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„A fó rum be szél ge tés leg iz gal ma sabb
kérdé se lett te hát, hogy mi ként motivál -
hatók az em be rek – és kü lö nö sen 
a fi a ta lok – a szol gá lat ra, a má sik em ber
irán ti fe le lős ség vál la lás ra.”

Krisztus-hordozó nemzedékek f 5. oldal

„Jé zus a vá lasz” – le he tett ol vas ni egy
idő ben  met ró ko csi kon,  egyéb  he -
lye ken  ki ra gaszt va.  Egyes  egy há zi
kö rök ben szo kás meg mo so lyog ni az
ilyen – pi e tis tá nak, na iv nak tar tott –
meg nyil vá nu lást,  misszi ós  ak ci ót.
Jé zus a vá lasz. De mi volt a kér dés?
– re a gál tak frap pán san né me lyek. 
Jé zus a vá lasz. Mi re? Az em ber rel,

vi lág gal, egy ház zal kap cso la tos min -
den iga zi, ége tő, alap ve tő kér dés re.
Nap ja ink ban  is  van  kér dés  bő -

ség gel:  mi  lesz  gyer me ke ink kel,  a
há zas sá gok kal, a csa lád dal, az ott hon -
nal, ha zánk kal, Eu ró pá val, az egy ház -
zal, az egész tö ré keny, vál sá got, krí -
zist meg élő nyu ga ti kul tú rá val? Csak
nem Jé zus mind ezek re a vá lasz?!
De igen. Hi szem és tu dom, hogy

ő a meg ol dás, a vá lasz: ta ní tá sa, éle -
te, vált ság ha lá la, fel tá ma dá sa; Szent -
lé lek ál ta li fo lya ma tos mun kál ko dá -
sa az aka ra ta, szán dé ka sze rint meg -
újult egy ház ál tal.
Ugyan is  őben ne,  őál ta la  jött  el

kö zénk Is ten és az ő or szá ga. Ő tet -
te vi lá gos sá, ért he tő vé, be fo gad ha tó -
vá a te rem tés ér tel mét és cél ját. Ő az,
aki ezen a föl dön a leg töb bet tet te a
baj ba ju tott, bu kott em be rért és vi -
lá gért. Ha meg té rünk hoz zá, és Lé -
lek ál tal új já szü le tünk, az ő ta ní tá sa
sze rint  élünk,  meg vál to zik,  meg -
gyó gyul  a  vi szo nyunk  egy más sal  a
csa lád ban, fe le ke ze tek, val lá sok, né -
pek kö zös sé gé ben. És en nek po zi tív
ki ha tá sa lesz a kör nye zet re, ter mé -
szet re, gaz da ság ra, po li ti ká ra.
Egy há zi  le ve le ző fó ru mun kon,  a

Fra ter ne ten né hány  hét tel  ez előtt
vi ta ala kult ki „Eu ró pa szel le mé ről”.
Né me lyek – kö zöt tük én is – azon a
vé le mé nyen van nak, hogy baj van Eu -
ró pá val, baj van a nyu ga ti ci vi li zá ci -
ó val. Má sok túl zó nak ér zik ag go dal -
ma in kat. (A dis pu ta egy hír nyo mán
in dult el: Svéd or szág ban öt éves ko -
rá ban árul ták el a „nem nél kü li nek”
ne velt fiú ne mét. Ak kor is csak azért,
mert az is ko lai be íra tás kor meg kel -
lett ad ni ezt az ada tot.)

Jo nat han Sacks brit or to dox fő rab -
bi Ró má ban, a Pá pai Ger gely Egye te -
men  2011.  de cem ber  12-én  tar tott
elő adá sá ban töb bek kö zött ezt ál lí tot -
ta: „Ma nap ság Eu ró pa sze ku lá ri sabb,
mint  a  ke resz tény ség  előt ti  Ró ma
utol só nap ja i ban, a bű nös pe dig az ag -
resszív tu do má nyos ate iz mus, ami sü -
ket a hit ze né jé re; a be szű kült ma te -
ri a liz mus, ami vak az em be ri lé lek ké -
pes sé ge i re; a nem zet kö zi vál la la tok,
ame lyek kont rol lál ha tat la nok és erő -
seb bek a nem ze ti kor má nyok nál.”
„Ha  Eu ró pa  el vesz ti  zsi dó–ke -

resz tény örök sé gét, ami ből tör té nel -
mi  iden ti tá sa szár ma zik, va la mint
iro dal ma, mű vé sze te, ze né je, ok ta -
tá sa, po li ti ká ja és gaz da sá ga leg na -
gyobb tel je sít mé nyei, el ve szí ti ön -
azo nos sá gát és nagy sá gát, ha nem is
azon nal, de még az előtt, hogy ez a
szá zad vé get ér ne.”

Egy hí res ke resz tény mon dást pa -
ra fra ze ál va:  „Mit  nyer  Eu ró pa,  ha
meg nye ri is az egész vi lá got, de el ve -
szí ti sa ját lel két? Eu ró pát az a ve szély
fe nye ge ti, hogy el ve szí ti sa ját lel két.” 
Ez  a  zsi dó  ta ní tó  vi lá go sab ban

lát ja ke resz tyén ha gyo má nyú föld ré -
szünk vé sze sen fe nye ge tő ál la po tát és
az ab ból va ló gyó gyu lás út ját, mint
sok egy há zi em ber.
Mi lyen ér de kes: a kí nai kor mány tu -

do má nyo san  ana li zál tat ja  a  nyu ga ti
kul tú ra si ker tör té ne tét. Az fog lal koz -
tat ja őket, hogy an nak el le né re, hogy
a 15. szá zad ban a kí nai tech no ló gia fej -
let tebb volt, mint az eu ró pai, mi ért
előz te meg őket a Nyu gat. A vá laszt így
fo gal maz ták meg: nem a ha di tech ni -
ka, a po li ti kai és gaz da sá gi rend szer
volt a fel emel ke dés tit ka, ha nem a kul -
tú ra szí ve, a val lás, a ke resz tyén ség. 
És mi vel Eu ró pát ma nem a ke resz -

tyén hit mo ti vál ja, ha nem a meg gaz -
da go dás, ma te ri a liz mus, a kor lát lan
fo gyasz tás, a lel ket len he do niz mus,
„a  re la ti viz mus  dik ta tú rá ja”,  ezért
van fél te ni va lónk. Az a kul tú ra be teg
vagy hal dok lik, amely mil lió szám ra
pusz tít ja el mag za ta it, tör vé nye sí ti és
pro pa gál ja a te rem tés rend jé től el té -
rő élet for má kat, szo ká so kat, és re pro -
du kál ni sem ké pes ma gát, nem hogy
gya ra pod na.
Igen, Jé zus a vá lasz. Jé zus meg hir -

det te az Or szág je len va ló sá gát. En nek
ere jé ből, tar tal má ból fa kad hat az ér -
tel mes, igaz böjt és meg té rés. Ma a böjt
nem a csa bai kol bász tól va ló időn kén ti
tar tóz ko dást je len ti, ha nem az élő Is -
ten előt ti el csen de se dést, meg té rés re
hí vá sá nak  meg hal lá sát,  gon do la ta -
ink nak, sza va ink nak és cse le ke de te ink -
nek az ige mér le gé re va ló he lye zé sét. 
Lük tet az is te ni sze re tet ezek ből a

biz ta tá sok ból:  ke ress,  zör gess,  ki -
álts! Mi ért? Mert van ki hez ki ál ta ni,
mert  a  zör ge tést  ő  ta ná csol ja,  és
meg nyí ló  aj tó val  vá la szol,  ke re sé -
sün ket  se gí ti  az  el ha gyott  ott hon
ha za hí vó ki su gár zá sa.
Jól tud ja a mi Al ko tónk, mennyei

Atyánk, hogy mi re van szük sé günk,
és azt is, hogy mi re vá gyunk. A ket -
tő nem min dig fe di egy mást. Mi vel
ő te rem tett, ő tud ja, mi vég re te rem -
tett. Csak az ál ta la al ko tott tör vény
men tén ve ze tett élet mű kö dő ké pes.
Két fé le tör vény sze rint nem le het él -
ni. Csak a „gyár tó” ál tal adott „hasz -
ná la ti uta sí tás sal” él ve mű kö dik az
éle tünk „ren del te tés sze rű en”. Az em -
be ri  vé le ke dé sek  vál toz nak,  de  a
szük ség le tek, hi á nyok és bű nök nem -
ze dék ről nem ze dék re ugyan azok, és
a vá lasz is ugyan az.
A böjt se gít kü lönb sé get ten ni a

kö zött, amit aka rok, és ami re szük -
sé gem van.

Re mi nis ce re – Gon dolj, Uram, ir -
gal mad ra! Mert te vagy a vá lasz éle -
tünk min den ége tő fel tett és ki nem
mon dott kér dé sé re.

A szer ző a Magyarországi Evangélikus
Egy há z or szá gos misszi ói lel ké sze

Jézusaválasz
g Sze ve ré nyi Já nos

„A vi ta kö vet kez mé nye ként
min den eset re jó ko ra ké sés sel,
csak dél után kez dőd he tett
meg az ere de ti na pi rend
szerin ti mun ka.”

Ülésezett a zsinat f 3. oldal

„A par la men ti dön tés nem a jo gi sze méllyé vá lás
lehető sé gé ről ha tá roz, ha nem az egy há zi stá tus
megszer zé sé ről. (…) Je len eset ben az egy há zi stá tus
el is me ré se kor ar ról van szó, hogy az egy há zak
jogosul tak lesz nek-e bi zo nyos plusz tá mo ga tá sok ra.”

Parlamenti verdikt: 32 az egyház f 4. oldal

Igei kö szön tő jé ben Gáncs Pé ter két
evan gé li u mi ké pet em lí tett pél da -
ként a be teg szál lí tás bib li ai gyö ke -
re i ről. Az el nök-püs pök így fo gal ma -
zott: „Hisszük és re mél jük, hogy a
most át adan dó au tó is hoz zá já rul hat
ah hoz,  hogy  a  men tő  sze re tet,  a
szak sze rű  or vo si  se gít ség  le he tő -
ség sze rint min dig ide jé ben, min dig
a kel lő pil la nat ban meg ér kez zék a
rá szo ru lók hoz.”
Prőh le Ger gely a men tő au tó kul -

csa it át ad va azt mond ta: a ma gyar -
or szá gi evan gé li ku sok nak olyan tör -
té nel mi kö te le zett sé gük van, mely nek
meg fe le lő en „a jó gaz dát, a jó ál la -
mot” kell se gí te ni ük. Ez zel össze füg -
gés ben utalt ar ra, hogy az Eu ró pai
Unió gaz da sá gi lag si ke res ál la ma i nak
több sé ge pro tes táns or szág. 
An nak a meg győ ző dé sé nek is han -

got adott az or szá gos fel ügye lő, hogy
az evan gé li kus egy ház nak a jó ál lam,
a jó gaz dál ko dás irán ti el kö te le zett -
sé gét olyan for má ban kell ki fe je zés -
re jut tat nia, amely ben ben ne van a
kö zös ség  dia kó nia  irán ti  el kö te le -

zett sé ge és a gya kor la ti as sá ga is. Az
ado má nyo zás sal az egy ház most azt
a szer ve ze tet se gí ti, ame lyet sújt az ál -
lam adós ság  és  a  ma gyar  gaz da ság
nyo mo rú sá ga – hang sú lyoz ta. Prőh -
le Gergely egy út tal saj ná la tát fe jez -
te ki, hogy az egy ház nem tu dott több
men tő au tót ren del ke zés re bo csá ta -
ni,  de  an nak  a  meg győ ző dé sé nek
adott han got, hogy kez det ként ez az
ado mány  is ki vá ló an  jel zi, hogy az
egy ház az em be rek fe lé for dul.
Ma gyar or szág  kor má nya  ne vé -

ben  Rét he lyi  Mik lós  nem ze ti erő -
for rás-mi nisz ter  kö szön te  meg  a
men tő au tót. Mint mond ta,  a mo -
dern, in fo kom mu ni ká ci ós tár sa da -
lom ban is meg kell ta lál ni az egy há -
zak he lyét. Em lé kez te tett ar ra, hogy
az  egy há zak nak  a  kom mu niz mus
évei után „tel je sen le he tet len, vissza -
szo rí tott, sok szor ki fi gu rá zott hely -
zet ből” kel lett vissza nyer ni ük a he -
lyü ket  a  ki lenc ve nes  évek ben,  de
ma már fon tos sze re pet ját sza nak az
ok ta tás, a szo ci á lis gon dos ko dás, a
sport  és  a  kul tú ra  te rü le tén  egy -

aránt, a Nem ze ti Erő for rás Mi nisz -
té ri um pe dig szo ros kap cso lat ban áll
az egy há zak ve ze tő i vel. 
Meg lá tá sa  sze rint  él ni  kell  „az

egy más hoz for du lás” le he tő sé ge i vel,
mert  ab ban,  hogy  „ki egyen sú lyo -
zott, jó ked vű, bi za ko dás sal a jö vő be
né ző tár sa da lom ban” él jünk, az egy -
há zak nak  is  fon tos  sze re pük  kell,
hogy le gyen. Rét he lyi Mik lós szólt ar -
ról is, hogy az egész ség ügy ben nem -
csak be teg sé gek el le ni harc fo lyik, ha -
nem a be te gek  lel két  is  gyó gyí ta ni
kell, mert „lel ki ál la po tunk és testi be -
teg sé ge ink köl csö nö sen és több szö -
rö sen egy más hoz kap csol tak”.
Cser há ti Pé ter he lyet tes ál lam tit -

kár a men tő au tó ün ne pé lyes át vé te -
le kor rá mu ta tott: „Óri á si je len tő sé -
ge  van  az  egy há zak  szol gá la tá nak,
mert ma már szin te csak tő lük vár -
hat juk, hogy olyan több le tet te gye nek
hoz zá az el lá tás hoz, ame lyet saj nos
más mó don nem tu dunk meg vá sá -
rol ni.” Fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy
az evan gé li kus egy ház el kö te le zett -
sé ge az egész ség ügy te rü le tén a múlt -
ban is meg mu tat ko zott. Hoz zá tet te:
a men tő au tó a ben ne dol go zók és az
ál ta la szál lí tott be te gek szem pont já -
ból  „hi he tet len  nagy  je len tő sé gű”,
mert  „so kan  meg él ték  már,  hogy
mi lyen ér zés egy édes anyát be ten ni
a men tő au tó ba, il let ve mi lyen ér zés
egy gyer me ket kí sér ni vagy bent fe -
küd ni egy men tő au tó ban”. 
A  gép ko csin  egyéb ként  lo gó val

el lá tott fel irat jel zi: „Ez a mentőautó
a Magyarországi Evan gé li kus Egy ház
ado má nya”.

Mentőautótadományozott
azevangélikusegyházazOMSZ-nek

„Mó zes ma ga mond ja: »Át ko zott min -
den, aki fán függ.«Ezért szi dal maz ták
kár ho zott nak,  át ko zott nak.  Ma gán
se tud se gí te ni, hogy tud na má so kon?!
De rosszul lát ták. Mert hi szen a mi fáj -
dal ma in kat hor doz ta. Kül ső lát szat ra
mint ha át ko zott vol na. Vol ta kép pen
pe dig a mi fáj dal ma in kat hor doz za.
»Azért van raj ta bün te tés, hogy bé kes -
sé günk le gyen, és az ő se be i vel gyó gyul -
tunk meg.« Ő  bűnh ődik,  mi énk  a
bé ke. Mi ha ra gí tot tuk meg Is tent, s ő
ve ze kel ér te, hogy bű ne ink től meg vált -
va bé kes ség hez jus sunk. Né ki szen -
ved ni kell, mi pe dig meg me ne kül tünk.
Mily gya lá za tos do log vol na ek ko ra
sze re te tet és ir gal mas sá got csak úgy
el fe lej te ni!”

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

(Szabó József for dí tá sa)

Se mper refor m anda

Réthelyi Miklós nemzetierőforrás-miniszter mellett Buda Annamária, egy -
há zunk diakóniai osztályának vezetője, mögötte Gáncs Péter elnök-püspök
és Prőhle Gergely országos felügyelő

b Az idén száz hu szon öt éves fenn ál lá sát ün nep lő Or szá gos Men tő szol -
gá lat (OMSZ) a ta valy in dult ál lam adós ság-csök ken tő ak ció ke re té -
ben egy tel je sen fel sze relt men tő au tót ka pott a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház tól. A több mint har minc mil lió fo rint ér té kű, em -
be ri éle te ket men tő gép jár mű kul csa it a kor mány ne vé ben Réthelyi
Miklós nem ze ti erő for rás-mi nisz ter vet te át ün ne pé lyes ke re tek
kö zött PrőhleGergelytől, egy házunk or szá gos fel ügye lő jé től feb ru -
ár 24-én a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um épü le te előtt.
Az ün nep sé gen GáncsPéter el nök-püs pök mon dott igei kö szön tőt,
majd meg ál dot ta a gép jár mű vet. Az egy ház ado má nyá ért Cserháti
Péter egész ség po li ti kai he lyet tes ál lam tit kár és MártaiIstván, az
OMSZ fő igaz ga tó ja mon dott kö szö ne tet.

f Folytatás a 3. oldalon
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El zé ard Bo uffi er-ről Je an Gio no írt
no vel lát. Tör té ne te 1913-ban kez dő dik,
ami kor Pro vance he gyei kö zött tett ki -
rán du lást. Ki et len te rü let re me rész ke -
dett, ahol a po ros fal vak el ha gyot tak és
ro mo sak vol tak, a for rá sok ki szá rad -
tak, csu pán né hány szén ége tő csa lád
ten gő dött a meg él he té sé ért küzd ve. Itt
pász tor ko dott  El zé ard  Bo uffi er.  Az
író ná la szállt meg, így lett ta nú ja an -
nak, hogy ez az em ber az zal töl töt te a
nap ja it, hogy mak ko kat ül te tett a föld -
be. Gon do san ki vá lo gat ta az egész sé -
ge se ket, az tán a vas rúd já val lyu ka kat
fúrt, majd be le tet te őket a föld be. 
1910-től kezd ve száz ezer mak kot

ül te tett így olyan he lyek re, ahol egy
kis vi zet sej tett a ta laj ban. Kö zü lük
ugyan  sok  el pusz tult  ilyen-olyan
okok mi att, de Bo uffi er ab ban bí zott,
hogy  a  meg ma ra dók ból  ha tal mas
er dő le het az évek alatt. 
A há za mel let ti fa is ko lá ban cse me -

té ket  ne velt,  és  ta nul má nyoz ta  a
bükk  és  a  nyír  tu laj don sá ga it  is.
Mind ezt  sze rény  vissza vo nult ság -
ban, már-már ti tok ban tet te.

* * *

Éle tem ben egy re sza po rod nak az utol -
só ta lál ko zá sok. A bú csú zás kor os to -
ba mon da to kat mon dunk va la mi fé le
kö vet ke ző al ka lom ról, és hogy foly tat -

juk majd, mi köz ben tud juk, so ha nem
lesz  ilyen. Ta lán meg kel le ne  ta nul -
nunk, hogy oly kor bát ran mer jük ki -
mon da ni a vég ső bú csú sza va it. 
Pál  utol já ra  ta lál ko zik  az  efe zu si

gyü le ke zet pres bi te re i vel. Hosszú időt
töl tött  egy kor kö zöt tük,  kü lön le ges
ese mé nye ket él tek át kö zö sen, együtt
szen ved tek sok fé le harc ban. Efe zus -
ban sza bá lyos kis há bo rú ala kult ki a
ke resz tyén ség meg je le né se kor. A Pál
ta ní tá sa men tén for má ló dó új gyü -
le ke zet nek meg kel lett küz de nie a vá -
ros  Ar te misz-kul tu szát  ki szol gá ló
öt vö sök kel.  Sok  lát vá nyos  jel,  sok
nagy sze rű élet for du lás tör tént ak kor
ott.  Akik kel  Pál  most  ta lál ko zik,
tár sai vol tak mind eb ben.
Tud ja,  hogy  vég leg  bú csúz nak.

Ugyan ak kor mind egyi kü ket át fű ti a
kül de tés lel ke se dé se. „Én a Lé lek től
kény sze rít ve me gyek” – mond ja Pál. 

* * *

Öt év telt el, mi re új ra ar ra a táj ra ke -
ve re dett az író. Köz ben vé gig har col -
ta  az  el ső  vi lág há bo rút.  El zé ard
Bouffi er  azon ban  nem  vett  tu do -
mást a vi lág dol ga i ról, ül tet te a fá kat
ren dü let le nül. Köz ben mes ter sé get
vál tott, bá rá nyok he lyett mé hek kel
fog lal ko zott. Fái azon ban va ló ban er -
dő vé nőt tek. Tölgy, bükk és nyír. 
Mi vel mind ez las san zaj lott le, az

em be rek azt hit ték, ter mé sze tes je -
len ség gel van dol guk. 1933-ban meg -
je lent egy vad őr, aki fi gyel mez tet te a
fá kat ül te tő em bert, hogy ne gyújt -
son tü zet, ne hogy a ter mé szet e szép
te rem té sét tönk re te gye. 1935-ben hi -

va ta los kül dött ség vizs gál ta meg a tá -
jat, sze ren csé re nem tet tek sem mit,
de ál la mi el len őr zés alá von ták az er -
dő sé get. A má so dik vi lág há bo rú ki -
tö ré se kor ugyan ki vág tak né há nyat az
1910-ben ül te tett fák ból, de mi vel túl -
sá go san messze esett a fő utak tól, ez
nem tűnt gaz da sá gos nak. 
El zé ard  Bo uf fi er  ek kor  on nan

har minc ki lo mé ter re foly tat ta ál dá -
sos  te vé keny sé gét, mit  sem  tud va
mind er ről. 

* * *

Pál kül de té sé ben va la mi ha son lót él
át.  „A Szent lé lek vá ros ról vá ros ra
bi zony sá got tesz”, és ő en nek az út nak
az em be re. Mi az, ami ar ra kény sze -
rí ti, hogy el éget ve az éle tét to vább -
vi gye az evan gé li u mot? Van va la mi
olt ha tat lan szen ve dély en nek az em -
ber nek  az  éle té ben.  Más,  mint  a
pró fé tá ké: ők üze ne te ket kap tak, fe -
dez tek fel, és azt mond ták el min den -
ki nek, de Pál a ka pott hír rel be jár ja
az ak kor is mert vi lág nagy ré szét. Ha -
jó ra ül, uta zik, kész szen ve dé se ket át -
él ni,  több ször  ke rül  élet ve szély be.
Olyan,  mint  egy  fa ül te tő  em ber.
Nem tud ja, mi lesz az el mon dott sza -
vak kal, a ta lál ko zá sok kal, ige hir de té -
sek kel. Csak te szi a dol gát. Az er dőt
pe dig Is ten re bíz za. 
És ta lán őt is, mint a fa ül te tő em -

bert, bol dog gá te szi mind ez.

* * *

A há bo rú utá ni évek ben fe je ző dik be
a tör té net. Ad dig ra a he gye ket ha tal -
mas er dő sé gek bo rí tot ták már. For rá -

sok fa kad tak, ma da rak lak tak a lom -
bok kö zött, és vissza tér tek az em be -
rek. Kö zel tíz ezer em ber kö szön het -
te El zé ard Bo uffi er-nek bol dog lak he -
lyét. A táj ra vissza tért a re mény. 
„Ami kor  ar ra  gon do lok,  hogy

egyet len em ber – pusz tán a sa ját tes -
ti és lel ki erő i re tá masz kod va – Ká -
na ánt va rá zsolt eb ből a si va tag ból,
úgy lá tom, bár hogy is van, em ber nek
len ni cso dá la tos. De ami kor fel mé -
rem, hogy mi cso da áll ha ta tos ság, lel -
ki  nagy ság  és  mi nő  szen ve dé lyes
nagy lel kű ség  kel lett  ah hoz,  hogy
er re az ered mény re jut has son, ha tal -
mas tisz te le tet ér zek az öreg, ta nu -
lat lan pa raszt em ber iránt, aki eme
Is ten hez mél tó mű vet vég hez vit te”
– ír ja Je an Gio no.

* * *

Pál fa ül te té se va ló já ban Is ten fa ül te té -
se. Ő va la mi mély szen ve déllyel ke resi
az em bert. Nem átall ja az ő apos to lát
fel ál doz ni eb ben a mun ká ban. Tud ja,
hogy aho vá sza va el ér, ott re mény és
bol dog ság nő föl. Ott for rá sok fa kad -
nak. Oda be köl tö zik az élet. 
Az efe zu si ak ki kí sé rik Pál apos tolt

a ki kö tő be. A ha jó el in dul Je ru zsá lem
fe lé. So ha töb bé nem ta lál koz nak. Is -
ten mun ká ja azon ban össze kö ti őket.
A szó, amely nek szol gái, nem csu pán
a vá ro sok éle tét for dít ja át, ha nem az
övé két is. A szó, amely nek szol gái, az
örök ké va ló ság hoz kö ti mind nyá ju kat. 
Le het, hogy a fa ül te tő em ber nem

lát ja meg az er dőt. De ez ta lán nem
is fon tos.

g Ko czor Ta más
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Egy há zunk ban a fel ügye lői szol gá lat -
nak a rég múlt ra vissza nyú ló tra dí ci ó -
ja  van.  Ter mé sze tes  mind annyi unk
szá má ra  a  pa ri tás  el ve,  vagyis hogy
min den egy ház kor mány za ti szin ten a
lel kész  ve ze tő  (gyü le ke ze ti  lel kész,
es pe res, püs pök) mel lett ott áll a fel -
ügye lő, és vég zi sa já tos kül de té sét. Az -
az fel ügye li az egy ház ban fo lyó mun -
kát, tár sa a lel kész nek a dön té sek ben,
a mun ká ban, az imád ság ban, s olyan
szem szög ből fi gye li, irá nyít ja, se gíti a
kö zös ség éle tét, amely el tér a lel kész
meg kö ze lí té sé től, hi szen a lel kész spe -
ci á lis kép zé se és el kö te le zett sé ge azt is
je len ti, hogy az élet nek egy bi zo nyos,
be ha tá rolt te rü le tén mo zog. 
Nem  egy sze rű en  ar ról  van  szó,

hogy több szem töb bet lát, ha nem ar -
ról, hogy a mun kát és a fe le lős sé get
meg kell osz ta ni, a fel ada tok ban pe -
dig össze kell fog ni. Van nak te rü le tek,
ame lye ken  a  kö zös ség  egyik  vagy
má sik ve ze tő je ké pes ér dem ben te vé -
keny ked ni,  és  van nak,  ame lye ken
szük ség van a kol lek tív böl cses ség re
és együt tes fel lé pés re. 

Bi zo nyá ra van elő nye és van hát -
rá nya  a  pa ri tá sos  ve ze tés nek,  szá -
munk ra azon ban ez a meg szo kott és
mű kö dő ké pes tra dí ció. Ahogy an nak
is két ol da la van, hogy az egyik „fi -
ze tett, fő ál lá sú al kal ma zott”, a má sik
pe dig ön kén tes mun kát vé gez, mun -
ka vál la lói  kö te le zett ség  nél kül.  A
fe le lős ség  azon ban  egy for ma,  hi -
szen nem a mun kál ta tó szá mol tat el,
ha nem a nyáj ve ze té sé re man dá tu -
mot adó Jé zus Krisz tus, az egy ház
ura. Aki – ve ze tő ként – töb bet ka -
pott, at tól töb bet is kér nek szá mon
az utol só íté let nap ján. 
Egy há zunk nak – sok min den más

mel lett – új ra vé gig kell gon dol nia a
fel ügye lői tiszt ség lé nye gét, man dá -
tu mát, cél ját, hogy az er re meg vá lasz -
tott  és  be ik ta tott  sze mé lyek mél tó
mó don, az egy ház épí té sét szol gál va
tud ják be töl te ni hi va tá su kat. 
Mind ezek  alap ján  ter mé sze tes,

hogy a fel ügye lő ik ta tá sa ugyan az zal
az in dít ta tás sal és lel kü let tel tör tén -
jék, mint a lel kész be ik ta tá sa. Ezért
nem kér dés, hogy ün ne pi is ten tisz -

te let ke re té ben zaj lik a fel ügye lő ik ta -
tás – így a be ik ta tan dó nak és a kö zös -
ség nek sem le het az az ér zé se, hogy
a lel kész mel lett a fel ügye lő má sod -
ren dű. 
Két fé le for ma ke rül het szó ba. Az

egyik az, ami kor a ket tős el nök sé get
együtt ik tat ják be. Ilyen al kal mak ra
több nyi re  az  ál ta lá nos  vá lasz tá sok
után ke rül sor. A má sik for ma, ami -
kor a fel ügye lőt kü lön ik tat ják be –
nem egy szer  ép pen  az  el nök tár sa
szol gá la tá val. 
Az is ten tisz te let li tur gi kus ke re te az

evan gé li um szol gá la tá ról szó ló al ka lom
szö ve ge it tar tal maz za. Nem vé let len
ez, ha nem na gyon is tu da tos. A fel -
ügye lő is – sa já tos kül de té sé vel – az
evan gé li um szol gá la tá ra hi va tott, csak
nem az ige hir de tés re. A szol gá la tok le -
he tő sé ge azon ban igen szé les kö rű. 
Jól  fe je zi  ki  mind ezt  az  a Ky rie

imád ság, amelyet a meg vá lasz tott fel -
ügye lő mond az is ten tisz te let be ve -
ze tő ré szé ben: „Úr Jé zus Krisz tus, aki
ta nít vá nyo kat hív tál el, hívj és küldj
en gem is! Uram, ir gal mazz! Úr Jé zus
Krisz tus, aki szol gá la t ra küld ted ta -
nít vá nya i dat, adj erőt a tő led ka pott
fel adat hoz! Krisz tus ke gyel mezz! Úr
Jé zus Krisz tus, aki meg té rés re hí vod
né pe det, se gíts, hogy esz kö zöd le hes -
sek egy há zad úju lá sá ban! Uram, ir -
gal mazz!”
Ugyan ezt  a  gon do la tot  erő sí ti  a

fel ügye lői  es kü  szö ve ge  is:  „…es kü -
szöm  az  élő  Is ten re,  aki  Atya,  Fiú,
Szent lé lek, Szent há rom ság egy igaz Is -
ten,  hogy  egy ház me gyei/egy ház ke -

rü le ti fel ügye lői tiszt sé gem ben egy há -
zunk tör vé nyes rend jét meg tar tom és
meg tar ta tom;  egy ház me gyénk  kor -
mány zá sá ban igaz sá go san és rész re haj -
lás nél kül já rok el; egy ház me gyénk bel -
ső bé ké jét biz to sí ta ni igye ke zem; gyü -
le ke ze te ink  éle tét,  in téz mé nye i nek
mű kö dé sét és anya gi ja va ik ke ze lé sét
el nök tár sam mal együtt irá nyí tom és
el len őr zöm; a lel ké sze ket és mun ka tár -
sa i mat kö te les sé gük tel je sí té sé ben tá -
mo ga tom; tiszt sé gem mel já ró fel ada -
ta i mat leg jobb tu dá som sze rint hű sé -
ge sen tel je sí tem. Is ten se gít sen en gem
er re. Ámen.” 
A fel ügye lő ik ta tás az egy ház me gye

vagy egy ház ke rü let gyü le ke ze te i nek
nem  csu pán  ün ne pe,  ha nem  kon -
cent rál tan  is  az  imád ság  al kal ma.
Azért az em be rért imád ko zunk, aki -
nek  egész  mun ká ját  át  kell,  hogy
has sa  az  imád ság  lel kü le te,  hi szen
nem csak gya kor la ti fel ada tok vár nak
rá, ha nem az imád ság szol gá la ta is. 
A fel ügye lő ik ta tás hoz nem csu pán

meg szo kot tan, ha nem lé nye ge sze rint
hoz zá tar to zik az úr va cso ra vé tel aján -
dé ka. Erő fe lett va ló út vár a be ik ta -
tott ra – szük sé ge van hát az élet ke -
nye ré re és ita lá ra. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Hogyanindítjukútjukraazegyházmegyei
ésegyházkerületifelügyelőket?

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

Sze re tő Atyánk! Há lát adunk most itt
előt ted, mert nem néz ted hi á ba va ló
éle tün ket, ha nem szol gai for mát öl -
töt tél, le tet ted te rem tő di cső sé ge det,
és le ha jol tál hoz zánk. Hall gass meg
most  ben nün ket  ke gyel me sen,  és
for dítsd imád sá gun kat ál dá sunk ra,
hogy ná lad hi tet, böl cses sé get és jó -
aka ra tot ta lál junk!
Kö nyör günk hoz zád köz tünk hang -

zó igé dért, szent sé ge i dért, me lyek kel
élünk, egy há zad hi té ért, or szá god el -
jöt té ért, hogy ígé re ted, me lyet vá lasz -
tot ta id nak ad tál, erős vár ként őriz ze
né pe det min den pró ba té te lé ben.
Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért, an -

nak tag ja i ért, hogy akik kö zöt tünk ke -
re sik ar cod fé nyét, a test vé ri kö zös ség -
ben és sza vad tisz ta hang já ban hit tel
meg lás sák azt. Kö nyör günk az ige hir -
de tő i ért egy há zunk ban és egész egy -
há zad ban. Áldd meg őket Szent lel ked -
del, hogy min den al ka lom mal, ami kor
szól nak, te szólj ál ta luk. Áldd meg a
szol gá la tod ra ké szü lő ket, a gyü le ke -
ze te ink be szup li ká ci ós szol gá lat ra in -
du ló teo ló gus hall ga tó kat, az őket fel -
ké szí tő ta ná ro kat és az őket fo ga dó
gyü le ke ze te ket alá zat tal, egy más irán ti
kész ség gel és test vé ri lé lek kel, hogy
mai gyer me ke ink nek maj dan ál dott
lel ké szei le gye nek!
Kö nyör günk be te ge in kért, a be te -

ge i ket ápo ló kért, a sze ret te ik mi att ag -
gó dó kért. Eléd visszük sze gé nye in ket,
a hi tü kért ül dö zött hit test vé re in ket,
baj ba ju tott em ber tár sa in kat, el sze gé -
nye dő hon fi tár sa in kat. Légy ol tal ma
azok nak,  aki ket mi  csak  szán ni  tu -
dunk,  de  meg men te ni  nem!  Légy
meg tar tó ja  azok nak,  akik ma guk ra
ma rad tak  ki szol gál ta tott sá guk ban!
Légy meg őr ző igé je azok nak, akik éhe -
zik és szom jaz zák az igaz sá got!
Kö nyör günk  ön ma gun kért,  kö -

zös sé günk ben,  csa lá dunk ban,  kör -
nye ze tünk ben va ló han gos és csen -
des ta nú ság té te lün kért: adj egy más
fe lé nyi tott szí vet, min den hely zet ben
va ló  kész sé get  és  tö rek vést  ar ra,
hogy egy mást meg hall gas suk, meg -
ért sük és tá mo gas suk!
Kö nyör günk  Ma gyar or szá gért,

né pün kért és ve ze tő in kért. Böl cses -
sé ged re bíz zuk e vi lág ha tal ma sa it:
őrizd meg őket ha tal muk ret te ne tes
csap dá já tól! Sze re te ted re bíz zuk e vi -
lág ki csi nye it: nyisd meg ne kik igéd
el nem apa dó for rá sát!
Kö nyör günk egy há zunk tiszt ség -

vi se lő i ért:  pres bi te re kért,  fel ügye -
lő kért, mun ka tár sa kért, meg vá lasz -
tott  és  név te len  szol gá i dért:  őrizd
meg őket az ön ma guk előt ti te kin tély
ve sze del mé től,  és  légy párt fo gó juk
szol gá la tuk ban, hogy raj tuk ke resz -
tül a te di cső sé ged ra gad jon ma gá val
mind annyi un kat!
Kö nyör günk min den jó- s bal sor -

sunk ban ke gyel me dért, meg men tő
igé dért és igéd vi lá gos sá gá ért: üd vö -
zíts min ket aka ra tod sze rint, Jé zus
Krisz tus Urunk ál tal! Ámen.

Oratio
œcumenica

b Bár ki kér dez het né, mi ért írunk es pe re sik ta tás ról vagy fel ügye lő ik ta -
tás ról, kit ér de kel ez la punk ol va sói kö zül. Elég er ről a szak má nak és
a bel ső egy há zi kör nek tud ni, ne ter hel jünk ve le má so kat. Még is tol -
lat ra ga dok, s en nek ket tős oka van. Az el ső ok az, hogy a kö zel jö vő -
ben – az ál ta lá nos tiszt újí tás kap csán – kö zel húsz fel ügye lő ik ta tá -
sá ra ke rül sor. A má sik ok: a Liturgikuskönyvmá so dik kö te tét úgy sze -
ret nénk a hasz ná lók ke zé be ad ni, hogy min den fe je ze té hez le gyen egy
kis hát tér anyag – in for má ci ó ként, ma gya rá zat ként, el gon dol kod ta -
tó vagy me di ta tív anyag ként. 

e v a n g e l i k u s e l e t . h u
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„Kö ze líts!”– e fel szó lí tás kö rül for gott
min den a nap so rán, még a KIE-ká -
vé ház  is  ez zel  a mot tó val  in vi tál ta
ven dé ge it egy ká vé ra, te á ra, ha rap ni -
va ló ra. S bár a mint egy há rom száz fi -
a tal egé szen kü lön bö ző tá vol sá gok -
ból ér ke zett a Szél ró zsa-elő ta lál ko zó -
ra  –  Oros há zá ról,  Bu da pest ről,
Szom bat hely ről,  Sop ron ból,  hogy
csak  né há nyat  em lít sünk  –, még is
egé szen kö zel ke rül het tek egy más -
hoz, Jé zus Krisz tus hoz és a Fo nyód -
li ge ten jú li us 18–22-én ese dé -
kes nagy nyá ri ta lál ko zó hoz.
A nyi tó áhí ta tot a he lyi lel -

kész, Czön dör ist ván tar tot -
ta,  majd  Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti  (Du nán tú li)  Egy -
ház ke rü let püs pö ke osz tot ta
meg  gon do la ta it  az  egy be -
gyűl tek kel a kö zel és tá vol fo -
gal má val kap cso lat ban. Ho -
gyan  je len nek  meg  ezek  a
min den na pi ta pasz ta la ta ink -
ban, az em ber is ten ke re sé sé -
ben és az Is ten em ber ke re sé -
sé ben?  Ho gyan  le het sé ges
ma a kö ze le dés? Mi től nyí lik
vagy csu kó dik az a bi zo nyos
aj tó, amely a kö zel sé get se gíti
vagy gá tol ja? Ho gyan le het -
sé ges, hogy egy szer re kö ze -
li nek  és  tá vo li nak  érez zük
az Is tent, az em be re ket, a kap cso la -
ta in kat?
Mind ezek a kér dé sek nem csak el -

hang zot tak, ha nem a meg vá la szo lá -
suk ra is irá nyult tö rek vés, hi szen a
fel ve tő dő  kér dés kö rök ről  kis cso -
port okban is le he tő sé gük volt be szél -
get ni a je len lé vők nek. A prog ra mot
ze ne i leg az Aga pé teo ló gus-ze ne kar,
a he lyi gos pel kó rus mű so ra, a Ko rál-
szi get együt tes re per to ár ja, a bony há -
di  Gáb ri el ze ne kar és  a  Szél ró zsa
Band szí ne sí tet te. 
A gyer me kek is tar tal ma san tölt -

het ték ide jü ket a ját szó ház ban tar tott
kéz mű ves-fog lal ko zá son, a na gyob -
bak pe dig a tram bu li non va ló ug rá -
lás sal ve zet het ték le ener gi á i kat. Az
úgy ne ve zett le he tő sé gek pi a ca is te -
ret ka pott egé szen mi ni for má ban;
ezt a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If -

jú sá gi Szö vet ség, a Vak misszió és a
Sa rep ta  Bu dai  Evan gé li kus  Sze re -
tet ott hon hasz nál ta ki a be mu tat ko -
zás ra.  S  ha  va la ki  tar tal mas  ol vas -
mánnyal  sze re tett vol na ha za tér ni,
meg vá sá rol hat ta  a  Lu ther  Ki adó
stand já nál.
A na pi gon do la tok le zá rá sa ként a

részt ve vők nek  Grend orf Pé ter an -
gyal föl di lel kész nyúj tott lel ki táp lá -
lé kot. Zá ró áhí ta tá ban össze kap csol -
ta  az  elő ta lál ko zó  té má ját  a  nyá ri

nagy ta lál ko zóé val, s út ra va ló ként el -
mond ta, hogy Is ten hez va ló kö ze le -
dé sünk, az őrá va ló „zoo mo lá sunk”
se gít sé gé vel át hi dal ha tunk min den
tá vol sá got, le gyen szó idő ről, ki lo mé -
ter ről  vagy  kap cso la ta ink ban  ész -
lel he tő tá vo lo dás ról. 
Az bi zo nyos, hogy az elő ta lál ko -

zó jó al kal mat adott nagy be szél ge -
té sek re, az is me ret len is me rő sök kel
va ló ta lál ko zás ra, és egy más ra mo -
so lyog hat tak a ré gi, de rit káb ban ta -
lál ko zó barátok. A részt ve vők nek a
min den na pok ká o szá ból ki sza kad -
va ré szük le he tett a kö zös ség él mé -
nyé ben, elő re ve tít ve mind azt, amit
a nyá ri fo nyód li ge ti ta lál ko zó nyújt -
hat  szá muk ra.  Mind eb ből  me rít -
sünk, és ta lál koz zunk 2012 jú li u sá -
ban a Ba la ton-par ton! 

g LKG

Távolésmégisközel
Szél ró zsa-elő ta lál ko zó februári szélben

b Ba la ton bog lár – mint min den más ba la to ni te le pü lés – ilyen kor feb -
ru ár ban egé szen ki halt nak tű nik a nyá ri for ga tag hoz ké pest. Feb ru -
ár 25-én, szom ba ton azon ban sok-sok em ber egy kö zös cé lért uta zott
a ma gyar ten ger part já ra, hogy a Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if -
jú sá gi ta lál ko zó han gu la tát fel ele ve nít se. A kis vá ros sport cent ru mát
ének szó val, ne ve tés sel, a ta lál ko zá sok örö mé nek za já val, csen des imád -
sá gok kal töl töt ték meg a részt ve vők és a szer ve zők.

A zsi nat ér de mi mun ká ja hosszú –
több mint két órás – vi tá val kez dő -
dött. Két be ad vány is ér ke zett ugyan -
is a tes tü let hez, ame lyek ben az elő -
ző ülés sza kon mó do sí tott vá lasz tá si
tör vényt sze ret ték vol na há rom he -
lyen  is  meg vál toz tat ni.  A  dis pu ta
vé gez té vel mind egyik mó do sí tó in -
dít vány ról kü lön-kü lön sza va zott a
zsi nat, és mind há rom ese té ben úgy
dön tött, hogy nem kí ván ja új ra meg -
tár gyal ni a már el fo ga dott tör vényt,
így nem ve szi nap irend jé re a be ad vá -
nyo kat. A vi ta kö vet kez mé nye ként
min den eset re jó ko ra ké sés sel, csak
dél után kez dőd he tett meg az ere de ti
na pi rend sze rin ti mun ka. 
El ső ként a szlo vák test vér egy ház -

zal  meg kö ten dő  part ner szer ző dés
szö ve gét tár gyal ták meg a kül döt tek.
A part ner kap cso lat igé nyé vel a szlo -
vák fél lé pett fel, és a kez de mé nye zést
egy há zunk  ve ze té se  nyi tot tan  fo -
gad ta. A szer ző dés szö ve gét  szé les
kör ben  egyez tet ték,  míg  mind két
fél szá má ra el fo gad ha tó vá vált. A szö -
ve get a zsi nat is jó vá hagy ta, így a kö -
ze li jö vő ben a két fél ün ne pé lye sen
alá ír hat ja a do ku men tu mot.
A  kö vet ke zők ben  több  or szá gos

mun ka ági bi zott ság el nö ké nek je len -
té sét  vet te  na pi rend jé re  a  zsi nat,
majd ki vé tel nél kül mind egyik be szá -
mo lót el fo gad ta. 

Az egy ház ve ze té sé nek rég óta fej -
fá jást oko zó aszó di kas tély ügyét in gat -
lan cse re  old hat ja  meg.  Az  előz mé -
nyek hez tar to zik, hogy a Lu ther Ott -
hon  –  Szak kol lé gi um  épü le té nek,
amely  az  Evan gé li kus  Di ák ott ho ni
Ala pít vány tu laj do ná ban van, ál la ga
na gyon le rom lott, a ház je len tős fel újí -
tás ra és át ala kí tás ra szo rul. A haj dan
mun kás őr lak ta nya ként  funk ci o ná ló,
Bu da pest XI II. ke rü le ti in gat lant sze -
ret né most meg vá sá rol ni egy be fek te -
tő, aki fel aján lot ta, hogy ha az egy ház
el ad ja ne ki, ak kor ő – en nek fe jé ben –
egy ar ra al kal mas tel ken fel épít egy új,
het ven nyolc fő be fo ga dá sá ra szol gá ló
kol lé gi u mot. Nos, ép pen ség gel vol na
egy min den szem pont ból meg fe le lő -
nek tű nő te lek, amely frek ven tált he -
lyen,  egye te mek  kö ze lé ben,  a  Ma -
gyar tu dó sok kör út ján ta lál ha tó. A te -
rü let je len le gi tu laj do no sa azon ban a
ma gyar ál lam – az evan gé li kus és a re -
for má tus egy ház nak, il let ve az öku me -
ni kus ta nács nak ki lenc ven ki lenc év re
szó ló hasz ná la ti jo ga van a te rü let re… 
Egy há zunk  ve ze té se  több  mint

egy éve kez dett tár gya lá so kat a Ma -
gyar  Nem ze ti  Va gyon ke ze lő  Zrt.-
vel (MNV) ar ról, hogy az egy há zunk
tu laj do nát ké pe ző, rossz ál la pot ban
lé vő  aszó di  Pod ma nicz ky-kas télyt
–  amely nek  csak  az  őr zé se  éven te
több mil lió fo rint ba ke rül – szí ve sen

el cse rél né a Ma gyar tu dó sok kör út -
ján ta lál ha tó in gat lan ra, hogy ott a
kol lé gi um fel épül hes sen. Az MNV
Zrt. nem zár kó zik el az in gat lan cse -
ré től, amellyel egy há zunk két le gyet
is üt het ne egy csa pás ra. En nek kö -
szön he tő en ugyan is egy részt vég re le -
ke rül ne egy há zunk vál lá ról a rossz ál -
la gú,  sok  pénzt  fel emész tő  kas tély
fenn tar tá sá nak a  ter he, más részt a
kol lé gi um ré gi épü le té nek el adá sá val
le he tő vé vál na egy új kol lé gi um fel -
épí té se kom for tos, mo dern szo bák -
kal, ven dég szo bák kal. 
A ter ve zett kol lé gi um fel épí té sé nek

ter vét sem a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus  Egy ház,  sem  a  Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa nem
ki fo gá sol ta. Rá adá sul – to váb bi for rást
be von va – a tel ken, il le tő leg az új in -
gat lan ban le he tő ség nyíl na még egy
kon fe ren cia-köz pont ki ala kí tá sá ra is. 
Az in gat lan cse rét és a Lu ther Ott -

hon – Szak kol lé gi um új épü le té nek
fel épí té sét a zsi nat tá mo gat ta. 
Újabb  je len té sek  meg hall ga tá sa

és el fo ga dá sa után in téz mény ala pí tá -
sok  ügyé ben  ha tá ro zott  a  zsi nat:
Kis kő rös, La jos ko má rom, Rá kos ke -
reszt úr, Solt vad kert és Szar vas kí ván
evan gé li kus  óvo dát,  il let ve  is ko lát
ala pí ta ni. A tes tü let mind az öt eset -
ben zöld utat adott a ter vek nek.
Az ülés szak utol só részében még

egy el vi vi tát foly tat tak le a zsi nati
kül döt tek az in téz mé nyi tör vénnyel
kap cso lat ban, vé gül egy há zunk 2012.
évi  költ ség ve té sé nek vi tá ja  zár ta  a
zsi na ti  ülés sza kot.  Az  or szá gos
szám ve vő szék el nö ke sze rint a költ -
ség ve tés le he tő sé get nyújt a ki egyen -
sú lyo zott gaz dál ko dás ra, ezért el fo -
ga dás ra ja va sol ha tó. A zsi nat rö vid
vi ta után – 10,2 mil li árd fo rin tos be -
vé te li  és  ki adá si  elő irány zat tal  –
egy há zunk 2012. évi költ ség ve té sét
42 igen és 2 nem sza va zat tal, 2 tar -
tóz ko dás mel lett el fo gad ta. 

g Kiss Mik lós

Ideielsőüléséttartottaazsinat
b Ün ne pé lyes ak tus sal kez dő dött az el múlt hét pén te kén a Ma gyar or -

szá gi Evan gé li kus Egy ház Zsi na tá nak 2012. évi el ső ülé se a fa so ri evan -
gé li kus gim ná zi um dísz ter mé ben. A két na pos ülés nyi tá nya ként
ugyan is át ad ták azt a tel je sen fel sze relt men tő au tót, ame lyet egy há -
zunk aján lott fel az Or szá gos Men tő szol gá lat ré szé re. A zsi nat na pi -
rend jén egyéb ként az or szá gos mun ka ági bi zott sá gok el nö ke i nek je -
len té sei sze re pel tek, va la mint el fo ga dás ra várt egy há zunk 2012. évi
költ ség ve té si tör vé nye. Tár gyal ta to váb bá a tes tü let a szlo vák test vér -
egy ház zal kö ten dő part ner szer ző dés szö ve gét, és több egy há zi in téz -
mény ala pí tá sá nak is zöld utat adott. A zsi nat na pi rend re vet te a há -
nya tott sor sú aszó di kas tély ügyét is, és im már re mény van ar ra, hogy
vég re-va la há ra ren de ző dik ez a hosszú évek óta hú zó dó ügy.

A men tő-ak ci ó hoz ké szí tet tem egy saj -
tó anya got, amely ben a Finn ká té ból
volt ol vas ha tó egy rész let ar ról, hogy
mi ről is szok ták meg is mer ni az evan -
gé li ku so kat. A szö veg sze rint az evan -
gé li ku sok „nyi tot tak, kö zös sé gi em be -
rek, akik nem sze re tik a szél ső sé ge ket,
vi dá mak, ha tá ro zot tak, de komp ro -
misszum ké sz ek, sze re tik az éne ket, a ze -
nét és a kul tú rát, össze tar ta nak”.

2012. feb ru ár 24-én pél da ér té kű
dol got tet tünk. Az ál lam adós ság
csök ken té sé re fel aján lot tunk az Or -
szá gos Men tő szol gá lat nak egy tel je -
sen fel sze relt ro ham ko csit, amely
ezen túl Bu da pest ii. ke rü le té ben tel -
je sít majd szol gá la tot. A men tő au tó
át adá sa va ló ban meg mu tat ta az
evan gé li ku sok vi lág fe lé nyi tott sá gát
és azt, mennyi re kö zös sé gi em be rek is
va gyunk, mennyi re tu dunk se gí tő ké -
szek és ha tá ro zot tak len ni bi zo nyos
kér dé sek ben. Én ott, azon az át adón

büsz ke vol tam ar ra, hogy a Lu ther
Már ton egy ház újí tó mun ká ja nyo -
mán já ró egy ház tag ja le he tek.

Az tán az át adó hoz kap cso lód va a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Zsi na ta is ülé se zett. Az ott ta pasz tal -
tak azon ban egy ből vissza rán gat tak a
föld re: pa rázs vi ta, iga zi iszap bir kó zás
volt ott. Ér dek el len té tek fe szül tek egy -
más nak, komp ro misszu mok ra kép te -
len ség gel, az össze tar tás, össze tar to zás
leg ki sebb je lét sem mu ta tó ma ga tar tás -
sal ta lál tam ma gam szem be. Nem
kí vá nok be le men ni a vi ta rész le te i be,
csak annyit mon da nék ró la, hogy az
után az ün nep után mél tat lan volt
min den szó és mon dat, ami ott több
órán ke resz tül sor já zott.

Rá adá sul az iga zán fon tos dol gok -
ra most sem ju tott kel lő idő, te hát nem
az a ba jom, hogy zsi na ti atyá ink és
anyá ink vi táz nak kér dé sek ről, és meg -
vizs gál ják őket, ha nem csak az a ba -

jom, hogy mint a ku tya a far kát, úgy
ker ge tik egy mást, szi szi fu szi mó don, vég
nél kül, ér tel met le nül dön te nek ide-
oda. Ko ráb ban meg sza va zott dön té se -
ket vissza von ná nak, ko ráb ban vissza -
von ta kat meg új ra meg sza vaz ná nak.
Szé gyell tem ma gam, és nem vol tam
büsz ke az evan gé li kus sá gom ra.

Ez zel a nap pal az tán új ra drasz ti -
kus kont raszt ban állt a kö vet ke ző
na pom, ami kor is a Szél ró zsa-elő ta lál -
ko zón jár tam, Ba la ton bog lá ron, há -
rom száz fi a tal kö zött. Erőt adó és fel -
töl tő volt a kö zös di cső í tés, az áhí ta tok
és az elő adás hall ga tá sa, majd az
utá na kö vet ke ző be szél ge té sek is. És
min den ki mo soly gott, csil log tak a sze -
mek, gyer me kek tán col tak, fi a ta lok
éne kel tek, cin ko san össze ka csin tot -
tunk, meg ölel tük egy mást, kö ze led -
tünk, kö zel ke rül tünk egy más hoz.

Össze gyűl tünk is ten igé je kö ré, és
együtt, kö zö sen ke res tük a vá la szo kat

a kér dé sek re. itt új ra az iga zi evan -
gé li kus ság ér zé se jött elő ben nem.

Ha az egy ház eme két ar cát né zem
te hát, ak kor én sem mi képp nem sze -
ret nék a zsi na ti arc ré sze se len ni. És
nem me he tünk el e mel lett szó nél kül!
Azt gon do lom, hogy éle tünk min den
hely ze té ben is ten gond vi se lé se bi zo -
nyos sá gá nak kell a meg ha tá ro zó nak
len ni, s nem a ma gunk ere jé ben, ha -
nem is ten ben kell bíz nunk. Ez ott nem
volt meg. Éb red je tek fel, Test vé rek! Ti
tény leg ilyen egy há zat akar tok?

Én nem, és sze ret nék azon az úton
vé gig men ni, ame lyet Jé zus Krisz tus je -
lölt ki. Elő ször is az em mau si ta nít -
vá nyok kal lép del ve, em ber tár sa ink
mel lé áll va hir det ni azt, hogy is ten
sze re te te min dent meg előz, és ki fogy -
ha tat lan. Hir det ni min den em ber
szá má ra, fi a ta lok és idő sek kö zött is
az evan gé li u mot szó val és cse le ke det -
tel. És ezek nem pusz tá ba ki ál tott sza -

vak. De az egy ház iga zi lé nye ge! Aki
hi szi és vall ja, az tud ja, mi ről is be -
szé lek.

Van jó út, és van rossz út. Ezt már
Jé zus is meg mond ta, ami kor a szé les -
ről és a kes keny ről be szélt. Van zsi na -
ti út, és van szél ró zsás út. Hogy me -
lyik utat vá laszt juk, az a jö vő kér dé -
se. Sok mú lik az előt tünk ál ló vá lasz -
tá so kon, sok mú lik a dön té se ken. 

Hogy ki ket vá lasszunk kül döt tek -
nek, zsi na ti ta gok nak, ve ze tők nek,
fon tos dön té se ket ho zók nak?

Se gít sé gül hí vom a ká té sza va it:
iga zi evan gé li ku so kat, akik „nyi tot tak,
kö zös sé gi em be rek, akik nem sze re tik
a szél ső sé ge ket, vi dá mak, ha tá ro zot -
tak, de komp ro misszum ké sz ek, sze re -
tik az éne ket, a ze nét és a kul tú rát,
össze tar ta nak”. Ha ez nem így fog tör -
tén ni, ak kor jaj ne künk!
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

For rás: Evan gé li kus.hu

Azigazievangélikusok–azsinatésaSzélrózsa-találkozótükrében

Mentőautó-adományazOMSZ-nek
Már tai Ist ván, az OMSZ fő igaz ga tó ja kö szö nő be szé dé ben hang -
sú lyoz ta, hogy az aján dé ko zás sal „ta lál ko zott a se gít ség nyúj tás szán -
dé ka a se gély nyúj tás sal”, mert a hí vek ado má nya i nak kö szön he tő -
en és az egy há zi ve ze tők dön té se nyo mán az OMSZ lett az a szer -
ve zet, amely az ado mány ból ré sze sült. Úgy vé le ke dett, a ro ham ko -
csi „több mint egy tárgy”, mert egyik be teg nek sem mind egy, mi lyen
kö rül mé nyek kö zött lát ják el. Szólt ar ról is, hogy „nem csak egy jár -
mű vet ka punk, ha nem a tel jes egész ség ügyi fel sze re lést is”, így a tel -
jes ado mány ér té ke „bő ven har minc mil lió fo rint fe lett van”.

g Csa tá ri Ben ce
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b „Ha mis in for má ci ók ter jesz té -
se” – ez állt az IreneFernandez
em ber jo gi har cos el len 1996 ele -
jén fel ho zott vád pon tok kö zött. A
ma láj nők hely ze té nek re á lis be -
mu ta tá sá hoz el en ged he tet len,
hogy szól junk ró la és az ál ta la öt
év vel ko ráb ban lét re ho zott szer -
ve zet ről, a Tenanganitáról (Nők
Ere je)… 

Ma laj zia  rend kí vül  von zó  or szág.
Ázsia isz lám ál la mai kö zül ta lán a leg -
nyi tot tabb. Ha tá rai nyit va áll nak az ér -
dek lő dő tu ris ták, az or szág ter mé szeti
kin cse it be mu ta tó kül föl di fil mes for -
ga tó cso por tok vagy a sok szí nű ku li ná -
ris él ve ze tek után vá gya ko zó lá to ga tók
előtt. Jó gaz da sá gi mu ta tói csá bí tó an
hat nak a kör nye ző or szá gok – így a Fü -
löp-szi ge tek, Dél-Kí na és In dia – nyo -
mor ban élő né pe i re. 
Nincs  pon tos  adat  az  il le gá li san

Ma laj zi á ba be ván do rol tak ról. El len -
zé ki for rá sok sze rint – mint ami lyen
pél dá ul a Ma lay sia To day in ter ne tes
hír por tál  –  kö zel  egy mil lió  csak
azok nak a szá ma, akik hi va ta los do -
ku men tu mok nél kül ten ge tik éle tü -
ket me ne kült tá bo rok ban vagy má -
sutt. A mint egy két mil lió – sok szor
szó sze rint rab szol ga sors ra kár hoz -
ta tott – be ván dor ló hely ze tét ma ga
a kor mány igyek szik ti tok ban tar ta -
ni. Ért he tő, mi cso da fel há bo ro dást

vál tott ki, ami kor Ire ne Fer n an dez ve -
ze té sé vel a Ten an gani ta mun ka tár sai
ku ta kod ni kezd tek.
„Be ván dor lók meg gya lá zá sa, kín -

zá sa,  ve lük  szem ben  al kal ma zott
em ber te len bá nás mód a me ne kült -
tá bo rok ban” cím mel 1995 au gusz tu -
sá ban hoz ták nyil vá nos ság ra je len té -
sü ket.  Emel lett  a  fő ként  fi lip pí nó
ház tar tá si  al kal ma zot tak  sa nya rú
sor sá ról is be szá mol tak. Azok ról a fi -
a tal lá nyok ról, aki ket gyak ran a szü -
le ik ad nak el em ber csem pé szek nek,
hogy  az tán  ma láj  kö zép osz tály beli
csa lá dok nál  dol goz za nak  éh bé rért,
min den fé le szer ző dés nél kül, rend sze -
re sen túl óráz va, egész ség ügyi el lá tás
biz to sí tá sa  nél kül.  A  Ten an gani ta
ró luk kez dett be szél ni, és őket igye -
ke zett se gí te ni, fel tár va a kor mány zat
ál tal ta kar ga tott va ló sá got – így szem -
be ke rült a ha tó sá gok kal. 
Ire ne-nek 1996-ban a Ku ala Lum -

pur-i  leg fel ső  bí ró ság  épü le té ben
kel lett  fe lel nie  bá tor  nyílt sá gá ért.
Vál lal nia kel lett a bör tönt – az igaz -
sá gért. A több éven át zaj ló per vé -
gül sza ba don bo csá tás sal vég ző dött.
Bi zo nyí tást nyert ugyan is, hogy az ál -
ta la  meg lá to ga tott  me ne kült tá bo -
rok ban 46 em ber va ló ban a dur va bá -
nás mód kö vet kez té ben vesz tet te éle -
tét. Ire ne Fer n an dez 2005-ben al ter -
na tív No bel-bé ke dí jat ka pott.
Ma a Ten an gani ta szer ve zet en ge -

déllyel vé gez he ti mun ká ját. Fel vi lá -
go sí tó elő adá so kat szer vez nek, ame -
lye ken a ház tar tá si al kal ma zot ta kat
meg is mer te tik  jo ga ik kal.  Né hány
rend őr őr sön  se gély hí vót  tar ta nak
fenn, ahol a nők je lent he tik, ha bán -
tal ma zást szen ved nek el. A vi lág ima -
na pon be fo lyó ado má nyok ból ter ve -

zik fe dez ni azt a kam pányt, amellyel
már nem csak a nagy vá ro sok ban élő
ház tar tá si al kal ma zot ta kat se gít het -
nék meg, ha nem a tá vo lab bi te le pü -
lé se ken, a még el ma ra dot tabb kö rül -
mé nyek  közt  dol go zó  be ván do rolt
asszo nyo kat is.
Ma laj zia nyi tott or szág, ta lán a leg -

nyi tot tabb Ázsia ál la mai kö zül. A tárt
ka pu kon ke resz tül azon ban nem csak
a fény lát ha tó meg, ha nem le lep le ző -
dik a ha mis ság is. Idén az ima na pi al -
kal mon az asszo nyok val lo má sa i ból
fel tá rul a va ló ság, rá lát ha tunk a ma láj
tár sa da lom árny ol da la i ra is. Bá to rít hat
azon ban az ott élő nők me rész ki ál lá -
sa,  s  ve lük  együtt  kö nyö rög he tünk
szer te a vi lá gon: múl jék a ha mis ság,
győ ze del mes ked jék az igaz ság.

g B. P. M.

Bu da pes ten a kö vet ke ző két öku me -
ni kus  ima na pi  hely színt  ajánl juk  a
test vé rek fi gyel mé be már ci us 2-án,
pén te ken 17 órai kez det tel:
• De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet
(Bu da pest V., De ák tér 4.),
• Fa so ri evan gé li kus gyü le ke zet
(Bu da pest VII., Dam ja nich u. 28/b).

k é Sz ü lünk a m ár C i uS 2-i  vi l ág im a nap r a

Merészenazigazságért

A feb ru ár 27-i tör vény mó do sí tás ér -
tel mé ben  a  pro tes táns  fe le ke ze tek
kö zül szintén „egy ház ként re giszt rál -
va”  te vé keny ked het  a  nagy  múlt ra
vissza te kin tő Ma gyar or szá gi Me to dis -
ta Egy ház, va la mint a Ma gyar Pün -
kös di Egy ház, a Szent Mar git Ang li -
kán/Episz kopá lis Egy ház, az Er dé lyi
Gyü le ke zet és a He ted na pi Ad ven tis -
ta Egy ház is.  A  má so dik  kör ben
ugyan csak egy há zi stá tust ka pott az
utób bi  idők ben ha zánk ban  is  ak tív
Ma gyar or szá gi Kopt Or to dox Egy ház,
a Krisz tus ban Hí vő Na za ré nus Gyü -
le ke ze tek, az Üdv had se reg Sza bad egy -
ház – Ma gyar or szág, az Utol só Na pok
Szent je i nek Jé zus Krisz tus Egy há za és
a Ma gyar or szá gi Je ho va Ta núi Egy ház
ne vű val lá si szer ve zet.
Raj tuk kí vül egy ház ként lett el is mer -

ve  a Ma gyar or szá gi Kris na-tu da tú
Hí vők Kö zös sé ge, két mu zul mán fe le -
ke zet, a Ma gyar isz lám Kö zös ség és a
– Ma gyar or szá gi Musz li mok Egy há -
za kez de mé nye zé sé re lét re jött – Ma -
gyar or szá gi isz lám Ta nács, to váb bá
öt budd his ta fe le ke zet: a Tan Ka pu -
ja Budd his ta Egy ház; a Budd his ta
Misszió, Ma gyar or szá gi Árya Ma it -
reya Man da la Egy ház kö zös ség; a
Ma gyar or szá gi Kar ma-Ka gyü pa
Budd his ta Kö zös ség; a Ma gyar or szá -
gi Kí nai Chan budd his ta Egy ház és a
Gyé mánt Út Budd his ta Kö zös ség.
A leg utóbb meg sza va zott egy há zak

lis tá ja egy ponton tér el at tól, ame lyet
a par la ment val lás ügyi bi zott sá ga feb -
ru ár ele jén ja va solt: a tes tü let ak kor a
musz lim val lá si kö zös sé gek kö zül ki -
zá ró lag a Ma gyar Isz lám Kö zös ség el -
is me ré sét in dít vá nyoz ta, ám a fi de szes
De me ter Zol tán je lez te, hogy ez a fe -
le ke zet a Ma gyar or szá gi Musz li mok
Egy há zá val kö zö sen kez de mé nyez te a
Ma gyar or szá gi Isz lám Ta nács lét re jöt -
tét, ez ál tal pe dig a két kö zös ség egyet -
len szer ve ze tet al kot, s így ke rül tek vé -
gül a lis tá ra.
A  Par la ment ben  ezen kí vül  sza -

vaz tak ar ról is, hogy hat van hat val lási
kö zös ség el is me ré sét el uta sít ják. Köz -
tük  van  egye bek  mel lett  az Aga pé
Gyü le ke zet, a  Bu da pes ti Au to nóm
Gyü le ke zet, a Fény Gyer me kei Ma gyar
Esszé nus Egy ház, a Hin du Va is na va
Egy ház, a Ma gyar Re form Zsi dó
Hit köz sé gek Szö vet sé ge, a Ma gyar
Ta o is ta Egy ház, a Szim Sa lom Prog -
resszív Zsi dó Hit köz ség, a Ma gyar or -
szá gi Ba há’i Kö zös ség, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li u mi Test vér kö zös ség és a
Ma gyar or szá gi Ör mény Apos toli Egy -
ház.Az el uta sí tott val lási kö zös sé gek
egy éven be lül nem in dít hat nak az el -
is me ré sük re  irá nyu ló  né pi  kez de -
mé nye zést.
Mind két elő ter jesz tést a kor mány -

pár ti kép vi se lők sza vaz ták meg, el len -
zé ki po li ti ku sok nem vet tek részt a
vok so lás ban. A val lá si kö zös sé gek el -
uta sí tá sa kor két KDNP-s po li ti kus –
Lanc zend or fer Er zsé bet és  Var ga
Lász ló – tar tóz ko dott.
Az Or szág gyű lés em be ri jo gi, ki -

sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá -
ga feb ru ár 10-i ülé sén tett in dít ványt
a tisz telt Ház nak to váb bi egy há zak el -
is me ré sé re, amely nek alap ján a par -
la ment mó do sí tot ta  a  tör vényt,  és
egy ház ként  is mer ték  el  a  fent már
em lí tett kö zös sé ge ket.

A  par la men ti  vég sza va zás  előtt,
még  a  val lás ügyi  bi zott ság  feb ru ár
10-i ülé sén jött szó ba az is, hogy a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia (MTA),
amely nek er re a cél ra fel ál lí tott eseti
bi zott sá gát ál lás fog la lás el ké szí té sé -
re kér ték fel ez ügy ben, vé gül nem
nyi lat ko zott a fe le ke ze tek el is me ré -
sé ről. A tu dós tes tü let tag jai egye bek
mel lett ar ra hi vat koz tak, hogy ál lás -
pont juk sze rint az egy há zi stá tus fel -
té te lek fenn ál lá sá nak vizs gá la ta nem
tu do má nyos kér dés, ha nem igaz ga -
tá si fel adat és fe le lős ség. Az er ről is
szó ló do ku men tu mot az MTA még
feb ru ár  ele jén  el küld te  az  il le té kes
par la menti tes tü let nek, amely – még
az MTA-t il le tő fel ké rés előtt – har -
minc két, az egy há zi stá tust ta valy de -
cem ber 20-ig ké rel me ző fe le ke ze tet
ér de me sí tett  vizs gá lat ra.  (Az  Or -
szág gyű lés ezek kö zül is mer te most
el a fen ti ti zen nyol cat.)

Lu kács Ta más, a val lás ügyi bi zott -
ság KDNP-s el nö ke a tes tü let feb ru ár
ele ji  ülé sén  rá mu ta tott:  „az  eu ró pai
mo dell sze rint” az egy há zi stá tus meg -
adá sa nem érin ti köz vet le nül a val lás -
sza bad ság kér dé sét. El mond ta ak kor,
hogy ti zen egy olyan or szág van Eu ró -
pá ban, ahol mi nisz té ri um, ál la mi szerv
vagy a par la ment ad ja meg az egy há -
zi stá tust, és em lé kez te tett ar ra az 1993-
as  al kot mány bí ró sá gi  ha tá ro zat ra,
amely  sze rint  a  tör vény al ko tó  kü -
lönb sé get te het egy há zak kö zött – pél -
dá ul  tár sa dal mi  sú lyuk,  tör té nel mi
sze re pük alap ján. 
Szin tén ezen az ülé sen be szélt Gu -

lyás Ger gely fi de szes  al el nök  ar ról,
hogy a par la men ti dön tés nem a jo gi
sze méllyé  vá lás  le he tő sé gé ről  ha tá -
roz, ha nem az egy há zi stá tus meg szer -
zé sé ről. Hoz zá tet te: je len eset ben az
egy há zi stá tus el is me ré se kor ar ról van
szó, hogy az egy há zak jo go sul tak lesz -
nek-e bi zo nyos plusz tá mo ga tá sok ra. 
Ta valy  de cem ber  30-án  a  par la -

ment ugyan azt a ti zen négy egy há zat
is mer te el, mint ame lye ket 2011 jú li u -
sá ban egy szer már el fo ga dott. A nyári
dön tés  után  az  Al kot mány bí ró ság
azon ban köz jo gi ér vény te len ség mi att
meg sem mi sí tet te az egy ház ügyi tör -
vényt, ezért kel lett új ra tár gyal ni. A jog -
sza bályt  az  Or szág gyű lés  tavaly  év
vé gén 256 igen és 36 nem sza va zat tal
vé gül új ra el fo gad ta. (Töb bek kö zött
ek kor  ke rült  a  tör vény be,  hogy  az
MTA szak ér tői bi zott sá gá nak a vé le -
mé nyét is ki kell kér ni az egy há zi stá -
tus el fo ga dá sá val kap cso lat ban.)
Az el ső kör ben el fo ga dott ti zen négy

egy ház: Ma gyar Ka to li kus Egy ház,
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház,
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház,
Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek
Szö vet sé ge, Egy sé ges Ma gyar or szá gi
iz ra e li ta Hit köz ség (Sta tus quo an te),
Ma gyar or szá gi Au to nóm Ort ho dox
iz ra e li ta Hit köz ség, Bu dai Szerb Or to -
dox Egy ház me gye, Kons tan ti ná po lyi
Egye te mes Pat ri ar chá tus – Ma gyar or -
szá gi Or to dox Exar chá tus, Ma gyar or -
szá gi Bol gár Or to dox Egy ház, Ma gyar -
or szá gi Ro mán Or to dox Egy ház me gye,
Orosz Or to dox Egy ház Ma gyar Egy -
ház me gyé je, Ma gyar Uni tá ri us Egy ház,
Ma gyar or szá gi Bap tis ta Egy ház és a
Hit Gyü le ke ze te.

g Cs. B.
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b Az Or szág gyű lés már a ta va szi ülés szak el ső nap ján, feb ru ár 13-án

tár gyalt to váb bi val lá si kö zös sé gek egy ház ként va ló el is me ré sé ről.
A feb ru ár 27-i par la men ti vég sza va zá son a hon atyák újabb ti zen nyolc
kö zös ség gel kap cso lat ban dön töt tek úgy, hogy azok ele get tesz nek
a tör vény ál tal sza bott kri té ri u mok nak. Az ed di gi ti zen néggyel együtt
te hát össze sen har minc két fe le ke zet ka pott egy há zi stá tust a ta valy
de cem ber ben meg sza va zott egy ház ügyi tör vény mó do sí tá sá val. A Ház
hat van hat val lá si kö zös ség ké rel mé nek el uta sí tá sá ról is dön tött, így
azok már ci us 1-jé vel el ve szí tik egy há zi stá tu su kat, és egye sü let ként
mű köd het nek to vább.

Ha zánk ban ke ve sen is me rik a ki sebb
lét szá mú ke resz tyén fe le ke ze te ket, és
az is me re tek hi á nyá ban so kan ide -
gen ked ve, gyak ran elő íté le tek kel vi -
szo nyul nak e kö zös sé gek hez. 
Mi ért van vi szony lag sok kis val -

lá si  kö zös ség  ha zánk ban?  Fel ap ró -
zott ság vagy in kább sok szí nű ség jel -
lem zi a ha zai egy há zi éle tet? Fa la kat
épí te nek az egy há zak egy más kö zé,
vagy hi da kat? Egy kér dés re biz to san
vá laszt ad a Pün kös di Teo ló gi ai Fő -
is ko la gon do zá sá ban Val lo má sok –
Kor társ pré di ká tor port rék cím mel
meg je lent kö tet: ők is Jé zus Krisz tus
tes té hez tar toz nak.
Az  in ter jú kat  izsák Nor bert, a

HVG Port ré ro va tá nak ko ráb bi mun -
ka tár sa ké szí tet te, a könyv szer kesz -
tő je Ung vá ri Csa ba. Ők, a Pün kös -
di Teo ló gi ai Fő is ko la ok ta tói ál mod -
ták meg a kö te tet.
Ung vá ri Csa ba ír ja az elő szó ban,

hogy vál lal ko zá su kat  „nem csu pán
em be ri  szán dék,  ha nem  mennyei
aka rat  és  idő zí tés  is  ih let te”.  Izsák
Nor bert sze rint „azért szü le tett meg
ez  a  ti zen há rom be szél ge tés, mert
őszin tén ér de kelt, mi lyen em be rek
ve ze tik, kép vi se lik a gyak ran óri á si
mun kát vég ző, több sé gé ben pro tes -
táns kis egy há za kat”. A má sik mo ti vá -
ció  a  nem ré gi ben  el fo ga dott  egy -
ház ügyi tör vény volt.
Lel ki is me re tes szol gá lat, Krisz tu -

sért lán go ló szív, pél da mu ta tó élet –
ez mond ha tó el az evan gé li u mi ala -
po kon ál ló kis egy há zak pré di ká to ra -
i ról. Mély be szél ge té sek ol vas ha tók
a la po kon, ame lyek se gít sé gé vel szin -
te  sze mé lyes  is me rős sé  vál nak  a
meg szó lal ta tot tak. Az egy há z is mer -
te tése  és  a  pré di ká tor  élet út já nak

összefoglalása  se gít  job ban meg is -
mer ni  a meg kér de zett  ti zen há rom
személyiséget, akik ég nek az evan gé -
li um ügyé ért, s oda adás sal dol goz nak
egy há zu kért.
Meg tud hat juk, kit mi lyen ha tá sok

ér tek gyer mek korá ban, ho gyan ju -
tot t el a meg té rés dön té sé ig, mi lyen
mó don pró bál ta meg Is ten a hi tét.
Öröm  ol vas ni,  hogy mennyi re  jól
tud hasz nál ni Is ten bár kit: ho gyan
tud ja a vi lá gért ra jon gó if jút Is te nért
égő szí vű lel késszé for mál ni.
Cso dá lat tal  ol vas tam  az  élet uta -

kat, az egyes éle tek ala ku lá sát. „Tud -
ták pél dá ul, me lyik sze líd te kin te tű lel -

ki pász tor ból  lett  kis  hí ján  bok szo ló
vagy szín mű vész? Ki nek a se gít sé gé -
vel  ke rült  Ma gyar or szág ra  a  tel jes
Má rai-ha gya ték, rá adá sul úgy, hogy azt
pa pír hul la dék nak mi nő sít ve  csu pán
negy ven fo rint ra ér té kel ték? Ki hagy -
ta ott a Hit Gyü le ke ze tét egy tra di ci -
o ná lis egy há zért? Me lyik lel ki pász tor

büsz ke ar ra, hogy köz vet ve né mi ro -
ma vér is csör ge de zik az ere i ben?” –
kér de zi kedv csi ná ló ként a szer ző.
Szá mom ra a könyv leg főbb üze ne -

te  a  sze re tet tel jes  el fo ga dás.  Lás suk
meg ezek ben a test vé rek ben, hogy a
krisz tu si pa ran cso lat nyo mán sze re tet
van ben nük min den – nem pusz tán
sa ját fe le ke zet be li – test vé rük és a vi -
lág ban élő nem hí vő em be rek iránt!
A kö tet ben a kö vet ke ző pré di ká to -

rok val lo má sai kap tak he lyet: Gé czi
Ká roly (Im ma nu el Gyü le ke zet); ivá nyi
Gá bor (Ma gyar or szá gi  Evan gé li u mi
Test vér kö zös ség); Ko váts György (Tel -
jes Evan gé li u mi Ke resz tény Kö zös ség
Ma ha na im  Gyü le ke zet);  Kun sza bó
Zol tán (Új Je ru zsá lem Ka to li kus Kö -
zös ség); Mé szá ros Kál mán (Ma gyar -
or szá gi Bap tis ta Egy ház); Phil Metz ger
(Gol go ta Ke resz tény Gyü le ke zet); Mé -
zes Lász ló (Ma gyar or szá gi Sza bad ke -
resz tyén Gyü le ke zet); Pa ta ky Al bert
(Ma gyar  Pün kös di  Egy ház);  Per je si
ist ván (Aga pé Gyü le ke zet); Schmied
And rás (Ős ke resz tyén Apos to li Egy -
ház); Szi ge ti Je nő (He ted na pi Ad ven -
tis ta Egy ház); Szu hánsz ky Gá bor (Ma -
gyar or szá gi  Me to dis ta  Egy ház)  és
Voh mann Pé ter (Ke resz tyén Test vér -
gyü le ke ze tek).

g Tóth né Ger gely Ju dit

izsák Nor bert: Val lo má sok – Kor társ
pré di ká tor port rék. Pün kös di Teo ló -
gi ai Fő is ko la, Bu da pest, 2011. A könyv
meg ren del he tő a val lo ma sok.ptf.hu
hon la pon ke resz tül köz vet le nül a ki -
adó tól, de meg vá sá rol ha tó a Har mat
Ki adó for gal ma zói há ló za tá hoz tar -
to zó el áru sí tó he lye ken is. Ára 2800 Ft
+ 500 Ft pos ta költ ség.

ŐkisJézusKrisztustestéheztartoznak

irene Fernandez
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A meg je len te ket – a nap há zi asszo -
nya ként – az EK ME szer ve ző tit ká ra,
Szir mai Zol tán né kö szön töt te, majd
Győ ri Gá bor, a Pes ti Egy ház me gye
es pe re se tar tott „rend ha gyó” áhí ta -
tot. Ige vers fel ol va sá sa he lyett ugyan -
is a pest szent lő rin ci temp lom fa ra -
gott szár nyas ol tá rá nak ké pét ve tí tet -
te vá szon ra (képünkön).Az al ko tás a
ke reszt re fe szí tett Jé zust és szen ve -
dé sé nek két ta nú ját – Pé tert és Jú dást
– áb rá zol ja. Ne künk er ről az em ber -
ré lett, ön fel ál do zó Krisz tus ról kell bi -
zony sá got  ten nünk,  aki ben  van  a
bű nök bo csá na ta és az örök élet –
össze gez te  az  üze ne tet  az  es pe res.
Az  áhí tat  után  a Ma gyar or szá gi

Evan gé li kus  Egy ház  (MEE)  el nök-
püs pö ké nek  elő adá sa  kö vet ke zett.
Gáncs Pé ter is hang sú lyoz ta, hogy az
egy ház kül de té se a Krisz tus-hir de tés.
A misszi ói szol gá lat fon tos sá gá ról, a
hí vő em ber fe le lős sé gé ről szól ván ő
egy Af ri ká ban fa ra gott szo bor ra hív -
ta fel hall ga tó sá ga fi gyel mét. Az egy -
más há tán ülő em be ri ala kok – fi a -
ta lok és idő sek – ki fe je ző mó don áb -
rá zol ják, hogy az egyes nem ze dé kek
hi á nya mennyi re ve szé lyez tet né az
egész „fel épít mény” biz ton sá gát. Így
vá lik la bi lis sá a csa lád, a tár sa da lom
lé te is, ha a ge ne rá ci ók nem ké pe sek
az együtt mű kö dés re. A püs pök ko -
runk  lé nye ges  prob lé má já nak  ne -
vez te az ato mi zá ló dást, a kis kö zös -
sé gek még ap róbb kö zös sé gek re va -
ló szét hul lá sát, amely akár egy gyü -
le ke zet éle té ben is meg ta pasz tal ha -
tó. A krisz tu si kül de tés ből nem le het

ki öre ged ni – hang sú lyoz ta több ször
Gáncs Pé ter, az idő sebb részt ve vő ket
bá to rít va ez zel az ak tív szol gá lat ra. 
A köz gyű lés hi va ta los per cei sem

fe led tet ték, hogy a kül misszi ói egye -
sü let ben adó dó ad mi niszt ra tív te en -
dők vég ső cél ja sem le het más, mint
az egy ház urá ról, Jé zus ról va ló bi zony -
ság té tel  se gí té se.  Az  el nö ki  be szá -
mo lót, a pénz ügyi je len té se ket kö ve -
tő en Za lán Pé ter társ el nök ve zet te le
az „át ala ku lást kez de mé nye ző ülést”.
Az új  egy há zi  és  ci viltör vé nyek hez
iga zod va ugyan is az egye sü let tag ja -
i nak  to vább mű kö dé si  szán dék nyi -
lat ko za tot kel lett ten ni ük, va la mint
né hány pont ban mó do sí ta ni uk kel lett
a szer ve zet alap sza bály za tát.
A  rö vid  ebéd szü net  után  kö zel

egy órás  fó rum be szél ge tés re  ke rült
sor ih rig Dé nes nyu gal ma zott egye -
te mi do cens, mér nök, az EK ME ko -
ráb bi el nö ke, Ka lo csa Zsu zsan na és
La borczi Gé za lel ké szek,  va la mint
Ben ce Zsó fi An na gyógy tor nász rész -
vé te lé vel. Az EK ME társ el nö ke ként
e  so rok  író ja  fag gat ta  őket  ar ról,
hogy mennyi re ta pasz tal ják meg sa -
ját szak te rü le tü kön a misszi ói lel kü -
le tet, il let ve a nem ze dé kek egy más -
ra fi gye lé sét. 
A sok szor meg ren dí tő ere jű mon -

da tok ha zánk nyo mo rú sá gát ve tí tet -
ték a hall ga tó ság elé: a kór há zak ban,
haj lék ta lan szál lá so kon, me le ge dők -
ben  vagy  épp  a  bán tal ma zott  nők
me ne dék he lyén döb be ne tes tár sa dal -
mi prob lé mák kal, meg ol dat lan élet -
hely ze tek kel ke rül szem be az em ber. 

Ka lo csa Zsu zsan na kór ház lel kész
sze rint a misszi ói szol gá lat nak nem
a „mi ért”-tel kell fog lal koz nia, sok -
kal  in kább  a  „ho gyan  to vább”-bal!
Meg rá zó tör té net tel il luszt rál ta azt
a  fe le lős sé get,  ame lyet  a  ha lál lal
szem be ta lál ko zó kis gyer me kek be -
teg ágya mel lett él át oly kor. 
La borczi Gé za az Ol ta lom Sze re tet -

szol gá lat mun ká ját igaz ga tó lel kész ként
azt emel te ki, hogy az em be ri kö zös -
sé gek ből ki eset tek nek tud nunk kell új,
mű kö dő ké pes em be ri kö zös sé get ad -
ni. Mi se gí tő ke zet nyúj tunk. A töb bi
ti tok. – vá la szol ta ar ra a kér dés re, hogy
va jon  meny-nyi re  ra gad ja  meg  az
evan gé li um üze ne te a hoz zá juk ke rü -
lő haj lék ta la no kat, bán tal ma zot ta kat.
A kéz nyúj tás ban nagy sze re pük len ne
a gyü le ke ze tek nek is, ám szo mo rú ta -
pasz ta la ta  sze rint  sok  ke resz tény
kö zös ség – ha al kal mi lag oda is vet
né mi ala mizs nát – be zár ja aj ta ja it a
rá szo ru lók előtt. 
A  fó rum be szél ge tés  leg iz gal ma -

sabb kér dé se lett te hát, hogy mi ként
mo ti vál ha tók az em be rek – és kü lö -
nö sen a fi a ta lok – a szol gá lat ra, a má -
sik em ber irán ti fe le lős ség vál la lás ra. 
Ih rig Dé nes, aki a jö vő ér tel mi sé -

gé vel fog lal ko zik, szo mo rú an ál la pí -
tot ta meg, hogy az if jú fel nőt tek nek
ön ma guk kal is gond juk van, Ben ce
Zsó fi pe dig egye ne sen így fo gal ma -
zott: „Az én ge ne rá ci óm nál ma nem
di vat a lel ke se dés!”
A csen des nap még sem a le mon dás

je gyé ben ért vé get. Is ten Lel ke ké pes
lel ke sí te ni. Ezt bi zo nyí tot ta a köz gyű -
lé sen  részt  ve vő  fi a ta lok  kis  cso -
port já nak je len lé te és se gí tő szol gá -
la ta. Sőt új terv is szü le tett. Az ed dig
csak az evan gé li kus ok ta tá si in téz mé -
nyek ben  zaj lott  „ch ips ak ci ót”  az
egye sü let  az  idei  böj ti  idő szak ban
meg hir de ti  gyü le ke ze ti  cso por tok
szá má ra is. 
Az EK ME fi a tal jai ál tal ké szí tett fel -

hí vás ban az áll, hogy egy zacs kó ch ips
(krump li szi rom) árá ból Ke nyá ban egy
hé tig  le het  táp lál ni  egy  gyer me ket.
„Ne ked egy zacs kó ch ips, ne ki egyheti
éle lem” – így a szlo gen. Eh hez az ak -
ci ó hoz vár ja az EK ME a gyü le ke ze tek
és egyé ni ada ko zók csat la ko zá sát. Az
ado má nyo kat az egyesület honlapján
(ekme.lutheran.hu) is  megtalálható
számlaszámra várják.
A csen des na pot zá ró úti ál dás ban

az EK ME lel ké szi el nö ke a hol land
ho lo kauszt túl élő, Cor rie ten Boom
sza vát idéz te: „A szá munk ra még is -
me ret len hol na pot mi ért ne bíz nánk
ar ra az Is ten re, aki a Min dentu dó.” 

g B. Pin tér Már ta

Krisztus-hordozónemzedékek
„Korkérdések” az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let csen des nap ján

b Köz gyű lés sel egy bekö tött csen des nap ra gyűlt össze az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let (EK ME) mint egy hat van tag ja feb ru ár 25-én a bu da -
pes ti De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet nagy ter mé ben. A hi va ta los
ügyek in té zé sén túl ar ra is vá laszt ke res tek ezen az al kal mon: va jon át -
ad ha tó-e a misszió irán ti el kö te le ző dés nem ze dék ről nem ze dék re? 

A he te ken át tar tó ke mény fagy mi att elő állt
ve szély hely zet ben  szá mos  egy há zi  kez de -
mé nye zés in dult út já ra a rá szo ru lók meg se -
gí té sé re. Pi li sen feb ru ár 14-én a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház anya gi tá mo ga tá sá val
negy ven csa lád ka pott öt-öt má zsa tű zi fát,
mint egy négy száz ezer fo rint ér ték ben. 
Dél előtt tíz óra kor gyü l tek egybe a gyü le ke -

ze ti ta gok és ve ze tők, hogy út nak in dít sák a már
meg pa kolt két fur gont. Min de nek előtt azon ban
dr. Fa bi ny Ta más püs pök igei gon do la tai han -
goz tak el Lk 24,32 alap ján („Nem he vült-e a szí -
vünk?”), majd pe dig Bu da An na má ria, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro -
dá ja Dia kó ni ai Osz tá lyá nak ve ze tő je, Krá mer
György gyü le ke ze ti lel kész, es pe res, püs pök he -
lyet tes, il let ve Sza bó Már ton,Pi lis vá ros pol gár -
mes te re szólt a je len lé vők höz. 
A  majd  két  hét re  ele gen dő  tű zi fá val  a

gyü le ke ze ti ve ze tők olyan csa lá do kat tá mo -
gat nak,  ame lyek  a  „lá tó kö rük ben  van nak”,
ame lye ket jól is mer nek, ám ame lyek szű kös
anya gi le he tő sé ge ik mi att nem tud nak ele gen -
dő tüzelőt vá sá rol ni.

g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le

Nyolc száz adag bab gu lyást és két száz má zsa tű zi fát osz tott szét egy há zunk a
mély sze gény ség ben élők kö zött Nyír egy há zán a Joób Oli vér Sze re tet in téz mény
és az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat köz ve tí té sé vel. Az egész év ben fo lya ma to san
mű kö dő in téz mé nyes se gít ség nyúj tást egé szí tet te ki a krí zis idő szak vé gén ez
a jel ké pes ado mány, mely nek se gít sé gé vel a „szá mon va gyok tart va” re mény -
sé ge jut ha tott el a mély sze gény ség ben élők ott ho na i ba. Fa bi ny Ta más püs pök
a 31. zsol tár – igés la po kon is át nyúj tott – sza va i val biz tat ta az ado má nyok fo -
ga dó it: „Le gye tek erő sek és bá tor szí vű ek mind, akik az Úr ban re mény ked tek!”

g Dar vas Ani kó fel vé te lei

Csur ka Ist ván em lé ké re.Vá rat lan ha -
lá lá nak ta nul sá gos volt a vissz hang ja.
Volt min den: ba rá ti meg idé zés és a ha -
lott nyil vá nos,  gyű lölt  rug do sá sa  is. 
Ben nem egy ré gi cik ke vil lant föl.

1984-ben így írt a köl tő Nagy Lász ló -
ról: „Meg halt a leg na gyobb Nagy. Ez
a  leg na gyobb kis Nagy  a  fé lel me tes
pán eu ró pai fütty kon cert kö ze pet te is
mert Nagy len ni. Mert len ni.” A lé nyeg
a me rész sé gen és a ma gya ron van. 
Csur ka re mek tár cák, no vel lák és re -

gé nyek után a drá ma fe lé for dult. Si -
ker rel ját szot ták a Ki lesz a bál anya?,
a De fi cit, a Dög lött ak nák, a Ház mes -
ter si ra tó cí mű da rab ja it… A nyolc va -
nas  évek  vé gén  el kö te lez te ma gát  a
nem zeti de mok ra ti kus el len ál lás ügyé -
nek. La ki te lek től ha lá lá ig ott volt a po -
li ti ká ban.  Ra gyo gó  pub li cisz ti ká kat
írt, vi tat ko zott. És té ve dett. 
A  Ma gyar  De mok ra ta  Fó rum

egyik ala pí tó ja, el in dí tó ja a Ma gyar
Igaz ság és Élet Párt já nak. 
Ke mény volt és kí mé let len el len fe -

le i vel szem ben, aho gyan ön ma gá val is.
Ha lá lá val  új já szü le tik  szép iro dal mi
mű ve i ben. Föl tá mad, föl fény lik és le -
hull… – az idő majd íté le tet mond. Aki
a  zsar no ki  kor  va ló di  ar cát  akar ja
meg is mer ni, az ő mun ká i ban nyo mon
kö vet he ti. És meg tud hat ja a ma gyar -
ság mai, drá mai hely ze tét is.

* * * 

Sark vi dé ki hi deg. „A ku tya nem eszi
meg a te let” – mond ták szü lő föl dem
öre gei. És ez most is igaz. He tek óta
tom bol a ke gyet len tél. Egész Eu ró pá -
ban. Az éj sza kai mí nusz ti zen há rom,
mí nusz húsz fok után nap köz ben is
mí nusz tíz fok kö rü li a hő mér sék let.
Az or szág több pont ján sű rű ha va zás
oko zott gon do kat. A met sző szél lel kí -
sért hi deg ben egy nap alatt há rom em -
ber halt meg. Sok szor szén-mon oxid-
mér ge zés mi att kel lett köz be lép ni; a
ka taszt ró fa vé de lem majd nem száz ri -
asz tást ka pott. El zárt fal vak, el akadt
jár mű vek…  De  egy va la mi  feb ru ár
jég fa la in is át vi lá golt: a se gí tés és az
össze fo gás! Me le ge dők be, kór há zak -
ba vit ték a fű tet len ka lyi bák ban fa -
gyos ko dó  em be re ket,  az  ut cá kon
vir rasz tó kat.  Ke nye rek,  kon zer vek
a sze re tet cso ma gok ban, me leg ta ka -
rók, föl ap rí tott tű zi fa a te her au tó kon.

* * * 

A kom mu niz mus ál do za ta i nak
em lék nap ja. Feb ru ár 25., szom bat. A
meg alá zot tak ra, az ül dö zöt tek re, az
örök szám űze tés re ítél tek re em lé ke -
zett az or szág. És per sze a vi lág ha -
lot ta i ért is gyúj tott gyer tyát. Meg lett
fér fi a kért és nő kért és gye re ke kért,
mert ők is vol tak az ál do za tok kö zött. 

Rög tön egy iszo nyú szám: száz év
és száz mil lió ha lott! Szov jet unió: 20
mil lió, Kí na: 65 mil lió, Af ga nisz tán: 1,5
mil lió, Észak-Ko rea: 2 mil lió, Kam bo -
dzsa: 2 mil lió ál do zat! A kü lön bö ző lá -
ge re ket,  kény szer mun ka tá bo ro kat
azért hoz ták lét re, hogy össze gyűjt sék
a ha lál ra szán ta kat, de kö zü lük so kan
még is élet ben ma rad tak, sőt vissza tér -
tek tá vo li szü lő föld jük re… 
A  tíz éves Ter ror Há za Mú ze um

egész  na pos mű sor ral  ruk kolt  elő.
Sch midt Má ria fő igaz ga tó meg em -
lí tet te, mennyi gáncs el le né ben szü -
le tett meg az eu ró pai ran gú gyűj te -
mény.  Ho gyan  hoz ták  is me ret len
volt ra bok ap ró kin cse i ket: kis fa ág -
ke reszt jü ket, köny ve i ket, ko pott csaj -
ká ju kat, le ve le ző lap ju kat. 
A kül ső fa lak pár ká nyán száz és ezer

gyer tya vi lá golt az éj sza ká ban. Jó volt
új ra lát ni és hal la ni Ró zsás Já nos írót,
aki két évig ra bos ko dott Uk raj ná ban,
majd az észak-urá li Szo li kamszk ba, ké -
sőbb Ka zahsz tán ba vit ték. Sztá lin ha -
lá la után, 1953-ban ha za tér he tett. A
gép mű hely ben  re szel te tett,  nyak ba
akaszt ha tó kis fém ke reszt, a kéz zel írt
imád sá gos fü zet se gí tet te a min den na -
pos  szen ve dés el vi se lé sé ben. És egy
nem min den na pi rab társ: a vi lág hí rű
író, Alek szandr Szol zse nyi cin.
Ámul va néz tem az ap ró kis em bert,

a min dig mo so lyos ar cú Re gő czi ist -
vánt.Az 1915-ben szü le tett atya a há -
bo rú nyo mo rú sá gá ban ár va gye re ke -
ket ka rolt föl. Ki star csá ra in ter nál ták,
szi go rí tott fegy ház ra ítél ték. De so ha
nem ad ta föl, min dig új ra kezd te har -
cát a zsar no ki rend szer el len. 
Né zem  a  szív szag ga tó  ké pe ket,

hall ga tom a meg ren dí tő em lé ke zé se -
ket, s a tisz ta-szép ar cok mint ha föl -
ra gyog ná nak. És  sen ki nem át koz ta
sor sát, nem for ralt bosszút. A leg szebb
pél dát talán épp Ró zsás mu tat ta: meg -
ta nult  oro szul,  és  ké sőbb  tol mács -
ként dol go zott.

* * * 

Be teg ség. Tíz nap ja fek szem és ke -
lek. A vér hí gí tó szív gyógy szer mi att
pi he nőt kell tar ta nom. Hál’ Is ten nek
a  Bar tók  rá dió  gyö nyö rű  ze né vel
gyó gyít. J. S. Bach or go na mu zsi ká ja
rin gat álom ba, és Schön berg ide ges
ze né je éb reszt. 
Ma, szom ba ton dél előtt néz tem ki

hosszabb  idő re  az  ab la kon,  sőt kis
idő re  ki men tem  az  er kély re. Nagy
meg le pe tés fo ga dott: kö röt tem a ko -
ra ta vasz tün dö költ! Fény ben für det -
te  a  ker tet,  és  a  fe nyő fák  na gyot
nyúj tóz tak. Igaz, ki csit ál mos éb re -
dés ez, de már ki fe lé me gyünk a tél -
ből. A meg úju lás fe lé. 

g Feny ve si Fé lix La jos
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– Elő ször is a prog ram ko or -
di ná to ri fel ada ta i ról fag gat -
nám…
– Prog ram ko or di ná tor ként

a fel ada tom az or szá gos, nagy
ren dez vé nyek össze fo gá sa lesz.
Más rész ről  pe dig  a  lel kész -
to vább kép zé sek, lel kész kon fe -
ren ci ák  –  nyug dí jas lel kész-
kon fe ren cia, or szá gos lel kész -
kon fe ren cia, lel kész aka dé mia
–  ed di gi  struk tú rá já nak  át -
for má lá sa  és  kéz ben  tar tá sa
len ne.  Emel lett  a  jö vő  évi
mun ka terv ki dol go zá sá ban is
részt ven nék. A terv az, hogy
ezt a mun ka ter vet jó elő re el
tud nánk ké szí te ni, hogy ne a
ha tály ba lé pés  nap ján  kap ják
kéz hez a gyü le ke ze tek ve ze tői.

– Mely kon fe ren ci ák lesz nek
ak kor konk ré tan azok, ame lye -
ket Ön szer vez majd?
– Ez még egyez te tés kér dé -

se. Az in téz mé nyek, a dia kó -
nia és az ok ta tás sa ját kon fe -
ren ci á i ba nem foly nék be le.
Az  len ne  a  lé nyeg,  hogy  a
meg lé vő öt le te ket és ener gi -
á kat össze gez zük, és ke rül jük
a di ver zi tá so kat. Pél dá ul egy
or szá gos lel kész kon fe ren cia,
a teo ló gi án a tu do mány nap -
ja és egy-egy lel ké szi mun ka -
kö zös sé gi té ma ne gyen gít se
egy mást. 
A lel ké szi mun kát és a gyü -

le ke ze ti éle tet be fo lyá sol ja az
egy há zi év, van egy tan év, ami
megint egy fix rend, van egy
nap tá ri év, ami ja nu ár tól in dul.
Egy olyan tan ter vet kell ké szí -
te ni, ami fle xi bi lis a kü lön bö -
ző  évek  szem pont já ból,  rá -
adá sul  a  kü lön bö ző  hely ze -
tek re, pél dá ul vá ro si és fa lu si
gyü le ke zet re  is  al kal maz ha -
tó. Sok re ke szes fi ó kot sze ret -
nénk  te hát.  A  2012–2013-as
mun ka év már nagy já ból meg -
van, de 2013-tól sze ret nék egy
ilyen  át lá tott  és  te ma ti kus
rend szert ki dol goz ni.

– Ez így jó nagy fa lat nak
tű nik. Ki fog Önnek eb ben se -
gí te ni?
–  Fel kér tem  szá mos  em -

bert, akik kel egy bi zott sá got
fo gunk lét re hoz ni, és akik az
én  mun ka tár sa im  len né nek.
Tő lük egy váz, egy faj ta kon -
cep ció vég le ge sí té sét vá rom. El
kell  dön te nünk, mi  az,  amit
ma gunk  szá má ra  té ma ként
vá lasz ta ni sze ret nénk, és amit
egy na gyobb te ma ti ká ba be il -
leszt he tő nek vé lünk. Van nak
ugyan is olyan dol gok, ame lyek
nem  han gol ha tók  be le  egy
ilyen  mun ká ba.  Pél dá ul  az
öku me ni kus ima hét, il let ve a
Lu the rá nus  Vi lág szö vet ség -
nek, az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá nak a pro jekt jei ilye nek.

– Ho gyan mo ti vál ná a lel ké -
sze ket ab ban, hogy részt ve gye -
nek az egyes prog ra mok ban?
–  Nem  tit kolt  szán dék,

hogy sze ret nénk be ve zet tet -
ni a lel ké szi to vább kép zé sek -
nél a kö te le ző pont szer zést.
Nem vár juk azt, hogy a lel ké -

szi mun ka kö zös sé gek (LMK)
meg újít ják  egy há zun kat,  és
iga zi teo ló gi ai mű he lyek lesz -
nek; ezek a fra ter ni tás meg -
élé sé nek  szín te rei.  A  hang -
súlyt én a lel kész aka dé mi á ra
és  a  kon fe ren ci ák ra  sze ret -
ném át he lyez ni. 
A lel kész aka dé mia igaz ga -

tó ta ná csá nak vagy ku ra tó ri u -
má nak  le gyen  a  fe le lős sé ge,
hogy olyan té má kat hir des sen
meg, ame lyek re van ér dek lő -
dés.  Ki  kell  dol goz ni,  hogy
egy LMK-n va ló rész vé tel vagy
egy lel kész aka dé mi ai mun ka
mennyi kre di tet ér ne. Ha va -
la ki  nem  éri  el  a  meg fe le lő
pon tot, ak kor a ha tá lyos tör -
vé nye ink sze rint el ve szí te né a
pa ró kus lel ké szi jog ál lá sát. Ez
a rend szer más vi lá gi ál lá sok -
nál nem is me ret len: az or vos
nem ír hat fel re cep tet, ha nem
sze rez elég kre di tet. 
Emel lett egy faj ta új ra struk -

tu rált  mun ka meg osz tást  is
szük sé ges nek  tar ta nék.  Na -
gyon sok szor a gyü le ke ze te ket
el lá tó lel ké szek egy má son át -
utaz va lát ják el az egy ház köz -
sé ge ket. Át kel le ne te kin te ni
föld raj zi lag,  né pes sé gi leg  a
tér ké pe ket,  és  pár  pon ton
pon to sí ta ni  kel le ne  a  mun -
ká kat. Ilyen szem pont ból nem
let tek a ke rü le ti ha tá rok sem
böl csen meg húz va. 
Rá adá sul a jö vő azt mu tat -

ja, hogy lesz nek bi zo nyos te -
rü le tek, ahol tel je sen el hal nak
gyü le ke ze te ink.  De  fon tos
egy-egy  bás tya  hát ra ha gyá -
sa. Ha nem élet ké pes egy gyü -
le ke zet,  azt köz pon ti lag kell
tá mo gat ni, vagy dön te ni kell
a fel szá mo lá sá ról. Azt is fon -
tos  len ne  rög zí te ni,  hogy  a
köz pont ból  tá mo ga tott  lel -
ké szek nek mi lyen – a szol gá -
la tuk  vég zé sé hez  szer ve sen
hoz zá  tar to zó nak ítél t – plusz -
fel ada tot  adunk.  Kór há zi,
gim ná zi u mi szol gá lat, fesz ti -
vá lo kon  va ló  lel ki gon do zás
és így to vább…

– A püs pö ki ta nács meg bí -
zá sá ból a pe rikó pa re form ki -
dol go zá sát is Ön fog ja vég re -
haj ta ni. Az új Li tur gi kus
könyv vel ezt ugyan is nem
újí tot ták meg, pe dig szük ség
len ne rá.
–  Egy  bi zott ság  állt  fel,

amely nek én va gyok a ve ze tő -
je.  A  bi zott ság  har minc  és
nyolc van év kö zöt ti ta gok ból
áll, ke gyes ség ben is szé les ská -
lán moz gunk. Van kö zöt tünk,
ó- és új szö vet sé ges, dog ma ti -
kus, li tur gus, ho mi lé ta. Mun -
kánk vég ered mé nye táv la ti cél.
2017-ben  sze ret nénk meg je -
len tet ni  az  új  pe rikó pát.  A
be ve ze té se  egy sé ge sen  tör -
tén ne. Más fél év alatt vé gig -
vesszük a pe rikó pát, meg tár -
gyal juk és ja vít juk a hi bá kat,
majd az anya got ki küld jük a
lel ké szi  mun ka kö zös sé gek -
nek. Ha va la mi va la ki nek nem
tet szik, ak kor konk rét ja vas la -

tot vá runk ar ra, hogy mely igét
kel le ne  azon  a  va sár na pon
mon da ni. Szá mí tok ar ra, hogy
a  lel ké szi  mun ka kö zös sé gek
konst ruk tí van  fog ják  ezt  a
mun kát se gí te ni.

– A Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia fő tit ká ri tiszt sé gét
is meg kap ta. Ho gyan lát ja:
meg tud újul ni ez a szer ve zet?
Mi lyen jö vő áll a Maek előtt?
Kü lö nö sen ab ból az as pek tus -
ból is kér de zem, hogy bár évek -
kel ké sőbb ala kult meg a Ma -
gyar Re for má tus Egy ház, még -
is na gyobb saj tó nyil vá nos sá got
ka pott, mint a mi szer ve ze -
tünk. Eset leg a Maek ter vez-e
egy egy ház test té fo nó dást a
kül föl di evan gé li ku sok kal?
– Azt gon do lom, hogy hi á -

ba ol da nánk is fel a ha tá ro kat
az egy há zak kö zött, még is na -
gyon ne héz  len ne  egy olyan
egy ház tes tet lét re hoz ni, amely
mind egyik egy ház szem pont -
já ból  elő nyös  len ne,  hi szen
ren ge teg  fel té tel nek  kel le ne
ele get ten ni; vagy pe dig az az
egyez mény,  amely nek  alap -
ján ez az egy ház test lét re jön -
ne, a mi ni mum ra len ne re du -
kál va. En nek azon ban így nem
len ne sok ér tel me.
De lát ni kell azt a tör té nel -

mi tényt is, hogy míg a Ma gyar
Re for má tus  Egy ház  egy sé ges
nyel vet mond hat ma gá é nak, ez
evan gé li kus egy há zunk ese té -
ben nem így van, hi szen a ma -
gya rok  mel lett  né me tek  és
szlo vá kok is van nak egy ház tag -
ja ink kö zött. Abban ter mé sze -
te sen megállapodhatunk, hogy
el fo gad juk egy más lel ké szi ké -
pe sí té sét – eset leg kü lön bö zeti
vizs ga le té te lé vel –, hasz nál juk
egy más agen dá ját, éne kes köny -
vét.  Ez  pe dig  spi ri tu á lis  kö -
zös sé get je lent. A Maek ilyen
szem pont ból egy faj ta ko or di -
ná ló szer ve zet, így eb be be le -
ta go zód hat bár ki, aki sze ret ne
sze re pet vál lal ni eb ben a mun -
ká ban.

– 2011 de cem be ré ben sze relt
le, ad dig tá bo ri püs pök volt. Az
el telt hét év re ho gyan em lék -
szik vissza? Bár tu dom, hogy
konk rét in for má ci ó kat nem
oszt hat meg ve lünk, mert ál -
lam tit kot ké pez nek, én szol gá -
la tá nak in kább a lel ké szi ol da -
lá ról kér dez ném.
– Ez  alatt  az  idő szak  alatt

ren ge te get utaz tam – fel ada -
tom nak tar tot tam, hogy min -
de nü vé  el men jek,  ahol  ma -
gyar ka to na szol gál. Így jár tam
Bosz ni á ban hat szor, Ko szo vó -
ban több mint tíz szer, Cip ru -
son öt ször, a Sí nai-fél szi ge ten
két szer. Az tán két szer lá to ga -
tó ban  Af ga nisz tán ban,  egy -
szer  pe dig  hat  hó na pig,  egy
hosszabb  misszió  ke re té ben.

– Ezek kö zül me lyik szol gá -
la ti he lyén ér te a leg mé lyebb
be nyo más?
– Af ga nisz tán ban hét em -

bert ve szí tet tünk el. 
Men tem vol na egyik tá bor -

ból a má sik ba, és szól tak, nem
le het, mert rob ban tot tak. Re -
pesz ál ló mel lény ben  él tük  a
min den na po kat.  Nyolc van -
hét órát töl töt tem a le ve gő ben
eb ben a hat hó na pos misszi -
ó ban. So kat jár tam a ka to nák
kö zött. Vé gig jár tam a  tá bo ri
lel ké sze ket, vi zi tál tam ná luk.
Elég sok ko por só mel lett áll -

tam, ma gyar és né met, svéd,
finn ka to ná ké mel lett is.

– ilyen kor hogy zaj lik egy is -
ten tisz te let?
–  A  kór ház tól  a  rep té rig

sor fa lat áll nak a ka to nák, az el -
huny tat  a  sa ját  lel ké sze  bú -
csúz tat ja  el  az  anya nyel vén,
ami kor fel te szik a re pü lő re. 
De ke mény volt az itt ho ni -

ak kal va ló kap cso lat tar tás is,
hi szen nem min dig van in ter -
ne tes el ér he tő ség. Te le fo non
pe dig  ne héz  tár gyal ni,  töb -
ben is le he tünk a vo nal ban…

– A csa lád ja ho gyan vi sel -
te a hi á nyát?
– A na gyob bak már ter mé -

sze tes nek vet ték, a leg ki sebb
gye re künk pe dig rá jött ar ra,
hogy  az  édes any ja  egy ma ga
úgy sem fog ja tud ni tel je sí te -
ni min den óha ját. 
A nor mál lel ké szi szol gá lat -

hoz  ké pest  a  tá bo ri  lel ké szi
szol gá lat nak egyéb ként  egé -
szen más hang sú lyai van nak.
Egy ér tel mű hi e rar chi kus  vi -
szo nyok van nak, és ha az elöl -
já ró pa ran csot ad, azt kö vet -
ni kell. Ez azt je len ti, hogy ő
gon dos ko dik a fel sze re lés ről,
a ki kép zés ről, hogy a  le he tő
leg na gyobb ha tás fok kal, testi
és men tá lis kár nél kül vég hez
le hes sen vin ni azt, amit ő kér. 
Le he tő ség van kis cso por tos

lel ki gon do zás ra,  amely nek
más súly pont jai van nak, mint
egy gyü le ke ze ti tag ese té ben.
Más  szo cio ló gi ai  hát te rű  a
po pu lá ció is: ti zen nyolc–har -
minc öt éves az em be rek nagy
ré sze, ál ta lá ban egész sé ge seb -
bek, mint a ci vil la kos ság, fér -
fi do mi nan cia van. Tu do má sul
kell ven ni, hogy az anya nyelv
fe lül ír ja  a  val lá sos sá got.  Egy
ma gyar ka to li kus ka to na  in -
kább  el megy  egy  ma gyar
evan gé li kus  is ten tisz te let re,
mint egy hor vát mi sé re. És ez
az  evan gé li ku sok ra  is  igaz:
nem fog nak né met is ten tisz -
te let re men ni, ha épp ma gya -
rul van ka to li kus mi se.

– Mennyi re jel lem ző a val -
lá sos ság a ka to nák kö zött?
– Ha lő nek a fe jed fe lett, ez

nem le het kér dés…
– Ez pre desz ti nál?
– És egy faj ta össze tar tást is

ad. Az is ten tisz te le te ken va ló
rész vé tel ter mé sze te sen nem
kö te le ző, de meg fi gyel he tő az,
hogy ha va la mi tra gi kus ese -
mény tör té nik, ak kor töb ben
jön nek  el.  Gyer tyát  gyúj ta -
nak, és imád koz nak. Na gyobb
ün ne pe ken, így ka rá csony kor,
sok kal töb ben jön nek el, mint
egy át la gos is ten tisz te let re. 
Nagy ha tá sa van an nak is,

ha a ka to na elöl já ró ja ott van
az is ten tisz te le ten. Ak kor nin -
csen  apel lá ta,  ak kor  kö te le -
ző nek  ér zik  az  ala cso nyabb
ran gú ak, hogy ma guk is ott le -
gye nek. Ke resz tel tem meg ka -
to ná kat,  és  ilyen  eset ben  is
szok tunk ke reszt apát fel kér ni,
aki  a  ke reszt ség  ta nú ja ként
van je len. Ilyen kor szok tak a
tár sa ik kö zül is vá lasz ta ni, de
in kább  az  a  jel lem ző,  hogy
egy ma ga sabb ran gú elöl já rót
vá lasz ta nak.  Ér de kes,  hogy
ilyen kor  a  fe le lős ség ér zet  is
meg nő az em be rek kö zött.

g Hor váth-Bol la
Zsuzsan na 

Forrás: Evangélikus.hu

Mitcsinálegyprogramkoordinátor?
Be szél ge tés Lack ner Pál lal

ta lál ko zó 

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let ta lál ko zót szer vez az egy -
ház ke rü let hez tar to zó, evan gé li kus kö tő dé sű ős ter me lők, gaz -
dál ko dók és bo rá szok ré szé re. Cél a kap cso la tok erő sí té se és
a to váb bi – adott eset ben in téz mé nyes – együtt mű kö dés alap -
ja i nak meg ve té se. A ta lál ko zó hely szí ne: az Észa ki Egyház ke -
rü let Püs pö ki Hi va tala (1125 Bu da pest, Szi lá gyi Er zsé bet fa -
sor 24.). Ide je: áp ri lis 18. (szer da), 14 órá tól. Sze re tet tel vár -
juk  az  ér dek lő dők  je lent ke zé sét  a  hi va tal  el ér he tő sé ge in
(esza ki.ke ru let@lu the ran.hu; 06/1/394-2448).

Dr. Fa bi ny Ta más és Ben czúr Lász ló,
az egy ház ke rü let el nök sé ge

b LacknerPál ko ráb bi pro tes táns tá bo ri püs pök szol gá la -
ta hét év után le telt, így 2011. de cem ber 31-én le sze relt.
Az óta a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház prog ram ja -
i nak ko or di ná to ra ként, va la mint a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia (Maek) fő tit ká ra ként te vé keny ke dik. Rá adá -
sul még a pe rikó pa re form is hoz zá tar to zik majd. Új fel -
ada ta i ról az Evangélikus.huszerkesztője kér dez te.

lel ki ne ve lés – esély a hol nap szá má ra
Or szá gos kon fe ren cia a hit tu do má nyi egye te men

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Ok ta tá si Osz tá lya kö zö sen Di es Aca de -
mi cust ren dez már ci us 22-én, csü tör tö kön az egye tem dísz -
ter mé ben Lel ki ne ve lés – esély a hol nap szá má ra cím mel.
Az or szá gos kon fe ren ci á ra min den ér dek lő dőt sze re tet -

tel vá runk.
Gáncs Pé ter el nök-püs pök, dr. Sza bó La jos rek tor

prog ram
09.45–10.00: Meg nyi tás – dr. Sza bó La jos rek tor.
10.00–10.20: A lel ki ne ve lés tár sa da lom ban el fog lalt sze re pe.
Az új köz ne ve lé si tör vény ből adó dó vár ha tó vál to zá sok. Ak -
tu á lis ok ta tás po li ti kai szem pon tok. Elő adó: dr. Rét he lyi Mik -
lósmi nisz ter, Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri um.

10.20–11.00: Ke rek asz tal-be szél ge tés: Fe le lős ség vál la lás a kö -
vet ke ző nem ze dé kért ka to li kus, re for má tus és evan gé li kus
szem mel. Részt ve vők: Bá rány Bé la plé bá nos, hit ok ta tá si
fel ügye lő, Bu da pest-Zug ló; dr. Bo dó Sá ra egye te mi do cens,
Deb re ce ni  Re for má tus  Hit tu do má nyi  Egye tem;  Rozs-
Nagy Szil via hit ok ta tá si elő adó, Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház. Mo de rá tor: Sza bó né Mát rai Ma ri an na, az
EHE Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő je.

11.00–11.20: Szü net.
11.20–11.40: A lel ki ne ve lés – egy konk rét pél da. Elő adó: Dej -

csics Kon rádOSB, Pan non hal mi Ben cés Gim ná zi um.
11.40–12.30: Ke rek asz tal-be szél ge tés: Pe da gó gu sok és lel ké szek

együtt mun kál ko dá sa a lel ki ne ve lés te rén.Részt ve vők: Fel -
leg vá ri Zol tán, a  mis kol ci  Evan gé li kus  Kos suth  La jos
Gim ná zi um  és  Pe da gó gi ai  Szak kö zép is ko la  igaz ga tó ja;
Mol nár ist ván né, a szar va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja; Mes ter há zy Ba lázs is ko la lel kész;
dr. Ma gyar kú ti Gyu lá né Tóth Ka ta lin is ko la lel kész. Mo de -
rá tor: Gáncs Pé ter el nök-püs pök.

12.30–14.00: Ebéd.
14.00–15.30: Szek ció ülé sek.
1. szek ció: Mit te het az is ko la ve ze tés?
A be szél ge tést ve ze ti: Hall ga tó né Haj nal Ju dit.
2. szek ció: Mit te het az is ko la lel kész?
A be szél ge tést ve ze ti: De ák Lász ló.
3. szek ció: Mit te het az óvo da?
A be szél ge tést ve ze ti: La ka tos né Hach bold Éva.
4. szek ció: Mit te het a gyü le ke zet? (1)
A be szél ge tést ve ze ti: Ba ra nyay né Rohn Er zsé bet.
5. szek ció: Mit te het a gyü le ke zet? (2)
A be szél ge tést ve ze ti: Bár dossy Tí mea.
6. szek ció: Új ki hí vás: eti ka és hit ok ta tás.
A be szél ge tést ve ze ti: dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter.

15.30–16.00: Össze fog la lás, úti ál dás – Gáncs Pé ter el nök-
püs pök.

vi. or szá gos evan gé li kus 
bor fesz ti vál rév fü lö pön

Ez év ben is meg ren dez zük a már ha gyo mánnyá vált evan -
gé li kus bor fesz ti vált, amely re szak em be re ket és ér dek lő dő -
ket egy aránt hí vunk és vá runk Rév fü löp re, az Or dass La -
jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba már ci us 23–25. kö zött.
Kez dés pén te ken 17 óra kor, be fe je zés va sár nap ebéd del.
Rész vé te li díj tel jes el lá tás sal: 12 000 Ft/fő.
A bor ver seny re ne ve zők nek faj tán ként há rom pa lac kot

kell le ad ni uk.
Ko moly szak mai és lel ki prog ram mel lett jó kö zös sé get

kí ná lunk.
Az ér dek lő dők nek rész le tes prog ra mot kül dünk.
Je lent kez ni le het már ci us 15-ig a rev fu lop@lu the ran.hu

drót pos ta- vagy a 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1. pos ta cí men.

H I R D E T É S
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„is ten ab ban mu tat ta meg raj tunk a
sze re te tét, hogy Krisz tus már ak kor
meg halt ér tünk, ami kor bű nö sök vol -
tunk.” (Róm 5,8)

Böjt má so dik he té ben az Út mu ta tó
reg ge li és he ti igéi az Úr is ten en ge -
del mes szol gá ját ál lít ják elénk, aki meg halt bű ne in kért. „Is ten Fia szol gai
for mát vett fel, és em be rek hez lett ha son ló vá, meg aláz ta ma gát, és en ge -
del mes volt mind ha lá lig, még pe dig a ke reszt ha lá lig.” (Fil 2,7.8; LK) Lu ther
sze rint: „Pál itt szin te egyet len szó val fel tár ja az eget, hogy meg lás suk Is -
ten atyai szí ve ki be szél he tet le nül ke gyel mes aka ra tát, irán tunk va ló sze -
re te tét; hogy érez zük, mi ként vé gez te el Is ten jó tet szé se örök től fog va mind -
azt, amit Krisz tus ér tünk meg is cse le ke dett.” Dá vid dal kö nyö rög he tünk
Is ten hez: Re mi nis ce re! „Em lé kez zél meg, Uram, a te ir gal mas sá god ról és
a te jó vol tod ról, me lyek örök től fog va van nak.” (GyLK 686,5) A go nosz
sző lő mű ve sek bér let he lyett tu laj dont akar tak sze rez ni, gyil kos ság árán
is: „Ez az örö kös, gyer tek, öl jük meg, és mi enk lesz az örök ség!” Ám a sző -
lő ura „El jön, és el ve szí ti a mun ká so kat, az után má sok nak ad ja a sző lőt.”
(Mk 12,7.9) De Is ten min den ko ri gyer me kei Krisz tus örö kös tár sai, aki kért
ő – mint is ten te le ne kért – a ren delt idő ben halt meg. Ezért múlt idő ben
ír hat ta Pál: „Mi vel te hát meg iga zul tunk hit ál tal, bé kes sé günk van is ten -
nel (…), mert… mi u tán meg bé kél tet tünk, még in kább üd vö zí te ni fog éle te
ál tal.” (Róm 5,1.10) Az en ge del mes Fiú e há rom ószö vet sé gi elő ké pe is az
örö kös sor sát ve tí ti elő re: Je re mi ás hir det te az Úr üze ne tét, ezért el fog -
ták, meg akar ták öl ni, ám nem tet ték meg. „De tud já tok meg, hogy ha meg -
öl tök, ár tat lan vér ter hel ben ne te ket, ezt a vá rost és la kó it, mert va ló ban
az Úr kül dött hoz zá tok…” (Jer 26,15) Be teg sé gé ben is is ten fé lő ma radt Jób;
A sá tán ke zé be ad ta az Úr, de ő a rossz in du la tú fe ké lyek kel bo rít va is ki -
tar tó an fedd he tet len volt: „Ha a jót el fo gad tuk is ten től, a rosszat is el kell
fo gad nunk.” (Jób 2,10) S a pusz tá ban a szom jas nép Mó zes el len zú go ló -
dott; kis hí ja volt, hogy meg nem kö vez ték. Is ten szólt hoz zá: „Én majd
ott ál lok előt ted a szik lán, a Hó re ben. Üss a szik lá ra! Víz fa kad be lő le, és
ihat a nép.” (2Móz 17,6) „Az a kő szik la pe dig a Krisz tus volt.” (1Kor 10,4)
Ez az élet adó kő szik la már az ószö vet sé gi üdv ese mé nyek ben is je len volt!
S az Úr en ge del mes szol gá já nak vé re min ket is meg tisz tít min den bűn -
től; de csak „ha meg vall juk bű ne in ket, hű és igaz (Is ten) ő: meg bo csát ja bű -
ne in ket, és meg tisz tít min ket min den go nosz ság tól.” (1Jn 1,9) Mert Jé zus „en -
gesz te lő ál do zat a mi bű ne in kért” (1Jn 2,2). Böjt má so dik he té ben má sod -
szor szól ha lá lá ról és fel tá ma dá sá ról: „Je gyez zé tek meg jól eze ket a sza va -
kat: az Em ber fia em be rek ke zé be ada tik!” S kis gyer me kek pél dá já val üze -
ni: „…aki a leg ki sebb mind nyá ja tok kö zött, az a nagy.” (Lk 9,44. 48) Pál val -
lo má sa le gyen a mi böj ti meg ta pasz ta lá sunk ká: mi u tán meg iga zul tam a
be lé ve tett hit ál tal, „Krisz tus él ben nem…, aki sze re tett en gem, és ön ma -
gát ad ta ér tem” (Gal 2,20). S te is mondd: „Szív ből sze ret lek, Jé zu som. /
Lel kem csak ben ned bí zik.” (EÉ 362,1)

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

Az Úr Jé zus a Ge cse má né-kert ben
van.  Imád ko zik,  szí ve az Atyá hoz
kap cso ló dik. Gyöt rő dik, mert tud -
ja, mi  vár  rá  a ke resz ten. Egy szer
csak ki mond ja: „Atyám, ha le het sé -
ges, múl jék el tő lem e po hár; mind -
az ál tal ne úgy le gyen, a mint én aka -
rom, ha nem a mint te.” (Mt 26,39;
Ká ro li-for dí tás) Bé kes ség gel kel föl
tér dé ről.  Ak kor  ér ke zik  hoz zá  az
áru ló Jú dás egy csa pat tal, hogy el -
fog ják őt. Jé zus meg kér de zi: „Ba rá -
tom, hát ezért jöt tél!” (Mt  26,50)
Ezért jött. A Go nosz esz kö ze, még -
is  a  mennyei  Atya  ter ve  va ló sul
meg: Krisz tus az éle te föl ál do zá sá -
val fi zet bű ne in kért, hogy mi sza ba -
dok le hes sünk.
Más hol az Úr így ta nít: „Ami kor be -

men tek egy ház ba, elő ször ezt mond -
já tok: Bé kes ség e ház nak. És ha ott a bé -
kes ség fia la kik, bé kes sé ge tek meg -
nyug szik majd raj ta…” (Lk  10,5–6;
újonnan  revideált  Károli-fordítás)
Ho gyan mész má sok hoz? Sze re tet tel,
se gí tő kész ség gel, meg ér tés sel? Hány
ro ko nod,  ba rá tod,  is me rő söd  ott -
ho ná ba  lép tél  már  be!  Va jon  úgy,
ahogy kell?
Jé zus lép tei nem vissz han goz tak.

Nem döng tek. De nem is láb ujj he -
gyen ér ke zett. Egy sze rű en be lé pett
eb be a vi lág ba. A te vi lá god ba és az
én vi lá gom ba. Ame lyik ről azt hit tük,
hogy zárt. Is ten nél kül tény leg nem
le het ki tör ni vagy ki lép ni be lő le. Is -
ten nél kül nem tu dunk meg töb bet,

mint amennyit lel ki leg hely ben jár -
va ész le lünk. Mint amennyit ed dig is
gon dol tunk. Ha mis bi zo nyos ság ban
vagy ha mis bi zony ta lan ság ban. 
Las síts! És fi gyeld az Úr lép te it. A

vi rág va sár na pi  ki rály  ér ke zé sét  és
az aj tó előtt meg ál ló ét. Aki nem tör
rád, ha nem hoz za a menny ből Is ten
bé kes sé gé nek az üze ne tét: bé kül je tek
meg Is ten nel – bé kül je tek meg egy -
más sal. „Mind ez pe dig is ten től van,
aki meg bé kél te tett min ket ma gá val Jé -
zus Krisz tus ál tal, és ne künk ad ta a
bé kél te tés szol gá la tát. Mi vel is ten
az, aki Krisz tus ban meg bé kél tet te
ma gá val a vi lá got, nem tu laj do nít va
ne kik bű ne i ket, és ránk bíz ta a bé kél -
te tés igé jét. Krisz tu sért jár va te hát kö -
vet ség ben, mint ha is ten kér ne ál ta -
lunk: Krisz tu sért ké rünk, bé kül je tek
meg is ten nel.” (2Kor 5,18–20; újon nan
re vi de ált Ká ro li-for dí tás)
Ho gyan le het sé ges ez? Ha meg állsz

a  ke reszt  tö vé ben,  és  föl te kin tesz
őrá.  Akié  az  el jö ven dő.  Aki  nem
zsar no kos kod ni akar fö löt tünk, ha -
nem ha tal má val szol gál ni ben nün ket.
Mi énk te hát a leg na gyobb le he tő ség. 
És ő nem csu pán azért jött, hogy

dia kó ni át  vé gez zen,  ha nem  azért
jött, hogy éle tét ad ja so ka kért. Azért
jött,  hogy  meg hal jon.  Azért  jött,
hogy él jünk. 
Állj meg, ami kor meg szó lít, és in -

dulj ve le to vább uta don. A Bé kes ség
Kö ve té vel, szí ved ben a bé kes ség gel.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
„Az Em ber fia nem azért jött, hogy ne ki
szolgálja nak, ha nem hogy ő szol gál jon, 

és éle tét ad ja vált sá gul so ka kért” (Mk 10,45)b Eu ró pá ban, de a vi lág más ré sze -
in is ham va zó szer dá val kez dő dik
a böj ti idő szak, amely hús vé tig
tart. Ma már sok fé le kép pen gya -
ko rol ják, van pél dá ul mé dia -
böjt is. Va jon ho gyan ala kult ki
az egy há zi év nek ez a rend je, és
mi ről szól ma? 

a becs vágy tól az ön kor lá to zá sig
– meg te het ném, de nem teszem
Nap ja ink saj tó ja – fő ként kül föl dön –
elő sze re tet tel cik ke zik ar ról, hogy az
idén feb ru ár 22-én kez dő dő és áp ri -
lis  8-ig  tar tó  nagy böj ti  idő sza kot
iga zá ból ar ra le het fel hasz nál ni, hogy
vé gig gon dol juk,  mer re  haj tot ta  az
em be ri sé get a nagy zá si hó bort vagy
a fé ke vesz tett becs vágy. És so rol ják
a ku dar co kat meg az ér tel met len nek
tar tott vál lal ko zá so kat a Ti ta nic tól az
A380-as lé gi bu szon át – amely 550
ton na elekt ro ni kát, alu mí ni u mot és
acélt rö pít föl a ma gas ba – a val lá si
fel tű né si visz ke teg sé gig. 
Em lí tik pél dá ul a vi lág leg na gyobb

za rán dok ke reszt jét,  ame lyet  2004-
ben az auszt ri ai Ve itsch ben épí tet tek
fel. A 40,7 mé ter ma gas, be lül ről be -
jár ha tó ke reszt fe lé ig lép cső kön le het
fel gya lo gol ni.  Bel se jé ben  a  za rán -
do kok kü lön bö ző kis kam rá kat ta lál -
nak, ame lyek a te rem tés tör té net től
kezd ve mu tat ják be a Bib lia nagy üze -
ne te it. A ke reszt víz szin tes szár nyán
me di tá ci ós szo ba is van, még ke resz -
tel őt is le het tartani a keresztben.
Vagy  em lít he tő  a  mo dern  ko ri

becs vágy épít mé nye ként az isz lám vi -
lág „büsz ke sé ge”, a mes ter sé ges fél szi -
get, a du ba ji Palm Ju me i rah, amely -
nek  össz ha tá sát  csak  a  vi lág űr ből
le het él vez ni, hi szen öt száz húsz ki -
lo mé te res strand kap cso ló dik össze
a pál ma for má jú épít mény ben. 
Ugyan ak kor a Cos ta Con cor dia ka -

pi tá nya fel for dít ja a lu xus ha jót, em -
be rek hal nak meg a ma ga mu to ga tó
becs vágy kö vet kez té ben…
Mi ről is szól hát ma a vi lág? Ar ról,

hogy  fel tét le nül  meg  kell  csi nál ni
azt, amit még le het sé ges? Még egy lé -
pés sel to vább? Mint ha nem len né nek
ha tá rok…
A böjt ezért je lent he ti azt is, hogy

fel tesszük ma gunk nak a kér dést: mi -
ért  te gyek meg va la mit csak azért,
mert  meg te he tem?  Az  abor tuszt,
mert  van  esz kö ze  az  or vos tu do -
mány nak hoz zá; a jó ha lált, mert nem
fáj;  az  el hall ga tás sal  meg előz he tő
ag resszi ót, eset leg gyil kos sá got az zal,
hogy en ge dünk? 
Igen sok ilyen vég ze tes ha tár át lé -

pés van, amely ki csit na gyobb ön -
kor lá to zás sal  meg előz he tő  len ne.
Böj ti  igaz ság,  amely  éle tet  épít,
ment, véd: meg te het ném, de nem te -
szem a rosszat, a ne kem ked ve zőt,
ha nem  meg ál lok.  Nem  ra gasz ko -
dom ah hoz, hogy enyém le gyen az
utol só szó, az utol só lé pés, az utol -
só  csa pás,  a  még  kü lön le ge sebb
tech ni kai cso da.

tör té nel mi vissza pil lan tó tü kör
Ham va zó szer dá val kez dő dik a negy -
ven na pos böj ti idő szak. Leg alább is
így ha tá roz ta meg az a mo dell, amely
a 7. szá zad ban Ró má ból  ter jedt el.
Van,  ahol  nagy pén te kig,  van,  ahol
hús vé tig tart. A va sár na pok ki vé te -
lek, mert ek kor a ke resz tyé nek Krisz -
tus fel tá ma dá sát ün nep lik. A negy -
ven nap utal Jé zus pusz tai meg kí sér -
té sé re,  il let ve  böj tö lé sé re,  amely
győz tes lel ki kon cent rá ci ót tett le he -
tő vé, s Jé zus így vív ta meg dön tő har -
cát a sá tán nal (Mt 4,2). Ószö vet sé gi
elő ké pül  Iz ra el pró ba té te les, negy -

ven évi  pusz tai  ván dor lá sa  szol gál
(2Móz  16  kk.).  A  negy ven na pos,
hús vé tot meg elő ző  böj ti  idő sza kot
elő ször a ni ce ai  zsi nat  (325) do ku -
men tál ta. 
Ham va zó szer da ne ve utal az el -

mú lás ra, a ve zek lés re, az élet he lyes
ér ték rend jé nek ke re sé sé re és fel is -
me ré sé re, a mu lan dó és a ma ra dan -
dó he lyes meg kü lön böz te té sé re. A
pro tes tan tiz mus ban a Krisz tus szen -
ve dé sé re, a bűn bá nat ra össz pon to -
sí tást, az ön is me ret tisz tu lá sát szol -
gá ló idő sza kot je len tet te kez det től
fog va. A re for má to rok, ki vált Lu ther
és Zwing li, szem be for dul tak a kö -
zép ko ri böj t ér tel me zés sel, mint ha az
a bi zo nyos éte lek től va ló tar tóz ko -
dást je len tet te vol na. 
Le gen dás sá vált az 1522. évi zü ri chi

kol bász evés, ami kor böjt el ső va sár -
nap ján Fros chau ernyom dász in gyen -

kol bászt  osz tott  a  nép nek.  Zwingli
ugyan je len volt, de nem fo gyasz tott
a né pi ele del ből, ám ki fej tet te né ze tét
a  böjt ről.  Lu ther  a  böj tö lés ben  az
ön iga zult ság  kí sér té sét  is mer te  fel,
mint ha az em ber ez zel a prak ti ká val
job ban tetsz het ne Is ten nek. 

ma a böjt nek re ne szán sza van –
lel ki kon cent rá ció, mé dia böjt,
élet men tés
A Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház el -
nö ke, Ni ko laus Sch ne i der re for má tus
lel kész ham va zó szer dán ki adott böjti
üze ne té ben rá mu tat: a pro tes tán sok -
nál nincs böj ti re gu la vagy sza bá lyo -
zás. Lu ther már öt száz éve ezt ta ní tot -
ta: az éte lek től va ló tar tóz ko dás nem
ment het meg sen kit sem a kár ho zat -
tól. Ma, ami kor az em be rek ön mér sék -
le tet nem is mer ve túl haj szol ják ma gu -
kat,  és  gya ko ri  a  bur no ut (ki égés),
so kan  idő  előtt  meg hal nak  –  ilyen
idők ben a le mon dás, az ön kor lá to zás
nem  kö zép ko ri  ön gyöt rés,  ha nem
élet men tés. És nem árt né ha azon sem
el gon dol kod ni,  ho gyan  is  vagyunk
Is ten nel és em ber tár sa ink kal, azok kal,
akik leg kö ze lebb áll nak hoz zánk.
Az iga zi böjt új kez det. Nem új ra -

kez dés, ha nem újat kez dés, va la mi nek
az el ha gyá sa s va la mi egé szen más nak
az el kez dé se Is ten hez, em ber tár sa im -
hoz, ön ma gam hoz fű ző dő kap cso la -
ta im ban. Aho gyan a „hét hét böjt”
ak ció is meg fo gal maz za: a 8. zsol tár
ér tel mé ben el cso dál koz ni azon, hogy
mi cso da az em ber, aki ről Is ten meg -
em lé ke zik, aki re gond ja van. 
Túl zott ön biz to sí tá sunk, ön fél té -

sünk (eb ből gaz da god nak a biz to sí -
tók!) út ját áll ja an nak, hogy ész re ve -
gyük Is ten gon dos ko dá sát. Aki olyan
mél tó ság ra ren delt min ket, hogy di -
cső ség gel és tisz tes ség gel ko ro ná zott
meg. De nem nagy ra vá gyó hó bort -
tal, fej vesz tett, em ber te len ség be át -
csa pó becs vággyal. 
Jó len ne a he lyes egyen súlyt ke res -

ni és meg ta lál ni eb ben a böj ti  idő -
szak ban – negy ven nap elég  len ne
hoz zá! Is ten re fi gyel ve fel sza ba dul ni
be ideg ző dé se ink alól, vét ke ink sú lya

alól, őszin te, gyó gyí tó be szél ge tés be
ele gyed ni Is ten nel. Egy ki csi vel töb -
bet imád koz ni. Bel ső, lel ki nagy ta ka -
rí tást  vé gez ni.  Nemcsak  Svájc ban,
Né met or szág ban, de ná lunk is le het
– és le gyen is! – iga zi re ne szán sza en -
nek a fel sza ba dí tó, imád sá gos bel ső
nagy ta ka rí tás nak!

a bel ső kon cent rá ci ót 
és rendte rem tést se gí ti 
a médiaböjt is
A  ta nu lók nak  egy  he tet  vissza -
adunk a gyer mek ko ruk ból – nyi lat -
koz ta az a pe da gó gus, aki egy új sze -
rű  kez de mé nye zés ben  vesz  részt.
Egy hé ten át nincs kom pu ter, mo -
bil,  CD-le ját szás,  já ték prog ram.
He lyet te  nap ló ve ze tés  ar ról,  ho -
gyan le het ki bír ni ezek nél kül, mit
le het ér tel me sen csi nál ni az így fel -
sza ba du ló idő ben – s mi lyen po zi -

tív  ta pasz ta la to kat  le het  sze rez ni
ezek nél kül. Az egy hét ta pasz ta la -
ta it  a  mé dia böjt  után  a  ta nu lók
együtt ér té ke lik, s ün ne pé lyes ke re -
tek  kö zött  kap ják  vissza  le adott
elekt ro mos esz kö ze i ket. 
Az  ér de kes  kez de mé nye zést  a

Würt tem ber gi Pro tes táns Tár sa ság
dia kó ni ai rész le ge dol goz ta ki. Egy -
elő re tar to má nyi ke re tek kö zött zaj -
lik, több egy há zi és nem egy há zi is -
ko lá ban ki pró bál ják. 
A mé dia böjt öt le té hez két meg rá -

zó és el gon dol kod ta tó tu do má nyos ta -
nul mány ada tai szol gál tak in dí té kul az
egy ház nak. Az egyik ta nul mányt kri -
mi no ló gus, a má si kat agy ku ta tó tet -
te köz zé. Mind két ta nul mány szo ros
össze füg gé se ket ál la pít meg a túlzott
mé diahasz ná lat és bi zo nyos egész ség -
ügyi za va rok meg je le né se kö zött. Az
egész ség ügyi ká ro so dá sok kö zött em -
lí tik az el hí zást, a moz gás sze gény sé -
get  és  en nek  ki ha tá sa it,  az  is ko lai
tel je sít mény rom lá sát, a szo ci á lis és
kom mu ni ká ci ós kész sé gek el sor va dá -
sát, az erő sza kos és ag resszív vi sel ke -
dés el ha tal ma so dá sát s bi zo nyos füg -
gő sé gek ki ala ku lá sát. 
A mé dia böjt től  a  szer ve zők azt

re mé lik, hogy a gye re kek új ra fel fe -
de zik a va ló éle tet, az egy más sal ki -
ala kít ha tó  tar tal mas  kap cso la tot;
az öt let gaz dák mind ezt kul tu rá lis,
sport-  és  egyéb  kész ség fej lesz tő
ren dez vé nyek kel is igye kez nek elő -
se gí te ni.
Min den eset re akár a mé dia böj tös

he tet, akár a hét he tet bel ső Is ten -
re fi gye lés sel, több őszin te imá val,
a ma gunk ön mér sék let ben, ön kor -
lá to zás ban,  le mon dás ban  tör té nő
gya kor lá sá val ér de mes ki pró bál ni –
bi zo nyo san  sa lak ta la nabb,  meg -
könnyeb bül tebb  lesz  tő le  az  élet
ben nünk és kö rü löt tünk. És ek kor
a böj ti „hét hét ak ció” ér tel me is kö -
ze lebb jön: szár nya kat kap ha tunk,
még ha köl csön be is, akár az an gya -
lok tól, akár Is ten Lel ké től, de ez is
– Kál vin nal szól va – hasz nunk ra
vál hat.

g Dr. Bé ke fy La jos

Héthétböjt
A ha mis becs vágy tól az épí tő ön mér sék le tig
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4.
A zsi dó nép ki rályt kí vánt ma gá nak.
Bár  ez  nem  tet szett  az  Is ten nek,
még is ki vá lasz tot ta szá muk ra Sault.
Ahogy telt az idő, egy re job ban lát -
szott,  hogy  ez  a  szép  szál  le gény
igen al kal mas ural ko dó nak. Rá adá -
sul sok há bo rú ban kel lett helyt áll nia.
Az  Úr  se gít sé gé vel  pe dig  min dig
győ zött.
A leg ke gyet le nebb el len sé ge ik kö -

zé tar toz tak az amá lé ki ak. Az Úr el -
ha tá roz ta, hogy el pusz tít ja őket. El -
küld te Saul hoz Sá mu elt, aki így szólt:
– En gem kül dött az Úr, hogy né -

pé nek, Iz rá el nek a ki rá lyá vá ken je lek.
Most pe dig hall gasd meg, mit üzen
ne ked a Se re gek Ura: menj el, és irtsd
ki  az  amá lé ki akat!  Sen kit ne hagyj
élet ben, még az ál la to kat se! Amá lék
sem kí mél te a né pe met.
Saul ek kor moz gó sí tot ta két száz -

tíz ezer fős se re gét.

A csa ta nap ján va ló ban min den -
kit meg öl tek, csak Agá got, Amá lék
ki rá lyát hagy ta élet ben Saul, il let ve
sok  szép  ju hot  és  mar hát.  A  sat -
nyább ál la tok nak azon ban nem ke -
gyel mez tek.
Az Úr nak nem tet szett, hogy Saul

em bert és ál la to kat is élet ben ha gyott,
azért így szólt Sá mu el hez:
– Meg bán tam, hogy Sault ki rállyá

tet tem,  mert  nem  tel je sí tet te  azt,
amit pa ran csol tam ne ki.
Sá mu el tud ta, ez azt je len ti, hogy

Sault már nem fog ja az Is ten se gí te -
ni. Más nap reg gel el in dult, hogy be -
szél jen a ki rállyal, de Saul ak kor már
nem a pa lo tá já ban, ha nem a Kár mel-
he gyen volt, hogy meg ün ne pel je  a
győ zel mét, és há lá ból ál do za tot mu -
tas son be az Úr nak.
– Az éj sza ka be szélt ve lem az Úr

– mond ta a pró fé ta Saul nak. – Azt
pa ran csol ta ne ked, hogy irtsd ki az

amá lé ki akat. Mi ért nem tel je sí tet -
ted  a  pa ran csát?!  Mi ért  hoz tál  el
zsák mányt? Gon do lod, hogy az Is -
ten nek  tet sze ni  fog az az ál do zat,
ame lyet a zsák mány ból akarsz be -
mu tat ni?  Mi vel  nem  azt  tet ted,
amit  mon dott  ne ked,  nem  le szel
már so ká ig ki rály!
Saul na gyon meg ijedt at tól, amit

hal lott, és min dent na gyon bánt. De
hi á ba, az Úr ak kor ra már mást vá -
lasz tott ki rály nak.

Húz zá tok ki a meg adott sza va kat a
be tű há ló ban! Füg gő le ges és víz szin tes
irány ban ha lad ja tok! Egy be tű több
szó hoz is tar toz hat. A meg ma radt be -
tűk ből egy szót ol vas hat tok össze.
Ezt küld jé tek be!

álom      bűnt      harc 
hit      kato na      ki rály 
pa rancs      se reg      úr

KedvesGyerekek! g ye r me kvár

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Ha száz gye re ket meg kér dez né nek,
so kan ta lán azt sem tud nák, mi lyen
ál lat ról van szó. A bö löm bi ka a gém -
fé lék hez  tar to zó  ma dár,  ne vét
messzi re hang zó „pü-bum” hang já -
ról kap ta. Ez per sze még csak nem
is ha son lít a bi ka bő gé sé hez.
Rej tett éle tű, rit kán re pül, majd -

nem min dig a nád sű rű jé ben buj kál,
je len lé té re több nyi re csak jel leg ze tes
hang ja alap ján fi gye lünk fel.
Va la mennyi  na gyobb ná da sunk -

ban elő for dul, de költ a mo csa rak ban
és a ha las ta vak szé le sebb nád sze gé -
lye i ben is.
Bár zsák má nyá ra szin te min dig a

sű rű ben le sel ke dik, né ha még is ki vé -
telt tesz. Apaj-pusz tán men tünk te -
rep já ró val az egyik nagy ha las tó kö -
ze lé ben,  ami kor  ész re vet tük,  hogy
egy bö löm bi ka a gá ton túl áll do gál.
Ott csu pán né hány nád szál nőtt, de
po cso lyák  vol tak  –  va ló szí nű leg
azok ban akart bé kát fog ni. Meg áll -
tunk, és úgy fi gyel tük. Lát tam raj ta,
ér zi, hogy baj ban van. Elő ször moz -
du lat lan ma radt, ta lán azt re mél te,
nem  vesszük  ész re.  Az tán  las san,
óva to san lé pe get ni kez dett a gát és a
mö göt te lé vő ná das fe lé. Nem moz -
dul tunk, és azt hi szem, na gyon meg -

könnyeb bült, ami kor el tűnt a nád kö -
zött.
A bö löm bi ka vo nu ló ma dár, ok tó -

ber ben in dul dél fe lé, a te let az eu ró -
pai  ten ger par tok  kö ze lé ben  vagy
Észak-Af ri ká ban  töl ti.  Éj sza ka  re -
pül, va ló szí nű leg ná das tól ná da sig.
De gyak ran át is te lel. Nem egy szer
lát tam jó ko ra láb nyo ma it a hó ban a
Kis-Ba la to non  vagy  a  Ve len cei-tó
kö ze lé ben.

A  te le lés  né ha  si ke rül,  más kor
saj nos az éle té vel fi zet egy-egy egyed
azért, hogy itt hon ma radt. Sok év vel
ez előtt a Ve len cei-tó je gén mu ta tott
ne kem  két  el pusz tult  bö löm bi kát
Mül ler ist ván, aki ak ko ri ban a vé dett
te rü let őre volt. A két ma dár egy kis
sza bad víz folt, az úgy ne ve zett li ho -
gó mel lett  le sett  zsák mány ra,  de
ami kor az erős hi deg be tö rés mi att az
is be fa gyott, éhen pusz tul tak.
A bö löm bi ka ví zi ro va rok kal, bé -

kák kal, gő ték kel, pi ó cák kal és ap ró
ha lak kal táp lál ko zik. A té li re itt hon
ma ra dók rág csá ló kat is fog nak.

Bum mo gó hang ját már ci us tól le -
het hal la ni.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Va jon hol fész kel a bö löm bi ka?
2. Hány to jás van a fész ké ben?
3. Hány bö löm bi ka pár él ha zánk ban?

Bölömbika

me Sélnek az áll atok

Vá la szok: 1. a nád sű rű jé ben; 
2. négy-hat; 3. kö rül be lül nyolc száz.

 e 2012. március 4. Evangélikus Életgyermekoldal

b Mos ta ni öt ré szes so ro za tunk ban Sá mu el pró fé ta éle tét ele ve nít jük fel.
A so ro zat min den ré szé ben ta lál hat tok egy-egy rejt vényt is, ezek nek
a he lyes meg fej té sét küld jé tek el a vé gén össze gyűjt ve szer kesz tő sé -
günk cí mé re (Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői
út 24.). A bo rí ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.
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b hAföldbe
rejtettkincs

Jé zus egy szer azt mond ta, hogy a
mennyek or szá ga ha son ló ah hoz
a kincs hez, ame lyet va la mi kor a
szán tó föld be rej tet tek. 

Egy nap szán tás köz ben a kin -
cset meg ta lál ta egy em ber. Örö -
mé ben is mét el rej tet te, ha za ment,
el ad ta min den vagyonát, és meg -
vet te azt a da rab föl det.

A ké pen lát ha tó kincs hez me lyik
úton le het el jut ni?
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Kendeh K. Péter Dr. Szabó Lajos
A Luther Kiadó igazgatója a kötet szerkesztője

Kér dés: Ér tel mez he tő-e a vá lasz tá sok -
ról és a sza va zás ról szó ló 2005. évi
VII. tör vény 45. § (1) be kez dé se olyan tá -
gan, hogy az egy ház ke rü le ti je lö lő- és
sza va zat szám lá ló bi zott ság e tör vé nyi
fel ha tal ma zás alap ján „min ta jegy ző -
köny vet” bo csát hat ki? Ha az egy ház köz -
ség a jog sza bá lyok nak min den ben meg -
fe le lő, de et től el té rő for mát al kal maz,
ér vény te len nek le het-e te kin te ni a vá -
lasz tást, kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy
vá lasz tá si ered mény ér vény te len sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra csak bí ró sá gi el já rás ban
van le he tő ség? 

Vá lasz: Min ta jegy ző könyv ki adá sa
cél sze rű és he lyes, ám an nak al kal ma zá -
sa – jog sza bá lyi elő írás hi á nyá ban – nem
le het kö te le ző.

* * *

Kér dés: Ér tel mez he tő-e a vá lasz tá sok ról
és a sza va zás ról szó ló 2005. évi VII. tör -
vény 45. § (1) be kez dé se olyan tá gan, hogy
ha a vá lasz tás ered mé nyes és ér vé nyes, a
le adott sza va za tok alap ján az egy ház ke -
rü le ti je lö lő- és sza va zat szám lá ló bi zott -
ság jo go sult egy egy ház köz sé gi vá lasz tás
ered mé nyét for mai okok ra hi vat ko zás sal
ér vény te len né nyil vá ní ta ni? 

Vá lasz: A je lö lő- és sza va zat szám lá ló
bi zott ság ér vény te le nít he ti az egy ház köz -
sé gi vá lasz tás ered mé nyét. A ha tá ro zat
meg ala po zott sá gá ról jog or vos lat alap ján
a bí ró ság dönt.

* * *

Kér dés: Tit kos sza va zás ra hi vat ko zás -
sal az egy ház köz ség nem kap az ér vény -
te len ség meg ál la pí tá sá ról hi va ta los ér -
te sí tést, így nem tud ja ér vé nye sí te ni a
jog sza bály ban írt azon le he tő sé get sem,
hogy pa nasszal for dul has son a bí ró -
ság hoz, hi szen a sé rel me zett jog sér tés
nap já tól szá mí tott 8 na pon be lül kell azt
elő ter jesz te ni. A ha tár idő jog vesz tő,
mu lasz tás iga zo lá sá nak nincs he lye.

Tit kos sza va zás ese tén ho gyan ér tel -
mez he tő az egy ház tör vé nyes rend jé ről és
bé ké jé ről szó ló 2005. évi IX. tör vény 80.
§ (1) be kez dé se, ha az egy ház köz ség nem
ér te sül ar ról, hogy az egy ház ke rü le ti je -
lö lő- és sza va zat szám lá ló bi zott ság a sza -
bály sze rű en le foly ta tott el já rást ál ta la fel -

ál lí tott for mai kö ve tel mé nyek re te kin tet -
tel nyil vá nít ja ér vény te len nek? 

Vá lasz: A tit kos sza va zás nem azt je len -
ti, hogy a ha tá ro zat ma ga tit kos, ha nem
azt, hogy a ha tá ro zat ho za tal mód ja nem
nyílt, vagy is nem le het meg ál la pí ta ni azt,
hogy az adott kér dés re a jo go sul tak kö zül
ki ho gyan sza va zott. Eb ből kö vet ke ző en a
„tit ko san ho zott” ha tá ro zat ról is ér te sí te -
ni kell a jo go sul tat – a je len eset ben az egy -
ház köz sé get –, amely nek ha tár időn be lül
jo ga van pa nasszal él ni. 

* * *

Kér dés: Egyik egy ház köz sé günk egy
anya egy ház ból, két fi li á ból és több szór -
vány ból áll. Így az egy ház köz ség ben mű -
kö dik egy anya gyü le ke ze ti és két le ány gyü -
le ke ze ti pres bi té ri um. De a tör vény ál tal
il le té kes ként meg je lölt egy ház köz sé gi
pres bi té ri um nem – ha son ló an ta lán az
egy ház köz sé gek 20-40%-ához. Eb ben az
eset ben kik és mi lyen mó don sza vaz za -
nak az egy ház me gyei és az egy ház ke rü -
le ti el nök ség ről, il let ve te gye nek aján lást
az egy ház me gyei el nök ség re?

Vá lasz: Egy há zunk 2005. évi VII. tör -
vé nye je len leg az egy ház köz sé gi pres bi -
té ri um ré szé re biz to sít ja azt a jo got,
hogy egy ház me gyei és egy ház ke rü le ti
el nök sé gek tag ja i nak vá lasz tá sa kor az
egy ház köz ség ne vé ben sza vaz zon.

Ha az egy ház köz sé gen be lül több pres -
bi té ri um mű kö dik, ak kor já runk el a tör -
vény szel le mé ben, ha egy sza va za tot
biz to sí tunk az egy ház köz ség nek, vagy is
több pres bi té ri u mi sza va za tot össze -
von va kell meg je le ní te ni.

Az össze vo nás „tech ni ká ját” a tör -
vény nem ha tá roz za meg. Ál lás pon tunk
sze rint ak kor já runk el he lye sen, ha

a) amennyi ben az egy ház köz ség ben a
pres bi té ri um a tel jes egy ház köz ség (anya -
egy ház köz ség és fi li ák vagy tár sult egy -
ház köz sé gek) kö zös pres bi té ri u ma, ab ban
az eset ben ez a tes tü let jo go sult az egy -
ház köz ség ne vé ben sza vaz ni;

b) ha az egy ház köz ség ben ilyen tes tü -
let nincs, ha nem az egy ház köz ség ré sze i -
nek (anya egy ház köz ség és fi li ák, tár sult
egy ház köz sé gek) pres bi té ri u mai pár hu za -
mo san mű köd nek, ak kor – egyéb, az egy -
ház köz ség ré szei kö zöt ti meg egye zés vagy

sza bály hi á nyá ban – min den egyes egy -
ház köz sé gi pres bi té ri um azo nos sú lyú
sza va za tot kép vi sel.

Meg jegy zés: Ha pél dá ul há rom (n =
3) pres bi té ri um van, és el té rő a há rom
sza va zás ered mé nye, ak kor – mi vel a
tes tü le tek össze sen 1 sza va za tot kép vi -
sel nek – 0,33-0,33-0,33 (= 1/n) sza va zat -
tal szá mol ha tunk. Így nem vész el
egyik pres bi té ri um sza va za ta sem,
ugyan ak kor ér vé nye sül az „1 egy ház köz -
ség 1 sza va zat” el ve.

* * *

Kér dés: Gyü le ke ze tünk ben most kez -
dünk hoz zá a je löl tek írás be li nyi lat koz -
ta tá sá hoz, hogy el vál lal ják-e a je lölt sé -
get, meg vá lasz tá suk ese tén a tiszt sé get.
Eh hez én össze ál lí tot tam egy nyi lat ko -
za tot min den tiszt tel kap cso lat ban. 

A tör vény ben ben ne van, hogy ha a
pres bi ter há rom szor ki men tés nél kül
nem je le nik meg a pres bi te ri ülé sen, ak -
kor le mon dott nak te kin ten dő. Ezt ki is
emel tem a nyi lat ko zat ban, és szá mon is
fo gom kér ni. (Ele ve vá lasz tunk pót ta go -
kat a pres bi té ri um ba, hogy ilyen eset ben
ne kell jen újabb vá lasz tá so kat ki ír ni.) A
gyü le ke zet je len le gi pres bi té ri u ma úgy ha -
tá ro zott, hogy a tiszt ség vi se lők is a pres -
bi té ri um tag jai lesz nek tiszt ség vi se lő vé vá -
lasz tá suk kal egye tem ben. 

Ér vé nyes ak kor a tiszt ség vi se lők re is az
a ki té tel, hogy ha há rom al kal mmal ki -
men tés nél kül nem je len nek meg az ülé -
sen, ak kor le mon dott nak te kin ten dők?

Vá lasz: A 2005. évi IV. tör vény  22. § (3)
sze rint: „A pres bi té ri um azon tag ját, aki
az írás ban össze hí vott pres bi te ri ülés ről –
egy vá lasz tá si cik lu son be lül – 3 al ka lom -
mal ki men tés nél kül tá vol ma rad, tiszt sé -
gé ről, tes tü le ti tag sá gá ról le mon dott nak kell
te kin te ni.” Mi vel a szö veg egy ér tel mű en ki -
eme li mind a tiszt sé get, mind a tes tü leti
tag sá got, ezért az idé zett sza bály min den
pres bi ter re vo nat ko zik – füg get le nül at tól,
hogy hi va tal ból, az egy ház köz ség bel ső sza -
bá lyo zá sa alap ján (tiszt sé gé nél fog va)
vagy vá lasz tás út ján lett-e a pres bi té ri um
tag ja. Eb ben az eset ben le mon dott nak
kell te kin te ni – ha tiszt ség vi se lő, ak kor tiszt -
sé gé ről (is), ha vá lasz tott pres bi ter, ak kor
pres bi te ri tag sá gá ról.

Az alábbiakban az egy há zunk jog ér tel me ző tes tü le té hez – a Magyar -
or szági Evan gé li kus Egy ház ban ez évben esedékes ál  ta  lá nos tiszt újí -
tás sal kap cso la tban – ér  ke  zett kér dé sek et vá la szoljuk meg.

– Az asz ta los ság csa lá di ha gyo mány, vagy más fog lal ko zást
űz tek a fel me női? – kér de zem a mes ter úr tól, Pé ter bá csi tól.

– A szom szé dunk ban volt egy asz ta los, Him pel mann Pé ter,
aki a mun kás sá gá ért meg kap ta a nép mű vé szet mes te re cí met.
Min dig is cso dál tam a mun ká ját, így let tem én is asz ta los. És
mi vel ápo lom a ha gyo mányt, a mo dern meg ren de lé sek mel lett
szí ve sen ké szí tek né pi bú tort is. Má ria, aki ké sőbb a ne jem lett,
a szom széd ban ta nult bú tor fes tő nek. Ott is mer ked tünk meg.

– Má ria né ni rög tön a bú tor fes té szet mel lett kö te lez te el ma -
gát a Him pel mann-mű hely ben?

– Elő ször hob bi ként, az tán fő fog lal ko zás ként fes te get tem.
Him pel mann Pé ter el ké szí tet te a bú tort, az tán ala poz ta, majd
be fes tet te. Va ló ban ak kor is mer tem meg a fér je met, ami kor oda -
ke rül tem a szom széd ba. Az tán a kö zös élet ből lett a kö zös ipar:
amit ő el ké szít, azt én be fes tem.

– Hon nan ve szi a mo tí vum kin cset a bú to ra i hoz, mes ter úr?
– Gye rek ko rom ban ilyen kör nye zet ben ne vel ked tem, ez volt

a „Har ta er Oj rich tin”. Mind a mai na pig a fe jem ben van, és jól
em lék szem a ré gi da ra bok ra, hi szen év ti ze dek kel ko ráb ban még
ren ge teg volt be lő lük Har tán.

– És ma nap ság? Hasz nál nak és ren del nek még ilye ne ket?
– Egyes he lye ken még hasz nál ják, né ha ren del nek is.
– Mi lyen bú tor a leg nép sze rűbb, mit ren del nek leg gyak rab ban?
– Ki sebb sar ko kat, pa dot és asz talt, eset leg tük röt és fo gast.

Ha be jön nek, sok szor még a ré gi sváb ne vet is mond ják hoz -
zá. Pél dá ul a sa rok pad az Eck pank, a böl cső a Wi eh, a lá da a
Käscht je vagy Kasch te… Ke len dők még a dísz tár gyak is.

– Hon nan ve szi Má ria né ni az öt le te ket a bú tor fes tés hez, mik
a for rá sai?

– Na gyon sok he lyen fény ké pez tem, idő sek nél, há zak nál.
A mai na pig a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en ala kí tom ki a min -
tá kat. Az ezer nyolc szá zas évek ben dol go zó fes tő től is vet tem
át szek rény min tát. Ez itt pél dá ul egy eme le tes stri chás vo na -
las min ta. Emel lett dr. Bo ross Ma ri et ta har tai bú tor fes té szet -
ről írt köny vét is – amely alap mű – gyak ran for ga tom. Ami -
kor kész a mun kám, zsű riz te tem: a bi zott ság mind a for má -
kat, mind a szí ne ket vizs gál ja.

– A köz ség ben há nyan fog lal koz nak még bú tor fes tés sel?
– Hár man va gyunk még „lá nyok”, akik fes tünk. De a fa lu ban

fel lel he tő bú to ro kon to váb bi öt fes tő mun ká ját is me rem fel. A
vi rá gok szer ke ze te, a mo tí vu mok vál ta ko zá sa, eset leg a tó nus -
kü lönb sé gek: va la ki nél pi ro sabb a tó nus, más több na rancs színt
hasz nál. Én is ad tam ki köny vet Fes tett tár gyak cím mel… hogy
ott hon is gya ko rol has sa nak a mű ked ve lők. Több éven át ta ní -
tot tam bú tor fes té sze tet a he lyi mű vé sze ti is ko lá ban. Az a cé -
lom, hogy to vább vi gyem a har tai fi a ta lok kö ré ben a ha gyo mányt.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Sch ne i de rék, va la mint a töb bi (haj da ni) har tai bú tor asz ta los
al ko tá sai a he lyi evan gé li kus temp lom mel let ti mú ze um ban te -
kint he tők meg a Temp lom ut cá ban.

Egy evan gé li kus
bútorfes tő Har tán

b Az idő seb bek még tud ják, hogy haj dan a né pi bú tor sok -
kal na gyobb je len tő ség gel bírt a ház tar tá sok ban, mint
ma nap ság. Sok eset ben a tu laj do no sok ne vét is be le vés -
ték vagy rá pin gál ták a pad ra, il let ve ágy ra. Pro tes táns
fal vak ban sem volt ez rit ka ság, kü lö nö sen, ha nép raj zi -
lag olyan zárt kö zeg ről be szé lünk, mint (haj da ni) sváb
kö zös sé ge ink. 1945 után – a ki te le pí tés  és a kom mu niz -
mus  következményeként – fel ol dód tak ezek a cso por -
tok: se a né met ha gyo má nyok, se a csa lá di össze tar tás
nem volt töb bé di vat. Ezek fel élesz té sé ben akar nak se -
gí te ni a hely tör té ne ti gyűj te mé nyek szer ve zői, va la mint
a né pi ha gyo má nyo kat fel ele ve ní tő bú tor asz ta lo sok és
-fes tők. SchneiderPéter és fe le sé ge, HarasztiMária a né -
pi ha gyo mány lel kes ápo lói a Bács-Kis kun me gyei Har -
tán. Mind ket ten evan gé li ku sok és né met szár ma zá sú ak.
A köz ség ben re for má tu sok is él nek, de mind két fe le ke -
zet ben töb ben őr zik még a ré gi bú to ro kat és ez zel a sváb
ha gyo mányt. Er ről be szél get tem az ipar mű vész há zas -
pár ral egy té li dél utá non. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
gyakorlati tanszéke és intézete, valamint 
a Luther Kiadó közös munkájaként 

el ké szült a

Személyes szavak presbitereknek

című könyv.

A kötetet 2012. március 8-án, csütörtökön 
13 órakor mutatja be Gáncs Péter elnök-
püspök az Országos Iroda földszinti ta-
nács termében (Budapest, Üllői út 24., be-
já rat a kiadó könyvesboltján keresztül). 

A civil egyházi szolgálat értékéről szól, 
és rövid részleteket felolvas a kötetből 
Levente Péter előadóművész. 

Erre az alkalomra szeretettel hívjuk a kö-
tet alkotóit és az érdeklődőket.

     
      

Dr. Gi ró Szász Já nos, az or szá gos bí ró ság el nö ke, 
Mun tag And rás, a zsi nat nem lel ké szi el nö ke, 

Dr. Szé kács György or szá gos ügyész
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Az ün nep sé get – a szer ve ző Pet rő czi
Ka ta Szi dó nia Evan gé li kus Nő szö -
vet ség ne vé ben – Ador já ni Csil la
nyi tot ta meg. E so rok író já nak igei be -
ve ze tő je a köl tő nő pél da ér té kű, Krisz -
tus-kö ve tő éle té re mu ta tott rá. 

A 20. szá zad egyik olyan sze mé lyi -
sé gét tisz tel het jük Túr me ze i ben, aki
éle tét tel je sen Is ten ol tal má ba aján lot -
ta, s mind vé gig hű ma radt az Úr hoz,
a vö rös csil lag fém je lez te dik ta tú ra idő -
sza ká ban, há nyat ta tá sok kö ze pet te is. 

A di a ko nissza köl tő nő há rom szor
járt Ko lozs vá ron. Re mé nyik Sán dor -
ral ápolt ba rát sá ga nyo mán a köl tő
ha lá la után több ször el lá to ga tott a
Há zson gár di te me tő be. Elő ször Já ro -

si An dor mu tat ta meg ne ki a kin cses
vá rost. A rend szer vál tás után, 1993-
ban Itt és most cí mű ver sé vel bá to rí -
tot ta az er dé lyi fő vá ros la kó it. 

A köl tő nő a vi lág iro da lom him -
nusz köl té sze té nek és a ma gyar iro -
da lom nagy ja i nak me ta fo ra vi lá gá -
ban él ve, a rí mek nagy mes te re ként
fo gal maz ta meg a hit val lás és vi -
gasz ta lás sza va it. Nem ri adt vissza az
is mert ké pek től, a ref ré nek től, a ko -
moly mon da ni va ló oly kor pa te ti kus
csen gé sé től. A val lo más, az imád ság,
a bé kí tő szó, a ma gyar je len ben
öröm mel va ló helyt ál lás üze ne tét
köz ve tí tet te az őszin te, Krisz tus-kö -
ve tő em be rek ma ga biz tos sá gá val. 

Túr me zei nem csak nem ze ti him -
nu szun kat fo gal maz ta új ra, ha nem
– Re mé nyik köl té sze té től ins pi rál -
va – több ver set is in té zett az evan -
gé li kus köl tő társ hoz. E ver sek kö zül
az ün ne pi al ka lom kö zön sé ge az
Épül-e már a cso da híd? cí műt hall -
gat ta meg, amely az ítél ke zés nyo -
mán szü le tett sza ka dé ko kat át hi da -
ló „bűn bo csá nat hi dak” las sú, de
biz tos épü lé sé ről vall. 

„Nem csu pán az evan gé li ku sok,
ha nem az egész ke resz tyén ség kin cse
Is ten lan to sá nak him nusz gyűj te mé -
nye” – fo gal ma zott mél ta tá sá ban
Egyed Eme se iro da lom tör té nész.

g Ka lit Esz ter

„Köl té sze tem meg hall ga tott imád ság”
Túr me zei Er zsé bet-em lék ün nep ség Ko lozs vá ron

b Kel le mes han gu la tú, szín vo na las ün nep ség gel em lé kez tek meg Ko lozs -
vá ron feb ru ár 22-én es te a száz éve szü le tett TúrmezeiErzsébetről. A
ren dez vény nek a lu the rá nus püs pök ség Re mé nyik Sán dor Ga lé ri á ja adott
ott hont. Dr.EgyedEmese, a Bab es–Bo lyai Tu do mány egye tem Ma gyar
Iro da lom tu do má nyi Tan szé ké nek egye te mi ta ná ra rend kí vül ér de kes
elő adás ban mél tat ta a di a ko nissza köl té sze tét. Id.EssigJózsefdo ku men -
tum film je pe dig nem csak tu dó sí tott a Ko lozs vá ron is járt köl tő nő ről,
ha nem mint egy kö zel is hoz ta su gár zó sze mé lyi sé gét az egy be gyűl tek -
hez. Az al ka lom ün ne pé lyes sé gét emel te a Kolozsvárimagyarpedagó-
gusokkamarakórusának mű so ra, amely ben Túr me zei meg ze né sí tett
ver sei is fel csen dül tek. A köl tő nő val lo má sa it, bá to rí tá sát AmbrusRé-
ka elő adá sá ban hall gat hat ták meg az egy be gyűl tek, és a gyü le ke zet tag -
jai is szív hez szó ló an éne kel ték Túr me zei Er zsé bet szö ve ge it. 

Dr. Egyed Emese

b Ha Eper jes ut cá it ró ja az em ber,
a ma gyar múlt fáj dal mas em lé ke -
i vel ta lál ko zik. A ro busz tus bör -
tön épü let tel, ahol az eper je si
vész tör vény szék ti zen két ül nö ke
– CaraffaAntal (Antoni) olasz
szár ma zá sú Habs burg-tá bor nok
nyo má sá ra – ko holt vá da kat fo -
gal ma zott meg, majd kín zá so kat
haj ta tott vég re. A va la mi ko ri pi -
ac tér rel, me lyen két tu cat nyi,
Thököly hí vé nek te kint he tő ne -
mes és pol gár szen ve dett már tír -
ha lált. A mé szár lás hát te ré ben a
ma gyar füg get len ség el tip rá sá nak
és az evan gé li ku sok „meg re gu lá -
zás nak” szán dé ka, va la mint Ca -
raf fa sze mé lyes, bor ke res ke de -
lem hez fű ző dő gaz da sá gi ér de kei
hú zód tak meg.

A fel vi dé ki vá ros – nap ja ink ban Szlo -
vá kia har ma dik leg na gyobb te le pü lé -
se – egy ko ri evan gé li kus kol lé gi u mi
épü le tén ma gyar nyel vű em léktáb lá -
val, ko vá csolt vas ke rí tés sel és a ki vég -
zé sek té nyé re uta ló szo bor kom po zí -
ci ó val em lé ke zik a már tí rok ra. A
 táb lán a 325 esz ten dő vel ez előt ti,
1687-es ese mé nyek ál do za tai közt
el ső he lyen Zim mer mann Zsig mond
ne vét vés ték kő be, aki krisz tu si ke -
reszt utat járt be. Ször nyű kín zá so kat
kö ve tő en tár sa i val együtt már ci us
3-án ha lál ra ítél ték, és már ci us 5-én
a lu the rá nus pat rí ci u sok kö zül el ső -
ként küld ték vér pad ra. Le ír ni is bor -
zasz tó – gyen gébb ideg ze tű ol va só ink
in kább la poz za nak to vább –: a ki ren -
delt ba kó le vág ta a jobb ke zét, a tá -
bo ri hó hér le fe jez te, tes tét négy fe lé
da ra bol ták, és el ret ten té sül Eper jes
kü lön bö ző pont ja in ke resz tek re tűz -
 ték; be le it és a vé rét a ku tyák nyal dos -
ták és et ték.

A ször nyű vé get ért Zim mer mann
Zsig mond (Sig mon dus) élet raj zi ada -
tai igen csak hi á nyo sak. A ren del ke zés -
re ál ló for rá sok jel lem ző en már tí -

rom sá gá nak té nyét és el bor zasz tó
rész le te it, to váb bá egy bib lio fil ké pét
raj zol ják meg. Sem szü le té si dá tu ma,
sem szü le i nek ne ve nem is mert. Ami
biz tos: ősi eper je si lu the rá nus csa lád -
ban lát ta meg a nap vi lá got. Ta nul má -
nya it az evan gé li kus kol lé gi um ban
vé gez te. Az is ko la be fe je zé se után át -
vet te a csa lád tex til ke res ke del mi vál -
lal ko zá sá nak ve ze té sét, posz tó és kel -
me adás vé te lé vel fog lal ko zott. Si ke re -
sen, hi szen a vá ros leg te he tő sebb pol -
gá rai kö zé tar to zott. Je len tős sze re pet
vál lalt a köz élet ben: vá ro si ta ná csos, az
evan gé li kus kol lé gi um fel ügye lő je volt,
te kin té lyes ado má nyok kal tá mo gat ta
Eper jes vá ro sát. 

A csa lád fő té ri há za, a Zim mer -
mann-ház ma Pulsz ky-ház ként is -
mert, mi vel utóbb a ne ves ré gész,
Pulsz ky Fe renc csa lád já nak tu laj do -
ná ba ke rült. Zim mer mann fe le sé ge
– a ve le együtt ki vég zett Ke c zer And -
rás lá nya – egy kis fi ú val ma radt öz -
ve gyen; va gyo nu kat a vész tör vény -
szék dön té se alap ján el ko boz ták. A
ké sőbb ne me si cí met szer ző fa mí lia
a 19. szá zad kö zé pén halt ki.

Zim mer mann lel kes és hoz zá ér tő
könyv gyűj tő volt. A ha lá la után hat
nap pal, már ci us 11-én pa pír ra ve tett
fog la lá si jegy zék alap ján 398 té tel al kot -
ta bib li o té ká ját. Mind ez a 17. szá zad
pol gá ri – és nem fő ne me si! – tu laj don -
ban le vő könyv tá rai kö zül az egyik leg -
je len tő sebb volt az ak ko ri ban há rom
rész re sza kadt ha zánk ban. 

E so rok író já nak ér dek lő dé sét kü -
lö nö sen a Zim mer mann-könyv tár
ter mé szet tu do má nyos vo nat ko zá sai
kel tet ték fel. Ta lál ha tunk köz tük ak -
ko ri ban még tu do má nyos nak gon -
dolt al kí mi ai és aszt ro ló gi ai mű ve ket
is. És ter mé sze te sen va ló di csil la gá -
sza ti kö te te ket! Ezek kö zül a leg fon -
to sabb Jo han nes Kep ler Epi to me ast -
ro no miae Coper ni ca nae és Ga li leo
Ga li lei Si de re us Nun ci us cí mű, vi lág -
kép for má ló írás mű ve. To váb bá a
csá szá ri ma te ma ti ku si cí met vi se lő
ka len dá ri um szer kesz tő, Fröh lich Dá -
vid ál tal jegy zett Me dul la geo gra -
phiae prac ti cae, mely ben a fel vi dé ki
ter mé szet bú vár a csil la gá sza ti föld -
rajz te rü le té re ka lan do zik.

g Re zsa bek Nán dor

Zim mer mann Zsig mond, 
az eper je si már tír

Caraffa börtöne
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Böjt 2. vasárnapja (Reminiscere). Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 15,21–28;
Ézs 5,1–7. Alapige: ApCsel 20,17–24. Énekek: 81., 189.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.)
Johannes Elrbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé,
II., Hűvösvölgyi út 193. de. 10. (úrv., teológusnap); Sarepta, II., Modori u.
6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél
10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné
Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter
Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter
Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Smidéliusz Gábor; de.
11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (úrv., ifjúsági) Koczor Tamás; Fasor, VII.,
Városligeti fasor 17. de. fél 10. (an gol nyelvű imádság) Scott Ryll; de. 10. (családi)
Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, 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;
Ferencváros, IX., Haller u. 19–21., I. emelet de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor
Tamás; Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6. (vespera) Bolba Márta, liturgus:
Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter;
Kerepesi út 69. de. 8. (úrv., szuplikáció) Szöllősi István Sándor; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi) Kovács
Viktor; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) Kovács Viktor; XI.,
Német völgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Egyetemi és főiskolai gyülekezet,
XI. Magyar tudósok krt. 3. du. 5. (a Láthatatlan színház előadása); Buda -
gyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. negyed 12. Keczkó
Szilvia; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., szuplikáció) Szöllősi István Sándor; XIV.
Gyarmat u. 14. de. fél 10. (szuplikáció) Szöllősi István Sándor; Pest újhely, XV.,
Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28.
(kistemplom) de. 10. (úrv.) Kósa László; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány
I. u. de. fél 11. (úrv., szuplikáció) Kárnyáczki Eszter; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. (úrv., szuplikáció) Kárnyáczki Eszter; Rákoshegy, XVII.,
Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti
út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kovács
Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református temp lom) de. 8. dr. Korányi
András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pest erzsébet, XX., Ady E. u. 89.
de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.)
Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár
Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára;
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Egyet len ma gyar or szá gi szol gá lati he -
lyén, Vér tes ket he lyen avat tak em lék -
táb lát múlt va sár nap a nyolc van éve
szü le tett, 2000-ben el hunyt Szép fa lusi
Ist ván evan gé li kus lel kész tisz te le té re. 

Az evan gé li kus temp lom ban tar tott
feb ru ár 26-i ün nep sé gen Sze me rei Já -
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let püs pö ke szol gált ige hir de tés sel.
Lk 19,40 alap ján tar tott pré di ká ci ó já -
ban ki emel te: „Ma egy be szé des kö vet
adunk át, amely olyan kort idéz, ami -
kor meg pró bál ták el hall gat tat ni Jé zus
ta nít vá nya it. Há lá val gon do lunk ar ra,
hogy még is vol tak, akik be szél tek sza -
va ik kal és tet te ik kel. Pél dá juk ból erőt
me rít he tünk, hogy ne csak a kö vek be -
szél je nek, ha nem szól jon ma ga az Úr

– ben nünk és ál ta lunk” – fo gal ma zott
a püs pök. 

Az em lék táb la le lep le zé se után
Ador ján Ist ván he lyi pres bi ter is -
mer tet te Szép fa lu si Ist ván élet raj zát.
Jó kai An na író nő kö szön tő jé ben így
mél tat ta a lel ki pász tort: „Tud ta, hogy
min den em ber, min den ige hir de tő
annyit ér, amennyit az igé ből meg va -
ló sít az éle té ben.” 

A dél utá ni meg em lé ke ző is ten tisz -
te le tet az év ti ze de ken át auszt ri ai
ma gya rok kö zött szol gá ló Szép fa lu -
si Ist ván egy ko ri mun ka tár sai – An -
tal Im re és fe le sé ge, Se bes tyén Ág nes
nép ze né szek – szí ne sí tet ték mű so -
ruk kal.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Em lék táb la 
Szép fa lu si Ist ván nak

A kép bal szélén Kadlecsik Zoltán, Vérteskethely jelenlegi lelkipásztora
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Avilágegyikleggazdagabbembere
lett mintegy évtizednyi idő alatt
MarkZuckerberg, aFacebook közös-
ségioldalalapítója.LarryPage ésSer-
geyBrin, aGoogle létrehozóiszintén
a világ legvagyonosabbjai között
vannak.Hármukszembeötlő„közös
nevezője”azonbanmégsemazóriá-
sisiker,hanemegyegészenmagától
értetődőnek vett dolog: mindhár-
manférfiak.
Aztmondják,hogyazáltalunkma

ismert internet erősen maszkulin,
ugyanisalegfontosabbszolgáltatáso-
katmindférfiakhoztáklétre,ezértfel-
építésükésműködésükisaférfiakgon-
dolkodásmódjáhozállközelebb.Még
areceptgyűjtőoldalakszerkezetemö-
göttisinkábbaférfiprogramozókgon-
dolataitlehetsejteni…
Nemcsodahát,haújinternetes

szolgáltatásoktörhetnekelőrepusz-
tánazáltal,hogyanőielméneksok-
kaljobbantetszőstruktúrátalakíta-
nakki.A jelenlegi ilyenüdvöskea
Pinterest (http://pinterest.com),
amelynekaműködéséremárjátéko-
sanösszeillesztettneveisutal.Apin
(„gombostű”)ésazinterest („érdek-
lődés”) szavak olyan szolgáltatást
takarnak,amelynekrévénegyvirtu-
ális faliújságra tűzhetünk fel szá-
munkraérdekestartalmakat.Jobban
mondvaszépdolgokat–divatosru-

hákat,elegánslakberendezésitárgya-
kat–,ugyanisatapasztalatokszerint
afelhasználókanekiktetsződolgo-
katosztjákmeg.Azoldalígylegin-
kábbfelhasználóinak–akiknekmint-
egynyolcvanszázalékanő–ízlésé-
rőltanúskodik.
AWebisztán címűmagyarszak-

blogígyírtaPinterest sikeréről:„A
Pinterestbenszerintemazalegvagá-
nyabb,hogyhosszúidőótaezazel-
sőközösségiszájt,amitnemaszilí-
cium-völgybeli geekek (internetes
szakemberek–aszerk.) emeltekama-
gasba,hanemakertvárosinők.Azin-
ternetkezdfelnőni.”
Azoldalrendkívülgyorsnövekedé-

sejóljelzi,hogyvanméghovamozdul-
niamindenhovaelérőFacebook-ura-
lommellett,ésérdemesmegkeresni
azokat a célcsoportokat, amelyeket
az általános célú közösségi oldalak
márnemelégítenekki.
A svájci bicskához hasonlatos

Facebookmellettegyreinkábbelter-
jednekazokazoldalakésalkalma-

zások,amelyeketnemegésznaplá-
togatunk,hanemcsakbizonyosese-
ményekkorvetünkrájukpárpillan-
tást.Adivatnálmaradva:aFashism
(http://fashism.com) pofonegyszerű
szolgáltatásamögötthúzódósikeris
érthető.Eztazoldalt,illetvemobilal-
kalmazástigenegyszerűdolograhasz-
náljákfőképpenafiatalok:egyesemény
előttlefotózzákmagukataviselnikí-
vántruhában,ésatöbbilátogatóvé-
leménytmondhat,hogypasszolnak-e
egymáshozaruhadarabok,vagysem.
AFashism igazicélszerszámte-

hát.Népszerűségesohanemfogtúl-
gyűrűzni egy bizonyos rétegen és
korosztályon,deelkellismernünk,
hogymeglévőigénytelégítki,még-
pedigigazánkényelmesen.
APinterest ésaFashism sikereisazt

mutatja,hogyanőknekszólótartal-
makéseszközökházatájánmégvan-
naklehetőségek.Atendenciaaztmu-
tatja,hogylassanmindenkitagjalesz
egynagyközösségioldalnak,ugyan-
akkorazérdeklődésikörénekmegfe-
lelőentovábbiközösségioldalakatis
látogatnifog.Azolyanterületek,mint
adivat,megfelelőterepetjelenteneka
feltörekvővállalkozásoknak–azegy-
házak szempontjából a kérdés az,
hogyvajonavalláslehet-eazinterne-
tenolyandivat,mintmagaadivat…

g NagyBence

Hölgyekelőnyben
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda:NagyBence

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

H I R D E T É S

Meg hí vó

Akővágóörsievangélikusműemléktemplomharang-
jaihálaadóistentiszteletreésmegemlékezésrehív-
jákmindazokat,akikszívesenemlékeznekaszázéve
születettnagytiszteletűSümegiIstván lelkészúrgyü-
lekezet-éstemplomépítőmunkásságára,hitébresz-
tőigehirdetőiésifjúságiszolgálatára.
Összegyülekezés:március10.(szombat),10.30-tól.

Prog ram 
11.00:Istentiszteletúrvacsorával(BozorádyZoltán
ésVeressIstván).
12.15:Emlékezésakorszakraéstényezőire(D.Keve-
háziLászló).
13.30:Szerényagapé,társalkodó,fogadás(emlékek,
élmények).

Információ:
istvan.veress@lutheran.hu,tel.:20/824-7390;
SümegiIstván –tel.:20/824-8258.
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Hatprédikációaszenvedésről
ALutherKiadóújdonsága

JohannesEger németevangélikuslelkésznevéttöbbekközöttaz1934-
benaVandenhoeck&Ruprechtkiadógondozásábanmegjelent,Ateigéd
egyházadoltalma(DeinWortistDeinerKircheSchutz) címűprédiká-
cióskötetbőlismerjük,amelybenEgermellettakorolyanmeghatáro-
zólelkészeinekegyházrólszólóigehirdetéseiszerepelnek,mintHansAs-
mussen, Friedrich von Bodelschwingh, Martin Niemöller, Eberhard
Röhricht,KarlvonSchwartz,WilhelmStählin.
Aszerzősajátigehirdetéseittartalmazójelenprédikációskötetkétév-

tizeddelkorábban,1914-benlátottnapvilágot.Ahatigehirdetésmind-
egyikénekközpontitémájaaszenvedés.AszenvedésbenakeresztenIs-
tennemcsupánjelenvan,hanemazkinyilatkoztatásának,igazivalósá-
gánakésönleleplezésénekeseménye.AzegyüttszenvedőIstenésaszen-
vedés támadásának kitett ember te-
kinteténektalálkozásaképesséteszaje-
len körülményein való túltekintésre,
hiszenaszabadítás,látásmódunkmeg-
változása,életünkteljességénektudata
isakeresztésaszenvedésajándéka.
JohannesEgerírásbafoglaltbeszédei

ezekrőlazajándékokrólszólnak,még-
pedigúgy,hogyközbennevelisember-
társunk tiszteletére, a gyermekekkel
valóhelyesbánásmódra,környezettuda-
tosságraésmértékletességreavilágjava-
ivalszemben.Bármajdszázéveolvashat-
tákelőszörazérdeklődők,gondolataita
maiolvasókisszemélyesnekésazegyé-
niéletvezetésszempontjábólisminden
bizonnyalmértékadónakfogjákérezni.

JohannesEger:AszenvedésmintIstenkinyilatkoztatása–Elmélkedések
aszenvedésről.LutherKiadó,Budapest,2012.Ára1290Ft.
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Végetértafarsang,atélmúlásafelett
érzettörömünkideje.Február22-én,
hamvazószerdánbeköszöntöttaböjt,
amikorbefeléfordulással,elcsendese-
désselkészítjükfelmagunkatahús-
vét minél teljesebb megélésére. A
Naphimnusz-egyesület szeretnéaböjt
idejétiskihasználniarra,hogyate-
remtésvédelem témakörét a figye-
lemközéppontjábaállítsa.Tesszükezt
annálisinkább,mertaböjtönmeg-
tagadásigyakorlataiésateremtés-
védelmielvekáltaljavasoltfogyasz-
táscsökkentés magától értetődő
kapcsolatotkínálnak.
Túlaböjtilemondásonazelcsen-

desedésésbefeléfordulásavalódiér-
tékekfelfedezésétishivatottelősegí-
teni.Ezszinténösszekötiateremtés-
védelmetaböjttel.Állítjuk,hogyha
(újra)felfedezzükéletünkvalódiér-
tékeit,ésezekszerintélünk,azakör-
nyezetünk terhelését is csökkenti.
Hogysegítsünkolvasóinknakafenti

gondolatokatagyakorlatbaátültet-
ni,azttervezzük,hogyhonlapunkon
(www.teremtesvedelem.hu) a böjt
minden vasárnapján – hetenként
más-más témára koncentrálva –
egy-egycikketteszünkközzé,amely
életünkvalamelyterületételemzi,és
teremtésvédelmiindíttatásúböjtölé-
siötleteket,tanácsokatad.
Terveinkszerintazalábbitémákat

fogjuktárgyalni:
Február 26. – az étkezés hete.

Klasszikus böjti téma: mit, miért
együnk,avagyneegyünk(hús,luxus-
ételekstb.).

Március4.–alakáshete. „Akkor
isterheljükakörnyezetet,amikoral-
szunk.”Mekkoraalakásunkhatása,
hogyanmérsékelhetjükeztahatást
(fűtés,világítás,gépekstb.)?

Március 11. – a természet hete.
Menjünkki!Csodálkozzunkráate-
remtettvilágra,éstegyünkérte(meg-
óvás,gazdagítás,ápolás,kertészke-

désstb.)!Teremtetttestünkmegóvá-
sa(egészségtudatosság,mozgás,szű-
résstb.).

Március 18.–aközlekedéshete.
Hovamenjünk,hovanemenjünk,
mivelmenjünk, hogyanmenjünk?

Március25.–értékekhete.Miaz,
amivalóbanfontos,ésakörnyezetet
semterheli?(Találkozzunk,látogas-
sunk,segítsünk!)

Április1.,virágvasárnap–azima
hete.Adjunkhálátteremtettvilágun-
kért,ésdicsőítsükIstent!Kérjük,hogy
segítsenamértékletességben,azérté-
kekmeglátásában, amegújulásban.
Reméljük,afentiízelítőfelkeltette

érdeklődésüket, és ellátogatnak az
oldalunkravasárnapesténként.Igyek-
szünk olyan gondolatokkal, taná-
csokkaléspéldákkalelőállni,amelyek
segítikolvasóinkatahúsvétlelkilegel-
mélyültebbésteremtettvilágunkatis
tehermentesítőmegélésében.

g RohályGábor

Teremtésvédelemböjtben

Új evangélikus élet…
Szokása szerint már egy héttel
előbb,hétfőnmegküldteazáltala
gondozottifjúságioldalsoronkö-
vetkezőanyagait,ellenőrizteabe-
tördeltszövegeket,majdmásnap,a
február 14-i lapzárta délelőttjén
megszülteelsőgyermekét…
AzEvangélikusÉlet szerkesztősé-

gititkára,ZsolczainéVitálisJudit
anyai örömében osztozunk most
családtagjaivalegyütt,éshisszük:ol-
vasóinkisörömmelveszik,hogyla-
punkhasábjainisközzétesszükezt
azörömhírt.Mintamellékeltfény-
képismutatja,akecskemétikórház-
ban3ésfélkilogrammalszületett
ZsolczaiAnnaJudit tizenegynapo-
saniséppolymosolygós,mintédes-
anyja,ésgyanítjuk,hogyvitalitását
ismegörökölte…
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

9.34�/�Ma�gyar�Ka�to�li�kus
Rá�dió
Temp lom-tér-kép
A veszp ré mi vár temp lo mai
9.50�/�m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.05�/�m1
Re for má tus ma ga zin
11.05�/�m1
Lá to ga tó ban Cso mós La jos
re for má tus püs pök nél
11.30�/�m1
Ma gya rok a Szlo vá ki ai
Evangé li kus Egy ház ban
(is mét lés: m2 / 14.25)
15.05�/�Bar�tók�rá�dió
Mu si ca sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
21.15�/�Bar�tók�rá�dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: 
Hän del: Iz ra el Egyiptom ban
(ora tó ri um)

HÉTFő

6.35�/�Du�na�Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
11.00�/�m1
Út Lon don ba
(olim pi ai ma ga zin)
11.30�/�Kos�suth�rá�dió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről – fel nőt tek nek
14.00�/�Bar�tók�rá�dió
A hét ze ne szer zői:
magyarorszá gi ze ne szer zők 
a 18–19. szá zad ban
Ben ne: 
Wer ner: A té koz ló fiú
(ora tó ri um-elő já ték)
16.05�/�m2
Hogy volt!?… – vá lo ga tás 
az MTV ar chí vu má ból
La ti no vits Zol tán
21.30�/�Du�na�World
Ör dög lo vas
(ma gyar já ték film, 1943) (80’)

KEDD

10.00�/�Bar�tók�rá�dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bruhns: Gelobet se ist
du, Jesu Ch rist (ko rál elő já ték)
12.30�/�Pax�Tv
Hét ima
(kon cert film)
13.15�/�Bar�tók�rá�dió
A Pro Mu si ca Le ány kar
hang ver se nye
Ben ne: 
Ko dály: 150. gen fi zsol tár
18.30�/�m1
Ma radj tal pon!
(kvíz mű sor)
21.30�/�Du�na�Tv
Az utol só ka lan dor II/1.
(fran cia té vé film, 2001) (104’)
23.00�/�Pe�tő�fi�rá�dió
Akusz tik
A Sön dör gő együt tes 
kon cert je 
az MR 8-as stú di ó já ban

SZERDA

10.00�/�Bar�tók�rá�dió
Hang-fo gó
Ben ne: 
Ric hard Strauss: Sa lo me
– Sa lo me zá ró mo no lóg ja
12.00�/�Kos�suth�rá�dió
Dé li ha rang szó 
az acsai evan gé li kus 
temp lom ból
13.30�/�Kos�suth�rá�dió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.40�/�Pax�Tv
Itt az Is ten köz tünk
(is me ret ter jesz tő film)
21.30�/�m1
Pesty Fe ke te Do boz
(do ku men tum mű sor)
21.30�/�Du�na�World
Go gol: Holt lel kek
(ma gyar té vé film, 1985)
(102’)

CSÜTöRTöK

5.20�/�m1
Haj na li gon do la tok
10.00�/�Vi�a�sat�His�to�ry
Te réz anya – 
a sö tét ség szent je
(do ku men tum film)
12.05�/�Bar�tók�rá�dió
Bra vis si mo!
Ben ne: Pál úr Já nos or go nál
14.15�/�Du�na�World
Rend ha gyó tör té ne lem óra
Zsig mond és ko ra
14.45�/�Du�na�Tv
Sze rel mes föld rajz
Fe renc vá ro si ma ra dok…
17.00�/�Pax�Tv
A ne ked sza bott fe hér ru ha
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
21.30�/�Du�na�Tv
Csi ni ba ba
(ma gyar já ték film, 1997) (99’)
23.00�/�Bar�tók�rá�dió
Dzsessz a Márványteremben

PÉNTEK

14.00�/�Bar�tók�rá�dió
A hét ze ne szer zői: 
ma gyar or szá gi ze ne szer zők 
a 18–19. szá zad ban
Ben ne: Dep pisch: Te De um
16.10�/�Du�na�Tv
Ál la tok nyel ve
(né met is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
A va don sza vai
16.30�/�Pax�Tv
Böj te Csa ba atya a sze re tet ről
18.00�/�Bar�tók�rá�dió
A ze né ről
Szü le tés na pi be szél ge tés
Sebő Fe renc cel
19.40�/�Kos�suth�rá�dió
Csil lag vá ró
A Ma kám együt tes 
fel vé te le i ből
23.10�/�Du�na�World
An dor ra, a Pi re ne u sok tör pe -
ál la ma
(ma gyar is me ret ter jesz tő film)

SZOMBAT

5.30�/�Du�na�Tv
150 éves a Ká ro li Gás pár
Refor má tus Egye tem
(ma gyar is me ret ter jesz tő film)
6.45�/�Du�na�Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz me se so ro zat)
Jó zsef és a fá raó
8.59�/�m2
A Bib lia gyer me kek nek – 
Új szö vet ség
15.35�/�Du�na�World
A kéz di szent lé le ki 
Per kő-ká pol na
(ma gyar do ku men tum film)
16.40�/�m1
A Szö vet ség
Bib lia-ve tél ke dő
19.30�/�Du�na�World
Ma gyar em lé kek Krak kó ban
(ma gyar do ku men tum film)
22.15�/�m1
Zo rán-kon cert 2011
(kon cert film)

VASÁRNAP

6.00�/�Bar�tók�rá�dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: 
va sár na pi or go na mu zsi ka
8.05�/�MR6�–�A�ré�gió�rá�di�ó�ja
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus mű sor)
10.00�/�Du�na�Tv
Vi lág-Né zet
Ke reszt és toll
10.15�/�m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: m2 / 13.20)
10.45�/�m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
14.00�/�Bar�tók�rá�dió
Kri ti kus fül lel
Welt, gu te Nacht – 
Jo hann Ch ri stoph Bach 
mo tet tái és dia ló gu sai
21.05�/�Bar�tók�rá�dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: 
Palest ri na: Sta bat Ma ter

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 4-étől március 11-éig

Vasárnap(március4.)
Aki a Fel sé ges rej te ké ben la kik, a Min den ha tó ár nyé ká ban pi hen, az ezt
mond hat ja az Úr nak: Ol tal mam és vá ram, Is te nem, aki ben bí zom! Zsolt
91,1–2 (2Tim 1,7; Mk 12,1–12; Róm 5,1–5/6–11/; Zsolt 123) Na pon ta szem -
be sü lünk em be ri tra gé di ák kal, és sa ját sor sunk mi att is szo ron gunk. Lak -
ha tás, mun ka, egész ség, lel ki ép ség – mi lyen tö ré keny, sé rü lé keny az em -
be ri lét! Jó len ne el rej tőz ni és vé dett fa lak mö gött biz ton ság ban él ni. Mint
ami kor gye re kek vol tunk, és szü le ink meg véd tek. A vi lág nem ad vé del met
– egye dül Is ten tud szár nyai alá ven ni. Érez zük át an nak a je len tő sé gét, hogy
a Min den ha tó ma ga az, aki ránk vi gyáz, aki nél el rej tőz he tünk! A fé lel met
vált sa fel a há la, és ad junk má sok nak is az Is ten nél nyert bé ké ből, erő ből!

Hétfő(március5.)
Nem az a meg bíz ha tó em ber, aki ön ma gát ajánl ja, ha nem az, akit az Úr
ajánl. 2Kor 10,18 (2Móz 3,11–12a; Jer 26,1–3.7–16.24; Mk 10,32–34) Meg -
bíz ha tó or vost, zár sze re lőt, asz ta lost… stb. ke re sek. Böngészem a
hirdetéseket, ame lyek ben mindenki a legjobb színben tünteti fel ön ma gát.
Sok szor még is csa ló dás, ami kor az em ber hisz a szép sza vak nak… Mind -
járt más, ha va la kit nem csak sza vai, ha nem tet tei aján la nak. Pál apos tol fenti
so ra i nak be ve ze té se – „Aki pe dig di csek szik, az Úr ral di cse ked jék” – a kul -
csa minden nek. Ha tisz tán lát juk, hogy si ke re in kért ne ki tar to zunk há lá val
– mert ve lünk van, ő ad ja ké pes sé ge in ket, te het sé gün ket –, bol dog em be -
rek le szünk, és a vi lág előtt is hi te le sek. S bi zo nyos, hogy az Úr „aján la ni” fog,
ad elő me ne telt, ál dást mun kánk ra, szol gá la tunk ra.

Kedd(március6.)
Meg áld ben nün ket az Is ten, fél jék őt min de nütt a föl dön! Zsolt 67,8 (Ef 1,3;
Jób 2,1–10; Mk 10,35–45) Nem csak ott van je len Is ten ál dá sa, ahol jó lét, gaz -
dag ság, fé nyes jö vő ígér ke zik. Az Úr is ten ott van min de nütt, és mun kál ko -
dik, s fél ni őt min den te rem tett lény nek kell. Há lá val el ven ni jót és rosszat
– ta lán ez az egyik leg na gyobb lec ke a hí vő em ber szá má ra is. Meg vár ni, hogy
mit hoz ki a tör té né sek ből Is ten. Nem kap kod ni, nem lá zad ni, ha nem el fo -
gad ni és rá fi gyel ve lép ni min dig egyet elő re. Hin ni, hogy min dent ja vunk -
ra cse lek szik. Pa nasz kod ni is sza bad, de ne ki, az Atyá nak mond juk el elő -
ször, mi bánt, mi ag gaszt. Ná la van a meg ol dás, a vi gasz ta lás.

Szerda(március7.)
Tő le, ál ta la és ér te van min den: övé a di cső ség mind örök ké. Róm 11,36 (5Móz
10,17; 2Móz 17,1–7; Mk 10,46–52) A lel ki élet megélé se, a nagy kér dé sek
vé gig gon do lá sa ta lán már be le sem fér űzött nap ja ink ba eb ben a zak la tott,
ne héz, ki szá mít ha tat lan vi lág ban… Pe dig ránk om lik minden, ha nem a
leg fon to sabb ra fi gye lünk. Ez pe dig: a Krisz tus. „He lyet tem. Én he lyet tem!
Én he lyet tem! / Ez a szó zen gi át éle tem. / Nap fény gya nánt ez tün dö köl
fe let tem, / s ez nyit ja meg a mennyet is ne kem.” Túr me zei-évet ün ne pe -
lünk, a di a ko nissza köl tő nő Aki he lyett a Krisz tus vé re zett cí mű ver sét (is)
aján lom las sú vé gig gon do lás ra, szí vet meg in dí tó an szép üze ne té nek
meg ér té sé hez egy csen des ne gyed órát kí ván va.

Csütörtök(március8.)
Krisz tus mond ja: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg
vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek.” Mt 11,28 (Jer 2,13; 1Jn 1,8–
2,2/3–6/; Mk 11,1–11) Meg ta pasz tal tam az el múlt év ben, hogy a nyu gal mat és
pi he nést nem le het meg ven ni. Sem köl csön kér ni. A gyá szo ló em ber ar ra esz -
mél, hogy nem tud alud ni, pi hen ni, min dig fá radt és szo mo rú a lel ke. Nem ta -
lál nyu gal mat. Az eb ben a hely zet ben lé vők nek mon dom, hogy nem ér de mes
má sutt ke res ni a vi gasz ta lást, mint ott, ahol va ló ban van. Aki meg halt ér tünk,
tud ja, mi lyen fáj dal ma kat hor do zunk, mi lyen a vesz te ség ér zé se. Jé zus nál ke -
res sünk pi he nést, nyu gal mat. Ol vas sunk igét úgy, hogy rá szá nunk időt, és hagy -
juk, hogy meg szó lít son ben ne, hogy ki utat mu tas son az alag út sö tét jé ből.

Péntek(március9.)
Az Úr be szé de meg ma rad örök ké. Ez pe dig az a be széd, ame lyet hir det tek nek -
tek. 1Pt 1,25 (Ézs 59,21; Lk 9,43b–48; Mk 11,12–19) „Ha zánk ban éven te mint egy
száz ezer Bib lia je le nik meg és ke rül ke res ke del mi for ga lom ba. Ek ko ra pél dány -
szám ban, év ről év re ha son ló mennyi ség ben, nem na gyon fogy más mű ből; az
el adá si ada tok azt mu tat ják, még min dig ez a leg nép sze rűbb könyv.” Meg ma -
rad örök ké – nyom ta tott, di gi tá lis Bib li ák for má já ban, szó szé kek ről hir det ve szól
Is ten sza va. Óvo dá sok ta nul ják lel ke sen a bib li ai tör té ne te ket, és idős em be rek
egy le élt élet után is kap nak új üze ne tet az igé ből. Van eh hez fog ha tó? 

Szombat(március10.)
Krisz tus mond ja: „Higgyé tek, hogy mind azt, ami ért imád koz tok, és amit kér -
tek, meg kap já tok, és meg is ada tik nek tek.” Mk 11,24 (Zsolt 62,2; Gal 2,16–
21; Mk 11,20–25) „A nagy Élet-kert ben / Minden nek sor sa van” – ír ja a Sors
nagy köl tő je, Ady. Sor sunk és Is ten nel va ló kap cso la tunk, hi tünk ko moly -
sá ga, mély sé ge, gyer me ki őszin te sé ge mint kér dő jel áll elénk az ige ál tal. Mit
is kelle ne kér ni, hogy azt az éle tet él hes sük, amely ben ki tel je se dünk? A mag
le gyen jó, mert jó mag ból jó gyü mölcs te rem. Azért imád koz zunk, hogy Is -
ten azt ad ja meg, azt a ma got, amely az ő di cső sé gé re hajt ki és te rem. Az
Élet-kert fá ja ként ak kor le szünk ál dot tak, ter mők, hasz no sak és a szem nek
ked ve sek, Is ten nek pe dig örö me te lik ben nünk.

g Kő há ti Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

HIRDETÉS

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke -
zet ta nács ter mé ben (1114 Bu da -
pest, Bocs kai út 10.) már ci us 3-án,
szom ba ton dél után 16.30- kor
kez dő dő sze re tet ven dég sé gen dr.
Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész
gon do lat éb resz tő, ér dek fe szí tő
elő adást tart Re for má ció és nők
cím mel. Min den ked ves ér dek lő -
dőt sze re tet tel hí vunk és vá runk!

HIRDETÉS

Halálozás
Mély fáj da lom mal, de Is ten aka -
ra tá ban meg nyu god va tu dat juk,
hogy Me gyer La jos né szü le tett
Beny he Vil ma – evan gé li kus lel -
kész, es pe res ne je – éle té nek
96. évé ben ha za tért meg vál tó
Urá hoz. Te me té se már ci us 9-én
11 óra kor lesz a nyír egy há zi Észa -
ki te me tő ben.

A gyá szo ló csa lád

MagyarokaSzlovákiai
EvangélikusEgyházban

A Ma gyar Te le ví zi ó ban már ci us
4-én, va sár nap az m1-en 11.30-
kor, az m2-n 14.25-kor Ma gya rok
a Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy -
ház ban cím mel 26 per ces do ku -
men tum mű sort lát ha tunk. Szer -
kesz tő Nagy Lász ló, ren de ző-
ope ra tőr Hor váth Ta más.

HIRDETÉS

Meghívó

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) ta va szi so ro za tá -
nak cí me: A nem lel ké szi lel ki szol gá lat egy há zunk ban. A kö vet ke ző al -
ka lom már ci us 8-án, csü tör tö kön 17 óra kor kez dő dik az or szá gos iro -
da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Áhí tat: Se ben
Gló ria. Elő adás: Mit ta nít a teo ló gia az egy há zon be lü li nem lel ké szi lel -
ki szol gá lat ról? – dr. Reuss And rás.

HIRDETÉS


