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„A gyors és ha té kony se gít ség nyúj tás

szán dé ka ve zet te az evan gé li kus és a re -

for má tus egy há zat, ami kor úgy dön tött,

hogy csat la ko zik a MÖSZ ál tal in dí tott

össze fo gás hoz.”

Éhínség Afrika szarván f 13. oldal

Életmentő hit f 2. oldal

Otthon a nyitott templomban f 3. oldal

Emberhalászok Isten hálójában f 4. oldal

Hol az út vége? f 11. oldal

Újra munkatársképzés a KIE-ben f 13. oldal

Isten arcai a Napvető táborban f 14. oldal

„Da lo kon, dal szö ve ge ken ke resz tül is ta -

ní tom a nyel vet. Szó be li vizs ga kér dés, il -

let ve fel adat egy Re pub lic-szám el ének lé -

se vagy szö ve gé nek fel mon dá sa.”

Interjú Waseda Mika oszakai

professzor asszonnyal f 6. oldal

„A spi ri tu á lis mo dul a nö ven dé kek hi té nek el mé -

lyü lé sét, egy há zi és teo ló gi ai jár tas sá gát hi va tott

se gí te ni. Ez zel együtt is kér dés, mennyi ben raj zol -

ják evan gé li kus ra a nyír egy há zi szak kol lé gi um

karak te rét.”

Szabadulni az előítéletek fogságából f 5. oldal

Min den év au gusz tu sá ban–szep -

tem be ré ben az egyik leg szebb fel ada -

ta egy há zunk ki adó já nak, hogy a

gyü le ke ze te ink ben, ok ta tá si in téz mé -

nye ink ben fo lyó hit ok ta tás hoz biz to -

sít sa a szük sé ges se géd anya go kat.

Rá adá sul úgy te het jük ezt meg, hogy

a „cél kö zön ség” ál tal mind tar tal muk -

ban, mind meg je le né sük ben sze ret -

he tő hit tan köny ve ink re mél tán le he -

tünk büsz kék.

A 2000-es évek ele jé től el in dult

hit tan könyv-meg újí tá si prog ram – ha

nem fe je ző dött is be, de leg alább is –

je len tős ál lo más hoz ér ke zett. A Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ke -

ret tan ter vé hez il lesz ke dő hit tan -

köny vek kö zül az idei tan év kez det -

re je lent meg az utol só, ed dig hi ány -

zó, a Vi lág val lá sok kö ze lebb ről cí mű

könyv. (Ki adónk tel jes hit tan könyv-

kí ná la tá ról la punk 7–10. ol da lán tá -

jé ko zód hat az Ol va só.)

Nem cé lom most, hogy hit tan -

köny ve in ket ér té kel jem, és vég képp

nem le het fel ada tom, hogy ál ta lá ban

a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház ban fo lyó hit tan ok ta tás ról al -

kos sak ké pet, sok kal in kább a hit tan -

köny vek ér té ke sí té si mu ta tó i ból adó -

dó kér dé se ket sze ret ném meg fo gal -

maz ni. Mi vel tu dom, hogy gyü le ke -

ze te ink ben nem csak a Lu ther Ki adó

gon do zá sá ban meg je lent hit tan -

köny vek fo rog nak köz ké zen, to váb -

bá az is le het, hogy egy-egy köny vet

akár több hit ta nos is hasz nál, így a

kö vet ke ző szá mo kat nem le het a

mai evan gé li kus hit ok ta tás „sa rok -

szá ma i nak” te kin te ni, ar ra azon ban

al kal ma sak, hogy pár – in kább ag -

gasz tó nak tű nő – je len ség re fel hív -

ják a fi gyel mün ket.

A ti zen két év fo lyam szá má ra ké -

szült hit tan köny ve ink ből az el múlt öt

tan év ben össze sen 46 150 pél dányt

ren del tek gyü le ke ze te ink, il let ve ok -

ta tá si in téz mé nye ink, az az tan éven -

ként 9230 pél dányt. Ez a szám akár

sok nak is tűn het, ám ha el oszt juk a

12 év fo lyam, il let ve gyü le ke ze te ink,

in téz mé nye ink szá má val (nagy já ból

300), ak kor már ko ránt sem üt kö zünk

ilyen biz ta tó an ma gas szám ba: egyes

gyü le ke ze te ink ben, in téz mé nye ink -

ben év fo lya mon ként éven te át la go -

san alig több mint 2,5 hit ta nos ta nul

(il let ve hasz nál ja egy há zunk hit tan -

köny ve it) – csak az egy ház köz sé ge -

ket fi gye lem be vé ve ez a mu ta tó: 1,4.

A kor osz tá lyi meg osz lás te kin te -

té ben még „ér de ke sebb” a kép. Míg

az ok ta tá si in téz mé nyek ben az 1–6.

és a 7–12. év fo lyam hit tan köny vei kö -

zel azo nos mennyi ség ben lel nek gaz -

dá ra (529, il let ve 792/év), ad dig a gyü -

le ke ze ti hit ok ta tás ese té ben az arány:

3160 – 795, az az gyü le ke ze ten ként a

12 év nél fi a ta lab bak kö zül év fo lya -

mon ként még 2 hit ta no sunk van, 12

év fe lett már 0,5 se. Te hát mint ha az

egy ház köz sé gek ben a kon fir má ció

után meg is szűn ne a szer ve zett,

tan anyag gal ren del ke ző hit ok ta tás. És

leg in kább ez az, ami el gon dol kod ta -

tott hit tan köny ve ink fo gyá si mu ta tóit

bön gész ve.

Frá zis sze rű meg ál la pí tás, hogy a

kon fir má ció – nyo masz tó an sok

eset ben – ko ránt sem a kon fir mált fi -

a tal még szo ro sabb gyü le ke ze ti kö -

tő dé sét ered mé nye zi, ha nem pont az

el len ke ző jét. Jó eset ben meg ma rad -

nak a kon fir man dus cso por tok ból a

„ki si fik”, de a rend sze re zett hit tan ta -

nu lás fo lya ma ta mint ha vég ér vé nye -

sen meg sza kad na azon ti zen két-ti -

zen négy éves fi a ta lok ese té ben, akik

nem is ko lai ke re tek kö zött ré sze sül -

nek hit tan ok ta tás ban.

Ahogy a köz ok ta tás egyes tár gyai

ese té ben, úgy a hit ok ta tás te rü le tén

is a ti zen négy év fe let ti kor osz tály

mint ha „új ra ta nul ná” a ko ráb bi tan -

anya got. Mert el en ged he tet le nül

fon tos a fi a tal egész ké sőb bi éle té -

re néz ve, hogy az iga zán fon tos

„is me ret anyag gal” pont ab ban az

élet kor ban szem be sül jön, ami kor

már nem el sőd le ge sen a tár gyi tu -

dás el sa já tí tá sa a leg ége tőbb a szá -

má ra, ha nem az, hogy mind az,

amit meg tud a vi lág ról, az em ber -

ről, a tör té ne lem ről, a mű vé szet ről,

ön tu da tát ala kít sa, és se gít sen meg -

ta lál ni a sa ját he lyét, éle té nek ér té -

két eb ben a vi lág ban. Na gyon nem

mind egy, mit ta nul ilyen kor a fi a tal,

mi az el sa já tí tan dó is me ret anyag a

szá má ra. 

És mint ha ép pen a hit tan ma rad -

na ki eb ből a fo lya mat ból – és mind -

az, amit ko ráb ban ta nult, be zá ród na

a gyer mek ko ri „me sék” vi lá gá ba,

ami vel a „fel nőtt nek” már nem na -

gyon van mit kez de nie. Mind az, ami

a hit tan vi lá ga, a nem szük sé ges dol -

gok kö zé ke rül, ami vel nem kell

meg küz de nie, nem kell szá mol nia ak -

kor, ami kor pá lyát, élet utat vá laszt.

Ter mé sze te sen nem tu dom, mi

len ne az a mód szer, amellyel a ka -

masz-, il let ve fi a tal fel nőtt ko rú ak

szá má ra vissza le het ne ad ni a konk -

rét „tan anyag gal” meg töl tött hit ok -

ta tás le he tő sé gét és vá gyát. De annyi

bi zo nyos, hogy nem ve het jük ter mé -

sze tes nek azt a lát sza tot, hogy ti zen -

két-ti zen négy éves kor után már

nincs mit „ta nul ni” hit tan ból, a hit vi -

lá gá ból – Is ten ről, Krisz tus ról, ki nyi -

lat koz ta tás ról. Mert tud juk: iga zá ból

min den más „csak” rá adás – a be fo -

ga dó, em ber lé tünk nek ér té ket adó is -

ten kap cso la ton túl.

A szer ző evangélikus lel kész, egy há -

zunk Lu ther Ki adó já nak igaz ga tó ja

„Hit tan köny velés”
g Ken deh K. Pé ter

„Mi azon ban nem azt mond juk,

hogy lát nunk kell, mennyi re te le

vagy szennyel, és hogy gyö nyör köd -

nünk kell ben ne, ha nem azt ta ná csol -

juk és mond juk: ha sze gény és nyo -

mo rult vagy, jöjj, és hasz náld a gyó -

gyí tó or vos sá got! Aki az tán ér zi nyo -

mo rú sá gát és ín sé gét, az annyi ra

meg kí ván ja majd, hogy öröm mel

fut ide. Akik pe dig nem be csü lik, és

nem jön nek ma guk tól, azo kat út nak

is ereszt jük. Azt azon ban tud ják

meg, hogy nem tart juk őket ke resz -

tyén nek.”

d Lu ther Már ton:

Nagy káté

(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

b Hat van éve nem lá tott mér té kű szá raz ság sújt ja az Af -

ri ka szar va ként em le ge tett tér sé get. A per zse lő nap -

sü tés sel és pusz tí tó ere jű szél lel já ró aszály el ső sor -

ban Szo má li á ban tom bol, de Eti ó pi á ban és Ke nyá -

ban is kri ti kus a hely zet. A sú lyos ivó víz- és élel mi -

szer hi ány kö vet kez té ben több mil li ó an ke rül tek

köz vet len élet ve szély be (becslések szerint több mint

12 millióan!). A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -

zet (MÖSZ) au gusz tus 3-án tet te köz zé or szá gos ado -

mány gyűj tő fel hí vá sát, mellyel az af ri kai éhe ző ket kí -

ván ja tá mo gat ni. Az össze fo gás hoz a Ma gyar or szá -

gi Evan gé li kus, il let ve a Re for má tus Egy ház is csat -

la ko zott. Az együtt mű kö dés rész le te i ről saj tó tá jé koz -

ta tó ke re té ben szá mol tak be au gusz tus 22-én, hét főn

a Mil le ná ris Park Fo ga dó já nak épü le té ben.

Az üdí tő- és szend vics men tes sajtótájékoztatón Le hel

Lász ló evangélikus lelkész, a se gély szer ve zet el nök-

igaz ga tó ja el mond ta: a MÖSZ el ső lé pés ben há rom mil -

lió fo rin tos gyors se gélyt jut ta tott el part ner szer ve ze te -

in ke resz tül az eti ó pi ai Kobe me ne kült tá bo rá ba, és ez -

zel hu szon öt ezer em ber élel me zé sé be kap cso ló dott be.

Hely szín re kül dött mun ka tár suk azt tér ké pez te fel, hogy

a MÖSZ hosszú tá von mi ként vál lal hat sze re pet a fo lya -

ma tos ivó víz- és élel mi szer- el lá tás biz to sí tá sá ban.

Pro tes táns
össze fo gás az

afrikai éhe ző kért

f Folytatás a 13. oldalon
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„Hi tünk sze rint ez a Lé lek – akit Pál apos tol tö mö ren az erő,

a sze re tet és a jó zan ság lel ke ként mu tat be – ve zet te el ső ki -

rá lyun kat, Szent Ist vánt, ami kor va ló ban fe lül ről ka pott erő -

vel, sze re tet tel és jó zan ság gal a krisz tu si út ban lát ta meg és

je löl te ki a ma gyar nép jö vő jét. Így szü le tett meg Ma gyar -

or szág. Vi gyáz zunk, nem a ke resz tény Ma gyar or szág szü -

le tett meg Ist ván ural ma alatt! (…) Nyil ván va ló, hogy egy

egész or szág, mil li ós né pé vel együtt so ha nem le het és nem

is lesz egy az egy ben krisz tu si, az az ke resz tény. De le het a

krisz tu si ér té kek hor do zó ja, szó szo ló ja, to vább adó ja. 

Ne künk, ké sei utó dok nak, a Lé lek ből fa ka dó jó zan ság -

gal kell lát nunk, hogy a krisz tu si út ra va ló té rés min den

nem ze dék szá má ra új ra meg új ra fel adat, le he tő ség, esély.

De sem mi kép pen sem örö köl he tő, sta bil, ma ga biz tos

ál la pot! 2011-ben, jó ezer év vel Szent Ist ván ki rály után

is, igen csak ak tu á lis egyik éne künk ke se rű en őszin te kö -

nyör gé se: »Gyó gyítsd ko nok po gány sá gunk!«” – fo gal -

ma zott ige hir de té sé ben Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-

püs pök au gusz tus 19-én, a Bu dai Re for má tus Egy ház köz -

ség Szi lá gyi De zső té ri temp lo má ban. 

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa

(ME ÖT) ál tal – ál la mi ün ne pünk elő es té jén – meg tar -

tott öku me ni kus is ten tisz te le ten a test vér egy há zak ve -

ze tő sze mé lyi sé gei mel lett részt vet tek az ál la mi, kor mány -

za ti szer vek kép vi se lői is, így – töb bek kö zött – Rét he -

lyi Mik lós nem ze ti erő for rás-mi nisz ter, Szász fal vi Lász -

ló egy ház ügyi, ci vil ügyi és nem ze ti sé gi ál lam tit kár és Né -

meth Zsolt kül ügyi ál lam tit kár.

Au gusz tus 20. –
esé lyünk ki tün te tő

év for du ló ja
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„…a rend sze re zett hit tan ta -

nu lás fo lya ma ta mint ha

vég ér vé nye sen meg sza -

kad na azon ti zen két-

tizen négy éves fi a ta lok

ese té ben, akik nem is ko lai

ke re tek kö zött ré sze sül nek

hit tan ok ta tás ban.

f Folytatás a 4. oldalon



[Lel kész:] Mennyei Atyánk, Jé zus

Krisz tus Urunk Is te ne és Aty ja! Temp -

lo munk csend jé ben, gyü le ke ze tünk

test vé ri kö zös sé gé ben igé det hall gat -

hat tuk, és új ra át él het tük bűn bo csá -

tó ke gyel me det. Az ün ne pi is ten tisz -

te let után lel ki leg fel töl tőd ve in dul ha -

tunk az élet okos is ten tisz te le té re.

Meg kö szön jük aján dé ka i dat, és kér jük

ál dá so dat, hogy ránk bí zott ja va id dal

hű sé ge sen sá fár kod junk a vi lág ban.

Légy ve lünk a hét köz na pok út ja in is.

[Lek tor:] Urunk, ké rünk, add ne -

künk na pon ként az egy ház iga zi kin -

csét, az evan gé li u mot. Ige nél kül cél -

ta lan a lé tünk, Krisz tus nél kül hi á ba -

va ló a mun kál ko dá sunk. Igéd del él -

tetsz, Krisz tus sal be töl töd min den

szük sé gün ket. Se gíts, Urunk, hogy e

vi lág ban élő né ped ne ad ja fel lé nye -

gét, ne ha so nul jon a vi lág hoz, de le -

gyen ké pes Krisz tus ban meg újul va kö -

zel vin ni az evan gé li u mot az em be rek -

hez. Áldd meg a ke resz tény sé get és

evan gé li kus egy há zun kat a bé kes ség

evan gé li u má nak kész sé gé vel.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg

min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, bűn bá nat tal vall -

juk, hogy sok szor vissza él tünk tő led ka -

pott le he tő sé ge ink kel, ezért sok ál dá -

sod átok ká vált a ke zünk ben. Ön ző

nye re ség vággyal föl épí tett mes ter sé ges

vi lá gunk ban bű nös tet te ink és vét kes

mu lasz tá sa ink ke se rű gyü möl cseit

arat juk. Kö nyör günk, te adj böl cses sé -

get és jó zan be lá tást ve ze tő ink nek a

gaz da sá gi és lel ki vál ság szo rí tá sá ban.

Add, hogy áll ha ta to san ke res sük a ki -

utat, és meg ta lál juk az iga zi meg ol dást.

Őrizz meg min ket a go nosz in du la tok,

ha zug ideo ló gi ák el ural ko dá sá tól. Sza -

ba díts meg min ket az ör dög ha tal má -

tól, a ha ta lom ör dö gé től.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

Urunk, hall gass meg min ket!

[Lek tor:] Mes te rünk! Ha ma ro san

meg nyíl nak az is ko lák ka pui, meg kez -

dő dik az új tan év. Kö nyör günk az

egy há zi is ko lák ban fo lyó mun ká ért.

Add, hogy pe da gó gu sa ink hit ben hi -

te le sen kö ves sék ta ní tá so dat, és sze -

re tet ben el kö te le zet ten ne vel jék a

ta nu ló if jú sá got. Se gíts, hogy tisz tes -

ség gel vég zett ta ní tói szol gá la tunk kal

hoz zá já rul junk or szá gunk épí té sé -

hez; tes ti leg, lel ki leg egész sé ges, hit -

ben és tu dás ban meg ala po zott nem -

ze dé kek ke rül je nek ki is ko lá ink ból.

Áldd meg egy há zunk nak a mai ma -

gyar vi szo nyok kö zött vég zett ta ní tói,

dia kó ni ai és misszi ói mun ká ját.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg

min ket!

[Lek tor:] Is ten Bá rá nya, aki hor do -

zod a vi lág nyo mo rú sá gát, hor dozz

min ket is ke gyel me sen! Légy ma is ál -

dott or vo sa min den be teg ség nek és

erőt len ség nek. Kö nyö rülj a mun ka nél -

kü li e ken és a túl haj szoltakon, a mun -

ká ban meg fá rad ta kon, a pénz bű vö le -

té ben élő kön és a meg él he té si gon dok -

kal küsz kö dő kön. Kö nyö rülj a ma gá -

nyo so kon és a szét eső csa lá do kon, az

erő sza kot el kö ve tő kön és azt el szen -

ve dő kön. Kö nyö rülj a ha lál fé le lem ben

élő kön, a ha lált oko zó kon és a ha lál -

ba me ne kü lő kön. Is te nünk, aki vé get

vetsz a go nosz ha tal má nak, ké szíts fel

min ket örök or szá god el jö ve te lé re.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

Urunk, hall gass meg min ket!

[Lel kész:] Atyánk! Gyer me ki bi za -

lom mal tár juk eléd kö nyör gé sün ket,

mert tud juk, hogy re mé nye in ket

meg ha la dó mó don hall gatsz meg

min ket. Va ló sul jon meg raj tunk és kö -

zöt tünk a te min den kor jó akar a tod!

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica
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A Szent há rom ság ün ne pe utá ni 10.

va sár nap min den év ben an nak az

em lék nap ja, hogy Kr. u. 70-ben – a Jo -

sep hus Fla vi us tör té ne ti mű ve nyo -

mán zsi dó há bo rú ként is mert sza bad -

ság harc zá ró ak kord ja ként – Ti tusz lé -

gi ói el fog lal ták Je ru zsá le met, fel gyúj -

tot ták a vá rost, és le rom bol ták a He -

ró des ál tal épít te tett temp lo mot.

A ke resz té nyek, mi vel hit tel őriz -

ték em lé ke ze tük ben Jé zus nak a vá ros

pusz tu lá sát meg jö ven dö lő igé it (Lk

19,41–48: a va sár nap ősi evan gé li u -

ma), az ost rom kez de te előtt el hagy -

ták a vá rost, és így meg me ne kül tek.

Csak ők me ne kül tek meg, mert a

bosszú ra szom jas győz tes ró ma i ak

sen kit sem hagy tak élet ben az el fog -

lalt vá ros la kói kö zül. Az öre ge ket, az

asszo nyo kat és a gyer me ke ket sem

kí mél ték. Ke resz tek er dei sze gé lyez -

ték a vá ros ból ki ve ze tő uta kat, és csak

a vá ros vé del mé ben ma gu kat vi téz -

sé gük kel ki tün te tő ka to nák kap tak

né mi ha la dé kot: ők rab szol gá vá let -

tek, hogy gla di á tor ként küzd je nek

élet ben ma ra dá su kért a ró mai aré -

nák ban. A vá ros ból idejé ben tá vo zó

ke resz té nyek éle tét vi szont a szó

szo ros ér tel mé ben meg men tet te a Jé -

zus pró fé ci á já ba ve tett hi tük.

Ti tusz ha dai azon ban nem csak

rom bol tak és pusz tí tot tak, ha nem a

zsi dó ság szá má ra ál do zat be mu ta -

tás ra ki je lölt egyet len szen tély, a je -

ru zsá le mi temp lom meg sem mi sí té -

sé vel vé get ve tet tek az ószö vet ség ál -

do za ti kul tu szá nak is. Az ószö vet ség

hi tét kö ve tő zsi dó ság nak az óta csak

zsi na gó gái – imád ság ra és a Tó ra ta -

nu lá sá ra szol gá ló gyü le ke ze ti há zai –

van nak, de temp lo ma nincs. És nincs

töb bé pap sá ga sem, mert ta ní tó -

mes te re ik, a rab bik nem pa pok.

Kr. u. 70-ben te hát vég leg le zá rult

egy kor szak Is ten né pé nek éle té ben,

és át ad ta he lyét a mint egy negy ven

esz ten dő vel ko ráb ban, nagy pén te ken

és hús vét haj na lán el kez dő dött új nak.

A Mó zes ál tal el ren delt kul ti kus ál -

do za tok be mu ta tá sá nak le he tet len -

né vá lá sa a hit szá má ra Is ten iga zo -

ló pe csét je Krisz tus egy sze ri és örök

ér vé nyű ál do za tán. Ha son ló kép pen

a ré gi pap ság meg szű né se is a hit szá -

má ra Jé zus örök fő pap sá gát ta nú sít -

ja. És a tör té nel mi okok ból az óta

min dig hely re ál lít ha tat lan nak bi zo -

nyu ló je ru zsá le mi temp lom rom jai a

hit te kin te tét a tes ti szem mel nem lát -

ha tó új temp lom ra, a fel tá madt Krisz -

tus tes té nek élő kö vek al kot ta, lel ki

temp lo má ra irá nyít ják.

Mert amíg a ré gi temp lom tér

fenn ma radt tám fa la, az úgy ne ve zett

si ra tó fal min den ki szá má ra lát ha tó,

és a lé té ről va ló meg győ ző dés sen ki -

től sem igé nyel hi tet, ad dig Krisz tus

tes té nek temp lo ma, az egy ház iga zi

va ló sá ga lát ha tat lan. Nem ok nél kül

mond juk el min den is ten tisz te le ten

a hit val lás sza va it: „Hi szem az egye -

te mes anya szent egy há zat…” Az egy -

ház a hit tár gya, mi vel lát ha tat lan.

Ami még is lát ha tó be lő le, az nem az

egy ház. Az egy ház nak mon dott in -

téz mény nem az egy ház. Az egy ház

épü le tei, a temp lo mok és a kü lön bö -

ző hi va ta lok in kább el rej tik, mint

meg je le ní tik az egy ház va ló sá gát.

Az egy há zat ugyan jog gal ne ve zi a

hit val lás „a szen tek kö zös sé gé nek”,

ám ezen a föl dön so sem nyil ván va -

ló, kik a va ló di szen tek. „La tent sanc -

ti”, „rej tőz köd nek a szen tek” – mond -

ja Lu ther, ami kor az egy ház ról be szél,

és az 1. zsol tár 6. ver sét idé zi, az ő for -

dí tá sa sze rin ti szó rend del: „Az Úr is -

me ri az iga zak út ját…” És hoz zá te szi:

egye dül Is ten lát ja, hogy itt a föl dön

kik az ő szent jei. Ez zel együtt vall ja,

hogy az egy ház nem vá laszt ha tó el at -

tól, ami be lő le itt a föl dön is lát ha tó.

Nem vá laszt ha tó el az in téz mény től,

és nem vá laszt ha tó el a hí vők gyü le -

ke ze té től, de még sem azo nos ve lük.

Ha azo nos len ne, nem len ne a hit tár -

gya, hi szen „a hit (…) a nem lát ha -

tó dol gok lé té ről va ló meg győ ző dés”.

(Zsid 11,1)

Pál apos tol az egy há zat al ko tó,

egye dül Is ten ál tal is mert szen tek re

utal, ami kor a 32. zsol tár el ső két ver -

sét idéz ve azt ír ja: „Bol do gok, akik nek

meg bo csát tat tak tör vény sze gé se ik, és

akik nek el fe dez tet tek bű ne ik. Bol dog az

az em ber, aki nek az Úr nem tu laj do -

nít bűnt.” (Róm 4,7–8) Mert a va ló di

szen te ket sem mi más, mint az Is ten -

től nem cse le ke de te ik mi att, ha nem

ke gye lem ből nyert bűn bo csá nat te szi

szent té. De hogy az egy ház föl di gyü -

le ke ze té hez tar to zók kö zül Is ten ki nek

nem tu laj do nít töb bé bűnt, az szem -

mel nem lát ha tó, azt em ber nem ítél -

he ti meg. Hi szen a ke gye lem ből nyert

bűn bo csá nat bel ső bi zo nyos ság, és

sen ki nek sincs a hom lo ká ra ír va. Bár

ezek a zsol tá ros ál tal bol dog nak mon -

dott em be rek a lát ha tó egy ház gyü le -

ke ze te i nek tag jai kö zött rej tőz nek, a

lát ha tó gyü le ke zet nem csak be lő lük

áll. És a vi lág szá má ra ez bot rán koz -

ta tó. Ép pen e mi att a bot rány mi att ne -

héz az egy ház va ló sá gát hin ni.

Pál apos tol sze rint Áb ra hám hitt

Is ten nek, és mi vel Is ten tel je sí tet te,

amit ígért ne ki, ez a hit szá mít ta tott

be igaz sá gá ul. Pon to sab ban Is ten

tet te őt igaz zá az zal, hogy a le he tet -

len ség el le né re vég hez vit te, amit

meg ígért: idős ko rá ban, a szü lés re

már bio ló gi a i lag al kal mat lan ko rú fe -

le sé ge ál tal gyer mek kel aján dé koz ta

meg. Pál a le vél foly ta tá sá ban úgy ér -

té ke li Áb ra hám hi tét, mint a hol tat

élet re tá masz tó Is ten ben va ló hi tet.

Min den hí vő aty já nak is ne ve zi Áb -

ra há mot, mert a va ló di hit min dig az -

zal a re mény ség gel te kint Is ten re,

hogy ő ké pes meg ten ni, ami le he tet -

len, ké pes a hol tat élet re kel te ni.

Akik ilyen hit tel hisz nek, azok nak Is -

ten nem tu laj do nít bűnt, ha nem be -

tel je sí ti raj tuk ígé re tét: élet re kelti

őket a bűn ha lá lá ból.

Akik most, amíg le het, így épül nek

be hi tük ál tal az új szö vet ség nem em -

ber kéz al kot ta temp lo má ba, Krisz tus

élő tes té be, azok ak kor is a fel tá madt

Krisz tus tes té nek tag jai lesz nek, ami -

kor a föl di egy ház ban min den össze -

dől, amit nem Is ten ke ze épí tett.

Ak kor majd öröm mel ta pasz tal ják,

hogy a most so kak ál tal sem mi be vett

hi tük révén Is ten örök élet re men tet -

te meg őket.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Is te nünk, add ne künk

min den kor a bűn bo csá tó ir gal mad -

dal vissza nem élő igaz hit aján dé kát,

hogy a vég ső na pon Krisz tus tes té nek

tag ja i ként mi is gyer me ke id nek bi zo -

nyul junk, és ré szünk le gyen azok bol -

dog sá gá ban, akik nek vét kei meg bo -

csát tat tak, és akik nek bűnt töb bé

nem tu laj do ní tasz. Ámen.

SZ E NT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 10.  VA SÁR NAP  RÓM 4,18

Élet men tő hit
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Meg kell sza kí ta nom a Li tur gi -

kus könyv má so dik kö te té nek is -

mer te té sét, hi szen most is, szá -

mom ra is ér vé nyes a Zsi dók -

hoz írt le vél utol só fe je ze té nek

fi gyel mez te té se: „Ne fe led kez ze -

tek meg ve ze tő i tek ről, akik az Is -

ten igé jét hir det ték nek tek. Fi -

gyel je tek éle tük vé gé re, és kö ves -

sé tek hi tü ket.” Olyan em ber

ment el a min den ha lan dók út -

ján, aki meg ha tá ro zó sze mé lyi -

sé ge és nagy ta ní tó ja volt az eu -

ró pai ke resz tény ség nek: Karl-

Hein rich Bi e ritz pro fesszor het -

ven öt éves ko rá ban meg halt az

észak-né met or szá gi Ih lo wer -

fehn ben. 

Ha egy tá vo li, is me ret len teo ló gus lett

vol na, ak kor is meg kel le ne em lé kez -

nünk ró la, hi szen a 20. szá zad má so -

dik fe lé ben és a 21. szá zad el ső év ti -

ze dé ben a leg is mer tebb, leg ol va sot -

tabb, leg szé le sebb tu dás ról szá mot

adó teo ló gus volt. En nél azon ban

sok kal kö ze lebb állt hoz zánk. 

Nem na gyon ta lál koz tam olyan –

né me tül va la mit is tu dó – lel késszel,

aki nek köny ves pol cán ne áll na ott

Bie  ritz pro fesszor vagy har minc ki -

adást meg élt alap köny ve az egy há zi

esz ten dő ről: min den ün nep ről és

min den egyes va sár nap ról gaz dag,

gyü le ke ze ti szol gá lat ban jól hasz -

nálható is me ret anyag gal.

Le het azon ban en nél is job ban

kö ze lí te ni: sze ret te Ma gyar or szá got.

So kat járt itt: fő leg tu ris ta ként, de

nem ide gen ként. Ki vá ló nyelv ér zé két

ar ra is hasz nál ta, hogy be tűz get te, ta -

nul gat ta a ma gyar sza va kat. Nem is

ered mény te le nül: ami kor meg küld -

tem ne ki a fris sen el ké szült Li tur gi -

kus könyv pél dá nyát – hi szen még -

is csak ő volt a szak ma „ki rá lya” –, ő

ma ga be tűz ge tett ki sok min dent a

tar ta lom jegy zék ből, és vé gig bön -

gész te a kö tet egész teo ló gi ai alap ve -

té sét is. Vi szontkér dé sei el árul ták

őszin te ér dek lő dé sét. Együtt örült ve -

lünk, kér de zős kö dött a rész le tek

iránt is. 

De húz hat juk még szű kebb re a

kört. A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa -

ság el nö ke ként meg hív tam őt há rom

év vel ez előtt a tár sa ság kong resszu -

sá ra. Be teg sé ge mi att né hány nap -

pal az ese mény előtt kény te len volt

le mon da ni a nagy nyi tó elő adást,

de írás ban meg kap tuk, le is for dí tot -

tuk, és fel is ol vas tuk az anya got.

Nagy sze rű, kor sze rű, mély lu the ri

teo ló gi át su gár zó, Lé lek től át járt, bi -

zony ság té tel-ka rak tert hor do zó ta -

nul mány volt! Nagy öröm mel vet te

kéz be a meg kül dött két szak fo lyó ira -

tot (a Lel ki pász tort és a Ma gyar Egy -

ház ze nét, ahol meg je lent az elő -

adás), és büsz ke volt ar ra, hogy írá -

sa a ma gyar ol va sók szá má ra is

hoz zá fér he tő. 

Még eb ben az év ben sze re tett vol -

na el lá to gat ni hoz zánk. Sok min den -

ről tud tunk vol na ve le be szél get ni,

nem csak azért, mert sze ret te a ma -

gya ro kat, ha nem azért is, mert jól is -

mer te a ke let-eu ró pai va ló sá got, és

evan gé li kus teo ló gus ként tu dott rá

re a gál ni. A ta lál ko zás már el ma rad,

pe dig na gyon ér de kel te a ma gyar li -

tur gi kus hely zet ép pen úgy, mint a

Ba la ton-fel vi dék gyö nyö rű tá ja és

szám ta lan temp lom rom ja, a ma gyar

em be rek tár sa dal mi hely ze te és az

egy há zi élet ala ku lá sa.

Már csak mun ká i ban lesz kö zöt -

tünk: nem csak a li tur gi kus év ről írt,

öku me ni kus szem pont ból is pél da -

mu ta tó alap mű ve, ha nem a kö zel

ezer ol da las li tur gi ká ja, szá mos kö te -

te, fo lyó ira tok ban meg je lent ta nul -

má nyai, ige hir de tés-elő ké szí tői, pré -

di ká ci ói is kin cses bá nyát je lent het -

nek az igé nyes teo ló gu sok nak. Ha -

zánk irán ti sze re te tét – úgy hi szem

– leg job ban az zal kö szön het jük meg,

ha a jö vő ben több írá sát is köz zé -

tesszük ma gya rul. Gaz da god ni fo -

gunk ál ta luk.

A schm al kal de ni szü le té sű pro -

fesszor nagy ívű pá lyát járt be. Je ná -

 ban vé gez te teo ló gi ai ta nul má nya -

it, ahol pro fesszo ra asszisz ten se -

ként ott is ma radt, teo ló gi ai dok to -

rá tust szer zett és ta ní tott. Se géd lel -

kész, ké sőbb pa ró kus volt az Észa -

ki-ten ger ben fek vő gyö nyö rű Rü gen

szi ge ten. Szu per in ten dens ként foly -

tat ta mun ká ját, majd ha mar el kö te -

lez te ma gát az egye te mi ok ta tás

mellett.

Lip csé ben kezd te tu do má nyos

kar ri er jét, majd Ber lin ben ki adó -

igaz ga tó ként „ta ní tott”, nem kö zép -

is ko lás fo kon… In nen hív ták meg a

ber li ni Hum boldt Egye tem re ta nár -

nak, majd a Ros to cki Egye tem gya -

kor la ti teo ló gi ai tan szé ké re pro -

fesszor nak. Ha tal mas le xi ká lis tu dást

tük rö ző írá sa in túl – me lyek egy út -

tal az össze füg gé se ket meg lát ni ké -

pes tu dós ról is ta nús kod nak – elő -

adá sai, sze mé lyes ki su gár zá sa, ré git

és újat öt vöz ni tu dó teo ló gus lá tá sa

nem ze dé kek mes te ré vé tet te a gya -

kor la ti teo ló gia vi lá gá ban. 

Szá má ra az is ten tisz te let nem egy

rész tu do mány tár gya volt, ha nem a

min dent össze fo gó gyűj tő, ahol Bib -

lia, egy ház tör té net, ta ní tás, pász to -

ri szol gá lat, az az min den ta lál ko zik.

Nem egy írá sá ban ta lál koz tam az -

zal a gon do lat sor ral, mi ként függ

össze a mennyei li tur gia (an gya lok

éne ke, Ézsa i ás pró fé ta, va la mint a Je -

le né sek köny vé nek le írá sa) a föl di is -

ten tisz te let tel. Ak kor ke rül min den

a he lyé re, ha a föl di össze cseng a

mennye i vel, a mi is ten tisz te le tünk be -

le si mul az Is ten or szá gá nak vég nél -

kül zaj ló is ten tisz te le té be. 

Karl-Hein rich Bi e ritz el in dult azon

az úton, ame lyen re mény sé günk sze -

rint ré sze se és él ve ző je le het az örök

li tur gi á nak, hi szen amit szem nem lá -

tott, fül nem hal lott, Is ten azt ké szí -

tet te el az őt sze re tők nek. 

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Út ban a mennyei li tur gia fe lé
In me mo riam Karl-Hein rich Bi e ritz

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
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Több mint har minc fős gyü le ke zet fo -

gad ta au gusz tus 17-én, szer dán dél -

után a nagy bán he gye si egy ház köz ség

mű em lék ima ház épü le té be rend kí vü -

li köz gyű lés re ér ke ző Gáncs Pé ter

püs pö köt, Ra dos né Len gyel An na

egy ház ke rü le ti fel ügye lőt, va la mint

Ri bár Já nos es pe rest és Ko szo rús

Osz kár egy ház me gyei fel ügye lőt.

A köz gyű lés elő re meg hir de tett té -

má ja a gyü le ke zet, a gyü le ke zet épí -

tés, illetve a gyü le ke zet épü le te i nek

jö vő je volt. A nagy bán he gye si evan -

gé li ku sok eb ben az év ben egy ko ri is -

ko la épü le te ik után nyolc mil lió fo rin -

tos kár pót lá si össze get kap nak. En -

nek fel hasz ná lá sa bor zol ja a ke dé lye -

ket a bé ké si te le pü lé sen…

Az őszin te hang vé te lű, in du la -

tok tól, konflik tu sok tól sem men tes,

csak nem két órás köz gyű lé sen az

egy ház ke rü let és egy ház me gye el -

nök sé ge ar ra kér te a nagy bán he -

gye si evan gé li ku so kat, hogy ne csu -

pán az épü le tek re no vá lá sá ban lás -

sák a gyü le ke zet épí tés fel ada tát, ha -

nem sok kal job ban be csül jék meg

Lász ló né Há zi Mag dol na im már

hu szon há rom éves, hű sé ges lel ki -

pász to ri szol gá la tát. To váb bá bá to -

rí tot ták a he lyi e ket, hogy a jö vő év

ele jén ese dé kes ál ta lá nos tiszt újí tás

so rán él je nek a pres bi té ri um „re no -

vá lá sá nak” le he tő sé gé vel…

d EvÉ let-in fó

Nagy bán he gye si
„nagy vi zit”

b La jos ko má rom la kói köz sé gük

nagy szü löt te i re em lé kez tek au -

gusz tus 20-án. Az ün nep sé gen

Sze me rei Já nos püs pök mel lett

Dec mann Ti bor és dr. La bos sá -

né Sán ta Ani kó evan gé li kus lel -

ké szek, va la mint Moj zer György

ró mai ka to li kus plé bá nos mű kö -

dött köz re.

A ke nyér kö zös meg ál dá sa után Dec -

mann Ti bor la jos ko má rom–enyin gi

lel kész 1Tim 4,4 alap ján a há la adás

fon tos sá gá ról pré di kált. Ez a nap

nem csak az új ke nyér, ha nem a min -

den na pi ke nyér ün ne pe is – fo gal ma -

zott. Ugyan ak kor a hol na pi ke nyér -

re, az örök élet ke nye ré re is em lé kez -

tet min ket. Mert a föl di ke nyér az égi -

nek a je le, ma gá nak Jé zus nak.

Pir tyák Zsolt pol gár mes ter ün -

ne pi be szé de után ad ták át a dísz pol -

gá ri cí me ket. Szü le té sé nek száz hu -

sza dik év for du ló ján posz tu musz La -

jos ko má ro mért ok le ve let és em lék ér -

met ka pott vi téz Hódy Jó zsef, aki a

ma gyar ka to nai re pü lés egyik ve ze -

tő szak em be re volt.

Hódy Jó zsef új sír kö vét Sze me rei

Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -

ház ke rü let püs pö ke avat ta fel a la -

jos ko má ro mi evan gé li kus te me tő -

ben. Ze nei alá fes tés sel a he lyi evan -

gé li kus fú vós ze ne kar szol gált, Sze -

bik At ti la ve ze té sé vel. A püs pök a

ka per na u mi szá za dos tör té ne te (Lk

7,2–10) alap ján ki emel te, hogy ezt a

ró mai ka to nát a hi te te szi pél da kép -

pé szá munk ra, majd pár hu za mot

von va foly tat ta: vi téz Hódy Jó zsef

sem csak azért le het pél da, mert ma -

gas ka to nai ki tün te té se ket ka pott,

ha nem fon to sabb az, ami ezek mö -

gött van. Az a hit, amely ből me rí tett,

amely őt fel emel te.

g A. M.

Meg em lé ke zés és sír kő ava tás La jos ko má rom ban

Vi téz Hódy (Hof ba u er) Jó zsef
re pü lő mér nök ez re des élet út ja
1891. de cem ber 12-én szü le tett La jos ko má rom ban,

kis bir to kos csa lád ban. Kö zép fo kú ta nul má nya it a

Szé kes fe hér vá ri Fel ső Ke res ke del mi Is ko lá ban, a

Bony há di Evan gé li kus Fő gim ná zi um ban és a bu -

da pes ti V. ke rü le ti Ál la mi Fő gim ná zi um ban vé gez -

te. 1919-től a mű egye tem gé pész mér nö ki ka rá nak hall ga tó ja, 1923-ban

gé pész mér nö ki ok le ve let szer zett.

1911–1912-ben ön kén tes ként a csá szá ri és ki rá lyi 2. csá szár va dász ez -

red ben szol gált. 1914-től 1917-ig a 19. gya log ez red tag ja, majd a Wi e ner

Ne us tadt-i (bécs új he lyi) re pü lő tisz ti is ko la el vég zé se után a 32. re pü lő -

szá zad ban meg fi gye lő.

1923-tól a Ma gyar Ki rá lyi Lég ügyi Hi va tal ban szer ző dé ses mér nök, ké -

sőbb tér ké pé sze ti mű sza ki tiszt. Ezt kö ve tő en a szom bat he lyi re pü lő is -

ko la üzem mér nö ke, ké sőbb a szé kes fe hér vá ri kí sér le ti ál lo más na vi gá -

ci ós ok ta tó ja, majd ve ze tő je. 1938-tól a szé kes fe hér vá ri Köz pon ti Re pü -

lő gép ja ví tó Üzem al igaz ga tó ja és a fegy ver- és bom ba is ko la pa rancs no -

ka. A má so dik vi lág há bo rú alatt a Had ügy mi nisz té ri um re pü lő fegy ver -

sza ki elő adó ja. 1945 ta va szán Auszt ri á ban ha di fog ság ba ke rült.

Sza ba du lá sa után el bo csá tot ták a szol gá lat ból, és min den il let mé nyét

meg von ták, mert „szol gá la tá val já ró (hi va ta li) mű kö dé se az or szág de -

mok ra ti kus szel le mű új já ala pí tá sát te vő le ge sen nem szol gál ja”. 1959-ig test -

vé ré vel gaz dál ko dott, majd a la jos ko má ro mi ter me lő szö vet ke zet köny -

ve lő je, ké sőbb nö vény vé del mi ve ze tő je. Gyer me kei nem szü let tek. 1976.

má jus 24-én hunyt el.
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A temp lom ban min den em ber azt él -

he ti át, ta pasz tal hat ja meg, hogy Is -

ten csa lád já hoz tar to zik – tár ta fel a

rej tély nyit ját a prog ram csúcs pont -

já nak is ne vez he tő in ter ak tív is ten -

tisz te let ige hir de tő je, dr. Sza bó né

Mát rai Ma ri an na, a Dé li Egy ház ke -

rü let püs pök he lyet te se. Az Evan gé -

li kus Hit tu do má nyi Egye tem Gya kor -

la ti In té ze té nek ve ze tő je Ef 2,19–22

alap ján tar tott, köz vet len, ma gá val ra -

ga dó stí lu sú pré di ká ci ó já ban ar ról is

szólt: Jé zus min den ki nek fel kí nál ja

ön ma gát, an nak le he tő sé gét, hogy ő

le gyen az éle te alap ja. A sta bi li tás

mel lett élet prog ra mot is ajánl ne künk

Krisz tus, még pe dig azt, hogy éle tünk

vé gé ig ben ne bíz va, rá tá masz kod va

nö ve ked jünk, és il lesz ked jünk egy be

má sok kal.

A Sa rok kő ről – és ál ta lá ban a kö -

vek üze ne té ről – ta nús ko dott a bé -

kés csa bai (ja mi nai) ka to li kus plé bá -

nia, a Jé zus Szí ve-temp lom if jú sá gi

együt te sé nek ze nés mű so ra is. A

Ze ne ba rát Fe le ba rá tok bi zony ság -

té te le (és az is ten tisz te le ten va ló

szol gá la ta) azért is volt kü lö nö sen

meg ha tó, mert ki fe je zet ten er re az al -

ka lom ra, az alap kő té má hoz il lesz -

ked ve vá lo gat ták össze és szer kesz -

tet ték egy cso kor ba az el hang zó da -

lo kat, il let ve az azo kat össze kö tő

ver se ket, szö ve ge ket.

Az est köz pon ti té má já nak ak tu -

a li tá sát két do log ad ta. Egy részt a kö -

zel jö vő ben ter ve zik le ten ni az új

pusz ta föld vá ri pa ró kia alap kö vét. A

ko ráb bi, lel kész la kás ként, hi va tal -

ként és gyü le ke ze ti te rem ként is

hasz nált pap lak ban ugyan is ta valy de -

cem ber ben tűz ütött ki, majd tél víz

ide jén le is bon tot ták. Az új, ugyan -

csak több funk ci ós épü let ter vei már

el ké szül tek, az épí té si en ge dély is

meg ér ke zett, a ki vi te le zés sel azon ban

meg kell vár ni a köz be szer zé si el já -

rás vé gét.

Más részt ép pen száz esz ten de je

an nak, hogy Bol la Mi hály (1850–

1916) jó vol tá ból meg kez dőd he tett a

temp lom épí té se. Ez utób bi ese -

mény re em lé kez ve ko szo rúz ták meg

a pusz ta föld vá ri szár ma zá sú, ak ko -

ri ban már Bu da pes ten élő, de a gyü -

le ke zet tisz te let be li fel ügye lő jé nek te -

kin tett mi nisz te ri fő ta ná csos em -

lék táb lá ját, il let ve ka pott he lyet a

prog ra mok kö zött a temp lom épí tés

tör té ne tét be mu ta tó tár lat.

A ki ál lí tott anya gok – terv raj zok,

mű sza ki le írá sok, szám lák, hi va ta los

le ve lek és így to vább – egy je len tős

ré szé re a már em lí tett tűz eset után,

az irat tá ri anyag men té se so rán buk -

kan tak rá. De nem csak az el ve -

szett nek hitt ter vek elő ke rü lé se je len -

tet te a tra gé dia egyet len ho za dé kát.

Amint Lász ló né Há zi Mag dol na he -

lyi lel kész ez al ka lom mal is el mond -

ta: úgy ér zi, összes sé gé ben több ál -

dás ban volt ré szük, mint amennyi

vesz te ség ér te őket.

A ha gyo má nyo san a temp lom to -

rony ba ve ze tő csi ga lép csőn ki ala kí tott

me di tá ci ós ös vény ta lán ezért is kap -

ta idén A tűz pusz tít – a tűz meg ele -

ve nít cí met, és ta lán a tech ni ka ör dö -

ge sem vé let le nül in téz te úgy, hogy az

ere de ti leg be ha ran go zott Ba kancs lis -

ta cí mű film he lyett vé gül Az élet szép

cí mű pro duk ci ót ve tí tet ték le. 

A he lyi Bú za vi rág nép dal kör is te -

nes nép éne kek kel ké szült, Al föl di

Csa ba bé kés csa bai or go nis ta Liszt-,

Bux te hu de- és Mo zart-mű ve ket

adott elő, Zsolczai Ba lázs kecs ke mé ti

evan gé li kus kép ző mű vész pe dig ak -

va rell ta nul má nya it és abszt rakt fest -

mé nye it hoz ta el Pusz ta föld vár nyi -

tott temp lo má ba. Az au gusz tus 20-

ába át nyú ló prog ra mot gyer tya fé nyes

áhí tat zár ta.

g Vi tá lis Ju dit

Ott hon a nyi tott temp lom ban
b Sen ki sem volt ide gen vagy jö ve vény a pusz ta föld vá ri evan gé li kus temp -

lom ban au gusz tus 19-én es te-éj sza ka! És nem csak azért, mert a ne -

gye dik nyi tott temp lom éj sza ká ja ren dez vény részt ve vő it a szer ve zők

– élü kön a gyü le ke zet kán to rá val, Lász ló Je nő Csa bá val – egy for ma

szí vé lyes ség gel fo gad ták, függetlenül attól, hogy a Nyu gat-bé ké si Egy -

ház me gye egyik leg ki sebb gyü le ke ze té nek tag jai-e, vagy sem, az ut -

ca vé gé ről ér kez tek-e az al ka lom ra, vagy messzebb ről utaz tak ide. Bár

a pa do kon el he lye zett pár nák pu ha sá ga, a mé cse sek meg hitt fé nye, a

fris sí tő ként kí nált szend vics és ás vány víz mind-mind hoz zá já rult a je -

len lé vők kom fort ér ze té hez, még sem csak ezen ap ró fi gyel mes sé gek

mi att érez het ték úgy, hogy itt: ott hon van nak.

Szabóné Mátrai Marianna és Lászlóné Házi Magdolna mögött a Ze ne ba rát

Fe le ba rá tok

László Jenő Csaba köszönti az éjszakába nyúló programra érkezetteket

F
O

TÓ
: 

Z
S

O
LC

Z
A

I 
B

A
LÁ

Z
S

F
O

TÓ
: 

Z
S

O
LC

Z
A

I 
B

A
LÁ

Z
S

F
O

TÓ
: 

LÁ
S

Z
LÓ

 J
E

N
Ő

 C
S

A
B

A



4 e 2011. augusztus 28. Evangélikus Életkeresztutak

b A Ma gyar Evan gé li u mi Szö vet -

ség (Ali ansz) au gusz tus 17–21.

kö zött már ötö dik al ka lom mal

ren dez te meg – Ba la ton-NET el -

ne ve zé sű – nem zet kö zi ta lál ko -

zó ját Ba la ton sze me sen. Az Ang -

li á ból az Eu ro-Kes wick Part -

ner s hip égi sze alatt in dult kez -

de mé nye zés cél ja, hogy né hány

na pon át mint egy há ló ba (net)

össze gyűjt se a Krisz tust kö ve tő

em be re ket – fel nőt te ket és fi a ta -

lo kat egy aránt –, akik az igei al -

kal ma kon ke resz tül hit be li erő -

sí tést nyer het nek, a sze mé lyes

kap cso la tok ápo lá sa ál tal pe dig

öt le te ket me rít het nek szol gá la -

ta ik hoz.

A gyak ran ha tá ro kon is át íve lő ba -

rát sá gok ból épül het az tán a kü lön -

bö ző fe le ke ze te ket át fo gó, egy mást

tá mo ga tó test vé ri há ló zat. Eb ből

azon ban idén evan gé li kus hí ve ink,

úgy tű nik, ki ma rad tak… A sze me -

si sport csar nok ban dél előt tön ként

szép szám mal össze gyűlt hall ga tó -

ság kö ré ben ugyan is „na gyí tó val

kel lett ke res ni” a két pro tes táns

„nagy egy ház” kép vi se lő it. Pe dig a

négy nap ból ket tőn re for má tus, il -

let ve evan gé li kus elő adó szólt az

egy be gyűl tek hez.

Csü tör tö kön reg gel Haj dú Zol -

tán Le ven te, a kö ze li Szó lád re for má -

tus gyü le ke ze té nek lel ki pász to ra, va -

sár nap dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus

püs pök be szélt. Raj tuk kí vül az evan -

gé li kus női misszió ve ze tő je ként e so -

rok író ja ka pott meg hí vást, hogy a

Nők a tár sa da lo mért cí met vi se lő

sze mi ná ri u mi cso port ban szól jon

szol gá la ta i ról.

Bár el vét ve si ke rült rá buk kan ni

egy-egy ked ves evan gé li kus is me rős -

re és re for má tus „atya fi ra”, szo mo -

rú an kel lett tu do má sul ven ni, hogy

ez a tu dó sí tás most olyan ren dez -

vény ről szól, amely nek aján dé ká val

egy há zunk tag jai – a ta pasz ta la tok

sze rint – nem na gyon él tek. Kár, hi -

szen bap tis ta, me to -

dis ta és kü lön fé le

sza bad egy há zi kö zös -

sé gek hez tar to zó

test vé re ink re mek lel -

ki prog ram mal gaz -

da gí tot ták az idei au -

gusz tust.

A már em lí tett dél -

előt ti elő adá sok mind

a hét vé ge mot tó ját

(Só val és tet tel – Az

élő és ha tó gyü le ke -

zet) mé lyí tet ték el. Kö -

zü lük Haj dú Zol tán

Le ven té ét emel ném

ki, aki iz gal mas ki hí -

vás ról szá molt be. Va -

jon meg ment he tő-e

egy „ha lál ra ítélt” kis -

te le pü lés ma rok nyi re for má tus kö zös -

sé ge? Ez zel a kér dés sel szem be sült ő

ma ga is, ami kor ta nul má nyai vé gez -

té vel püs pö ke a Ba la ton mel letti ap -

ró fa lu ba he lyez te. Tíz év meg fe szí -

tett „ima had já ra tá nak” és szol gá la tá -

nak gyü möl cse ként ma élet van Szó -

lá don. Aho gyan ő fo gal maz ott: élő kö -

vek ből épült gyü le ke zet.

Amíg a fel nőt tek a csar nok ban

hall gat ták az elő adást, a gyer me kek -

kel a szom szé dos ál ta lá nos is ko la

épü le té ben fog lal koz tak a Va sár na pi

Is ko lai Szö vet ség mun ka tár sai. Kü lön

sá tor ban gyűl tek össze a ti nik, hogy

együtt gon dol kod ja nak el a hét vé ge

té má já ról kor osz tá lyuk nak meg fe le -

lő mó don, kre a tív já té kok kal, in ter ak -

tív be szél ge té sek kel.

A dél előtt prog ram já hoz tar toz tak

a sze mi ná ri u mi cso port be szél ge té sek,

ame lye ket a szer ve zők a kö zös ta nu -

lás al kal má nak szán tak. Nagy nép sze -

rű ség nek ör ven dett a Sze mé lyes evan -

gé li zá ció a mun ka he lyen vagy ahol

élünk cí mű té ma fel dol go zá sa. Ugyan -

csak so ka kat ér de kelt az a sze mi ná -

ri um is, amely ben ke resz tény üz let -

em be rek osz tot ták meg ta pasz ta la ta -

i kat ar ról, ho gyan le het és kell oko san

gaz dál kod ni a pénz zel, az idő vel és a

kap cso la ti tő ké vel.

Egy má sik hely szí nen a Vá ló há ló

mun ka tár sai szól tak az el vál tak kö -

zött vég zett szol gá la tuk ról.

Fe le lő sek va gyunk tes ti-lel ki egész -

sé gün kért – hang zott el azon a fog -

lal ko zá son, ame lyet egy misszi ói kö -

zös ség, a Bar na bás cso port tag jai

ve zet tek.

An gol ne vet vi selt – Church Coa -

 ch ing – az a sze mi ná ri um, ame lyet a

Ba la ton-NET fő elő adó ja, Jo han nes

Rei ner, a Dél-af ri kai Egye tem (Pre to -

ria) pro fesszo ra tar tott. Az egy ko ri

Szov jet uni ó ban szü le tett, majd húsz -

éve sen Né met or szág ba te le pült teo -

ló gus szak te rü le te a misszio ló gia,

így a sze mi ná ri u mi al kal mon is az

„ered mé nyes” bel misszi ó ról szólt.

Ar ról, hogy mi ként újít ha tó meg a

gyü le ke zet, mi ként ké szít he tő ek fel

a mun ka tár sak kül de té sük vég zé sé -

re. Es tén ként – Jé zus szem lé le tes

ké pét hasz nál va fel – a só ról és a vi -

lá gos ság ról, a ke resz tény em ber meg -

bí za tá sá ról és fe le lős sé gé ről szólt

elő adás so ro za tá ban.

Mi le het von zó egy ilyen – kis sé

zsú folt nak is tű nő – ba la to ni prog -

ram ban? – te het né fel most bár me -

lyik ol va só a kér dést. És egy ál ta lán,

mi ért kel le ne saj nál koz ni azon, hogy

mi, evan gé li ku sok nem vet tünk részt

kel lő szám ban ezen a ta lál ko zón?! A

nyár a nya ra lá sé, a ki kap cso ló dá sé, a

pi he né sé… Eze ket a kér dé se ket a

női sze mi ná ri u mi al ka lom vé gén

ma gam is fel tet tem hall ga tó sá gom

né hány tag já nak. El ső re ak ci ó juk

egy ön te tű til ta ko zás volt. Már hogy -

ne len ne al kal mas ez a Ba la ton-NET

a nya ra lás ra, ki kap cso ló dás ra?! Csak

néz zem meg a prog ram fü ze tet! A

dél utá nok sza ba dok, de ha úgy tar -

ta ná a ked vem, fü röd he tek, vagy a

par ton, a „Net-bea chen” részt ve he -

tek kü lön bö ző kö zös sé gi já té kok -

ban is, a ho mok vár épí tő-ver seny től

kezd ve a röp lab da baj nok sá gig. Az tán

ko moly ra for dí tot ták a szót. A kom -

lói Hor gas Már ta győ zött meg ar ról,

hogy ezek a nyá ri ta lál ko zá sok rend -

kí vül so kat je len te nek azok nak, akik

ki sebb gyü le ke ze tek ben él nek. Az al -

kal ma kon bá to rí tást, erőt nyer nek,

mu ní ci ót gyűj te nek. A „há ló zat” mű -

kö dik, ezt bi zo nyít ja, hogy az it te ni

is me ret sé gek ből egy mást imád ság -

ban hor do zó, fe le lős test vé ri kap cso -

la tok szü let nek.

Pás thy Ist ván né a Rá kos he gyi Bap -

tis ta Gyü le ke zet ből el ső al ka lom mal

jött el csa lád já val a Ba la ton-NET-re.

Szá muk ra az tet te von zó vá ezt a ta -

lál ko zót, hogy tud ták, itt min den

kor osz tály meg ta lál ja a hoz zá il lő

tár sa sá got. Kü lö nö sen fő is ko lás Zsófi

lá nya mi att örült, aki a „gyü li jük ben”

egye dül kép vi se li a fi a tal sá got. Itt

azon ban es tén ként nagy sze rű prog -

ra mo kat kí nált az ifisá tor.

A fel vi dé ki ek kö zül Ko hut György -

né nyug dí jas pap né szin tén elő ször

járt Sze me sen. Fér jé vel együtt ér ke -

zett, aki Rév ko má rom, majd Po -

zsony mel lett volt bap tis ta lel ki -

pász tor. Most Lé ván él nek, ahol

György im már nyug dí jas ként szol -

gál a kö ze li ro ma gyü le ke ze tek ben.

Ők azért jöt tek, mert már annyi szor

hal lot ták, hogy mi lyen jó a Ba la ton-

NET. Úgy dön töt tek, ki pró bál ják.

Nem csa lód tak, aho gyan ba rá ta ik

sem, aki ket ma guk kal hoz tak er re a

hét vé gé re. Há rom szó ban fog lal ta

össze él mé nye it: kö ze li, test vé ri,

épí tő.

Ba la ton-NET lesz jö vő re is. A

szer ve zők a fe le ke zet kö zi al ka lom ra

már most hív nak min den kit 2012. au -

gusz tus 22–26. kö zött Ba la ton sze -

mes re. Min den kit. Te hát ben nün ket,

evan gé li ku so kat is!

g B. Pin tér Már ta

Em ber ha lá szok Is ten há ló já ban
Ötö dik éve Ba la ton-NET

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -

ke rü let püs pö ke szol gált ige -

hir de tés sel au gusz tus 19-én a

Győr-Mo son-Sop ron Me gyei

Köz gyű lés ün ne pi ülé sén. Az

ár pá si Szent Ja kab-temp lom -

ban tar tott ün nep ség öku me ni -

kus ige li tur gi á val kez dő dött,

mely ben részt vett dr. Pá pai

La jos ró mai ka to li kus me gyés

püs pök, Gyű rű Fe renc plé bá -

nos és Tóth And rás re for má tus

lel kész is.

Pré di ká ci ó já ban Sze me rei Já nos püs -

pök Mt 7,24–29 alap ján ar ról be szélt,

mi lyen fon tos a ház épí tés ben és a lel -

ki épí tés ben a meg fe le lő alap. Mi lyen

ala po kon áll éle tünk, kö zös sé ge ink,

ha zánk, nem ze tünk út ja? – tet te fel

a kér dést. Szent Ist ván ki rály je len tő -

sé ge ab ban áll, hogy ő biz tos alap ra

mu ta tott: ar ra, ami ről Krisz tus be -

szélt. Mert a ben ne va ló hit el len áll

a vi ha rok nak.

Fa za kas Zol tán Már ton, a Csor nai

Pre mont rei Pré post ság kor mány zó

per je le kö szön tő jé ben szin tén a hit

össze tar tó ere jét hang sú lyoz ta. Iga zi

Szent Ist ván-i örök sé günk: a krisz tu -

si hit és a ma gyar ha za – fo gal ma zott.

A me gyei köz gyű lés ün ne pi ülé sén

ad ták át a me gyei ki tün te tő dí ja kat. A

köz ok ta tás te rü le tén vég zett ki vá ló

mun ká ért oda ítélt Pé ter fy Sán dor-dí -

jat evan gé li kus pe da gó gus, Hall ga tó -

né Haj nal Ju dit, a győ ri Pé ter fy Sán -

dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont

igaz ga tó ja ve het te át (képün kön). A

mél ta tás sze rint az igaz ga tó asszony

„di ák jai ki ma gas ló ta nul má nyi ered -

mé nye it kö vet ke ze tes, ma gas szin tű

ok ta tá si-ne ve lé si mun ká val se gí ti,

amely hez jó mo ti vá ci ós ké pes sé ge,

de rűs ta ná ri ma ga tar tá sa tár sul”.

g A. M.

Biz tos ala pon
Hallgatóné Hajnal Judit kapta

a Péterfy Sándor-díjat

Az ün ne pi is ten tisz te le ten ter mé sze -

te sen részt vett Prőh le Ger gely he lyet -

tes kül ügyi ál lam tit kár, a Ma gyar or -

szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos

fel ügye lő je is.

Evan gé li kus sze mé lyi sé gek is je len

vol tak a Nép raj zi Mú ze um ban azon

a más nap dél előt ti ün nep sé gen, ame -

lyen – Or bán Vik tor mi nisz ter el -

nök ja vas la tá ra, Sch mitt Pál köz tár -

sa sá gi el nök meg bí zá sá ból – dr. Nav -

ra csics Ti bor mi nisz ter el nök-he lyet -

tes, köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi -

nisz ter adott át ma gas ál la mi ki tün -

te té se ket au gusz tus 20. al kal má ból.

A ki tün te tet tek kö zött volt Ra dos -

né Len gyel An na, Ma gyar Rá dió fe -

le lős szer kesz tő-ri por te re, a Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or -

szá gos fel ügye lő-he lyet te se, a Dé li

Evan gé li kus Egy ház ke rü let fel ügye -

lő je, aki a Ma gyar Köz tár sa sá gi Arany

Ér dem ke reszt ki tün te tést kap ta.

Kö zös sé get épí tő és ér ték meg őr -

ző ha zai és ha tá ron tú li öku me ni kus

lel ké szi szol gá la tá ért, ka ri ta tív te -

vé keny sé ge el is me ré se ként Bozo -

rády Zol tán Kor nél, a Ma gyar or szá -

gi Evan gé li kus Egy ház nyu gal ma -

zott lel ké sze a Ma gyar Köz tár sa sá gi

Ér dem rend lo vag ke reszt je ki tün te tést

ve het te át.

Ka to li kus test vé re ink ha gyo má -

nyos au gusz tus 20-i fő vá ro si szent -

mi sé jét meg elő ző en, szom ba ton dél -

után a bu dai Vár ban öku me ni kus

szer tar tás ke re té ben meg ál dot ták az

új bú zá ból ké szí tett ke nye ret. A

Clark Ádám tér nél ál dást mon dott D.

Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li -

kus püs pök, a ME ÖT el nö ke is. A ke -

nyér ál dás után, dél után négy óra

kö rül in dult a dí szes ara tó me net a ba -

zi li ká hoz, hogy az ün ne pi szent mi sén

Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter -

gom–bu da pes ti ér sek is meg szen tel -

je a mes te rek ke nye rét. (Az ugyan -

csak ha gyo má nyos Szent Jobb-kör -

me ne ten szin tén részt vet tek több ke -

resz tény test vér egy ház ve ze tő kép vi -

se lői.)

Hogy az es te ki lenc óra kor kez dő -

dött, mint egy fél órás, lát vá nyos tű -

zi já ték több száz ez res né ző se re gé ből

há nyan vol tak evan gé li ku sok, azt

lap zár tán kig nem si ke rült meg ál la pí -

ta nunk…

d EvÉ let-össze ál lí tás

Kitüntető évforduló
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f Folytatás az 1. oldalról

Bozorády Zoltán

Radosné Lengyel Anna



Evangélikus Élet 2011. augusztus 28. f 5kultúrkörök

b Nem vet te fel a te le font so kad -

szor ra sem, pe dig meg szer vez tük

ren de sen: a ta nár nő meg be szél -

te ve le, hogy len ne itt egy új ság -

író, aki dél után meg kér dez né,

mi ért is je lent ke zik egy ci gány

lány ab ba a ro ma szak kol lé gi um -

ba, amely a ke resz tény ér tel mi -

sé gi kép zés ér de ké ben, a már-

már a tár sa dal mi bé két ve szé -

lyez te tő ma gyar–ci gány konflik -

tu sok ol dá sá ért kez di meg mű kö -

dé sét az új tan év ben. „Név nél -

kül” – súg ta ki tar tó an az új ság -

író, míg a ta nár nő ér velt, ezer szer

meg ta pasz tal va már a ké nyes

té mák nál, hogy ez se gí te ni szo -

kott. A hí vást még sem fo gad ta a

ci gány lány. 

Már is lét re jö het ne – mé lyül het ne? –

a több ség-ki sebb ség konflik tu sa, az

unos-un ta lan hangoztatott elő íté le -

tek men tén… Ugye, hogy meg bíz ha -

tat lan? Hisz meg ígér te!…

Pe dig csak ab ba kell be le gon dol ni,

mi lyen na gyon ne héz az elő íté le -

tek től ter helt Ma gyar or szá gon szín -

re lép ni: ci gány va gyok, dip lo mát aka -

rok, cél ja im van nak! Mennyi a két ke -

dő és az el len druk ker! De be le gon dol -

ha tunk ab ba is, mi lyen ne héz ti zen-

hu szon éve sen ma Ma gyar or szá gon

egy vad ide gen nel ar ról be szél ni: igen,

élő hi tem van, egy há zam, kö zös sé -

gem… Hisz ki tud hat ja ma nap ság,

mik a kér de ző va ló di szán dé kai, nem

for gat-e ki min den egyes szót… 

Itt tar tok az írás ban, ami kor csö -

rög a te le fon. A cigány lány az. Édes -

any ja te le fon já ról hív, az övé vel tör -

tént va la mi… Na, ennyit az elő íté le -

tek ér vé nyes sé gé ről meg ar ról, hogy

bi zo nyá ra ne héz a ro ma sá got meg -

val la ni, és ne héz hi tet ten ni.

Csi lin ge lő vi dám ság gal tu dat ja,

hogy ő az el ső és egyet len ro ma

lány, aki két tan nyel vű hat osz tá lyos

gim ná zi um ban érett sé gi zett, két fel -

ső fo kú nyelv vizs gá ja is van – hét pont

vá lasz tot ta el az or vos egye tem től.

Most har mad éves szü lész nő hall ga tó

a Deb re ce ni Egye tem nyír egy há zi

ka rán, de nem zár ja ki an nak esé lyét,

hogy egy szer mégiscsak or vos lesz

be lő le, vég té re az édes any ja épp

most, negy ven öt éve sen lett dip lo más

ápo ló, alig ha nem az or szág egyet len

ro ma szár ma zá sú fő nő vé re!

– In di ai cse re di ák nak néz tek elő -

ször az egész ség ügyi ka ron, és cso -

dál koz tak, mi kor meg szó lal tam ma -

gya rul – me sé li ar ra a kér dés re, mi -

lyen ro ma ként a ha zai fel ső ok ta tás -

ban. – A szo ci á lis mun kás sza kon lá -

tok pár ro ma fi út, és a szü lész nő hall -

ga tók kö zött is van raj tam kí vül még

egy lány. Azt ol vas tam, az érett sé gi -

zett ro mák nak mind össze egy szá za -

lé ka megy to vább a fel ső ok ta tás ba.

Nyil ván anya gi okai is van nak ennek,

no meg ne vel te tés kér dé se is – teszi

hozzá. 

Bár mily kü lö nös, a ro ma szak -

kol lé gi um ban szá má ra az a leg von -

zóbb, hogy a ci gány ság ról ta nul hat.

Mert va ló di, in teg rá ló dott csa lád az

övék: a báty ja ápo ló ként dol go zik

szü lő vá ro sa kór há zá ban, az öccse

most ta nul ja egész ség ügyi szak is -

ko lá ban az ápo ló szak mát. Csak az

apa „lóg ki a sor ból”, ő egy fa te le pen

dol go zik. Von zó az ösz tön díj le he tő -

sé ge is, de ami a hit éle ti kér dé se ket

il le ti, er ről nincs kü lö nö seb ben mon -

dan dó ja, ter mé sze tes, ahogy reg gel

fel kel a nap… For gat ja a Bib li át, egy

ke resz tény kis egy ház tag ja.

* * *

Már ci us ban ír ták alá a tör té nel mi

egy há zak kép vi se lői, va la mint a kor -

mány kép vi se le té ben Balog Zoltán,

a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi -

nisz té ri um tár sa dal mi fel zár kóz ta tá -

sért fe le lős ál lam tit ká ra a Ke resz tény

Ro ma Szak kol lé gi u mi Há ló zat

(KRSZH) lét re ho zá sá ról szó ló szán -

dék nyi lat ko za tot. A ró mai ka to li -

kus egy ház ré szé ről a je zsu i ta rend

Bu da pes ten in dít ja meg a kollégiu -

mot, a gö rög ka to li ku sok Mis kol con,

a re for má tu sok Deb re cen ben ál lít ják

fel az in téz mé nyü ket, míg a Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház a

sza bol csi me gye szék he lyen, a Nyír -

egy há zi Fő is ko lá val együtt mű köd ve

hoz za lét re a most in du ló tan év ben

a ro ma szak kol lé gi u mot. 

Az in téz mény meg szer ve zé sé vel,

in dí tá sá val meg bí zott evan gé li kus

lel kész, La borczi Gé za hosszú évek

óta a fő is ko la óra adó ja, je len tős ta -

pasz ta la tot gyűj tött már a fel ső ok ta -

tás ban. Min de nek előtt azt ér zé kel te -

ti, hogy a szer ve zet ala pí tó ok ira ta

pon to san meg fo gal maz za a cé lo kat,

alap el ve ket, ki je lö li az uta kat, s ez

nem csu pán az érin tett fi a ta lok köz -

tu dot tan hát rá nyos hely ze té nek ki -

egyen lí té sét cé loz za:

– Ma Ma gyar or szá gon nyil ván va -

ló an na gyon fe szült a ro ma–ma gyar

vi szony és az együtt élés. Er re sok fé -

le re ak ció le het sé ges, de az a meg fe -

le lő, ha egy olyan ma gyar és ro ma ér -

tel mi ség ki ala kí tá sán, meg te rem té sén

fá ra do zunk, amely a tör té nel mi nek is

mond ha tó meg bé ké lés ki mun ká lá sát

kez di el. Ez per sze nem megy egyik

nap ról a má sik ra, de a szak kol lé gi um

er re nyújt esélyt.

A kul tu rá lis mo dul például azt se -

gíti elő, hogy a ma gya rok a ro ma, míg

a ci gá nyok a ma gyar kul tú rát is mer -

jék, ért sék meg mi nél job ban, és az elő -

íté le tek ol dód ja nak. Na gyon egy sze rű -

en fo gal maz va: a ci gá nyok ne gon dol -

ják, hogy min den ma gyar rasszis ta, a

ma gya rok pe dig ne lás sa nak min den

ro má ban po ten ci á lis bűn ö zőt! Em be -

rek, a Jó is ten te remt mé nyei áll nak

egy más mel lett – ezen a plat for mon el -

in dul hat a meg bé ké lés.

A KRSZH ala pí tó ok ira ta fon tos

alap ve té se ket rög zít, mind járt az

ele jén. Hogy a fe le ke ze ti ho va tar to -

zás má sod la gos az öku me ni kus

szem lé let hez ké pest, s hogy a szak -

kol lé gi um má so kért élő, ke resz tény

ér tel mi sé gi e ket akar ké pez ni, akik fi -

gyel me sen és kri ti ku san gon dol kod -

nak, tisz tel ve em ber tár sa ik vé le mé -

nyét és mél tó sá gát. Ké pe sek együtt -

mű köd ve és pon to san dol goz ni, má -

sok szol gá la tá ra moz gó sít va erő i -

ket. Fon tos, hogy ne sza kad ja nak el

csa lád juk tól és at tól a ci gány kö zös -

ség től, amely ből jöt tek. A ket tős

iden ti tás meg erő sí té se nél kü löz he tet -

len a ro ma ér tel mi sé gi sze rep ki tel -

je sí té sé hez… 

Ezt a már em lí tett kul tu rá lis mo -

du lon kí vül két má sik is se gí ti. A köz -

is me re ti mo dul be lé pő az ér tel mi sé -

gi elit vi lá gá ba, míg a spi ri tu á lis mo -

dul a nö ven dé kek hi té nek el mé lyü -

lé sét, egy há zi és teo ló gi ai jár tas sá gát

hi va tott se gí te ni. Ez zel együtt is kér -

dés, mennyi ben raj zol ják evan gé li -

kus ra a nyír egy há zi szak kol lé gi um

ka rak te rét.

– A négy tör té nel mi egy ház meg -

egye zé se er re is vá laszt ad: mind -

annyi an a ro ma–ma gyar meg bé ké -

lést, az öku me ni kus szem lé le tet tart -

juk el sőd le ges nek, és mind egyik in -

téz mény be fel ve szünk más fe le ke zet -

ből ér ke ző ket, ilyen ér te lem ben az

evan gé li kus ság a fenn tar tás ra vo nat -

ko zik. De az azért nyil ván va ló, hogy

az evan gé li kus lel ki ség egy ilyen ügy -

ben meg kell, hogy je len jen, s en nek

ki mun ká lá sá ra sze mély sze rint ne kem

is van nak el kép ze lé se im. – mond ja

La borczi Gé za. – Azért azt is lát ni

kell, hogy for dít va ülünk a lo von: a

szak kol lé gi u mo kat jel lem ző en alul ról

szer ve zik, ma guk a di á kok, ami kor

úgy gon dol ják, hogy az in téz mény ben

meg sze rez he tő tu dá son túl va la mely

spe ci á lis vagy rész te rü let tel ala po sab -

ban kí ván nak fog lal koz ni. A szak kol -

lé gi um ban ál ta lá ban az ok ta tó nak

van a leg ki sebb sza va, mert hogy az

egy de mok ra ti kus kép ződ mény! 

Hogy a lel ki ség gel össze füg gés ben

mi lyen igé nyek fo gal ma zód nak majd

meg, azt most nem tud ha tom – foly -

tat ja. – Úgy gon do lom, a nagy ki hí vás

az, hogy mai, 21. szá za di lel ki sé get ala -

kít sunk ki a fő is ko lá sok kö ré ben. Ez

azért nagy ki hí vás, mert a hit át adá -

sá nak év szá za dos tra dí ci ói meg sza -

kad tak az el múlt év ti ze dek ben: amit

a nagy ma mák hit tek, az zal az uno kák

ma nem tud nak mit kez de ni, és nem

is akar nak, de az Is ten-kér dés azért ott

van! Evan gé li kus ként mi sza ba dok

va gyunk ab ban, hogy a kér dést új ra -

fo gal maz zuk, együtt a di ák ja ink kal.

* * *

A nyír egy há zi evan gé li kus ro ma

szak kol lé gi um ba ed dig a vá ros két in -

téz mé nyé ből pá lyáz tak. A je lent ke -

zők kö zött több szü lész nő hall ga tó

van a Deb re ce ni Egye tem Egész ség -

ügyi Ka rá ról, de van nak a Nyír egy -

há zi Fő is ko la pe da gó gus kép ző szak -

irá nya i ról épp úgy, mint a gaz da sá gi

vagy a mű sza ki kar ról. 

Mi re kí ván csi ak, ami kor a le he tő -

ség ről tá jé ko zód nak, ér dek li-e őket,

hogy pél dá ul meg kell-e val la ni uk a

hi tü ket? – kér dez zük Mol nár Er -

zsé bet meg bí zott ve ze tő től, a spi ri tu -

á lis mo dul fe le lő sé től:

– Van, aki nél na gyon fon tos a hit,

és már az elő ze tes be szél ge té se ink -

ből ki de rült, hogy va la mi lyen egy há -

zi kö zös ség hez tar to zik; más ese tek -

ben a köz éle ti el kö te le zett ség ját szik

sze re pet. De azt tud ni kell, hogy túl -

nyo mó több sé gük ne héz anya gi kö -

rül mé nyek kö zött dol go zik a dip lo -

má ért, és az itt kap ha tó – akár negy -

ven ezer fo rin tos – ösz tön díj, il let ve

a biz tos kol lé gi u mi el he lye zés a leg -

nyo mó sabb té nye ző. 

Egyéb ként nem csak gó lyák, le -

en dő el ső sök, ha nem fel sőbb év fo -

lyam ra já rók is je lent kez het nek, ami

azért nagy ki hí vás, mert mond juk

egy har mad éves sel csu pán egy tan -

éven át dol goz ha tunk együtt, és ké -

pes nek kell len nünk szá má ra is olyan

mu ní ci ót ad ni, ami a cél ja ink hoz

kö ze lebb visz. 

Egyéb ként mi is él tünk a „pót fel -

vé te li” meg hir de té sé nek le he tő sé -

gé vel, to vább ra is vár juk az ön élet raj -

zo kat, mo ti vá ci ós le ve le ket, és au -

gusz tus 26-án tart juk az el ső szó beli

meg hall ga tást. A Nyír egy há zi Fő is -

ko la hon lap ján le het tá jé ko zód ni,

vagy a Fa ce boo kon be ír ni: evan gé li -

kus ro ma szak kol lé gi um. 

* * *

Már ci us tól igen-igen rö vid idő állt

ren del ke zés re a szer ve zés hez. Ki -

mon dot tan jó hely ze tet te rem tett a

Nyír egy há zi Fő is ko la nyi tott sá ga és

az ügy irán ti el kö te le zett sé ge, hogy

he lyet biz to sít a kam pu szon, le vé ve

a szer ve zők vál lá ról azt a ter het,

hogy kü lön di ák ott hont kell jen lé te -

sí te ni a sza bol csi me gye szék he lyen.

Ez nem je lent „ci gány sort” a kol lé gi -

um ban, de azt sem, hogy a maj da ni

szak kol lé gis ták rej tőz köd né nek. De

hogy min den te kin tet ben szá mol ni

kell az elő íté le tek kel, az azért az

evan gé li kus ro ma szak kol lé gi um lét -

re ho zá sán dol go zók szá má ra elég

vi lá gos. 

La borczi Gé za így fo gal maz: 

– Hosszú és ne héz fo lya mat lesz,

mert aki há bo rús ko dók kö zött fe hér

zász lót len get ve megy, az azt koc káz -

tat ja, hogy mind két ol dal ról lő nek rá.

De ez ez zel jár. De mog rá fi a i lag, tár -

sa dal mi lag a ro ma–ma gyar kér dés

oly mér ték ben ter he li meg a jö vőn -

ket, hogy ez zel kö te les sé günk fog lal -

koz ni.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Szabadulni az elő íté le tek fog sá gá ból
Ro ma szak kol lé gi um in dul Nyír egy há zán

Hit tel és hit nél kül. Ér de kes Tar -

kovsz kij-le vél 1982-ből: „A már meg -

bol do gult Lan dau (No bel-dí jas orosz

fi zi kus) egy szer na gyon el gon dol -

ko dott az után, hogy ta ga dó vá laszt

adott a kér dé sem re, hisz-e Is ten -

ben. Még a ve le tör tént sze ren csét -

len ki me ne te lű bal eset előtt. Hosszan

hall ga tott, az után azt mond ta, hogy

még is csak hisz.” A vé gén Eins teint,

Max Bornt, New tont idéz te, majd vá -

rat lan ki je len tés sel zár ta: „A va ló di

köl té szet hí vők köl té sze te. Is ten ta ga -

dó em ber nem le het köl tő.”

* * *

Ha za fe lé. Lát tam az ut ca sar kon egy

szét ta po sott ma dár te te met. Kü lön

he vert a tes te és kü lön a jobb szár -

nya. En nél már ke gye sebb ha lál lal

halt az az áram ü tött, öreg var jú,

ame lyet teg nap lát tam a kö ze li ke rí -

té sen. Cső rét a tég lán éle sí tet te, úgy

ki ál tott se gít sé gért. Ál lok, né zem a

holt ga lam bot, és mon dom ma gam -

ban: az em ber is így pusz tul, da ra -

bok ra szag gat ja az élet!

Eszem be jut haj lék ta lan ba rá tom.

Más fél évig lá to gat tam, ha be men tem

a vá ros ba. Vit tem, amit tud tam, ami

fe les le ges volt. Nem kö ve telt, sze ré -

nyen be szélt, ha kér dez tem. Egy hi -

deg té li éj után a pad ról le for dul va ta -

lál tam vér ző hom lok kal. Ak kor tud -

tam meg, csak öt ven két éves. Va jon

ki le he tett? Ho gyan süllyedt a nincs -

te le nek kö zé? Le he tett vol na se gí te -

ni raj ta? Már nem kap juk meg a vá -

laszt: ma gá val vit te né hány nap ja.

* * *

A kí sér let csőd je. „A ke resz tény ség

nem tud ta kö zöm bö sí te ni az em ber -

ben a ke gyet len sé get. Ma is olyan tá -

ma dó ked vű, mint volt, mi előtt meg -

ke resz tel ték. A kom mu niz mus – ez a

po gány ne ve lé si kí sér let – nem tud ta

kö zöm bö sí te ni az em ber ben az ag -

resszi ót. A szo ci a lis ta né pek, ha ér de -

ke ik kí ván ják, ép pen úgy haj la mo sak

há bo rút vi sel ni. Nyu ga ton a két nagy

kí sér let csőd je ér zé kel he tőbb, mint

más hol” – Má rai 1962-es nap ló já ban

ol va som a pon tos össze ha son lí tást. 

A haj lít ha tat lan fér fi írói és er köl -

csi hű sé ge ad ja meg en nek a hi te les -

sé gét. Hű sé ge az írás hoz és az élet -

hez. Jegy zet lap ja je len tős iro dal mi tel -

je sít mény, egy nagy eu ró pai el me

szem lé lő dé sé nek egye dül ál ló meg fo -

gal ma zá sa. A Má rai-nap ló fel zak lat,

fel há bo rít, iró ni á ja úgy hat, mint az

os tor csa pás.

* * *

Ha lál hír. Ké ső es te jött a hír. Szom -

szé dom, a ked ves, ki lenc ven éves ta -

ní tó meg halt. Töp ren gek a csil lag ta -

lan éj ben: a nagy sze rű em be rek nyo -

mot se hagy nak, úgy tá voz nak a föl -

di vi lág ból. Mi meg lus ták va gyunk

és kö zö nyö sek; gyű löl kö dünk és

pusz tí tunk.

* * *

A nyelv dal la ma. Ol va som, hogy

nyel vünk ma gán- és más sal hang zó -

i nak meg osz lá sa, ará nya sze rint a ti -

ze dik leg dal la mo sabb nyelv a vi lá gon.

Az olasz el ső he lyen van, s ami meg -

le pe tés szá mom ra: a gö rög is a leg -

job bak kö zött. Az arány nem is olyan

rossz: 42 : 58. Az e hang min de nen el -

ural ko dott, bi zo nyo san ezért van,

hogy a kül föl di ek nek me ke gés nek tű -

nik, ha nyelvünket hall gat ják. Most

lá tom, szü lő föl dem ö-zé se mi lyen

hasz nos le he tett vol na, ha nem gúny

tár gya olyan sok szor. Ta lán még Ká -

ro li Gás pár uram is emel he tett vol -

na be bib li ás szö ve gé be, szí ne sí tet te,

gaz da gí tot ta vol na.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2011)

Ahol már a legfiatalabbak is egymás mellett ülnek… – sárszentlőrinci pillanatkép
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b Was eda Mi ka pro fesszor asz-

szony a Bony há di Pe tő fi Sán dor

Evan gé li kus Gim ná zi um és

Kol lé gi um meg hí vá sá ra ér ke -

zett a Völgy ség fő vá ro sá ba. Az

Osza kai Egye tem Ide gen Nyel -

vi Ka ra Ma gyar Tan szé ké nek

ve ze tő je a gim ná zi um ál tal –

im már har ma dik al ka lom mal –

meg ren de zett Lotz Já nos nyá ri

di ák egye tem részt ve vő it a tan -

szé kén fo lyó mun ká ról tá jé -

koz tat ta. Be szél ge té sünk so -

rán az is ki de rült, hogy nem -

csak a ma gyar nyel vet sze re ti…

– Pro fesszor asszony, en ged je meg,

hogy min de nek előtt együtt ér zé se met

fe jez zem ki az or szá gát és la kó it ért

ka taszt ró fa mi att.

– Va ló ban sú lyos csa pás ért ben -

nün ket. A föld ren gés és a cu na mi, va -

la mint a sé rült atom erő mű je len tős

ter mé sze ti, anya gi ká ro kat oko zott,

és ami a leg saj ná la to sabb, em be ri éle -

te ket is kö ve telt. Több ezer el tűnt sze -

mélyt tar ta nak nyil ván, ve lük együtt

kö zel húsz ezer az ál do za tok szá ma. 

Bár a csa lá dun kat nem ér te vesz -

te ség, még is sze ret ném őszin te kö -

szö ne te met nyil vá ní ta ni a ma gya rok -

nak, akik azon nal ado mány gyűj tés -

be fog tak, és hasz ná la ti tár gya kon kí -

vül ko moly pénz ügyi se gít sé get nyúj -

tot tak né pem nek. A Vér ző cse resz nye -

vi rág el ne ve zé sű jó té kony sá gi kon cert

na gyon meg ha tott ben nün ket. A

szo li da ri tás ren ge te get szá mít ne künk

lel ki leg is. Ahogy szép gesz tus Hód -

me ző vá sár hely től a ja pán fi a ta lok

meg hí vá sa is. Se gí te nek be gyó gyí ta -

ni a friss se be ket. Há lás szív vel gon -

do lunk a se gí tő kész ma gya rok ra.

– Nekünk, magyaroknak min dig

meg tisz te lő és öröm te li, ha va la ki ér -

dek lő dik a szá munk ra „édes anya -

nyelv” iránt. Az pe dig cso dá lat ra

mél tó, ha kül föl di  mű ve li pro fesszo -

ri szin ten.

– Igaz ság sze rint elő ször nem is a

ma gyar nyelv ér de kelt. An gol sza kos

vol tam az egye te men, és édes apám

un szo lá sá ra esz pe ran tó ul ta nul tam.

Ő esz pe ran tis ta volt, s azt mond ta,

ez zel a mes ter sé ges nyelv vel könnyen

bol do gu lok Eu ró pá ban. Iga za volt. A

het ve nes, nyolc va nas évek ben na -

gyon nép sze rű volt az esz pe ran tó,

nem csak a nyelv, ha nem a szel le mi -

sé ge is. En nek ré vén ju tot tam el

1980-ban Ma gyar or szág ra, s mind járt

ra bul is ej tett az or szág. Két évet ta -

nul tam az Eöt vös Lo ránd Tu do -

mány egye te men, az óta fog lal ko zom

a ma gyar nyelv vel. 

2007-ben az Osza kai Ide gen Nyel -

vi Egye te met egye sí tet ték az Osza kai

Egye tem mel, a ma gyar im már fő -

szak ként is ta nul ha tó lett. De előbb,

már 1985-ben is is mer ked het tek ez -

zel az ér de kes és szép nyelv vel

di ák ja ink, a ma gyar tan szék

pe dig, amely nek a ve ze tő je va -

gyok, 1993-tól mű kö dik.

– Nem csu pán ma gá ról a

nyelv ről, ha nem ha zánk iro -

dal má ról, tör té nel mé ről is so kat

meg tud hat nak a hall ga tók.

– Oka mo to Ma ri nyel vész

mel lett Su zu ki Hi roka zu is erő -

sí ti ta ná ri ka run kat; ő kö zép ko -

ri ma gyar tör té ne lem mel, Má -

tyás ki rály ko rá val fog lal ko zik.

Bar ta Lász ló lek tor szin tén se -

gí ti a mun kán kat. A stá tus ban

lé vő kol lé gá kon kí vül óra adó kat

is hall gat hat nak di ák ja ink a

ma gyar mű ve lő dés tör té net, az

új ko ri ma gyar tár sa da lom és a

po li ti ka tör té net tárgy kö ré ben. A ma -

gyar ság ku ta tás ered mé nyei és a ma -

gyar nyelv szer ke ze te is meg ta nul ha -

tó.

– Mind ezek hez ren del ke zés re áll -

nak tan köny vek, se géd esz kö zök is?

– Rész ben. A ma gyar nyelv igen

ne he zen el sa já tít ha tó és ne he zen

ok tat ha tó; ta ní tá sá nak ja pán mód -

szer ta na is me ret len volt. Úgy hogy

még ez utób bit is ne künk kel lett ki -

ta lál ni.

– Ön is írt tan köny ve ket; nyelv ta -

ná ri és tan könyv írói mun kás sá ga el -

is me ré sé ül kap ta meg 1996-ban a

Lotz Já nos-em lék ér met. Ami lyen ne -

héz mun ka le het egy szak könyv meg -

írá sa, azért bi zo nyá ra szép al ko tói fo -

lya mat is…

– Jó, hogy sza bad ke zet kap tam,

sa ját el gon do lá sa im sze rint dol goz -

hat tam, ez nagy sze rű volt. Igye kez -

tem a gya kor lat ra he lyez ni a hang -

súlyt, hisz a cél az, hogy a di á kok el -

sa já tít sák a ma gyar nyel vet. Az egye -

tem könyv tá rá ból mint egy há rom -

ezer kö te tet – ma gyar szak köny ve ket,

szép iro dal mi és egyéb mun ká kat –

köl csö nöz het nek ki. Ez a ma gyar

gyűj te mény a to ki ói ma gyar nagy kö -

vet ség, a Ma gyar Tu do má nyos Aka -

dé mia és a Nem zet kö zi Hun ga ro ló -

gi ai Köz pont fel aján lá sa i ból gyűlt

össze, il let ve két lel kes ja pán ku ta tó

is te te mes mennyi ség gel gya ra pí -

tot ta az ál lo mányt. Amit még na gyon

sze ret nénk lét re hoz ni, az a ja pán–

ma gyar, ma gyar–ja pán szó tár. A

köz re mű kö dők mind annyi an el fog -

lalt em be rek, ezért las san ha lad a

mun ka, de bí zunk az el ké szül té ben.

– A tan év rend je Önök nél el tér a

ná lunk meg szo kot tól.

– Áp ri lis ban kez dő dik a tan év, és

ti zen öt hé tig tart az el ső sze mesz ter.

Ez után a hallgatók ok tó ber ben jön -

nek vissza a má so dik sze mesz ter re,

ami szin tén ti zen öt he tes. 

– Mekkora az érdeklődés a diákok

körében a magyar szak iránt?

– Éven te ti zen öt hall ga tót ve -

szünk fel, négy évig ta nul nak itt,

vagy is éven te össze sen hat van di ák is -

mer ke dik a ma gyar nyelv vel, tör té ne -

lem mel, kul tú rá val, he ti öt – egyen -

ként ki lenc ven per ces – órá ban. Leg -

in kább azért vá laszt ják ezt a nyel vet,

mert az an gol, né met, orosz és más

„nagy” nyel vi szak ra ne héz be jut ni.

Aki vi szont ide je lent ke zik, az na gyon

meg ked ve li a szak ját. Töb ben pá lyáz -

nak ma gyar or szá gi ösz tön díj ra, el mé -

lyül nek az is me ret szer zés ben. Min -

den év ben tar tunk nyílt na pot, ahol

a kö zép is ko lá sok nak be szél ünk ar ról,

mi ért jó ma gyart ta nul ni, mi ért ide

fel vé te liz ze nek. No vem ber ele jén

egye te münk fesz ti vált ren dez, en nek

ke re té ben szín há zi elő adá sok ra is

sor ke rül, ahol a ta nult nyel ven ad ják

elő a hall ga tók a da ra bo kat, ja pán fel -

ira to zás sal. Ked vel jük a hu mo ros

mű ve ket, Ka rin thy Fri gyes írá sa i ból

nagy si ke rű elő adás volt né hány éve.

Az óta is ku ta tunk ke vés sze rep lős, vi -

dám szín da ra bok, dra ma ti zált írá sok

után.

– Na gyon ér de kes, hogy a ja pá nok

ér tik a ma gyar hu mort. Mert a hu -

mor for rá sa igen csak más Önök nél és

ná lunk…

– Az élet mód, a kul tú ra, az eti kett

tény leg na gyon el té rő. De még is van

kö zös hal maz, ez pe dig a szó já té kok

cso port ja. Mi kü lö nös képp sze ret jük

a szó já té ko kat, és er re a ma gyar

nyelv is na gyon al kal mas. Nem mon -

dom, hogy min dig és min den ki meg -

ér ti ezt a nyel vi le le ményt, mert

azért kell hoz zá a nyelv be ha tóbb is -

me re te.

– Azon gon dol kod tam, mi lyen té -

ma le het ta bu Önök nél, amellyel

nem il lik vic ce lőd ni. Ta lán az idő sek,

aki ket fel tét le nül tisz tel nek, eset leg a

csá szá ri csa lád?

– Két ség kí vül na gyon tisz tel jük

az idő se ket, a meg szer zett tu dá su -

kat, ta pasz ta la ta i kat, de bi zo nyos

ese tek ben le het tré fál koz ni ve lük,

ne vet ni raj tuk. A csá szá ri csa lád vi -

szont egé szen más do log. Őket va -

ló ban nem il lik tré fás da ra bok ban,

vic cek ben sze re pel tet ni. Egyéb ként

ők is igen rit kán kom mu ni kál nak az

em be rek kel. A má so dik vi lág há bo -

rú után a már ci u si ka taszt ró fa volt

az el ső eset, hogy az ural ko dó meg -

szó lalt. Aki hito csá szár rend kí vü li

te le ví zi ós üze net ben fe jez te ki rész -

vé tét, és szó lí tot ta fel az em be re ket,

hogy „kéz a kéz ben”, együt tes erő -

vel igye kez zenek úr rá len ni a ne héz -

sé ge ken.

– Ha már a szín há zat em lí tet tük:

a tra di ci o ná lis ja pán szín ház me rő -

ben el üt az eu ró pa i tól, a nyu ga ti tól,

akár csak a ze ne. Az zal, hogy Ja pán

nyi tott a kül föld fe lé, ha tot tak-e ezek

a mű vé sze ti ágak a szi get or szág kul -

tú rá já ra?

– Na gyon is. Las san ne künk is fur -

csa lesz sa ját ha gyo má nyos ze ne- és

szín ház mű vé sze tünk. Iga zi ün ne pi al -

ka lom, ha eze ket lát hat juk-hall hat juk.

Ter mé sze te sen félt ve őriz zük ér té ke -

in ket, de ahogy a köz na pi vi se let

sem a ki mo nó, úgy az eu ró pai ze ne

is je len van a min den na pok ban, szí -

ve sen hall gat juk. Ne kem pél dá ul

nagy ked ven cem Koncz Zsu zsa, Zo -

rán, Tolcs vay Lász ló és a Re pub lic

együt tes. Oly annyi ra, hogy töb bek

kö zött eze ken a da lo kon, dal szö ve ge -

ken ke resz tül is ta ní tom a nyel vet.

Szó be li vizs ga kér dés, il let ve fel adat

egy Re pub lic-szám el ének lé se vagy

szö ve gé nek fel mon dá sa. Shakes peare

pe dig annyi ra ked velt or szá gunk -

ban, hogy egy ja pán tár su lat az egyik

drá má ját egye ne sen Lon don ban mu -

tat ta be. Már ha gyo má nyos ná lunk a

klasszi kus ze ne ok ta tá sa is.

– Ön nem csak ta nár, ha nem mű -

for dí tó is.

– Oly kor nem könnyű meg küz de -

ni az írók nyel ve ze té vel. A ja pán is

hasz nál hosszú, össze tett mon da to -

kat, de pél dá ul Krasz na hor kai Lász -

ló Észak ról hegy, dél ről tó, nyu gat ról

utak, ke let ről fo lyó cí mű mű vé nek né -

hány mon da tát szét kel lett bon ta nom.

Ked ves mun kám volt még Es ter há zy

Pé ter Hahn Hahn gróf nő pil lan tá sa

cí mű köny vé nek a for dí tá sa.

– A nyelv, az iro da lom után evez -

zünk más vi zek re, mint hogy az Ön

szá má ra a ma gyar mű vé szet is ked -

ves. Egy ma gyar ke ra mi kus mű vészt,

Gesz ler Má ria Gar zulyt és mun kás -

sá gát Sár kány Jó zsef há rom nyel vű kö -

te te mu tat ja be; ja pán ra ter mé sze te -

sen Ön ül tet te át a szö ve get. Az is ér -

de kes, hogy a ke ra mi kus egé szen kü -

lö nös kö rül mé nyek kö zött lett kö zeli

is me rő se.

– Bu da pes ten az egyik mű vé szeti

ga lé ri á ban let tem fi gyel mes Má ria

egyik mell szob rá ra. Ott állt egye dül,

ma gá nyo san, és va la mi el mond ha tat -

lan szo mo rú sá got su gár zott ma gá ból.

Ez na gyon meg fo gott en gem. Min -

den kép pen sze ret tem vol na ta lál -

koz ni az al ko tó já val. Si ke rült a sze -

mé lyes kap cso lat fel vé tel, s ak kor de -

rült ki, hogy épp ott ho nom hoz kö ze li

hely re, Na go ya-Sa gá ba igyek szik. Ez

1996-ban tör tént. Az óta Má ria szo -

ros szá lak kal kö tő dik a ja pán kul tú -

rá hoz, több ször járt ha zám ban; mű -

vé sze té ben ja pán mo tí vu mo kat és

tech ni ká kat hasz nál fel. Ki mo nó -

gyűj te mé nyé ből ki ál lí tást is ren dez -

tek már. Va la hány szor Ma gyar or -

szág ra jö vök, min dig sza kí tunk időt

az egy más sal va ló ta lál ko zás ra.

– Ez pe dig min den év ben meg tör -

té nik.

– Igen, éven te egy hó na pot itt

töl tünk. Fel ke res sük a mú ze u mo -

kat, a kü lön bö ző táj egy sé ge ket. Bony -

há don is má sod szor já runk. A Lotz

di ák egye tem fő szer ve ző jé től, Lencz -

né Vr bovsz ki Ju dit tól két év vel ez előtt

azt kér tem, hogy vi gyen el a kö ze li te -

le pü lé sen, Sió a gár don lé vő hím zés -

mú ze um ba. Cso dá la tos él mény volt.

– El cso dál koz tam én is, mi kor

meg tud tam, hogy mű kö dik Önök nél

egy hím ző kör, amely nek pro fesszor

asszony a ve ze tő je.

– Nem, nem a ve ze tő je, csak a tag -

ja va gyok. Egy ked ves hölgy ve ze ti a

cso por tot, aki két évig itt élt Ma gyar -

or szá gon, mert a fér je itt dol go zott.

Ő ad dig be irat ko zott egy kéz mű ves

is ko lá ba, ahol el sa já tí tott né hány

ma gyar hím zés faj tát, köz tük pél dá -

ul egyik ked ven ce met, a ka lo csa it.

Még ok le ve let is szer zett be lő le. Ő ta -

nít lel ke sen ben nün ket.

– Pro fesszor asszony va ló ban el kö -

te le zett ha zánk iránt, hisz annyi te -

rü le tet igyek szik meg is mer ni s az is -

me re te ket to vább ad ni…

– Nem mond hat juk, hogy Ja pán -

ban tö me ge sen is me rik már Ma -

gyar or szá got, a ma gyar nyel vet és iro -

dal mat, de az em lí tett al ko tó kon kí -

vül Ady, Pe tő fi sza va is el jut hoz zánk.

Ma dách tól Az em ber tra gé di á ja,

Ker tész Im re Sors ta lan sá ga szin tén

ol vas ha tó ja pá nul. A ma gyar nép me -

sék is rend kí vül nép sze rű ek, és Bá -

lint Ág nest, Jan ikovsz ky Évát sem kell

kü lön be mu tat ni. Ma rék Ve ro ni ká -

nak meg egye ne sen kul tu sza van

oda ha za.

– Egyik ked venc elő adó ja, Zo rán

egy so rá val kö szö nöm meg a be szél -

ge tést: „Én is hi szek egy-két szép do -

log ban…”, ab ban, hogy ilyen tá voli or -

szá gok la kói né hány ki vé te les sze mé -

lyi ség se gít sé gé vel kö zel ke rül het nek

egy más hoz.

g V. Gänsz ler Be á ta

Mo so lya ja pán, hu mo ra ma gyar
Anyanyelvünket tanító, irodalmunkat fordító pro fesszor – Osza ká ban 

Dr. Lotz Já nos (1913–1973) nyel vész pro fesszor Mil -

wa u kee-ben szü le tett. Az Egyesült Államokba a

jobb megélhetés reményében kivándorolt csa lád

1920-ban ha za te le pült. Ta ná rai már ko ra gyer mek -

ko rá ban fel fi gyel tek Lotz éles eszé re, szor gal má -

ra. 1921–32 kö zött a bony há di gim ná zi um ki tű -

nő és ak tív di ák ja volt. A Páz mány Pé ter Tu do -

mány egye te men is hamar felfedezték tehetségét.

Mint egyetemista Kosz to lá nyi De zső ma gán tit ká -

ra ként ke vés ke be vé tel re tett szert. 

Te het sé ge, fel ké szült sé ge ér de mes sé tet te őt az

Eöt vös Jó zsef Col le gi um ba va ló fel vé tel re. Itt Gom bocz Zol tán nyel vész

ha tott rá oly annyi ra, hogy ő is ezen a pá lyán in dult el. Pro fesszo ra két -

éves ösz tön díj hoz jut tat ta a stock hol mi egye te men; itt ger ma nisz ti kát

és fi lo zó fi át hall ga tott. Hu szon há rom éve sen a Stock hol mi Ma gyar In -

té zet igaz ga tó ja lett, hat év vel ké sőbb már egye te mi ta nár. 

1947-ben a New York-i Co lum bia Egye tem ven dég pro fesszo ra. 1967-

ben Wa shing ton ban a Cen ter for App li ed Lin gu is tic nyel vé sze ti ku ta -

tó in té zet ve ze tő je; 1969-ben a Ge or ge Wa shing ton-díj ki tün te tett je. 1973-

ban a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia tisz te le ti tag ja lett. Szá mos pub -

li ká ci ó ja je lent meg. Hat van éve sen hunyt el szív ro ham ban.

A Lotz Já nos-em lék ér met a Nem zet kö zi Ma gyar  Filo -

ló giai Tár sa ság ala pí tot ta. Az el is me rés ben azok a ha -

tá rainkon túl élő hun ga ro ló gu sok ré sze sül het nek,

akik hoz zá já rul tak a ma gyar nyel vé szet, iro da lom tör -

té net, mű ve lő dés tör té net vagy a nép rajz tu do mány

meg is mer te té sé hez; akik nagy je len tő sé gű ku ta tó- és

szer ve ző mun kát vé gez tek e te rü le tek va la me lyi kén. Az em lék ér met az

öt éven te meg ren de zett hun ga ro ló gi ai kong resszu sokon ad ják át.

A Lotz Já nos nyá ri di ák egye tem cél ja a vi lág hí rű nyel vész szel le mi ha gya -

té ká nak is mer te té se, a di á kok to vább kép zé se, ta pasz ta lat cse ré je, kül föl di,

a ma gyar nyelv iránt ér dek lő dő, fo gé kony fi a ta lok be vo ná sa a prog ram ba.

A tá bor szek ci ói év ről év re bő vül nek. Idén hét te rü le ten – nyel vé szet, mé -

dia, re to ri ka, kre a tív írás, finn–ma gyar ba rát ság, Ja pán kul tú rá ja és zon go -

ra-mes ter kur zus – gya ra pít hat ták is me re te i ket a részt ve vők. Az augusztus

8–14. között megrendezett tábor támogatója ebben az esztendőben is a

Magyarországi Evangélikus Egyház volt; fő véd nö ke Ra dos né Len gyel An -

na, a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let fel ügye lő je; véd nö ke dr. Szé pe

György nyel vész, a Pé csi Tu do mány egye tem pro fes sor eme ri tu sa; szer ve -

ző je Lencz né Vr bovsz ki Ju dit, a bony há di gim ná zi um ta ná ra.

A fővédnöknek, valamint Antal Máriának és e sorok írójának az

előadói köz re működésével szervezett médiaszekció elsődleges feladata

idén is a tábor történéseinek dokumentálása volt. A diákok munkáikat

az Evangélikus Élet szerkesztőinek, Nagy Bencének és T. Pintér Ká roly -

nak az irányításával a Lotz placc című weblapjukon tették mindenki

számára elér he tővé (http://firkasz.myluther.hu).
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A Luther Kiadó hittankönyvei
a 2011/2012-es tanévre

AMagyarországi Evangélikus
Egyház hittantantervéhez
illeszkedő tankönyvek

Lacknerné Puskás Sára

Isten ajándékai
Hittankönyv 6–7 évesek (I. évf.) számára

A könyv fejezeteinek többségében Isten azon
ajándékait bontogatja, melyekkel a hétközna-
pi életben mindenki találkozik. Szeretnénk a
természetet Isten teremtett világaként, embe-
ri kapcsolatainkat Isten ajándékul nekünk
adott jó rendjeként látni. Ez a „vallásos kör-
nyezetismeret” kibővül még a gyülekezeti
környezet alapfokú ismeretével. A sorra kerü-
lő bibliai történetek egy része is az iménti té-
mák köré csoportosul, elmélyíti és a Jézustól
tanult megvilágításba helyezi őket. A másik
hangsúly az ünnepekre – karácsonyra, hús-
vétra – való felkészülésre, biblikus tartalmuk
megismerésére kerül.

g A4, 64 oldal + színes melléklet, ragasztókö-
tött, 590 Ft helyett 531 Ft
Tanári kézikönyv: A4, 60 oldal, irkafűzött,
972 Ft

Kretzné Budaker Dóra, Lacknerné Puskás
Sára, Tompa Pálné

A hit útján
Hittankönyv 7–8 évesek (II. évf.) számára

Ábrahám, Jákób, József, Mária és József meg a
tanítványok. Életükön, útjukon az Isten hí-
vását követő élet szépségeivel, ajándékaival,
életet mentő szabadításával és persze nehéz-
ségeivel haladnak. A karácsonyi és a húsvéti
történet pedig elvezet bennünket annak felis-
meréséig, hogy a hit útjára Isten Jézus Krisz-
tusban ugyanúgy hív mindannyiunkat, mint a
Biblia lapjairól ismert „nagyokat”. A könyv is
segíteni szeretne abban, hogy ne csak képze-
letben, hanem valóságosan, egy egész életen
keresztül járhassunk a hit útján.

g A4, 132 oldal + színes melléklet, ragasztó-
kötött, 980 Ft helyett 882 Ft.
Tanári kézikönyv: A4, 79 oldal, irkafűzött,
900 Ft

Baranyayné Rohn Erzsébet, Schaller Berna-
dett, Tillai Zsófia

Isten cselekszik
Hittankönyv 8–9 évesek (III. évf.) számára

A harmadik osztályosoknak szóló hittan-
könyv hat témakörben mutatja be a címben
megfogalmazott üzenetet: Isten cselekszik.
Az első fejezetben az őstörténeten keresz-

tül megláthatják a gyerekek, hogy Isten elíté-
li a bűnt. A második fejezet leckéin keresztül
megérthetik, hogy Isten a bűnös embert nem
veti el magától: szól hozzá, és igéjével keresi
őt. A harmadikból megtanulhatják Izráel tör-
ténetén keresztül, hogy Isten nem feledkezik
meg övéiről és ígéreteiről. A Sínai-hegyi szö-
vetségkötés megmutatja, hogy Istenmit kíván
népétől, s hogy mit jelentenek Isten paran-
csolatai a mindennapokban.
Az ószövetségi történetekből már megis-

mert üzenet az újszövetségi történetekben,
példázatokban csúcsosodik ki (negyedik feje-
zet). A gyerekek megláthatják, hogy Isten
nem veti el a bűnös embert, hanem Jézusban
bocsánatot, irgalmat kínál; s azok, akik ezt a
bocsánatot elfogadják, Isten követeivé válhat-
nak. Így kerül elénk az ötödik fejezetben a ta-
nítvánnyá lett Máté, illetve Pál apostol szemé-
lye, valamint az ószövetségi Jónás próféta.
Az utolsó fejezet – Isten közösséget ad – le-

hetőséget nyújt arra, hogy azokat a tanulókat,
akik szüleikkel együtt lazábban kötődnek az
egyházhoz, közelebb segítsük a gyülekezet-
hez.

g A4, 140 oldal, ragasztókötött, 980 Ft helyett
882 Ft.
Tanári kézikönyv: A4, 80 oldal, irkafűzött,
1300 Ft

Koczorné Heinemann Ildikó,
Pintér Zsuzsanna

Isten közöttünk van
Hittankönyv 9–10 évesek (IV. évf.) számára

A könyv szervesen kapcsolódik az első három
osztály anyagához. A címe hordozza azt a
mondanivalót, amelyet együttes munkánk
közben mindig szem előtt tartottunk: Isten
közöttünk van. Nem valahol távol, számunk-
ra elérhetetlen helyen tartózkodik, ahovamár
alig-alig hallatszik el a hangunk. A könyv fő
fejezetei: Jézus csodái; Jézus példázatokkal ta-
nította az embereket; Jézus eljövetelére készü-
lünk; Emberek Isten szolgálatában; Megvall-
juk hitünket.
A tanári kézikönyvben a legtöbb leckénél a

tananyag feldolgozásához megadtunk egy al-
ternatív módszert is, amely a szerep-, illetve
drámajátékon alapszik, és a gyerekek tevé-
kenységére épít.

g A4, 156 oldal, ragasztókötött, 980 Ft helyett
882 Ft
Tanári kézikönyv: A4, 120 oldal + mellék-
let, irkafűzött, 1350 Ft

Solymár Mónika, Sólyom Anikó

Örömhír Jézus Krisztusról
Hittankönyv 9–10 évesek (V. évf.) számára

Az ötödik évfolyam tantervéhez készült az
Örömhír Jézus Krisztusról című tankönyv és
tanári kézikönyv, mely Jézus Krisztus szemé-
lyét, életét, munkásságát mutatja be. Az át-
adandó tananyag nem csupán az evangéliu-
mokban található Jézus-történetek bemutatá-
sa, hanem az adott történet hangsúlyainak és

jelentőségénekmegismertetése, illetve a Jézus
Krisztussal kapcsolatos többi történettel való
összekapcsolása.
Az egyes leckék feldolgozása hasonló. Az

adott témát, történetet írásbeli feladatokon és
beszélgetéseken keresztül mélyíti el a csoport.
Minden leckében megjelöltük, hogy a Biblia
mely szakaszát olvassuk el. Fontosnak tartjuk,
hogy ebben az életkorban már ne csupán egy
képes vagy gyermekbiblia legyen a tanulók
előtt, hanemmagát azÚjszövetséget olvassák.
A leckéket általában két olyan feladat zárja,
amely játékos, kreatív formában ismétli a ta-
nult anyagot. A tananyag elmélyítéséhez hoz-
zájárulnak a tankönyv színes képei is.

g A4, 178 oldal, ragasztókötött, 980 Ft helyett
882 Ft
Tanári kézikönyv: letölthető PDF formá-
tumban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi-
konyv oldalról.

Sólyom Anikó

Veled szövetségre lépek
Hittankönyv 11–12 évesek (VI. évf.) számára

Veled szövetségre lépek! –Mózes első könyvé-
nek ez a mondata (1Móz 6,18) szólít meg egé-
szen személyesen a hittankönyv címlapján.
Nem egyszerűen csak Nóénak, nemcsak

Ábrahámnak vagy Izrael népének mondja Is-
ten ezeket a szavakat, hanem az Ószövetség
lapjain, a hittanórákon, bibliaórákon nekünk
is. Veled szövetségre lépek! Mit tesz Isten ve-
led? Azt mondja, hogy veled lesz, segít, tá-
mogat, véd, vele megbeszélheted az ügyeidet,
tőle nem kell tartanod.

b Összeállításunkban (lapunk 7–10. oldalán) bemutatjuk
aLutherKiadó hittankönyveit, illetve a hitoktatást segítő
egyéb kiadványait, bízva abban, hogy ezzelmegkönnyít-
jük a lelkészek, hitoktatók tanév eleji készülődését. Tud-
juk, hogy egy-egy tanév kezdetén az iskoláskorú gyer-
mekeket nevelő családok számára igen nagy tehertételt
jelent az új tankönyvek beszerzése, ezért hittanköny-
veinket szeptember 30-ig kedvezménnyel árusítjuk.
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Ebben a hittankönyvben és a hozzá tar-
tozó Ószövetségi olvasókönyvben megismer-
kedhetünk azzal, hogyan kötött Isten szö-
vetséget az emberekkel a világ kezdetétől
fogva többször is. Hogyan hívta el őket, ho-
gyan gondoskodott róluk; de arról is szó lesz,
hogyan büntette meg népét, amikor az elfor-
dult tőle. Minden történetben megláthatjuk
Isten féltő szeretetének jelét, és megtapasz-
talhatjuk, hogy aki hozzá hűséges, azt meg-
segíti az Úr.
Hálásak lehetünk Istennek, hogy mindeze-

ket az eseményeket úgy ismerhetjükmeg, hogy
tudjuk: Jézus Krisztusban Isten új szövetséget
kötött az emberiséggel. Veled szövetségre
lépek! – ezt nekünkmár Jézus mondja, akiben
Isten egészen közel jött hozzánk.
(A Veled szövetségre lépek című hittan-

könyv a korábban használt Ószövetségi hit-
tankönyvet helyettesítő tankönyv.)

g Hittankönyv: A4, 96 oldal, ragasztókötött,
780 Ft helyett 702 Ft
Olvasókönyv:A4, 128 oldal, ragasztókötött,
620 Ft helyett 558 Ft
Tanári kézikönyv: letölthető PDF formá-
tumban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi-
konyv oldalról.

Sárkányné Horváth Erzsébet,
Trajtlerné Koppányi Ágnes

Krisztus tanúi
a változó világban
Hittankönyv 12–14 évesek (VII–VIII. évf.)
számára

A tankönyv kiemelkedő egyháztörténeti sze-
mélyiségek életén és munkásságán keresztül
a keresztény egyház kétezer éves küzdelmeibe
ad betekintést. Az olvasmányok középpont-
jában – bár emberekről szólnak – Jézus Krisz-
tus alakja áll. E személyek bemutatásánál a
fő szempont az, hogy miként munkálkodott
rajtuk keresztül Krisztus, és miként teljesítet-
ték koruk kihívásai között a tőle kapott megbí-
zatást, az evangélium hirdetését.
A bemutatott személyek különböző törté-

nelmi korokban éltek. A tankönyv egységét
az az alapgondolat adja, amelyet a címlapon
ábrázolt személyek – Pál apostol, Augus-
tinus, Luther és Bonhoeffer – vallottak. Ez a
teológiai gondolat pedig a következő: hit
által, kegyelemből váltattunk meg Krisztus
által.
A kötet anyaga válogatásra ad lehetőséget.

Az egyháztörténeti személyiségeket bemu-
tató fejezetek mellett bevezető, összefogla-
ló, kitekintő egységeket is tartalmaz, ame-
lyek segíthetik a tanulóknak az egyháztörté-
net egészében való tájékozódását. A tan-
könyv nemcsak az iskolai oktatásban, ha-
nem a gyülekezeti hittan- és bibliaórákon,
valamint a szeretetvendégségeken is hasz-
nálható. Sokoldalú alkalmazásához a hozzá
tartozó tanári kézikönyv gazdag forrásanya-
ga, önálló és csoportos munkára, számon-
kérésre alkalmas feladatgyűjteménye is nagy
segítséget nyújt.

g A4, 188 oldal, ragasztókötött, 900 Ft helyett
810 Ft
Tanári kézikönyv: A4, 268 oldal, ragasztó-
kötött, 2400 Ft

Balicza Iván, Sándor Éva, Sólyom Anikó

Kapcsolatok
Hittankönyv 13–14 évesek (VIII. évf.)
számára

A Kapcsolatok cím arra utal, hogy életünket
nemelvonultan, egy lakatlan szigeten rendezzük
be, hanemminden rezdülésünket kapcsolatok-
ban éljükmeg. Kapcsolatban élünk önmagunk-
kal, egymással és a világgal. Mindezeket pedig
áthatja az Istennel való kapcsolat, hiszen hi-
tünk nem életidegen, nem elméleti keresztény-
ség, hanemút, amin járhatunk, erőforrás, amire
támaszkodhatunk, és mindent átfogó szeretet,
amely értelmet ad az életünknek.
A könyv témái:
Az ember – Az ember Isten teremtménye;

Az emberi méltóság és az ember feladata; Bűn
a világban
Kapcsolatban önmagunkkal –Helyes önis-

meret; Értékeink; A személyiség kibontako-
zása; Önmagunk és mások megítélése; Kísér-
tések; A lelkiismeret; Bűn, büntetés, megbo-
csátás
Kapcsolatban embertársainkkal – Családi

közösség; Barátság, baráti közösség, Az ellenség
és a megbocsátás ereje; Férfi és nő kapcsolata;
Házasság; Válás; Magány és kirekesztettség
Kapcsolatban a természettel és a társada-

lommal – Az ember és a természet; Az em-
beri társadalom; Hazánk és nemzetünk;
Munka és hivatás; Gazdagság és szegénység;
A társadalom kiközösítettjei; Ünnepeink; Val-
lás és világnézet
Kapcsolatban Istennel – Imádság; Gyónás;

Szentségek – a keresztség és az úrvacsora; Is-
tentisztelet; Egyház és gyülekezet; Keresztény
felekezetek; Szenvedés, halál; A feltámadás re-
ménysége
A Szentháromság egy igaz Istenről – Az Is-

tenről szóló tanítás; A Jézus Krisztusról szóló
tanítás; A Szentlélekről szóló tanítás

g B5, 105 oldal, ragasztókötött, 490 Ft helyett
441 Ft
Tanári kézikönyv: B5, 96 oldal, ragasztókö-
tött, képmelléklettel, 980 Ft

„Közelebb...” sorozat
A „Közelebb…” olyan, öt tagból álló füzetso-
rozat, amely a 15–17 éves korosztályt szólít-
ja meg elsősorban, hiszen alapvetően gimná-
ziumaink 9–10. évfolyamos tananyagához
készült.
Az öt füzet öt olyan tantervi témát dolgoz

fel, amely a négy- és nyolcosztályos gimnázi-
umban eltérő felépítéssel, de tematikájában
nagyrészt egymást átfedve fordul elő. A
„Közelebb…” sorozat füzetei arra vállalkoz-
nak, hogy egyrészt kielégítsék mindkét isko-
latípus tankönyvigényét, másrészt segítsék az
egyházi iskolán kívüli oktatást is. Ajánljuk
füzeteinket gyülekezeti ifjúsági és biblia-
órákhoz, illetve a konfirmációs vagy a fel-
nőttoktatáshoz is.

Sándor Éva

Közelebb Jézus Krisztushoz
Hittankönyv 14–16 évesek (IX–X. évf.)
számára
A nyolcosztályos gimnáziumok 10. osztályos
és a négyosztályos gimnáziumok 9. osztályos

tananyaga részben fedi egymást. Mindkettő
tartalmazza a Jézus, akit Krisztusnak vallunk
fejezetet. A Közelebb Jézus Krisztushoz című
tankönyv a kétféle tananyagot két színnel je-
löli: a négyosztályos gimnáziumokra vonat-
kozó alaptananyag fekete színnel, a nyolcosz-
tályos tagozatra vonatkozó további tananyag
pedig bordó színnel találhatómind a tankönyv-
ben, mind pedig a tanári kézikönyvben.
A tankönyv zöld keretben elhelyezett szö-

vegei gondolatindító imádságokat vagy medi-
tációkat tartalmaznak. Használhatjuk őket
órakezdéskor meditációként vagy egyszerűen
illusztrációként. A kötet másik fontos jellem-
zője, hogy minden fejezet végén egy-egy vers,
imádság vagy meditáció olvasható. Ezek el-
hangozhatnak a tanórán, de a tanulók elol-
vashatják házi feladatként is.
A tanári kézikönyvben nagyon sok szépiro-

dalmi utalás található. (Ezek az idézetek meg-
találhatók a tanári kézikönyv végén lévő Sze-
melvényekben.) Minden hittantanárt arra bá-
torítunk, hogy éljen a tankönyv és a tanári ké-
zikönyv által felkínált képzőművészeti és szép-
irodalmi lehetőségekkel, s használja azokat
akár az óra kezdésénél, akár a befejezésénél.
A négyosztályos tagozaton fontos a tanu-

lók gyülekezeti hátterének felmérése. Erre a
tanterv két tanórát ír elő. E bevezető rész ér-
dekessé tételéhez nyújt segítséget az 1. feje-
zetben található játékgyűjtemény.
A tanári kézikönyv bizonyos leckékkel kap-

csolatban részletesen kidolgozott játékokat,
ötleteket tartalmaz. Mindenkit arra bizta-
tunk, hogy próbálja ki és fejlessze tovább a ta-
nári kézikönyvben található drámapedagógi-
ai ötleteket és szituációkat. S ne felejtsük el: a
legnagyobb öröm, ha megengedjük, hogy di-
ákjaink megtapasztalják az evangélium való-
ságát.

g A4, 80 oldal, ragasztókötött, 620 Ft helyett
558 Ft
Tanári kézikönyv:A4, 96 oldal, ragasztókö-
tött, 1390 Ft

Sándor Éva, Sólyom Anikó

Közelebb az úton
Hittankönyv 14–16 évesek (IX–X. évf.)
számára

Sorozatunk igen sokoldalúan felhasználható
tagja a Közelebb az úton című füzet. Temati-
kus megközelítése miatt jól alkalmazható az
iskolai oktatáson kívül is.
A tantervben szereplő Útravaló témakörök

feladata mind a négy-, mind a nyolcosztályos
gimnáziumban az új, eddig nem tárgyalt evan-
géliumi történetek feldolgozása, illetve az újszö-
vetségi levelek témáival való ismerkedés. A be-
szélgetések kiindulópontját az újszövetségi le-
velek témái, nem pedig általános etikai vagy
dogmatikai kérdések határozzákmeg. (Ez utób-
biak tárgyalása a 8. és 12. évfolyam anyaga.)
A nyolcosztályos gimnáziumokban ebből

az anyagból csak néhány téma fér bele a ren-
delkezésre álló körülbelül nyolcórás keretbe.
Itt az Újszövetség könyveinek alapos megis-
merésekor van mód a páli levelek tematikus
feldolgozására. Ekkor a válogatás szempontja
elsősorban az legyen, hogy a téma segítse a
páli levelek megismerését. (A választást meg-
könnyíti a tanterv is.)
Ebben a füzetben is használjuk a négy- és

nyolcosztályos gimnázium anyagát megkü-
lönböztető színváltást: az evangéliumi törté-
netek legnagyobb részének feldolgozása a
nyolcosztályosok számára nagyrészt már is-
merős, így csak a négyosztályosok esetében
tanítandó új anyagként. (Ezeket a részeket
zöld színnel jelöltük.) Természetesen a nyolc-
osztályos csoportokban egy-egy téma sokkal
gyorsabban feldolgozható, hiszen az ismert
történetre már csak utalnunk kell.
Sok téma fordul elő valamilyen formában a

nyolcadikos tantervben, vagy tér vissza majd
a 12. évfolyamon, ezért az egyes kérdéseket
nem szükséges minden szempontból végig-
elemezni.
A könyvben gyakran használtmódszer a be-

szélgetés. A tanulóknak meg kell ismerniük,
szokniuk ezt az egészen egyszerű formát, hi-
szen az oktatásban sajnos egyre kevesebbszer
van lehetőségük arra, hogy szabadon véleményt
mondjanak bizonyos kérdésekről. Meg kell ta-
nulniuk a beszélgetés kulturált formáját is.
Alapelvünk lehet, hogy nincs rossz vélemény,
legfeljebb nemértünk egyet vele, és vitatkozunk
a kérdésről. Főleg az anyag elején figyeljünk tu-
datosan ezekre a dolgokra, és segítsük a tanu-
lókat. Tapasztalatunk szerint a diákok nagyon
szeretnek beszélgetni, és hálásak, hogy őszin-
tén elmondhatják azt, amit gondolnak.

g A4, 44 oldal, irkafűzött, 350 Ft helyett 315 Ft
Tanári kézikönyv: A4, 52 oldal, irkafűzött,
690 Ft

Solymár Mónika

Közelebb a Bibliához
Hittankönyv 15–17 évesek (X–XI. évf.)
számára

Miért fontos könyv a Biblia? Milyen kapcso-
lata van Istennel? Honnan van a Bibliának erő-
sítő, bátorító, vigasztaló, reményt adó hatása?
Ki az, aki helyesen magyarázza az Írásokat?
Mivel szólít meg a Biblián keresztül bennünket
Isten? Hogyan szólítanakmeg, és mit akarnak
mondani egy több ezer éves könyv betűi ne-
künk, mai embereknek? Miből állapítható
meg, hogy nem értjük félre az üzenetét? Ho-
gyan keletkezett a Szentírás? Istenmennyiben
és milyen formában „szerzője” e könyvnek?
Kik és hogyan írták le először a szövegeit, és
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hogyan maradtak fenn ezek? Hatással van-
nak-e a fordítások az eredeti tartalomra?
E kérdésekről való együtt gondolkodásra, a

Szentírással kapcsolatos ismeretek bővítésére
hív a Közelebb a Bibliához hittankönyv és a
hozzá kapcsolódó tanári kézikönyv. A tan-
könyv elsődleges célja, hogy formálja a fiata-
lok Biblia-szemléletét, Szentíráshoz való hoz-
záállását. Bibliai és irodalmi szemelvények,
képzőművészeti alkotások, felismert hitvallá-
sok, emberek élettapasztalatai, a Bibliával
kapcsolatos ismereteink és ezek együttes
mondanivalója gondolkodtathatja el a tanuló-
kat arról, hogy mit jelent a keresztény embe-
rek, az egyház és saját maguk számára a Szent-
írás és az abban megfogalmazott üzenet. A
tananyagot kiegészíti, illusztrálja, és sokszor
tovább gondolkodásra hív a tankönyvben sze-
replő színes képanyag. Az anyagrészek feldol-
gozását az előzetes tapasztalatokra, ismere-
tekre rákérdező, az anyagot a kérdezve kifejtés
módszerével kísérő és továbbvivő, elgondol-
kodtató vagy az átadott ismereteket vissza-
kérdező feladatok segítik.
A hittankönyv anyaga mind a négy-, mind

a nyolcosztályos gimnáziumi tantervben sze-
repel (a 9., illetve a 10. évfolyamon). A témák
azonban nemcsak iskolai, hittanórai keretek
között dolgozhatók fel: előkerülhetnek ifjúsá-
gi alkalmakon, bibliaórákon vagy a felnőttok-
tatásban is a Bibliával foglalkozó sorozatok ré-
szeként. Természetesen a módszereket ezek-
ben az esetekben az alkalmaknakmegfelelően
kell megválasztani.

g A4, 48 oldal, irkafűzött, 420 Ft helyett 378 Ft
Tanári kézikönyv: A4, 52 oldal, irkafűzött,
960 Ft

Sólyom Anikó

Közelebb az Újszövetséghez
Hittankönyv 16–17 évesek (XI. évf.) számára

Az Újszövetség könyveit tárgyaló anyagrész a
nyolcosztályos gimnáziumok tanterve szerint
követi a Jézus, akit Krisztusnak vallunk című
témát. Ekkor már az evangéliumi történetek
alaposabb ismeretére számíthatunk tanuló-
inknál: hallottak a Biblia keletkezéséről, egy-
háztörténetből a 7. évfolyamon az apostoli
korral is foglalkoztak, de még nem tanultak a
levelekről. Ezeket az előzményeket figyelem-
be véve készült az újszövetségi könyveket tár-
gyaló anyagrész.
Tanítványaink többsége nagyon nehezen

vehető rá arra, hogy örömmel végigolvassa az
evangéliumokat vagy az újszövetségi iratokat.
Ha pedig kényszerből futják végig a szöveget,
akkor nehezen veszik észre a szépségét, nehe-
zen szólítja meg őket egy-egy gondolat. Ezért
a figyelmüket megragadva és irányítva egy-
egy kijelölt szakaszt érdemes elolvastatni ve-
lük. (Ebben segít a könyvek feldolgozásához
készült sok feladat is.) A cél az, hogy a diákok
végigjárják, bebarangolják az iratok jellegze-
tes részleteit. Természetesen mindemellett
ösztönözzük őket arra, hogy a könyveket tel-
jes egészében is olvassák el, de ne tegyük kö-
telezővé.
A füzetben található feladatok szerves ré-

szei az elsajátítandó anyagnak: nemcsak elmé-
lyítik azt, hanem a tankönyvi szöveghez ké-
pest gyakran többletinformációt hordoznak.

Tudatosítsuk diákjainkban is, hogy így készül-
jenek a számonkérésekre.

g A4, 40 oldal, irkafűzött, 390 Ft helyett 351 Ft
Tanári kézikönyv: A4, 36 oldal, irkafűzött,
550 Ft

Varga Gyöngyi, Zsugyel Adél

Közelebb az Ószövetséghez
Hittankönyv 16–17 évesek (XI. évf.) számára
A tankönyvsorozatKözelebb az Ószövetséghez
című része elsősorban olyan tanulócsoportok
számára készült, amelyek még nem sok elő-
zetes ismerettel rendelkeznek az Ótestamen-
tum könyveiről és koráról. A kötet ugyanak-
kor nem csupán a történetek puszta ismerte-
tésére vállalkozik.

A 16–17 éves korosztályra jellemző, hogy a
diákok már nem – vagy nem szívesen – sajá-
títanak el olyan ismereteket, amelyekkel nem
tudnak belülről azonosulni, vagy amelyeket
nem tudnak közelről megvizsgálni. Ám tanu-
lásra motiválja őket az, ha megérzik, hogy az
ismeretek a hétköznapjaikkal, a bennük élő
kérdésekkel, a jelennel és a rájuk váró jövővel
kapcsolatba hozhatók. A múlt értékeinek
pusztán önmagukért való megbecsülése élet-
koruknál fogva már nem és még nem várha-
tó el tőlük. Ugyanakkor ebben az életkorban
van utoljára lehetőségük arra, hogy szerve-
zett feltételek között, kortárs csoportban és
tanári segítséggel megismerkedjenek a régi
korokból származó kincsekkel, így az Ószö-
vetséggel is.
Ezt a látszólagos feszültséget két szerkesz-

tési elvvel kísérli meg feloldani a könyv. Egy-
részt a főszövegben megtalálhatók mindazok
az ismeretek, amelyek elősegítik az otthoni ta-
nulást, az összefüggések megértését. Ugyan-
akkor az az idő, amelyet korábban a tankönyv
hiánya miatt jegyzetelésre, diktálásra fordí-
tottunk az órákon, most felszabadulhat más
jellegű, de éppúgy a tananyaghoz kötött elfog-
laltságokra. Ezek nemmásodrendűek, hanem
arra valók, hogy a tanulás személyesebb le-
gyen, a tanulók világával látható kapcsolatba
kerüljön. Ezt szolgálja a tankönyvi feladatok
és képek jelentős része. A feladatok a lecke té-
májával kapcsolatban gyakran rákérdeznek a
tanulók véleményére. Az osztályban jelen lé-
vő különböző vélemények lehetővé teszik az
egymástól való tanulást, továbbá differenciál-
tabbá válhat a csoport vitakultúrája és igaz-
ságfelfogása is.
A bibliai történeteknek az olvasók életével

való összekapcsolása egyébként sem idegen a
szövegek szándékától, ebben a korosztályban
viszontmegkerülhetetlen. Ezen az úton válhat-
nak élővé a szövegek és szereplőik, s amúlt és a
jelen találkozása nemcsak a diákokat, hanem
a tanárokat is új felismerésekhez vezetheti.
A kötetben vannak olyan feladatok is, ame-

lyek a verbális tanulás határain túlra merész-
kednek. Talán szokatlan, hogy képalkotásra és
-elemzésre is lehetőséget kínálnak a tankönyv
feladatai. S bár nem minden csoport végez
szívesen ilyen jellegű feladatokat, biztosan el-
nyeri majd az evangélikus gimnáziumaink
rajz–művészeti tagozatos osztályaiban tanu-
lók tetszését.
A könyv használatát segítik az egyértelmű

tipográfiai megoldások: a lap szélén található
piktogramok, a feladatok bordó kurzív betűk-

kel történő szedése, illetve a kiegészítő anyag
szélső hasábban való elhelyezése. A tanárok
ezenkívül segítséget, gondolatindító impulzu-
sokat, módszertani útmutatást és feladatmeg-
oldásokat is találnak a tanári kézikönyvben.
Mind a diákot, mind a tanárt magas követel-
mények elé állítja aKözelebb az Ószövetséghez
című tankönyv, de a ráfordított idő és energia
remélhetőleg megtérül, amikor a régi törté-
netek elevenné válnak a jelenben, és útitársa-
inkká szegődnek a jövő felé vezető úton.

g A4, 148 oldal, ragasztókötött, 980 Ft helyett
882 Ft
Tanári kézikönyv: A4, 124 oldal, ragasztó-
kötött, 1350 Ft

Mesterházy Balázs ÚJ
A világvallások közelebbről
Hittankönyv 17–18 évesek (XII. évf.)
számára
„Sokakkal együtt vallom azt, hogy a világban
azért hallunk olyan sok vallási ellentétről,
mert hatalmas deficitünk van a világ külön-
böző vallásairól való ismereteink terén, és
megragadunk a hamis »abszolút igénynél«, és
nem vagyunk hajlandóakmeglátni mindenki-
ben Isten gyermekét. Az a reményem tehát,
hogy ez a tankönyv is segíthet abban, hogy az
ismereteink által teljesebb képünk legyen a vi-
lágunkról, azokról a vallásokról, amelyek oly
sokat jelentenek emberek millióinak, függet-
lenül attól, hogy melyik földrészen születtek.
Így nehezen mondanám egy napi öt imát fe-
gyelmezetten elmondó muzulmánra, hogy
pogány, de ugyanezt a szót nehezen használ-
nám egy áldozatokat rendszeresen bemutató
hindura is, pedig Jézust egyikük sem vallja
(legalábbis szájjal!) Urának.
Korunk – vallási szempontból – talán egyik

legnagyobb veszélye az elvilágiasodás mellett
a szinkretizmus térhódítása. Diákjaink által
ismert sztárok, médiaszereplők felvesznek
egy-egy vallást – vagy annak egy-egy gondo-
latát –, mellyel a ránk bízott fiatalok is szim-
patizálnak vagy azonosulni tudnak; fontos
megtanítanunk őket reflektálni ezekre is.
Méghozzá úgy, hogy közben tudatosuljon
bennük, hogy ezek a kiemelt gondolatok, el-
vek, tanok egy-egy vallás gondolkodásmódjá-
ba, kultúrkörébe, keletkezésének történeti ko-
rába hogyan illeszkednek bele.

Ennek a tankönyvnek a célja elsősorban az,
hogy a különféle ismert, nagy vallásokról, val-
lási koncepciókról szóló ismereteket nyújtson
a diákok számára. Így remélem, hogy a gon-
dolkodás, az ismeret segíti a hívő fiatalokat
azon az úton, amelyen reflektálniuk kell az
őket érő hatásokra. Ha ebben segítséget nyújt
nekik, és közben még a saját keresztény hi-
tükhöz is közelebb viszi őket, akkor hiszem,
hogy nem volt haszontalan ezzel foglalkozni.
Velem ugyanis ez történt Indiában. Még sok-
kal közelebb kerültem Jézushoz, még termé-
szetesebben tudom megélni kereszténysége-
met és istenhitemet.” (Részlet a tanári kézi-
könyv előszavából)

g A4, 100 oldal, ragasztókötött, 880 Ft helyett
792 Ft
Tanári kézikönyv: letölthető PDF formá-
tumban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi-
konyv oldalról.

Jánosi Valéria

Egyháztörténet
Hittankönyv 16–17 évesek (XI. évf.) számára

Az egyház Isten szándéka szerint jött létre,
Jézus az, aki Szentlelke és igéje által hívja
egybe és gyűjti össze nemzedékről nemze-
dékre azokat az embereket, akik benne bíz-
nak. Egyszerre szent és profán ez a történelem,
hiszenmaga az élő Isten munkálkodik egyhá-
zában és egyháza által, ám bűnös emberek
végzik jól-rosszul a rájuk bízott munkát. Jézus
ezt mondja főpapi imájában: „Nem azt kérem,
hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd
meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15) Az egyház
története szorosan összefonódik a világ törté-
netével, annak eseményei nélkül nehezen ér-
telmezhető. Tény, hogy az egyház sokszor és
sokféleképpen vétkezett Ura akarata ellen,
múltja nemmindig fényes, ám az mégis Isten
népének története. Ahhoz, hogy a magunk
szerepét, feladatát, egyházunk jelenlegi hely-
zetét megértsük, jó, ha ismerjük a múltat.
Ennek ismeretében alkalomadtán talán vé-
deni is tudjuk egyházunkat az egyre gyakoribb
vádakkal szemben.
A tankönyv természetesen időrendben ha-

lad, fejezetekre, órákra lebontva a megtanu-
landókat. A főszöveg közben színes keretbe
foglalva érdekességeket, kiegészítő anyagokat
olvashatnak a diákok. A lap szélén képek talál-
hatók, érdemes megnézni alaposan egy-egy
arcot, mert az sok mindent elárul az emberi
jellemről. A főszöveg mellett idézetek olvas-
hatók az alatt korban élt szerzőktől. Néha ne-
héz megbirkózni a korabeli nyelvezettel, ám
megéri a fáradságot, hiszen mégiscsak ők az
elsődleges szemtanúk, mi csak értelmezzük a
történteket.

g A4, 260 oldal, ragasztókötött, 1550 Ft he-
lyett 1395 Ft

Béres Tamás, Kodácsy-Simon Eszter,
Réz-Nagy Zoltán

Közelebb az Élethez
Hittankönyv 17–18 évesek (XII. évf.)
számára
A 12. évfolyamnak szóló hittankönyvvel olyan
lelki és szellemi sétára hívjuk az Olvasót, ame-
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lyen nemcsak újabb ismereteket szerezhet,
hanem tanítványi élete is formálódhat. Sétánk
során a poros, zajos utcáról betérünk egy jól-
esően hűvös templom falai közé, ahol a be-
rendezési tárgyak és szimbólumok vezetnek
el a legfontosabb kérdésekhez: Honnan jö-
vünk és hová tartunk? Milyen felszereléssel
vághatunk neki a világ alaposabb felfedezésé-
nek? Van-e értelme az istenkeresésnek; ho-
gyan fogadjuk Isten emberkeresésének hírét?
Szabadok vagyunk-e erkölcsi döntéseinkben?
Milyen kapcsolatban áll a hit az értelemmel, a
jelen a jövővel, a bűn a megbocsátással, Isten
az emberrel?Mit tehetünk egyénileg és közös-
ségben a világért és a holnapért? Kérdéseink
megválaszolásában a kereszténység kimerít-
hetetlenül gazdag tanítása és hagyománya
lesz segítségünkre, és ezekre saját belátásunk-
kal, felelősségünkkel, osztálytársaink, taná-
runk társaságában keresünk majd válaszokat.

g B5, 260 oldal, ragasztókötött, 880 Ft helyett
792 Ft
Tanári kézikönyv: letölthető PDF formá-
tumban a www.lutherkiado.hu/tanarikezi-
konyv oldalról.

Hittankönyvek óvodásoknak
Révészné Tóth Erzsébet

Mindennap Jézussal...
Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások,
gyermekbibliakörök vezetéséhez

„Ez a kiadvány a Magyarországi Evangélikus
Egyház óvodáiban dolgozó és világi óvodák-
ban hitoktatást végző pedagógusoknak, lelké-
szeknek, gyülekezeti munkatársaknak kíván
szakmai segítséget adni. A mintegy két évti-
zedes egyházi óvodavezetői, illetve hitoktatói
gyakorlatom és az evangélikus egyházban
végzett óvodai szakértői munkám tapaszta-
lata segített abban, hogy ezeket a segédanya-
gokat szeretettel és segítő szándékkal min-
denki számára közreadjam. A könyv megírá-
sát a közel két évtizedes munka során össze-
gyűlt egyházi óvodai anyag és a mindennapi
tapasztalatok összessége alapozta meg. Aján-
lom ezt a kiadványt mindenkinek, aki az óvo-
dáskorú gyermekek között végez szolgálatot,
aki nekik a Szentírás történeteinek segítségé-
vel, a kicsik életkori szintjének megfelelően
szeretné Isten üzenetét elmondani, akinek
fontos, hogy a gyermekek megismerjék az Úr
Jézus Krisztus személyét. Természetesen az
ajánlott lehetőségek mellett mindenki a saját
elképzelése szerint, a felkínált segédanyagot
kiegészítve szervezheti a hittanfoglalkozáso-
kat. Ugyanakkor az egyes óvodák egyházi, il-
letve teológiai meghatározottsága, felszerelt-
sége, az adott körülmények, az adott helyzet,
esetleges időbeli korlátok (például egy-egy vi-
lági óvodában) befolyásolják a hittanfoglalko-
zások levezetését. A történetek feldolgozása-
kor számítunk a hitoktatók kreativitására is.
Két kötetet adunk ki. Az egyik a foglalkozások
vázlatait és az ajánlásokat tartalmazza, mely-
benmegfogalmazzuk a tanítási, nevelési célo-
kat, egy mintafoglalkozást is mellékelve. A
bibliai történetekhez kapcsolódó megjegyzé-
sek a gyermekek lelki nevelését, lelkigondo-
zását segíthetik. A másik kötetben a zenei,
irodalmi, vizuális ajánlásokat és egyéb segéd-

anyagokat, bibliai történetek dramatizált válto-
zatát, illetve a gyermekmunkában már kipró-
bált és jól használható kiadványok gyűjtemé-
nyét adjuk közre. Természetesen mindenki
számára adott a lehetőség, hogy az általa ed-
dig használt, bevált segédanyagot alkalmazva
vegyen újabb ötleteket ezekből a könyvekből.”

g A4, 220 oldal, ragasztókötött, 1990 Ft he-
lyett 1791 Ft

Révészné Tóth Erzsébet

Az óvodai hitoktatáshoz
ajánlott segédanyagok
gyűjteménye

„Kiadványunkban a Mindennap Jézussal… –
Segédlet az óvodai hittanfoglalkozások, gyer-
mekbibliakörök vezetéséhez című kötethez
tartozó kiegészítő anyagokat adjuk közre. Ez a
gyűrűs mappa nemcsak a keresztyén nevelést
segítő óvodai kézikönyvek felsorolását tartal-
mazza, hanem tematikus csoportosításban
megtalálhatjuk azokat az evangélikus óvodák-
tól beérkezett feldolgozási javaslatokat, anya-
gokat is, melyek egyedi megközelítésben mu-
tatják be a gyermekek között végzett hitoktatói
tevékenységeket. A bibliaköri foglalkozások
mintavázlatai mellett szerepelnek az egyházi
ünnepekhez kapcsolható óvodai foglalkozá-
sok, gyermek-istentiszteleti alkalmak rövid
vázlatai is.
Ez a kiadvány korántsem teljes, hanem az

eddig beérkezett anyagokból összeállított, ki-
induló gyűjtemény. Szándékaink szerint a jö-
vőben Az óvodai hitoktatáshoz ajánlott segéd-
anyagok gyűjteménye tovább gazdagodhat, és
évente újabb értékes ötletek, vázlatok, énekek
stb. tárháza lehet mindannyiunk örömére.
Nagyon sok áldott gyülekezeti, óvodai alka-

lomról, foglalkozásról tudunk, amelyeken ér-
tékes elképzelések, ötletek váltak valóra az el-
múlt időkben. Reméljük, hogy a szerkesztő-
höz folyamatosan eljuttatott anyagok a továb-
biakban is közkinccsé válhatnak, és segíthetik
majd a Mindennap Jézussal… kötet haszná-
latát az óvodai hitoktatásban.”

g 260 x 320 mm, gyűrűs mappában, 1720 Ft
helyett 1548 Ft

Révészné Tóth Erzsébet (szerk.)

Bibliai kifestő
Ószövetségi történetek:Teremtéstörténet – Az
özönvíz története – A bábeli torony – Dávid
és Góliát – Dániel története – Sámuel törté-
nete – Jónás története – Mózes története
Újszövetségi történetek:Krisztus születése –

Jézus imádkozni tanít – Jézus és a gyerekek –
A kenyércsoda – Zákeus története – A jó

pásztor története – A vak Bartimeus törté-
nete – Jairus lánya – A feltámadás – A mag-
vető példázata
József története: József, a kedvenc – József

álmai – Józsefet eladják testvérei – József Egy-
iptomban börtönbe kerül – József álmokat
fejt meg a börtönben – József megfejti a fáraó
álmát – József testvérei Egyiptomban – Újra
Egyiptomban: Benjámin, kibékülés

g 35 oldal, 295 x 210 mm, irkafűzött, 750 Ft
helyett 675 Ft

Konfirmáció
Tanuló közösségben
A konfirmációi oktatás kézikönyve
A konfirmációi oktatáshoz kapunk kézbe gaz-
dag módszertani segítséget a Tanuló közös-
ségben című „tanári kézikönyvben”. A könyv
bőséges muníciót kínál, hogy a legsajátosabb
pedagógiai és gyülekezeti helyzetekben is
megtaláljuk a megfelelő segédanyagot.

A nyolc témaegység sokrétű feldolgozását
összeállító munkacsoport tagjai tapasztalt
gyülekezeti lelkészek, katekéták, akik az úgy-
nevezett „nehéz kérdéseket” sem kerülik meg.
céljuk nem kevesebb, mint kétségeiket, kér-
désekeit őszintén megfogalmazó, hitükért
bátran megharcoló, tudatos, elkötelezett és
felelős, nagykorú keresztyén fiatalok oktatása
és nevelése. Mindehhez igen gazdag és kor-
szerű illusztrációs anyagot is kínál a könyv:
irodalmi szemelvényektől kezdve a fiatalok-

hoz közel álló zenei és videoanyagokig, ame-
lyek részben az interneten is elérhetők.
A 21. század új pedagógiai felismeréseit és

lehetőségeit bölcsen alkalmazó, korunk kihí-
vásaira őszinte választ kereső kötet hosszú
évek kemény csapatmunkájának gyümölcse.
Ajándékozza az egyház Ura a tanítás és a
tanulás Lelkét mindazoknak, akik e könyv se-
gítségével készülnek a konfirmációi tanításra
és tanulásra! Reménységünk, hogyminél töb-
ben vallják majd felszabadult örömmel az
apostollal együtt: Tudom, kinek hiszek!

g A4, 231 oldal, kemény fedeles, 3300 Ft

Luther Márton

Kis káté
g A6, 68 oldal, kartonált, 250 Ft helyett 225 Ft

Egyéb
Hitoktatási napló
g 270 Ft

Hitoktatási bizonyítvány
g 55 Ft
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„Bol dog az a nem zet, amely nek Is te -

ne az Úr, az a nép, ame lyet örök sé gül

vá lasz tott.” (Zsolt 33,12)

Szent há rom ság ün ne pe után a 10. hé -

ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi

– Je ru zsá lem Kr. u. 70 au gusz tu sá ban

be kö vet ke zett pusz tu lá sá ra em lé kez tet ve – fi gyel mez tet nek: is mer jük fel, amit

Is ten Krisz tus ban tett értünk; aki az ő el nem mú ló ir gal má nak ta nú ja e vi -

lág ban! Mert „Jé zus Krisz tus ban van a mi [örök!] vált sá gunk az ő vé re ál tal:

a bű nök bo csá na ta az ő ke gyel mé nek gaz dag sá ga sze rint.” (Ef 1,7; LK) Jé zus

azért si rat ta meg Je ru zsá le met, mert né pe nem is mer te fel őben ne a Mes -

si ást, az egyet len, „bé kes ség re ve ze tő utat”. Azért kö vet ke zik be a pusz tu lás,

„mert nem is mer ted fel meg lá to ga tá sod ide jét”. Még is meg tisz tít ja ezt a temp -

lo mot, hogy az „imád ság há za le gyen”. (Lk 19,42.44.46) És mi „az Úr há zá -

ba öröm mel me gyünk” (GyLK 755), tud ván, hogy aki ket Is ten el hí vott, azo -

kat meg is iga zí tot ta! Pál azt tud ta, hogy „nem a tes ti szár ma zás sze rin ti utó -

dok az Is ten gyer me kei, ha nem az ígé ret gyer me kei szá mí ta nak az ő utó da -

i nak”. Is ten szu ve rén Úr, s ő sza bad ke gyel mé ből, ki vá lasz tó sze re te te ál tal

cse lek szik: „Ezért te hát nem azé, aki akar ja, és nem is azé, aki fut, ha nem a

kö nyö rü lő Is te né.” (Róm 9,8.16) A hit is az ő in gyen ke gyel mi aján dé ka, mely

ál tal meg iga zu lunk őe lőt te: ez az ő né pe bol dog sá gá nak oka. „Az Is ten nem

ve tet te el az ő né pét, ame lyet ele ve ki vá lasz tott.” Sőt Iz rá el el esé se üd vös ség

a po gá nyok nak (Pál ér ve lé sét lásd Róm 11,1–12). Jé zus elő re ki je len tet te a temp -

lom ról, hogy „nem ma rad kő kö vön, amit le ne rom bol ná nak”, és a vá ros ról,

hogy „po gá nyok ta pos sák Je ru zsá le met”. (Lk 21,6.24) Be tel je se dik, amit Is -

ten meg íra tott pró fé tái ál tal: „Egy el jö ven dő fe je de lem né pe pe dig el pusz tít -

ja a vá rost és a szen télyt.” (Dán 9,26) A sa má ri ai asszony lát ta, hogy Jé zus pró -

fé ta, és tud ta, „hogy el jön a Mes si ás, akit Krisz tus nak ne vez nek”. Ő nem hagy -

ja az asszonyt bi zony ta lan ság ban: „Én va gyok az, aki ve led be szé lek.” Mi is

higgyünk a „Va gyok nak”: „Az Is ten Lé lek, és akik imád ják őt, azok nak lé lek -

ben és igaz ság ban kell imád ni uk.” (Jn 4,24–26) A po gá nyok apos to la ezt mond -

ja né pe sor sá ról: „Hi szen ha te (…) a ter mé szet rend je el le né re be ol tat tál a

sze líd olaj fá ba, ak kor azok a ter mé sze tes ágak mennyi vel in kább be fog nak

ol tat ni sa ját olaj fá juk ba!” (Róm 11,24) Jé zus – tud va el uta sí tá sa kö vet kez -

mé nyét – utol só út ján mond ta: „…ne en gem si ras sa tok, ha nem ma ga to kat

és gyer me ke i te ket si ras sá tok; mert jön nek majd olyan na pok…” (Lk 23,28.29)

Ám akik be fo gad ták Jé zust, azok nak Lu ther üze ni: „Szen ve dé se nem ar ra va -

ló, hogy si rán koz zunk raj ta. Urunk azt akar ja, hogy ör ven de ző há lá val és hit -

val ló ma gasz ta lás sal kö szön jük meg ke gyel mét, hi szen ben ne meg nyer tük

bű ne ink bo csá na tát, és Is ten gyer me kei let tünk.” Már Mó zes meg mond ta né -

pé nek: „Ha (…) vé gül meg térsz Is te ned hez, az Úr hoz, és hall gatsz a sza vá ra

(…), nem hagy cser ben, és nem hagy el pusz tul ni.” (5Móz 4,30–31) „Krisz tus

né pe Is ten nagy cso dá ja. / Vé di, áld ja, / És nem hagy ja ma gá ra.” (EÉ 269,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Egy nyolc van nyolc éves ked ves hí vő

test vé rünk éve ken át szol gált gyü le -

ke ze tünk ben kö zös sé gi össze jö ve -

te le in ken. So kan épül tek lel ki leg bi -

zony ság té te lei ál tal. Gyak ran ke res -

ték fel vá gya ko zó test vé rek lel ki ta -

ná csért. Ta lál ko zá suk min dig kö zös

imád ság gal fe je ző dött be. Test vé -

rünk időn ként gyü le ke ze ti bib lia -

órá kat is tar tott, szé les kö rű bib lia -

is me re te so kak szá má ra je len tett ál -

dást. Ak kor volt iga zán bol dog, ha

szol gál ha tott.

Az idő azon ban fe let te is el járt.

Egész sé gi ál la po ta egy re rom lott,

ere je las san fo gyat ko zott, a kö zös sé -

gi együtt lé tek rit kul tak, míg nem a

szom széd köz ség be li idő sek ott ho ná -

ba ke rült gon do zás ra. Ott is ke res te

a szol gá lat le he tő sé gét, hir det te Jé zus

Krisz tus ér tünk ho zott ál do za tát, a

bűn től va ló meg vál tás örö mét. Nem

min dig hall gat ták meg, ő azon ban tö -

ret len lel ke se dés sel hir det te a bűn től

va ló sza ba du lás örö mét sa ját éle té vel

kap cso lat ban. Szí ve sen és öröm mel

tett bi zony sá got meg té ré sé ről. Volt,

aki meg hall gat ta.

Ere je egy re fo gyott, és em lé ke ző -

ké pes sé ge is rom lott. Ne he zen tud -

ta fel idéz ni egy ko ri lel ki test vé re i nek

alak ját, és a na pon ta ol va sott igék is

ha mar el tűn tek em lé ke ze té ből. Ez na -

gyon el szo mo rí tot ta. Azért imád ko -

zott, hogy meg tud ja őriz ni a ka pott

igé ket. Eb ben a őt lá to ga tó lel ki test -

vé rek se gí tet tek.

Sú lyos bo dó be teg sé ge mi att kór -

ház ba ke rült. El ha tá roz tuk, meg lá to -

gat juk, hogy be szél ges sünk ve le. Le -

á nyá val együtt men tünk el a me gyei

kór ház ba. Az ágyán fe küdt. Ahogy

meg lá tott ben nün ket, mo soly ra de -

rült az ar ca. Kér dez get ni kezd tük. Be -

teg sé gé ről alig ej tett szót, egy re csak

azon pa nasz ko dott, hogy sok min -

den re nem em lék szik már. Meg kér -

dez tem, meg is mert-e ben nün ket.

„Igen – vá la szol ta öröm mel –, már

rég óta vár ta lak ben ne te ket.” 

Ér dek lőd tünk lel ki ál la po ta iránt is.

Szo mo rú an mond ta, hogy a leg na -

gyobb fáj dal ma nem a be teg sé ge,

ha nem az, hogy a csen des sé gei al kal -

má val ka pott igék ha mar el tűn nek

em lé ke ze té ből. Egy sze rű en min dent

el fe lejt. „Va ló ban min dent?” – kér dez -

tem. A kér dés fel vil la nyoz ta, és uj jon -

gó öröm mel vá la szol ta: „Egyet nem.”

Na gyon ér de kelt ben nün ket, hogy mi

le het az, ami még is meg ma radt szí -

vé ben, em lé ke ze té ben. Su gár zó arc -

cal, mennyei bol dog ság gal, szin te

meg ál lás nél kül mond ta el pon to san

azt az igét, ame lyet hat van év vel ez -

előtt, meg té ré se ide jén ka pott, és

az óta őriz szí vé ben. Na pon ta kö nyö -

rög Is ten hez, hogy ez örök ké ma rad -

jon meg szí vé ben és em lé ke ze té -

ben: „…nin csen sen ki ben más ban

id ves ség: mert nem is ada tott em be -

rek kö zött az ég alatt más név, mely

ál tal kel le ne né künk meg tar tat nunk.”

(Ap Csel 4,12; Ká ro li-for dí tás)

Há lát ad tunk Is ten nek, hogy sú lyos

be teg sé ge el le né re a leg fon to sabb

igét nem en ged te el fe lej te ni test vé -

rünk nek; ez szá má ra az örök bol dog -

sá got je len ti. A gon dos or vo si el lá tás

és ez a lel ki nyu ga lom el fe led tet te ve -

le, hogy tu laj don kép pen sú lyos be teg,

mert szí vé ben ott őr zi a meg tar tó is -

te ni erőt és bé kes sé get. 

Mi lyen jó len ne, ha min den be teg

szí vé ben ott le het ne ez a bol dog bi -

zo nyos ság, hogy Jé zus Krisz tus ál tal

örök vált sá guk s a mennyek ben el -

ké szí tett he lyük van! Kér jük a mi

Urun kat, mun kál kod jék be te ge ink

szí vé ben, hogy ezt meg ta pasz tal -

has sák!

Há lát ad tunk meg vál tó Urunk -

nak nagy ke gyel mé ért, hogy be teg

test vé rünk a kór há zi ágyán is szí vé -

ben őriz he ti a meg vál tás örö mét. 

g Szen czi Lász ló

Egy kór há zi lá to ga tás iga zi örö me

Egy szom bat dél után vá rat la nul meg -

kon dult a ha rang.

– Mi tör tént? Meg halt va la ki? Mi -

ért nem szólt be hoz zánk a ha ran go -

zó? – néz tünk egy más ra fér jem mel. 

Az tán hir te len be ro hant egy fi a tal -

asszony, aki épp a temp lo mot ta ka -

rí tot ta. 

– Jaj, jaj, tisz te len dő úr! Hir te len

meg halt a Gyu ri! Egy fél órá ja még

sem mi ba ja nem volt…

– Me lyik Gyu ri? – kér dez te Já nos.

Ha ma ro san ki de rült, hogy egy

ked ves kis hit ta no som nagy pa pá ja.

Ér tel mes, jó in du la tú, szol gá lat ra kész

em ber volt.

Te me tés után az öz ve gyet va sár -

na pon ként ked ves sza vak kal hív tam

bib lia órá ink ra. Cso dál tam az Úr

ve lem va ló tö rő dé sét, hogy so ha

nem érez het tem irán ta ne hez te lést

azért, mert büsz ke volt és vissza uta -

sí tott, pe dig ez a hí vás ti zen öt-ti zen -

hat va sár nap meg is mét lő dött – egy -

elő re hi á ba.

Ad vent be ér kez tünk, mi kor be lé -

pett a pa ró kia nagy szo bá já ba. Köz -

ben jó né há nyan meg ér kez tek már a

bib lia órá ra. Elé be si et tem, őszin te

öröm mel fo gad tam. Má ig is hű sé ges

ige hall ga tó…

Meg le pőd tünk, ami kor be val lot ta,

hogy mi ért jött még is, an nak el le né -

re, hogy szi lár dan el ha tá roz ta, tá vol

ma rad. A te me tés után egy idő múl -

va a ki je lölt tex tus a Je le né sek köny -

vé nek 20,11–15. sza ka sza volt. Fér jem

a pré di ká ci ó ban az „…és köny vek

nyit tat tak ki” sza va kat úgy ma gya ráz -

ta, hogy min den, amit tet tünk,

mond tunk, gon dol tunk, rög zít ve

van, akár jó, akár rossz. Meg is erő -

sí tet te a Pré di ká tor köny ve 12,16 ver -

sé vel: „…min den cse le ke de tet az Is ten

íté let re elő hoz, min den tit kos do log -

gal, akár jó, akár go nosz.” (Ká ro li-for -

dí tás) Az tán be szélt az Élet köny vé -

ről, Meg vál tónk tör té ne té ről, aki

ma gá ra vet te bű ne ink bün te té sét.

És ar ról, hogy aki ezt hit tel el fo gad -

ja, bű ne it meg bán va éle tét ne ki ad -

ja, an nak ne vét Jé zus Krisz tus az Élet

köny vé be ír ja már itt – örök re.

Az öz vegy ha rag ra lob ban va si e tett

ha za az zal a gon do lat tal, hogy ilyen

nincs is a Bib li á ban! Mi ket be szél ez

a pap? Na, ő most el len őr zi! Ott hon

ki ke res te a tex tust, fi gyel me sen el ol -

vas ta, az tán fel jaj dult:

– Óh, még is igaz! Itt van! De… de

ak kor hol van a Gyu ri? És er ről ed -

dig mi ért nem pré di kál tak a pa pok?

Is te nem! Hol van a fér jem? El me gyek!

Ezek ről a dol gok ról töb bet kell meg -

tud nom!

Kü lö nös, hogy ugyan ezek ben a

per cek ben ke reszt ko ma asszo nya is

ha son ló kér dé se ket tett fel ma gá ban.

El ol vas ta ő is a tex tust, el ha tá roz ta ő

is, hogy töb bet tud meg – hát ha ezek

a pa pék tud ják a vá laszt?! 

Az tán Is ten Lel ke hit tel aján dé koz -

ta meg a kér dést fel te vő ket, majd

mun ká ba vit te őket. Őszin te alá zat -

tal, ko moly ság gal el kö te lez ték ma gu -

kat az Úr nak. 

En nek ha mar hí re ment. Egy szer,

szá munk ra is vá rat la nul, egy evan gé -

li zá ció vé gén az öz vegy fel állt, és el -

mond ta, hogy büsz ke sé ge, rá tar ti sá -

ga, ke mény kri ti ká ja is mert itt min -

den ki előtt, de most a je len lé vők től,

sőt a fa lu min den la kó já tól bo csá na -

tot kér, mert az Úr Jé zu sért Is ten

meg bo csá tott ne ki, és őt bol dog gá

tet te Jé zus es kü je, amely ér vé nyes

min den ki re: „Bi zony, bi zony, mon -

dom nék tek: aki hall ja az én igé met,

és hisz ab ban, aki el kül dött en gem,

an nak örök éle te van; sőt íté let re

sem megy, ha nem át ment a ha lál ból

az élet be.” (Jn 5,24)

g Klu csik Ve ro ni ka

Hol az út vé ge?

Kér tem az Úr tól egy cso kor friss vi rá got,

de he lyet te csak egy tüs kés kak tuszt adott.

Kér tem az Urat, küld jön né hány gyö nyö rű pil lan gót,

de he lyet te csak un do rí tó her nyó kat kap tam.

Ijedt, csa ló dott és vi gasz tal ha tat lan vol tam.

De né hány nap múl va vá rat la nul

a kak tusz el kez dett vi rá goz ni,

a ron da her nyók ból pe dig gyö nyö rű pil lan gók let tek, 

ame lyek a ta va szi szél ben rep ked tek.

Is ten út ja a leg jobb út.

Chun-Ming Ka ó nak, a Taj va ni Pres bi te ri á nus Egy ház lel ké szé nek bör tön ből

írt imá ja
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Egyi ke azok nak a ma dár fa jok nak,

ame lyek ha zai ál lo má nya saj nos fo -

ko za to san csök ken. A 19. szá zad vé -

ge fe lé még a Du nán tú lon, a Dinnyés

kö ze lé ben lé vő szi ke se ken is köl -

tött, ma csak az Al föl dön fész kel, és

a pá rok szá ma egy re fogy. Fel mé ré -

sek sze rint leg fel jebb öt ven-hat van

pár él Ma gyar or szá gon, pe dig ko ráb -

ban, a 20. szá zad el ső fe lé ben csu pán

a Hor to bá gyon fész ke lők szá mát öt -

száz pár ra be csül ték.

A szé ki csér vo nu ló ma dár, Af ri ká -

ban, az Egyen lí tő től dél re eső tá ja -

kon te lel, és on nan áp ri lis ban ér ke -

zik vissza Ma gyar or szág ra. Élénk,

gyors moz gá sú, táp lá lé kát rész ben a

ta la jon fut kos va, il let ve a le ve gő ben

szer zi. A fű ben sás ká kat, szöcs ké ket,

bo ga ra kat zsák má nyol, röp té ben

szú nyo go kat, szi ta kö tő ket, re pü lő

bo ga ra kat fog. Gyor san és ügye sen

re pül, ilyen kor jól lát ni vil lás far kát. 

Hang ját kü lö nö sen ne héz vissza -

ad ni, pe dig ha em ber kö ze le dik a te -

lep fe lé, elég sű rűn hal lat ja. Chern -

el Ist ván, ko rá nak ki tű nő or ni to ló -

gu sa Ma gyar or szág ma da rai cí mű,

1899-ben meg je lent nagy mun ká já -

ban „pir ri jé” hang zá sú nak ír ja le.

Ma gam leg utóbb má jus ban a Kis -

kun ság ban ta lál koz tam szé ki csé -

rek kel, és rö vi debb „pr rit” hang ra

em lé ke zem.

Né hány éve, ami kor még Apaj-

pusz tán is volt egy kis te le pük, né ha

egé szen kö zel ről cso dál hat tam meg

fe ke te csík kal ha tá rolt „par ted li jü ket”

és gyors, ke cses moz gá su kat.

A szé ki csér, amely ko ráb ban a

szi ke sek jel lem ző ma da ra volt, ma fő -

ként az ag rár te rü le te ken fész kel.

Majd nem min dig több pár van

együtt. Há rom to já su kat kis ta laj mé -

lye dés be, az oda hú zott né hány nö vé -

nyi szál ra rak ják, de a mar hák jár ta

te rü le ten gyak ran ár va ga né jon (te -

hén le pé nyen) kot la nak. Ha bir ka nyáj

kö ze le dik, a fész kén ülő ma dár nem

re pül fel, hi szen ak kor a ju hok aka -

rat la nul is szét ta pos nák a to já so kat.

Ehe lyett há tat for dít a kö ze le dő nyáj -

nak, és szár nya it üte me sen emel get -

ve lát ni en ge di fe hér hát tol la it. A kö -

ze le dő bir kák lát ják a fo lya ma tos fe -

ke te-fe hér jel zést, és szé pen ket té vál -

nak, majd a ma dár mö gött új ra

össze zár nak.

A fi ó kák fé szek ha gyók, fel szá ra dá -

suk után a kö zel ben fű cso mók tö vé -

ben, ta laj mé lye dé sek ben rej tőz nek el,

ahol szü le ik ete tik őket. Egy hó na pos

ko ruk tól tud nak re pül ni, és au gusz -

tus ban már el in dul nak Af ri ka fe lé.

g Sch midt Egon

Kér dé sek:

1. Mi lyen szí nű ek a to já sok?

2. Elő for dul egy má sik szé ki csérfaj is

ha zánk ban?

3. Hol él még szé ki csér Eu ró pá ban?

Szé ki csér

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. agyag sár gás vagy ha mu -

szín ala pon fol to sak; 2. igen, a rit ka

fe ke te szár nyú szé ki csér; 3. pél dá ul az

Ibé ri ai-fél szi ge ten.

b Dönt sé tek el, hogy a kö vet ke ző

ál lí tá sok iga zak vagy ha mi sak! 

1. Az em be rek a Bá bel tor nyát az

Ara rát he gyen épí tet ték.

[ ] igaz [ ] ha mis

2. Mó zes a pa ran cso la to kat pa pi -

rusz te ker cse ken kap ta meg az Úr -

tól.

[ ] igaz [ ] ha mis

3. Jó nás há rom nap és há rom éj jel

uta zott a cet gyom rá ban.

[ ] igaz [ ] ha mis

4. Pál ere de ti ne ve Si mon volt.

[ ] igaz [ ] ha mis

5. Lea Rá hel nő vé re volt.

[ ] igaz [ ] ha mis

6. Az egyip to mi sza ba du lás után a

nép a Jor dá non kelt át szá raz láb -

bal.

[ ] igaz [ ] ha mis

7. Pé ter pün kös di be szé de után há -

rom ez ren ke resz tel ked tek meg.

[ ] igaz [ ] ha mis

8. Jú dás he lyett Má tyást vá lasz tot ták

meg ti zen ket te dik ta nít vány nak.

[ ] igaz [ ] ha mis

9. Dá vid Saul ki rály pán cél já ban

győz te le Gó li á tot.

[ ] igaz [ ] ha mis

10. Eli ze ust hol lók etet ték a pusz tá -

ban.

[ ] igaz [ ] ha mis

11. Sám son nak a ha já ban volt az

ere je.

[ ] igaz [ ] ha mis

12. Ruth az any ját kí sér te el Bet le -

hem be.

[ ] igaz [ ] ha mis

13. Bar ti me us vak volt.

[ ] igaz [ ] ha mis

14. Má té or vos ként dol go zott, mi előtt

Jé zus el hív ta őt.

[ ] igaz [ ] ha mis

Igaz vagy ha mis?

Meg fej té sek: 1 – ha mis: Si ne ár föld jén egy

völgy ben épí tet ték; 2 – ha mis: kő táb lá -

kon kap ta meg; 3 – igaz; 4 – ha mis: Saul

volt az ere de ti ne ve; 5 – igaz; 6 – ha mis:

a Vö rös-ten ger vált ket té előt tük; 7 –

igaz; 8 – igaz; 9 – ha mis: le vet te a pán -

célt, mert nagy és ne héz volt ne ki; 10 –

ha mis: Il lést etet ték a hol lók; 11 – igaz;

12 – ha mis: az anyó sá val ment; 13 –

igaz; 14 – ha mis: vám sze dő volt

Az aláb bi jé zu si idé zet Má té evan gé li u má nak 6. fe je ze té ben a 31. és 34. ver sek kö zött ol vas ha tó. A hi ány zó

sza va kat a ró zsa bo kor ban ta lál já tok, ha a be tű ket füg gő le ges vagy víz szin tes irány ban ol vas sá tok össze. Ír -

já tok be őket a meg fe le lő he lyek re! 

„Ne ag gód ja tok te hát, és ne mond já tok: Mit ………………………………? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit

……………………………… ma gunk ra? Mind ezt a ……………………………… kér dez ge tik; a ti mennyei

……………………………… pe dig tud ja, hogy szük sé ge tek van mind er re. De ke res sé tek elő ször az ő

……………………………… és igaz sá gát, és ezek is mind ……………………………… meg adat nak ………………………………

Ne ………………… te hát a hol na pért, mert a hol nap majd ag gó dik ………………………………: elég min den nap nak

a ma ga ………………………………”

„Ne ag gód ja tok!”

Név ke re ső
A ké pen lát ha tó tár gyak egy-egy bib li ai sze mély hez köt he tők. Kik ők? Ír já tok be a ne ve i ket a négy ze tek be,

majd a kék négy ze tek be ke rült be tűk ből ol vas sá tok össze a meg fej tést!

Megfejtés:
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Bi zo nyá ra van nak még, akik

em lé kez nek a Ma gyar or szá gi

Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let

(KIE) sok év fo lya mot meg élt, az

if jú sá gi mun ka társ kép zést szol -

gá ló idő sza kos ki ad vá nyá ra, a

„Ve zess!”-re. E lap an nak ide jén

va lós igényt pró bált meg ki elé -

gí te ni, ne ve ze te sen a ke resz tyén

if jú sá gi ve ze tő- és mun ka társ -

kép zést lát ta el anyag gal, öt le -

tek kel. Az újság a KIE-ben el -

in dult és igen ha mar több év -

fo lya mos kur zus sá fej lő dött

mun ka társ kép zés ből nőtt ki,

se gít ve azo kat, akik fo lya ma to -

san a ke resz tyén if jú sá gi mun -

ká ban szor gos kod tak. Az tán a

lap – az anya gi hát tér hi á nya

mi att – meg szűnt. Ha időn ként

ke zem be ke rül egy-egy pél dá -

nya, min dig össze szo rul a szí -

vem, mert tar tal mas volt, igény

is volt rá. Olyan ki ad vány volt,

amely ér té ket te rem tett.

Idő köz ben a KIE mun ka -

társ kép zé se is meg szűnt. Egy -

re több szer ve zet fog lal ko zott

a kép zés sel, nem gon dol va

ar ra, hogy ez zel egy más elől is

el szív ják a le ve gőt. A KIE kör -

nyé kén vi szont egy re han go -

sab ban fo gal ma zó dott meg

új ra az igény sa ját mun ka -

társ kép zés be in dí tá sá ra. Az

úgy ne ve zett „ki és” kép zé sek

sa já tos sá ga volt a hang sú lyo -

zott bib lia is me ret, ki egé szít ve

a kor igé nye i nek meg fe le lő

szak irá nyok kal és mód sze rek -

kel, il let ve já té kos ság gal és vi -

dám ság gal. 

En nek le het tek ta núi azok,

akik be ne vez tek a KIE meg -

újult mun ka társ kép zé sé re,

mely re jú li us 26. és 31. kö zött

Ba la ton gyö rö kön, a Só vár ban

ke rült sor. Az össze sen mint -

egy húsz részt ve vő és elő adó

meg le he tő sen „haj tós” na pi -

rend sze rint sa já tí tott el pe da -

gó gi ai, ön is me re ti, mód szer ta -

ni, cso port di na mi kai is me re -

te ket. A misszi ói pa rancs ra fó -

kusz ál va egy egész nap ju tott

a bib lia is me ret re. Reg ge li el -

csen de se dés és es ti áhí tat utá -

ni ima kö zös ség ke re tez te a

na po kat. De te ret ka pott az

ön ál ló kez de mé nye zés is. A

hű vös, cse per gős idő mi att

sen ki sem saj nál ta, hogy a Ba -

la ton ban most in kább csak

az ab la kon át le he tett gyö -

nyör köd ni.

Egy pró bál ko zás nak vol tak

ta núi azok, akik Bé kés csa bá -

ról, Hód me ző vá sár hely ről,

Győr ből, Kis kő rös ről, Ba la -

ton gyö rök ről és Bu da pest ről

egy hét re be köl töz tek a Só vár -

ba. Igen in ten zív kur zus volt

ez, fel mé ren dő az igé nye ket, a

le he tő sé ge ket. Re mél he tő leg a

jó hír ve rést majd kö ve ti a foly -

ta tás: új ra lesz mun ka társ -

kép zés a KIE-ben!

g Lup ták György

Új ra mun ka társ kép zés a KIE-ben

Válogasson a Digitalstand.hu kínálatából, 
ahol számos napilap, hetilap és magazin digitalizált változata 
megtalálható a nyomtatott lap áránál jelentősen olcsóbban!

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

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

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

www.digitalstand.hu

H I R D E T É S

Éh ín ség Af ri ka szar ván
• Mil li ó kat fe nye get az éh -

ha lál a hat van éve nem lá -

tott szá raz ság mi att.

• A Ma gyar or szá gi Evan gé -

li kus Egy ház Dia kó ni ai

Szol gá la ta gyűj tést szer -

vez az eti ó pi ai test vé rek

meg se gí té sé re.

• Az össze fo gást se gí ti a

Ma gyar Öku me ni kus Se -

gély szer ve zet. Hely szín re

kül dött mun ka tár suk már

meg kezd te a se gély prog -

ram elő ké szí té sét.

Hu ma ni tá ri us ka taszt ró fa Ke let-Af ri ká ban

A Szo má li át, Eti ó pi át és Ke nyát súj tó rend kí vü li szá raz ság mi att a ré gi ó ban sú lyos ivó víz- és

élel mi szer hi ány ala kult ki, mely nek kö vet kez té ben kö zel tíz mil lió em ber ke rült köz vet len élet -

ve szély be. Mint min den ilyen csa pás nál, itt is a gye re kek és a nők a leg in kább ki szol gál ta tot -

tak és ve szé lyez te tet tek. A Szo má li á val ha tá ros or szá gok ban, a több száz ezer főt be fo ga dó

me ne kült tá bo rok ban élők hely ze te nap ról nap ra rom lik.

Evan gé li ku sok Eti ó pi á ért

A szá raz ság mi att csak Eti ó pi á ban kö zel öt mil lió em ber nem jut meg fe le -

lő éle lem hez és ivó víz hez. A hely zet sú lyos sá gát jól mu tat ja, hogy az or szág

szo má li ai ha tá rá hoz kö ze li, több mint száz ezer fős Dol lo Ado me ne kült -

tá bo rá ba na pon ta kö zel két ezer újabb nél kü lö ző em ber ér ke zik. A Ma gyar -

or szá gi Evan gé li kus Egy ház ada ko zás ra ké ri az evan gé li kus gyü le ke ze te ket,

hogy ado má nya ik kal se gít se nek nél kü lö ző eti ó pi ai test vé re ik nek!

Eti ó pi á ban se gít a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet

Egy há zunk dia kó ni ai szol gá la ta a nem zet kö zi se gé lye zés ben év ti ze des

ta pasz ta la tok kal ren del ke ző Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve ze tet bíz -

ta meg az ado má nyok ha té kony fel hasz ná lá sá val. A se gély szer ve zet mun -

ka tár sa au gusz tus el ső nap ja i ban ér ke zett a hely szín re, ahol meg kezd -

te egy, a rá szo ru lók éle lem- és ivó víz el lá tá sát tá mo ga tó se gély prog ram elő ké szí té sét, va la mint

a Me ka ne Ye sus evan gé li kus egy ház leg na gyobb gyü le ke ze té ben tol má csol ta a ma gyar or szá -

gi evan gé li ku sok se gí tő szán dé kát, és a ve ze tők kel szo ros együtt mű kö dés ben ál la po dott meg.

Ho vá küld he tik az ado mányt?

Kér jük, ado má nya i kat a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 11707024-20347257 szá mú szám -

lá já ra küld jék, a meg jegy zés ro vat ba min den eset ben tün tes sék fel: Ke let-Af ri ka.

Min den ál do zat kész sé get kö szö net tel ve szünk, amellyel Ke let-Af ri ka rá szo ru ló it tá mo -

gat ják.
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A gyors és ha té kony se gít ség -

nyúj tás szán dé ka ve zet te az

evan gé li kus és a re for má tus

egy há zat, ami kor úgy dön -

tött, hogy csat la ko zik a

MÖSZ ál tal in dí tott össze fo -

gás hoz. 

„Egye sí te ni kell az ener gi á -

in kat, hogy sze re tet tel, hit tel és

erő vel tud junk se gí te ni a rá -

szo ru lók nak” – fo gal ma zott a

Ma gyar or szá gi Re for má tus

Egy ház kép vi se le té ben fel szó -

la ló Pál Sán dor. Mint el mond -

ta, a Ma gyar Re for má tus Sze -

re tet szol gá lat ál tal in dí tott

ado mány gyűj tés fel hí vá sát

nem csak az ezer két száz ha zai

re for má tus gyü le ke zet hez jut -

tat ják el, ha nem az egy sé ges

Ma gyar Re for má tus Egy ház

tag egy há za it is ada ko zás ra

buz dít ják. A sze re tet szol gá lat

ala pít vá nyá nak ku ra tó ri u mi

el nö ke hoz zá tet te: ön kén tes

or vos cso port juk kal egyé ni ak -

ci ó kat is ter vez nek.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li -

kus Egy ház kö zel há rom száz

gyü le ke ze tét kí ván ja moz gó sí -

ta ni – bá to rít va őket a szen ve -

dő kért va ló imád ko zás ra is –,

a be ér ke ző ado má nyok cél ba

jut ta tá sá val pe dig a Ma gyar

Öku me ni kus Se gély szer ve ze -

tet bíz za meg – mond ta el dr.

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -

ház ke rü let püs pö ke. A Lu -

the rá nus Vi lág szö vet ség

(LVSZ) egyik al el nö ki tisz tét is

be töl tő püs pök fel hív ta a fi -

gyel met az egy há zak kö zött

nem zet kö zi szin ten is meg mu -

tat ko zó össze fo gás ra. A krí zis

kap csán ugyan is az Egy há zak

Vi lág ta ná csa, il let ve az LVSZ

is kö zös ség vál la lás ra kér te a

tag egy há za it. Fa bi ny Ta más

idé zett Mar tin Jun ge LVSZ-fő -

tit kár le ve lé ből: „…em be ri éle -

tek fo rog nak koc kán. Fel kell

ten nem a kér dést: mi ért hi -

ány zik 1,3 mil li árd ame ri kai

dol lár a sze ren csét len, ár tat lan

em be rek meg men té sé hez,

ami kor en nek öt ven sze re se,

száz szo ro sa is ha mar össze -

gyű lik, ami kor a glo bá lis pénz -

ügyi szek tor meg men té sé ről

van szó? Evan gé li u mi szem -

pont ból bát ran ál lít ha tom,

hogy az Af ri ka szar ván élő

mil li ók éle lem hez va ló jo gá ért

szen ve dé lye sen küz dő vi lág

egé szen új di men zi ót nyit na a

vi lág gaz da sá gi mű kö dé sé ben.

Sőt a szük sé get szen ve dő fe le -

ba rát ra va ló fi gye lés ál tal meg -

nyí ló új pers pek tí vák ígé re tes

kö vet kez mé nyek kel jár hat ná -

nak a je len le gi pénz ügyi vál ság

meg ol dá sá ra néz ve.”

A fő tit ká ri le vél lel össze füg -

gés ben Fa bi ny Ta más ki emel -

te: az ada ko zás nem a gaz da -

gok pri vi lé gi u ma, ép pen ezért

a sze ré nyebb anya gi le he tő sé -

gek kel bí ró ré gi ók se gít ség -

nyúj tá sá ra is szá mí ta nak. A

ma gyar or szá gi evan gé li kus

hí vek fel aján lá sa it – mint Bu -

da An na má ria, az evan gé li kus

egy ház dia kó ni ai szol gá la tá nak

ve ze tő je is mer tet te – a

11707024-20347257 szá mú

szám lá ra vár ják.

g V. J.

(A segélyakcióban való evan -

gé likus részvételről bővebben

la punk következő számában

ol vas hatnak.)

Pro tes táns össze fo gás
az afrikai éhe ző kért

f Folytatás az 1. oldalról
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Szentháromság ünnepe után 10. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.

Lekció: Lk 19,41–48; 2Móz 19,1–6(7). Alapige: Róm 4,1–8. Énekek: 460., 323.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11.

(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi Zoltán;

II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9.

de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp

Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M.

u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky

Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 6. (orgonazenés áhítat) Smidéliusz Gábor; VII.,

Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó

Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,

Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de.

11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter;

Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy

Árpád; du. 6. Kovács Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Kovács Viktor;

Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII.,

Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10.

Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat

u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó

B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;

Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI.,

Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;

Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. (ökumenikus) Nagyné Szeker Éva;

Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII.,

Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom

tér 1. de. 10. Széll Éva; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady

E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;

Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti

terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár (református templom) du.

2. (úrv.); Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom,

Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse, Fő u. 43. de. 11.; Balatonakali, Templom tér du. 2.; Balatonaliga, Club

Aliga üdülőközpont, Balatonvilágos, Aligai út 1. du. 6.; Balatonalmádi, Bajcsy-Zs.

u. 25. du. 4.; Balatonboglár, Hétház u. 17. de. 11.; Balatonfenyves, református imaház,

Bem u. 9. du. 6.; Balatonföldvár, Városháza, Petőfi u. 1. du. 2.; Balatonfüred, Bajcsy-

Zs. u. 15. de. 9.; Balatonszárszó, Széchenyi u. de. fél 9.; Balatonszemes, Fő u. 34. de.

fél 10.; Balatonszepezd, Árpád u. 2. de. 9.; Hévíz, Helikon u. 6. du. fél 5.; Kapolcs,

Kossuth u. 26. du. fél 4.; Keszthely, Deák F. u. 18. de. fél 11.; Kötcse, Templom u. 7.

de. 10.; Kővágóörs, Arany J. tér 2. de. fél 12.; Mencshely, Kossuth L. u. de. 11.;

Nagyvázsony, Temető u. du. 2.; Révfülöp, Villa Filip tér 2. de. 10.; Siófok, Oulu park

de. 10.; Szentantalfa, Fő u. de. háromnegyed 10.; Taliándörögd, Petőfi u. 1. du. 2.;

Tapolca, Darányi u. 1. de. fél 9.; Veszprém, Kossuth u. 4. de. 10.; Zánka, Rákóczi u.

de. fél 9.

Istentiszteleti rend • 2011. augusztus 28.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Sze ret tük őt, és sze ret tük vol na, ha

még ma rad hat kö zöt tünk. Te me té se -

kor még is há la adás ra gyűl tünk össze.

A 118. zsol tár sza va i val há lát ad tunk

éle té ért, lel ké szi szol gá la tá ért. Meg -

kö szön tük Is ten nek, hogy nyolc van -

négy évet él he tett csa lád ja és gyü le -

ke ze te kö zös sé gé ben.

Meg kö szön tük, hogy bölcs sza va -

i val, ked ves lé nyé vel, konflik tu so -

kat meg ol da ni ké pes és kész ma ga -

tar tá sá val épí tett és gaz da gí tott ben -

nün ket, hogy sza va i val és tet te i vel ta -

nús ko dott Krisz tus ról, aki re ő is ala -

poz ta éle tét, aki őt is meg győz te az

evan gé li um igaz sá gá ról, hogy Jé zus

Krisz tus ban élet és ha lál más ér tel -

met nyer: aki ben ne bí zik, az „ha

meg hal is, él”.

Ham va i nál áll va fel ele ve ní tet tük

ér té kes éle tét, amely 1927. jú li us 16-

án kez dő dött Bu da pes ten. Ve tő Bé -

lát ta nul má nyai vé gez té vel Bé kés csa -

bán szen tel te lel késszé Sza bó Jó zsef

püs pök. Se géd lel ké szi évei után elő -

ször a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

Egy ház egye tem ügy vi vő lel ké sze,

majd a Lu ther Már ton In té zet igaz -

ga tó ja volt.

1956-ban lett a veszp ré mi gyü le ke -

zet lel ké sze. Ezt a szol gá la tot ti zen -

nyolc és fél évig töl töt te be olyan idő -

szak ban, ami kor az ön kény és a fé le -

lem ural ko dott a vá ros ban. Ő azon -

ban – a gyü le ke zet ja vát tart va csak

sze me előtt – har colt az egy ház köz -

ség in gat lan ja i ért.

Nagy örö me volt, hogy 1972-ben öt

hó na pos ösz tön dí jat ka pott Finn or -

szág ba; az éb re dé si moz gal mak és a

finn nép fő is ko lák egy há zi je len tő sé -

gét ta nul má nyoz hat ta. Sok szor me -

sél te él mé nye it lel ké szi kör ben, ba -

rá ti tár sa ság ban.

1975-ben az Evan gé li kus Or szá gos

Le vél tár ve ze tő je lett, e munkakörben

nyug dí ja zá sá ig dol go zott. Le vél tár-

ve ze tői mun ká ja nem sza kí tot ta el a

gyü le ke ze ti lel kész leg sa já to sabb

szol gá la tá tól, az ige hir de tés től, mert

szí ve sen vál lalt he lyet te sí té se ket a kü -

lön bö ző bu da pes ti gyü le ke ze tek ben.

Ve tő Bé la bol dog csa lá di éle tet élt

a bé kés csa bai szár ma zá sú Mol nár

Éva bank tiszt vi se lő vel, aki hű sé ges

társ ként állt mel let te nem csak a há -

zas ság ban, ha nem a gyü le ke zeti

mun ká ban is: ő ve zet te a gyer mek-

bib lia kö ri fog lal ko zá so kat. Há zas -

sá guk ból há rom fiú gyer mek szü le tett,

akik tíz uno ká val aján dé koz ták meg

őket. Öt ve ne dik há zas sá gi év for du -

ló ju kat a veszp ré mi temp lom ban

ün ne pel ték, mert Ve tő Bé la nyug dí -

ja zá sa után vissza köl tö zött sze re -

tett gyü le ke ze té hez Veszp rém be. Eb -

ben az idő szak ban ír ta meg a veszp -

ré mi gyü le ke zet és temp lo ma két száz

éves tör té ne tét.

2004 ta va szán – Is ten ke gyel mé -

nek kö szön he tő en – fel gyó gyult sú -

lyos be teg sé gé ből. Az az óta el telt hét

esz ten dő ben Is ten még sok ál dás ban

ré sze sí tet te: meg ke resz tel het te két

leg ki sebb uno ká ját, részt ve he tett

egyik uno ká ja kon fir má ci ó ján és leg -

idő sebb uno ká ja es kü vő jén.

A ra va ta lá nál össze gyűlt gyá szo ló

gyü le ke zet ked ves éne két éne kel te: Te

vagy re mé nyem szik la szá la. A veszp -

ré mi lel ké szek – Isó Zol tán és Isó Do -

rottya – a fel tá ma dás biz tos hi té ben

hir det ték: „Nem ha lok meg, ha nem

élek, és hir de tem az Úr tet te it!” (Zsolt

118,17)

g Isó Do rottya

Nem ha lok meg, ha nem élek,
és hir de tem az Úr tet te it!

In me mo riam Ve tő Bé la (1927–2011)

b Is ten kü lön bö ző ar ca i val is -

mer ked he tett az a nyolc van

gye rek, aki részt vett Pi lis csa -

bán, a Bé thel Evan gé li kus

Misszi ói Ott hon ban tar tott ti -

zen ötö dik Nap ve tő evan gé li -

kus gye rek tá bor ban. Az au -

gusz tus 7–13. kö zöt ti egy he tet

a KÖ SZI, az az a Ke resz tény

Ön kén te sek Szö vet sé ge az If jú -

sá gért ren dez te meg Ke lé nyi

Zsolt ve ze té sé vel.

Az or szág har minc két te le pü lé sé ről

ér ke zett tá bor la kók meg is mer ked -

het tek Is ten te rem tő, szen ve dő, gyó -

gyí tó, ha rag vó és gon dos ko dó ar cá -

val. Mind ezt a Ko vács Áron lel kész –

a tá bor lel ki ve ze tő je – és teo ló gu sok

ál tal tar tott áhí ta to kon, majd ku -

pak ta ná cso kon, az az kre a tív hit tan -

órá kon be szél ték meg, ját szot ták el,

raj zol ták le, élet ko ruk sze rin ti kis cso -

por tok ba ren de ződ ve.

A lel ki táp lá lék mel lett nem ma -

rad ha tott el a tes ti fel üdü lés sem, így

a tá bor la kók dél utá non ként szám há -

bo rúz tak, úsz tak vagy ép pen fo ciz -

tak. Aki pe dig kéz ügyes sé gét sze ret -

te vol na ki pró bál ni, üve get fest he tett,

dísz do bozt vagy ép pen gyur ma fil met

ké szít he tett a kéz mű ves pa lo tá ban.

Emel lett nép sze rű ek vol tak az olyan

– az egész tá bort egy szer re meg moz -

ga tó – já té kok, mint a Por tya, a For -

gó szín pad vagy az egész he tet hu mo -

ro san össze fog la ló Té ma zá ró. A kis -

cso por tok min den nap iz ga tot tan ké -

szül tek pro duk ci ó juk kal az utol só es -

te meg ren de zett Ki mit tud?-ra.

Az áhí ta to kat és a kö zös ének lé se -

ket a ze né lő tá bo ro zók ból ál ló Nap -

ve tő Band szol gá la ta szí ne sí tet te.

Au ten ti kus gö rög ze né re is ta nul hat -

tak tán cot a részt ve vők – akik nek a

lét szá ma er re az es té re a kö ze li re for -

má tus gye rek tá bor la kó i val (ve ze tők -

kel együtt) száz har minc fő re egé szült

ki. A tá bor egyik fény pont ja ként a

Ka u ká zus és a Kaf kaz ze ne kar éne -

ke se, Kar dos-Hor váth Já nos va rá -

zsolt gyer mek da la i val fe lejt he tet len

tá bor tü zes han gu la tot.

A tá bor szer ve zői ki lenc hó na pig

ké szül tek a ren dez vény re, ha von ta

meg be szé lést tar tot tak, szak mai kép -

zé sen és lel ki fel ké szü lé sen vet tek

részt. A szí nes ön kén tes csa pat ban

egy szer re van nak je len azok, akik ha -

gyo má nyo san – tíz éve – a Nap ve tő

tá bor szer ve zői, va la mint fi a ta lab bak

is, akik né hány éve még gye rek ként

jár tak ugyan itt. Ta lán mind ezek nek

együt te sen kö szön he tő, hogy a ti zen -

ötö dik Nap ve tőt a tá bor tör té ne té ben

az ed di gi leg na gyobb lét szám mal,

nyolc van gyer mek rész vé te lé vel tar -

tot ta meg a húsz fős ve ze tői csa pat.

Kü lön kö szö net il le ti a Bé thel ve ze -

tő jét, Var ga Gá bort és fe le sé gét,

Zsu zsát, hogy gon dot vi sel tek az al -

kal man ként (ven dé gek kel ki bő vül ve)

száz nál is több tá bo ro zó ra. 

Mint egy har minc gyer mek az ala -

csony rész vé te li díj el le né re sem tu -

dott vol na el jön ni, ha nem nyújt

szá muk ra szo ci á lis tá mo ga tást a

Szív vel-Lé lek kel Ala pít vány.

A ren ge teg tar tal mas prog ram a

gye re kek mel lett a ve ze tő ket is fel töl -

töt te, és olyan él ményt nyúj tott szá -

muk ra, amely ki tart a jö vő évi Nap -

ve tő ig. A ta lál ko zá sig azon ban nem

kell egy évet vár ni: ok tó ber 7–9. kö -

zött ren de zik meg a KÖ SZI-tá bor ta -

lál ko zót, mely re az idei év va la -

mennyi KÖ SZI-s tá bo rá nak – a Téli

be rek nek, az Élet fo nal nak és a Nap -

ve tő nek – a részt ve vő it vár ják. Az

együtt lét re már le het je lent kez ni a

http://ko szi.lu the ran.hu in ter ne tes

ol da lon.

g Ma lík Má tyás,

Pel lio nisz Pet ra

Is ten ar cai a Nap ve tő tá bor ban

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Rádi ó ban

Augusztus 28-án, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni

tizedik va sár na pon 10.04-től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos -

suth rá dió hul lám hosszán Nyíregyházáról. Igét hir det Kovács László Attila

igazgató lelkész.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma át érez ve
ha zánk ne héz gaz da sá gi hely ze tét csat la ko zik azok hoz az egyé ni és kö -
zös sé gi kez de mé nye zé sek hez, ame lyek cél ja a nyo masz tó ál lam adó ssá -
gi te her csök ken té se. Eh hez a ma ga ré szé ről úgy kí ván hoz zá já rul ni, hogy
a hí vei ado má nya i ból és sa ját for rá sa i ból két men tő au tót vá sá rol az Or szá gos Men tő -
szol gá lat ré szé re, össze sen mint egy 50 mil lió forint ér ték ben. Erre a cél ra vár ja a fel aján -
lá so kat az MEE 11707024-20478070 szá mú szám lá já ra, „Men tő au tó” jel zés sel.

„»Uram, hát ve le mi lesz?« Jé zus pe dig így szólt hoz zá: »Ha aka rom, hogy

ő meg ma rad jon, amíg el jö vök, mit tar to zik rád? Te kö vess en gem!«” (Jn

21,21b–22)

Öröm mel tu da tom, hogy Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -

gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke szep tem ber 2-án, pén te ken 17 óra kor a

szé kes fe hér vá ri evan gé li kus temp lom ban lel késszé avat. Az is ten tisz te -

let re és az azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re sze re tet tel meg hí vom Önt és

ked ves csa lád ját.

Kad le csik Zol tán
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„Nem ha lok meg, ha nem élek, és hir de tem az Úr tet te it! (Zsolt 118,17) A

fel tá ma dás bi zo nyos sá gá ban kö szön jük min den ki nek, aki Ve tő Bé la nyu -

gal ma zott evan gé li kus lel kész utol só föl di út ján együtt ér ző sze re tet tel

vé gig kí sért vagy vi gasz ta ló sza va i val bár mi lyen mó don osz to zott fáj dal -

munk ban. Mind nyá junk szá má ra erőt adott Isó Zol tán he lyi lel kész ige -

hir de té se és a kö zös ének lés messze hang zó bi zony ság té te le.

A gyá szo ló csa lád tag jai

Evan gé li ku sok az evan gé li kus ne ve lé sért

a 2011/2012-es tan év ben is

Gyü le ke ze te ink szep tem ber el ső va sár nap já nak of fer tó ri u má val évek óta

tá mo gat ják a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) ne ve lé si-ok ta -

tá si in téz mé nye it. A ta valy össze gyűlt ado mányt – kö zel két mil lió fo rin -

tot – ez úton is kö szön jük, a pénzt szo ci á li san rá szo rult gyer me kek tá -

mo ga tá sá ra hasz nál tuk fel.

A szep tem ber 4-ei va sár nap of fer tó ri u má val az egy há zunk in téz mé -

nye i ben ta nu ló 12 ezer gyer mek szá má ra nyújt hat nak se gít sé get. 

Is ten ál dá sát kér jük az ada ko zók ra és ado má nya ik ra!

Az MEE Ok ta tá si és Is ko lai Osz tá lya

H I R D E T É S
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b A bolt ban a ter mesz tett faj tá ját

szok tuk vá sá rol ni, de ér de mes

ki pró bál ni a va don ter mő ket is.

Ha va la ki fél ma ga szed ni, a pi -

a co kon biz ton sá gos, szak ér tők

el len őr zött árut le het vá sá rol ni,

de a sa ját ma gunk ál tal gyűj töt -

tet is be vizs gál ják. A néhány

héttel ezelőtti csa pa dé kos idő já -

rá s ked ve zett a nö ve ke dé sük -

nek, mond hat nánk, hogy gom -

ba mód el kezd tek sza po rod ni,

de hát épp a gom bák ról van szó!

Nö vé nyek nek gon dol nánk, sőt an nak

is szok tuk ne vez ni, pe dig már az is -

ko lá ban meg ta nul tuk, hogy a gom -

ba sem nem nö vény, sem nem ál lat,

ha nem egy kü lön ál ló cso por tot ké -

pez a rend szer tan ban. 

A gom bák nak mint le bon tó szer -

ve ze tek nek rend kí vül fon tos sze re pük

van a bio szfé ra anyag kör for gal má -

ban. A föld tör té net so rán az élő lé -

nyek fej lő dé se egy re na gyobb faj szá -

mot, bio massza-pro duk ci ót és egy -

re több fé le le bon tan dó anya got hoz

lét re. Ez zel szük ség sze rű en együtt

nőtt és fej lő dött a le bon tó és pa ra zi -

ta szer ve ze tek faj szá ma és bio ké mi -

ai po ten ci ál ja. 

A ma élő is mert gom ba fa jok szá -

ma kö zel száz ezer, a még is me ret le -

ne ké pe dig el ér he ti az egy mil li ót is.

A gom bák kö zé so rolt szer ve ze tek

igen vál to za to sak, kö zé jük tar toz nak

a hét köz na pi ér te lem ben vett nagy -

gom bák, de szá mos mik rosz ko pi kus

szer ve zet is. Az élet min den te rü le -

tén je len van nak, jó vagy rossz ha tást

gya ko rol nak az élő szer ve ze tek re. A

ke nye ret az élesz tő gom bák ke lesz tik

meg, a bort és a sört szin tén élesz tő -

gom bák er jesz tik meg. A gom bák ter -

mel nek mé reg anya go kat is, de a fer -

tő ző be teg sé ge ket gyó gyí tó an ti bio -

ti ku mo kat is ne kik kö szön het jük.

Még is, ha gom bá ról be szé lünk, el -

ső sor ban az emberi fogyasztásra al -

kal mas nagy gom bák jut nak eszünk -

be. A ter mesz tett csi per ke egész év -

ben kap ha tó, ezt is mer jük a leg job ban,

és ezt fo gyaszt juk a leg gyak rab ban.

Sok kal iz gal ma sabb azon ban az íz vi -

lá guk a va don ter mő gom bák nak.

Most van az idé nye a sár ga ró ka gom -

bá nak, a szeg fű gom bá nak, a kü lön bö -

ző ti nó ruk nak, a pö fe te gek nek, las san

ki nő a föld ből a nagy őz láb gom ba, és

még so rol hat nánk a sok fé le íz le tes

gom bát. Az én egyik ked ven cem a sár -

ga ró ka gom ba, na gyon fi nom le ves

vagy már tás ké szít he tő be lő le. 

A má sik nagy ked venc a le ge lő kön

és ré te ken nö vő szeg fű gom ba. El ké -

pesz tő él mény a fű kö zött meg ta lál -

ni a kis bar na ka la po kat, ame lyek va -

rázs la to san il la to sak, kü lö nö sen ak kor,

ami kor a kü lön bö ző gyógy nö vé nyek,

pél dá ul a ka mil la vagy a cic ka fark fű

kö zött nőt tek. Be lő lük le vest, de leg -

in kább gom ba pör köl tet szok tam főz -

ni, sze rin tem úgy a leg fi no mabb. 

Az utób bi évek nagy fel fe de zé se

szá mom ra az őz láb gom ba. Az au -

gusz tu si esők nö vesz tik, fő leg az

akác er dők ben lel he tők fel. Lát vány -

nak is fan tasz ti ku sak ezek a ha tal mas

ka lap pal áll do gá ló gom bák. Ránt va a

leg fi no mabb, de a ki sebb, még nem

ki nyílt ka la po kat meg töl tik, és úgy

sü tik ki. Per sze ahány em ber, annyi -

fé le gom ba és el ké szí té si mód van.

Ér de mes ki pró bál ni va la me lyi ket!

Ilyen kor a pi a co kon biz to san le het

va la mi lyen va don ter mett gom bát vá -

sá rol ni! A gom ba gyűj tést na gyon

kö rül te kin tő en kell vé gez ni, és gom -

ba szak ér tő vel aján lott be vizs gál tat -

ni a be gyűj tött pél dá nyo kat!

A gom bák a gyó gyí tás ban is egy -

re na gyobb sze re pet kap nak. Bi zo -

nyos gom bák ke rin gé si be teg sé gek el -

len al kal maz ha tók ha tá so san, má sok

az im mun rend szer re hat nak po zi tí -

van, így nagy je len tő sé gük van és le -

het a rák gyó gyí tás ban, de van nak ko -

lesz te rin szint-csök ken tő ha tá sú gom -

bák is. Gyógy ha tá sú gom ba pél dá ul

a shi itake, ame lyet szá rít va, eset leg

por for má ban is egész év ben be le -

het sze rez ni.

Ér de mes ki csit kö rül néz ni a gom -

bák cso dá la tos vi lá gá ban!

g Sán ta Ani kó

Le a ka lap pal!
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

b Az aláb bi ak ban nem Mu hi ról,

Vi lá gos ról vagy Tri a non ról lesz

szó – de Mo hács nak már ko -

moly kö ze van írá sunk té má já -

hoz. Most, hogy a nán dor fe -

hér vá ri di a dal 555. év for du ló ján

az Or szág gyű lés nem ze ti em lék -

nap pá nyil vá ní tot ta jú li us 22-ét,

egy má sik nán dor fe hér vá ri nap -

ról is meg kell em lé kez nünk

mint tör té nel münk ben az egyik

– több ok ból is – leg sö té tebb dá -

tum ról.

1456-os ku dar ca után az Osz mán Bi -

ro da lom hat van öt év el tel té vel pró -

bál ko zott is mét hó dí ta ni er re fe lé –

im már si ker rel. A nyu ga ti-ke resz tény

Eu ró pa kul csát, Nán dor fe hér vár vá -

rát 1521. au gusz tus 29-én fog lal ta el.

E nap in nen től kezd ve a tö rök ka ba -

la nap ja, szá munk ra pe dig gyász nap.

Rá pon to san öt év re, 1526. au gusz tus

29-én arat di a dalt fe let tünk a mo há -

csi sí kon, ez zel kez dő dött „Ma gyar -

or szág rom lá sa”, majd ti zen öt év

múl va ugyan er re a nap ra idő zí ti Bu -

da csel lel tör té nő be vé te lét is. Nem

előbb re te hát s nem ké sőbb re, ha nem

ugyan ar ra a – szá má ra sze ren csét ho -

zó – nap ra, au gusz tus 29-re! A két,

majd há rom rész re sza kadt or szág

Eu ró pa él vo na lá ból – a má tyá si fény -

kor ból – sö tét és mé lyen vál sá gos év -

szá za dok ba zu hant.

Leg újabb ko ri tör té nel münk ben

is kí sért au gusz tus 29-e: egy mo dern

ko ri hó dolt ság, kö zel fél szá za dos ka -

to nai meg szál lás kez dő nap ja. A

hír hedt ro mán kö pö nyeg for dí tást,

a ki rá lyi ro mán had se reg 1944. au -

gusz tus 23-i át ál lá sát kö ve tő en, a jól

ki épí tett Ár pád-vo na lat meg ke rül -

ve, Ma gyar or szág ha tá rát e na pon

lép te át Észak-Er dély ben a – ké sőb -

bi ek ben kö te le ző en „di cső sé ges -

nek” meg „fel sza ba dí tó nak” mon -

dott – Vö rös Had se reg. Ha zánk

újabb vál ság kor sza kot volt kény te -

len át él ni.

Au gusz tus 29-e a Szűz ha vá nak el -

ső de kád já ba esik. A né pi val lá sos ság -

ban egye dül e hó nap nak van jel ző je:

Ara tó Szűz. (To váb bi ér de kes sé ge,

hogy nép me sé ink ben min den tün dér

meg bo szor kány és vas or rú bá ba a

Szűz jegy kép vi se lő je!) Az aszt rál mi -

to ló gia is me rői sze rint az Ara tó Szűz

leg fon to sabb tu laj don sá ga az, hogy

éle tet ad, éle tet vesz.

Ne künk, ma gya rok nak, az utób bi -

ból – az élet elvé te lé ből – ju tott ki bő -

sé ge sen!

g Ozs váth Sán dor

Tör té nel münk egyik leg sö té tebb nap ja

Az EvÉlet leg utób bi, össze vont szá má -

ban je lent meg Ba kay Pé ter lel kész

test vé rem be szá mo ló ja a Kö zös asz -

tal kon fe ren ci á ról. Az aláb bi ak ban

sze mé lyes él mé nye i met ír tam le. Ké -

rem, szí ves ked je nek kö zöl ni!

* * *

Hár man in dul tunk el Győr ből nem -

rég: egy nyug dí jas bap tis ta fod rász -

nő, egy ka to li kus ci gány fiú, va la mint

egy evan gé li kus lel kész, a le vél író.

Már az ér ke zés kor meg le pett min ket

a tá bor egyik szer ve ző je, ami kor a te -

le ház tól to vább ka la u zolt egy la kó ház -

hoz, ahol Lam ba da Ma ri és Vik tor

szí ve sen fo ga dott ben nün ket. 

El he lyez ke dés, ki pa ko lás után igye -

kez tünk a temp lom ba, ahol a szer ve -

ző, Ba kay Pé ter lel kész kol lé gám kö -

szön tő jé vel, Jé zus ben nün ket is meg -

szó lí tó, el hí vó sza va i ról szó ló ige hir -

de té sé vel, gi tá ro zás sal és sok ének lés -

sel kez de tét vet te a tá bo ri prog ram.

Már a temp lom ban is is mer ked -

tünk egy más sal, majd Ilyés Gá bor re -

mek tar ho nyás le csó já nak el fo gyasz -

tá sa köz ben is be szél get tünk új don -

sült is me rő se ink kel, test vé re ink kel,

ba rá ta ink kal…

Pat rik már el ső es te öröm mel be -

szél ge tett anya nyel vén szál lás adónk -

kal, Ma ri val, aki nek fér je, Vik tor köz -

ben kér dez get te őket, mi ről be szél nek,

hi szen ma gyar ci gány lé té re ő csak

ma gya rul tud… Meg ha tó volt, ami kor

egyik es te Pé ter bá csi így kö szönt el

Pat rik tól: „Lá si rá tyi Da lo dász!”,

vagy is: „Jó éj sza kát ad jon az Is ten!”

Öröm volt lát ni, hogy Jé zus kö rül:

az ige, az ige hir de tés, az ige hall ga tás,

az imád ság, az éne kek szár nya in lel -

künk kö ze le dett egy más hoz, s két nap

után úgy kö szön tünk el egy más tól,

hogy „vi szont lá tás ra: Sár szent lő rin -

cen vagy más hol”! Mi vel he lyi asszo -

nyok, köz tük Ma ri is részt vet tek a

ven dég lá tá sunk ban a kö zös sé gi ház -

nál, va sár nap ra Vik tor ké szí tet te el a

meg le pe tést: ha lász le vet és rán tott

pon tyot, amit in du lás előtt jó ét -

vággyal fo gyasz tot tunk el.

Ad ja meg az Úr Jé zus, hogy foly -

ta tód jon, ami el kez dő dött kö zöt -

tünk: a test vé ri sze re tet és ba rát ság!

„Hir lad Dev la!” Egy há zunk ban ezt a

kö szön tést így is mer jük: „Erős vár a

mi Is te nünk!” 

Ma gassy Zol tán

lel kész (Bőny)

E VÉ L&LE VÉ L

Le hul ló mor zsák a sár szent lő rin ci „kö zös asz tal ról”

A Lu ther-ró zsa szí nei
Anya nyelv – egy ház – nem zet

A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia ta nul má nyi kon fe ren ci á ja

2011. szep tem ber 30. és ok tó ber 1. kö zött

a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.

Szep tem ber 30., pén tek

• 17.00: Ér ke zés, re giszt rá ció, a szo bák el fog la lá sa

• 18.00: Va cso ra

• 19.00: Nyi tó áhí tat – id. Zász ka licz ky Pál – ál ta lá nos be ve ze tés

• 19.30: Írott be tű vel és hir de tett igé vel a meg ma ra dá sért – Ben ce Lajos

író, szer kesz tő és  Gab ri je la Ben ce gyü le ke ze ti fel ügye lő (Al só lendva,

Szlo vé nia)

• 21.00: Egy há zi tu riz mus – be szá mo ló és öt let bör ze – Ko csis Ist ván

• 21.30: Es ti imád ság – Ha fen scher Ká roly

Ok tó ber 1., szom bat

• 8.00: Reg ge li áhí tat – Gáncs Pé ter püs pök

• 8.30: Reg ge li

• 9.15: A négy nyel vű re for má ció a Kár pát-me den cé ben – Csep re gi Zoltán

egy ház tör té nész-pro fesszor (Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem)

• 10.30: Ká vé szü net

• 11.00: A múlt ter he, a je len gond ja, a jö vő le he tő sé ge a szlo vák–

magyar kap cso la tok ban –  Dem mel Jó zsef dok to ran dusz tör té nész

(Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem)

• 12.30: Ebéd

• 13:30: Ke rek asz tal-be szél ge tés – ve ze ti Fa bi ny Ta más püs pök

• 15.00: Zá ró is ten tisz te let úr va cso rá val – Fa bi ny Ta más püs pök

Sze re tet tel vár juk a té ma iránt ér dek lő dő test vé re in ket. A rész vé te li díj

szál lás sal, tel jes el lá tás sal: 5400 Ft.

Je lent kez ni szep tem ber 20-ig le het pos tai le vél ben az ok ta tá si köz -

pont cí mén (8253 Rév fü löp, Fü re di út 1.), il let ve e-mai len a rev fu lop@lu -

the ran.hu cí men.

H I R D E T É S

Pá lyá zat
A Mó ric hi dai–Ár pá si Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot ír ki meg -

üre se dett lel ké szi ál lá sá ra. Az egy ház köz ség vár ja azok nak a lel ké szek -

nek a je lent ke zé sét, akik szol gá la tu kat szí ve sen foly tat nák a nyu ga ti ha -

tár kö ze lé ben, a Győr-Mo so ni Evan gé li kus Egy ház me gyé ben.

A lel kész jö ve del me az or szá gos át lag nak meg fe le lő. A lel kész ren del -

ke zé sé re áll a fel újí tott, há rom szo bás lel kész la kás, egy kö zös rend szer -

re rá kö tött, de kü lön is mű köd tet he tő gáz-, il let ve ve gyes tü ze lé sű ka -

zán, dup la ga rázs, nagy ud var és kert, va la mint kü lön be já ra tú, mo dern,

fel sze relt iro da. A szol gá lat el lá tá sá hoz gép ko csi ren del ke zés re áll.

A szol gá la tok ról és a fel té te lek ről rész le tes in for má ció kér he tő a Győr-

Mo so ni Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re si hi va ta lá ban (9200 Mo son -

ma gyar óvár, Ma gyar u. 33.). A sze mé lyes kap cso lat fel vé tel a 20/824-9712-

es egy há zi mo bil szá mon, a 96/217-160-as vo na las szá mon vagy a kiss -

mik los@ax e le ro.hu e-mail cí men le het sé ges. Az élet raj zot is tar tal ma -

zó pá lyá zat be kül dé sé nek ha tár ide je 2011. szep tem ber 30-a.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma fenn tart ja a jo got, hogy a pá lyá za to kat elő -

ze te sen ér té kel je. Az új lel kész meg vá lasz tá sá ról a tör vény ben meg ha -

tá ro zott el já rás sze rint a gyü le ke zet köz gyű lé se dönt.

H I R D E T É S

Meg hí vó

„Se gíts meg min ket, Urunk, Is te nünk, és gyűjts össze a né pek kö zül, hogy

há lát ad has sunk szent ne ved nek, és di cső ít ve ma gasz tal has sunk té ged!”

(Zsolt 106,47)

Hatvanéves a bor bá nyai evan gé li kus temp lom! Ün ne pel jük meg

mél tó kép pen ezt a ju bi le u mot: Is tent di cső ít ve, az Úr Jé zus Krisz tus ban

adott ke gyel mé ért há lát ad va, Szent lel ké nek en ged ve! Eb ből az al ka lom -

ból ün ne pi há la adó is ten tisz te le tet tar tunk – úr va cso rá val és sze re tet -

ven dég ség gel – szep tem ber 3-án, szom ba ton 11 óra kor (Nyír egy há za-Bor -

bá nya, Kál lói út 94.). Ige hir de tés sel szol gál kö zöt tünk dr. Fa bi ny Ta más,

az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke. Sze re tet tel hív juk Önö -

ket az együtt ün nep lők kö zös sé gé be!

Ve res Já nos né kör ze ti fel ügye lő, Adá mi Lász ló lel ki pász tor

Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség, III. kör zet

4400 Nyír egy há za, Lu ther tér 14. Tel.: 42/508-770

H I R D E T É S

„Mind ed dig meg se gí tett min ket az Úr!” (1Sám 7,12b)

Sze re tet tel meg hív juk egy kö zös ün nep lés re és há la adás ra ab ból az al -

ka lom ból, hogy a mér ge si evan gé li kus temp lom kí vül-be lül meg újult.

Há la adó is ten tisz te le tünk re és temp lo munk új ra szen te lé sé re szep tem -

ber 3-án, szom ba ton dél után 2 óra kor ke rül sor. Az ige hir de tés szol gá -

la tát Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke vég -

zi. Az is ten tisz te let után hí vunk és ma rasz ta lunk min den kit az azt kö -

ve tő sze re tet ven dég ség re!

Mér ges–Rá ba szent mi hály–Rá ba csé csény pres bi té ri u ma

Le vél cím: Evan gé li kus gyü le ke zet, 9136 Mér ges, Bé ke tér 1.

H I R D E T É S

Is ten nek há la, Kis kő rö sön szep tem ber 4-én, va sár nap avat juk a vá ros

mind ed dig egyet len egy há zi ok ta tá si in téz mé nyét, a Ha rang vi rág Evan -

gé li kus Óvo dát. Dél előtt 10 óra kor a temp lom ban Gáncs Pé ter el nök-püs -

pök hir de ti Is ten igé jét, majd az is ten tisz te let után fel avat ja az óvo dát.

Lup ták György es pe res

H I R D E T É S



A nyug dí jas lel kész csa lá dok őszi el -

ső ta lál ko zó ját szep tem ber 2-án fél

tíz kor tart juk a De ák té ri gyü le ke zet

nyug dí jas ter mé ben, ahol az áhí tat

után a kétszáz éves temp lom tör té -

ne té ről szó ló köny vet – Zász ka licz -

ky Pé ter: Ol ta lom a zi va tar ban – és

az ez zel kap cso la tos mú ze u mi ki ál -

lí tást is mer jük meg. Sze re tet tel vár -

juk az ér dek lő dő ket.
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VASÁRNAP

7.00 / Echo Tv

Is ten, Is ten

(val lá si mű sor)

9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)

Lé lek han go ló

Az Evan gé li kus Rá dió misszió

össze ál lí tá sa (on-line adás:

www.ra dio17.hu)

10.25 / m1

Evan gé li kus ma ga zin

(is mét lés: 13.15 / m2)

10.50 / m1

Evan gé li kus if jú sá gi mű sor

(is mét lés: 13.45 / m2)

11.00 / m1

Or szá gos re for má tus tan év -

nyi tó is ten tisz te let. Köz ve tí tés

a bu da pes ti Kál vin tér ről

19.30 / Du na Tv

Nem ze ti tan év nyi tó

21.00 / m1

T. Ú. K. – Ta nár úr ké rem!

(ma gyar té vé film, 2011)

HÉTFŐ

13.04 / Kos suth rá dió

Es ti Kor nél

Kosz to lá nyi De zső no vel la -

füzé rét fel ol vas sa Má té Gá bor

13.30 / Kos suth rá dió

Erős vár a mi Is te nünk!

Az evan gé li kus egy ház

félórá ja

14.35 / RTL Klub

Dia na, a nép her ceg nő je

(an gol film, 1998) (98')

15.30 / m1

Szent Ist ván ván dor lás – Az

or szá gos kék tú ra men tén

A Bük ki Nem ze ti Park ban

22.50 / Film mú ze um

Nap ló gyer me ke im nek

(ma gyar film drá ma, 1982)

(106')

23.15 / Du na Tv

Ku tya éji da la

(ma gyar já ték film, 1983)

(140')

KEDD

5.26 / m1

Haj na li gon do la tok

6.35 / Du na Tv

A tör té ne lem út vesz tői

16.35 / Du na Tv

Du na an ziksz (ma gyar

ismeret ter jesz tő so ro zat)

A Du na és a Szá va

ta lál ko zá sá nál

18.05 / HBO

Ka pi tány és ka to na: a vi lág

túl só ol da lán (ame ri kai

kaland film, 2003) (133')

21.00 / Du na Tv

Ideg ölő

(ma gyar já ték film, 2006) (96')

21.00 / m1

Az em ber me leg ség re vá gyik

Je le ne tek Ör kény Ist ván írá -

sai nyo mán

23.00 / MR2 – Pe tő fi rá dió

Akusz tik. Vá lo ga tás a mű sor

leg jobb fel vé te le i ből

SZERDA

6.35 / Du na Tv

Is ten ke zé ben

12.55 / MR3 – Bar tók rá dió

Bu da pes ti Bach-hét 2011

Fin ta Ger gely és Me kis Pé ter

or go na hang ver se nye

13.30 / Kos suth rá dió

„Te ben ned bíz tunk ele i től

fogva…”

A re for má tus egy ház fél órá ja

14.10 / m2

Gya log lás Gu lág föl dön

Észak-Urál

14.35 / Kos suth rá dió

Tér-idő

La pok az osz tály nap ló ból

15.00 / Du na Tv

Élő nép ze ne

VI. er dé lyi tánc ház ta lál ko zó

18.00 / MR3 – Bar tók rá dió

Liszt vá ro sai – Dob or ján tól

Bay re ut hig

Esz ter gom

CSÜTÖRTÖK

10.35 / m1

A kék vér cse

(ma gyar ter mé szet film, 2003)

12.05 / MR3 – Bar tók rá dió

Bra vis si mo!

Ben ne: Nic o las de Grigny:

Ve ni Creat or Spi ri tus – Pün -

kös di him nusz

18.00 / PAX

Po é zis együt tes (kon cert film)

19.42 / Kos suth rá dió

Csak a vi lág vé gi re…

Vá lo ga tás a Ghy mes együt tes

le me zé ről

20.30 / m2

Hogy volt?!… A 75 éves Csu kás

Ist ván te le ví zi ós mun ká i ból

21.25 / TV2

A ka ted rá lis (ka na dai–né met

tör té nel mi ka land film, 2010)

(103') 4/1. rész

23.40 / Du na Tv

A sze ge di szik ra

(ma gyar do ku men tum film)

PÉNTEK

5.20 / m1

Haj na li gon do la tok

7.10 / Du na Tv

Ma gyar el sők

Az el ső ma gyar ke rék pá ro sok

13.27 / MR3 – Bar tók rá dió

XI II. bu da pes ti nem zet kö zi

kó rus ver seny 2011

Bije sen: Glo ria

Liszt: Ave ma ris stel la

13.30 / PAX

Hét ima

(kon cert film)

16.15 / Du na Tv

Épí té szet XXI

Cson tos Já nos mű so ra

18.20 / m2

1100 év Eu ró pa kö ze pén

18.20 / Du na II. Au to nó mia

Ma gyar tör té nel mi arc kép -

csar nok. Ko rá nyi Fri gyes

20.50 / Du na II. Au to nó mia

Kézjegy

Cserhalmi György-portré

SZOMBAT

07.05 / Du na Tv

Az Ótes ta men tum

(olasz so ro zat)

13.45 / m1

Del ta (tu do má nyos ma ga zin )

14.45 / m1

A gi mis ta nagy apa

(fran cia–bel ga csa lá di víg já -

ték, 2006)(97')

15.05 / MR3 – Bar tók rá dió

Egy ze ne mű – több elő adás

Bach: Jesu, mei ne Freu de –

mo tet ta BWV 227.

18.04 / Kos suth rá dió

A Met ró Klub tól a Szi ge tig

(ze nei mű sor)

19.15 / Du na Tv

A kék pil lan gó

(ka na dai já ték film, 2002)(98')

22.10 / m2

Aho vá a pá pa is gya log jár

(bra zil film sza tí ra, 2007)

0.55 / m1

Kon cer tek az A38 ha jón. PA SO

VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja

Ka pocs (va sár na pi öku me ni -

kus mű sor)

9.40 / m1

Re for má tus ma ga zin

10.05 / m1

Evan gé li kus if jú sá gi mű sor

12.05 / Du na Tv

Élő egy ház (val lá si hír adó)

15.00 / m2

Temp lo mi or go nák tit kai

15.05 / MR3 – Bar tók rá dió

Be szél ge té sek az egy ház ze né ről

Ha ran gok

16.00 / MR3 – Bar tók rá dió

Liszt Fe renc zon go ra mű vei

Rész le tek a Krisz tus cí mű

ora tó ri um ból

Mag ni fi cat

21.15 / MR3 – Bar tók rá dió

Az em be ri hang di csé re te

Palest ri na: Mis sa dum comp -

le rent ur; Ko dály Zol tán: Bu -

da vá ri Te De um

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból augusztus 28-ától szeptember 4-éig

Va sár nap

Is te nem, el csüg ged a lel kem, azért te rád gon do lok. Zsolt 42,7 (Jak 5,13; Lk 19,41–

48; Róm 9,1–8.14–16; Zsolt 101) Hogy el csüg gedt, meg vi selt, meg té pá zott

lel ki vi lá gát a mai kor em be re egyen súly ba hoz za, több nyi re kü lön fé le

nyug ta tó sze re ket vagy egyéb spe ci á lis te rá pi á kat hasz nál. A zsol tár író rég -

óta be vált fő te rá pi á ja, hogy az élő Is ten hez for dul lel ki nyo mo rú sá ga ide -

jén. Őhoz zá vi szi, ne ki be szé li el pa na szát, ná la te szi le ter he it, tő le vár ja a

sza ba du lást. Lel ki ba jok ra Ja kab is el ső sor ban ezt a gyógy mó dot ajánl ja: „Szen -

ved-e va la ki kö zöt te tek? Imád koz zék!”

Hét fő

Vi zet fa kasz tok a pusz tá ban és fo lyó kat a si va tag ban, hogy in ni ad jak vá lasz -

tott né pem nek. Ézs 43, 20 (Jn 7,37; Róm 11,1–2; Mt 12,1–14) Em be ri is me ret

sze rint le he tet len, min den el kép ze lést meg ha la dó tet te ket visz vég hez az Úr

övé i ért. Mi nél na gyobb a szük ség, an nál na gyobb a se gít ség, hogy vá lasz tott

né pé nek éle te le gyen, és bő völ köd je nek. Szá mod ra is el ké szí tet te már az újat,

a te éle ted be is hoz za már aján dé ka it. Ha ma ro san lát ni fo god.

Kedd

Ezt mond ta Is ten: Le gyen vi lá gos ság! És lett vi lá gos ság. 1Móz 1,3 (Jak 1,17; Lk

21,5–6.20–24; Mt 12,15–21) Az Úr is ten el ső te rem tő cse le ke de te a vi lá gos -

ság lét re hí vá sa, a vi lá gos ság és a sö tét ség el vá lasz tá sa, el kü lö ní té se. Éles ha -

tár van a ket tő kö zött, a ket tőt nem le het össze ke ver ni vagy össze té vesz te -

ni. „…az Is ten vi lá gos ság, és nin csen őben ne sem mi sö tét ség” – ol vas suk Já -

nos el ső le ve lé ben (1Jn 1,5), Já nos evan gé li u ma pe dig Jé zus ról be szél úgy, mint

a vi lág vi lá gos sá gá ról. Is ten igé jé nek ve le já ró ja, ter mé sze tes tu laj don sá ga is

ép pen ez: át lát ha tó, meg bíz ha tó, hű sé ges, tisz ta fény for rás.

Szer da

Is ten ke zé ben van nak a föld mély sé gei, a he gyek or mai is az övéi. Zsolt 95,4

(Jn 5,5.8–9; Jn 4,19–26; Mt 12,22–32) Ma gas ság és mély ség – fi zi kai, lel ki és

szel le mi ér te lem ben egy aránt a te rem tő Is ten ha tal má nak van alá vet ve. A

ter mé szet tér ben és idő ben szé dí tő mé re tű je len sé gei, ámu lat ra mél tó erői

fö lött mint em be ri éle tünk örö mei és nyo mo rú sá gai fö lött is ő az Úr. Ez a

zsol tár Is ten di csé re té re szó lít ja fel a min den ko ri imád ko zót: is merd fel, is -

merd el és tisz teld ezt az örök is te ni fö lényt, amely ugyan ak kor ke gye lem -

mel és ir ga lom mal öle li át a min den sé get.

Csü tör tök

Csak hír ből hal lot tam ró lad, de most sa ját sze mem mel lát ta lak. Ezért vissza -

vo nok min dent, bűn bá na tot tar tok por ban és ha mu ban. Jób 42,5–6 (Lk 18,13;

Róm 11,13–24; Mt 12,33–37) Az is ten fé lő Jób sza vai ezek, aki ről be csü le tes

és fedd he tet len éle te alap ján ma ga az Úr mond ja ezt: „Nincs hoz zá fog ha tó

a föl dön…” (Jób 1,8) Gőg gel fer tő zött ke resz tény sé günk ről, ön hitt sé günk ről

ránt ja le a lep let Jób val lo má sa. Ha ez az Is ten től di csé re tet nyert em ber is

kény te len rá döb ben ni sa ját hi té nek és ki je len té se i nek ha mis sá gá ra, ak kor bi -

zo nyá ra ne kem is nagy szük sé gem van az ön vizs gá lat ra. Aho gyan Lu ther is

ír ja el ső té te lé ben: „Mi kor Urunk és Mes te rünk azt mond ta: »Tér je tek meg!«

– azt akar ta, hogy a hí vek egész éle te bűn bá nat ra té rés le gyen (Mt 4,17)”.

Pén tek

Hi szen tud ja, ho gyan for mált, em lék szik rá, hogy por ból let tünk. Zsolt 103,14

(1Kor 15,51; Lk 23,27–31; Mt 12,38–42) Az al ko tó is me ri csak iga zán sa ját al -

ko tá sát. A te rem tő Is ten is tisz tá ban van az esen dő, gyen ge, gyar ló em ber

se bez he tő sé gé vel és mu lan dó sá gá val; ezt fi gye lem be vé ve, er re „em lé kez ve”

kö ze lít hoz zá – vét ké nek meg fe le lő bün te tés he lyett – ir gal mas sze re tet tel.

Szom bat

Jaj azok nak, akik jog ta lan ren de le te ket hoz nak, mert el nyújt ják a nincs te le -

nek pe rét, meg foszt ják jo ga ik tól a nyo mo rul ta kat. Ézs 10,1–2 (Fil 2,4; 5Móz

4,27–35/36–40/; Mt 12,43–45) Mai vi lá gunk ban is szá mos pél dát ta lá lunk

ar ra, hogy anya gi vagy tár sa dal mi fö lénnyel ren del kez ve az em ber nem egy -

szer vissza él hely ze té vel, és ki zá ró lag sa ját ér de ke it tart va szem előtt szin -

te gon dol ko dás nél kül ká ro sít ja meg azt, aki nem ké pes ki áll ni jo ga i ért. A

pró fé tai szó egy ér tel mű: Is ten a meg alá zot tak és ki sem mi zet tek mel lett áll,

és szá mon ké ri az „öz ve gyek és ár vák” el len el kö ve tett bű nö ket.

g Smi dé li usz And rás

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Üdü lé sek – 5 nap fél pan zi ó val – Mis -

kolc ta pol cán: 27 500 Ft, Har kány ban:

29 000 Ft, Za la ka ro son: 26 400 Ft.

Kisbér To u rist. Te le fon: 34/352-700.

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

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

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

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

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem szep tem ber 9-én, pén te ken 14.30-

kor tart ja tan év nyi tó is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói

evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XIV., Lő csei út 32.). Az is ten tisz te -

let ige hir de tői szol gá la tát Sze me rei Já nos püs pök vég zi. Az ün ne pi ülés

rend je: meg nyi tás; rek to ri be széd; el ső éve sek fo ga da lom té te le; men to -

ri meg bí zó le ve lek át adá sa; be je len té sek; Him nusz. Ün ne pünk re sze re -

tet tel meg hív juk.

Dr. Sza bó La jos rek tor

H I R D E T É S

Re for má tus egye te mi lány kol lé gi um szál lás le he tő sé get kí nál Bu da pes -

ten. 30/319-0559.

H I R D E T É S

Is ten irán ti há lá val tu dat juk, hogy a Szent end rei Evan gé li kus Ze nei Óvo -

da szen te lé se szep tem ber 4-én, va sár nap dél után 3 óra kor kez dő dik a

szent end rei evan gé li kus temp lom ban (Bük kös part 2.). Az ünnepi al kal -

mon dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke,

va la mint Ben ce Im re, a Bu dai Evan gé li kus Egy ház me gye es pe re se szol -

gál. Sze re tet tel hív juk há la adó ün ne pünk re!

A Szent end rei Evan gé li kus Egy ház köz ség

H I R D E T É S

evangélikus élet. éled. éled?

A kö zel jö vő ben – Tóth Er nő

volt ne mes ké ri kán torta ní tó

éle té ről – meg je le nő könyv

nyom dai költ sé gé nek tá mo ga tá -

sá ra ké rem ado má nyu kat a kö -

vet ke ző bank szám la szám ra:

11656007-52967101-56000000.

Tóth Csa ba, 8960 Len ti, Zrí nyi

Mik lós u. 8/b.

H I R D E T É S


