan dó szom jú sá got va la mi után, ami

va la ha a mi énk volt? Az szom jas iga -
zán, aki ka pott már va la ha né hány
csöp pet. Ez az iga zi el ha gya tott ság.

„El vé gez te tett.” So kan fél re ér tik ezt
a mon da tot! Ez nem a le mon dás, fel -
adás só ha ja, ha nem az el vég zett
mun ka után meg nyug vó al ko tó fel -
ki ál tá sa: ami ért küld tél, meg tet tem.

„Atyám, a Te ke zed be adom lel ke -
met!” Az el ha gya tott vissza nye ri bi -
zal mát, tud va, hogy jó ke zek ben
lesz. Hi szen: „A ha lál az élet vé gén
nem pont, ha nem ket tős pont.”

Krisz tus hét sza va a ke resz ten vé -
gig ve zet éle tün kön. II. Já nos Pál pá -
pa mond ta: „Ke resz tény ként nem
az a dol gunk, hogy Krisz tus ke reszt -
jé hez lát vá nyo san oda áll junk, ha -
nem hogy a sa já tunk kal a vál lun kon
kö ves sük őt!”

A ke resz tény ség dol ga, hogy meg -
mu tas sa a dog má kon tú li, élő Is tent.
A mű vé szek fe le lős sé ge, hogy meg mu -
tas sák a vi lá gos sá got; ha nem ezt te -
szik, ak kor nem vég zik jól a dol gu kat. 

A leg na gyobb re mény ség az ígé ret:
„Ve le tek va gyok a vi lág vé ge ze té ig!”

g Kiss Ta más
For rás: evan ge li kus.hu

Jó kai An na Mun ká csy
mesterművei előtt

A nagy ér dek lő dés re va ló te kin tet -
tel a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban
meg hosszab bít va lát ha tó Mun ká csy
Krisz tus-tri ló gi á ja. A ki ál lí tás nyit -
va tar tá sá nak el ső öt hó nap ja alatt
több mint száz húsz ez ren te kin tet ték
meg az ere de ti leg áp ri lis vé gé ig
meg hir de tett tár la tot, ame lyet a ki -
ál lí tó in téz mény és a Mun ká csy
Ala pít vány au gusz tus 31-ig meg -
hosszab bított. 

A 19. szá za di ma gyar fes tő óri ás,

Mun ká csy Mi hály Krisz tus-tri ló gi á -
ja el ső al ka lom mal lát ha tó együtt
2010. no vem ber 23. óta Bu da pes ten.
A ki ál lí tás kü lön le ges sé gét az ad ja,
hogy a há rom óri á si mé re tű fest -
ményt olyan, a Ma gyar Nem ze ti Ga -
lé ri á ban őr zött, sa ját ke zű ki sebb
vál to za tok, va la mint más olaj- és
gra fi kai váz la tok kí sé rik, ame lyek
ed dig még so ha nem sze re pel tek a
nyil vá nos ság előtt.

d EvÉ let-in fó

Tri ló gia – pro lon gál va

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

A Bib lia le má so lá sá ba fogott egy ro -
bot a németországi Tri er ben: a múlt
pén te ken mun ká hoz lá tó ro bot nak ti -
zen egy hó nap ra van szük sé ge, hogy
szép írás sal pa pír ra vi gye a ke re ken 3,5
mil lió be tűt.

„Össze sen két ezer ol dalt fog te le -
ír ni em be ri se bes ség gel, mi köz ben
egy li ter tin tát és egy ki lo mé ter nyi pa -
pírt fo gyaszt el” – mond ta el Matt hi -
as Gom mel mé dia mű vész, aki kol lé -
gá i val, Mart ina Ha itz cal és Jan Zap -
pé val prog ra moz ta be a bib lia ro bo tot.

Bár ki éj jel-nap pal fi gye lem mel kí -
sér he ti a tri e ri dóm előt ti há rom szor
hat mé te res kon té ner ben dol go zó fél -
ka rú ro bo tot mun ka köz ben. Az írást
egy ka me ra is fo lya ma to san kö ve ti.

A bib lia ro bot ép pen a Szent Kön -
tös-za rán dok lat ra va ló elő ké szü le ti év

hi va ta los kez de te kor látott ne ki az
írás nak. „Szent fel ada tá val” pe dig
ép pen a val lá si ün nep re ké szül el,
amely a vá ra ko zá sok sze rint egy -
mil lió za rán do kot csa lo gat a leg ré -
gibb né met vá ros ba. 2012. áp ri lis
13. és má jus 13. kö zött lesz ugyan is
lát ha tó eb ben az év ez red ben elő -
ször az a kön tös, ame lyet a ha gyo -
mány sze rint Jé zus a ke reszt re fe szí -
tés előtt vi selt.

A Szent Kön töst Szent Ilo na csá -
szár né hoz ta ma gá val a Szent föld ről,
és küld te el Tri er be. Az öl tö zék ál ta -
lá ban nem lát ha tó, el zár tan, a dóm egy
kli ma ti zált erek lye tar tó já ban őr zik,
sza bály ta lan idő kö zön ként pe dig za -
rán dok la to kat tar ta nak a meg te kin té -
sé re. Leg utóbb 1996-ban ál lí tot ták ki.

A bib lia ro bo tot elő ször 2007-ben,

Karls ru hé ben mu tat ták be. Az óta
Se vil lá ban le má sol ta a Bib lia spa nyol
ver zi ó ját, Por tu gá li á ban pe dig a por -
tu gál vál to za tot, de „be ve tet ték” már
Svájc ban és Auszt ri á ban is. Ősszel a
tri e ri ro bot egy má sod pél dá nyát
Lon don ba, a West mins ter-apát ság -
ba vi szik, hogy má so la tot ké szít sen
Ja kab ki rály Bib li á já ról is.

A ro bot ál tal ed dig el ké szí tett bib -
lia ira to kat te ker csek for má já ban őr -
zik az ar chí vu mok ban. A tri e ri irat -
tal azon ban más lesz a hely zet. „Ha
el ké szül, a te ker csek ből kö tött Bib -
li át ké szí tünk” – mond ta Mic ha
Flesch, a tri e ri püs pök ség kul tu rá lis
meg bí zott ja. A kész, negy ven öt ki lo -
gram mos köny vet az után 2013-ban
ki ál lít ják a tri e ri dóm mú ze um ban.

d MTI

A Bib lia má so lá sá ba kezd egy ro bot Tri er ben
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Szin te hal lom Pál Fe ri atyát, ahogy ott áll a pó -
di u mon (vagy a va sár na pi mi sén a szó szé ken).
Hang já ban egy szer re buj kál mo soly és ko moly -
ság, aho gyan a fi a tal fel nőt tek leg ége tőbb
kér dé se i re pró bál vá laszt ad ni (vagy az evan -
gé li u mot hir de ti a gyü le ke ze té ben). Mind össze
a feb ru á ri Szél ró zsa-utó ta lál ko zón volt al kal -
mam élő ben is „tesz tel ni”, hogy ami kor meg -
szó lal, a ró la szó ló hí resz te lé sek nek meg fe le -
lő en – a leg újabb ko -
ri te het ség ku ta tó
mű so rok be vett for -
du la tá val él ve – va ló -
ban „át jön-e” a sze -
mé lyi sé ge. (A vá lasz
ha tá ro zott igen.) Ez
az egy sze ri él mény
azon ban olyan ma ra -
dan dó nak bi zo nyult,
hogy most, ami kor
leg újabb, A füg gő ség -
től az in ti mi tá sig –
Vágy, él mény, kap -
cso lat cí mű köny vét
bú jom, egy re az az
ér zé sem, mint ha
nem is én ol vas nám a
so ro kat, ha nem szé -
les gesz tu sok kí sé re -
té ben az ő szá já ból
hal la nám a le ír ta kat.

Gut man Be á nak, a
kö tet szer kesz tő jé nek
elő sza va sze rint a sok át dol go zás és ki egé szí tés
nyo mán a vég le ges szö veg alig-alig em lé kez tet
az ere de ti, az el múlt évek ben kedd es tén ként a
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem nagy elő adó -
já ban el hang zott elő adá sok ra. Akár így van, akár
nem, egy biz tos: a ko ráb bi vá lo ga tott ma gas ug -
ró nem (ez út tal sem) ve ri le a lé cet…

Pe dig a té ma, mond hat ni, le rá gott csont.
Mert ki ne hal lott vol na még pél dá ul ar ról,
hogy nem túl fe le lős ség tel jes lé pés pusz tán a
tes ti von za lom ra ala poz ni egy há zas sá got,
hogy a tár sunk nak va ló ki szol gál ta tott ság
sem mi kép pen nem egész sé ges, vagy hogy
sok év nyi együtt élés után ter mé sze tes, hogy

nem ugyan olyan min den, mint volt a kap cso -
lat el ső, lán go ló hó nap ja i ban… (Biz ta tás kép -
pen: ahogy egy re job ban el mé lyül, még „ró zsa -
szí nebb” le het!)

Még is: a jól fel épí tett kö tet ben az óbu dai Kö -
vi Szűz Má ria-temp lom plé bá no sa – egy ben a
Sem mel weis Egye tem Men tál hi gi é né In té ze té -
nek mun ka tár sa – az evi den ci á kat új sze rű
meg vi lá gí tás ba he lye zi, és ma gya rá za ta it sa já -

tos, az élő be szé det
idé ző kön tös be bur -
kol ja. Köz ben jócs -
kán me rít lel ki gon -
do zói ta pasz ta la ta i -
ból, il let ve a gyer -
mek- és fel nőtt mi sé -
ken szer zett él mé -
nye i ből is – és ön ma -
gát sem fél „ki te re -
get ni”.

S hogy a majd há -
rom száz ol da lon
pon to san mi lyen kér -
dé sek re is kap hat vá -
laszt az ol va só? Íze lí -
tő ül áll jon itt né hány
sor a könyv hát só bo -
rí tó já ról: „Mi től vá lik
egy ta lál ko zás meg -
hit té és egy kap cso lat
ben ső sé ges sé? Mi ben
kü lön bö zik egy meg -
hitt kap cso lat a társ -

füg gő ség től? Tény leg igaz, hogy az in ti mi tás -
ból va la ki nek több kell, más nak ke ve sebb is elég
be lő le? Hogy le het sé ges az, hogy egy szer re
vágy ha tunk utá na, és fél he tünk is tő le? A
meg hitt ség egy va rázs lat, ami vel né ha meg aján -
dé koz az élet, vagy te he tünk is azért, hogy az
in ti mi tás ma gá val ra ga dó él mé nye i ben gaz dag,
tar tós, ben ső sé ges kap cso la tunk le gyen?”

g – vi tá lis –

Pál Fe renc: A füg gő ség től az in ti mi tá sig – Vágy,
él mény, kap cso lat. Kulcs lyuk Ki adó, Bu da -
pest, 2010. Ára 3150 fo rint.

A füg gő ség től az in ti mi tá sig
Ké sei le ve lé ben ag gá lyos ko dik a nagy író:
„Nem tu dom, hogy ol vas sa-e majd a mű ve i met
va la ki száz év múl va, vagy már száz nap múl -
va el fe lej tik őket.” A fel mé ré sek sze rint ma is
az egyik leg nép sze rűbb író Lev Tolsz toj (1828.
szep tem ber 9. – 1910. no vem ber 20.).

Sír ján Jasz na ja Pol ja ná ban min dig van friss
vi rág. Tolsz toj zöld pá zsit tal bo rí tott hal ma,
amely kis tisz tás kö ze pén dom bo ro dik, és
szin te ket té haj lik a kö ze li két ma gas fa, a vi lág
egyik leg gyö nyö rűbb sír ja. Név te len sé ge mi att.
A kö zel ben sze dett vad vi rág min den már -
vány nál és bronz nál éke sebb bi zo nyí ték a nem
fe le dett nagy ság ra! Fen sé ges né ma ság ez: a nagy
ha lott hall gat ja az er dei szél zú gá sát, és üzen
mély csend jé vel az élők nek.

Tolsz toj hosszú éle té ben azon fá ra do zott,
hogy kö ze lebb hoz za egy más hoz az em be re ket.
Ha tal mas élet mű vét ez ha tot ta át: az em be ri -
ség bol do gí tá sá nak vá gya. Ma, egy év szá zad -
nál is több idő el tel té vel, ki csit na iv nak tű nik
ez, de hitt eb ben, és ami még fon to sabb, szün -
te le nül tett is ér te. Az if jú gró fot 1856-ban a
polja nai job bá gyok fel sza ba dí tá sá nak ter ve
fog lal koz tat ta. Is ko lát ala pí tott, a pa raszt gye -
re ke ket ta ní tot ta. Ta nul má nyoz ta a nép ok ta -
tást; meg je len tet te ábé cés köny vét. Részt vett
a rja za nyi kor mány zó ság éhe ző i nek a meg se -
gí té sé ben…

Per sze ezek a „ki sebb” dol gok, az iga zi tet -
tet még is csak az írói mű vek je len tik. A Há -
bo rú és bé ke (1867), az An na Ka ren ina (1878),
az Ivan Il jics ha lá la (1886), a Fel tá ma dás
(1899). (Ho no rá ri u mát a Ka na dá ba te le pült ül -
dö zött du ho bo rok nak aján lot ta föl.) Egy-
egy dá tum, de a nagy re gé nyek mö gött négy-
öt éves meg fe szí tett mun ka áll. A reg gel el -
ső fé nye i nél már dol go zott, ké ső dél utá nig, az -
után pi he nés kép pen az anyag gyűj té sen fá ra -
do zott. Ha kel lett, a bo ro gyi nói csa ta tér re uta -
zott, hosszú, fá rasz tó uta kon.

A Há bo rú és bé ke volt éle tem leg na gyobb
ol vas má nya. Min den ben ne van. Tolsz toj
nagy sá gá nak tit ka. Ná la a hő sök sor sát er köl -
csi mi vol tuk mi nő sé ge szab ja meg.

Tolsz toj ha tal mas el mé je nem tu dott meg -
bir kóz ni ko rá nak al jas sá ga i val. Ezért me ne kült
el ott hon ról (1910. ok tó ber 28-án). A ha mis és
ál szent ta nít vá nyok elől, a fa ri ze u sok mi att, akik

kí mé let le nül fe jé re ol vas ták ta na it és azok
tart ha tat lan sá gát.

Ma gam elé kép ze lem az írót: a meg eny hült
rossz idő ben, a ha vas la tyak ban föl kel és el in -
dul. Csiz ma és ko pot tas nagy ka bát raj ta, ezüst
sza kál lát lo bog tat ja a haj na li szél. Az egész vi -
lág fi gye li, de ő ren dít he tet len. Bár mi lyen öreg
is, nem lesz áru ló. A nyolc van két éves ag gas -
tyán „fu tás” köz ben, a hu za tos vo na ton tü dő -
gyul la dást ka pott. A ri adt ál lo más fő nök egy szo -
bát adott ne ki, ott fe küdt, hal dok lott egy hé ten
át. Dol go zott az utol só pil la na tig. Nap ló ját ír -
ta és ja ví tot ta, szál kás be tűk kel je gyez te föl: „Vál -
jék min den a má sok hasz ná ra!”

Íme Lev Tolsz toj, a vi lág iro da lom egyik
leg na gyobb ja. Leg tel je sebb író ja. Csiz más,
min dig fi gye lő pa raszt em ber, aki te kin te té vel
föl szá rít ja az er dei tisz tást, nagy akolt kép zel
a kö ze pé be, hogy be te rel je és erős kar ja i val vi -
gyáz za az em be ri sé get.

g F. F. L.

A tel jes élet
Lev Tolsz toj ra em lé kez ve

„Gye rek ko rom óta a könyv a leg ér -
té ke sebb jó szág. Az volt apám cse -
kély ke gaz da sá gá ban is. Ha mi egy jó
könyv be fog tunk – én ol vas tam, ő
hall gat ta –, vár hat ták a bi va lyok az
ita tást.” Ká nyá di Sán dor ír ta ezt a
ked ves em lé ke zést, épp negy ven év -
vel ez előtt. Hoz zá te het jük: mi lyen
sze ren cse, hogy így tör tént, mert a
lom ha bi valy igény te len, s így min dig
ma radt idő e ne mes szen ve dély re.

Ne künk is ezt a fe ke te „szik la ál la -
tot” kel le ne tar ta nunk, ha Ká nyá di-
kö te tet veszünk a ke zünk be. Akár hol
 la poz zuk föl, sor jáz nak a fá jó-szép
ver sek: a nagy ga lamb fal vi ár va ság ról,
a ko lozs vá ri ta vasz ról, a re for má tus
kol lé gi um di ák éve i ről, el ső kö te te, a
Vi rág zik a cse resz nye fa meg je le né sé -
nek (1955) az örö mé ről…

Ke re sem leg ked ve sebb ver sét egy
ré gi vá lo ga tás ban. Ho vá lett? Nincs
ben ne? Itt van, csak nem gon dol tam,
hogy 1968-ban ve tet te pa pír ra. Kós
Ká roly arc ké pe alá: „Haj lé kot Is ten -
nek, / haj lé kot em ber nek / kő ből, fá -
ból / há zat, / rak tál a lé lek nek / kő -
nél, cse re fá nál / erő sebb igék ből / vá -
rat. // Áld jon ér te Is ten, / áld jon ér -
te em ber; / Is ten s em ber / dol ga. /
Fa lak omol hat nak, / kö vek is vás hat -
nak, / ma gas lik, nem por lad / a
meg tar tó pél da. // Ba ráz dált or cád -
ról / az idő alá foly, / mint az ol va dó
hó / a vén Mag urá ról.”

Áp rily La jos, Jé kely Zol tán, Szi lá -
gyi Do mo kos, Lász ló ffy Ala dár, Sü tő
And rás, Szé kely Já nos, Pás kán di Gé -
za, Beke György az er dé lyi sé get „vi -

lág fi gye lő te tő vé” emel ték. A va rázs -
la tos tá jat, ar cha i kus és tör té nel mi
ha gyo má nyo kat, gon do kat, örö mö -
ket vál lal va épí tet ték élet mű vük cent -
ru má ba.

Ká nyá di Sán dor mél tó a nagy elő -
dök höz: az egész ma gyar nyelv te rü -
le ten a leg sze re tet tebb és -fél tet tebb
alak ja iro dal munk nak! Val lo má sos
sors köl té sze te szin te be lénk ége ti a
ki sebb sé gi lét fáj dal mát. És re mény -
te len re mé nyét is. Kró ni kás, zsol tá -

ros ének ez, egy szál fu ru lya tö ré keny
hang já nak kí sé re té vel.

A Kü kül lő, a Nyi kó, az Olt, a Ma -
ros, a Har gi ta övez te gyö nyö rű táj
tün dö köl eb ben a vers ha zá ban. Fal -

vak és a pa rasz ti vi -
lág ne héz és tisz ta
éle te. És újab ban
Bu da pest em ber -
dzsun ge le. A Vár -
ne gyed ódon-szép
há zai, a Döb ren tei
tér, ahol annyi után -
já rás után vég re áll a
ha tal mas har gi tai
szik la da rab, ame lyet
a Szé kely föld ről szál -
lí tot tak ide, a köl tő
ré gi ked ves ál ma. A
kút hűs vi ze úgy olt -
ja a ván dor szom ját,
ahogy név adó já nak,
Be ne dek Elek nek örök
me séi.

Bi zony re pül az
idő. Két éve, hogy
nyolc va na dik szü le -
tés nap ján egy nem -
zet kö szön töt te. Író -
tár sak, ba rá tok, gye -
rek ver se i ért ra jon -
gó ki csi nyek. Nem

tu dom: ma radt-e az ün ne pi vö rös -
bor ból? Sül-e friss po gá csa? Mi vi -
szünk a leg job bik ból, hogy kö szönt -
sük egyik leg na gyobb köl tőn ket: Is -
ten él tes se a nyolc van két éves, örök -
if jú Ká nyá di Sán dort! 

g Feny ve si Fé lix La jos

Köl tő a har gi tai kőnél
Ká nyá di Sán dor szü le tés nap já ra

b Szü le tés na pi tor ta, új, kék szí nű
egyen ru ha, ju bi le u mi kon cert,
fo tó ki ál lí tás, de leg in kább az
együtt lét és a kö zös ének lés – ki -
ra ga dott mo men tu mok a nagy -
tar csai Ju bi la te gyü le ke ze ti
ének kar meg ala ku lá sá nak har -
min ca dik év for du ló ját ün nep lő
nap ból. A má jus 8-ai va sár nap jó
al kal mat te rem tett a há rom év -
ti zed örö me i nek fel idé zé sé re és
– az át élt ne héz sé gek el le né re is
– a há la adás ra.

A dél előt ti is ten tisz te le ten Gáncs
Pé ter el nök-püs pök szol gált ige hir de -
tés sel. A jó pász tor ról
szó ló pré di ká ci ó ja so -
rán nem kis de rült sé -
get és meg ha tott sá got
oko zott az a ka sza -
nyél ből fa ra gott pász -
tor bot, ame lyet még
egy ko ri gyü le ke ze té -
től ka pott püs pök ik ta -
tá sa al kal má val. A szó -
szék re fel vitt „szer -
szám” nem csak a tar -
csai szol gá la ti évek re
em lé kez tet te a Dé li Egy ház ke rü let lel -
ké szi ve ze tő jét, de fel idéz te a Ju bi la -
te meg ala ku lá sát is. A kó rus ugyan -
is Gáncs Pé ter har minc év vel ez előt ti
lel kész ik ta tá sá ra ala kult.

A kö zö sen el fo gyasz tott ebé det
dél után ju bi le u mi kon cert kö vet te. A
ze nés áhí ta ton az utób bi évek ben
össze té te lé ben és ne vé ben is meg vál -
to zott ün nep lő ének kar szol gált. Bár

a pé ce li gyü le ke ze ti ka ma ra kó rus sal
egye sült kar im már a Nagy tar csa–pé -
ce li kó rus, rö vi dít ve NaP kó rus ne vet
vi se li, jel sza vuk, a Ju bi la te!, az az Ör -
vend je tek! meg ma radt. A más fél órás
kon cer ten Bá lint Ág nes kar ve ze té sé -
vel ré gi és új da ra bok egy aránt te rí -
ték re ke rül tek. Az egy be gyűl tek örö -
mé re – egy ze ne szám ere jé ig – a kó -
rus ala pí tó és év ti ze de kig kó rus ve ze -
tő Bá lint Jó zsef is fel lé pett a kar ve ze -
tői do bo gó ra.

A kon cert má so dik fe lé ben Baran -
ka György he lyi lel kész igei kö szön -
tő je után a temp lom pa dok jócs kán
ki ürül tek – a kék egyen ru hás ének -
kar ugyan is ki egé szült azok kal az egy -
ko ri kó rus ta gok kal, akik je len vol tak

a ju bi le u mi na pon. A kö zö sen el éne -
kelt két ze ne szám mél tó há la adás volt
a há rom év ti ze dért.

g bo dazs –

A kó rus ala pí tó Bá lint Jó zsef fel és
csa lád já val ké szült in ter júnk az Evan -
gé li kus Élet má jus 1-jei lap szá má ban
ol vas ha tó.

Éne kel ve há lát ad ni
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Az aláb bi ak ban ezt a négy új szol gál -
ta tást – amellyel re mé nyek sze rint az
Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat hoz zá -
já rul a tér ség szo ci á lis prob lé má i nak
csök ken té sé hez – mu tat juk be ol va -
só ink nak.

1. Jel ző rend sze res há zi

se gít ség nyúj tás

A jel ző rend sze res há zi se gít ség nyúj -
tás a szo ci á lis alap el lá tás ke re té ben
a te rü le ti el lá tás hoz tar to zó szol gál -
ta tás, amely az Ótemp lo mi Sze re tet -
szol gá lat il le té kes sé gi te rü le tén sa ját
ott ho nuk ban élő, egész sé gi ál la po tuk
és szo ci á lis hely ze tük mi att rá szo ru -
ló, a se gély hí vó ké szü lék hasz ná la tá -
ra ké pes idős ko rú vagy fo gya té kos
sze mé lyek, il let ve pszi chi át ri ai be te -

gek ré szé re ön ál ló élet vi te lük fenn -
tar tá sa mel lett fel me rü lő krí zis hely -
ze tek el há rí tá sá ra nyúj tott el lá tás.

Mind azok szá má ra, akik a la ká su -
kat nem ké pe sek tar tó san el hagy ni,
vagy nél kü lö zik a csa lá di  gon dos ko -
dást, a ter mé sze tes biz ton sá gi tá -
masz tó rend sze rük mel lett lép be a jel -
ző rend sze res há zi se gít ség nyúj tás.
Elő se gí ti, il let ve le he tő vé te szi az
akut prob lé mák azon na li vagy rö vid
időn be lü li meg ol dá sát, az el ma gá -
nyo so dott el lá tot tak köz vet len kap -
cso lat tar tá sát az el lá tó in téz ménnyel.
Az el lá tot tak a se gély hí vó val vagy akár
a pá nik gomb bal je lez het nek rosszul -
lét, la ká son be lü li bal eset vagy be tö -
rés ese tén. A rend szer be ve ze té se
je len tő sen nö ve li az el lá tot tak biz ton -

ság ér ze tét, a gyors fel is me rés csök -
ken ti az egész sé gi ár tal ma kat, hoz zá -
já rul a jobb élet mi nő ség hez.

2. Fo gya té ko sok nap pa li klub ja

A fo gya té kos sze mé lyek nap pa li el -
lá tá sá nak cél ja hét fő től pén te kig na -
pi nyolc órá ban ál lan dó gon do zói fel -
ügye le tet, sze mély re sza bott gon -
do zást, fog lal koz ta tást, fej lesz tést,
ét ke zé si le he tő sé get nyúj ta ni a szol -
gál ta tást igény be ve vők nek. A mi kö -
zös sé günk ben a fo gya ték kal élők
meg ta pasz tal hat ják a va la ho va tar to -
zás él mé nyét, és a test re sza bott se -
gít ség ál tal a ná lunk töl tött időt
hasz nos nak és tar tal mas nak él he tik
majd meg. A klub az új épü let eme -
le ti ré szé ben van, lift tel is meg kö ze -
lít he tő. A kör nye zet fo ko zot tan biz -
ton sá gos és aka dály men tes. Igé nyes,
szép cso port szo ba és jól kép zett
szak em ber gár dánk vár ja a je lent ke -
zé se ket.

El ső sor ban ott ho nuk ban élő, 18.
élet évü ket be töl tött, ön ki szol gá lás -
ra rész ben ké pes vagy ön el lá tás ra
nem ké pes, fel ügye let re szo ru ló fo -
gya té kos sze mé lye ket vá runk. Klu -
bunk hét köz na po kon reg gel 7 és
dél után 17 óra kö zött áll nyit va.

3. De mens sze mé lyek nap pa li

el lá tá sa

Szin te mind annyi unk csa lád já ban
vagy szű kebb-tá gabb is me ret sé gi
kö ré ben van nak idős em be rek. So ku -
kat rég óta is mer jük, és a min den na -
pi ro ha nás ban, amely az összes ener -
gi án kat fel emész ti, ész re sem vesszük,
hogy las san „meg vál toz tak”. Gon -
dol ko dá suk le las sult, fe le dé ke nyek,
nem ol vas nak, nem főz nek, mert
„nincs ked vük”, „rossz a sze mük”,
nem moz dul nak ki ott hon ról, és ha
hir te len tá madt lel ki is me ret-fur da lás -
tól in dít tat va pró bá lunk va la mit vál -
toz tat ni éle tü kön, ked ves, de ha tá ro -
zott sze líd ség gel há rí ta nak el, mond -
ván: „Jó ez ne kem így is, fi am.”

A de men cia a szel le mi ké pes sé gek
ha nyat lá sá nak tü net cso port ja. Tü net -
cso port te hát, amely min dig va la mi -
lyen be teg ség kö vet kez mé nye. Kó ros
mér té kű fe le dé keny ség, a gon dol ko -
dás – fő ként az íté let al ko tás – za va -
ra, ké sőbb a be széd, írás, szá mo lás
ká ro so dá sa, majd ha olyan be teg ség
okoz za, mely ma ga is fo lya ma to san
sú lyos bo dik, sok egyéb tü net is meg -
je len het.

Az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat
cél ja, hogy hét köz nap na pi 8 órá ban
ál lan dó gon do zói fel ügye le tet, sze -
mély re sza bott gon do zást, fog lal -
koz ta tást, ét ke zé si le he tő sé get nyújt -
son az igény be ve vők nek.

Nem csak tér sé günk ben, de saj nos
or szá go san is na gyon ke vés a de mens
sze mé lye ket el lá tó nap pa li in téz -
mény. Ez a be teg ség pe dig egy re
több idős em bert érint, a kór kép re
jel lem ző tü ne te ik hol hir te len, hol fo -
ko za to san ala kul nak ki. Az a ta pasz -
ta lat, hogy ez a be teg ség sú lyos ter -
he ket ró az érin tett csa lá dok ra. Lát -
va a sze re tett hoz zá tar to zót, sok
csa lá dot utol ért már a te he tet len ség,
a ki lá tás ta lan ság ér zé se. Ta lán a leg -
rosszabb még is az zal szem be sül ni,
hogy eb ben az ál la pot ban ja vu lás
nem igen vár ha tó.

4. Ut cai szo ci á lis mun ka

Ko ráb ban fő leg na gyobb vá ro sok ban
volt ta pasz tal ha tó, hogy sze mét tá ro -
ló ban ku ta tó haj lék ta la nok ba bot lik
a hét köz na pi em ber. Saj ná la tos mó -
don azon ban már fa lu si és kis vá ro -
si kör nye zet ben is je lent ke zik ez a faj -
ta szo ci á lis prob lé ma, és to váb bi
cso por tok – pél dá ul akik fi ze tés -
kép te len né vál nak – van nak ki té ve a
haj lék ta lan ná vá lás köz vet len ve szé -
lyé nek. (A haj lék ta lan ság ki ala ku lá -
sa i nak oka it szám ta lan szak mai ta -
nul mány ban ol vas hat juk a rend szer -
vál to zás tól kez dő dő en a mai gaz da -
sá gi vál ság be gyű rű zé sé ig.)

Az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat
fon tos nak tart ja, hogy fog lal koz zon
a tár sa da lom pe ri fé ri á já ra szo rult
test vé re ink kel. Ne fe lejt sük el, ha son -
ló ve lünk is bár mi kor meg tör tén het!

Az ut cai szo ci á lis mun ka cél ja az
el lá tat lan, de az in téz mé nyes el lá tás -
sal szem ben bi zal mat lan, az ut cán
élet vi tel sze rű en tar tóz ko dó egyé -
nek, cso por tok szo ci á lis és men tá lis
se gí té se, el ső sor ban élet men tés, meg -
elő zés, in teg rá lás cél já ból.

Az ut cai szo ci á lis mun ka el in dí tá -
sá nak je len tő sé gét tá maszt ja alá az a
tény, hogy je len leg sem Szar vas vá -
ros, va la mint a Kö rös-szö gi Kis tér -
ség Több cé lú Tár su lá sá nak egyéb
te le pü lé sei (Bé kés szent and rás, Csa -
ba csűd, Kar dos, Kon do ros, Gyo ma -
end rőd, Ör mény kút, Hu nya), sem
Nagy szé nás nem ren del ke zik mű kö -
dé si en ge déllyel er re a szol gál ta tás -
ra. Cé lunk egy kis tér sé gi ut cai szo ci -
á lis mun ka min ta prog ram meg va ló -
sí tá sa és fenn tar tá sa.

Fon tos, hogy a fent ne ve zett te le -
pü lé se ken ész lel jük, szer ve zet ten se -
gít sük az ut cán élet vi tel sze rű en tar -
tóz ko dó haj lék ta la no kat, va la mint
azo kat az egyé ne ket, akik a haj lék ta -
lan ná vá lás ve szé lyé nek ki té ve él nek. 

* * *

Meg ala ku lá sa óta az in téz mény leg -
főbb cél ja, hogy a baj ba ju tott em be -
re ken se gít sen. Má ra el ér tük, hogy
a szo ci á lis szol gál ta tá sok szin te tel -
jes pa let tá ját tud juk fel aján la ni a
hoz zánk for du lók nak. Na gyon jó
ér zés, hogy so kak nak se gít he tünk,
idő sek nek, fo gya té ko sok nak, csa lá -

do sok nak és egye dül élők nek, szen -
ve dély be te gek nek és mos tan tól a
haj lék ta la nok nak is. Min den ki nek
meg tud juk ad ni azt a se gít sé get,
amellyel tel je sebb em ber ként él he -
tik az éle tü ket. 

Az évek alatt fo ko za to san ala kult
ki az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat
je len le gi szer ke ze te. A mag ve tés ti -
zen ki lenc év vel ez előtt tör tént, az -
óta fo lya ma to san nö ve ke dett az in -
téz mény, bő vül tek a szol gá la tok,
egy re több és egy re kép zet tebb
mun ka társ kap cso ló dott be a fel ada -
tok el lá tá sá ba. Ahogy a fa cse me te
lom bos fá vá te re bé lye se dett, úgy
nőtt az Ótemp lo mi Sze re tet szol -
gá lat is. Az új haj tá so kat nagy öröm -
mel fo gad juk, de a ré geb bi ágak ról
sem fe led ke zünk meg. So kan se gí -
tet ték a sze re tet szol gá lat fej lő dé -
sét, so kan küz döt tek ér te. De a leg -
fon to sabb ról most sem fe led kez -
he tünk meg: „…a nö ve ke dést az Is -
ten ad ta.” (1Kor 3,6)

Bő vü lő el lá tá sok az Eu ró pai Unió és a ma gyar ál lam
tá mo ga tá sá val

Új haj tá sok a szarvasi Ótemp lo mi

A pá lyá zat tal kap cso lat ban bő vebb fel vi lá go sí tás kér he tő

az aláb bi mun ka tár sak tól:

• Lá zár Zsolt pro jekt me ne dzser: 20/824-4211, la zar@szar vas.hu
• Tóth né Tót ka Edit szak mai me ne dzser: 20/824-4232, tot ka e dit@cit -

ro mail.hu
• Csík At ti la pénz ügyi me ne dzser: 20/824-9404, csik.at ti la@tes se dik.hu

A pá lyá zat azo no sí tó szá ma: DA OP-4.1.3/D-2f-2009-0011
Köz re mű kö dő szer ve zet: VÁ TI Re gi o ná lis és Ur ba nisz ti kai Non pro fit Kft.,
Sze ge di Te rü le ti Iro da, 6722 Sze ged, Go gol u. 3. Te le fon: 62/549-371, in -
ter net: www.va ti.hu.

A pro jek tek az Eu ró pai Unió tá mo ga tá sá val, az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej -
lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá val va ló sul nak meg.

b A szar va si Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház fenn tar tá sá ban mű kö dő szo ci á lis in téz mény, amely nek el -
lá tá sai fo lya ma to san és egy más ra épül ve bő vül tek ki az el múlt ti zen -
ki lenc év ta pasz ta la tai nyo mán. A szol gá lat öt ágyas, idő se ket el lá tó
sze re tet ott hon ként in dult el, má ra pe dig in teg rált szo ci á lis in téz -
ménnyé nőtt – akár egy fa cse me te az évek so rán, úgy te re bé lye se dett
lom bos fá vá. Nin csen azon ban meg ál lás, aho gyan egy fa nö ve ke dé -
sé ben sem – idén új el lá tá si te rü le tek kel gya ra po dik a szol gá lat. Az
aláb bi ak ban eze ket tár juk ol va só ink elé.

Az in téz mény 1992-ben kezd te meg mű kö dé sét öt fős sze re tet ott hon be in -
dí tá sá val, majd eh hez 1993-ban át vet ték a Vaj da Pé ter ut cai idő sek klub ját.
1994-ben ala kult meg a fu ru gyi idő sek klub ja, és meg in dult az ott ho ni szak -
ápo lás is. 

1995-ben a sze re tet ott hon har minc fős re bő vült.
2004-ben meg épült a negy ven fő ét kez te té sé re al kal mas ebéd lő, a tá la ló-

me le gí tő kony ha is, 2005-ben pe dig a sze re tet ott hon fé rő he lye i nek szá mát
– bel ügy mi nisz té ri u mi pá lyá zat ból, fenn tar tói tá mo ga tás sal – 49 fő re bő -
ví tet ték, és meg kezd te mű kö dé sét a tá mo ga tó szol gál ta tás. 2006-ban ve zet -
ték be az ét kez te tést és a há zi se gít ség nyúj tást, egy év vel ké sőbb pe dig be -
in dí tot ták a szen ve dély be te gek kö zös sé gi el lá tá sát. 

A Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um 2008. jú li us 1-jé től az in téz ményt
szo ci á lis mód szer ta ni in téz ménnyé nyil vá ní tot ta. 2008 vé gén a kö zép hal mi
ta nyai la kos ság kez de mé nye zé sé re idő sek nap pa li el lá tá sa és ta nya gond no -
ki szol gá lat in dult. 2010-től fo lyik a szen ve dély be te gek nap pa li el lá tá sa. Je -
len leg az in téz mény nek a fen ti szol gál ta tá sok mind egyi ké re van mű kö dé si
en ge dé lye. A ki vá ló an kép zett al kal ma zot tak lét szá ma meg ha lad ja a 70 főt.

Idén új el lá tá sok kal gya ra po dott az in téz mény. Az egy sze ri, vissza nem té -
rí ten dő tá mo ga tás ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, va la mint
a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé ről szó ló 2007. évi CL XIX. tör -
vény XIX., Uni ós fej lesz té sek fe je zet Dél-al föl di ope ra tív prog ram (DA OP)
jog cím cso port Új Ma gyar or szág fej lesz té si terv elő irány za tá ból ré sze sü lünk.
A 2010. már ci us 23-án kelt tá mo ga tó le vél sze rint az el nyert tá mo ga tás össze -
ge 94 849 698 fo rint, amely nek kö szön he tő en 2011-ben új szo ci á lis el lá tá so -
kat in dít a szar va si Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat.

A DA OP-2008-4.1.3.C.D. szá mú pá lyá zat ré vén nyílt le he tő ség négy új szol -
gál ta tás be ve ze té sé re és a hoz zá juk tar to zó tár gyi fel té te lek meg te rem té sé -
re. Az új szol gál ta tá sok kö zül a jel ző rend sze res há zi se gít ség nyúj tás ra már
meg kap tuk a mű kö dé si en ge délyt is, a szol gá lat 2010. ja nu ár 1-jén in dult el.

A fo gya ték kal élők nap pa li el lá tá sa, a de mens sze mé lyek nap pa li el lá tá sa
és az ut cai szo ci á lis mun ka te kin te té ben a mű kö dé si en ge dély ki ál lí tá sa fo -
lya mat ban van, az el lá tá sok meg in dí tá sá nak elő ké szü le tei je len leg is foly nak.

A szeretetszolgálat új, „ótemplomsárga” épülete

F
O

TÓ
: 

B
A

B
Á

K
 Z

O
LT

Á
N



Evangélikus Élet 2011. május 15. f 9melléklet

Fo lya ma tos a mun ka és a kép zés az
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség Fel nőtt kép zé si Köz pont já ban.
Az Új Ma gyar or szág fej lesz té si terv
ke re té ben az Eu ró pai Unió tá mo ga -
tá sá val az Eu ró pai Szo ci á lis Alap
mint köz re mű kö dő, il let ve a Nem ze -
ti Fej lesz té si Ügy nök ség mint tá mo -
ga tó szer ve zet se gít sé gé vel.

Az egy ház köz ség a tá mo ga tá si
szer ző dés ben és a pá lyá za tá ban fog -

lal tak sze rint az Eu ró pai Szo ci á lis
Alap ból, va la mint a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2009. évi költ ség ve té sé ről szó -
ló 2008. évi CII. tör vény alap ján a
XIX. Uni ós fej lesz té sek fe je zet 3. és 8.
jog cím cso port Tár sa dal mi meg úju -
lás ope ra tív prog ram elő irány zat ból
egy sze ri, vissza nem té rí ten dő tá mo -
ga tás ban ré sze sült.

A 2010. már ci us 1-je óta fo lyó
pro jekt 39 998 480 fo rin tos anya gi
hát te rét a Tár sa dal mi meg úju lás
ope ra tív prog ram 1. 4. 3-08/1 „In no -
va tív, kí sér le ti fog lal koz ta tá si kez de -
mé nye zé sek – B kom po nens” tár gyú,
2009. jú li us 7-én el nyert si ke res pá -

lyá zat biz to sít ja. Mint az el ne ve zé sé -
ből is ki de rül, a ko ráb bi évek ben szer -
zett ta pasz ta la to kat fel hasz nál va
újabb le he tő sé gek kel bő ví ti a ma gyar -
or szá gi fel nőtt kép zé si pa let tát: „Az
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség fog lal koz ta tást elő se gí tő in no va -
tív fel nőtt kép zé si mód sze re i nek
dissze mi ná ci ó ja az EQU AL prog -
ram ta pasz ta la tai alap ján” (TÁM OP-
1.4.3-08/2-2009-0025).

Száz mun ka erő-pi a ci, il let ve szo -
ci á lis te rü le ten te vé keny ke dő mun -
ka vál la ló kép zé sét vál lal ta az egy ház -
köz ség. A kép zé si prog ra mok sok fé -
le le he tő sé get kí nál nak a ta nul ni vá -
gyó fel nőt tek nek.

2010 jú ni u sá ban in dult és je len leg
is zaj lik a 320 órás szo ci á lis kom pe ten -
cia-fej lesz tő tré ner kép zés, mely nek
ke re té ben 16 részt ve vő sa já tít ja el
azo kat a kom pe ten ci á kat, ame lyek -
kel szo ci á lis és mun ka erő-pi a ci te rü -
le ten si ke re seb ben tud nak helyt áll ni,
és ha té ko nyab ban tud nak se gí te ni a
rá szo ru lók nak. A kép zé sek so rán a
tré ne rek, ok ta tók nagy súlyt fek tet -

nek az ön is me ret re, az ön fej lesz tés -
re, hi szen a Fel nőtt kép zé si Köz pont
egyik meg ha tá ro zó cél ja, hogy a le -
en dő tré ne rek sze mé lyi sé gü ket és
tu dá su kat te kint ve is ké pe sek le gye -
nek meg fe lel ni a ve lük szem ben tá -
masz tott ma gas el vá rá sok nak.

2011. feb ru ár 18. és már ci us 6. kö -
zött szer vez tük meg a fel nőtt kép zé -
si prog ra mok meg va ló sí tó ja kép zést
Bu da pes ten 12 fő szá má ra, mely ben
a fel nőtt kép zé si prog ra mok ter ve zé -
sé nek, szer ve zé sé nek, meg va ló sí tá sá -
nak lé pé se it sa já tí tot ták el a részt ve -
vők. Ezt a kép zést egy sze rű sí tett
prog ram akk re di tá ci ó ra át ad tuk a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
nak is, se gít ve ez zel a fel nőtt kép zés
le he tő sé gé nek meg te rem té sét az egy -
há zon be lül, or szá gos szin ten is.

2011. áp ri lis 1. és má jus 7. kö zött
zaj lott pár hu za mo san a szak mai-
lel ki erő sí tő mód szer (SZLEM) kép -
zé si mo dul ja i nak ok ta tá sa Bu da pes -
ten, a Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Fel nőtt kép zé si Köz pont já -
val együtt mű köd ve. A fel nőtt kép zé -
si prog ra mok meg va ló sí tó ja kép zés
pe dig szin tén 12 fő ré szé re Szar va son,
hogy a tér ség ben is egy re na gyobb
hang súlyt kap jon a fel nőt tek ok ta tá -
sa. A két kép zés nagy si ker rel zá rult,
össze sen 18 fő ért el ki vá ló an meg fe -
lelt, 6 fő pe dig meg fe lelt ered ményt.

Az el múlt hé ten ad tuk be a 48 fő ré -
szé re ter ve zett mód szer ta ni kép zés
akk re di tá ci ós ké rel mét. A kép zés bu -
da pes ti és szar va si hely szí nen is zaj lik
majd, mind két hely szín ről fo lya ma to -
san vár juk a je lent ke ző ket. Cé lunk
olyan kez dő szak em be rek alap szin tű
kép zé se, akik mun ká juk so rán az ál ta -
lunk ki vá lasz tott hat mun ka erő-pi a ci
kulcs kom pe ten cia te rü le tén (kom -
mu ni ká ció, ál lam pol gá ri is me re tek, ta -
nu lás tech ni ka, kul tu rá lis kom pe ten -
cia, ma te ma ti ka, in for ma ti ka) ké pe sek

lesz nek a mun ka erő pi a con hát rány ban
lé vő, on nan ki szo ru ló vagy ki szo rult
mun ka vál la lók fej lesz té si szük ség le te it
meg ha tá roz ni, va la mint az el várt mér -
té kű fej lesz tést vég re haj ta ni, mind ezt
a mun ka erő pi ac, az egyén, va la mint a
cso port igé nye i nek, le he tő sé ge i nek,
adott sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel. A
kép zés szer ves ré szét ké pe zi a kö zel
500 ol da las, DVD-mel lék le tet is tar -
tal ma zó ké zi könyv is, mely nek el ké szí -
té se szin tén fo lya mat ban van. A DVD
el ké szí té sé ben ön kén te sek vesz nek
részt. A 21. szá zad ban nagy je len tő sé -
ge van a kom pe ten cia fej lesz tés nek, hi -
szen éle tünk egy re több te rü le tén üt -
kö zünk olyan aka dá lyok ba, me lyek
gya kor la ti is me re tek kel le küzd he tők
len né nek, il let ve az el he lyez ke dést és
a mun ka hely meg tar tást is nagy ban
elő se gít he tik.

Az előt tünk ál ló négy hó nap so rán
szer vez zük meg a köz tes és a zá ró
kon fe ren ci át is, mely re min den ér -
dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Mind nyá junk nak szük sé günk van

ar ra, hogy fo lya ma to san nyi tot tak le -
gyünk az új in for má ci ók ra, hogy ké -
pe sek le gyünk vál toz ni és fej lőd ni. A
Fel nőtt kép zé si Köz pont, va la mint a
pro jekt cél ja, hogy eb ben a fej lő dés -
ben se gít se a ta nul ni, ön ma gu kat
fej lesz te ni vá gyó kat egy si ke res, az
EQU AL kö zös sé gi kez de mé nye zés -
ben ki pró bált mód szer se gít sé gé vel.

„A vál to zás nem jó vagy rossz, ha -
nem szük sé ges. Azért ret te günk a
vál to zás tól, mert a biz ton ság ér ze -
tünk alap ja ál ta lá ban az ál lan dó ság.
Pe dig a biz ton ság ér zet, plá ne az iga -
zi biz ton ság alap ja nem csak az ál lan -
dó ság le het, ha nem az ön bi za lom és
a má sik em ber be ve tett bi za lom. Ha
kom pe tens va gyok a sa ját éle tem -
ben, ren del ke zem azok kal az adott sá -
gok kal, ame lyek se gít sé gé vel a vál to -
zá sok kö ze pet te is al kal mas va gyok az
élet hely ze te im meg ol dá sá ra, és ha
még azt is hoz zá te szem, hogy az Is ten
se gít sé gé vel, ak kor mű kö döm va ló ban
ha té ko nyan. Azt él he tem át, hogy
biz ton ság ban va gyok.” (Vir gi nia Sa tir)

Fel a fej jel? Fel nőtt fej jel!

Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség, 5540 Szar vas, Vas út ut ca 10. Te -
le fon: 66/216-006, 20/824-9521. E-mail: in fo@tes se dik.hu. In ter net:
www.tes se dik.hu.

Köz re mű kö dő szer ve ze tünk: ESZA Tár sa dal mi Szol gál ta tó Non pro -
fit Kft. Szék hely: 1134 Bu da pest, Vá ci út 45., „C” épü let. Te le fon:
30/968-5526. Fax: 1/273-2580. E-mail: eu ta mo ga tas@esza.hu. In ter net:
www.esza.hu.

i Sze re tet szol gá lat fá ján
Prifer János

– Pri fer
Ja ni bá csi
mi ó ta áll
kap cso lat -
ban az
Ótemp lo mi
Sze re tet szol -
gá lat tal?

– Mi u tán öz vegy ma rad -
tam, elő ször az ét kez te tést
vet tem igény be, mi vel a csa -
lád tól tá vol, kint élek a ta -
nyán egye dül, így elég kö rül -
mé nyes lett vol na meg ol da -
nom, hogy rend sze re sen főtt
étel hez jus sak. Az tán szük sé -
gem lett a há zi se gít ség nyúj -
tás ra is, mi vel meg rom lott az
egész sé gi ál la po tom. Nagy se -
gít sé get je lent, hogy ha szük -
sé gem van va la mi re a vá ros -
ból, vagy el kell va la mit in téz -
ni, se gít sé get kap ha tok a gon -
do zók tól. Na pi kap cso lat ban
va gyok ve lük. Egész sé gi ál la -
po to mat is nyo mon kö ve tik. A
ta nya gond no ki szol gá lat mun -
ka tár sa is ren del ke zés re áll
szük ség ese tén.

Ez év ja nu ár 1-jé től a meg -
rom lott egész sé gi ál la po tom
mi att csat la koz tam a jel ző -
rend sze res há zi se gít ség nyúj -

tó szol gá lat hoz is. Gyak ran
rosszul ér zem ma gam, és biz -
ton ság ér ze tet nyújt, hogy ál -
lan dó kap cso lat ban va gyok
se gí tő im mel.

Rend sze re sen meg hí vást
ka pok a sze re tet szol gá lat ren -
dez vé nye i re és a szer ve zett
prog ra mok ra, és szí ve sen élek
is ve lük. Ilyen kor fel töl te ke -
zem, és hi tem ben meg erő -
söd ve té rek ha za.

– Érez-e va la mi pluszt, hogy
egy há zi in téz mény nyújt ja Ön
szá má ra az igé nyelt se gít sé get?

– Igen, mert úgy ér zem,
hogy tar to zom egy kö zös ség -
hez, ahol szá mon tar ta nak.
Az in téz mény ne vé hez mél tó -
an sze re te tet és ke resz tény
ér ték rend sze rin ti el lá tást ka -
pok. Ez ál tal az Is ten kö zel sé -
gét nap mint nap át él he tem.
Já nos evan gé li u má ban ezt ol -
vas hat juk: „Er ről is me ri meg
min den ki, hogy az én ta nít vá -
nya im vagy tok, ha egy mást
sze ret ni fog já tok.” (Jn 13,35)
Ezt itt va ló ban meg is ta pasz -
tal hat juk.

Gye kicz ki Mi hály né
– Rég óta já rok a klub ba.

Na gyon ara nyo sak a nő vér kék,

min dig se gí -
te nek min -
den ben. Itt
meg ta lá lok
m i n  d e n t ,
ami re ne -
kem szük sé -
gem van. Jó

prog ra mok van nak, vi dá man
tel nek el a na pok, nem ott hon,
ma gá nyo san a négy fal kö -
zött.

Ke le men Jó zsef né
– Na gyon

sze re tem ezt
a sze re tet -
o t t  h o n t .
Ö r ö m  m e l
tölt el, hogy
e n n y i  r e
meg szé pült

ez a hely. Már alig vá rom az
áhí ta to kat, ahol a klub ta gok és
az ott hon la kók vég re együtt le -
het nek.

Ke pe nyes Mi hály
– Na gyon sze re tek itt len ni.

Ked ve sek, kész sé ge sek a nő -
vér kék. Jó a tár sa ság, fi gyel nek
ránk, és nem va gyok egye -
dül. Uno ká im gyak ran meg lá -
to gat nak, mun ka után be jön -

nek hoz -
zám, és ak -
kor az él mé -
n y e  i  m e t
m i n  d i g
meg oszt ha -
tom ve lük.

Be sen czi Ist ván né
– Jó,

hogy jö he -
tek min den -
nap, el be -
szél ge tünk
itt az asszo -
n y o k  k a l ,
van nak jó

prog ra mok, és min den nap
áhí tat, ahol erőt kap ha tunk.

Tóth Jó zsef né
– Na -

gyon örü -
lök, hogy
eb be az in -
téz mény be
kezd tem el
jár ni, mert
itt min dig

tör té nik va la mi, ami ért ér de -
mes reg gel fel kel ni. Hét főn -
ként már alig vá rom, hogy
új ra ta lál koz zak a klub ta gok -
kal, gon do zók kal.

Személyes vallomások a szeretetszolgálatról Ótemp lo mi
ma já lis

Nagy sze re tet tel meg hív juk Önt és csa lád ját a szar va si
Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat és a Szar vas-Ótemp lo mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség ma já li sá ra, ame lyet az új Szo ci -
á lis Alap szol gál ta tó Köz pont át adá sa al kal má ból ren de zünk
má jus 22-én, va sár nap.

PROG RA MOK
• 9.15: Tér ze ne az Ótemp lom mel lett
• 10.00: Há la adó is ten tisz te let az evan gé li kus Ótemp lom -

ban. Igét hir det: Gáncs Pé ter el nök-püs pök 
• 10.50: A Szar vas-Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség

ün ne pi köz gyű lé se. Az új Szo ci á lis Alap szol gál ta tó Köz -
pont meg va ló su lá sát is mer te ti Lá zár Zsolt igaz ga tó lel -
kész, pro jekt ve ze tő. Ün ne pi kö szön tőt mon d dr. Le zsák
Sán dor, a Ma gyar Or szág gyű lés al el nö ke, Er dős Nor bert
kor mány meg bí zott, or szág gyű lé si kép vi se lő, Ko szo rús
Osz kár egy ház me gyei fel ügye lő, igaz ga tó ta ná csi tag,
Dan kó Bé la or szág gyű lé si kép vi se lő, Ba bák Mi hály pol -
gár mes ter és or szág gyű lé si kép vi se lő

• 11.30: Épü let szen te lés
• 12.00: A Szo ci á lis Alap szol gál ta tó Köz pont meg te kin -

té se
• 12.30: Sze re tet ven dég ség
• Dél utá ni prog ra mok 14 órá tól a Vaj da Pé ter ut cán: „Ben -

kás Ma zso lák” maz sor ett cso port, nép tánc, Len dü let
Sport- és Sza bad idő Club (Szar vas), Blue Gym Ae ro bik
Egye sü let, Vac kor cso port, ge ne rá ci ók tán ca, pa la csin -
ta sü tés, ug rá ló vár, NA CSE-ját szó ház, kéz mű ves-fog lal -
ko zá sok, mé zes ka lács-ké szí tés, ki ra ko dó vá sár.

A mellékletet szerkesztette: Lázár Zsolt igazgató lelkész,
Csík Attila gazdasági igazgató, Tóthné Tótka Edit
otthonvezető, Kis Gabriella klubvezető, Galó Tamás
és Molnárné Juhász Eleonóra szociális munkások
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b Feb ru ár 11-én volt pon to san 335
éve, hogy a ná po lyi spa nyol al ki -
rály, de Los Ve lez már ki hu szon -
hat ma gyar pro tes táns – re for -
má tus és evan gé li kus – pré di ká -
tort sza ba don en ge dett, mi u tán
azok kilenc hó na pot gá lya rab -
ként szol gál tak. Sza ba don en ge -
dé sük – a hol land kor mány meg -
bí zá sá ból – Mi chi el Ad ria en -
szo on de Ruy ter sür ge té sé re kö -
vet ke zett be, aki ko ráb ban a spa -
nyo lok se gít sé gé re volt a Fran cia -
or szág el le ni há bo rú ban. Ez év
feb ru ár já ban az ad mi rá lis le -
szár ma zot tai a ma gyar és a hol -
land re for má tus egy há zak kép -
vi se lő i vel kö zö sen em lé kez tek
meg de Ruy ter sír já nál er ről a je -
les ese mény ről, amely bi zo nyá -
ra az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in
is vissza-vissza té rő té ma.

A hol land–ma gyar kap cso la tok nem
a pré di ká to rok sza ba don en ge dé sé -
vel kez dőd tek. Már a 16. szá zad ban
sok ma gyar di ák ta nult Hol lan di á ban,
el ső sor ban a frane ke ri egye te men. Ez
is köz re ját szott ab ban, hogy a hol land
kor mány meg bí zást adott a ma gyar
pré di ká to rok ki sza ba dí tá sá ra. Ami -
vel ter mé sze te sen nem is ér tek vé get
a hol land–ma gyar kap cso la tok: a
kö te lék a két or szág kö zött mind a
mai na pig rend kí vül erős. E kö te lék -
ben de Ruy ter ad mi rá lis sze re pe a
ma gya rok szem szö gé ből egy ér tel -
mű, de va jon mi az ő je len tő sé ge – a
fenn ál ló kap cso lat szem pont já ból –
a hol land egy há zak szá má ra?

De Ruy ter az egyik leg na gyobb név
a né met al föl di or szág tör té nel mé ben.
És nem csak a ma gyar pré di ká to rok
ki sza ba dí tá sa mi att, ha nem a 17.
szá zad úgy ne ve zett „hol land arany -
ko rá ban” ki ví vott ha di si ke rei okán is.
El ső sor ban a spa nyo lok, majd az
an go lok el le ni há bo rú ban ját szott
sze re pé ért em le ge tik mind a mai
na pig úgy, mint ta lán a leg na gyobb
ad mi rá list, akit Hol lan dia va la ha is -
mert: gyar ma ta it ne ki kö szön he tő en
tud ta vi lág szer te meg tar ta ni és ki ter -
jesz te ni. De Ruy ter si ker rel vé dett
meg lé vő ke res ke del mi út vo na la kat,
és sza ba dí tott fel he lyet újak nak.
Hí vő em ber ként vi szo nyult a fel -
ada tok hoz – sa ját sza va i val él ve – „Is -
ten és a kor mány szol gá la tá ban”. 

A pro tes táns hol lan dok szá má ra
nem volt kö zöm bös a re for má ció eu -

ró pai tér nye ré sé nek, avagy vissza szo -
ru lá sá nak a kér dé se, így – a már
meg lé vő ma gyar kap cso la tok kal
együtt – elég sé ges in dí té kuk volt ah -
hoz, hogy a gá lya rab ság ban síny lő -
dő ma gyar pré di ká to rok ér de ké ben
fel lép je nek. 

1676. feb ru ár 11. óta sok min den
tör tént a hol land–ma gyar kap cso la -
tok te rén. A re for má tus egy ház kró ni -
kák pél dá ul szá mon tart ják, hogy a
múlt szá zad hú szas éve i ben – egy egy -
há zi bi zott ság ré vén – a hol lan dok je -
len tős se gít sé get nyúj tot tak a szük sé -
get szen ve dő Ma gyar or szág nak. 1927-
ben a zsi nat lét reho zott egy bi zott sá -
got, amely nek ar ról kel lett gon dos kod -
nia, hogy a ma gyar di á kok to vább ra

is Hol lan di á ban ta nul hassanak. Ami -
kor pe dig 1956-ban Ma gyar or szá gon
ki tört a for ra da lom, ugyan ez a bi zott -
ság nagy sza bá sú gyűj tést hir de tett. Az
en nek ered mé nye ként össze gyűlt igen
je len tős (mint egy 400 ezer gul den)
pénz összeg ből a hol land re for má tus
egy há zak egé szen 1978-ig tá mo gat ták
Ma gyar or szá got, il let ve a ma gyar
me ne kül te ket. 

A hol lan di ai egy há zak 1978-tól
csat la koz tak a Tüs ki Ist ván ál tal ala -
pí tott Ad mi raal de Ruy ter fonds hoz (az
ad mi rá lis ról el ne ve zett pénz alap hoz),
mely nek ré vén a kü lön bö ző egy há zak
együtt se gí tik a Kár pát-me den ce pro -
tes tán sa it. De Ruy ter ad mi rá lis ne ve
így tű nik föl is mét a hol land–ma gyar
egy há zi kap cso la tok ban…

Mi chi el Ad ria en szo on de Ruy ter
a hol lan dok egyik leg na gyobb tör té -
nel mi sze mé lyi sé ge, akit eh hez mél -
tó an is tisz tel nek, mi ként azt az
amsz ter da mi Ni e u we Ker kben ta lál -
ha tó pom pás sír em lé ke is bi zo nyít -
ja. A ma gya rok szá má ra az ad mi rá -
lis a Ma gyar or szág és Hol lan dia
kö zöt ti év szá za dos kap cso lat jel -
ké pe. Hogy ez a kap cso lat a hol lan -
dok szá má ra is nagy je len tő ség gel
bír, azt ki fe jez te az a – kü lön bö ző
hol land egy há zak lel ké sze i ből „ver -
bu vá ló dott” – de le gá ció is, amely
meg je lent a feb ru ár 14-i amsz ter da -
mi meg em lé ke zé sen. 

Az 1676. feb ru ár 11-re va ló em lé -
ke zé sek egy fe lől te hát jel zik, hogy a

ma gya rok mi lyen sok ra be csü lik az
év szá za do kon át íve lő kö te lé ket Hol -
lan di á val, más részt azt is, hogy ez a
meg be csü lés hol land rész ről is öröm -
te li fo gad ta tás ban ré sze sül.

A két or szág kö zöt ti kap cso lat
azon ban ter mé sze te sen nem me rül
ki csu pán em lé ke zé sek ben: ez év áp -
ri li sá ban Sch mitt Pál köz tár sa sá gi
el nök több hol land egy há zi sze -
mé lyi sé get is ki tün te tett a Ma gyar
Köz tár sa ság Arany Ér dem ke reszt -
jé vel. 

(For dí tot ta: Be cse Or so lya)

A szer ző teo ló gus, hit ok ta tó, a zu id -
hor ni Vrij ge ma ak te re for má tus gyü -
le ke zet if jú sá gi re fe ren se

De Ruy ter ad mi rá lis
és a hol land egy há zak

Az 1670-es évek a pro tes táns egy há -
zak éle té ben a pró ba té tel évei vol tak.
A ma gyar or szá gi el len re for má ció
ide jén 1674. már ci us 5-én több mint
hét száz pro tes táns hit val lót idéz tek
a Po zsony ban fel ál lí tott kü lön bí ró ság
elé. Mint egy há rom száz lel kész és ta -
ní tó je lent meg a tár gya lá son.

A be idé zett pré di ká to rok kö zül a
leg áll ha ta to sab ba kat – akik sem mi -
faj ta meg al ku vás ra nem vol tak ké szek
– ki sebb cso por tok ban vár bör tö -
nök be vi tet ték, majd több mint negy -
ven lel készt Ná poly ba hur col tak.
Kö zü lük har minc ket tő ma radt élet -
ben – őket el ad ták gá lya rab nak.

A negy ven pré di ká tor sor sa nagy
vissz han got kel tett Eu ró pa pro tes táns
or szá ga i ban.

Gyűj tés in dult ki sza ba dí tá suk ér -
de ké ben, és ez – több szö ri kí sér let
után – vé gül a hol land Mi chi el de
Ruy ter ad mi rá lis nak si ke rült 1676.
feb ru ár 11-én.

„Sok győ zel met vív tam éle tem nek
min den ren di ben el len sé ge im fe lett,
de az én leg fé nye sebb di a da lom,
mellyel Krisz tus nak ár tat lan szol -
gá it az el vi sel he tet len ter hek alól ki -
sza ba dí tot tam”– ezek kel a hí res sé vált
sza vak kal fo gad ta ha jó ján a hol land
ten ger nagy a hu szon hat meg men tett
pré di ká tort.

g Mill i sits Má té

A ma gyar gá lya rab pré di ká to rok
hol land sza ba dí tó já ra em lé kez tek

b A Ma gyar Pro tes táns Egy ház tör té ne ti és Egy ház mű vé sze ti Tár sa ság
– a Deb re cen–Nyír egy há zi Ró mai Ka to li kus Egy ház me gyei Gyűj te -
ménnyel kö zö sen – ko szo rú zás sal egy be kö tött meg em lé ke zést tar tott
áp ri lis 29-én es te Deb re cen ben, a gá lya rab pré di ká to rok re for má tus
Nagy temp lom mö göt ti em lék osz lo pá nál, a 335. éve el hunyt hős ad mi -
rá lis, Mi chi el de Ruy ter (Vlis sin gen, 1607. már ci us 24. – Si ra cu sai-öböl,
1676. áp ri lis 29.) em lé ké re.

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csen des he tet szer vez há zas pá rok -
nak jú li us 11–17. kö zött Fel ső tár kány ban. A hét ve ze tő je: dr. Pál he gyi Fe -
renc. In for má ció: www.bhsz.hu, in fo@bhsz.hu vagy 20/417-4871 (Ne mes -
ké ri né Tóth Éva).

H I R D E T É S

Könyv vá sár
A Lu ther Ki adó min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár köny ves
pa vi lon já nál a XIX. Szent Ist ván könyv hé ten (Bu da pest V.,
Fe ren ci ek te re) má jus 16–21-ig 10 és 18 óra kö zött. Sa ját ki -
ad vá nya ink ra 15 ked vez ményt biz to sí tunk. Konk rét meg -
ren de lé se ket, me lye ket a hely szín re szál lí tunk, má jus 13-án
10 órá ig fo ga dunk.

H I R D E T É S

A Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la fel vesz 1 fő ta -
ní tót ha tá ro zott idő re. Je lent kez ni jú ni us 10-ig szak mai ön élet rajz és ok -
le vél má so lat be nyúj tá sá val. Ér dek lőd ni a 20/824-6993-as te le fon szá mon
vagy sze mé lye sen a 9400 Sop ron, Hu nya di Já nos u. 8–10. cí men le het.

H I R D E T É S

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la ér te sí ti a hat éves
kép zés ben ré sze sült, 2009 szep tem be re előtt or di nált be osz tott lel ké sze -
ket, hogy a 2011. szep tem ber 12-re ter ve zett pa ró ku si al kal mas sá gi vizs -
gá lat ra 2011. jú ni us 3-ig kell írás ban je lent kez ni a püs pö ki hi va tal ban (9001
Győr, Pf. 1639). A hi va tal a je lent ke zé sek be ér ke zé se után kül di ki az írás -
be li fel ada tok és szó be li té te lek anya gát.

H I R D E T É S

A Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za (LÉT) sze re tet tel hív min den kit kö vet -
ke ző be szél ge té sé re má jus 16-án, hét főn 18 órá ra. Ven dég: Csath Mag -
dol na pro fesszor, köz gaz dász. Té ma: Gaz da ság ról ma – em be ri sza vak -
kal. Hely szín: a pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet (1183 Bu da pest,
Kos suth tér 3.).

H I R D E T É S

A kö vet ke ző evan gé li kus kül misszi ói est ke re té ben Endre ffy Gé za evan -
gé li kus lel kész tart be szá mo lót az Iz ra el ben, a ke resz tény misszi ói gyü -
le ke zet ben töl tött há rom hó nap já ról és az ot ta ni misszi ói ta pasz ta la -
ta i ról. Idő pont: má jus 16., hét fő 18 óra. Hely szín: 1085 Bu da pest, Ül -
lői út 24., az ut cá ról nyí ló elő adó te rem. Min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let ve ze tő sé ge

H I R D E T É S

Meg hí vó
Ez úton ér te sít jük, hogy az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let nyá ri kon -
fe ren ci á ját jú li us 7. és 10. kö zött ren de zi a Bé thel Misszi ói Ott hon ban
(2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.). A kon fe ren cia jú li us 7., csü tör tök
15 órá tól jú li us 10., va sár nap 14 órá ig tart. Té ma: Kik az én test vé re im…?

A kon fe ren ci án ven dég szol gá la tot vál lalt Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke; Mwam ba Su ma i li, a Kon gói Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke; Ve tő Ist ván evan gé li kus lel kész; dr. Ko -
rá nyi And rás egyetemi do cens, evan gé li kus lel kész; Le hel Lász ló, a Ma -
gyar Öku me ni kus Sze re tet szol gá lat igaz ga tó lel ké sze; dr. Bir kás An tal
egy há zi ko or di ná ci ós re fe rens; Pin tér Mi hály evan gé li kus lel kész; a ró -
mai ka to li kus és a re for má tus egy ház se gély szer ve ze te i nek kép vi se lői.

A fel nőtt prog ra mok kal pár hu za mo san idén is meg ren dez zük a kül -
misszi ói if jú sá gi- és gyer mek tá bort jú li us 3., va sár nap tól jú li us 10., va -
sár na pig.

Rész vé te li díj: fel nőt tek ré szé re jú li us 7–10-ig: 10 000 Ft/fő; if jú sá gi
tá bor jú li us 3–10-ig: 20 000 Ft/fő. (A tá mo ga tás ra szo ru ló kat bá to rít -
juk, hogy je lent ke zés kor je lez zék, ha hoz zá já ru lást kér nek.)

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 20.
Je lent ke zés pos tai úton, te le fo non vagy e-mail ben: Evan gé li kus Kül -

misszi ói Egye sü let, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Szir mai Zol tán né szer -
ve ző tit kár: 20/620-2789 vagy 20/824-2790; e-mail: mar git.szir mai@lu -
the ran.hu.

H I R D E T É S

„Bol dog la tor ként a pa ra di csom ban…” cím mel Úti tár sak misszi ói bib lia -
óra lesz má jus 19-én, csü tör tö kön 18 óra kor az or szá gos iro da ut cá ról nyí -
ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Há zi gaz da: Sze ve ré nyi Já nos.

H I R D E T É S
g Jan Ma ar ten van Fa as sen

Ci vi lek és egy há zunk együtt az egy szá za lé ko kért
Há rom ci vil szer ve zet és egy egy ház fo gott össze azért áp ri lis 20-án, hogy
az 1 + 1-os ado má nyok je len tő sé gét tu da to sít sák az adó fi ze tők ben.

A Ké zen fog va Ala pít vány, a Ma gyar Vö rös ke reszt, a Rex Ku tya ott hon
Ala pít vány és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház együtt hív ja fel a la -
kos ság fi gyel mét az 1 + 1-os adó fel aján lás sal kap cso la tos múlt bé li hi á -
nyos sá gok ra. Cél juk az, hogy nö ve ked jen az 1 + 1-os fel aján lá sok tel jes
össze ge, hoz zá já rul va az egy há zi és ci vil szer ve ze tek fenn tart ha tó sá gá hoz.

Az együtt mű kö dés ben részt ve vő szer ve ze tek el ső sor ban on-line fe -
lü le te i ket fel hasz nál va, össze han gol tan köz ve tí te nek majd olyan üze ne -
te ket, me lyek kel re mél he tő leg el érik, hogy eb ben az év ben nem csu pán
az adó zók 45-a nyi lat ko zik adó já nak 1 + 1-áról.
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„Ha va la ki Krisz tus ban van, új te rem -
tés az: a ré gi el múlt, és íme: új jött lét -
re.” (2Kor 5,17)

Hús vét ün ne pe után a har ma dik hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
hir de tik: Jé zus a fel tá ma dá sá val örök -
ké va ló örö möt szer zett né pé nek, s min ket is ré sze sít győ zel mé ben! Ezért ti is
uj jong ja tok: Ju bi la te Deo! „Ör ven dez ze tek Is ten nek, min den föl dek!” (GyLK
718); „mert az Úr előtt va ló öröm erőt ad nek tek” (Neh 8,10)! Az uj jon gó gyü -
le ke zet vá la sza: „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki meg ál -
dott min ket min den lel ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) A Szent lé lek ben
va ló öröm tit ka Lu ther sze rint: „Szí vünk pe dig ör vend, mi kor fel tá ma dá sát ma -
gunk ra vesszük, s lát juk, ho gyan győz te le ja vunk ra a bűnt, ha lált és ör dö göt,
hogy ál ta la mi is örök ké él jünk. Ez az igaz, örök re meg ma ra dó öröm, me lyet
so ha sen ki nem ve het el tő lünk.” Krisz tus ban len ni s ma rad ni: ez a ke resz té -
nyek élet cél ja. Ma ga az iga zi sző lő tő ké ri hat szor (!) a sző lő vessző sor sú ta nít -
vá nyok tól: „Ma rad ja tok én ben nem!” (Jn 15,1–8) Ez a gyü mölcs ter més és az imád -
ság meg hall ga tás elő fel té te le is, és így di cső ít het jük mennyei Atyán kat, aki szent
igé je és Szent lel ke ál tal új já szült min ket, hogy így új te rem tés sé le gyünk! „Mert
min den, ami Is ten től szü le tett, le győ zi a vi lá got, és az a győ ze lem, amely le győz -
te a vi lá got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4) Is ten gyer me kei hit ál tal be fo gad ták a test -
té lett Igét, őben ne él nek (lásd Jn 1,12 és Gal 2,20)! Ám Is ten ha rag ja van a hi -
tet len, go nosz em be re ken, mert „meg is mer ték Is tent, még sem di cső í tet ték vagy
ál dot ták Is ten ként, ha nem a te remt ményt imád ták és szol gál ták a Te rem tő he -
lyett, aki ál dott mind örök ké” (Róm 1,21a.25b). Az ős/fő bűn te hát a hi tet len ség
Is ten iránt s a bál vány imá dás: „…olya nok lesz tek, mint az Is ten…” (1Móz 3,5)
De mi ért szo ron gat ja Pált az Úr Krisz tus sze re te te? Azért, „hogy akik él nek,
töb bé ne ön ma guk nak él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt”.
Mert Is ten „meg bé kél te tett min ket ön ma gá val Krisz tus ál tal, és ne künk ad ta
a bé kél te tés szol gá la tát” (2Kor 5,15.18). Jé zus ne ve is üze ni: az Úr meg sza ba -
dít, meg vált a bűn től és kö vet kez mé nyé től! S a ben ne hí vők nek, min den ko ri
ta nít vá nya i nak ígé ri: „Ha te hát a Fiú meg sza ba dít ti te ket, va ló ban sza ba dok
lesz tek.” (Jn 8,36) Pál is öröm mel ír ja, hogy akik Krisz tus ban van nak, azok Lé -
lek sze rint él nek, jár nak-kel nek e vi lág ban. S mert az Atya-Fiú Lel ke la kik ben -
ne tek, ezért az Is ten, „aki fel tá masz tot ta a Krisz tus Jé zust a ha lot tak kö zül, élet -
re kel ti ha lan dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál tal” (Róm 8,11). Ám elő -
ző leg Pi lá tus ki szol gál tat ta a zsi dók ki rá lyát: „Ec ce ho mo” – „Íme, az em ber!”
Ha lá lá nak oka: is ten ká rom lás (lásd 3Móz 24,16); „a tör vény sze rint meg kell hal -
nia, mert Is ten Fi á vá tet te ma gát” (Jn 19,5 s 7). De a meg di cső ült Is ten Fia győ -
zel mé ből ré sze sí ti azo kat, akik e föl dön hisz nek ben ne, és meg vál tot tai ve le
él nek majd Is ten új vi lá gá ban. „…szol gái imád ják őt, és lát ni fog ják az ő ar cát,
(…) és ural kod nak örök kön-örök ké.” (Jel 22,3–5) „…a mennyek ben / Vár öröm
vég te len. (…) / Zeng, uj jong szün te len. (…) / És ékes ség ben lát ja fenn / Ég és
föld Is te nét.” (EÉ 527,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

b Így szól az Úr: „Ne félj, mert meg -
vál tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta -
lak, enyém vagy!” (Ézs 43,1) Is te -
né va gyok! Lu ther Már ton szó -
tá ra sze rint: „Mi kor Is ten meg -
iga zí tott, ak kor a Krisz tus vé ré -
vel mint vált ság díj jal a bűn ha -
tal má ból tu laj do ná vá vá sá rolt
meg. Is te né va gyok, más szó val
»szent« va gyok. Nem va gyok
töb bé a bű né, de ma ga mé sem.
Ez el len »ter mé sze tem«, »tes -
tem« til ta ko zik. Ve lük Is ten
harc ba ál lít. Is te né va gyok, asze -
rint kell él nem. Krisz tus a ki rá -
lyom, csak ne ki en ge del mes -
ked he tem. Er re erőt a Szent lé lek
ad ne kem. Azért ő a »meg szen -
te lő«.” 

„Aki ke resz tyén, az Krisz tus sal min -
den ő ja vá ban kö zös ség re lép. Mi vel
pe dig Krisz tus szent, né ki is szent nek
kell len nie, vagy pe dig ta gad nia kell,
hogy Krisz tus szent. Ha meg vagy ke -
resz tel ve, szent ru hát öl töz tél fel,
amely a Krisz tus – mint Pál apos tol
mond ja. A »szent« szó azt je len ti, ami
az Is ten tu laj do na, ami egye dül őt il -
le ti – ne ki szen tel te tett. Ezért ta ná -
csol ja Pé ter is: Akik Is ten tu laj do na -

i ul ad tá tok ma ga to kat, raj ta le gye tek,
hogy ne sod ród ja tok megint vi lá gi kí -
ván sá gok ba; ha nem az Is ten ural kod -
jék, él jen s has son ben ne tek. Ak kor
szen tek vagy tok, mint ahogy ő szent.”

„Szent nek kell len ned; csak azt ne
gon dold, hogy ma gad tól, sa ját ér de -
med ből vagy szent, ha nem mert ti éd
az Is ten igé je, s a Krisz tus iga zí tott,
szen telt meg, s ad ta ne ked a mennyet.
Er ről kell hi tet ten ned, ha ke resz tyén
akarsz len ni. Mert Krisz tus ne vé nek
leg gya lá za to sabb ká rom lá sa vol na,
ha ta gad nánk, hogy az ő vé re mos sa
el bű nün ket, és tesz szent té. Hin ned
és val la nod kell te hát, hogy szent vagy,
de nem a sa ját ke gyes sé ged del, ha nem
a Krisz tus vé ré vel. Er re a hit re tedd fel
az éle te det, min de ne det, s bár mi ér -
jen, vál lald ér te.”

„Ezért az új já szü le tett hí vő egész
éle te ab ból áll, hogy a szív fo hász ko -
dá sá val, a cse le ke det ki ál tá sá val, a test
fá ra do zá sá val min dig csak azt az
egyet kö ve te li, só vá rog ja és es dek li:
mind ha lá lig nap ról nap ra le hes sen
meg iga zult, so ha meg ne ál la pod jék,
tény le ges cél hozér ke zett sé get so -
hase is mer hes sen, ha nem min dig
csak vár ja a meg iga zí tást, mint ha az
ha lá la órá já ig bir to kán kí vül vol na,
mi vel ő ma ga még min dig bűn ben él
és vesz te gel.”

„Aki erős hit tel és szi lárd re mény -
ség gel hi szi, hogy Is ten gyer me ke, az
va ló ban az is, mert ilyent sen ki sem
hi het Szent lé lek nél kül. 

Ha hi szed, hogy bű ne i dért csak
Krisz tus fi zet het meg – jól te szed.
De emel lett hidd azt is – ma gad so -
ha, csak a Lé lek éb reszt het ben ned
ily hi tet –, hogy bű ne id Krisz tu sért
va ló ban meg van nak bo csát va. Ez az
a bi zo nyos ság, me lyet a Szent lé lek
ad a mi lel künk nek: bű ne id meg
van nak bo csát va. Így lesz az em ber
– mond ja az apos tol – hi te ál tal
igaz zá. Tel jes erő vel kell hin ned,
hogy Krisz tus nem csak a ki vá lasz -
tot ta kért halt meg és tett ele get, ha -
nem ér ted is. 

Az örök élet tel sincs kü lön ben.
Nem elég hin ned, hogy Is ten ne ked
ke gye lem ből örök éle tet akar aján dé -
koz ni. Ha nem bír nod kell a Szent lé -
lek bi zony ság té te lét, hogy az örök élet
Is ten ke gyel mé ből va ló ság gal is a ti -
ed lesz.” 

„Erő sítsd meg, Is te nünk, amit cse -
le ked tél ér tünk!” (Con fir ma; EÉ 39) 

g Vá lo gat ta: G. A. 

For rás: Jer, ör vend jünk, ke resz tyé -
nek – Lu ther írá sa i ból min den na pi
áhí tat ra (436., 273., 276., 277., 279. o.)

Re for má to runk bá to rí tó,
út ra va ló ta ná csai meg kon fir mált,

fi a tal ke resz té nyek nek

Egy ba rá tom – ne vez zük Joe-nak – a
kö zös sé gé ben nagy lel kű sé gé ről volt
is mert, sőt még olya nok kal is így vi -
sel ke dett, akik kel ugyan alig volt
kap cso lat ban, de tud ta ró luk, hogy
ép pen nagy szük sé gük van va la mi re.
Joe egy sze rű en csak öröm mel tet te
mind ezt. Bol dog volt, ami kor má so -
kon se gít he tett. 

Egy nap még is – egy vá rat lan
ese mény ha tá sá ra – be kel lett is mer -
nie, hogy mi köz ben a mun ka he lyén
kí vül ked ves az em be rek kel, sa ját be -
osz tott ja i ról meg fe led ke zik. Ő és
fe le sé ge egy szer ész re vet ték, hogy az
egyik al kal ma zott nak nagy szük sé -
ge len ne va la mi re, ami né mi mun ká -
val és né hány alap anyag be szer zé sé -
vel vi szony lag könnyen el ké szít he tő.
Ba rá tom ha ma ro san ma gá hoz ra gad -
ta a kez de mé nye zést, be sze rez te az
alap anya go kat, és moz gó sí tot ta a
töb bi al kal ma zot tat, hogy kö zö sen
old ják meg a prob lé mát. Mi vel
együtt dol goz tak, sen ki nek sem kel -
lett nagy ál do za tot hoz nia, vi szont
könnye dén iga zol ták a szó lást: „Sok
kéz ha mar kész.” 

Joe még ma is rend kí vül nagy lel -
kű en bá nik az ide jé vel és ener gi á já -
val, sőt még az anya gi for rá sa i val is,
de ar ra is oda fi gyel, hogy a cé gén be -
lül jelentkező szük ség le tek ről is tud -
jon, mert a cég va ló já ban olyan,
mint ha az ott ho na len ne. Ma gán is
mo so lyog va em lék szik vissza azok -
ra az idők re, mi kor még ha nya gul ke -
zel te a mun ka kör nye ze té ben fel me -
rü lt prob lé má kat, pe dig ezek az or -
ra előtt vol tak. 

Vi lá gos, hogy Joe nem szán dé ko -
san nem vet te ész re eze ket az egy ér -
tel mű igé nye ket. Könnyen meg esik,
hogy né ha nem fi gye lünk föl ar ra, mi -
re van szük sé gük a kö ze lünk ben lé -
vők nek – akár a mun ka he lyün kön,

akár ott hon –, mi köz ben tá vo labb ra
kon cent rá lunk, hogy ész re ve gyük a
baj ban, szük ség ben lé vő ket. Időn ként
tá vol lá tó vá vá lunk, ami kor jó len ne
rö vid lá tó nak len nünk.

Pél dát ve he tünk a kö zel-ke le ti
pász to rok ról, akik nek vi gyáz ni uk
kell a bá rá nya ik ra, fo lya ma to san
fi gyel ve az egész sé gük re és a biz ton -
sá guk ra. Ezek a pász to rok foly ton fi -
gye lik a nyá juk kör nye ze tét, ne -
hogy ra ga do zók kö ze lít se nek, de

min den egyes bá rányt is kü lön
meg vizs gál nak, hogy ész re ve gyék és
mi ha ma rabb gyó gyí ta ni tud ják a
be teg sé ge i ket, sé rü lé se i ket, vagy
egy sze rű en csak el len őriz zék, hogy
az ál la tok nem esz nek sem mi ár tal -
ma sat. 

Al kal maz zuk ezt az ana ló gi át a sa -
ját ve ze tői sze re pünk re: mint ha
„pász to rok” len nénk a pi a con, az al -
kal ma zot ta in kat a csa lá dunk hoz ha -
son ló nak kell te kin te ni. Fog lal koz tat -
juk őket, és míg jog gal vár juk el, hogy

pro duk tí van és ha té ko nyan vé gez zék
a mun ká ju kat, ők ha son ló kép pen
jo ggal várják el, hogy szük ség ese tén
se gít sé get nyújt sunk szá muk ra. A
se gít ség le het sze mé lyes ta nács adás;
sza bad ság, ha az jelenti a megoldást;
olyan kép zett szak ma be li ek kel va ló
kap cso lat fel vé tel, akik bi zo nyos szak -
kér dé sek ben tá mo ga tást tud nak ad -
ni; csa lá di prob lé mák meg ol dá sá -
ban való közreműködés; szük ség
ese tén akár pénz ügyi se gít ség is. 

A Bib lia Új tes ta men tu má ban így
szól 1Tim 5. ré szé nek 8. ver se: „Ha pe -
dig va la ki övé i ről és fő ként há za né -
pé ről nem gon dos ko dik, az meg ta gad -
ja a hi tet, és rosszabb a hi tet len nél.”
Mi lyen sú lyos ál lí tás is ez! 

Az al kal ma zot ta ink nem csa lád ta -
gok, még is, ha ve ze tők va gyunk, a
nagy lel kű ség nek ér ződ nie kell a mun -
ka he lyün kön is – és eh hez ne künk
kell meg ten nünk az el ső lé pést!

g Rick Boxx
For rás: Mon day Man na

Ho gyan gya ko rol juk
a mun ka he lyi nagy lel kű sé get?

Cél egye nes be ér kez tek a 2010/2011-
es tan év ha tod éves teo ló gu sai. A
má jus 2. és 4. kö zött az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men le zaj lott
utol só kon zul tá ci ón a szol gá lat ba
ál lás kér dé sei fog lal koz tat ták a hall -
ga tó kat. Az elő adá sok és be szél ge té -

sek so rán a gyü le ke zet épí tés gya kor -
la ti fel ada tai kerül tek elő: a hi va tal -
ve ze tés, a pénz ügyek ke ze lé se, a dia -
kó ni ai és is ko lai lel ké szi ten ni va lók,
a lel ki gon do zás ki hí vá sai.

Az együtt gon dol ko dás ban nagy
se gít sé get je len tet tek a meg hí vott
szak em be rek, töb bek kö zött Paa vo
Ket tu nen gya kor la ti teo ló gi ai pro -
fesszor a jo en su ui egye tem ről, aki a
finn evan gé li kus egy ház ban je len leg
zaj ló struk tu rá lis vál to zá sok hát te ré -
vel is meg is mer tet te a részt ve vő ket.

Ta lán leg in kább a Lu ther-ka bát -
hoz va ló mé ret vé tel so rán ke rült
kéz zel fog ha tó kö zel ség be a né hány
hó na pon be lül el kez dő dő új szol gá -
lat, amely némi szorongást és lel ke -
se dést egyaránt ébresztett a lel kész -
je löl tek ben.

A men to rok kö zül Sze me rei Já nos
ad ta át ne kik a lel ki út ra va lót Ap Csel
20,24 alap ján tar tott reg ge li áhí ta tá -
ban. Azok kal szem ben, akik nek a
kül de tés tel je sí té sé ért az éle tük sem
drá ga, a vi lág te he tet len – fo gal ma zott.
Ha ilyen mér té kű oda szá nás áll a jö -
ven dő lel ké szek mun ká ja mö gött, ak -
kor meg lesz ben nük az a hi te les ség,
amely min den egy há zi szol gá lat alap -
ja, amely nél kül nem ér sem mit a leg -
jobb gyü le ke zet épí té si stra té gia sem.

g – ma da mi –

Szol gá lat-kész
lel kész je löl tek

F
O

TÓ
: 

Z
S

ÍR
O

S
 A

N
D

R
Á

S



12 e 2011. május 15. Evangélikus Életifjúsági oldal

Má jus kö ze pén egy sza bad té -
ri prog ra mot, egy köny vet és
egy in ter ne tes ol dalt aján lunk
fi gyel med be az zal, hogy ha
te he ted, ülj ki a ker te tek be
vagy egy park ba, és egy ár nyas
fa alatt vedd a ke zed be a köny -
vet vagy a szá mí tó gé pet!

Biz to san is me red Pin tér
Bé la da la it. A Ho mok ba ír va
vagy a Hús-vér temp lom cí mű
szer ze mé nye it egy re több
evan gé li kus ifi ben, is ko lá ban
és temp lom ban ének lik a fi a -
ta lok, de Pin tér
Bé lá val sze mé lye -
sen is ta lál koz -
hat tál azon az es -
tén, ami kor a kő -
sze gi Szél ró zsa
ki te le pült a ha -
tár szé li vá ros fő -
te ré re. A he lyi
evan gé li kus gyü -
le ke zet szer ve zé -
sé ben má jus 21-
én dél után 4-től kon cer te zik
az éne kes az oros há zi Ár -
pád-kert ben, a he lyi mű ve lő -
dé si köz pont ol da lá ban. A
sza bad té ri evan gé li zá ci ó ról
bő vebb in for má ci ó kat a kö -
vet ke ző he tek ben De ák Lász -
ló evan gé li kus lel kész blog ján,
a http://la ci73.blog.hu cí men
ta lálsz, míg az éne kes sa ját ol -

da lát a www.pin ter be la.hu cí -
men ér he ted el.

Ha van ol vas mány, amely
al kal mas ar ra, hogy el ri assza
a fi a ta lo kat a könyv tá rak tól, az
Tolsz toj több kö te tes mű ve, a
Há bo rú és bé ke. Per sze akik ol -
vas ták az orosz me sé lő tör té -
nel mi re gé nyét, már tud ják,
hogy a vi lág iro da lom egyik
leg jobb tör té ne tét tar tot ták a
ke zük ben. Mi most – biz tos,
ami biz tos – nem a több ezer
ol da las Tolsz toj-mű re, ha nem

egy má sik re gé -
nyé re sze ret nénk
rá be szél ni. 

A Fel tá ma dás
cí mű tör té net iz -
gal mas ta lál ko zás -
sal in dul: Nyehl ju -
dov her ceg es -
küdt ként veszt
részt egy bün te -
tő bí ró sá gi tár gya -
lá son. Ha mar rá -

döb ben ar ra, hogy a vád lott
nem más, mint az a lány, akit
évek kel ko ráb ban ő csá bí tott el,
és in dí tott el az er köl csi rom -
lás út ján. A her ceg biz tos ab -
ban, hogy a lány ár tat lan, ám
kép te len meg aka dá lyoz ni az
íté le tet, és a lányt négy évi szi -
bé ri ai kény szer mun ká ra íté lik.
Nyehl ju dov ban fel éb red a bűn -

tu dat, és úgy dönt, pró bál ja
meg könnyí te ni a lány hely ze -
tét. A her ceg uta zá sai so rán
nem csak a ko ra be li orosz tár -
sa da lom szá mos kulcs fi gu rá já -
val, ha nem ma gá val Is ten nel is
ta lál ko zik.

Ha pe dig Tolsz toj köny vét a
sza bad ban ol va sod, nézz fel
né ha, és ké szíts lel tárt kör nye -
ze ted szob ra i ról. Ha le is fény -
ké pe zed a köz té ri mű al ko tá so -
kat, töltsd fel a www.szo bor -
lap.hu ol dal ra. A kö zös sé gi
ala pon szer ve ző dő por tá lon
több ezer ma gyar or szá gi szo -
bor, tér plasz ti ka és dom bor mű
fo tó ját ta lá lod. Ke res hetsz al -
ko tó ra, mű cím re és te le pü lés -
re is, és tér kép se gít sé gé vel lel -
hetsz rá a kör nye ze ted ben lé -
vő kin csek re. Gon dol tad vol -
na pél dá ul, hogy Lu ther Már -
ton szob rát nemcsak Bu da -
pesten, hanem Bé kés csa bán,
sőt múlt vasárnap óta Rép ce -
la kon is meg ta lá lod, dom bor -
mű vet pe dig a fő vá ros ban,
Sze ge den és Nyír egy há zán is
min táz tak re for má to runk ról?
A tanév végi osz tály ki rán du -
lá so kon, nyá ri barangolá sa i -
don járj te hát te is nyi tott
szem mel, és oszd meg má sok -
kal fel fe de zé se i det!

g Je n

OSZ TOZÓ

Ze ne, könyv, szo bor –
a sza bad ban

…nem le het – hi á ba éne kel tük olyan so kat gyer -
mek ko rom ban. Né hány év vel ez előtt még per -
sze nem volt ez ennyi re nyil ván va ló előt tem.
Mos ta ná ban, ahogy érek, ahogy „sza po ro dik fo -
gam ban az ide gen anyag”, kez dem csak meg lát -
ni: az iga zán nagy ki hí vás nem az, hogy egé szen
új meg ol dást ta lál jak a ré gi prob lé mák ra, hogy
if jú ti tán ként meg mu tas sam, hogy mit tu dok én,
amit má sok, az előt tem já rók nem tud tak. 

Sok kal kí mé let le nebb, alá zat ra in tő és az egy -
sze ri ne ki fu tás he lyett na pi rend sze res mun ká -
ra hí vó, ugyan ak kor mind ezért sok kal töb bet
érő az, hogy a ré gi ér té ket meg őriz zem. Azt ne
akar jam meg vál toz tat ni, még is őszin tén és
öröm mel bir to kol jam. Ez pe dig csak ak kor
megy, ha he lyet ta lá lok ne ki az éle tem ben. Ha
meg ér tem lét re jöt te okát, és meg lá tom a szép -
sé gét: a ki dol go zott sá gát és meg ala po zott sá gát.

Ép pen ezért sze re tem a ré gi fa bú to ro kat. A
csa po lás sal egy ben tar tott szek ré nye ket, a
nem bil le gő ebéd lő szé ke ket. Biz ton sá got su -
gall nak, bi zal mat kel te nek. Per sze a leg iz gal -
ma sabb az, ha mind ez ke ve re dik va la mi egé -
szen mo dern nel, ta lán va la mi üveg fe lü let tel –
és még is meg ma rad ben ne min den. A ré gi biz -
ton sá ga, le tisz tult sá ga, va ló di sá ga és az új
fris ses sé ge, len dü le te, in no va tív ere je egy -
szer re van je len.

Amit csi ná lok, ezért csi ná lom. Egy tra di ci -
o ná lis gyü le ke ze tet ve zet ni ha son ló ki hí vá so -
kat je lent. Hi szen pél dá ul egy leg alább nyolc -
van éves li tur gi á jú is ten tisz te let las sú sá gá ba,
négy száz év vel ez előtt írt éne kek ijesz tő tá vol -
sá ga el le né re, éle tet le het le hel ni. Ha min den -
ki ér ti – és min den kit ér de kel –, hogy mit mi -
ért te szünk. Hogy mi ért fo rog a lel kész az ol -
tár tér ben, hogy mi ért ál lunk, és mi ért ülünk,
hogy mi ért pont a sze rint a rend sze rint élünk
vé gig min dent, min den va sár nap ha son ló mó -
don. És ha min den ki nyi tott ar ra, hogy a li tur -
gia élő vé vál jon: hogy akár vál toz zon is, ha va -
la mi re új meg ol dá sunk van.

Va la ki azt mond ta ne kem né hány nap ja:
ahogy egy re több fi lo zó fi át ta nul, kezd rá jön -
ni, hogy a ke resz tény ség ha lott! Én csak ül tem
mel let te, és azt érez tem, hogy az if jú (ta lán nem
is tu da tos) be kép zelt sé ge szól be lő le. Ami kor
ki do bunk egy ré gi bú tort, mert ko pott és tö -
rött – az új pe dig olyan szép.

Én azt gon do lom, nem ha lott a ke resz tény -
ség, ta lán csak nem ta lál ja a vá lasz adás for má -
it. Mert vá la szai van nak, ez jól lát szik – pél dá -
ul – az el múlt év szá za dok hit val lá sa i ban, éne -
ke i ben. Ta lán csak új kön tös re, új ru há ra van
szük sé gük ezek nek a gon do la tok nak.

Sok szor el kép ze lem, mi len ne, ha is ten tisz -
te le te in ket tré nin gek ként hir det nénk meg:
ön fej lesz tő, ön is me re ti, csa pat épí tő tré nin -
gek he ti egy, né hol he ti két vagy há rom al ka -
lom mal. Le he tő ség a nyu godt gon dol ko dás ki -
ala kí tá sá ra, amely nek so rán fel fris sül het meg -
fá radt lel ke se dé sed, meg ko pott kre a ti vi tá sod.
Va jon há nyan kap nák fel a fe jü ket, és kez de nék
el ke res ni a kur zus árát?

g Bu day Bar na bás

PAL AC K P OSTA

A múl tat vég képp el tö röl ni…

Név jegy:

Bu day Bar na bás

36 éves va gyok. Drá ga fe le -
sé gem, Ad ri és kis fi a im, Bo ti
(5 éves) és Be ne dek (9 hó na -
pos) te szik szí nes sé a nap ja -

im, ame lye ket az ar nó ti evan gé li kus gyü le -
ke zet ben és a mis kol ci öku me ni kus egye te -
mi lel kész sé gen mint lel kész, Bu da pes ten és
szer te az or szág ban pe dig mint a Ma gyar
Cser kész szö vet ség el nö ke töl tök. Még min -
dig ta nu lok. Idén például a temp lom re no -
vá lá sa so rán há rom he te új ra meg ta lált ar -
nó ti temp lom aj tók ta ní ta nak hű ség re és ki -
tar tás ra – me lye ken nem fog nak az év szá -
za dok vagy bár mi fé le gaz da sá gi hely zet.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

b Sú lyo san szel le mi fo gya té -
kos em be rek kö zött töl -
töt te né met or szá gi ön -
kén tes évét 2008 au gusz -
tu sá tól Ma gyar Csa ba, és
ha za tér te után sem sza -
kadt el az ön kén tes ke dés -
től: pol gá ri fog lal ko zá sa és
fel ső fo kú ta nul má nyai
mel lett a Ma gyar or szá gi
Ke resz tyén If jú sá gi Egye -
sü let (KIE) kül föl di ön -
kén te se it is ő ko or di nál ja.

– A sop ro ni evan gé li kus lí -
ce um vég zős di ák ja ként a teo -
ló gia és az ál lam igaz ga tás is ér -
de kelt. Kö ze le dett a fel ső ok ta -
tá si je lent ke zé si lap be adá sá -
nak ha tár ide je, és én még
min dig nem tud tam, a ket tő
kö zül alap ve tő en me lyik irány -
ba is in dul jak. Ek kor hal lot tam
az ön kén tes dia kó ni ai év el ne -
ve zé sű prog ram ról Töl li Ba -
lázs igaz ga tó úr tól. Gon dol -
tam, ha élek ez zel a le he tő ség -
gel, ak kor nem csak azt lesz
mó dom át gon dol ni, hogy mit
sze ret nék kez de ni az éle tem -
mel, de emel lett még hasz no -
san is töl töm el ezt az időt, se -
gí tek má sok nak, job ban meg -
ta nu lok né me tül, sőt egy ki csit
vi lá got is lá tok.

– Vol tak konk rét el kép ze lé -
se id, hogy még is mi lyen te rü -
le ten sze ret nél ön kén tes mun -
kát vé gez ni?

– Az ele jén ter mé sze te sen
je lez tem az igé nye i met a re for -
má tus sze re tet szol gá lat nak, a
prog ram ha zai ko or di ná to rá -
nak. Több kí ván sá gom is volt.
Mi vel már ak kor is tag ja vol -
tam a KIE-nek, azt gon dol tam,
jó ta pasz ta lat le het, ha kint
gye re kek kö zé ke rü lök. Kér -
tem azt is, hogy nagy vá ros ban
él hes sek, még pe dig le he tő leg
olyan he lyen, ahol nem táj szó -
lás ban be szél nek. Fél tem
ugyan is at tól, hogy az ak ko ri
nyelv tu dá som mal nem bol -
do gu lok, sőt akár meg is fu ta -
mo dom, ha dia lek tus ban be -
szél nek kö rü löt tem. Mind -
ezek el le né re sú lyo san szel le -
mi fo gya té kos fel nőt tek mel -
lé ke rül tem, rá adá sul egy kis
fa lu ba, Stutt gart tól ti zen öt ki -
lo mé ter re. Per sze nem is ér tet -
tem a schwä bisch ből szin te
sem mit, de na gyon ked ve sek
és tü rel me sek vol tak a kol lé gá -
im, és volt nyelv kur zus is.

– Mit je lent az, hogy sú lyo -
san szel le mi fo gya té kos em be -
rek kel fog lal koz tál?

– A szol gá la ti he lye men la -
kó cso por tok ban él tek a sé -
rül tek. Az én cso por tom ban
he ten vol tak: né gyen au tiz -
mus sal, ket ten epi lep szi á val,
egy em ber pe dig Down-szind -
ró má val. Bár moz gá suk ban
nem vol tak kor lá to zot tak, ön -
ál ló éle tet még sem tud tak él -
ni. Szin te min den te rü le ten se -
gít ség re szo rul tak, a nap hu -
szon négy órá já ban.

Az ön kén tes évem előtt
mind össze egy szer ta lál koz -
tam sé rült em be rek kel, de
nem gon dol tam, hogy va la ha
is szo ro sabb kap cso lat ba ke rü -
lök ve lük. A kö zöt tük töl tött
idő alatt rá jöt tem, hogy ők is
ugyan olyan em be rek, mint
mi, csak egy ki csit több tá mo -

ga tás ra van szük sé gük. Szá -
mom ra a leg ne he zebb ta lán az
epi lep szi ás ro ha mok ke ze lé se
volt. Ter mé sze te sen kap tunk
ar ra vo nat ko zó an út mu ta tá so -
kat, hogy ilyen ese tek ben mi a
te en dőnk, ezek a per cek még -
is min dig na gyon ne he zek
vol tak.

– Hu szon négy órás fel ügye -
le tet em lí tet tél.

– Reg gel fél hét kor kez -
dőd ött a nap a la kók für de té -
sé vel, majd a kö zös reg ge li vel.
Az in téz mény az evan gé li kus
egy ház fenn tar tá sá ban mű -
kö dik, így min den reg gel volt
kö zös áhí tat is. A la kók kö zül
né há nyan ez után „dol goz ni”
men tek. Ez ál ta lá ban csa var -
vá lo ga tást vagy ha son ló mun -
kát je len tett. Dél után ját szot -
tunk, vagy el men tünk a kö zel -
be ki rán dul ni. Ter mé sze te sen
a dél utá ni Kaf fee und Ku -
chen, az az ká vé és sü te mény
sem ma rad ha tott el. Egy kis
sé ta után elő ké szí tet tük a va -
cso rát, ál ta lá ban kö zö sen a
la kók kal. Szol gá la tunk es te
nyolc órá ig tar tott, ek kor ad -
tuk át a sta fé tát az éj sza kás
kol lé gák nak. Mi, ön kén te sek
nem vé gez tünk éj sza kai szol -
gá la tot.

Raj tam kí vül kö rül be lül
har minc ön kén tes dol go zott
még az ott hon ban; mind -
annyi an más-más cso port hoz
vol tunk be oszt va. Vol tak ön -
kén te sek Er dély ből és Uk raj -
ná ból is, és ter mé sze te sen vol -
tak né met fi a ta lok is. A gon -
do zot tak és a fő ál lá sú mun ka -
tár sak egy aránt jól fo gad tak
ben nün ket. Nem je len tett új -
don sá got ne kik az ott lé tünk,
hi szen a nyu ga ti or szá gok ban
már-már ter mé sze tes, hogy
az érett sé gi után egy évig ön -
kén tes szol gá la tot lát nak el a
fi a ta lok.

– Egy ilyen in ten zív év után
mi lyen volt új ra Ma gyar or -
szág?

– Mi előtt ki utaz tam vol na,
be szél tek ne künk a kul túr -
sokk ról, de nem hit tem, hogy
ez en gem is érint het. Ami kor
meg ér kez tem Né met or szág ba,
nem is volt sem mi prob lé -
mám, sem mi ilyes mit nem
érez tem, ami kor azon ban egy
év után ha za jöt tem, na gyon
ne he zen ta lál tam meg a he -
lyem. Kö rül be lül két hét kel -
lett ah hoz, hogy fel dol goz -
zam a tör tén te ket.

– Az tán szép las san min den
a he lyé re ke rült. Előbb Szél ró -
zsa-tit kár ként vet ted ki a ré -
szed a ta valy nyá ri, szar va si 8.
or szá gos evan gé li kus if jú sá gi

ta lál ko zó szer ve zé sé ből, je len -
leg pe dig fő ál lás ban a Ma -
gyar Au tó klub nál dol go zol, és
le ve le zőn vég zed a Cor vi nus
Egye tem igaz ga tás szer ve ző –
ál lam igaz ga tás – sza kát.
Emel lett a KIE-n be lül az ön -
kén te sek ko or di ná to ra ként is
te vé keny kedsz.

– Ez utób bi fel adat tal a Né -
met or szág ban töl tött idő alatt
ke res tek meg. Öröm mel igent
mond tam a fel ké rés re, és az -
óta is szív vel-lé lek kel vég zem
az ez zel kap cso la tos ten ni va -
ló kat. Fo ga dom a je lent ke zé -
se ket, majd te le fon be szél ge tés
és sze mé lyes ta lál ko zás út ján
in ter júz ta tom az ér dek lő dő -
ket, az tán a kül föl di part ne rek -
kel egyez tet ve pró bá lom ki vá -
lasz ta ni szá muk ra a meg fe le -
lő szol gá la ti he lye ket. Ha az
ön kén tes je lölt nek is tet szik a
hely, be ad juk a hi va ta los pá lyá -
za tot. Si ke res pá lyá zat ese tén
jú li us–au gusz tus ban kép zést
tar tunk az ön kén te sek nek,
ahol töb bek kö zött szi tu á ci ós
já té kok kal pró bál juk fel ké szí -
te ni őket a kül föl di élet re.
Kint tar tóz ko dá suk alatt is fo -
lya ma to san tar tom ve lük kap -
cso la tot.

– Ho va, mi lyen te rü le tek re
kül d tök ön kén te se ket?

– Ki zá ró lag KIE-cso por -
tok hoz, el ső sor ban Né met -
or szág ba és Ang li á ba, ahol a fi -
a ta lok ak tí van be kap cso lód -
hat nak a he lyi egye sü let min -
den na pi éle té be. El lát ják a rá -
juk bí zott fel ada to kat, részt
vesz nek a prog ra mok szer ve -
zé sé ben. Aki a ké sőb bi ek ben
if jú sá gi mun ká val sze ret ne
fog lal koz ni, an nak ez ki vá ló
gya kor la ti le he tő ség. Fon tos,
hogy a je lent ke zők től – ti -
zen nyolc és har minc év kö zöt -
tiek lehetnek – min den eset -
ben ké rünk lel ké szi aján lást is,
hi szen az ön kén tes egy ke resz -
tény kö zös ség be ke rül, ezért
fon tos, hogy ne le gyen ide gen
ne ki ez a lég kör.

Je len leg két ön kén te sünk
van, szep tem ber től pe dig öt
lesz Né met or szág ban, aho va
in kább hosszabb idő szak ra,
tíz-ti zen két hó nap ra van le he -
tő ség ki utaz ni. Ang li á ba már
két-há rom hó na pos idő szak -
ra is le het je lent kez ni, így ott
öt-hat fi a tal is meg for dul hat
egy év ben.

– 2011 az ön kén tes ség eu ró -
pai éve. Sze rin ted vál to zik va -
la mi ez alatt az idő szak alatt?

– Ta pasz ta lom, hogy nagy
súlyt fek tet nek mos ta ná ban
er re, sok he lyen szó esik ró la.
Re mé lem, ez a fo ko zott fi -
gye lem se gít ab ban, hogy mi -
nél töb ben meg is mer jék az
ön kén tes ség kü lön bö ző for -
má it, és meg ta lál ják a szá -
muk ra meg fe le lőt. De aki a
KIE-ben dol go zik, an nak ez
nem új don ság, hi szen itt szin -
te min den ki ön kén tes ala pon
vég zi a fel ada tát.

g V. J.

Ér de kel nek a KIE ál tal kí nált
kül föl di ön kén tes le he tő sé gek?
Kat tints a http:// www.kie.hu
ol da lon a Kül föl di kap cso la tok
me nü pont ra, vagy írj le ve let a
ma gyar csa ba@kie.hu e-mail
cím re!

AZ ÖN K ÉN TE S SÉ G EU RÓ PAI É VE 2011

„Útkereső” szolgálat

Pintér Béla
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Rédly Ele mér győ ri plé bá nos az ál lam adó sság el le ni harc je gyé ben egy mil -
lió fo rin tot aján lott fel – a sa ját pén zét!

Az Evan gé li kus Élet 2011. má jus 8-i szá má ban ol vas ha tó a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u má nak nyi lat ko za ta két men tő au tó
fel aján lá sá ról öt ven mil lió fo rint ér ték ben. A nyi lat ko zat alatt Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök úr ír ja: „Egy há zunk or szá gos pres bi té ri u ma… egyet len el len sza -
va zat mel lett, meg hoz ta a fen ti nyi lat ko zat ban ol vas ha tó fe le lős, jó lel ki is me -
ret tel vál lal ha tó dön té sét. (…) Nem az ál lam tól tör vé nye sen ka pott vagy igé -
nyel he tő tá mo ga tást uta lunk vissza. Nem az egy ház kü lön ben is szű kös köz -
pon ti költ ség ve té sé ből vo nunk el pénzt. Re mény sé günk, hogy ez út tal is si ke -
rül egy há zunk né pé nek… fe le lős, ál do zat kész ha za sze re te tét moz gó sí ta ni.”

Én, Ra dos Pé ter né Len gyel An na va gyok az egy el len sza va zat. Ki je len -
tem, hogy fe le lő sen gon dol ko dom, sze re tem ha zá mat, egy há za mat, adó -
fi ze tő va gyok, és rend sze re sen fi ze tek egy ház fenn tar tói já ru lé kot.

„…a meg hir de tett célt – dön tő mó don – egyé ni, il let ve gyü le ke ze ti leg szer -
ve zett ada ko zás ból kí ván juk el ér ni” – foly tat ja az el nök-püs pök úr. Nos, ez
el len sza vaz tam!

Az or szá gos pres bi té ri um nem hi va tott fel aján lást ten ni sen ki ne vé ben.
Ter mé sze te sen jó nak, pél da mu ta tó nak, tisz te let re mél tó nak tar tom, ha va -
la ki a sa ját já ból hoz zá já rul az ál lam adós ság csök ken té sé hez.

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

„Men tő-ak ció”?

Mert mi is a kér dés? Mi a fel ada ta a
pres bi ter nek? Mi lyen fel ada tok kal
kell meg küz de nie an nak, aki gyü le -
ke ze té ben pres bi te ri fel ada tot vál lal?
Va jon a pres bi ter ré vá lás csu pán
meg tisz tel te tés, avagy fel adat és kö -
te le zett ség is? Va jon va ló ban azért
tar tot ta meg az egy ház a pres bi te ri
tiszt sé get, hogy a pres bi te rek a gyü -
le ke zet lel ké szé vel kar ölt ve in téz -
zék a gyü le ke zet ügye it, hogy „Is ten
or szá ga mun ká juk ré vén ha tal ma san
nö ve ked jék a gyü le ke zet ben”? Nincs
más vá lasz, mint az igen. 

Kö zös mun kál ko dás ra, a gyü le ke -
zet fel ada ta i nak lel ki is me re tes ke ze -
lé sé re azok a vá lasz tott kép vi se lők,
pres bi te rek al kal ma sak, akik gyü le -
ke ze tük előtt pél da ként jár nak, mind
hi tük gya kor lá sa, mind pél dás csa lá -
di éle tük, mind pe dig az ál ta luk ne -
velt gyer me kek te kin te té ben.

Ha ma ro san is mét vá lasz tá sok lesz -
nek gyü le ke ze te ink ben. Re mé nye ink
sze rint min den gyü le ke zet ben meg -
újul a „vé nek ta ná csa”. Ko moly fel adat
je löl ni azo kat a gyü le ke ze ti ta go kat,
akik mél tó ak és al kal ma sak is a meg -
nö ve ke dett fel ada tok el lá tá sá ra. Ne -
héz ez azért is, mert gyü le ke ze te ink -
ben bi zony nyo mot ha gyott a rend -
szer vál tás előt ti negy ven év, és nyo -
mot ha gyott a rend szer vál tás utá ni
húsz év is. Ügyel ni kell a he lyes
egyen súly ra, hogy a pres bi té ri um
tag jai kö zött se a kon zer va tív, se a li -
be rá lis gon dol ko dás ne ke rül jön túl -
súly ba. 

„Is ten or szá ga fon to sabb a min den -
na pi ke nyér nél is” – ol vas ha tó a
pres bi te rek ká té já nak „Ho gyan ne ve li
gye re ke it?” fe je ze té ben. Va jon ez a
mon dat a mai pres bi te rek ese té ben
csak a gyer mek ne ve lés re vo nat ko zik?
Va jon azok, akik vál lal ják a pres bi te -
ri fel ada to kat, mennyi re ve szik ko -
mo lyan ezt a mon da tot? El tud ják-e
ér ni, hogy az ün nep na pot csa lád tag -
ja ik kö ré ben ige hall ga tás sal szen tel -
jék meg? Fel tud ják-e vál lal ni a min -
den na pi élet ben is hi tü ket és gyü le -
ke ze tük szol gá la tát, avagy a vi lá gi
élet ben szé gyen lő sen le hajt va fe jü ket

ki seb bí te ni igye kez nek an nak je len -
tő sé gét?

Van-e bá tor sá ga a ma pres bi te ré -
nek ko mo lyan részt ven ni a ta nács -
ko zá so kon, ke mé nyen ki áll ni – gyü -
le ke ze té nek ér de ke it szem előtt tart -
va – a vé le mé nye mel lett, ugyan ak -
kor a má sok vé le mé nyét is tisz te let -
ben tart va, sér té sek és sze mé lyes ke -
dé sek nél kül vi tat koz ni? A sze mé lyes
ér de ke ket a kö zös ség, a gyü le ke zet
ér de ke mö gé he lyez ni?…

„A gyű lé sen vé le mé nyét őszin tén
meg mond ja. Nem for dul hat elő az az
eset, hogy bent két szí nűs kö dik, he lye -
sel, a ka pu előtt meg a kocs má ban ő
a leg han go sabb el len zék!” – áll a
pres bi te rek ká té já ban. Bi zony ez a vi -
sel ke dés for ma is je lent ke zik a ma
pres bi te rei kö zött, és az is elő for dul,
hogy ké nyes kér dé sek tár gya lá sa ese -
tén a vá lasz tott pres bi ter tá vol ma rad
a gyű lés től.

Na gyon fon tos, hogy „a pres bi ter a
lel ki pász tor mun ka tár sa”. És itt a mun -
ka társ szón van a hang súly. És az is na -
gyon fon tos, hogy a „Szent Írás is me -
re te nél kül sen ki nem le het pres bi ter”.

Több szö ri át ol va sás után sem ta -
lál tam egyet len mon da tot sem a
pres bi te rek ká té já ban, amely nek ma
ne len ne hat vá nyo zott je len tő sé ge.

A ma gam ré szé re út mu ta tá sul
jegy zem meg Má tyás Bé la sza va it a
ká té ról: „Kö zöm bö sen né zik, hogy
hul la nak a tég lák, vesz nek a lel kek,
üre se dik, om lik a temp lom és is ko la,
ki vesz a lel kek ből az is ten fé le lem és fe -
le ba rá ti sze re tet. Ta lán nem tud ják
ezek a pres bi te rek, hogy mi a kö te les -
sé gük? Ak kor ta nul ják meg a fent ne -
ve zett ká té ból.”

Tisz telt pres bi ter test vé re im! Fo -
gad juk meg a jó ta ná csot! Ta nul má -
nyoz zuk és gya ko rol juk a ká té ban le -
fek te tett kö te le zett sé ge in ket! Kí vá -
nom, hogy mind annyi un kat ráz zon
fel kár ho za tos kö zöm bös sé günk ből
az Is ten Szentlel ke!

Úgy le gyen.
g Sin kó Vil mos né,

a vá ci evan gé li kus gyü le ke zet
felügye lő je

Ráz zon fel ben nün ket
kár ho za tos kö zöm bös sé günk ből

az Is ten Szent lel ke!

b „Sok kal in kább azt mond ha -
tom, hogy lá za do zá sa im, var -
ga be tű im, csa pon gá sa im el le -
né re mind vé gig meg se gí tett en -
gem az Úr, ki zá ró lag az ő ir gal -
mas, ke gyel mes el gon do lá sa és
nem az én cse le ke de te im mi att”
– vall ja a Szent Ist ván Egye tem
Ál lat or vos-tu do má nyi Kar Élet -
ta ni és Bio ké mi ai Tan szé ké nek
ve ze tő je. Az in téz mény ko ráb bi
rek to ra, a Szent-Györ gyi Al -
bert-díj jal és a Ma gyar Köz tár -
sa sá gi Ér dem rend kö zép ke reszt -
jé vel ki tün te tett Frenyó V. Lász -
ló egye te mi ta nár szá mos szak -
mai szer ve zet el nö ki tiszt sé ge
mel lett a pestúj he lyi evan gé li kus
gyü le ke zet pres bi te re is. 

– Pro fesszor úr csa lád já ban meg -
ha tá ro zó volt a val lás és az Is ten nel
va ló sze mé lyes kap cso lat. A gye rek ko -
ri él mé nyek e té ren mi lyen út ra va lót
ad tak Ön nek?

– Hí vő csa lád ba szü let tem. Szü le -
im az éb re dés idő sza ká ban let tek
mé lyen Is ten-ke re sők, majd egy szű -
kebb kö zös ség hí vő tö rek vé sei sze rint
él tek – ter mé sze te sen nem fel ad va az
evan gé li kus egy ház hoz va ló tar to zá -
su kat. Édes apám Pest ről Oros há zá -
ra ke rült, és az ot ta ni evan gé li kus
gim ná zi um ala pí tói kö zé tar to zott.

Szü le im a Bib lia ta ní tá sát a hét köz -
na pi éle tük re néz ve is min den ben
irány adó nak tar tot ták, s ez nem ke -
vés konflik tus hoz ve ze tett az idő köz -
ben sor ra vál to zó po li ti kai hul lá -
mok ára da tá ban.

– Jól tu dom, hogy még az ál lá su -
kat is el vesz tet ték emi att?

– Így van. A vá ros ban édes apám
és édes anyám is köz tisz te let ben ál ló
ta nár em ber volt, ám az öt ve nes évek
„Vi har sar ká ban” ez nem min den
eset ben volt ele gen dő. Egy nap az
oros há zi ta nács há za be já ra tá nál óri -
á si pla kát fo gad ta a be lé pő ket, raj ta
egy sí ró kis fiú. Alat ta a szö veg: „Mi -
ért sír Frenyó Sa nyi ka? Mert a szü -
lei nem en ge dik út tö rő nek.” Az áb rá -
zolt kis fiú a leg idő sebb bá tyám volt,
aki per sze nem sírt a szü lői dön tés
mi att, mert el fo gad ta az ér ve lé sü ket.
Hi tük sze rint ugyan is az em lí tett if -
jú sá gi szer ve zet ideo ló gi á ja el len ke -
zett a Bib lia ta ní tá sá val, ezért nem
vol tunk mi, gye re kek sem kis do bo -
sok, sem út tö rők, sem KISZ-ta gok.
Még ak kor sem, ha ez az zal járt, hogy
a pla kát meg je le né se utá ni na pok ban
szü le im mind ket ten el ve szí tet ték az
ál lá su kat.

– Gon do lom, ez után ne he zebb
sza kasz kö vet ke zett a csa lád éle té ben.
Em lék szik ar ra, hogy kis gye rek ként ezt
ho gyan él ték meg?

– Szá mom ra a leg fon to sabb az,
hogy en nek el le né re nem ta ní tot tak
sen ki vel szem ben ha rag ra, gyű lö -
let re, de még csak azt sem táp lál ták
be lénk, hogy et től az el té rít he tet len,
kö vet ke ze tes dön tés től mi kü lön -
bek let tünk vol na má sok nál. Hi szen
nyil ván va ló volt, hogy az em be re ket
szá mos in dok, élet ösz tön és prag ma -
ti kus meg fon to lás ve zet te egy-egy
dön tés nél – él ni ük, túl él ni ük kel lett,
és so kan kö zü lük ki vá ló, ren des,
nem ke ve sen hí vő em be rek vol tak.

A mi ne vel te té sünk egyik alap ja
Róm 14,23b ige ver se alap ján így
hang zott: „…min den, ami nem hit ből
szár ma zik, az bűn.” Így a szü le ink vál -

la lá sa el len sem lá zad tunk, még ak -
kor sem, ha az a to vább ta nu lá sun kat
is be fo lyá sol ta.

– Pro fesszor úrét ho gyan?
– A ta nul má nya im so rán és az or -

szá gos ver se nye ken el ért ered mé nye -
im el le né re sem vet tek fel éve ken át
a hőn vá gyott ál lat or vo si egye tem re.
Vi szont ez idő alatt hi he tet le nül so -
kat gaz da god tam élet ta pasz ta la tok -
ban. Ál lan dó rik kancs ko dá som mel -
lett vol tam köz egész ség ügyi el len őr,

kór há zi mű tős, vá gó hí di hús vizs gá -
ló. Per sze szó sincs ar ról, hogy ak kor
– a jö ven dő ta nul má nyi esé lye i met il -
le tő meg le he tős re mény te len ség ben
– nagy ör ven de zés sel vet tem vol na e
pró bá kat. De egy ige vers volt a ka -
pasz ko dóm: „Pil la nat nyi lag ugyan
sem mi fé le fe nyí tés nem lát szik ör ven -
de tes nek, ha nem ke ser ves nek, ké sőbb
azon ban az igaz ság bé kes sé ges gyü -
möl csét hoz za azok nak, akik meg -
edződ tek ál ta la.” (Zsid 12,11)

– Ez a gyü mölcs vé gül va ló ban
meg ter mett: 1978-ban ke zé be ve het -
te az ál lat or vos-tu do má nyi dip lo mát.
Az élet pedig a neuro-im mun endo kri -
no lógia világához, a szervezet vé de -
ke ző mechanizmusainak sza bá lyo zá -
sá hoz, az azokban részt vevő sejtek és
mo lekulák egymáshoz való vi szo -
nyá  nak  kutatásához vezette. Hí vő
em  ber ként más képp vizs gál ja egy
ku ta tó or vos az Is ten tit ka it?

– Na gyobb se gít sé get je lent a ter -
mé szet tu do mány vi lá gá ban, ha va la -
ki nek elő ze te sen már volt kap cso la -
ta a hit tel. Ter mé sze te sen for dí tott
hely zet is elő for dul: egy tel je sen hi -
tet len mi li ő ből in du ló ku ta tót ta lán
épp a mun ká ján ke resz tül szó lít meg
a Te rem tő. Ak kor rá éb red a cso dá -
ra, és at tól kezd ve más ként lát ja a vi -
lá got; én ma gam is ta lál koz tam már
ilyen em ber rel.

Hí vő ként én úgy élem meg az
egyes ku ta tá si ered mé nye ket, mint
ami kor a gye re kek az ad ven ti ka len -
dá ri um ab la ka it nyi to gat ják. Min dig
egy pi ci vel több tá rul fel Is ten mér -
he tet len vi lá gá ból, és va ló ság gá vá lik
a Zsi dók hoz írt le vél egyik mon da ta:
„A hit pe dig a re mény lett dol gok nak
va ló sá ga és a nem lá tott dol gok ról va -
ló meg győ ző dés.”

– Azon ban jól sej tem, hogy egy-egy
ku ta tá si ered mény az em ber ön bi zal -
mát is nö ve li?

– Nagy bá tyám, Frenyó Vil mos jut
az eszem be, aki a nö vény élet tan
nem zet kö zi hí rű pro fesszo ra volt.
Mé lyen gon dol ko dó tu dóst tisz tel het -
tünk ben ne, aki sem mi mel lett nem
ment el ér dek te le nül, min den ben a
lé nye get ke res te. Emel lett szi lár dan
állt a hit ta la ján, és a tu do má nyos ku -
ta tá sai so rán nyert is me re te it min dig

igye ke zett be il lesz te ni az Is ten nel
va ló ben ső sé ges kap cso la tá ba. Bár
na gyon so kat ta nul tam tő le, és nagy
ha tás sal volt rám, ku ta tá sa im ele jén,
be val lom, nem kö vet tem az ő tu do -
mány irán ti alá za tos hoz zá ál lá sát.
Emi att az tán nem egy szer ré sze sül tem
az élet ben olyan lec kék ben, ame lyek
a túl zott ma ga biz tos sá go mat il lő alá -
zat tá zsu go rí tot ták.

– Fel so rol ni is ne héz vol na, Ön
hány fé le ne ves – ha zai és kül föl di –
tiszt sé get töl tött már és tölt be ma is.
A rend szer vál tás ide jén, har minc -
nyolc éve sen lett az ak kor Ál lat or vos-
tu do má nyi Egye tem ne vet vi se lő in -
téz mény rek to ra, s e tiszt sé get hét éven
ke resz tül lát ta el. Szo kat la nul fi a tal
ko rá hoz tár sult az a bá tor ság is,
amellyel – töb bed ma gá val – az egye -
te mi struk tú ra meg újí tá sát is vég re -
haj tot ta…

– Már 1989-ben, a kor sza kos vál -
to zá sok kü szö bén ma gam és né -
hány köz vet len mun ka tár sam, ba rá -
tom úgy gon dol tuk, el jött az idő,
hogy meg kí sé rel jünk va la mi iga zi, ér -
de mi vál to zást el ér ni az egye te mi vi -
lág ban. A tör vé nyes ke re tek ad ta le -
he tő sé ge ket a vég ső kig ki hasz nál va
meg in dí tot tunk egy olyan re form fo -
lya ma tot, amely az or szág ban el ső -
ként ve ze tett az egye te mi struk tú ra
meg újí tá sá hoz. Hi he tet len nagy do -
log volt, hogy az egye te mi pol gá rok
– ok ta tók, ku ta tók, asszisz ten sek, fi -
zi kai dol go zók – az ért he tő fé lel mü -
ket ke ser ve sen le küzd ve részt mer -
tek ven ni egy sza bad egye te mi fó ru -
mon – amely re év ti ze dek óta nem
volt pél da –, és hogy ak kor si ke rült
egy tel jes vál tást vég re haj ta nunk.

En nek so rán ret te ne tes bi zony ta -
lan ság ban vol tam a pró bál ko zás le -
het sé ges ki me ne te lét il le tő en. Szó
sem volt ré szem ről nagy ku rá zsi ról,
ép pen ség gel nagy fé lel mek kö ze pet -
te igye kez tem irá nyí ta ni a fo lya ma -
to kat, tud va, hogy bár me lyik pil la nat -
ban be lát ha tat lan ne ga tív kö vet kez -
mé nyei le het nek a pró bál ko zás nak.
Ami kor még is – már szin te a re -
mény ség el le né re – si ker rel zá rult az
ak ció, ak kor sem mi mást nem érez -
tem, mint azt, hogy „mind ed dig meg -
se gí tett min ket az Úr!” – aho gyan Sá -
mu el el ső köny vé nek 7. fe je ze té ben ol -
vas suk az Eben-Há é zer rel, a se gít ség
kö vé vel kap cso lat ban.

– A Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lői
szá má ra tar tott már ci u si kon fe ren -
ci án Önt is elő adás ra kér ték Mi ben
se gít a hi tem a hét köz na pi élet ben?
cím mel. Ott el hang zott egy, az ATP-
mo le ku lá ra vo nat ko zó ér de kes mon -
da ta, amely re a hall ga tó ság ban so kan
fel kap ták a fe jü ket.

– Élet tu do mánnyal fog lal ko zó em -
ber ként min dig azt val lot tam, hogy
egyet len ATP-t – vagy is ener gia -
szol gál ta tó mo le ku lát – sem en ge dek
ha rag ra for dí ta ni, bár mi lyen konflik -
tus hely zet be ke rül jek is. Gyer mek ko -
rom ból szár ma zó, kulcs fon tos sá gú
élet sza bály volt min dig szá mom ra,
hogy ha rag nak, gyű löl kö dés nek, a
kel le met len ség, a rossz ha son ló val va -
ló vi szon zá sá nak sem mi esélyt ne ad -
jak. Ak kor sem, ha nyil ván va ló an
mél tat lan tá ma dás ért. Őszin tén tö -
re ked tem ar ra, amit az Írás ajánl: „a
nap le ne men jen a ti ha ra go to kon”.
Ez a sza bály már ed di gi éle tem ben is
ren ge teg fö lös le ges és ká ros lé pés től
óvott meg – igyek szem ezek után is
e sze rint él ni.

g Bo da Zsu zsa

PRE S BI TER P ORT RÉ

Ne pa za rol junk ha rag ra
ATP-mo le ku lát!

Be szél ge tés Frenyó V. Lász ló ál lat or vos-pro fesszor ral
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b Az EvÉ let leg utób bi szá má ban több ször is vé gig ol vas tam a dr. Kiss Bé -
lá nak, a bar ca sá gi Cser nát fa lu né hai lel ké szé nek „pres bi te ri kis ká té ját”
is mer te tő írást. Él ve zet tel ol vas tam a kö zel száz esz ten dő vel ez előtt pa -
pír ra ve tett, Az evan gé li kus pres bi ter kö te les sé gei cí mű fü zet ből idé zett
so ro kat, és va la hány szor az írást le zá ró kér dés hez ér tem – „Ír hat ta vol -
na ma is?” –, min dig meg ál la pí tot tam, hogy bi zony ír hat ta vol na, sőt ma
még ke mé nyeb ben is fo gal maz hat na a tisz te let re mél tó szer ző…
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A gö döl lői ki rá lyi kas tély ha zánk
so ros eu ró pai uni ós el nök sé gé vel
kap cso lat ban so kat sze re pel a hí -
rek ben. Ugyan ak kor szo mo rú, hogy
húsz esz ten dő vel a rend szer vál to zás
és a fel újí tás kez de te után sem tör tént
meg a tel jes épü let komp le xum re -
konst ruk ci ó ja. Sőt idő vel a kez det
kez de tén fel újí tott ré szek új bó li ta ta -
ro zás ára lesz szük ség…

Ép pen ezért öröm te li, ha gyor san

le zaj ló kas tély re konst ruk ci ó ról hall az
em ber. Olyan ról, ami lyen a Bács-Kis -
kun me gyei egy ko ri sváb me ző vá ros -
ban, Ha jó son tör tént. Ahol tö ret len
a fej lő dés: ezt mu tat ja a nagy köz ség -
ből vá ros sá vá lás há rom esz ten dő vel
ez előtt és a ha jó si ér se ki kas tély ta -
va lyi pél da sze rű meg úju lá sa. 

A ki vi te le zés mind össze egy esz -
ten dőt (!) vett igény be: 2009 szep -
tem be re és 2010 jú li u sa kö zött zaj lott,
eu ró pai uni ós pá lyá za ti tá mo ga tás se -
gít sé gé vel, 563 mil lió fo rin tos össz -
költ ség ve tés sel. A fel újí tott épü let a
nagy kö zön ség szá má ra 2010. szep -
tem ber től vált lá to gat ha tó vá, az épít -
ke zé si mun ká la tok utol só sza ka sza
ta valy no vem ber ben zá rult.

A ha jó si kas télyt 1740-ben gróf
Pa ta chich Gá bor ka lo csai ér sek emel -
tet te. 1766-ban Gö döl lő ura, gróf
Gras sal ko vich An tal – Bat thyá ny Jó -
zsef ér sek meg bí zá sá ból – szer ző dött
az ugyan csak gö döl lői Gföl ler Ja kab
épí tő mes ter rel a kas tély át épí té sé re. 

A Hay nald La jos bí bo ros ér sek ál -

tal ala pí tott gyer mek ott hon 1907-ben
köl tö zött ide. (Köz be ve tő leg ér de mes
meg em lí te ni: Hay nald ér de kes sze mé -
lyi ség, a ter mé szet tu do má nyok el kö -
te le zett hí ve volt. A bo ta ni ka ki vá ló tu -
do ra ként tart ják szá mon, a Ter mé szet -
tu do má nyi Mú ze um gyűj te mé nyé -
ben fel lel he tünk ró la el ne ve zett nö -
vényt. Egy ben mű ked ve lő csil la gász,
sa ját táv csö vé vel vizs gál ta az eget, és
ő ala pí tot ta a ké sőbb ró la el ne ve zett

ka lo csai csil lag -
dát, a Hay nald
Ob szer va tó ri u -
mot.) Az ár va -
ház a rend szer -
vál to zást kö ve -
tő en vet te fel is -
mét Hay nald
ne vét, és 1998-
ig mű kö dött az
épü let fa lai kö -
zött. 

A kas tély ál -
lan dó és idő -

sza ki ki ál lí tá sok kal vár ja lá to ga tó it.
Az ál lan dó tár la ton részt ve vői le he -
tünk egy ha jó si szent bú csú nak, meg -
is mer ked he tünk a Ho mok hát ság
sző lő- és bor kul tú rá já val, és va dá szat -
ra in dul ha tunk az Al föl dön. El kép zel -
het jük, ahogy az ér se ki lak osz tály dol -
go zó szo bá já ban a csil la gá szat új -
don sá ga i ról ér te ke zünk a tu dós bí bo -
ros sal, az ebéd lő ben fen sé ges ét ke ket
fo gyasz tunk est ebéd re, és az ér se ki
ma gán ká pol na csen des bel ső szo bá -
já ban Is ten hez for du lunk.

A pa zar épü let hét fő ki vé te lé vel 10
és 17 óra kö zött lá to gat ha tó a Jó kai
ut ca 2. szám alatt, a te le pü lés köz -
pont já ban. Fő be já ra ta dísz kút tal,
sző lő lu gas sal, osz lop csar nok kal éke -
sí tett park ból nyí lik. 

To váb bi in for má ci ó ért a www.ha -
jo si kastely.hu in ter ne tes por tált ke -
res het jük fel, ér dek lőd he tünk az in -
fo@ha jo si kastely.hu elekt ro ni kus le -
vél cí men, vagy hív hat juk a 78/504-
006-os te le fon szá mot.

g Re zsa bek Nán dor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TEK FI G YEL MÉ BE

Lá to ga tás a ha jó si ér se ki
kas tély ban

A ki ter jedt Szteh lo csa lád ge ne rá ci -
ó kon ke resz tül ki vá ló em be re ket
adott az or szág nak. So kan kö zü lük
pap ként szol gál ták az evan gé li kus
egy há zat, má sok jo gá szok let tek.
Szteh lo Ot tó je les épí tész-res ta u rá tor -
ként mű kö dött, Szteh lo Gá bort nem
kell be mu tat ni e lap ol va só i nak. Sá -
ra Szteh lo Ot tó fi á nak, a Szteh lo név -
től csa lá di okok ból meg vá lt Lán do -
ri Nán dor bé kés csa bai ta nár em ber -
nek és Dv or za csek Ilo na ta ní tó nő nek
a gyer me ke ként lát ta meg a nap vi lá -
got 1927 őszén. 

Gyer mek ko rát és is ko la éve it Bé kés -
csa bán töl töt te, majd ti zen ki lenc éve -
sen fel ke rült Bu da pest re, és be irat ko -
zott a Páz mány Pé ter Tu do mány -
egye tem re (ma Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem). Ta nul má nya it – ma -
te ma ti ka és fi zi ka sza kos ta ná ri ok le -
ve lé nek meg szer zé sét kö ve tő en –
1950-ben fe jez te be, az egye tem től
azon ban nem sza kadt el: ki lenc éven
ke resz tül ve zet te a Ter mé szet tu do má -
nyi Kar Fi zi kai In té ze té nek szak -
könyv tá rát, és részt vett az ok ta tás ban
is. Már ek kor fel tűnt fá rad ha tat lan
mun ka bí rá sa, lel kes fel adat vál la lá sa,
amely egész éle té ben jel le mez te.

Egye te mi mun kái mel lett el lát ta az
Eöt vös Lo ránd Fi zi kai Tár su lat nak
mint szak mai tár sa dal mi szer ve zet -
nek a tit ká ri fel adat kö rét is. 

Eb ben az idő szak ban ment férj hez
Keszt he lyi La jos fi zi kus hoz; há zas sá -
ga élet re szó ló bol dog sá got és biz ton -
sá got nyúj tott szá má ra. 1959-ben,
vél he tő leg po li ti kai okok ból, az egye -
te met el hagy ni kény sze rült. Ek kor ke -
rült a Gam ma Mű vek hez, ahol az ak -
kor lé te sí tett nuk le á ris mű szer-gyár -
tó rész leg mun ka tár sa lett. A nuk le -
á ris de tek tor-fej lesz tés te rü le tén or -
szá gos is mert ség re tett szert, kü lö nö -
sen so kat fog lal ko zott a nuk le á ris me -
di ci na ál tal igé nyelt mé rő esz kö zök ki -
fej lesz té sé vel. Ezen a te rü le ten dol -
go zott nyug díj ba vo nu lá sá ig, 1992-ig.
Szak mai tu dá sát azon ban ezt kö ve -
tő en is még éve kig ka ma toz tat ta a
Me di so Kft. ta nács adó ja ként. 

Pri vát éle té ben el kö te le zett hí ve
volt a ko moly ze né nek, ma ga is szí ve -
sen éne kelt kó rus ban. Hit éle te a Bé -
csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom -
hoz kö töt te, ahol szin tén nagy hasz -
nát vet ték fá rad ha tat lan és lel kes
ten ni aka rá sá nak. 

Ta nult szak má ja mel lett ő is a se -
gí tés el kö te le zett je lett. Ami kor
Szteh lo Gá bor, „Gá bor bá csi” ne velt -
jei, „gyer me kei” is mét kezd tek ma -
guk ra és egy más ra ta lál ni, rög tön a
kez de tek nél ott ta lál juk Lán do ri Sá -
rát a ta lál ko zók fá rad ha tat lan szer ve -
zői kö zött, a Ko ren há zas pár ol da lán.
Rö vi de sen a Szteh lo Gá bor Ala pít -

vány ala pí tó i nak egyi ke lett. Az ala -
pí tók kö zül egy volt a hét ből, de a
mű köd te tők kö zött ő volt a leg ak tí -
vabb, a leg szor gal ma sabb, a mun ka
mo tor ja, a te vé keny ség szí ve-lel ke.
Szen ve dett, ha egy ké rel me zőt el
kel lett uta sí ta ni. Az ala pít vány min -
den ügyét kéz ben tar tot ta és szí vén
vi sel te. Hi á nyát már ak kor fáj dal ma -
san érez tük, ami kor be teg sé ge las sí -
tást pa ran csolt szá má ra. Meg vi selt
ben nün ket, hogy csak igen ke vés sé
tud tuk vi szo noz ni az ő örök ké gya -
ko rolt se gí te ni aka rá sát. 

Utol só éve it az evan gé li kus egy ház
bé kás me gye ri Ga u dio po lis sze re tet -
ott ho ná ban töl töt te sze re tő és gon -
dos ko dó fér je tár sa sá gá ban. Min dig
se gí te ni aka ró éle té vel mél tó bi zo nyí -
té kát ad ta, hogy nem csak ro ko ni szá -
lak kö töt ték Szteh lo Gá bor hoz.

Áp ri lis 14-én hosszas be teg ség
után tá vo zott az élők so rá ból. El men -
té vel fáj dal ma san sze gé nyeb bek let -
tünk. Mun ká ját ne he zen, de va la hogy
pó tol ni fog juk – ne ki ma gá nak, szí -
ve me le gé nek a hi á nyát ne héz tu do -
má sul ven nünk. Ham va it má jus 4-én
a Far kas ré ti te me tő ben a csa lá di sír -
ban he lyez ték örök nyu ga lom ra. 

Igaz em ber volt, nyu god jék bé -
ké ben.

g And rá si An dor –
Fü zé ki Bá lint

Bú csú Keszt he lyi né Lán do ri
(Szteh lo) Sá rá tól

Te het ség se gí tő ta ná cs
Tolná ban
A Tol na me gyei Te het ség pon tok so -
ros ta lál ko zó já nak adott ott hont má -
jus 12-én a bony há di gim ná zi um. Ho -
gyan le het a leg szé le sebb szak mai és
tár sa dal mi össze fo gás sal se gí te ni a te -
het sé gek fej lesz té sét és a szük sé ges
erő for rá sok bő ví té sét – ez a kér dés
állt a ren dez vény kö zép pont já ban. 

A meg hí vott elő adó, Kor mos Dé nes
ku ta tó-fej lesz tő szak pe da gó gus a Gé -
ni usz prog ram ban a te het ség se gí tő ta -
ná csok meg ala kí tá sát ko or di nál ja –
nem vé let le nül, ugyan is a ta lál ko zó
má sik cél ja a Tol na Me gyei Te het ség -
se gí tő Ta nács lét re ho zá sa volt.

A te het ség se gí tő ta nács olyan he -
lyi vagy tér sé gi kez de mé nye zés re
lét re jött szer ve ző dés, amely a le he -
tő leg szé le sebb szak mai és tár sa -
dal mi össze fo gás sal se gí ti a te het sé -
gek fel ku ta tá sát, fej lesz té sét, pro duk -
tu ma i k hasz no su lá sát, és ke re si a te -
het ség gon do zás ra for dít ha tó for rá -
sok bő ví té sé nek le he tő sé ge it. Te vé -
keny sé gé vel hoz zá já rul a te het ség ba -
rát tár sa da lom ki ala kí tá sá hoz. 

A Bony há don meg ala kult Tol na
Me gyei Te het ség se gí tő Ta nács öt le -
te ket is ad a ta len tu mok nak, hogy
hol tud nak be kap cso lód ni szak mai
mű hely mun ká ba, hisz en nek ki dol -

goz zák az adat bá zi sát. A bony há di
gim ná zi um ban pél dá ul hosszú évek
óta mű kö dik me gyei ma te ma ti ka-
szak kör, és egy év vel ez előtt a me -
gyei ké mia szak kört is be in dí tot ták. 

Dip lo más ol va sók ká
válhat nak
Új kez de mé nye zés se gí ti a Bony há -
di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná -
zi um ban a di á kok iro dal mi mű velt -
sé gé nek szé le sí té sét, az ol va sá si kul -
tú ra fej lesz té sét. 

Né hány év vel ez előtt az or szá gos
Nagy könyv fel mé rés és prog ram so -
ro zat ke re té ben meg szü le tett a „top
száz” ol vas mány lis tá ja. A bony há di
kö zép is ko lá sok most er ről a lis tá ról
vá lo gat hat nak – a cél, hogy au gusz -
tus 30-ig leg alább húsz köny vet el ol -
vas sa nak, plusz egy olyan re gényt,
amely nem sze re pel a lis tán. Az úgy -
ne ve zett Té ka dip lo ma pro jekt ben a
je len leg 9–11. év fo lya mon ta nu lók ve -
het nek részt. Több mint har minc
diák csat la ko zott a kez de mé nye zés -
hez, és vál lal ta, hogy öt köny ven -
ként – adott kér dé sek alap ján – be -
szá mol ol vas mány él mé nye i ről. A
leg több kö te tet el ol va só fiata lok a
nép me se nap ján Té ka dip lo mát és ér -
té kes könyv cso ma got ve het nek át. 

A Ma gyar Ol va sás tár sa ság nak is

meg tet szett a bony há di kez de mé nye -
zés, ezért fel ka rol ják, és ajánl ják más
ok ta tá si in téz mé nyek nek is. 

Re kord mé re tű pe ri ó du sos
rend szer
A bony há di gim ná zi um több prog -
ram mal is csat la ko zik a ké mia nem -
zet kö zi évé hez. Ja nu ár ban a víz és a
tűz té ma kör ben mu tat tak be kí sér le -
te ket a di á kok, és egész év ben nép -
sze rű sí tik a pe ri ó du sos rend szert. 

Nagy Ist ván ké mia ta nár tól meg -
tud tam, hogy en nek ér de ké ben he -
ten te két-há rom al ka lom mal össze -
fog lal ják egy-egy elem tör té ne tét,
fel fe de zé sét, fel hasz ná lá sát, és ezt
írás ban is meg kap ják a fi a ta lok. Ezen -
kí vül egy sa ját pe ri ó du sos rend szert
is ki rak nak a ké mia-elő adó ban. 

A leg na gyobb „dur ra nás” a má jus
20-i Moz gás-mű vé szet-ma já lis prog -
ram ke re té ben lesz: ki rak ják a leg na -
gyobb pe ri ó du sos rend szert, és ez zel
re mél he tő leg be ke rül nek a Re kor dok
köny vé be. A re kord kí sér let ben 246
ta nu ló vesz részt: a di á kok pó ló ján
egy-egy elem ne ve sze re pel majd,
ezen kí vül meg je le ní tik az év szá mot,
a cso por to kat és a pe ri ó du so kat is. A
re kord hi te le sí té sé re Bu da pest ről
ér ke zik bi zott ság az is ko lá ba.

g Má té Ré ka

Bony há di hír hármas

A Győr-Mo so ni Egy ház me gye lel ké -
szei és csa lád tag ja ik eb ben az esz ten -
dő ben a Kis-Kár pá tok ban tet tek ki -
rán du lást. A múlt szom ba ti, egy na pos
kö zös ség épí tő tú rán fel ke res ték a
Driny-csepp kő bar lan got (képünkön)
és a re ne szánsz pa lo tá vá épí tett Čer -
vený Ka meňt, Vö rös kő vá rát, ha za fe -
lé pe dig rö vid pi he nőt tar tot tak a
Po zsony kö ze lé ben fek vő Dé vény vá -
rá nál, amely ből gyö nyö rű ki lá tás nyí -
lik a Du na és a Mor va ta lál ko zá sá ra.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Ki rán du lás a fra ter ni tás je gyé ben
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Tű nő dé sek
Ol va som az Evan gé li kus Élet múlt he ti szá má ban Az év ige hir de té se díj pá -
lyá za ti fel hí vá sát, és tű nő döm… A ki írás okát ér tem: ige hir de té se ink kö rül
ba jok van nak. A cél pe dig mind nyá junk szív ügye: egy há zunk ige hir de té se
le gyen bib li kus és kor sze rű, áll jon erős teo ló gi ai ala po kon, s te gyen bi zony -
sá got Jé zus Krisz tus ról. Le gyen olyan, amely meg ál lít ja ige hall ga tó né pünk
fo gyá sát, sőt meg is for dít ja az ag gasz tó fo lya ma tot. Mind ez zel egyet is ért -
het nék, még is tű nő döm. 

Tű nő döm a zsű ri össze té te lén. A bí rá ló bi zott ság tag jai az egy ház ke rü let
ve ze tői és a teo ló gia pro fesszo rai. Ez nem egy ol da lú? Nem túl zot tan „aka -
dé mi kus”? Mint ha egy ipar cik ket pusz tán a gyá ri mér nö kök és a gaz da sá gi
szak em be rek bí rál hat nának, il let ve a tö meg köz le ke dést a MÁV ve ze tői és a
me net ren dek ké szí tői. Ugye, meg szok ták kér dez ni a fo gyasz tó kat, il let ve az
uta so kat? Nem hi ány zik a bí rá ló bi zott ság ból egy-egy gya kor ló lel kész, ne -
tán ige hall ga tó Bu da pest ről, va la me lyik vi dé ki gyü le ke zet ből, sőt ta lán még
szór vány ból is? Olya nok, akik nek pré di ká lunk?

A na gyobb gon dom azon ban ma ga a pá lyáz ta tás. Ál dom az Is tent, hogy
gim na zis ta- és teo ló gus éve im so rán sok szor hall hat tam egy há zunk nagy sze -
rű ige hir de tő it. Kü lön fé le teo ló gi ai irány hoz tar toz tak, tra di ci o ná lis ke gyes -
sé get hir de tők és erő tel jes hit éb resz tők egy aránt vol tak kö zöt tük. Or dass,
Tú róczy és Sza bó Jó zsef püs pö kök, Scholz Lász ló és Ba li kó Zol tán, édes apám
és Jó zsa Már ton, Sré ter Fe renc, Ke ken And rás, Csep re gi Bé la és Kál dy Zol -
tán… Szó szé kük alatt ül ve min dig épül tem, s köz ben ma ga a szol gá lat Ura
ál lí tott elém egy alig meg kö ze lít he tő szak mai szin tet. Tű nő döm és kér de zem:
a fel so rol tak kö zül me lyi kük je lent ke zett vol na egy ilyen pá lyá zat ra? S a ma -
i ak kö zül biz to san „a leg job bak” fog nak pá lyáz ni? 

Ol vas tam szá mos le írt ige hir de tést, olyat is, ame lyet el hang zá sa kor hal -
lot tam. A nyom ta tott szö veg ből kap hat ál dást az ol va só, de ab ból már hi -
ány zik az is ten tisz te let áhí ta ta, az élő szó val hir de tett evan gé li um ere je, a Szent -
lé lek nek a hall ga tó ság ból gyü le ke ze tet for má ló je len lé te… A bí rá ló bi zott ság
tag jai el dönt he tik a be kül dött ige hir de té sek sor rend jét bib li ai, dog ma ti kai
és ho mi le ti kai szem pon tok sze rint, ám mi ként íté lik meg, hogy az ige hir de -
tő ma ga meg hal lot ta-e Is ten ne ki szó ló sza vát, a mon da ni va lót át szűr te-e sa -
ját lé nyén, meg győ ző dé sé vé lett-e mind az, amit hir det, ha nem hal lot ták szó -
szék ről, sőt az ige hir de tő sze mé lyét is zárt bo rí ték őr zi? S ho gyan tud ják meg -
ál la pí ta ni, hogy a ki írás fon tos szem pont ja in túl – „in sta tu nas cen di” – az
élő szó szü le té sé nek pil la na tá ban je len volt-e, mun kál ko dott-e a hit re és szol -
gá lat ra hí vó Urunk, a te rem tő Szent lé lek? Hi szen az evan gé li um hir de té se
ál tal ő te remt hi tet, ahol és ami kor ne ki tet szik… 

So kunk imád sá gá nak tár gya egy há zunk, pap ja ink ige hir de té si szol gá la ta.
Ja vas lom, hogy ige hir de té sek pá lyáz ta tá sa he lyett – akár pél dá ul szom bat es ti
idő pont hoz köt ve – egy há zunk moz gó sít sa imád ko zás ra az ige hall ga tó kat.
A ma gyar nyel vű Út mu ta tó köz li a pré di ká ci ók alap igé jét. Te gye meg min -
den temp lom ba ké szü lő evan gé li kus, hogy akár egy rög zí tett idő pont ban, akár
az in du lás előtt ol vas sa el a ki je lölt tex tust, el mél ked jen raj ta, és kö nyö rög -
jön az ige hir de tő jé ért! Kö nyö rög jünk együtt ige hir de té sünk meg úju lá sá ért! 

Id. Zász ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész (Fót)

Kő szik lá ra épült ház – há la adó is ten tisz te let Má go cson
A fel ső sze li ha ran gok a Ba ra nya me gyei Má go cson csak mag nó ról hal lat sza -
nak ugyan, még is könnye kre indítják azokat, akik hall ják. Má jus 7-én szé -
pen meg telt az ima te rem: há la adás ra jöt tünk össze, mert volt rá okunk bő -
ven. Sza bó Vil mos Bé la es pe res a He gyi be széd vé gét vá lasz tot ta ige hir de -
té si alap ként, majd meg ál dot ta az épü le tet, és ál dást kí vánt a ben ne fo lyó mun -
ká ra. Buz dí tott, hogy ve gyük ko mo lyan Jé zus sza va it. Ő a kő szik la, ő az alap,
aki re épít het jük egész éle tün ket.

Az el múlt évek ben szó sze rint jöt tek a vi ha rok, a szél, az eső, a be ázá sok,
és meg té páz ták a gyü -
le ke ze ti há zat. De az
élő Jé zus ne vé ben bí -
zó gyü le ke zet él ni aka -
rá sá ról tett ta nú bi -
zony sá got. Ami sa ját
erő ből nem ment, ah -
hoz kap tunk anya gi
se gít sé get az egy ház -
me gyé től. Ezt kö szön -
tük meg a Tol na-Ba ra -
nyai Egy ház me gye ve -
ze tő sé gé nek. An dor -
ka Ár pád egy ház me -
gyei fel ügye lő a szá -
mo kon túl a na pi igék -
kel is meg erő sí tett ben nün ket. Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő el is me ré sét fe jez te ki a gyö nyö rű kör nye ze tért, a gyü le ke zet sze re te té ért.

Marx Jó zsef né gond nok be szá molt az el vég zett mun kák ról, ami ből ki tűn -
he tett, hogy va ló ban van mi ért há lát ad nunk Is ten nek és a szor gal mas em -
be ri ke zek nek. Ki ala kí tot tunk egy kis ima ter met, ahol a bib lia órá kat tart juk,
be ve zet tük az egész la kás ba a gázt, át ra kat tuk és ki ja vít tat tuk az egész te -
tő szer ke ze tet, új ol tár te rí tő ket csi nál tat tunk. Há la le gyen Is ten nek min de -
nért! Érez tük, hogy ő ma ga is épí tet te a há zat, nem csak mi fá ra doz tunk. Kiss
Lász ló kom lói re for má tus lel kész Fil 4,6–7 igé i vel kö szön töt te a gyü le ke ze -
tet, és meg ál dot ta a je len lé vő ket. Győr ffy Ist ván kán tor szol gá la tá val el éne -
kel tük a Him nuszt, majd kez de tét vet te a sze re tet ven dég ség.

Asszo nya ink fi nom sü te mé nye in kí vül hi deg tá lat, sa lá tá kat és a Ba bi rád
Ba rom fi-fel dol go zó Kft. ter mé ke it kós tol hat ták meg a Bu da pest ről, Paks ról,
Szek szárd ról, Dom bó vár ról, Kom ló ról és Egy há za sko zár ról ér ke zett ven -
dé gek.

Nagy öröm volt szá munk ra az is, hogy ép pen ezen a na pon ün ne pel te a
Tak so nyi há zas pár az öt ve ne dik há zas sá gi év for du ló ját. A ka to li kus temp -
lom ban öku me ni kus szer tar tás sal ál dot tuk meg őket, a csa lád, a ro ko nok és
az evan gé li kus test vé rek rész vé te lé vel. Há lát adunk Is ten nek, hogy az a gyü -
le ke ze ti mun ka, amely meg ala poz ta a fel ső sze li ek és ka ja li ak hi tét, ma itt kö -
zöt tünk ter mi jó gyü möl cse it.

Kos kai Er zsé bet lel kész

b Már megint a ma da rak! – je -
gyez he ti meg az ol va só, s va ló -
ban, ta lán kis sé „túl van nak rep -
re zen tál va” eb ben a ro vat ban.
De ta lán ép pen azért, mert ve lük
ta lál ko zunk a leg több ször, hi -
szen ők min dig ott van nak a
köz vet len kör nye ze tünk ben. A
ró luk szó ló hí rek ben nün ket is
érin te nek va la mi lyen mó don,
leg in kább ér zel mi leg, mert so -
kan sze re tik eze ket a ked ves kis
lé nye ket. Ter mé sze te sen igyek -
szünk sok más fé le hírt és in for -
má ci ót is meg osz ta ni az ér dek -
lő dők kel, aki ket biz ta tunk is ar -
ra, hogy bát ran ír ják meg ne -
künk, ha van va la mi lyen, a te -
rem tés vé de lem mel kap cso la tos
hí rük, meg fi gye lé sük a sa ját kör -
nye ze tük ből. – S. A.

Gó lya ha lál
Le lőt tek egy gó lyát a Ba ra nya me gyei
Pell ér den – ol va som a hírt, és ér zem,
hogy önt el az in du lat. Min den év -
ben már tél vé gén eszem be jut nak
köl tö ző ma da ra ink: va jon mi kor és
há nyan jön nek vissza, mi lyen vi -
szon tag sá gok kö zött te szik meg a ha -
za ve ze tő utat? Vég te len szo mo rú ság -
gal tölt el, ami kor pél dá ul üres gó lya -
fész ket lá tok, és még má jus ele jén is
re mény ke dem, hogy ha ta lán kés ve
is, de meg ér kez nek. Idén leg in kább
a fecs ké kért ag gód tam. Na gyon ke -
vés nek ta lál tam az áp ri lis vé gén a le -
ve gő ben ci ká zó ma da ra kat. A ku ta -
tók ál tal kö zölt té nyek im már min -
den ki ál tal meg ta pasz tal ha tók: év ről
év re egy re ke ve sebb pél dá nyuk ér ke -
zik ha za.

Ne héz el kép zel ni, hogy van nak,
nem is ke ve sen, aki ket nem ér de kel
a ma da rak sor sa. Ám en nél sok kal
ször nyűbb, hogy van nak olya nok,
akik ké pe sek le lő ni egy gó lyát, pe dig
ez saj nos min den év ben meg tör té nik.
Most Pell ér den volt va la ki, aki – ki
tud ja mi ért, ta lán hecc ből, una lom -
ból, go nosz ság ból – sö ré tet lőtt egy

gó lya fe jé be. A te tem kö ze lé ben le -
vő fé szek ben most is költ egy ma dár,
és ha az ő pár ja pusz tult el, ak kor a
köl tés is tönk re megy. 

A le lőtt ma dár esz mei ér té ke száz -
ezer fo rint, de a kár en nél jó val na -
gyobb. Mi lyen ször nyű és ér tel met len
pusz tí tás ez! Meg ta lál ják-e va la ha a
tet test? És ha igen, va jon mit mond,
mi ért tet te? Za var ta a ke le pe lés? Mert
ilyen is van. Sok he lyen, aho vá év ről
év re meg ér ke zik a gó lya pár, né hány
hét múl va el tűn nek, mert el za var ják
őket a kör nyé ken la kók.

* * *

Fü le mü lék éj sza ká ja
A ma da rak és fák nap já nak ren dez -
vé nyét a vi lá gon elő ször a pá ri zsi eu -
ró pai ma dár vé del mi egyez mény
alap ján Chern el Ist ván or ni to ló gus
szer vez te meg Ma gyar or szá gon
1902-ben. 1906-ban az ak ko ri val lás-
és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter, gróf
Ap po nyi Al bert ren de let ben ír ta elő,
hogy min den is ko la kö te les meg tar -
ta ni a ma da rak és fák nap ját. Ez az -
óta is a leg szé le sebb kör ben meg tar -
tott ter mé szet vé del mi ren dez vény,
amely je len tő sen hoz zá já rul a gyer -
me kek tu da tos kör nye ze ti ne ve lé -
sé hez. 

A Ma gyar Ma dár ta ni Egye sü let
kü lön le ges prog ram so ro za tot szer -
ve zett a madarak és fák napja (május
10.) apropóján: a fü le mü lék éj sza ká -
ját, amely re az or szág szá mos pont -
ján vár ják az ér dek lő dő ket (az idő -
pon tok és a hely szí nek meg ta lál ha -
tók a www.mme.hu hon la pon). És
hogy mi ért ép pen a fü le mü le? Ta lán
mert a vi lág egyik leg szebb ének han -

gú ma da ra. Mi vel a fü le mü le a vá ro -
sok ban is meg te lep szik, na gyon so -
kan ta lál koz hat nak ve le (Bu da pes ten
pél dá ul a Mar git szi ge ten le het él vez -
ni a fü le mü le kon cer tet), de leg in kább
a hang já val. Ugyan is ez az olaj bar -
na szí nű, vö rö ses far kú, rej tőz kö dő
élet mó dot foly ta tó ma dár rit kán
ke rül a sze münk elé. 

Hosszú tá vú vo nu ló, a te let Af ri -
ka tró pu si tá ja in töl ti. A ta va szi vo -
nu lá si csúcs áp ri lis vé gé re, má jus
ele jé re esik. Meg ér ke zés kor a hí -
mek azon nal éne kel ni kez de nek.
Nem csak nap köz ben, de a köl té si
idő szak el ső fe lé ben egész éj sza ka fúj -
ják a nó tá ju kat. Amint a szür kü let tel -
jes sö tét ség be for dul, a töb bi ma dár
el hall gat, és rá zen dí te nek a fü le mü -
lék. Nem szé gyen lő sek, így az ér dek -
lő dők akár két-há rom mé ter ről hall -
hat ják az el ké pesz tő hang ere jű és vál -
to za tos sá gú ének lést. Es te ki lenc-
tíz óra kö rül el hall gat nak, pi hen nek
egy ki csit, majd éj fél től haj na lig dá -
ri dóz nak to vább.

Az MME rendezvénysorozatának
fő att rak ci ó ja a fü le mü lék kon cert je,
de szá mos más ma dár faj éne két is
meg le het fi gyel ni egy ilyen má ju si es -
tén: a ri gók, a vö rös begy, a po szá ták
je les kép vi se lői is hoz zá já rul nak az
ün ne pi hang ka val kád hoz. Mi vel
ilyen kor már szá mos ma dár faj nak
van nak fi ó kái, a nap pa li vi lá gos ság
utol só per cé ig meg le het fi gyel ni, a
szü lők ho gyan ete tik ki csi nye i ket.
Per sze, nem csak szer ve zet ten le het
hall gat ni a ma da rak éne két. A ker tek -
ben, par kok ban bár mi kor él vez het -
jük „han gos ko dá su kat”.

g L. T.

Az elő ző rejt vény meg fej té se: Ara rát
Mun ka cso port. Nyer te sünk Mé szá -
ros Eni kő Bu da pest ről. Gra tu lá lunk!

E he ti kér dé sünk: Me lyik köl tőnk
me lyik ver sé ben men nek per re a
sze rep lők a fü le mü le éne ke mi att? A
meg fej té se ket a 20/824-8100 te le fon -
szám ra vagy az an iko.san ta@lu the -
ran.hu e-mail cím re vár juk.

Éj sza kai fü le mü le kon cert
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Kon cer tek, is ten tisz te le tek, szín há -
zi elő adá sok sze re pel nek a má jus
12-én, csü tör tö kön kez dő dött Öt
temp lom fesz ti vál prog ram ján; a
hely szín öt eu ró pai val lás egy-egy
temp lo ma Győr egyik vá ros ré szé ben,
Új vá ros ban.

„Öt nap, öt temp lom, öt val lás, egy
kul tú ra” a mot tó ja az Eu ró pá ban is
egye dül ál ló öku me ni kus fesz ti vál -
nak, ame lyet im már ha to dik al ka lom -
mal ren dez meg a Kar zat Kul túr köz -
pont Ala pít vány az egy há zak köz re -
mű kö dé sé vel – mond ta el Bor sa Ka -
ta ku ra tó ri u mi el nök a Ma gyar Táv -
ira ti Iro dá nak.

A fesz ti vál nyi tónap ján, csü tör tö -
kön Fe hér váry Lil la és Ká tai Zol tán
ad Má ria-éne kek ből és pün kös di
imád sá gok ból össze ál lí tott al kal mi
kon cer tet a gö rög ka to li kus temp -
lom ban. Pén te ken a Szent Ef rém fér -
fi kar Liszt Fe renc nek és kor tár sa i nak
a mű ve i vel lép fel a Kos suth ut cai ka -
to li kus temp lom ban. Szom ba ton a
Cus tos Vi ol Con sort és a Ré gi ze ne
együt tes elő ször ad kö zös kon cer tet.
Mű so ru kon ba rokk ze nét szó lal tat -
nak meg az evan gé li kus Öreg temp -
lom ban.

A hét vé gén Ma ti ja Sol ce, a prá gai
mű vé sze ti egye tem, a DA MU ta ná -
ra ér ke zik nem zet kö zi kur zu sá nak
nö ven dé ke i vel, akik két szín há zi pro -
duk ci ót mu tat nak be a gö rög ka to li -

kus temp lom ud va rán. Va sár nap a
zsi na gó gá ban lesz a pre mi er je az Én
nem tu dom, mit hoz a hol nap… cí mű
szín há zi pro duk ci ó nak, ame lyet a
Bu da pest Bár és Se bes tyén Bá lint, a
Győ ri Ba lett ma gán tán co sa ad elő.
Ugyan az nap Fe ren czi György és a
Rac ka jam kon cer te zik a re for má tus
temp lom ban. Hét főn ugyan ott a

fesz ti vál zá rá sa ként Ká nyá di Sán dor
köl tő vel ta lál koz hat nak az ér dek lő dők
a Ka lá ka együt tes kon cert jén.

A fesz ti vá lon két na pos tu do má -

nyos kon fe ren ci át is tar ta nak. A má -
jus 12–13-i ta nács ko zá son val lás tör -
té né szek, teo ló gu sok és fi lo zó fia tör -
té né szek ar ra ke re sik a vá laszt, hogy
mit ta ní ta nak az an gya lok ról az óko -
ri Me di ter rá n eum vi lá gá nak spi ri tu -
á lis szö ve gei, el ső sor ban a zsi dók és
a ke resz té nyek szent köny vei –
mond ta Bor sa Ka ta.

Az Öt temp lom fesz ti vált a Nem -
ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram há rom -
mil lió fo rint tal tá mo gat ja.

d MTI

Öt temp lom fesz ti vál ha tod szor
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VASÁRNAP

8.04 / MR6 - A ré gió rá di ó ja
Ka pocs (va sár na pi öku me ni -
kus mű sor)
10.04 / Kos suth rá dió
Me to dis ta is ten tisz te let köz -
ve tí té se Nyír egy há zá ról
Igét hir det He c ker Már ton
kör ze ti lel kész
10.20 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.55 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
(is mét lés: m2 / 14.30)
15.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház -
zenéről. A ma gyar nyel vű
gen fi zsol tá rok 400 éve
21.25 / m2
A Mes ter és Mar ga ri ta
(len gyel té vé film so ro zat)
4/1. rész

HÉTFŐ

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
9.15 / PAX
Az anya méh gyü möl cse ju ta -
lom (csa lád ter ve ző mű sor)
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je:
Jo seph Haydn
Az Es ter há zy her ce gek
szolgá la tá ban
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se)
20.30 / m2
Min den tu dás Egye te me 2.0
21.00 / Du na Tv
Ap ja lá nya
(ame ri kai já ték film, 2004)
(98')
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa

KEDD

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
10.00 / Du na Tv
Múlt idő ’90
Ak kor és most
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Szőts Lász ló épí tész
15.00 / Duna Tv
Védett szépségeink
Budapest növényritkaságai
21.40 / m1
Az ibo lya
(té vé já ték) (55')
22.00 / PAX
Nem ze ti sé gi mo nos to rok
22.40 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
A Mar git-szi get
22.55 / Film mú ze um
Nap ló gyer me ke im nek
(ma gyar film drá ma, 1982)
(106')

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
16.00 / Du na Tv
Má tyás ki rály és a re ne szánsz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat) A Hu nya di ak
18.40 / Bar tók rá dió
Most je lent meg!
Liszt Fe renc Krisz tus-ora tó -
ri u ma a Ze ne aka dé mi án
21.00 / Du na Tv
Öt es te
(orosz já ték film, 1979) (89')
23.15 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)
23.50 / Du na Tv
Cseh Ta más: Összes da lok
idő rend ben – 1977

CSÜTÖRTÖK

13.29 / Bar tók rá dió
A Con cer to Ar mo ni co hang -
ver se nye
Bach: 54. kan tá ta (Wi  der -
stehe doch der Sün de)
13.30 / PAX
Sch we i tzer Jó zsef
(port ré film)
14.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
16.55 / m2
Mú ze um tú ra – fran cia mód ra
(fran cia do ku men tum film-
so ro zat)
Az Eif fel-to rony
21.00 / Du na Tv
Pé ter és Já nos
(fran cia té vé film, 2006) (94')
21.40 / m1
Szí nész nők bál ja (fran cia
játék film, 2009) (103')
23.00 / PAX
Ti sza hát az Ár pád-kor ban
(do ku men tum film)

PÉNTEK

16.00 / Du na Tv
Épí té szet XXI
19.30 / Du na II. Au to nó mia
Rém ál mok nyo má ban
(ma gyar do ku men tum film)
19.43 / Kos suth rá dió
Rész le tek a Ka lá ka
együt tes Ma dár ete tő cí mű
leme zé ről
21.00 / Du na Tv
Cran ford
(an gol té vé film so ro zat)
V/1.
21.40 / m1
Ke le ti pu.
(Té vé szín ház, 2010) (85')
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne:
Oli vi er Mes si a en: Öt kó rus
ti zen két ének hang ra
0.00 / Duna Tv
A Salzburgi Fesztiválzenekar
koncertje a Zeneakadémián

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
13.11 / Bar tók rá dió
Az MR Ének ka rá nak hang -
ver se nye
Ben ne:
Szo ko lay Sán dor: Can ta te
Do mi no
16.25 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
Rom lás és ki út ke re sés
19.30 / Du na Tv
Hattyú dal
Szö ré nyi Le ven te szó ló kon -
cert je a Papp Lász ló Bu da -
pest Sport aré ná ban
20.30 / m2
Ket ten a far mon
(ame ri kai film drá ma, 1995)
(90')
22.55 / m1
Rost And rea – Pan non da lok
Ma gyar, ci gány és zsi dó nép -
da lok a Kár pát-me den cé ből

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa (on-line adás:
www.ci vil ra dio.hu)
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.10 / Du na Tv
Eu ró pai kós to ló (an gol is me -
ret ter jesz tő so ro zat). Lit vá nia
11.40 / m1
Fa so ri ta ná rok
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
18.00 / m2
Bo lyai-díj 2011
Élő köz ve tí tés a Nem ze ti
Szín ház ból
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Ko dály Zol tán: Mis sa bre vis

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 15-étől május 22-éig

Va sár nap

Te vol tál a se gít sé gem, szár nyad ár nyé ká ban uj jon gok. Zsolt 63,8 (Ap Csel 26,22;
Jn15,1–8; 1Jn5,1–4; Zsolt 103) Mi cso da ki fe je ző ké pet hasz nál a zsol tá ros! Szin -
te ma gunk előtt lát ha tjuk a kis ma dár fi ó kát, aho gyan bi za lom mal hú zó dik
be any ja vé del me ző szár nyai alá. Ta lán most pró bál ko zott elő ször a re pü -
lés sel, vagy épp ret ten tő ve szély től me ne kült meg. Ol ta lom ban ér zi ma gát,
fel sza ba dul tan uj jong. Mennyi vel in kább ör ven dez het az em ber, hi szen Is -
ten gond vi se lé sé ben tud hat ja sor sát, éle tét!

Hét fő

Ta níts úgy szám lál ni nap ja in kat, hogy bölcs szív hez jus sunk! Zsolt 90,12
(Róm 14,9; Róm 1,18–25; 2Sám 6,1–23) Va jon az időnk te lik vagy mú lik?
Ezt a kér dést egy kor Tú róczy Zol tán püs pök tet te fel szil vesz ter es ti pré -
di ká ci ó já ban. In tet te hall ga tó sá gát, ügyel je nek, hogy mu lan dó éle tük nap -
jai va ló di tar ta lom mal tel je nek meg. A zsol tá ros ezt az iga zi ér té ket a bölcs
szív ben je lö li meg. A bölcs em ber nem csu pán an nak van tu da tá ban, hogy
föl di lé te mu lan dó, ha nem fel is me ri, hogy éle té nek  leg vég ső cél ja: rá ta -
lál ni Is ten vég te len ir gal má ra és el mé lyül ni a Krisz tus ban hoz zánk haj ló
sze re tet ben.

Kedd

Jé zus Krisz tu sé egye dül a hal ha tat lan ság, aki meg kö ze lít he tet len vi lá gos ság -
ban la kik, akit az em be rek kö zül sen ki sem lá tott, és nem is lát hat: övé a tisz -
te let és az örök ké va ló ha ta lom. 1Tim 6,16 (Zsolt 72,11; 2Kor 5,11–18; 2Sám
7,1–16) Má ra el ko pott az em be rek egy más irán ti tisz te le te. Na pon ta le he -
tünk fül ta núi an nak, ho gyan pocs kon di áz zák egy mást a tü rel met len au tó -
sok. De hi ány zik a tisz te let a gyer me kek ben is szü le ik, ta ná ra ik iránt. Ki csi -
ben ott az a ki gyom lá lat lan mag, amely ké sőbb el bi za ko dott ság gá, sőt ön -
zés sé te re bé lye se dik. Azt kép ze li az em ber, kö rü löt te fo rog a vi lág. Ön vizs -
gá lat ra és alá zat ra kész tet az apos tol val lo má sa. Mi cso da meg tisz tel te tés, hogy
az az örök ké va ló Is ten, akié min den ha ta lom, egy ál ta lán szó ba áll az em be -
ri „por szem mel”?!

Szer da

A tü re lem és vi gasz ta lás Is te ne ad ja meg nek tek, hogy köl csö nös egyet ér tés
le gyen kö zöt te tek Jé zus Krisz tus aka ra ta sze rint, hogy egy szív vel, egy száj -
jal di cső ít sé tek a mi Urunk Jé zus Krisz tus Is te nét és Aty ját. Róm 15,5–6 (Zsolt
92,2–3; Jn 8,31–36; 2Sám 7,17–29) Kon cer tek előtt a ze ne kar han gol.
Egyet len hang szer hez iga zo dik a töb bi. Mi cso da hang za var van ott, ahol ez
el ma rad! Sok, ma gát ke resz tény nek val ló kö zös ség – csa lád vagy ép pen gyü -
le ke zet – szol gá la tá ból ugyan úgy hi á nyoz hat a har mó nia, ha köz tük szét -
hú zás, tü rel met len ség van. Az apos tol őket fi gyel mez te ti. Han go lód ja nak
rá a Szent lé lek Is ten re, aki nek a ve ze té sé vel át él he tik a cso dát: az „egy sé -
ges hang zást”.

Csü tör tök

Az Is ten Fi á ban va ló hit ben élek, aki sze re tett en gem, és ön ma gát ad ta ér tem.
Gal 2,20 (Zsolt 66,16; Róm 8,7–11; 2Sám 11,1–27) Egy hin du ból ke resz ténnyé
lett in di ai or vos sza vai cseng nek a fü lem ben: Csak Jé zus! Egye dül Jé zus! Azt
kér dez tem tő le, hogy ő – mint ázsi ai – ugye vall ja, min den val lás tu laj don -
kép pen ugyan azt az Is tent ke re si. Ku tat ni va ló ban sok fé le kép pen le het, de
meg ta lál ni őt csak egy mó don tu dod – hang zott a fe le let. Sza vai egy be cseng -
tek a gala tá kat győz kö dő apos tol val lo má sá val. Hin ni sok fé le kép pen le het,
de él ni csu pán a Krisz tus ál tal, aki meg halt és fel tá ma dott, hogy ne künk üd -
vös sé get sze rez zen.

Pén tek

Is ten nek van ha tal ma ar ra, hogy min den ke gyel mét ki árassza rá tok, hogy min -
de nütt min den kor min den szük sé ges sel ren del kez ze tek, és bő ség ben él je tek min -
den jó cse le ke det re. 2Kor 9,8 (2Móz 35,29; Jn 19,1–7; 2Sám 12,1–25) Az Eu -
ró pai Unió ál tal az ön kén tes ség évé nek nyilvánított 2011. esz ten dő ben nem
árt rá döb be nnünk ar ra, Urunk ho gyan vé le ke dik az ada ko zá sunk ról, kü lön -
fé le szol gá la ta ink ról. Mert hogy ő eb ben is a hi tün ket, ha tal má ba ve tett bi -
zal mun kat te szi pró bá ra. Is ten ugyan is nem elő le ge zi meg a gaz dag sá got, a
bő sé get, hogy majd a fe les le günk ből fus son a jó cse le ke de tek re. El len ke ző -
leg, mi köz ben ne ki szol gá lunk, szór juk a ja va in kat, erőn ket, azon köz ben ta -
pasz tal juk meg, hogy árad fe lénk a ke gye lem.

Szom bat

Vi lá gos sá gom és se gít sé gem az Úr, ki től fél nék? Zsolt 27,1a (Jn 14,1; Jel 22,1–
5; 2Sám 15,1–12) A hét utol só nap ján is mét bá to rít ben nün ket a zsol tá -
ros val lo má sa. Va sár nap Is ten ol tal ma zó „szár nya i ra” em lé kez te tett, most
is is mert kép pel erő sí ti bi zony ság té te lét. A sö tét a leg bát rabb em bert is
gya nak vó vá te szi. Bi zony ta lan ság fog ja el, hi szen nem tud ja, mi rej tő zik
a sö tét ben, mi lyen ve szély le sel ke dik rá. Nem csak az el len ség től va ló fé -
le lem, de az is me ret len aka dá lyok is ag go da lom mal tölt he tik el az em -
bert. A fény mind eze ket le lep le zi, nyil ván va ló vá te szi. A hí vő, ke resz tény
em ber nagy pri vi lé gi u ma, hogy az élet ne héz sé ge in, az el ke rül he tet len
pró bá kon úgy me het át, hogy van tá ma sza, se gít sé ge. Mel let te áll, „ve le
ván do rol” az a Jé zus, aki egy kor így je len tet te ki ma gát: „Én va gyok a vi -
lág vi lá gos sá ga.”

g B. Pin tér Már ta

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Csa lá di nya ra lás Har kány ban svéd -
asz ta los reg ge li vel, va cso rá val. 8 nap:
59 000 Ft/fő, 2 gyer mek nek in gye nes.
Kis bér To u rist, te le fon: 34/352-700.

HA LÁ LO ZÁS
„Erőm és énekem az Úr, meg sza -
badít engem.” (Zsolt 118,14) Mély
fáj da lom mal, de Is ten aka ra tá ban
meg nyu god va tu dat juk, hogy
édes anyánk, özv. Mol nár La jos -
né szü le tett Sch ne i der Er zsé bet, a
bar csi evan gé li kus gyü le ke zet
tisz te len dő asszo nya 85 éves ko -
rá ban, má jus 3-án vissza tért Te -
rem tő jé hez. Bú csú zunk tő le má -
jus 14-én 10 óra kor a bar csi evan -
gé li kus temp lom ban, 11 óra kor az
Im re ut cai te me tő ben.

A gyá szo ló csa lád

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

HA LÁ LO ZÁS
Szo mo rú an ad juk hí rül, hogy
dr. He ré nyi Ist ván né szü le tett
Sass Ka ta lin Ju li an na áp ri lis 28-
án, éle té nek 90. évé ben örök re
el tá vo zott kö zü lünk. Gyá szol -
ják fér je, test vé re, gyer me kei,
uno kái, déd uno kái, a kö ze li és tá -
vo li ro kon ság, va la mint mind -
azok az is me rő sök, akik sze ret -
ték őt. Is ten nek adunk há lát drá -
ga ha lot tunk éle té ért má jus 28-
án 15 óra kor a De ák té ri evan gé -
li kus temp lom ban tar tan dó
ham vasz tás utá ni bú csúz ta tón.
Kér jük mind azo kat, akik vi rá got
sze ret tek vol na ten ni a sír já ra,
he lyez zék an nak árát a temp lom -
ban ta lál ha tó per se lyek va la me -
lyi ké be ado mány ként!

Táv irat cím: dr. He ré nyi Ist ván,
1077 Bu da pest, Wes se lé nyi u.
40. III. eme let 5.


