
Evangélikus hEtilap 77. évfolyam, 13. szám g 2012. április 1. g Böjt 6. vasárnapja (Palmarum) Ára: 250 Ft

Nagyböjti időutazás f 6. oldal
Teremjetek gyümölcsöket! f 6. oldal
A hit nagyszombatja f 9. oldal
A küldött f 11. oldal
Agresszió körülöttünk és bennünk f 11. oldal
Digitális almafa f 13. oldal

„Di csér tes sék az arany szan dá los elő -
ke lő sé gek kö zött me zít lá bos Jé zus.
Di csér tes sék Jé zus, az Is ten Fia, aki
nem rab szol gák tól ci pelt, drá ga kö vek -
kel ki ra kott hord szé ken, ha nem köl -
csön sza már há tán ha ladt vi rág esős
úton a ho zsan ná zó nép kö zött.”

Öv eges Jó zsef, a  le gen dás  hí rű,
mé lyen ke resz tény fi zi kus ír ta eze ket
a köl tői so ro kat. Hit val lás sze rű mon -
da tai  jól  rá vi lá gí ta nak  vi rág va sár -
nap lé nye gé re: Jé zus nem csin nad rat -
tá val kí sér ve, ha nem sza már há ton,
„az ókor Tra bant ján” vo nult be Je ru -
zsá lem be. Nem cso da, hogy e szo kat -
lan  gesz tust  lát va  „fel boly dult az
egész vá ros, és ezt kér dez get ték: »Ki
ez?«” (Mt 21,10)
Mert bi zony a je ru zsá le mi be vo nu -

lá sok nem így szok tak tör tén ni. Elég
csak  né hány  ese tet  fel idéz ni  ar ra,
hogy kü lön fé le hó dí tók mi ként ér kez -
tek a szent vá ros ba. 1Krón 11 sze rint
Dá vid erő szak kal el fog lal ta a je bu szi -
ak vá ro sát. 2Kir 25 sze rint Na bu kad -
nec cár, Ba bi ló nia ki rá lya fog ta kö rül
ost rom tor nyok kal  a  vá rost,  majd
mi u tán  meg hó dí tot ta,  a  la kos ság
nagy ré szét át te le pí tet te bi ro dal ma
más ré sze i re. 
Krisz tus  előtt  168-ban  IV. An ti o -

khosz Epip ha nész Je ru zsá lem be be tö -
rő ha dai  szent ség te le ní tet ték meg a
temp lo mot. Krisz tus után 70-ben Ti -
tusz ró mai had ve zér, ké sőb bi csá szár
von ta sánc alá a vá rost, majd föl dig is
rom bol tat ta. 614-ben az tán II. Khor -
szóper zsa ha dai ér kez tek fegy ve re sen
Je uzsá lem be, hogy fel dúl ják a vá rost.
Más fél év ti zed del ké sőbb Hé rak le i osz
csá szár em be rei tér tek vissza fel sza ba -
dí tó ként, de 638-ban a se re gei élén ide
ér ke ző Omárka li fa fog lal ta vissza a vá -
rost a mo ha me dá nok nak. A 12. szá -
zad ban fel fegy ver zett ke resz tes lo va -
gok ér kez tek Je ru zsá lem be. 
És  ez  így ment  egé szen  1917-ig,

ami kor is Al lenby brit csa pa tai száll -
ták meg a vá rost, és 1967-ig, ami kor
fel fegy ver zett iz ra e li csa pa tok fog lal -
ták el Je ru zsá lem óvá ro sát. 
Hány és hány fegy ve res be vo nu ló,

mennyi ag resszió, mi cso da hó dí tá -
sok!  Er re  jön  a  „me zít lá bos  Jé zus”.
Mert ő egé szen más. Ő nem fegy ver -
rel, ha nem sze líd szó val ér ke zik. 
A vi rág va sár na pi Jé zus – szem ben

a sok egyéb je ru zsá le mi be vo nu ló val
– egye bek mel lett ar ra is rá akar éb -
resz te ni, hogy a ha dá sza ti és po li ti kai
ér de kek fe let ti szem pon tok is lé tez nek. 
Va la mi ha son lót él tünk át már ci -

us  21-én,  szer dán  Ko má rom ban,
ami kor részt vet tünk a szlo vák–ma -
gyar  evan gé li kus  part ner szer ző dés
alá írá si ün nep sé gén. Ezért is áll a Vi -
rág szer da cím en nek az  írás nak az
élén. Per sze óha tat la nul sok min den
em lé kez te tett min ket a tá vo lab bi és
a kö ze leb bi múlt po li ti kai árny ol da -
la i ra.  Az  ün ne pi  is ten tisz te let nek
he lyet  adó  ko má ro mi  ima ház ban
szol gált lel kész ként Schu lek Ti bor –

egé szen  ad dig,  amíg  a ha tá ron  tú li
ma gya rok  mel let ti  ki ál lá sa  és  az
abor tu szok gya ko ri sá ga el le ni til ta -
ko zá sa mi att le nem mon dat ta őt a
ha ta lom ke gye it ke re ső ko ra be li egy -
ház ve ze tés. 
A köl csö nös meg bé ké lést hir de -

tő al ka lom után azon a hí don men -
tünk át, ame lyen kö zel há rom éve,
egy au gusz tu si na pon nem kel he tett
át  or szá gunk  köz tár sa sá gi  el nö ke.
Rév ko má rom ban az tán a kö zel múlt
szlo vá ki ai par la men ti vá lasz tá sa i ra
em lé kez tet tek az óri ás pla ká tok. Az
egyik párt ma gyar el nö ké nek kép -
má sa mel lé öles – ma gyar – be tűk -
kel oda ír ták: „Áru ló”.
Nem sza bad a fen ti ese mé nye ket

ba ga tel li zál ni. Ám a vi rág va sár na pi
Jé zus ma gyar és szlo vák ta nít vá nya -
i ként ar ról ta nús kod hat tunk, hogy a
po li ti ka nem min den. És ez zel ta lán
pél dát tud tunk ad ni or szá ga ink né -
pe i nek, kö zöt tük a fe le lős vagy ép pen
fe le lőt len ve ze tők nek. A „me zít lá bos
Jé zus” mel lett Jó zsef At ti la is er re ta -
ní tott min ket ott, a Du ná nál. Ránk,
szlo vák és ma gyar evan gé li ku sok ra is
ér vé nyes a vers ben meg fo gal ma zó -
dott „ren dez ni vég re kö zös dol ga in -
kat” pa ran csa. És ter mé sze te sen ez a
sor is: „…a mul tat be kell val la ni.”
En nek je gyé ben kér tem bo csá na -

tot  azok  mi att  a  fáj dal mak  mi att,
ame lye ket a ma gyar or szá gi szlo vá -
kok nak  egy há zunk  né mely  19–20.
szá za di meg nyil vá nu lá sa mi att egyé -
ni leg vagy kö zös ség ben, hit éle tük ben
vagy az ok ta tás ban el kel lett szen ved -
ni ük. Ugyan ak kor ezt is mond tam:
„Nyil ván meg ér ti tek, hogy ne künk is
fáj  az,  ami  1920-at  és  kü lö nö sen
1945-öt kö ve tő en a ma gya rok kal tör -
tént,  ami kor  erő szak kal  meg fosz -
tot ták őket cseh szlo vák ál lam pol gár -
sá guk tól,  vagy  je len tős  mér ték ben
kor lá toz ták  ál lam pol gá ri  jo ga i kat,
így pél dá ul az anya nyelv hasz ná la tát.
Ezt  la kos ság cse re,  resz lo va ki zá ció
és bel ső át te le pí tés kö vet te.”
Alig hogy  le jöt tem  a  ko má ro mi

szó szék ről, va la ki meg kér dez te tő -
lem:  „Az  em lí tet te kért  a  szlo vák
evan gé li ku sok bo csá na tot kér tek-e?”
Őszin tén szól va nem mel kel lett vá -
la szol nom, de azért azt nem hall gat -
ha tom  el,  hogy  nem  hi va ta lo san
töb ben  ki fe jez ték  már  va la mi lyen
for má ban a bo csá nat ké ré sü ket. Vál -
to zat la nul ér vé nyes nek tar tom „vi -
rág szer dai” ige hir de té sem nek ezt a
mon da tát:  „A  po li ti ka  er re  ta lán
még min dig nem tud ja azt mon da -
ni, hogy »bo csá na tot ké rünk«, de az
egy ház ké pes le het rá.” 

Lu kács evan gé li u ma sze rint a vi -
rág va sár na pi tör té net nem ér vé get
a  ho zsán ná zás sal,  ha nem  Jé zus
könnyek kö zött el hang zott mon da -
tá val  foly ta tó dik:  „Bár fel is mer ted
vol na ezen a na pon te is a bé kes ség -
re ve ze tő utat!” (Lk 19,41)

A szer ző egy há zunk kül ügye kért is fe -
le lős püs pö ke

Vi rág szer da
g Fa bi ny Ta más

„A lel kész nem ma ga ala kít ja fog lal ko zá sát,
nem sza bad úszó, ha nem Is tent szol gá lja
egy éle ten át. Há lás va gyok, hogy er re 
mél ta tott mél tat la nul is a sors Ura.”

Beszélgetés 
id. dr. Hafenscher Károllyal f 5. oldal

„Akik nem ta lál koz tak ugyan sze mélye sen
a Meg vál tó val, de is mer nek olyat, aki
találko zott ve le, jó val tá gabb kört al kot nak.
És min den bi zonnyal már nem csak 
zsi dók ról van szó…”

Kicsi világunk f 15. oldal

„De ép pen az a gond, hogy nem tölt jük be
ezt a kül de té sün ket! Sh ing lel kész elő adá sa
er re éb resz tet te rá az egy be gyűl te ket:
Magyar or szá gon ma ga az egy ház né pe is
meg úju lás ra szo rul.”

Operapódiumról az aluljáróba f 10. oldal

Az egy be gyűl te ket dr. Sza bó La jos, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek -
to ra igé vel kö szön töt te, majd – mint egy
fel ve zet ve a nap té má ját – ér zé kel tet te a
lel ki ne ve lés tár sa da lom ra gya ko rolt ha -
tá sá nak je len tő sé gét.

A lel ki ne ve lés sze re pe
a tár sa da lom ban
„Nem tud ni annyi, mint el vesz ni” – ez -
zel az idé zet tel kezd te a nap el ső elő adá -
sát dr. Rét he lyi Mik lós.A nem ze ti erő for -
rás-mi nisz ter az új köz ne ve lé si tör vény -
ből adó dó vál to zá sok ról és az ak tu á lis ok -
ta tás po li ti kai  szem pon tok ról  tá jé koz -
tat ta a hall ga tó sá got. A meg vál to zott tan -
terv ben sze re pel ni fog a nem ze ti azo nos -
ság tu dat ra, a csa lá di élet re, va la mint a
mé dia tu da tos ság ra ne ve lés is. Az eti ka
tan tárgy be ve ze té se új hely ze tet te remt
az egy há zak szá má ra is, mi vel ez a kö -
te le ző tan tárgy ki vált ha tó az egy há zak ál -
tal szer ve zett hit- és er kölcs tan is ko lai
tan órá val. 

Dies
Academicus
b Nagysürgés-forgáskísérteazidei
DiesAcademicustudományoskon-
ferenciátazEvangélikusHittudo-
mányi Egyetemen. A Magyaror-
szági Evangélikus Egyház és az
egyetemközösszervezésébenmár-
cius22-énmegrendezettesemény-
rearáhangolódástmárelőzőeste
elkezdhették az érdeklődők az
Agape együttesegyetemikápolná-
bantartottböjtikoncertjén.Anap
mottója–Lelki nevelés– esély a
holnapszámára –érdekeselőadá-
sokatígért,talánemiattisérkezett
mindeneddiginéltöbbvendégaz
intézménydísztermébe.

Az ün ne pi is ten tisz te let Ihász Be -
at rix he lyi evan gé li kus lel kész kö -
szön tő jé vel kez dő dött. Az ige hir de -
tés szol gá la tát dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ke  vé gez te  (képünkön) Ézs
43,1–2 alap ján. A kül ügyi kap cso -
la to kért  fe le lős  egy ház ve ze tő  fel -
idéz te a kö zös múlt sé rel me it, majd

a bo csá nat ké rés és -adás fon tos sá -
gá ra hív ta fel a fi gyel met. 
„Böjt ide jén kü lö nö sen is ön vizs -

gá la tot kell tar ta nunk: mi kor és ho -
gyan vét kez tünk egy más el len szó val,
cse le ke det tel, mu lasz tás sal” – fo gal -
ma zott. Majd hoz zá tet te: a po li ti ka
egy elő re ta lán nem tud bo csá na tot
kér ni, de az egy ház ké pes le het er -
re. A part ner szer ző dés mai alá írá -
sa ak kor hi te les, ha Is ten szí ne előtti
bűn bá nat ban tör té nik meg.

Evangélikus
kapcsolatmélyítés

Alá ír ták a szlo vák–ma gyar part ner szer ző dést

b Történelmipillanatoknaklehettektanúiazok,akijelenvoltakama-
gyarésaszlovákevangélikusegyházszerződéskötésén,amelyremár-
cius21-énKomárombankerültsor.ASzlovákiaiÁgostaiHitvallá-
súEvangélikusEgyházrészérőlMilošKlátik egyetemespüspökés
PavelDelingaországosfelügyelő,mígaMagyarországiEvangélikus
Egyház(MEE)részérőlGáncsPéter elnök-püspök,illetvePrőhleGer-
gelyországosfelügyelőírtaaláadokumentumot.Azeseményenmind-
hárommagyarországiegyházkerületpüspökerésztvett,és–többek
között–jelenvoltazMEEzsinatánaknemlelkészielnökeis.Akét-
nyelvűalkalmonNagyZoltán békéscsabailelkésztolmácsolt.

f Folytatás a 3. oldalon f Folytatás a 4. oldalon
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„Ki rá lyod ér ke zik hoz zád”– íz lel ge tem
a sza va kat. Egé szen egy sze rű mon dat
ez, még is mi lyen gaz dag, „sű rí tett” a
teo ló gi á ja és a be lő le ki bom ló sze mé -
lyes üze net! Kü lö nö sen két moz za nat
szó lít meg en gem ezen az ün ne pen: az
egyik, hogy ő Ki rály, a má sik pe dig,
hogy ő hoz zám ér ke zik.
Az egy há zi esz ten dő so rán két szer

is elénk ke rül ez a pró fé tai szó: ad vent
el ső  va sár nap ján  és  vi rág va sár na -
pon. Egé szen kü lö nös, aho gyan ez az
ige össze kap csol ja a két nagy ün nep,
ka rá csony és hús vét alap ve tő üze ne -
tét:  Jé zus meg ér ke zik.  Ta lál koz ha -
tunk.  „Mint  fo gad ja lak  té ged?”  –
éne kel jük a ré gi éne ket. És köz ben ar -
ra is gon do lunk: mi ért szol ga ki rály -
ként jön? Mi lyen is va ló já ban a ve le
va ló ta lál ko zás? Mit hoz ő ne künk,
aki nek el jö ve te lét vár juk? 
Jé zus nem azért  jött  el  a  vi lág ba,

hogy Is ten ezen túl más ként gon dol -
kod jon  az  em ber ről,  ha nem  azért,
hogy az em ber gon dol kod jon vég re
más ként Is ten ről. Ő nem ami att jött el -
ső sor ban, hogy meg old jon egy „óri á si
koz mi kus prob lé mát”: a bűnt, ha nem
hogy fel tár ja ne künk a ke gyel mes Is -
ten szí vét, aki igaz és meg bo csá tó. 
Jé zus  nem  pusz ta  szük ség sze rű -

ség ként lé pett be az élet föl di kö re i be,
ha nem tisz ta aján dék ként. Ha nem így
néz nék rá, ak kor esz köz nek te kin te ném
őt üd vös sé gem el éré sé hez. Is ten ről pe -
dig azt gon dol nám, azt vár ja Fi á tól,
hogy el len szol gál ta tást nyújt son atyai
ir gal má ért. Jé zus az ál ta la meg va ló su -
ló sza bad sá got nem a bű nök nagy sá -
gá val, ha nem a sze re tet „mér ték te len -
sé gé vel”  kap csol ta össze. Egy ál ta lán
nem akar ta, hogy a sze re tet he lyett a
bűn vál jon a meg vál tás haj tó ere jé vé. 
Azon  az  el ső  vi rág va sár na pon

egé szen  sza ba don,  min den  kül ső

kény sze rí tés től men te sen in dult el a
szol ga ki rály, hogy mint Is ten kül döt -
te vé gig jár ja az utat. Nem a bű nö kért
va ló  elég té tel  szer zé se,  még  csak
nem is a lát vá nyos és fenn költ föl di -
ki rály-sze rep: az „igaz ság osz tó” sze -
re pe  in dí tot ta  Je ru zsá lem  fe lé. Azt
akar ta meg mu tat ni, hogy őt Is ten- és
em ber sze re te te  ar ra  in dít ja,  hogy
se gít sé get, sza bad sá got hoz zon min -
den ki nek – de úgy, hogy köz ben ő
ma ga is át éli az Atya se gít sé gét. 
A ma gyar for dí tás  így  jel lem zi a

sza már há ton Je ru zsá lem be ér ke ző ki -
rályt: ő igaz és di a dal mas. A má so -
dik jel ző for dí tá sa saj nos nem pon -
tos. Ez a hé ber ki fe je zés szó sze rint
annyit je lent: akit meg se gí tet tek. Ere -
de ti leg ez az ige passzív szem lé le tű,
a for dí tá sok ban azon ban több nyi re
cse lek vő for má ban ad ják vissza: győ -
ze del mes, di a dal mas. Pe dig va ló já ban
itt egy na gyon lé nye ges üze net bon -
ta ko zik ki előt tünk: Iz ra el Mes si á sa,
a hoz zánk ér ke ző ki rály min dent az
Atya ke zé ből fo gad el, és min den ben
hoz zá kö tő dik, rá szo rul. Ilyen ki rály
ő: nem a ma ga ere jé ben, ha nem az
Atya hű sé gé ben bí zik. 
Az Ószö vet ségmes si á si jö ven dö lé -

sei egy el jö ven dő új ki rály ról szól nak,
aki Dá vid trón ján az idők tel jes sé gé -
ben el hoz za a bé ke és az igaz ság ural -
mát. Ézsa i ás köny vé ben a 7., 9. és 11. fe -
je zet ben,  va la mint Mi ke ás pró fé ta
köny vé nek 5. ré szé ben ta lál juk eze ket
a Mes si ás-ígé re te ket. A sor ban utol -
só és ko rát te kint ve leg fi a ta labb tex tus
ép pen vi rág va sár nap igé je: Zak 9,9–12.
Egy szo mo rú kor ban, a gö rög esz mék
tér hó dí tá sá nak idő sza ká ban, erő sö dő
és erő sza kos glo ba li zá ció ide jén vég -
re fel hang zik a gyó gyí tó üze net: Is ten
or szá ga nem a ha tal ma sok, a föl di kin -
cse kért acsar ko dók, má so kat le igá zó

hó dí tók vi lá ga lesz. Is ten aka ra tá ból vé -
gül ki vész a har ci íj, el né mul a har ci ko -
csik za ja, a fog lyok fel lé le gez het nek, ol -
tal mat ta lál nak. Za ka ri ás köny vé ben
tá rul elénk a leg mar kán sab ban ez az
új vi lág ren det hir de tő ígé ret. A mes -
si á si vá ra ko zás itt éri el te tő pont ját az
Ószö vet ség ben.
Mi ről is van te hát szó? Az el jö ven -

dő  ki rály  sze gény sé gé vel  vál lal  kö -
zös sé get a sze gé nye kért, mert a sze gé -
nye ké Is ten or szá ga. Az ősi ha gyo mány
ér tel mé ben sza már há ton, vagy is a ré -
gi idők ural ko dói ál la tán ér ke zik, bé -
kés szán dék kal (lásd 1Móz 49,11; Bír
5,10; 10,4). Nem har ci pa ri pán üget be
a vá ros ka pun, mint egy hó dí tó had ve -
zér, ha nem szol ga ként ér ke zik a szol -
gák hoz: egy fi zi ka i lag és lel ki leg el nyo -
mott  nép hez,  amely  fö lött  ide gen,
élet el le nes ha tal mak ural kod nak.
A ná zá re ti  Jé zus kül de té sét egé -

szen pon to san ír ja le az év szá za dok -
kal ko ráb ban fel hang zott mes si á si jö -
ven dö lés: ter mé sze tes volt hát, hogy
a pró fé tai szó Is ten ha tal mas pró fé -
tá já nak, sza ba dí tó já nak szol gá la tá ban
új ér tel met ka pott, ki tel je se dett.
Az zal, hogy a ná zá re ti Jé zus be vo -

nult Je ru zsá lem be, a tör té ne lem ben
tett cso dát, vagy is ki je löl te, vég ér vé nye -
sen meg ha tá roz ta an nak irá nyát, táv -
la tát. Ezt pe dig úgy vit te vég be, és úgy
te szi az óta is, hogy em ber éle tek be, sze -
mé lyes sor sok ba „vo nul be” – alá za to -
san, bé kes sé get hoz va. Úgy is mond -
hat nám: sem mi sem „vál to zott meg”
a Gol go tán, de min den fel tá rult, hogy
mi meg vál toz has sunk. És ez a lé nyeg.
Ko runk tár sa dal ma i ban – ott, ahol

egy ál ta lán  még  van  –  a  ki rály ság
mint  „in téz mény”  el ha nya gol ha tó
súllyal bír. A ki rály nak in kább csak
rep re zen tá ci ós  sze re pe  van,  mint
egy köz tár sa sá gi  el nök nek. Ha egy

iga zi  ki rály ra  gon do lok,  in kább  a
me sék, mon dák ki rá lyai tűn nek elém.
At tól a ki rály tól vi szont, akit a ná zá -
re ti Jé zus ban lát ha tok meg, a jó aka -
ra tot, a ren det, a meg bo csá tott vét ke -
ket, a fel sza ba dí tott, ve ze tett, kéz ben
tar tott éle tet kap ha tom aján dék ba. Azt
a  bi zo nyos sá got,  hogy  Is ten  olyan
se gí tőt ad ne kem, ne künk, aki a sa ját
éle tünk ként, sa ját éle tünk va ló sá gá ban
jön el hoz zánk. 
A  vi rág va sár na pi  evan gé li um

ugyan ak kor – a pró fé tai üze net nyo -
mán – meg foszt min ket at tól a le he -
tő ség től, hogy szen te sít sünk és gya -
ko rol junk  bár mi fé le  erő sza kot.  A
ki rály sze gé nyen és alá za to san ér ke -
zik. Bé két hir det a né pek nek. Úgy jön
el, hogy nem fé lel met kelt ma ga kö -
rül, ha nem sza bad sá got hoz, és re -
ményt éb reszt. Ha meg érint en gem
ez a ke gye lem, és meg ér tem vég re,
hogy mind ez ér tem van, ak kor én is
le te szem a fegy vert.
Ez  a  nagy  ígé ret  vi rág va sár nap

evan gé li u ma. Eb ben a böj ti idő ben,
nagy hét ka pu já ban áll va szá mom ra
azt je len ti, hogy a ná zá re ti szol ga ki -
rály ban ta lá lom meg és ve le él he tem
át az élet táv la tát, tel jes sé gét. Őben -
ne, aki ma ga is se gít ség re szo rult, és
így tud ne kem is se gí te ni.

g Dr. Var ga Gyön gyi

Imád koz zunk! „Meg ré sze gül ve ki a -
bál a nép, zeng a »Ho zsán na a Dá vid
Fi á nak!« / Vi rág va sár nap le te szem
Eléd ezt a szí vem ben őr zött pál ma -
ágat / én is, a fá radt em ber, aki vár,
a Gol go tát is is me rő za rán dok, / s kö -
vet lek Té ged, hall ga tag Ki rály, ki min -
den bű nöm lá tod s meg bo csá tod.” 

(Fü le La jos: Pál ma ág)
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Az el múlt hó na pok ban sor ra vet tük
azo kat  az  is ten tisz te le ti  for má kat,
ame lyek kel  az  egy ház  szol gá lat ba
in dít ja mun ka tár sa it, ve ze tő it. A Li -
tur gi kus könyvmá so dik kö te té nek is -
mer te té se so rán el ér kez tünk ah hoz
a nagy egy ség hez, amely ben az egy -
há zi élet tár gyi fel té te le i nek, „kel lé -
ke i nek” fel szen te lé sét vagy hasz ná lat -
ba vé te lét is mer het jük meg. 
Sok min den ke rült eb be a fe je zet -

be, a lis ta bi zo nyá ra nem is tel jes, hi -
szen új ra meg új ra adód nak olyan al -
kal mi egy há zi szol gá la tok, ame lyek
meg for mált  ren det  igé nyel nek  –
ilyen volt az el múlt he tek ben több
em lék táb la-ava tás.
Sok fé le  li tur gi kus  rend  ke rült  e

sza kasz ba azért is, mert az ese mé -
nyek lé nye gük nél fog va na gyon kü -
lön bö ző ek, a tár gyak sok fé le sé gé hez
il lesz ked ve: a leg egy sze rűbb tárgy tól
a ha tal mas épü le tig, a ki mon dot tan
is ten tisz te le ti  hasz ná lat ba  ke rü lő
tár gyak tól és épü le tek től egé szen a
hét köz na pi lé te sít mé nye kig vagy esz -
kö zö kig. Ha mind ezt így vé gig gon -
dol juk, érez het jük, mennyi re össze -
tett kér dés ről van szó. Ugyan ak kor
azt is meg kell lát nunk, hogy a szen -
te lé sek kel, meg ál dá sok kal teo ló gi ai
szem pont ból  is  ve szé lyes  vi zek re
eve zünk. 
Mi lyen pon to kon le sel ked nek ránk

ve szé lyek?
Elő ször is: az em ber a szí ve mé -

lyén a hit he lyett a lá tás ra vá gyik, s

mind ar ra, ami meg ra gad ha tó, kéz -
zel fog ha tó  –  te hát  egy  tárgy ban,
épít mény ben je le nik meg. Az egy -
ház nak és szol gá lat te vő jé nek nem
az a fel ada ta, hogy eze ket a vá gya -
kat ki elé gít se – ön ál ta tó, ha mis fo -
gó dzó kat és ka pasz ko dó kat ad va az
em be rek ke zé be. 
A má so dik ve szély, hogy a ti tok za -

tos és misz ti kus dol gok után vá gyó -
dó em ber olyan erő ket, tu laj don sá -
go kat sze ret ne lát ni az anya gi vi lág
kéz zel al ko tott tár gya i ban, ame lye ken
ke resz tül a va ló ság tól el té rő álom vi -
lá got épít fel ma gá nak – a zord va ló -
ság he lyett, azt el len sú lyoz va.
A har ma dik  ve szély  az,  hogy  az

em ber elő ír ja az Is ten nek, hogy mit
te gyen, mint egy „meg ren de li” azo kat
a  cse le ke de te ket,  ame lye ket  jó nak,
szá má ra ked ve ző nek kép zel el. Az Is -
ten „dol ga”, hogy tel je sít se a ké ré se -
in ket, az egy ház pe dig – meg fe le lő el -
len szol gál ta tá sért – el vég zi eze ket az
is te ni mű ve le te ket.
Nos, mind há rom ve szély ar ról ta -

nús ko dik, hogy a szen te lé sek, ál dá -
sok, ava tá sok so kak szá má ra va la -
mi fé le  va rázs ak ci ók nak  tűn nek,
ame lyek ben mi, föl di ek „be fog hat -
juk”, aka ra tunk alá von hat juk a ter -
mé szet fe let ti ha tal ma kat. Nem vé -
let len, hogy Lu ther – ko rá nak har -
ci hely ze té ben – gú nyol ta a min dent
meg ál dó, meg szen te lő, va rázs zsák -
ból ezt-azt elő hú zó egy há zi szo ká -
so kat.
Ugyan ak kor a má sik ol dal ról se fe -

led kez zünk meg: egy olyan vi lág ban,

ahol már  sem mi  se  szent,  sem mit
nem  tisz te lünk,  szük sé günk  van
olyan  esz kö zök re,  olyan  he lyek re,
ame lyek Is ten je len lé té nek, mun ká -
já nak  je lei.  A  sze ku la ri zá ció  ilyen
mér té kű  elő re ha la dá sá val,  ami lyet
ma ta pasz ta lunk, ter mé sze tes mó don
szük sé günk van ar ra, hogy át él jük a
kü lön le ges he lyek, ki emel ke dő al kal -
mak han gu la tát, Is ten hez se gí tő ere -
jét, azt, hogy a tar ta lom hoz ke re tet
ad nak.
Mind ezt fi gye lem be vé ve gon dol -

juk vé gig az épü le tek és fel sze re lé sek
fel szen te lé sé nek  és  meg ál dá sá nak
rend jét. A be ve ze tő anyag (rub ri ka)
így ír:
„Az egy há zi épü le tek és fel sze re -

lé sek  funk ci ó juk  sze rint  két  cso -
port ba so rol ha tók. Egy ré szük köz -
vet len mó don is ten tisz te le ti (kul ti -
kus, szak rá lis) célt szol gál. Eze ket fel -
szen tel jük. Ez nem azt je len ti, hogy
tár gyi szent sé get köl csön zünk vagy
tu laj do ní tunk ne kik, ha nem hogy a
szent szol gá lat ra szán va (oda szá nás
= oda szen te lés) el kü lö nít jük őket. A
szen te lés sel azt a hi tün ket is ki fe jez -
zük, hogy eze ket az épü le te ket, il let -
ve tár gya kat nem csak az egy ház, a
gyü le ke zet fog ja hasz nál ni, ha nem
ma ga Is ten ve szi őket hasz ná la tá ba,
hogy se gít sé gük kel je len lé té re em -
lé kez tes sen, és meg vál tó mű vé nek
gyü möl cse i ben ré sze sít sen. Más ré -
szük nem is ten tisz te le ti, de egy há -
zi célt szol gál, és ez ál tal köz vet ve lesz
Is ten szol gá la tá nak esz kö ze. Eze ket
meg áld juk.”

Hosszú út ve zet a fel szen te lés vagy
meg ál dás pont já ig. Gon dos ter ve zés
és elő ké szí tés,  igé nyes ki vi te le zés, a
tar ta lom hoz mél tó for ma ki ala kí tá sa.
Csak az ügy höz mél tó épü le tet vagy
tár gyat ál lít ha tunk szol gá lat ba. Mi vel
az egy há zi épü le tek és fel sze re lé sük
cél ja az, hogy Is ten ügyét szol gál ják,
és őrá em lé kez tes se nek, ezért az egy -
háznak hi té ből és Is ten irán ti há lá já -
ból fa ka dó kö te les sé ge, hogy az em beri
al ko tó erő leg ja vát ad ja azok ba, hogy a
Krisz tus-hit tel meg szen telt mű vé szet
hir des se Is ten di cső sé gét.
Gon dat lan és mű vé szi et len al ko -

tá sok mél tat la nok Is ten ügyé hez. A
Li tur gi kus könyv ap ró be tűs in for má -
ci ó ja sze rint: „Szen te lés re al kal mat -
lan ná  te szik  a  tár gya kat  az  olyan
fel ira tok (be vé sé sek stb.) is, ame lyek
fel tű nő mó don örö kí tik meg az ado -
má nyo zó vagy az al ko tó em lé két: így
azok már nem Is ten re és mű ve i re, ha -
nem az em ber re és al ko tá sá ra em lé -
kez tet nek. A sze ré nyen el he lye zett
fel irat vi szont he lyén va ló, mert Krisz -
tus gyü le ke ze té nek tör té ne té ből örö -
kít meg egy rész le tet.”
Mi vel az ilyen ün ne pi al kal mak nak

sú lyuk és az egy ház éle té ben hosszú
idő re  szó ló  ha tá suk  van,  min den
szen te lé si cse lek mény meg tör tén tét
és le fo lyá sát jegy ző könyv be kell fog -
lal ni  gyü le ke ze ti  köz gyű lé sen  vagy
pres bi te ri ülé sen.
Hús vét után – ro va tunk ha sáb ja -

in – be le te kin tünk e li tur gi ák fel épí -
té sé be és szö ve ge i be.
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Egyháziépületésfelszerelés
szentelésevagymegáldása

ré g i-ú j liturg ikuS
SArok

Alá za tos Ki rá lyunk! A nagy hét nyi -
tá nyán eléd hoz zuk gond ja in kat és
örö me in ket.
Há lát adunk ne ked, hogy ezen a vi -

rág va sár na pon is te kö ze ledsz hoz -
zánk, és be akarsz vo nul ni az éle tünk -
be. Mi is ho zsan ná val fo ga dunk és
ma gasz ta lunk té ged, hogy meg hall -
ga tod kö nyör gé sün ket. 
Be vo nu lá sod kor sír tál Je ru zsá lem

fe lett, mert nem is mer te fel a bé kes -
ség re  ve ze tő  utat. Nyisd meg  sze -
mün ket, hogy lás suk és meg be csül -
jük mind azt, amit fel kí nálsz ne künk
az in du ló nagy hé ten.
El ső utad a temp lom ba ve ze tett,

hogy  meg tisz títsd  a  kal már ko dás
szel le mé től. Tisz títsd meg a mi is ten -
tisz te le ti éle tün ket is min den ha zug
kép mu ta tás tól, szá mít ga tás tól, meg -
üre se dett for ma li tás tól. Se gíts, hogy
temp lo munk ban új ra fel fe dez zük az
atyai há zat, ahol őszin te imád ság ban,
pár be széd ben  él het jük  át  a  ve led
va ló ta lál ko zás és kö zös ség örö mét.
Urunk, azon az el ső nagy hé ten te

szol ga ként mos tad meg ta nít vá nya -
id lá bát, hogy pél dát ad jál ne künk is
az  alá za tos  szol gá lat ra.  For díts  és
ve zess min ket ezek ben a na pok ban
mind azok hoz,  akik nek  szük sé gük
van gon dos ko dó sze re te tünk re. Hasz -
nálj fel min ket gyó gyí tó mun kád ban.
Mes te rünk, egy ko ri ta nít vá nya id

cser ben hagy tak,  meg ta gad tak,  el -
árul tak  té ged  a  ke reszt úton,  mert
nem fog ták fel szen ve dé sed ér tel mét
és cél ját. Add, hogy ezen a hé ten nap -
ról nap ra kö ze lebb ke rül jünk hoz zád,
és egy re vi lá go sab ban ra gyog jon fel
szá munk ra a ke reszt fa tit ká nak tün -
dök lő fé nye. En nek vi lá gos sá gá ban
há lás  szív vel  ma gasz ta lunk  té ged
mind azért, amit ér tünk, mi at tunk és
he lyet tünk el vé gez tél a Gol go tán.
Aján dé kozz  meg  min ket  nagy -

csü tör tök  meg hitt  úr va cso rai  kö -
zös sé gé vel, nagy pén tek őszin te bűn -
bá na tá val,  nagy szom bat  tar tal mas
csend jé vel és a fel tá ma dás haj na lá nak
min den két sé get, sö tét ár nyat el űző
örö mé vel! Tedd szá munk ra va ló ban
naggyá ezt a he tet. Se gíts, hogy má -
sok kal is meg tud juk osz ta ni a tő led
ka pott kin cse ket. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Nincs te hát a ha tal munk ban, hogy
a Krisz tus szen ve dé se mind ezt el vég -
zi-e  ben nünk.  Ezért  elő for dul hat,
hogy nem ab ban az órá ban nyer jük
el, ami kor kér jük. Még sem kell fel ad -
nunk. El csüg ged nünk sem kell. Meg -
le het, hogy olyan kor él jük ezt át, ami -
kor nem is ezért imád ko zunk. Is ten ké -
ré sünk nél kül is meg te he ti, ha akar ja.
Ami kor vég hez vi szi, ak kor az em ber
meg gyű lö li ma gát lel ki is me re té ben, és
rosszul  ér zi ma gát  a  sa ját  bő ré ben.
Eköz ben nem is sej ti, hogy mind ezt
Krisz tus  szen ve dé se  mun kál ja  így
ben ne. Má sok nak vi szont szin te min -
den gon do la tuk a Krisz tus szen ve dé -
se kö rül fo rog, és még sem jut nak ál -
ta la ön is me ret re. Előb bi ek nél a Krisz -
tus  szen ve dé sé ben  va ló  ré sze se dés
rej tett és va ló sá gos, utób bi ak nál szín -
lelt és ön ál ta tó. Aki Is ten sze rint bölcs,
az tud ja, hogy gyak ran ön ma guk el len -
té té ben kell szem lél nie a dol go kat.”

d� Lu ther Már ton:
Ho gyan szem lél jük 

Krisz tus szen ve dé sét?
(Véghelyi Antal for dí tá sa)

Se mper refor m AndA
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meg hí vó

Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat
sze re tet tel hív ja és vár ja áp ri lis 13–14. kö zött ren -
de zen dő ta va szi kon fe ren ci á já ra, mely nek té má ja
a füg gő ség.

prog ram
Áp ri lis 13., 16.30: A drog kér dés ről őszin tén: be szél ge -
tés két gyó gyult szen ve dély be teg gel – Vic tor né Er dős
Esz ter drog szak em ber, re for má tus lel kész.
20.00: Or go na kon cert – Sza bó Bar ba ra or go na -

mű vész.
Es ti me di tá ció – dr. Var ga Gyön gyi teo ló gi ai ta -

nár. 
Áp ri lis 14., 9.00: Szá mí tó gép-füg gő ség – Ba logh

Éva kór ház lel kész. 
10.00: Társ füg gő ség – Hei ne mann Il di kó kór ház -

lel kész.
11.00: Ér tel mes le mon dás: a sza bad ság szár nya in

– Hon ti Irén kór ház lel kész.
Hely szín: Csil le bér ci Sza bad idő- és If jú sá gi Köz -

pont (1121 Bu da pest, Kon koly The ge Mik lós út 21.). 
Je lent ke zés: Hon ti Irén: 20/824-5629,  iren.hon -

ti@lu the ran.hu; Ba jusz né Oro dán Krisz ti na: 20/770-
3838, bo krisz ti@fre e mail.hu.

h i r d e t é s

DiesAcademicus:
Lel ki ne ve lés – esély a hol nap szá má ra
A mi nisz ter el en ged he tet len nek tart -
ja a meg fe le lő hit ta nár ki vá lasz tá sát.
Eh hez tám pon tot is adott, mert sze -
rin te fon tos, hogy a hit ok ta tó sze mé -
lyé ben  több  hi va tás  leg fon to sabb
tu laj don sá ga egye sül jön: le gyen edző,
aki ser ken ti a di á kok tel je sít mé nyét,
tu dós, aki a kí ván csi sá got fel kel ti, mű -
vész, aki al kot, és leg fő kép pen lel ki -
pász tor, aki Is ten szol gá la tá nak szen -
tel te az éle tét. 
Elő adá sa kö zép pont já ba a hit ok ta -

tás cél ját ál lí tot ta, ez pe dig a „va sár na -
pi ke resz té nyek” tö me gé nek nö ve lé se
he lyett a „hét köz na pi ke resz té nyek”
ne ve lé se.  „Két  va sár nap  kö zött  ott
van má sik hat nap” – mond ta Rét he -
lyi Mik lós, utal va ar ra, hogy a hét köz -
na pok ra is fel kell ké szí te ni a di á ko kat.
Meg kell őket ta ní ta ni ar ra, hogy ve -
gyék ész re „a min den na pok szent sé -
ge it”, az ap ró örö mö ket. Be szé de vé gén
hang sú lyoz ta, mi lyen nagy a vá ra ko zás
– ahogyan fogalmazott – „az ok ta tási
terv” ezen te rü le té nek 2013. szep tem -
be ri ha tály balé pé sé vel kap cso lat ban.

fe le lős ség vál la lás 
a kö vet ke ző nem ze dé kért
Há rom egy há zi meg bí zot tal be szél ge -
tett  Sza bó né Mát rai Ma ri an na, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő je. Rozs-
Nagy Szil via, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház hit ok ta tá si elő adó ja, dr.
Bo dó Sá ra, a Deb re ce ni Re for má tus
Hit tu do má nyi  Egye tem  do cen se  és
Bá rány Bé laplé bá nos, az Esz ter gom–
Bu da pes ti  Fő egy ház me gye  hit ok ta -
tá si fel ügye lő je a hit ok ta tás sze re pét
vizs gál ta az egyes fe le ke ze tek éle té ben.
Mind hár man  nagy  ki hí vás nak

tart ják a kö te le ző is ko lai hit- és er -
kölcs tan ok ta tás  be ve ze té sét,  mely
le he tő sé get ad ar ra, hogy az egy há -
zak  idő sze rűb bé te gyék hit ok ta tá si
szol gá la tu kat, és új ra meg fo gal maz -
zák  en nek  cél ját.  A  meg vál to zott
hely zet ben nyil ván va ló an át fog ala -
kul ni a gyü le ke ze ti hit ok ta tás mód -
sze re  és  tar tal ma  is.  Va ló szí nű leg
na gyobb hang súlyt kap majd a kö zös -
sé gi és a lel ki élet, ezért a gyü le ke ze ti
lel ké szek ter ve ző, szer ve ző és vég re -
haj tói sze re pe nö ve ked ni fog. 
Ar ra a kér dés re, hogy mi lyen lesz

egy hit tan óra öt év múl va, vá lasz ként
mind hár man  el me sél ték  ál ma i kat.
Kö zös vá ra dal ma ik, hogy a di á kok ér -

dek lő dőb ben és ak tí vab ban ve gye nek
részt az is ko lai hit tan órá kon. 

lel ki ne ve lés 
– egy konk rét pél da
Rö vid íze lí tőt kap hat tak a ven dé gek
a Pan non hal mi Ben cés Gim ná zi um
éle té ből Dej csics Kon rád jó vol tá ból,
aki az is ko la ta ná ra ként hi te le sen tud -
ta be mu tat ni, mi lyen nagy ér ték éle -
tünk ben a kö zös ség. 

Elő adá sá ban  rá mu ta tott,  hogy  a
gye re ke ket azon a szin ten kell ta ní ta -
ni, ahol ép pen áll nak. Is ko lá juk ezt meg
is va ló sí tot ta az úgy ne ve zett mo du lá -
ris hit tan ok ta tás sal: ez könnyen be fo -
gad ha tó  tan anya got  kí nál  az  egyes
év fo lya mok nak, a di á kok túl ter he lé se
nélkül. A nem ka to li kus val lá sú, ne tán
nem ke resz tény ta nu lók szá má ra pe -
dig ka te ku men cso por to kathoz tak lét -
re, ame lyek ben be ve ze tik őket a ka to -
li kus egy ház ta ní tá sa i ba.
Az ered mé nyek pél da ér té kű sé gét

mu tat ja, hogy az elő adás vé gén dr.
Sza bó La jos meg je gyez te: „Az evan -
gé li kus egy ház ban is szük ség len ne
több Kon rád atyá ra…” 

pe da gó gu sok és lel ké szek
együtt  mun kál ko dá sa 
a lel ki ne ve lés te rén
A dél előt ti prog ram so ro za tot szin tén
ke rek asz tal-be szél ge tés zár ta Gáncs
Pé ter el nök-püs pök  mo de rá lá sá val.
Két  is ko la lel kész  (Csor bá né Far kas
Zsó fia, Pé ter fy  Sán dor  Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont, Győr; il let ve Mes -
ter há zy Ba lázs, Ber zse nyi  Dá ni el
Evan gé li kus  [Lí ce um]  Gim ná zi um,
Kol lé gi um és Szak képző Is ko la, Sop -
ron) és két igaz ga tó (Fel leg vá ri Zol tán,
Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi -

um  és  Pe da gó gi ai  Szak kö zép is ko la,
Mis kolc és Fe hér Bor bá la, Szé kács Jó -
zsef  Evan gé li kus  Óvo da,  Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um, Oros há za) vi tat -
ta meg a gyü le ke ze tek és is ko lák kap -
cso la tá nak kér dés kö rét. 
Egyet ér tet tek ab ban, hogy az is ko -

la lel kész re nagy fe le lős ség há rul a te -
kin tet ben, hogy a di á kok a hit tan órán
kí vül is meg él jék a hi tü ket, hi szen ne -
ki kell „át ve zet nie a ta nu lót a temp lom -

ba”. Sze ren csé re nö vek szik az igény az
ilyen irá nyú szol gá lat ra, ugyan is egy év
alatt hu szon öt ezer rel nőtt az egy há zi
is ko lá ban  ta nu lók  szá ma.  „Mis kol -
con is már há rom egy há zi kö zép is ko -
la mű kö dik, sőt még az sem ki zárt,
hogy ne gye dik re is szük ség lesz” – tud -
hat ták meg a részt ve vők Fel leg vári Zol -
tán tól. Az egy há zi is ko lák alap ál lá sa a
nyi tott ság, a je len leg jól mű kö dő is ko -
lá ink gya kor la ta iga zol ja ezt.
A kon fe ren cia dél utá ni ré szé ben

szek ció be szél ge té se ken ve het tek részt
az ér dek lő dők, majd a szek ció ve ze -
tők is mer tet ték cso port juk mun ká -
ját. (A szek ció ve ze tők ér té ke lé sét a lap
szé lén ol vas hat ják. – A szerk.)
A Di es Aca de mi cus  idei üze ne tét

Sza bó La jos össze gez te, hang sú lyoz va,
hogy a foly ta tás út ját szak mai és gya -
kor la ti ér te lem ben egy aránt meg kell
ta lál ni. A ven dé gek is ki fe je zés re jut tat -
ták, hogy az ilyen jel le gű tu do má nyos
kon fe ren ci ák rend kí vül so kat je len te -
nek hét köz na pi mun ká juk szá má ra. A
prog ram so ro zat  vé gén  Rozs-Nagy
Szil via és Sza bó La jos együtt kö szön -
te meg a köz re mű kö dők, a szer ve zők
és a részt ve vők ak tív je len lé tét, majd
Gáncs Pé ter püs pök út ra bo csá tó ál -
dás sal kö szönt el az egybegyűltek től.

g Ko vács Bar ba ra

A szek ció be szél ge té sek ve ze tő it ar ra kér tük, rö vi den is mer tes sék cso port -
juk mun ká ját. Az aláb bi ak ban leg fon to sabb meg ál la pí tá sa i kat idéz zük.

mit te het az is ko la ve ze tés?
Sok szó esett az in téz mény ve ze tők kulcs sze re pé ről. A je len lé vők meg -
ál la pí tot ták: a ve ze tő ak kor vá lik valóban ve ze tő vé, ha kö ve tik őt. Eh hez
azon ban elő ször vé gig kell jár nia a ta nít vány ság rö gös út ját is. El en ged -
he tet len, hogy az evan gé li kus in téz mény ve ze tő je teo ló gi ai is me re tek kel
ren del kez zen, ke zel je si ke re sen a konflik tus hely ze te ket, va la mint szol gá -
la tát öröm te li te vé keny ség ként él je meg. Azt is meg fo gal maz tuk, hogy az
is ko la lel kész és az igaz ga tó test vé ri együtt mű kö dé se nél kül el kép zel he tet -
len egy evan gé li kus is ko la lel ki éle té nek fej lő dé se. 

Hall ga tó né Haj nal Ju dit gim ná zi um igaz ga tó (Győr)

mit te het az is ko la lel kész?
Őszin te kap cso lat ba ak kor ke rül het az iskolalel kész a fi a talokkal, ha
nyi tott, meg szó lít ha tó és hi te les em ber, aki is me ri a mai kor prob lé -
má it. Ta pasz ta la ta im alap ján így a di á kok is könnyeb ben be fo gad ják az
evan gé li u mot. Kér dé sünk ről, hogy az is ko lá ban a lel kész mi ként tud ja
meg je le ní te ni és erő sí te ni az „evan gé li kus iden ti tást”, még a kon fe ren cia
be fe je zé se után is be szél get tünk.

DE ák Lász ló is ko la lel kész (Bu da pest)

mit te het az óvo da?
Az óvo da misszi ói jel le gét a gyer me ke ken ke resz tül fej ti ki a csa lá dok -
ban, ezért na gyon fon tos nak tart juk a gye re kek nek át ad ni a ke resz tyén
er köl csi ér ték ren det. A ma gyer me ke az or szág jö vő je – az az ami lyen -
né ne vel jük ma az óvo dás ge ne rá ci ót, olyan lesz húsz év múl va a fel nőtt
tár sa da lom. Szek ci ónk ban szó esett az ez zel kap cso lat ban fel is mert fe -
le lős sé günk ről, il let ve ar ról, hogy pél da kép pé kell vál nunk ab ban is, hogy
meg mu tatjuk az utat az ott hon és az óvo da, va la mint a szü lői ház és a
temp lom kö zött.

La ka tos né Hach bold Éva ve ze tő óvó nő (Solt vad kert)

mit te het a gyü le ke zet? (1-es szek ció)
Szin te min den részt ve vő azt a ta pasz ta la tát osz tot ta meg a töb bi ek kel, hogy
mi köz ben gyü le ke ze te sze ret ne egy há zi és ál la mi is ko lá ban ta nu ló gyer -
me ke ket egy aránt be fo gad ni, szá muk ra lel ki ott hont nyúj ta ni, va la hogy
még is ke ve sen hall ják meg a hí vást. Le het, hogy nem a meg fe le lő irány -
ba nyit aj tót a gyü le ke zet? El ső lé pés ben fon tos a szü lők meg szó lí tá sa és
meg nye ré se. Meg fo gal maz tuk, hogy lel kész ként az a fel ada tunk, hogy a
kö te le ző hit tan órák mel lett csa lá di és gyer mek-is ten tisz te le tek, kö zös ség -
épí tő gyü le ke ze ti prog ra mok se gít sé gé vel a szü lő ket és a gye re ke ket egy -
aránt a gyü le ke ze te ink be vonz zuk.

Ba ra nyay né Rohn Er zsé bEt lel kész (Kő szeg)

mit te het a gyü le ke zet? (2-es szek ció)
A di á kok hit éle té nek ki fej lesz té sé ben a ta ní tás mel lett nagy sze re pük van
a kö zös sé gi él mé nyek nek és az órá kon kí vü li kre a tív fog lal ko zá sok nak,
tá bo rok nak. Ezek se gít het nek a ne he zen meg szó lít ha tó fi a ta lok el éré sé -
ben is. Gyü le ke ze te ink ré szé ről nem el vá rás, hogy min den mun ka társ
szak kép zett le gyen, de szük ség len ne olyan rá ter mett ve ze tők re, akik irá -
nyít ják a mun kát. Fel ada tunk nak tart juk az evan gé li kus ok ta tá si in téz -
mé nyek és a gyü le ke ze tek kö zöt ti kap cso lat ápo lá sát is.

Bár dossy Tí mEa gyü le ke ze ti fel ügye lő (Aszód)

új ki hí vás: eti ka- és hit ok ta tás
Öt ven fős mun ka cso por tunk he lye sel te, hogy az új köz ne ve lé si tör vény nagy
súlyt fek tet az em ber- és ön is me ret kér dé se i re; eze ket fon tos nak tart juk a
jö vő ben a hit ok ta tás té mái kö zött is meg je le ní te ni. Emel lett azt is köz pon ti
kér dés ként fo gal maz tuk meg, hogy a lel ki ne ve lés ér té ke it kö zel tud juk-e
hoz ni a di á kok hoz és szü le ik hez annyi ra, hogy az a hit tan ok ta tás mel let ti
dön tés re in dít sa őket. Eb ben a vá lasz tás ban meg ha tá ro zó sze re pe van a hit -
ta nár sze mé lyé nek is, aki től – a meg fe le lő szak kép zett ség mel lett – pe da -
gó gu si kom pe ten ci át és kel lő mo ti vá ci ót is el vá runk. 

Dr. Ko dá csy-Si mon Esz tEr, az EHE ta nársegédje (Bu da pest)
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Bu da pes ten tar tot ták már ci us 18–21.
kö zött az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á já nak (EEK) ti zen ne gye dik nagy gyű -
lé sét elő ké szí tő ta lál ko zót. A nem zet -
kö zi szer ve ző bi zott ság tag jai töb bek
kö zött tár gyal tak a nagy gyű lés prog -
ram já ról, költ ség ve té sé ről, va la mint a
he lyi szer ve ző bi zott ság fel adat kö re i ről. 
A de le gá ció ked den lá to ga tást tett

a gyű lés fő szín he lyé ül szol gá ló bu da -
pes ti RaM Co los se um ban, va la mint
a Po zso nyi úti re for má tus temp lom -
ban, amely vár ha tó an a nyi tó is ten -

tisz te let nek ad majd ott hont. A he lyi
szer ve ző bi zott ság fel ada ta is a na pi -
ren di pon tok kö zött sze re pelt. 
A jö vő be li együtt mű kö dést elő se -

gí ten dő  ta lál koz hat tak,  meg is mer -
ked het tek  egy más sal  a  he lyi  és  a
nem zet kö zi szer ve ző bi zott ság tag jai.
A ba rá ti han gu la tú esz me cse re si ke -
res nek,  gon do lat éb resz tő nek  bi zo -
nyult; a meg fo gal ma zott kér dé sek ben
a tes tü let kö vet ke ző, má ju si ülé sén
szü let het dön tés. 

g Somosfalvy Orsolya

Nagygyűlés-előkészítő

ASzlovákiaiÁgostaiHitvallásúEvangélikusEgyház
(ECAV) és a Magyarországi Evangélikus Egyház
(MEE)akölcsönösegymásrahatástudatában
– Is ten igé je mint hi tünk alap for rá sa és éle tünk alap sza -

bá lya köz ve tí té sé vel mind két fél el fo gad ja és ér tel me zi a
hit val lá si ira to kat (Egyes ség Köny ve – Li ber Con cor diae);
– vissza te kint ve min den po zi tí vum ra, amit az Úr Jé -

zus Krisz tus misszi ói pa ran csa tel je sí té sé ért vé gez tek kö -
zö sen a múlt ban, a re for má ció kez de te óta, a ró mai ka -
to li kus egy ház tól füg get len Ma gyar or szá gi Ágos tai Hit -
val lá sú Evan gé li kus Egy ház – mint a két part ner egy ház
kö zös jog előd je – 1610-ben Zsol nán tör tént meg ala pí tá -
sa óta mind ez idá ig;
– test vé ri kö zös ség ben a töb bi evan gé li kus egy ház zal,

ame lyek a Lu the rá nus Vi lág szö vet sé get al kot ják;
– kö zös mun ká ban a töb bi ke resz tyén egy ház zal az

Eu ró pai Pro tes táns Egy há zak Kö zös sé gé ben (GEKE), az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já ban és az Egy há zak Vi -
lág ta ná csá ban;
– mind két egy ház hí vő i nek és az ő kép vi se lő ik nek sze -

mé lyes kap cso la ta ál tal

megegyezettakölcsönösegyüttműködéskibővíté-
sébenakövetkezőcélkitűzésekkel:
A)Nemzetimegkülönböztetésnélkülépítikazis-

tentiszteletiközösséget,amelybenazegyházak
1. kö zös is ten tisz te le te ken ta lál koz nak, és egy má sért

imád koz nak;
2. meg hí vás alap ján részt vesz nek a má sik fél ál tal ren -

de zett ün nep sé ge ken;
3. kö zös misszi ós ren dez vé nye ket szer vez nek tag ja ik -

nak és szim pa ti zán sa ik nak.

B) Támogatják az egyház és a társadalom nyílt
kapcsolatánaképítését,amelynekkereténbelüla
partnerek
1. in for má ci ót cse rél nek az egy ház éle té ről és a gya kor -

lat ban szer zett ta pasz ta la tok ról, és ezek ről köl csö nö sen
hírt ad nak az egy há zi saj tó ban; 
2. nyílt pár be szé det foly tat nak, erő sí tik az egy más irán ti

bi zal mat, és elő se gí tik az együtt mű kö dést szlo vá kok és
ma gya rok kö zött a Szlo vák Köz tár sa sá gon és Ma gyar or -
szá gon be lül;
3. az egy há zi ve ze tés szint jén tá jé koz tat ják egy mást ar -

ról az ál lás pont ról, amellyel az egyik fél eset le ge sen re -
a gál ni kí ván na az ak tu á lis kér dé sek re a part ner egy ház -
ban, a tár sa da lom ban vagy az ál lam ban;
4. kez de mé nye zik az egy há zon be lü li kö zös szak mai,

egy ház tör té nel mi ál lás pon tok ki dol go zá sát a szlo vá kok
és a ma gya rok nyi tott kér dé se i vel kap cso lat ban;
5. tá mo gat ják az egy há zi le vél tá rak és könyv tá rak kö -

zöt ti ta pasz ta lat cse rét, meg fe le lő kö rül mé nye ket ala kí -
ta nak  ki  a  tu do má nyos  ku ta tá sok  és  a  tu do má nyos
mun ka tár sak szá má ra.

C)Elősegítikajókapcsolatokatazegyházioktatás
terén,amelynekkereténbelülapartnerekneklehe-
tőségenyílik
1. ta pasz ta la tok és in for má ci ók cse ré jé re az új, hasz no -

sít ha tó mun ka mód sze rek, ne ve lé si for mák le he tő sé ge i ről; 
2. se gít ség nyúj tás ra a gye re kek, az if jú ság, a fi a ta lok és

az egy ház ban te vé keny ke dők fe lé;
3. a kö zép is ko lai ok ta tá si in téz mé nyek kö zöt ti cse re -

kap cso la to kat lét re hoz ni, ame lyek nek fon tos sze rep jut;
a cse re kap cso lat anya nyel ven: szlo vá kul vagy ma gya rul,
il let ve olyan kö zös ide gen nyel ven ala pul hat (né met, an -
gol stb.), ame lyet mind a ma gyar, mind a szlo vák kö zép -
is ko lá sok ha son ló szin ten is mer nek;
4. a teo ló gus hall ga tók köl csö nös ta nul má nyi prog ram -

já ra és cse re prog ram já ra; a part ner egy há zak di ák ja i nak
sa ját ösz tön díj rend szer alap ján tör té nő tá mo ga tá sá ra a
sa ját teo ló gi ai ka ron foly ta tott ta nul má nya ik ban.

D)AzélőésműködőpartnerkapcsolatalapjánaDia-
koniaECAVnaSlovenskuésazMEEDiakóniaiOsz-
tályaközöttkibővítikazegyüttműködéstadiakóniai
ellátásterén,amelynekkereténbelülapartnerek

1. biz to sít ják a dia kó ni ai jó gya kor lat ta pasz ta lat cse -
ré jét a mun ka ág min den te rü le tén;
2. in for má ci ót nyúj ta nak a dia kó ni ai mun ka mód sze -

re i ről és le he tő sé ge i ről úgy írás ban, mint a dia kó ni ai lé -
te sít mé nyek dol go zó i nak sze mé lyes kap cso la ta i ban;
3. kö zö sen szer vez nek nem zet kö zi dia kó ni ai sze mi ná -

ri u mo kat, kon fe ren ci á kat és szim pó zi u mo kat;
4. elő se gí tik a dia kó ni ai in téz mé nyek kö zöt ti part ner -

kap cso la tok ki ala kí tá sát.

E)Megszilárdítjákatestvérikapcsolatokatazegyház-
tagokközött
1. a női és if jú sá gi part ner szer ve ze ten be lül, és részt

vesz nek kö zö sen meg ren de zett ese mé nye ken;
2. a lel kész szer ve ze tek kö zött, be le ért ve a to vább kép -

zé se ket is;
3. együtt mű köd ve a nyom ta tott és elekt ro ni kus saj tó

te rü le tén, a több nyel vű ség ér té ke i nek hang sú lyo zá sá val.

F)Támogatjákamagyarországiszlovákevangéliku-
sok és a szlovákiaimagyar evangélikusoknemzeti
identitását,azevangélikustestvérekhiténekanyanyel-
ven való gyakorlásának lehetőségét, tiszteletben
tartvaazállamitörvényeketésegyházjogielőíráso-
katazáltal,hogy
1. mindenütt tá mo gat ják – a nem ze ti ség szem pont já ból

ve gyes egy há zi te rü le te ken –, hogy a part ner egy há zak köl -
csö nö sen hasz nál has sák és igény be ve hes sék az is ten tisz -
te le ti és hit élet hez szük sé ges Bib li át, agen dát, éne kes köny -
vet, egy há zi iro dal mi és to váb bi saj tó ki ad vá nyo kat, ame -
lye ket a part ner a meg fe le lő nem ze ti sé gi nyel ven biz to sít;
a nyel vi leg meg fe le lő szín vo na lú is ten tisz te le tek biz to sí tá -
sa ér de ké ben tá mo gat ják a lel ké szek nyelv ta nu lá sát;
2. anya nyel vü kön biz to sít ják a hit tan köny vek, kon fir -

má ci ós anya gok hi va ta los hasz ná la tát a part ner egy ház ban;
3. buz dít ják a ve gyes nyel vű gyü le ke ze te ket, hogy en -

nek a part ne ri szer ző dés nek a lel kü le té vel (hi vat koz va a
bib li ai és hit val lá sos kö zös alap ra) épít sék a part ne ri kap -
cso la to kat a má sik fél gyü le ke ze te i vel, az zal a cél lal is, hogy
a test vé ri együtt mű kö dé sen be lül biz to sít sák az adott nem -
ze ti ség igé nyei alap ján az anya nyel vi is ten tisz te le te ket is;
igény ese tén, köl csö nös meg ál la po dás alap ján lel készt kül -
de nek a part ner egy ház va la mely gyü le ke ze té be;
4.  köl csö nö sen  tá jé koz tat ják  egy mást  a  szlo vá ki ai

ma gyar kö zös sé gek nek, ma gyar nyel vű al kal mak nak, két -
nyel vű gyü le ke ze tek nek az MEE ál tal tör té nő anya gi tá -
mo ga tá sá ról,  il let ve  a  ma gyar or szá gi  szlo vák  nyel vű
szol gá lat nak az ECAV ál tal tör té nő anya gi tá mo ga tá sá ról; 
5. az F) pont ban érin tett kér dé sek re mind két egy ház

ki je löl  ko or di ná to ro kat,  akik nek  a  ki lé té ről  a  má sik
egy há zat ér te sí ti.

G)Aközép-európairégiónbelülfejlesztikakölcsö-
nöskapcsolatokatazegyháziszervek(egyházielnök-
ség,püspökikar)szintjén,amelyekkeretében
1. ál lást fog lal nak ak tu á lis kér dé sek ben;
2. kö zös ne ve ző re hoz zák ál lás fog la lá su kat és el já rá -

su kat, hogy együtt ké pe sek le gye nek mind két egy ház ér -
de ke i nek kép vi se le té re nem zet kö zi szin ten és fó ru mo -
kon egy aránt.

Ezapartneriszerződésazaláírásnapjánlépérvény-
be,készültkétpéldányban,magyarésszlováknyel-
ven,amelyszövegekegyenrangúak.
Aszerződőfeleknekjogábanállbármikorjavas-

latottenniamegállapodásmegváltoztatására.Aja-
vasoltváltoztatásokcsakkölcsönösjóváhagyásután
lépnekérvénybe.

Ko má rom, 2012. már ci us 21.

Gáncs Pé tEr Mi loš Klá tik
az MEE el nök-püs pö ke ge ne rálny bisk up ECAV

Prőh lE GEr gEly Pa vEl DE lin ga
az MEE or szá gos ge ne rálny dozor ca

fel ügye lő je ECAV

Partnerskázmluva•Partnerszerződés

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök  igei  kö -
szön té sé vel kez dő dött már ci us 20-án
a  ba jor  part ner kap cso la ti  nap  az
Észa ki Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va -
ta lá ban. A prog ram be mu ta tá sa,  a
részt ve vők rö vid be mu tat ko zá sa után
tá jé koz ta tók hang zot tak  el  a Ba jor
Evan gé li kus Egy ház éle té ről. 
A szer ve ze ti vál to zá sok ról Cse -

lovsz kyné dr. Tarr Klá ra, egy há zunk
öku me ni kus és kül ügyi osz tá lyá nak
ve ze tő je, az is ko lai és óvo dai kap -
cso la tok ról  Ré vész Ri ta szakre fe -
rens, a dia kó ni ai együtt mű kö dés ről
pe dig Bu da An na má ria, a dia kó ni -
ai osz tály ve ze tő je tar tott tá jé koz -
ta tást. 
A Nürn berg ben ren de zen dő húsz -

éves test vér kap cso la ti ta lál ko zó rész -
le te i ről Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá rá -

tól hall hat tak az egy be gyűl tek, majd
Pap Kin ga Mar jat ta kül ügyi re fe rens
tett em lí tést né hány – mind két fe let
érin tő – ese mény ről. Ez után a part -
ner kap cso la ti mód sze rek ről  tar tott
elő adást Mi há lyi Zol tán és Hall ga tó -
né Haj nal Ju dit,majd a gyü le ke ze ti és
köz egy há zi ta lál ko zók ról, a pro jek tek
tá mo ga tá sá ról, a to vább kép zé sek ről,
sze mi ná ri u mok ról, hos pi tá ci ók ról és
ta nul mány utak ról esett szó.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -

ház or szá gos fel ügye lő je, Prőh le Ger -
gely he lyet tes  kül ügyi  ál lam tit kár
Ho gyan lát nak min ket, ma gya ro kat
Né met or szág ban? cím mel  tar tott
elő adást. A nap Ká kay Ist ván or szá -
gos iro da igaz ga tó zár sza vá val és út -
ra bo csá tó ál dás sal ért vé get.

d For rás: Evan gé li kus.hu

Bajortestvéreinkről
apartnerkapcsolatinapon

A pré di ká ci ót kö ve tő en Gáncs Pé ter
el nök-püs pök és Mi loš Klá tik szlo vák
egyetemes püs pök imád ko zott a két
nép és a két egy ház jó kap cso la tá ért,
majd mind ket ten ál dást kér tek a gyü -
le ke zet re. Ez után ke rült sor a part ner -
szer ző dés ün ne pé lyes alá írá sá ra. A két
lel ké szi egy ház ve ze tő mel lett ma gyar
rész ről Prőh le Ger gely or szá gos fel -

ügye lő, szlo vák rész ről Pa vel De lin -
ga  or szá gos  fel ügye lő  hi te le sí tet te
az ira tot (képünkön).
Kö szön tő sza va i ban Prőh le Ger gely

az  evan gé li ku sok  gya kor la ti as sá gát
han goz tat ta, amely min dig a lé nye get
ke re si. Ez a lé nyeg pe dig a hí vő em ber
kap cso la ta Is ten nel. En nek a szer ző -
dés nek is az a cél ja, hogy el tá vo lít sa a
föld raj zi, nyel vi, kul tu rá lis, po li ti kai ha -
tá ro kat,  ame lyek  aka dá lyoz hat nák
ezt a min den nél fon to sabb kap cso la -
tot  –  mond ta  a  je len leg  he lyet tes
kül ügyi ál lam tit kár ként is a szom szé -
dos ál la mok kal va ló kap cso la to kért fe -
le lős or szá gos fel ügye lő.

Az ün nep ség fé nyét emel te a ko -
má ro mi ének kar szol gá la ta, Mik lós
Jó zsef né ve ze té sé vel, va la mint Dráfi
Mátyás szín mű vész sza va la ta ma gyar
és szlo vák nyel ven.
Az is ten tisz te let után a két egy ház

kép vi se lői saj tó tá jé koz ta tót tar tot tak,
ame lyen a je len lé vő új ság írók el ső -
sor ban a part ner szer ző dés gya kor lati
meg va ló sí tá sá val, jö vő jé vel kap cso -
lat ban tet tek fel kér dé se ket. Gáncs

Pé ter el mond ta: a szer ző dés pró bá ja
az, hogy mi lesz be lő le a hét köz na pok -
ban, a le írt szö veg ho gyan vá lik élet -
té. Mi loš Klá tik püs pök hang sú lyoz ta,
hogy  az  alá írt  do ku men tum  ke ret -
szer ző dés, amely jó ala pot ad a to váb -
bi együtt mű kö dés re, azon ban a konk -
ré tu mok nak szin tén köl csö nös meg -
egye zés ke re té ben kell meg szü let ni ük.
A nap le zá rá sa ként a ma gyar és a

szlo vák egy ház kül dött sé ge a határ -
fo lyó  túlpartján  fekvő  Rév ko má -
rom ban erő sí tet te ol dott han gu la tú
kö zös  ebéd del  az  egy más  kö zötti
kap cso la to kat.

g Adá mi Má ria

Evangélikus
kapcsolatmélyítés

Alá ír ták a szlo vák–ma gyar part ner szer ző dést
f Folytatás az 1. oldalról
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Ra o ul Wal len berg éle te és ko ra cím -
mel dr. Orosz Fe renc, a Ra o ul Wal len -
berg Egye sü let el nö ke is mer tet te az
1944-es tör té nel mi-po li ti kai hely ze -
tet, és fel ele ve ní tet te a svéd dip lo ma -
ta  min den  le he tő sé get  ki hasz ná ló
em ber men tő te vé keny sé gét. A kor és
a hely zet tra gi ku ma, hogy a zsi dók
meg men té se ér de ké ben a ná cik kal vi -
as ko dó hős vé gül az ül dö zött zsi dó -
ság nak fel sza ba du lást ho zó szov jet
had se reg ál do za tá vá vált, és min den
nem zet kö zi erő fe szí tés el le né re évek
múl va a KGB egyik bör tö né ben lel -
te ha lá lát.

Wal len berg, a hí vő em ber cím mel
Vá ri Krisz ti na evan gé li kus bör tön -
lel kész ar ról be szélt, hogy az em ber -
men tő nem volt ra jon gó mó don, lát -
vá nyo san val lá sos em ber. Az is ko lai
hit tan ok ta tás nak és ott ho ni val lá sos
ne ve lés nek  kö szön he tő en  vi szont
olyan fe le lős ség tu dat és lel ki is me -
re tes ség  ala kult  ki  ben ne,  amely
nem en ged te, hogy ma gát ment se,
ami kor má sok nak az ő se gít sé gé re
van szük sé gük.

„Aki meg ment egy em bert, a vi lá -
got men tet te meg” (Tal mud) cím -
mel Schön ber ger And rás bün te tés-
vég re haj tá si fő rab bi em lé ke zett há -
lá val Wal len berg re  és  mind azok ra
(köz tük Pest né met ka to nai pa rancs -
no ká ra, Ger hard Sch mid hu ber ve zér -
őr nagy ra, a pes ti get tó meg men tő jé -
re), akik lel ki is me re tük sza vá ra egy

em ber te len vi lág ban is em be rek tud -
tak ma rad ni. 
A pusz tí tás ál do za ta i ra em lé kez -

ve Ven cel György kán tor a „Kél ma -
lé ra ha mim…” kez de tű imád ság fáj -
dal mas  sza va it  re ci tál ta.  Imád sá ga
után a Wal len berg-egye sü let ne vé ben
Si pos And rás nyi tot ta meg a ki ál lí tást.
(Az  em lék dél után  szí ne sí té se ként
Ma sa Ta más a Sab bath song együt tes
éne ke it szó lal tat ta meg.)

Csé ri Zol tán bün te tés-vég re haj tá si
ez re des, fő ta ná csos, in té zet pa rancs nok
kö szön tő jé ben ki emel te: Mi sok szor
az zal men te get jük ma gun kat a cse le -
ke de te ink mi att, hogy „kény szer hely -
zet ben  vol tunk”.  Ra o ul  Wal len berg
pél dá ja ar ra ta nít ben nün ket, hogy a
kény szer hely zet, sőt a vész hely zet is
csak azt tud ja ki hoz ni be lő lünk, ami a
szí vünk ben van. Ha ön zés, ak kor a má -
sok ká rá ra va ló gya ra po dás, fel emel -
ke dés erő szak tól sem vissza ri a dó cse -
le ke de te it. Ha pe dig fe le ba rá ti sze re -
tet, ak kor a fe le lős ál do zat vál la lást. A
mi fel ada tunk oda fi gyel ni, hogy mit
en ge dünk el ural kod ni a szí vünk ben.

Szé ná si Jo nat han Sán dor in té -
zeti lel ki pász tor Jé zus sza va it idéz -
te: „Ez az én pa ran cso la tom, hogy
sze res sé tek egy mást, a mi ké pen én
sze ret te lek ti te ket. Nin csen sen ki -
ben na gyobb sze re tet an nál, mint  ha
va la ki éle tét ad ja az ő ba rá ta i ért.” (Jn
15,12–13; Ká ro li-for dí tás)

g GES hER-HÍD

Wallenberg-kiállítás
nyíltabörtönben

b 1944.március19.szomorúdátumamagyartörténelemben:a„szövet-
séges”némethadseregmegszálltaMagyarországot.Letartóztattaaszá-
máranemkívánatosközéletiszereplőket.Kormányváltástkényszerí-
tettki,megnevezveakormányalakítássalmegbízhatószemélyeket.A
nácik „Endlösung” programját kiterjesztette a zsidótörvényektől
egyreszorongatottabbhelyzetbenélő,mégisrelatívbiztonságbanlé-
vőmagyarországizsidóságra,illetveazsidótörvényekáltalzsidónak
minősítettemberekre.Mindezekakörülményektágteretengedtek
azalantasembereknekösztöneikkiélésére,deugyanakkorkiváltottak
hősies,áldozatoscselekedeteketis.Baracskán,aKözép-dunántúliOr-
szágosBüntetés-végrehajtásiIntézetbörtönkápolnájábanapozitívpél-
dákraemlékeztekaRaoulWallenberg-kiállításmegnyitóján…

b „Hosszúéletemlegszebbössze-
foglalásaezaszó:ökumené”–id.
dr. Hafenscher Károly március
15.alkalmábólaMagyarÉrdem-
rend középkereszt polgári ta-
gozatakitüntetésbenrészesült.
Velebeszélgettünkéletéről,mun-
kásságárólésakitüntetésről.

Ma gyar or szág köz tár sa sá gi el nö ke
– a mi nisz ter el nök elő ter jesz té sé re –
nem ze ti ün ne pünk, már ci us 15. al -
kal má ból ki tün te té se ket adott át a
Par la ment ku po la csar no ká ban. A Ma -
gyar Ér dem rend kö zép ke reszt jé nek
pol gá ri  ta go za ta  ki tün te tést  nyúj -
tot ta át id. dr. Ha fen scher Ká roly nyu -
gal ma zott  evan gé li kus  lel kész nek,
öku me ni kus  ta nács adó nak  lel ké szi
szol gá la ta,  teo ló gi ai,  pub li cisz ti kai
mun kás sá ga,  pél da ér té kű  élet út ja
el is me ré se ként.

– Az élet mű vé ért kap ta a ki tün te -
tést. Eh hez szer kesz tő sé günk mun ka -
tár sai ne vé ben is gra tu lá lunk! Mit
érez éle te, élet mű ve leg na gyobb si ke -
ré nek, ered mé nyé nek, mi re em lék szik
vissza leg in kább öröm mel?
–  Kö szö nöm  az  ér dek lő dést  és

mind azok sze re te tét, akik kö szön -
töt tek. Nem vol tak  si ke re im,  csak
ered mé nye im,  így  te kin tek  Jé zus
Urunk ra is, aki nek nem si ke rei, ha -
nem év ez re dek re szó ló ered mé nyei
vol tak és van nak. Hadd kezd jem az -
zal  – mint  aki  a  nyolc van ha to dik
évé ben van –, hogy akár azt a cí met
is  ad hat nám  vá la sza im nak,  amit
Sza bó De zső írt le egy kor: „Éle te im”,
így, töb bes szám ban, hi szen ese mé -
nyek ben az el múlt nyolc és fél év ti -
zed  alatt  több  élet re  is  ele gen dő
tör té nést le het ne meg em lí te ni.
Éle tem  leg fon to sabb  te en dő je

lel ké szi  szol gá la tom  el lá tá sa  volt.
Nem  ma gam  irá nyí tot tam  sor so -
mat,  ala kí tot tam  élet uta mat,  ha -
nem meg  va gyok  győ ződ ve,  hogy
lát ha tat la nul, de va ló sá go san Is ten
ve zet te a hosszú út egyes lé pé se it.
A lel kész nem ma ga ala kít ja fog lal -
ko zá sát,  nem  sza bad úszó,  ha nem
Is tent szol gá lja egy éle ten át. Há lás
va gyok, hogy er re mél ta tott mél tat -
la nul is a sors Ura.

– A kö zel ki lenc ven év alatt, ahogy
fo gal ma zott, több élet re ele gen dő él -
ménnyel gaz da go dott. Mik azok a
meg ha tá ro zó ese mé nyek, élet sza ka -
szok, ame lyek re szí ve sen em lék szik?
– Va ló ban, ese mé nyek ben is na -

gyon vál to za tos volt az éle tem, er re
utal tam, mi kor a hat van éves or di ná -
ci ós em lék ün ne pé lyen ko runk ról így
fo gal maz tam: „Oly kor ban él tem…”
– amint Rad nó tima ga is val lott bo -
nyo lult,  sok ré tű,  hol  tra gi kus,  hol
ered mé nyes élet út já ról.
Éle te met há rom sza kasz ra szok -

tam  osz ta ni:  a  fel ké szü lés  ide je
(pro ló gus), szol gá la tom csúcs pont -
ja  (dia ló gus)  és  nyug dí jas  kor sza -
kom  (epi ló gus).  Mi vel  már  1989
óta nyug dí jas ként élek és dol go zom,
egy  „rá adás kor szak ról”  is  le het ne
szól ni (füg ge lék). Szol gá la tom nagy
rész ben a 20. szá zad ban folyt, amit
én 1926-tól 2012-ig szá mí tok.
Élet utam hoz ter mé sze te sen hoz -

zá tar to zott csa lá di éle tem is. A múlt
örök sé ge ép pen úgy, mint csa lád ala -
pí tá som óta hű sé ges fe le sé gem, gyer -
me ke im,  uno ká im  kö re,  va la mint
mun ka tár sa im, kol lé gá im és ba rá ta -
im.  Ma  már  ar ról  is  be szél he tek,
hogy az el múlt év ben el ső déd uno -
kám is meg szü le tett. 

Csa lá dom mel lett  uta zá sa im  is
be le tar toz nak élet utam ba. 1948/49-
ben az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
ösz tön dí ja sa ként  Ame ri ká ban,
Gettys burg ben ta nul hat tam. Ha za -
té ré sem után 1954-től ka ma toz tat -
hat tam, szol gá lat ba ál lít hat tam an -
gol nyelv tu dá so mat, hi szen eb ben
az  idő ben már  csak  na gyon  idős
kar tár sa im kö zött vol tak né há nyan,
akik  an go lul  tud tak  tol má csol ni.
1969-től, svéd or szá gi, lu the rá nus vi -
lág szö vet sé gi  ösz tön dí jam  után
ugyan ezt  mond ha tom  el  a  svéd
nyelv ről is. 

Nem  vol tam  ki fe je zett  nyelv te -
het ség, a szük ség kény sze rí tett rá,
hogy a két em lí tett nyelv vel együtt
még más nyel ve ket  is el sa já tít sak.
Volt  idő,  ami kor  nyelv is me re tem
anya gi tá mo ga tást je len tett fi ze té -
sem ki egé szí té se ként. Nyelv is me re -
te met az Egy há zak Vi lág ta ná csa, a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség, az Eu -
ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja szer -
ve ze te i ben is fel hasz nál hat tam, és ez
tet te le he tő vé, hogy mind Eu ró pá -
ban, mind az Egye sült Ál la mok ban,
Af ri ká ban és Iz ra el ben nem zet kö -
zi kon fe ren ci á kon vagy kur zu so kon
ve gyek részt. Ezek nem tu ris ta uta zá -
sok vol tak, ha nem fá rasz tó, fe le lős
rész vé te lek,  ame lyek ből  meg pró -
bál tam má sok nak is jut tat ni ta pasz -
ta la to kat… 
Leg hosszabb meg bí za tá som so rán

a ró mai ka to li kus vi lág egy ház és a Lu -
the rá nus Vi lág szö vet ség kö zös bi zott -
sá gá nak tag ja ként ti zen egy évig dol -
goz hat tam együtt vi lág hí rű teo ló gu -
sok kal és egy há zi ve ze tők kel.
Itt kell meg em lí te nem, hogy szo -

kat la nul hosszú ide ig, öt évi se géd lel -
ké szi szol gá lat – Zug ló, Kecs ke mét,
Pest er zsé bet, Kő bá nya, Fót – után
har minc öt évig szol gál tam a De ák té -
ren sze re tett gyü le ke ze tem ige hir de -
tő je ként, pász to ra ként, rész ben ve ze -
tő je ként. Szol gá la ti he lyem, aho gyan
egy ró mai ka to li kus plé bá nos ba rá -
tom ki fe jez te, há rom fa lu plé bá no sa -
ként mi nő sít he tő, hi szen az egy ko ri
Bel vá ros, a get tó egész te rü le te a Ki -
rály ut cá tól a Rá kó czi útig és az Új -
li pót vá ros Szent Ist ván kör úton be -
lüli sza ka sza tar to zott hoz zánk, és ez
va ló ban há rom kü lön „fa lu” te le pü -
lé sét, tör té ne ti és tár sa dal mi hely ze -
tét je len tet te.

– Lel ké szi mun ká ját is mél tat ták.
Mit tart e hi va tás leg szebb ré szé nek,
mi ért jó lel kész nek len ni?
– Lel ké szi szol gá la tom egész ide -

je alatt vé gig el ső sor ban ige hir de tő -
nek és teo ló gus nak tar tot tam ma gam,
ezért  akar tam  ta nul ni  és  ta ní ta ni
min dig. Már 1952-ben elő adást tar tot -
tam  a  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház or szá gos köz gyű lé sén ilyen cí -
men: A se géd lel ké szi évek: ta nul má -
nyi évek.Most ki egé szít he tem hat év -

ti zed el múl tá val: egész szol gá la tom
teo ló gi ai be ál lí tott sá gú volt. Ez ér de -
kelt, ezt akar tam össze gyűj tött kincs -
ként to vább ad ni. 
So kat vál to zott a teo ló gia tu do -

má nya  az  utol só  hat  év ti zed ben,
így ma gam is több fé le teo ló gi ai is -
ko lát is mer tem és is mer tet tem meg.
Ta ní tot tam ál ta lá nos is ko lá ban, gim -
ná zi um ban, teo ló gi ai aka dé mi án kon
és a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -
tem Hit tu do má nyi Ka rán, sőt es ti is -
ko lá ban  fel nőt te ket  is.  Bár mi kor
ta nul tam  és  ta ní tot tam,  teo ló gi ai
alap ál lás ból tet tem.

– A Ma gyar Új ság írók Or szá gos
Szö vet sé ge Arany tol lal is mer te el új -
ság írói te vé keny sé gét, ahogy ez a
most ka pott díj is mél tat ta pub li cisz -
ti kai mun kás sá gát. Mit je lent ön nek
lel kész ként az írás, kü lö nö sen is az új -
ság írás?
– Pub li cisz ti kai mun kás sá gom ko -

rán kez dő dött, hi szen kö zép is ko lás
ko rom ban a Fa so ri If jú sá gi Kör lap -
ját szer kesz tet tem. Ké sőbb az Evan -
gé li kus Élet be, az Élő Víz be, a Lel ki -
pász tor ba ép pen úgy ír tam, mint a
Cre dó ba, a Theo lo gi ai Szem lé be, a Vi -
gi li á ba, a Táv la tok ba, az Új Em ber -
be, sőt vi lá gi la pok ba is. Két sza kasz -
ban vol tam tag ja a Ma gyar UNES CO
Mé dia bi zott ság nak, egy szer Pá rizs -
ban  kép vi sel tem  Ma gyar or szá got
egy UNES CO-kon fe ren ci án. 
Írá sa im nak  hát te ré ben  az  volt,

amit több mun ka tár sam mal együtt
val lot tam: scri be re ne ces se est, vagy -
is nem csak ha józ ni, nem csak utaz ni,
ha nem ír ni is na pi kö te les sé ge, egy -
ben öröm te li fel ada ta a lel kész nek. A
meg je lent cik kek szá mát több mint
hat száz ra jegy zem. Né hány írá som
an gol, né met és svéd nyel ven is pub -
li ká lás ra ke rült.

– Öku me ni kus ta nács adó ként
má ig ak tí van se gí ti egy há zunk éle tét.
Ho gyan lát ja ma az öku me ni kus
fo lya ma tot?
– Leg na gyobb él mé nye im hosszú

élet utam ban az öku me né is me re té -
vel, is mer te té sé vel és át élé sé vel tör -
tén tek. 1948–49-ben ame ri kai egy há -
zi hát té ren szü le tett meg el ha tá ro zá -
som – hi szen kö rü löt tem több száz
egy há zi tö mö rü lés ről ve het tem tu do -
mást –, hogy egész éle tem ben fog lal -
koz ni  kí vá nok  a  20.  szá zad  nagy
ese mé nyé vel,  tud ni il lik  hogy  Jé zus
Krisz tus  imád sá ga  új ra  fény szó ró
pász tá já ba ke rült: „Atyám, aka rom,
hogy ta nít vá nya im egyek le gye nek…”
A II. va ti ká ni zsi nat kor sza ka volt ez,
ami for du ló pon tot je len tett mind a
fe le ke ze tek egy más hoz va ló vi szo nyá -
ban, mind a vi lág val lá sok új szem lé -
le té ben. 
Öku me ni kus ta nács adó szol gá la -

tom még ma, ké ső öreg ko rom ban is
tart. Az öku me né hely ze tét ma nem
tar tom  prob lé ma men tes nek,  egy
szó ban fog lal ha tom össze a 21. szá -
zad ka pu já ban: krí zis ben van. Egy kor
szi gor la ti  dol go za to mat  1944-ben
Sop ron ban a há zas ság vál sá gá ról ír -
tam. A kö vet ke ző év re kap tam meg
EVT-ösz tön dí ja mat a Ko runk vál sá -
ga ke resz tény eti kai szem pont ból té -
má ban. Bú vó pa tak ként a krí zis szó
ket tős  ér te lem ben  ke rült  elő  új ra
meg új ra. Kór ház ban ér tet tem meg
iga zán,  hogy  a  krí zis ből  meg gyó -
gyul ni is le het, de a vál ság ba be le hal -
ni is. Még is, hosszú éle tem leg szebb
össze fog la lá sa  ez  a  szó:  öku me né.
Tar tal mas  szó,  vál lal tam  és  vál la -
lom a mai na pig.

g Kiss Ta más
Forrás: Evangélikus.hu
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név jegy: id.
dr.Hafenscher
Károly
1926-ban szü -
letett Buda-
pes ten. Ta nul -
má nya it

Ma gyar or szá gon, az Egye sült
Ál la mok ban és Svéd or szág ban
vé gez te. Nyu gal ma zott evan -
gé li kus lel kész, cím ze tes
teo ló gi ai ta nár, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház
öku me ni kus ta nács adó ja.

Már ci us 21-e az an ti rassziz mus vi lág -
nap ja. 1960-ban e na pon Dél-Af ri ká -
ban  vér für dő be  tor kol lott  és  hat -
van ki lenc  ál do za tot  kö ve telt  egy
apart heid el le nes de monst rá ció – az
Egye sült  Nem ze tek  Szer ve ze te
(ENSZ) az ál do za tok em lé ké re 1966-
ban nyil vá ní tot ta em lék nap pá az év -
for du lót.
Ha zánk ban  a  ME ASZ  (Ma gyar

El len ál lók és An ti fa sisz ták Szö vet sé -
ge – Össze fo gás a De mok rá ci á ért) e
na pon nyújt ja át az ál ta la ala pí tott,
Rad nó ti  Mik lós  ne vét  vi se lő  dí jat
olyan sze mé lyek nek, akik mun kás sá -
guk kal, vé le mény for má ló ki ál lá suk -

kal fel lép nek a rassziz mus, az an ti sze -
mi tiz mus, a ki re kesz tés bár mely for -
má ja el len. 
Idén  ti zen ket ten  ré sze sül tek  az

el is me rés ben, kö zöt tük Do náth Lász -
ló evan gé li kus lel kész, volt or szág gyű -
lé si kép vi se lő. 
Do náth Lász ló nem az el ső egy há -

zi sze mé lyi ség, aki „pél dás, hu ma nis -
ta élet út ja el is me ré se ként” meg kap ta
a Rad nó ti-dí jat. Ko ráb ban Ivá nyi Gá -
bor és Vár sze gi Asz trik is a dí ja zot tak
kö zött sze re pelt, ta valy pe dig D. Sze -
bik Im re nyu gal ma zott  evan gé li kus
püs pök is át ve het te a ki tün te tést. 

d Forrás: MEASZ

Radnóti-díjDonáthLászlónak
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Nagy böj ti idő uta zás – ez a cí me a
Ko lozs vá ri Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház köz ség  Re mé nyik  Sán dor
Ga lé ri á já ban lá to gat ha tó él mény ki -
ál lí tás nak, amely a Jé zus élet út já hoz
va ló oda for du lást, a szen ve dé sé ben
és a győ zel mé ben va ló el mé lyü lést
hi va tott se gí te ni az ér dek lő dők kö -
ré ben. Ki vá ló al ka lom ar ra, hogy a
ro ha nó hét köz na pok kö ze pet te el -
csen de sed jünk, a Meg vál tó szen ve -
dés tör té ne tét át te kint ve be fe lé for -
dul junk, s az égi ek re és a mel let tünk
élők re egy aránt oda fi gyel jünk. 
A le he tő sé get a Ko lozs vá ron ta nu -

ló  evan gé li kus  egye te mis ták  szer -
ve ze te,  a Col le gi um Lu the ra ni cum
(CAL) kí nál ja fel min den ki nek, fi a -
ta lok nak és idő seb bek nek egy aránt,
hoz zá já rul va a negy ven na pos vá ra -
ko zás tar tal ma sab bá té te lé hez.

Bol di zsár Be á ta se géd lel kész ve ze -
té sé vel Nagy vá rad ra ki rán dul tak ta -
valy már ci us ban a szer ve zet tag jai,
ahol a Pos ti cum Ke resz tény Kul túr -
köz pont ba  is  el lá to gat tak. Meg tet -
szett ne kik az ot ta ni nagy böj ti idő uta -
zás,  és  el ha tá roz ták:  ha  al kal muk
adó dik, Ko lozs vá ron is meg va ló sít -
ják a pro jek tet.
Egy év telt el az óta, ál mu kat pe dig

kö zö sen vál tot ták va ló ra, ifi sek, teo -
ló gu sok, is me rő sök, ba rá tok köz re -
mű kö dé sé vel, tá mo ga tá sá val. A ki ál -
lí tás  öt let gaz dá ja  és  fő szer ve ző je
Bol di zsár Be á ta CAL-ve ze tő, dísz let-
és lát vány ter ve ző je Kür ti And rea, a
mér nö ki és mű sza ki fel ada to kat pe -
dig Imecs Le ven te és Imecs Ta más lát -
ta  el  –  de rült  ki  a  saj tó  szá má ra
szer ve zett  be mu ta tón,  ami kor  két
má sik  lel kes  szer ve ző, Ka lit Esz ter
evan gé li kus  lel kész je lölt  és Mag dó
Esz ter is mer tet te az idő uta zás rész -
le te it. Meg tud tuk: a szö veg meg írá -
sa és össze ál lí tá sa Ber tó ti Jo han na fel -
ada ta  volt, Vis ky Sa mu ren dez te  a
rek lám vi de ót, Né meth Lász ló pe dig
a pla ká tot ké szí tet te.
Az öt le tek gya kor lat ba ül te té sé hez

pá lyá zat út ján nyer tek tá mo ga tást, to -
váb bá se gít sé gük re volt a Ro má ni ai
Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház, és
szel le mi tá mo ga tó ként ne ve zik meg
a Pos ti cum Egye sü le tet, ami ért ren -
del ke zé sük re bo csá tot ták az ál ta luk
is hasz nált se géd anya go kat.
„Ter mé sze te sen fő for rá sunk Is ten,

aki  át se gí tett  a  ne héz sé ge ken,  és

erőt adott, hogy ezt lét re hoz zuk” –
ma gya ráz ta Mag dó Esz ter.
Nem elő adás vagy  tu do má nyos

pre ci zi tás ra  tö rek vő  mű,  amely
meg hök ken te ni kí ván ná a lá to ga tót,
ez va la mi tel je sen más: sze mé lyes
lel ki út, ró lunk, ér tünk szól. Az ál -
lo má sok az em be ri lét nagy kér dé -
se it és az azok ra adott ke resz tény
vá la szo kat je le ní tik meg. 
Két ezer  évet  uta zunk  vissza  az

idő ben: Jé zus sza már csi kón vo nul be
Je ru zsá lem be, ahol lel kes tö meg fo -
gad ja. Egye sek pál ma ága kat len get -
nek,  má sok  fel ső ru há ju kat  te rí tik
lá ba elé, ho zsan nát ki ál ta nak. Negy -
ven öt perc cel ké sőbb már a menny -
or szág ban  ta lál juk  ma gun kat,  s  a
tisz ta sá got jel ké pe ző fe hér sza la got
kö tünk egy más kar já ra. Ami e két ál -
lo más kö zött  tör té nik,  az ma ga  az
idő uta zás, hi szen részt vál la lunk az
utol só va cso ra, a Ge cse má né-kert ben
tör té nő vir rasz tás, az áru lás, az íté -
let, a meg aláz ta tás, a ke reszt ha lál és
a fel tá ma dás ese mé nye i ből.
Po zi tív és ne ga tív tu laj don sá ga in -

kat, a kü lön bö ző élet hely ze tek ben ta -
nú sí tott vi sel ke dés mó dun kat – áru -
lás, meg bo csá tás, elő íté le tek kel teli
vá das ko dás, hű ség, alá zat, ki szol gál -
ta tott ság,  ke vély ség –  fe dez het jük
fel, ha rá bíz zuk ma gun kat va la me -
lyik tár lat ve ze tő re (Ber tó ti Jo han na,
Ka lit Esz ter, Mag dó Esz ter, Bol di zsár
Be á ta), és ak tí van be kap cso ló dunk
a „já ték ba”. Ma gunk kal visszük hi bá -
in kat, gyön ge sé ge in ket, bű ne in ket,
majd – mi u tán őszin tén meg bán tuk
– a ke reszt tö vé be te het jük őket. Raj -
tunk mú lik,  hogy mi u tán  ha za té -
rünk,  a  hét köz na pok ban  mi ként
ka ma toz tat juk az át élt él ményt.
Is ten pe dig, aki mind annyi un kat

egy for mán sze ret, nem hagy ma -
gunk ra, aho gyan Ézsa i ás köny vé ben
ol vas suk:  „Ne félj, mert meg vál -
tot ta lak, ne ve den szó lí tot ta lak,
enyém vagy! Ha ví zen kelsz át, én
ve led va gyok, és ha fo lyó kon, azok
nem so dor nak el. Ha tűz ben jársz,
nem per zse lődsz meg, a láng nem
éget meg.”

g FE rEncz Zsolt

Az írás a Sza bad ság cí mű er dé lyi köz -
éle ti na pi lap már ci us 16-i szá má ban
je lent meg. 

IdőgépJeruzsálem
ésKolozsvárközött

Nagy böj ti él mény ki ál lí tás 
a Re mé nyik-ga lé ri á ban

b Nemvagyunkegyformák,amikoraparavánmögélépünk,hogyJé-
zusszenvedéstörténeténeknémiképprészeseilegyünk:másagon-
dolkodásmódunk,aneveltetésünk,akörnyezet,amelybenélünk,
azemberek,akikkelkapcsolatbakerülünk,eltérőekaproblémáink,
ahibáink,agyöngeségeinkésabűneinkis.Különbözőekvagyunk
akkoris,amikorazelsőszázadiJeruzsálembőlvisszatérünkKolozs-
várra,a21.századba:egyesekközülünkelégedettengratulálnaka
szervezőknek,másokazelmúltnegyvenöt-ötvenpercbenátéltélmé-
nyeketigyekeznekmagukbanrendszerezni,ésolyanokisakadnak,
akikreméghosszúórákighatástgyakorolegyhang,egytekintet,egy
szóalátottakból.Odabentviszontmindannyianegyenlőekvagyunk,
ahogyanIstenistekintránk,sastációkategymástsegítve,kiegészít-
vejárjukvégig.
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Most, hogy nagy, ke rek év for du ló ja
van szü le té sé nek, az is eszem be ju -
tott,  mi lyen  sze ren csés  volt,  hogy
szín da rab ja it  a  leg na gyob bak  ját -
szot ták. A Tó ték ban az őr na gyot a pá -
lyá ja csú csán ál ló La ti no vits Zol tán
ala kí tot ta; a da rab ban a ki csi nyes ség
és dé mo ni kus ság sa já tos ke ve ré két
lát hat tuk. A film vál to zat – Is ten hoz -
ta, őr nagy úr! a cí me – a hát bor zon -
ga tót vil lan tot ta föl: ta lán őrült ez az
em ber, ahogy össze vissza lö völ döz…
Az élet ma ga lesz ab szurd, az em -

be rek  az zá  te szik.  „Ör kény  egész
pá lyá ja – ír ta Tar ján Ta más iro da -
lom tör té nész – mind job ban eh hez
ha jol: az ab szur dot nem szül ni, ki -
agyal ni, ha nem föl lel ni kell.” 
A Macs ka já ték, a Pis ti a vér zi va tar -

ban is  szín pa di  si ke rek,  de  töb bet
em le get jük egy per ces no vel lá it. 1969-
ben meg je lent kö te te nagy sze rű szem -
lé let vál tás és tö mö rí tés; mint ha ma ga
Ör kény is él vez né az új mű faj sok ar -
cú sá gát. Bát ran ke res het az ezer éves
ma gyar tör té ne lem ben és sa ját ko rá -
nak  visszás sá gai  kö zött.  Pél dá za tok
ezek a tör té net mor zsák, tan me sék, ta -
lált szö ve gek fel hasz ná lá sai.

Meg kér dez het -
jük: egy író, aki vé -
gig szen ve dett  egy
há bo rút,  ha di fog -
sá got,  több  for ra -
dal mat, szám ta lan
csa pást  és  kín zó
pró ba té telt, ho gyan
ju tott el a gro teszk
ös vé nyé re?  Egyik
le ve lé ből vett val lo -
má sa ta lán meg ad -
ja  a  vá laszt:  „Da -

rab ja i mat úgy kell el ját sza ni, no vel lá -
i mat úgy kell ol vas ni, mint ha egyet -
len mon dat vol na. Nem más, mint
zak la tott lel kek egy re zak la tot tabb vi -
tá ja ön ma guk kal, az egész vi lág gal.” 
Ör kény  nagy  le le mé nye,  hogy

egyen ran gú fél nek te kin ti ol va só ját.
Szin te ta nít ja az em bert ön iró ni á ra.
Nem szé pí ti a dol go kat – volt is ré -
sze emi att épp elég el ma rasz ta lás -
ban. 1958–63 kö zött nem je len het -
tek meg írá sai. 
Ko rán le mon dott ar ról, hogy ma -

gya ráz za köny ve it, meg ért se a vi lá got.
A ki je len tő mon da tok he lyett a kér dő
mon da tok ural ják mű ve it. A gro teszk
konflik tus sal, az iro ni kus bí rá lat tal Ör -
kény Ist ván a ha zai kis em ber re sújt.
Aki ber zen ked ve bár, de el fo gad ja és
ki szol gál ja  a  tör té ne lem  ag resszív
erő it. A meg al ku vás sal szem ben az író
a  cse lek vés  ér tel mét  hir de ti.  Nem
könnyű, de ő ma ga meg ta pasz tal ta ezt
a há bo rú pok lá ban. Pró bált áll ni a he -
lyén,  nagy  ál do zat tal.  Ezért  nem
szűnt  bí rá la ta,  írói  szen ve dé lye,  és
ezért hat ma, há rom év ti zed tá vo lá -
ból is ele ven erő vel.

g FEny vE si Fé lix La jos

Végtelenkérdőmondat
Ör kény Ist ván szü le té sé nek 100. év for du ló já ra

b Nevéthallvaazjuteszembe,milyenszerencséjevoltfiatalon.1942má-
jusábanaszovjetfrontravitték:gyalogmeneta2.MagyarHadsereg-
gelGomeltőlaDonig!Ittérteaziszonyútél,nyáriruhában.„Olykor
lehajolhozzánkIsten”–mondtaegyöregfronttársa,ésezrákétsze-
resenisigaz.Fejvesztettmenekülés,sebesülés,flekktífusz,kéthosszú
évaTambovmellettitáborban…Lassúlábadozásutánháromművet
ispapírravetett:aVoronyezs címűszínművet,aLágereknépe című
szociográfiátésazEmlékezők címűönvallomás-sorozatot.Az1912.áp-
rilis5-énszületettÖrkényIstván közelötévitávollétután,karácsony
másodnapjánérkezetthaza.

Ör kény Ist ván

Amegváltó
Dél előtt tíz óra volt, ami kor az író
be fe jez te új drá má ját. Es te még
két  ne héz  je le ne te  volt  hát ra.
Át ír ta az éj sza kát. Köz ben  leg -
alább tíz fe ke tét fő zött ma gá nak,
és leg alább tíz ki lo mé tert gya lo -
golt a szűk szál lo da szo bá ban alá
s fe lez ve. Most még is olyan friss -
nek érez te ma gát, mint ha nem is
vol na  tes te,  olyan  bol dog nak,
mint ha meg szé pült vol na az élet,
és olyan sza bad nak, mint ha meg -
szűnt vol na len ni a vi lág.
Még egy ká vét fő zött. Le sé tált

a part ra. Meg ke res te a csó na kost.
– Ki visz-e a víz re egy ki csit,

Vo len tik bá csi? – kér dez te tő le.
– Tes sék be ül ni – mond ta a

csó na kos.
Bo rús volt az ég, de szel lő se

rez dült. Mint egy óri á si má ria -
üveg lap, olyan si ma és szür ke és
csil lo gó volt a tó. Vo len tik bá csi
gyors, de rö vid csa pá sok kal eve -
zett, ahogy a Ba la to non szo kás.
– Mit gon dol? – kér dez te az

író,  mi kor  már  jó  da rab  utat
meg tet tek.  –  Ide  lát ni  még  a
part ról?
– Még ide – mond ta a csó na -

kos.
To vább men tek. Az üdü lő pi -

ros cse rép te te jét las san el bo rí tot -
ták a fák. A part nak csak a zöld -
je, a vo nat nak csak a füst je lát -
szott.
– Még most is? – kér dez te az

író.
– Még most  is  – mond ta  a

csó na kos.
Csak  az  eve zők  csob ba ná sa

hal lat szott; a part ról már nem ért
idá ig a hang. Össze mo sód tak a
há zak, a ki kö tők és az er dők. Már
csak  egy  ce ru za vo nás  lát szott,
ahol vé get ért a tó.
– Még most is ide lát ni? – kér -

dez te az író.
A csó na kos kö rül né zett.
– Ide már nem.
Az író le rúg ta a lá bá ról a szan -

dált, és föl állt.
– Ak kor húz za be az eve zőt,

Vo len tik bá csi – mond ta. – Meg -
pró bá lok egy ki csit a ví zen jár ni.

A fa lu be li ek kert je i ből be gyűj tött ősi,
er re a vi dék re jel lem ző fá kat Ko vács
Gyu la pór szom ba ti  er dész  és  gyü -
mölcs ter mesz tő  se gít sé gé vel  ol tot -
ták be és ül tet ték el. Az öt ven nél is
több faj ta kö zött olyan, má ra el fe le dett
ne vű, egy kor az őr sé gi em ber fon tos
táp lá lé kát je len tő gyü möl csök is sze -
re pel nek, mint a ba tul al ma, bőr al ma,
mut csu al ma, ko szos al ma, bú za érő
kör te, du rán ci szil va, lon don pe pi. 
Az ün nep ség vé gén a fá kat örök -

be fo gad hat ták a fa lu be li ek, va la mint
a  je len lé vők.  Így min den  ősi  gyü -
mölcs fá nak gaz dá ja lett, aki fi gyel heti
a kis cse me te nö ve ke dé sét, tá jé ko -
zód hat az adott faj tá ról, meg tud hat -
ja, le het-e aszal ni, el tart ha tó-e tél -
re, le het-e be lő le lek várt főz ni, jó-e
pá lin ká nak.
A gyü möl csös kert ar ról a fi a tal em -

ber ről kap ta a ne vét, aki ép pen ezen

a na pon ün ne pel te vol na a ti zen nyol -
ca dik szü le tés nap ját. A csa lád más -
fél éve tra gi kus hir te len ség gel vesz -
tet te el Lé nár dot; mély gyá szuk ban
osz to zott az egész fa -
lu,  és  össze fo gott,
hogy még is ün nep le -
gyen az a nap, kö zös
ün nep, a tu da to sabb,
hasz no sabb,  al kot ni
és gyö nyör köd ni vá -
gyó élet ün ne pe. Egy
élet tel  te li  gyü möl -
csös kert szü le té sé nek
ün ne pe.
A kert ava tás al kal -

má val  Pet hő At ti la,
az Őri ma gya rós di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség  lel ké sze  kér te  min den
Élet for rá sát és Urát, hogy aján dé koz -
za meg  ál dá sá val  a  kert  lá to ga tó it,
hogy  a  nö ve ke dő  fák  mi nél  több

em ber nek hir det hes sék: élet re te rem -
tet tünk, a nö ve ke dés ben pe dig meg -
lás suk a jö vőt, az új élet le he tő sé gét.
A ta va szi nap sü tés ben, a még ki -

csiny, de egy re nö vek vő és erő sö dő
gyü mölcs fák  kö zött  egy  gyá szo ló,
fát ül te tő anya hang ján hang zot tak fel
Jób sza vai élet ről és ha lál ról, el fo ga -
dott jó ról és rossz ról, ar ról, amit Is -
ten ránk bíz vagy vissza vesz tő lünk,
il let ve az egy-egy sors csa pás ban ta -
pasz tal ha tó, meg szám lál ha tat lan nö -
ve ke dé si le he tő ség ről. Nö ve ked het -

nek a meg men tett, ősi gyü mölcs fák,
és mi is nö ve ked he tünk meg ér tés ben,
sze re tet ben, hit ben…

g HE gyi né GEr gály Csil la 
és PEt hő-Ud var di And rEa

Teremjetekgyümölcsöket!
b „Aminövekszik,abbanéletvan,sakinövekvőfáthagyhátra,azéletet
hagyhátramégakkoris,hamáseszimajdagyümölcsöt.”WassAlbert
szavaitvéstékarraafatáblára,amelyetazőrimagyarósdiVárdombona
március20-ánfelavatottgyümölcsöskertbejáratánálhelyeztekelafa-
lulakói.EzzelŐrimagyarósdisfeliratkozottazontelepüléseklistájára,
aholazősigyümölcsfákmegmentésérecsemetekertethoztaklétre.
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A ta lál ko zót Lack ner Pál, egy -
há zunk prog ram ko or di ná to ra
fog ta össze, a szak mai fő véd -
nök  tisz tét  is mét  dr. Ur bán
And rás, a Hegy köz sé gek Nem -
ze ti Ta ná csá nak ko ráb bi fő tit -
ká ra töl töt te be. 
A pén tek es te az elő adá so ké

volt. Dr. Schandl Lász ló dan -
dár tá bor nok, a Hon védkór ház
pa rancs no ka a bor élet ta ni ha -
tá sá ról szólt, rá vi lá gít va, hogy
szer ve ze tünk szá má ra mennyi
fon tos össze te vő ta lál ha tó egy
po hár tisz ta bor ban. Dr. Bra -
zsil Jó zsef, a Pan non Egye tem
Ge or gi kon  Kar  (Keszt hely)
egye te mi do cen se a sző lő és
bor ver ti kum ki lá tá sa i ról szólt,
s az egy be gyűl tek nem utol só -
sor ban  meg kós tol hat ták  a

majd nem  fe le dés be  me rült
ma gyar sző lő faj tá ból, a ba ka -
tor ból ké szült nedűjét (Bra zsil
Csep pek).
Más nap a né pes hall ga tó ság

előtt mu tat ko zott be a cso pa -
ki Jás di Ist ván és mél tán hí res
pin cé je. A le sen ce to ma ji Ak lan
Györgypin cé jé ből va don ter mő
gyógy nö vé nyek kel  há za sí tott
bo rok is ke rül nek ki mos ta ná -

ban,  iz gal mas volt
kós tol ni  őket.  A
Bruck ner csa lád
Sop ron ból az ódon
vá ros gyö nyö rű íze -
i ről és il la ta i ról me -
sélt,  meg fe jel ve  a
csa lád fő, Bruck ner
Nán dor sző lő met -
szé si ta ná csa i val.
A  szom ba tot  a

bor ver seny töl töt te
ki. Össze sen ki lenc -
ven há rom  min tát
ne vez tek a gaz dák
az or szá gos ran gú
ver seny re. Igen szép
ered mé nyek  szü -
let tek,  ti zen nyolc
arany ér mes  bort
ta lált  a  zsű ri,  két
bor pe dig nagy a ra -

nyat ka pott: Csep re gi Kál mán
(La jos ko má rom) 2011-es olasz -
riz ling je,  va la mint  Ga lán tai
Ká roly (Solt vad kert)  2011-es
év já ra tú cser sze gi fű sze re se. 
A dí jak ér té két nö ve li, hogy

Csep re gi  Kál mán  va ló já ban
hob bi bo rász. Ga lán tai Ká roly
pe dig  év ről  év re  egyen le tes
szín vo na lat fel mu tat va, a nagy -
arany mel lé négy „si ma” ara -
nyat  be gyűjt ve  bi zo nyí tot ta,
hogy a pin cé szet  jó úton  jár.
Meg mé ret te ma gát az if jú bo -
rász nem ze dék is, a kő sze gi és
a  kis kő rö si  vin cel lér ta nu lók
ara nyat és ezüs tö ket ér de mel -
tek ki bo ra ik kal.
Va sár nap dél előtt a bo rász -

se reg  –  meg csen de sed ve  és
kel lő en meg il le tőd ve – a leg -
drá gább  aján dé kot  ve het te
ma gá hoz, az Úr tes tét és vé rét. 
A ti tok most is ti tok ma radt

– mi mó don vá lik az em ber -
kéz  ké szí tet te  bor  Krisz tus
vé ré vé. A test vé ri kö zös ség ben
meg élt  bűn bo csá nat  vi szont
va ló ság gá lett új ra. Is ten sze -
re te tét  él het ték át  az egy be -
gyűl tek az ő kö zel sé gé ben és
tár sa ik kö ré ben.

g Lup ták György

EvangélikusborünnepRévfülöpön
b AzOrdassLajosOktatásiKözpontbanimmáronhatod-
ízbentalálkoztakböjtötödikvasárnapjátmegelőzőenaz
egyházunkhozkötődőborászok.Azintézményvezetőjé-
nek,ifj.dr.HafenscherKárolynak akezdeményezésérein-
dultamárahagyománnyáizmosodottösszejövetelekso-
rozata. Szerte az országból – Kőszegtől a Kunságig,
SoprontólaMecsekaljáig–érkeztekborászokésajóbort
tisztelők,hogytalálkozzanakegymással,ésnedűjüketmeg
isméressékarangosborversenyen.

A bony há di szel le mi zsen dü lés
el ne ve zé sű  ren dez vény so ro -
zat  ün ne pé lyes  meg nyi tó ján
Óno di Sza bolcs igaz ga tó kö -
szön töt te biz ta tó sza vak kal a
részt ve vő ket  a  „tánc te rem -
ben”, az in téz mény volt ci pő -
gyár ból  ki ala kí tott  (és  mél -
tán iri gyelt) at lé ti kai cent ru -
má nak  leg újabb,  egy  lég te rű
kö zös sé gi he lyi sé gé ben.
Ép pen ti ze dik al ka lom mal

mér het ték össze tu dá su kat a
kö zép is ko lá sok az Or dass La -
jos or szá gos re to ri ka ver se nyen,
mely nek há zi gaz dá ja ez út tal is
Kut nyánsz kyné Bacs kai Esz ter
ta nár nő volt. Ha gyo má nyo san
idén  is  két  ka te gó ri á ban  –
ma gisz ter, il let ve pri mer – in -
dul hat tak  a  ver seny zők;  az
előb bi be  a  ko ráb bi  re to ri ka-
vagy  más  anya nyel vi  ver se -
nyek do bo gó sai tar toz nak. 
A zsű ri úgy ítél te meg, hogy

a ma gisz te rek kö zül a ven dég -
lá tó in téz mény ta nu ló ja, Ko vács
Imo la, a pri me rek kö zül pe dig
Bé res Ben ce, az oros há zi Szé -
kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
ta nu ló ja „vit te a prí met”.

Lencz né Vr bovsz ki Ju dit igaz -
ga tó he lyet tes az öt let gaz dá ja és
– im már ötöd ször re – szer ve -
ző je, há zi asszo nya a Lotz Já nos
szö veg ér té si és he lyes írá si ver -
seny nek. A  7.  év fo lya mo sok
kö zül a za már di Fe ke te Ist ván
Ál ta lá nos  Is ko la  és  Alap fo kú
Mű vé szet ok ta tá si  In téz mény
ta nu ló ja, Csi kós Mar cell (fel ké -

szí tő je: Ben kő Mar git), to váb bá
a vá ci Föld váry Ká roly Ál ta lá -
nos Is ko lá ból Bá lint Já nos (ta -
ná ra: Zsi dek Bé lá né), a 8. év fo -

lya mo sok kö zül a dom bó vári
Apá czai Ok ta tá si Köz pont Bel -
vá ro si Ál ta lá nos Is ko lai Tag in -
téz mény di ák ja, Szó rá di Zsó fia
(ta ná ra:  Bó dis Pé ter né),  a  4.
év fo lya mo sok  kö zül  pe dig  a
sió fo ki Szé che nyi Ist ván Ál ta -
lá nos Is ko la ne bu ló ja, Mül ler
Ádám (fel ké szí tő je: Lip cse i né
Nagy Má ria) ér de mel te ki az el -
ső he lyet.
Nem  vé let le nül  Ésszel já -

rom be a Föl det! a ne ve a ne gye -
dik al ka lom mal meg ren de zett
föld rajz ver seny nek. Az el ső he -
lyért két fős csa pa tok küz döt tek,
vé gül a Bu da pes ti Pi a ris ta Gim -
ná zi um nö ven dé kei vit ték el a
pál mát. Nem csak a di cső ség lett
az övék, ha nem – a társ szer ve -
ző Föld gömbma ga zin jó vol tá -
ból – egy tíz na pos út is Észak-
Olasz or szág ba. A nye re ményt

a há zi gaz da szak ta nár, Gru ber
Lász ló ad ta át.
A  Glas per len spi el né met

nyel vi,  kul túr tör té ne ti  és  or -

szág is me re ti ver senyt Hohl né
Pr obszt Éva igaz ga tó he lyet tes
szer vez te; az öt let gaz da egy ben
há zi gaz dá ja is volt az idén har -
ma dik al ka lom mal meg ren de -
zett  ver sen gés nek.  Itt  há rom
ka te gó ri á ban mér het ték össze
tu dá su kat a je lent ke zők. Az I.
ka te gó ria  (7–8.  osz tá lyo sok)
győz te se a mo há csi Kis fa lu dy
Ká roly  Gim ná zi um  ta nu ló ja,
Mol nár Pet ra lett; a II. ka te gó -
ria  (9–10.  osz tá lyo sok)  el ső
he lye zett je – meg oszt va – a gy -
ön ki Tol nai La jos Gim ná zi um
di ák ja, Bí ró Csen ge és a há zi gaz -
da Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um  ta nu ló ja, Ko lo zsi
Zsó fia; a III. ka te gó ria (11–12.
osz tá lyo sok) nyer te se szin tén a
bony há di in téz mény hall ga tó -
ja, Kling Ádám.
A ver sen gé sek iz gal mát és a

szak mai elő adá sok meg kí ván -
ta fi gyel met va cso ra után Mo -
li è re Tu dós nők cí mű da rab já val
igye kez tek ol da ni a szer ve zők.
A  Vörösmarty  Mihály  Ál ta -
lános Mű ve lő dé si Központ szín -
ház ter mé ben  a  gim ná zi um –
Kut nyánsz kyné Bacs kai Esz ter
ve zet te  –  szín ját szó  műhelye
„zan zás í tot ta”  a  ko mé di át  –
nagy bra vúr ral, egyet len órá ba. 
A bony há di szel le mi zsen dü -

lés kí ná la tá ban a tes ti fel üdü lést
szol gá ló  prog ra mok  is  he lyet
kap tak.  A  fi a ta lok  kö ré ben  a
ping pong csa ta, a cso csó vi a dal
és a ka ra o ke est ara tott nagy tet -
szést, a fel nőt tek pe dig a jó ízű
be szél ge té sek  mel lé  kí nált
völgy sé gi bo rok za ma tá nak hí -
rét is ha za vi het ték.

g V. Gänsz lEr BE á ta

ÚjrazsendültBonyhádonaszellem
b Négysajátszervezésűországosversenydöntőjénekadott
otthont március 23–24-én a Bonyhádi Petőfi Sándor
EvangélikusGimnáziumésKollégium.Akétnaposprog-
ramsorozatratöbbmintkétszázötvendiákéstanárérke-
zett–képviseltettemagátcsaknemvalamennyievangé-
likustestvérintézményis.Aversengésekkelpárhuzamo-
sanapedagógusokszakmaielőadásokathallgathattak,ké-
sődélutántólpedigváltozatosszabadidőselfoglaltságok,
színvonalaselőadásokközülválogathatottfelnőttésfi-
atalegyaránt.

Kecs ke mé ten ren dez ték meg már ci us
14–18. kö zött a XXI. nem zet kö zi ma -
gyar  ma te ma ti ka ver senyt  249  Kár -
pát-me den cei  ta nu ló  és  kí sé rő ta nár
rész vé te lé vel. 
A Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé -

li kus Gim ná zi u mot kép vi se lő ta nu lók
az elő ző évek hez ha son ló an si ke re sen

sze re pel tek,  va la mennyi en  az  él me -
zőny ben vé gez tek. A 9. osz tá lyos Ne -
mes György és a 10. osz tá lyos Kacz Dá -
ni el 3. he lye zést ért el, a 11. osz tá lyos
Bő sze Zsu zsan na di csé re tet  ka pott. 
A csa pat el ső sor ban egyen le tes tel -

je sít mé nyé vel biz to sí tot ta, hogy – a
bu da pes ti Fa ze kas- és Ber zse nyi-, il -

let ve a sze ge di Rad nó ti-gim ná zi um -
mal – ez út tal is a leg ered mé nye sebb
négy is ko la kö zött vég zett, meg előz -
ve sok ne ves „spec ma tos” gim ná zi u -
mot és az összes ha tá ron tú li is ko lát.
A bony há di di á ko kat kí sé rő ta ná ruk,
dr. Ka tz Sán dor ké szí tet te fel a meg -
mé ret te tés re.

BornEmisza PétEr

MagyarElektra
Tra gé dia ma gyar nyel ven

A gö rög drá mák min dent el mond tak az em ber ről, s az óta min -
den kor új ra mond ja ma gá nak a gö rög tra gé di á kat. Így tett ve lük
az if jú Bor nem isza Pé ter is, aki 1558-ban Bécs ben ta nul ván ír ta meg
Ma gyar Elekt ra cím mel il le tett mű vét, mely nek ere de ti cí me – „Tra -
go e dia ma gyar nyel ven az Sop hoc les El ect rá já ból” – pon to san jel -
zi, hogy az if jú po é ta ere de ti mű vet al ko tott.
„Bor nem isza nyel ve ma is ele ve nen hat fül re és agy ra, ré gi -

sé gé ben nin csen sem mi avas íz, csak olyan az, mint az a za mat,
me lyet a fi nom ré gi bor nak a kor ad” – ve szi ész re Schöpflin Ala -
dár a múlt szá zad ele jén. Ma ga Bor nem isza pe dig így ajánl ja ne -
gyed fél száz év vel ko ráb ban az ol va sók (az ak ko ri kor társ né zők?)
fi gyel mé be mun ká ját: „Ez já té kot ki gyel me tek oly mu lat ság nak
vél je, ki be em be ri élet nek mód ja jó er kölcs re iga zit ta tik.”

Az elő adás ren de ző je: Ka to na Im re.
Játsszák: Pel ső czy Lász ló, Szőcs Eri ka, Hor váth Lász ló, Mol -
nár Ani kó, Ács Ta más, Szlú ka Bri git ta, Papp At ti la, Mül ler

Zsó fia, Czár Lász ló.

Időpontok: áp ri lis 1. (va sár nap), 18 óra (be mu ta tó elő adás)
• áp ri lis 2. (hét fő), 19 óra • áp ri lis 3. (kedd), 15 és 19 óra.

bemutatja

UdvarosBélabreviáriuma

A megannyi em lé ke ze tes ren de zé sé nek ott hont adó Du na Pa lo -
ta ka ma ra ter mé ben szín mű vész le á nya, Do rottya és szer kesz tő
ba rát ja, Pár kány Lász ló tár sa sá gá ban mu tat ta be Shakes peare-
bre vi á ri um cí mű kö te tét Ud va ros Bé la, az Evan gé li um Szín ház
ala pí tó di rek to ra (ké pün kön kö zé pen).
Az éle té nek 87. évé ben is irigy lés re mél tó szel le mi erőn lét ben

al ko tó mű vész 2010-ben ha tá rozott úgy, hogy el-, il let ve új ra -
ol vas sa Wil li am Shakes peare (1564–1616) mind a har minc hét
szín pa di mű vét. Túl a kö tet be fog lalt sze mel vény gyűj te mé nyen
vál lal ko zá sa ered mé nyé nek leg fő képp azt te kin ti, hogy im már
osz ta ni tud ja Pe tő fi vé le mé nyét: „A Te rem tés fe le Shakes peare.”
Nem el fo gu lat lan ra jon gás jut tat ta er re a köl tői kö vet kez te tés -

re, hi szen a „drá ma tú ra” so rán új fent szem be sült az zal, hogy a
vol ta képp csak egyet len ere de ti mű vet (Szent ivá n éji álom) jegy -
ző szer ző szá mos gyen gébb da ra bot is írt. Ud va ros Bé la sze mé -
ben azon ban épp az ál tal vált óri ás sá az an gol drá ma köl tő, hogy
még leg gyen gébb opu sai is dús kál nak szel le mes böl cses sé gek ben.
El is hang zott ezek ből né hány a már ci us 22-i szer zői es ten, amely -
nek vé gén – az EvÉ let szer kesz tő jé nek kér dé sé re vá la szol va – a
szín ház ala pí tó az evan gé li um üze ne tét is tol má csol ta leg ked ve -
sebb drá má ja, a Ham let né hány mon da tá val.
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„Aho gyan Mó zes fel emel te a kí gyót a
pusz tá ban, úgy kell az Em ber fi á nak is
fel emel tet nie, hogy aki hisz, an nak örök
éle te le gyen őben ne.” (Jn 3,14–15)

Böjt ha to dik he té ben, nagy hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben Jé -
zus  szen ve dés tör té ne te  tá rul  fel. Ő
meg halt bű ne in kért, hogy Is ten hez
ve zes sen min ket. „Az Em ber fia azért
jött,  hogy  szol gál jon,  és  éle tét  ad ja
vált sá gul  so ka kért.”  (Mk 10,45; LK)
Pal ma rum napján – vi rág va sár nap –
„az ün nep re ér ke ző nagy so ka ság
meg hal lot ta, hogy Jé zus Je ru zsá lem -
be jön, pál ma ága kat fog tak, ki vo -
nul tak a fo ga dá sá ra, és így ki ál tot tak”
(Jn 12,12.13): „Ho zsán na Dá vid Fi á nak!
Örök re ál dott, ki el jött az Úr ne vé ben,
Iz rá el Ki rá lya, Ho zsán na a ma gas ság -
ban!” (GyLK 751) S ő, az alá za tos ki -
rály – amint meg van ír va (lásd Zak
9,9) – sza már há ton ül ve ment be fel -
emel te té se hely szí né re, és en ge del mes
volt  a  ke reszt ha lá lig.  Pál lal  együtt
mi is zeng het jük, hogy „Jé zus Krisz -
tus Úr az Atya Is ten di cső sé gé re” (Fil
2,11). Vall juk: „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) S az
ő ér de mé ért meg iga zí tott, meg bé kél -
te tett  ma gá val,  és  üd vö zí te ni  fog
Atyánk, aki Jób hoz is be szélt a vi har -
ból, és meg is mer tet te ma gát őve le.
„Csak hír ből hal lot tam ró lad, de
most sa ját sze mem mel lát ta lak. Ezért
vissza vo nok min dent, bűn bá na tot
tar tok por ban és ha mu ban.” (Jób
42,5–6) Az Ószö vet ség evan gé lis tá ja
özön víz re s pász ká ra em lé kez tet ve fi -
gyel mez tet: „Eredj, né pem, menj be
szo bád ba, és zárd ma gad ra az aj tót!
Rej tőzz el egy rö vid pil la nat ra…” (Ézs
26,20) Is ten bün te té se a fi át ér te a föld
la kó i nak  bű ne i ért. Az  új  szö vet ség
szer ző je  az  utol só  va cso ra  köz ben
meg mos ta  ta nít vá nyai  lá bát:  „Mert
pél dát ad tam nek tek, hogy amint én
tet tem ve le tek, ti is úgy te gye tek.” (Jn
13,15) Nagy csü tör tök es te Pál az úr -
va cso ra sze rez te té si igé i re em lé kez -
tet ve fi gyel mez tet: „Mert va la mennyi -
szer eszi tek e ke nye ret, és isszá tok e po -
ha rat, az Úr nak ha lá lát hir des sé tek,
amíg el jön.” (1Kor 11,26) Is ten „di cső -
sé gé re em lé kez tet nek cso dái / gon dos -
ko dott né pe meg vál tá sá ról, szö vet sé -
gét el ren del te örök re”. (GyLK 745,4.8)
Ama nagy pén te ken a fáj dal mak em -
be re ha lál ra ada tott a bű nö kért: „Mert
úgy sze ret te Is ten a vi lá got, hogy egy -
szü lött Fi át ad ta, hogy aki hisz őben -
ne, el ne vesszen, ha nem örök éle te le -
gyen.” (Jn 3,16) „Íme, az Is ten Bá rá nya,
aki el ve szi a vi lág bű nét!” (Jn 1,29; LK)
Lu ther ír ja: „Va ló sá gos Is ten és va ló -
sá gos em ber az, aki a vi lág bű ne it hor -
doz za. Né ked pe dig hir det te ti, hogy
tes tét ő ér ted ad ta, vé rét ér ted on tot -
ta  bű ne id  bo csá na tá ra.  Ha  hi szed
ezt, meg iga zul tál!” S a ke reszt re fel -
emel te tett Em ber fia vé gül „ezt mond -
ta: »El vé gez te tett!« És fe jét le hajt va,
ki le hel te lel két.” (Jn 19,30) „Mert azt,
aki nem is mert bűnt, bűn né tet te ér -
tünk, hogy mi Is ten igaz sá ga le gyünk
őben ne.” (2Kor  5,21)  Nagy szom ba -
ton  is:  „Se gít sé gül hív tam ne ve det,
Uram…, és meg vál tot tad éle te met.”
(JSir 3,55.58) „A sír éjé től nem fé lek,
/ Mert, Uram, ben ned hi szek, / A sí -
ron túl új ra élek, / S örök re ná lad le -
szek…” (EÉ 206,8)

g Ga rai And rás

Heti
útravaló

„El jön az az idő” – ez zel a mon dat -
tal  kez dő dik  Je re mi ás  pró fé ci á ja.
Nagy csü tör tök evan gé li u ma pe dig er -
re fe lel: „A hús vét ün ne pe előtt Jé zus
jól tud va, hogy el jött az ő órá ja…” (Jn
13,1) Az utol só va cso ra köz ben Jé zus
mond ja is ta nít vá nya i nak: „Ez az én
vé rem, a szö vet ség vé re…” (Mt 26,28)
El jött az idő: Is ten új szö vet sé get kö -
tött né pé vel. 

Lu kács evan gé li u má ban Jé zus
így szól az utol só va cso ra kez de tén:
„Vágy va vágy tam ar ra, hogy szen ve -
dé sem előtt meg egyem ve le tek ezt a
hús vé ti va cso rát.” (Lk 22,15) Aho -
gyan egy kor Is ten ígér te meg az új
szö vet sé get, úgy most is Jé zus vá -
gya ko zik ar ra, hogy ta nít vá nya i val
kö zös ség ben le gyen. Az el ha gyott
Is ten,  aki  pa nasz ko dik  a  pró fé tai
könyv  ele jén  –  „Mert két sze res
rosszat cse le ke dett né pem: en gem, a
fo lyó víz for rá sát, el hagy tak, hogy
víz tar tó kat váj ja nak, re pe de zett fa -
lú víz tar tó kat, ame lyek nem tart ják
a vi zet” (Jer 2,15) –, most még is ma -
ga ígé ri, hogy szö vet sé get köt né pé -
vel. Az el ha gyott, el árult, le ta ga dott
Jé zus vágy va vá gyik ar ra, hogy kö -
zös ség ben le gyen övé i vel.
Mek ko ra sze re tet, mi cso da hű ség

ez,  amely  el ha gyat va,  el árul va  és
meg ta gad va még is szö vet sé get köt
azok kal, akik el hagy ták, meg ta gad -
ták és el árul ták! Nem a baj ban lé vő

em ber kö nyö rög – szö vet sé get ke -
res ve Is ten nél –, nem a pusz tu lás ra
ítélt nép vá gya ko zik az élő Is ten nel
va ló kö zös ség re, ha nem a Min den -
ha tó ígé ri meg és az Élet Fe je del me
köti meg a szö vet sé get né pé vel. Jo -
hann Hein rich Sch rö der éne ke még
így hang zik: „Ám ha egy só haj még
vár, ke res té ged, / Az zal köss, Jé zu -
som, új szö vet sé get!” (EÉ 374) Most
azon ban ép pen az zal köt szö vet sé -
get  az Úr,  aki már  só haj ta ni  sem
tud, aki már nem vár és nem ke res
sem mit! 
Ámu lok.  Az  új  szö vet ség  ak kor

köt te tik, ami kor éj sza ka van.
Az el ron tott, meg fá sult éle tű em -

be rek evan gé li u ma ez, azo ké, akik
hi tük ben  meg tör tek,  akik  Is ten
iránti bi zal mu kat el ve szí tet ték, akik
már nem vár nak sem mit az élet től.
El jött az idő: Is ten szö vet sé get kö -
tött Jé zus ban ve lünk. Az új szö vet -
ség  nem  csu pán  ar ra  szól,  hogy
éle tünk nek kül ső ren det adjon Is ten.
Pe dig  hány szor  és  hány szor  ele -
gen dő nek érez nénk, ha va la ki meg -
mon da ná  ne künk,  mi  az  el vá rás;
már az is nagy sze rű vol na, ha va la -
ki  meg mon da ná,  hogy  mit  is  te -
gyünk. Nem vé let le nül oly si ke res
ma nap ság  sok  pon tos  élet ren det
kí ná ló val lá si kö zös ség. 
Az új szö vet ség azon ban nem men -

te sít a gon dol ko dó, fe le lős élet től. 
Is ten  szö vet sé get  kö tött  ve lünk

Jé zus ban.  Nem  csu pán  ar ra,  hogy
mel lénk áll – hi szen már az is nagy -
sze rű hír vol na, hogy va la ki meg ér ti
ba ja in kat,  is me ri  gyen ge sé gün ket,
ve lünk van ak kor, ami kor min den kit
ide gen nek lá tunk ma gunk kö rül. Az

új szö vet ség azon ban töb bet ad an -
nál, mint hogy mély sé ge ink ben Is ten
ve lünk van. Az új szö vet ség gel kap -
cso lat ban azt ígér te az Úr: „Tör vé nye -
met a bel se jük be he lye zem, a szí vük -
be írom be.” (Jer 31,33) Va la mi ra di -
ká lis for du la tot ad. Mint mi kor ős sej -
tet ül tet nek az em ber szer ve ze té be,
hogy re ge ne rá lód jék és gyó gyul jon,
ami  kü lön ben  ha lál ra  vál nék.  Így
ül te ti Is ten-ide gen szí vünk be az Is -
ten-gyer mek ség örö mét Jé zus Krisz -
tus ál tal az Atya. 
Jé zus, ami kor tes tét és vé rét szét -

osz tot ta ta nít vá nyai kö zött, és meg -
mos ta  lá bu kat,  be le ír ta  szí vük be
tör vé nyét: „Új pa ran cso la tot adok
nek tek, hogy sze res sé tek egy mást:
aho gyan én sze ret te lek ti te ket, ti is
úgy sze res sé tek egy mást!” (Jn 13,34)
Ez  Is ten  pa ran cso la ta,  amit  szí -
vünk be írt. Ez az az élet rend, ame -
lyet az Atya meg él a Fi ú val: „Aho -
gyan en gem sze re tett az Atya, úgy
sze ret lek én is ti te ket: ma rad ja tok
meg az én sze re te tem ben.” (Jn 15,9)
Azt ad ja, amit ma ga is meg él, ami
ben ne van, ami ő ma ga. 
Is ten így nem csak mel lénk áll, ha -

nem ön ma gá val aján dé koz meg min -
ket. Öröm hír ez azok nak, akik ed dig
re mény te le nül  vá gya koz tak  ar ra,
hogy  va la ki hez  tar toz za nak,  akik -
ben az ide gen ség, mint ta va szi fagy,
le per zsel te  a  meg nyi lat ko zás,  az
őszin te ség bim bó it, akik azt ta pasz -
tal ták ma guk ról, hogy má so kat csak
el ri asz ta ni  tud nak  ma guk  mel lől.
Ami kor el jött az idő, Is ten szí vünk -
be ír ta élet rend jét, Jé zus Krisz tus tes -
tét és vé rét ad ta ne künk, hogy új éle -
tet él jünk.

Va jon sza bad-e múlt időt hasz nál -
nunk, ami kor az új élet ről van szó?
Hi szen ha akar nánk sem tud nánk ta -
gad ni, hogy nem hogy az új, de a ré -
gi  szö vet ség  rend jét  sem  tart juk
meg, és a kí vül ről adott, fe nye ge tő pa -
rancs sem szab ren det szá munk ra.
Va jon nem kel le ne to vább ra is jö vő
idő ben  mon da nunk:  „El jön az az
idő”? S ha a pró fé cia be tel je se dett vol -
na már, er re az ige hir de tés re sem vol -
na  szük ség, mert  azt  ígé ri:  „Ak kor
nem ta nít ja töb bé egyik em ber a
má si kat, em ber az em ber tár sát ar ra,
hogy is mer je meg az Urat, mert min -
den ki is mer ni fog en gem…” (Jer 31,34)
Most  azon ban  még  ta ní ta ni  kell,
szól ni, hir det ni, hogy is mer jék meg
az Urat. Ez Is ten sze re te té nek cso dá -
ja: min dig hagy va la mit, ami a tel jes -
ség fe lé vonz. 
A dön tő for du lat azon ban meg tör -

tént: meg bo csá tot ta bű ne in ket, és kö -
zös sé gé be kap csolt min ket. Azt, akit
egy kor  tá vo li nak  és  el len sé ges nek
vél tünk, aki elől bok rai alá búj tunk,
aki elől ön ma gun kat ta kar gat tuk, azt
most Atyánk nak ne vez het jük, az előtt
gyen gé nek is mu tat koz ha tunk, hi szen
nem el le nünk re van, ha nem aho gyan
új ra és új ra szét oszt ja ma gát kö zöt -
tünk a hir de tett és meg élt  igé ben,
szí vünk be ír ja ön ma gát biz tos moz -
du la tok kal.

g BEn c zE And rás

Imád koz zunk! Ál dunk té ged, Is te -
nünk, hogy nem hagy tál ben nün ket
olyan nak, ami lye nek va gyunk, ha nem
szí vünk be írod ma ga dat Jé zus Krisz -
tus tes té vel és vé ré vel. Ámen. 

nAgY CSü tÖr tÖk – jer 31,31–34 

Eljöttazidő
nAg YCSü tÖrtÖk ig éje

A nagy he ti úr va cso rai le he tő sé gek té -
má ját kö rül jár va azt sem sza bad fi -
gyel men kí vül hagy ni, amit Lu kács az
apos to lok cse le ke de te i ről szó ló könyv
má so dik fe je ze té ben le je gyez, hogy
tud ni il lik az el ső ke resz té nyek na pon -
ta együtt vol tak a ke nyér meg tö ré sé -
ben – és ez az úr va cso rát je len tet te!
Na pon ta!
A gya ko ribb úr va cso ra vé telt nem

le het eről tet ni. De az úr va cso ra iránti
bel ső igényt bá to rí tó biz ta tás sal és fo -
lya ma tos ta ní tás sal le het éb resz te ni,
fej lesz te ni. Két olyan gyü le ke zet ben is
él tem, ahol ko ráb ban csak nagy ün ne -
pe ken vagy ha von ta volt úr va cso ra,
mos tan ra pe dig már oly ter mé sze tes -
sé vált az, hogy min den is ten tisz te le -
ten adott a krisz tu si asz tal kö zös ség (ha
nem  len ne,  a hí vek  til ta koz ná nak!).

Tu dom, hogy a szo kat lan ság, bi -
zo nyos he lye ken a tra dí ció hi á nya
vagy a ké nyel me sebb út vá lasz tá sa
mi att so kan úgy tart ják, evan gé li kus
is ten tisz te let hez elég az ige, az ige -
hir de tés. „A túl sok úr va cso rai al ka -
lom súly ta lan ná te szi a szent sé gi al -
kal ma kat”  –  mond ják.  (Azt  még
sen ki től nem hal lot tam, hogy  rit -
káb ban  le gyen  ige hir de tés,  hogy
ez ál tal le gyen na gyobb sú lya a pré -
di ká ci ó nak…)
Szá mom ra  nem  kér dés,  hogy  a

„csak” ige li tur gia is tel jes is ten tisz te -
let.  Így  gon do lom,  és  így  is  élem
meg. De az úr va cso ra nem va la mi fé -
le em ber ki ta lál ta „desszert”, va la mi
rá adás,  amely  nél kül még  jól  el va -
gyunk. Az úr va cso ra Krisz tus kü lön -
le ges aján dé ka, amellyel az éle tün ket

táp lál ja, az üd vös sé gün ket mun kál ja.
Az a pá rat lan kö zel ség, amely sem mi -
vel sem ha son lít ha tó össze. Fi zi ka i lag
is olyan kö zel jön a mi Urunk, hogy
va ló ság gal be lénk köl tö zik, vé rünk ké
vá lik. S ha ezt ő fel kí nál ja, ak kor mi
mi ért  mon dunk  le  ró la?  (Lé te zik
olyan – ki vé te les – hely zet, ami kor
„eu cha risz ti kus böj töt” tar tunk. De a
böjt nem ter mé sze tes ál la pot, ha nem
a nagy ta lál ko zás ra va ló ké szü lő dé -
sünk for má ja.) 
Ha meg íz lel het jük az élet ke nye -

rét, ak kor mi ért van az, hogy in kább
csak  ha lál ra  esszük  ma gun kat  a
min den na pok  kony há ján,  és  nem
élünk  az  örök  élet  táp lá lé ká val?
Néz zünk őszin tén szem be ez zel a
kér dés sel!
Ne von juk meg ma gunk tól az élet

ke nye rét és ita lát! Ne uta sít suk vissza
az ön ma gát aján dé ko zó Urat. Él jük
át a cso dát: mi nél töb bet hall gat juk
az igét, és mi nél több ször élünk az úr -
va cso ra  aján dé ká val,  an nál  in kább
mé lyül het hi tünk, gaz da god hat éle -
tünk, gyó gyul hat nak a bű ne ink okoz -
ta be teg sé gek, an nál  in kább át jár ja
éle tün ket Is ten sze re te te. Ez nem a mi
val lá sos-lel ki tech ni kánk, ez az Is ten
ad ta le he tő ség. 
Nagy hét  kez dő dik.  Vi rág va sár -

nap, nagy csü tör tök es te (épp az úr -
va cso ra szer zé sé nek ün ne pén), nagy -
pén te ken, hús vét el ső és má so dik ün -
ne pén –  re mél he tő leg –  a  leg több

gyü le ke zet ben lesz úr va cso ra osz tás.
Ez öt al ka lom ki lenc nap alatt. 
Nem  ké rek  mást  test vé re im től,

mint azt, hogy egy szer pró bál ják ki,
mit je lent mind az öt al ka lom mal él -
ni az úr va cso rá val. S ha ki pró bál ták,
hi szem,  el in dul hat  a  szí vük-lel kük
mé lyén  egy  fo lya mat,  amely  egy re
erő seb b igényt éb resz t, hogy az ün -
ne pek után is él je nek az úr va cso ra
aján dé ká val. 
Nagy hét nagy kí sér le te ez le gyen

most szá munk ra: vissza ta lá lunk az
ol tár hoz, az Úr asz ta lá hoz.
Sok gyü le ke zet ben kez dik az is ten -

tisz te let  úr va cso rai  ré szét  a  308.
ének el ső ver sé vel: „Ké szítsd ma gad,
ked ves lé lek…” De a leg több he lyen
nem jut nak el az utol só vers sza kig.
Nagy he ti bá to rí tá som zá rul jon hát
ez zel  az  ének-imád ság gal:  „Jé zus,
élet nek ke nye re, / Sze re tet nek mély
ten ge re, / Táp lálj, üdíts va cso rád dal,
/ Ve gyem mél tó há la adás sal! / Érez -
zem ez ele del ben, / Hogy ke gyel med
vég he tet len! / Menny ben is majd áld -
va té ged, / Le hes sek a te ven dé ged!”
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Nagyheti„kísérlet”
nAg YHeti liturg ikuS

SArokb Tudom,vannakolyanok,akikmégazzalalehetőséggelsemélnek,ha
agyülekezetükbenhaviegyvasárnaponvanúrvacsora.Tudom,hogy
vannakolyanokakik–haalkalomadódna–boldoganvennénekgyak-
rabbanúrvacsorát,sőtörülnének,hamindenistentiszteletenlehető-
ségnyílnaerre.Ott,aholcsakévinéhányalkalommalvanúrvacso-
raiistentisztelet,kiemelkedikközülükanagypénteki.(Eztermésze-
tesenösszefüggazzal,hogyaközgondolkodásúgytartja,aprotestán-
soklegnagyobbünnepeanagypéntek–amiperszecsakféligazság…)
Ugyanakkoraztsemfeledhetjük,hogyakereszténységnagyobbré-
szébenéppennagypéntekennincsmise(azazúrvacsoraiistentiszte-
letkonszekrációval),csakamár(nagycsütörtökön)átváltoztatottos-
tyakiosztása,azazáldoztatás.Ebbőliskitűnik,milyensokszínűazegy-
házgyakorlata.

Nagyhetiesemények
Ábránk Jézus földi életének utolsó hetét szemlélteti, a nagyhetet virág vasár -
naptól nagyszombatig. A vízszintes tengely az időt mutatja, a függőleges
ten gely pedig a helyszíneket. A vonalak távolsága az egyes személyek, cso -
por tok  közötti  köl csön hatást  jelzi.  Az  ábra  az  evangéliumok  alapján
készült; né hány nagyheti esemény ideje vitatható.
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Igénk  Is ten  né pé nek  az  egyip to mi
szol ga ság ból va ló cso dá la tos sza ba du -
lá sa  utá ni  hely ze tét  mu tat ja  be,  a
pusz tai ván dor lás egyik epi zód ját. Túl
vol tak már ek kor a Vö rös-ten ger nél át -
élt sza ba dí tá son, mely Is ten né pe szá -
má ra nem zet for má ló ese mény volt, de
túl vol tak ezer nyi cso dás ta pasz ta lá son
és sok fé le meg pró bál ta tá son is. 
Kí sér jük nyo mon a ván dor ló Iz ra -

el  ige sza ka szunk ban  áb rá zolt  út ját,
vizs gál juk meg, mi lyen üze ne te van
en nek az út nak a mi szá munk ra. Ar -
ra ke res sük a vá laszt, ho gyan men tek
az út juk nak ezen a sza ka szán. 

* * *

Vissza fe lé men tek.Most ép pen ar ról
van szó, hogy ha tal mas ke rü lőt kel -
lett ten ni ük, az ed dig már meg tett út
egy sza ka szát vissza fe lé kel lett meg -
jár ni uk, mert a tu laj don kép pe ni test -
vér nép, Edóm – Ézsau le szár ma zot -
tai – el len sé ge sen vi sel ke dett ve lük,
és nem en ged te át őket az or szá gán.
Van nak  ilyen  ke ser ve sen  meg járt
vissza fe lé ve ze tő utak az óta is. Ami -
kor a re mélt bol do gu lá sunk tól egy re
messzebb ke rü lünk. Mint ha el len té -
tes irány ban ha lad nánk. 
Ha  ke rü lő ket  olya nok  mi att  kell

ten nünk, akik va ló já ban a test vé re ink,
az kü lö nö sen is fáj dal mas. Krisz tus -
ban  test vér nek,  fe le ba rát nak  len ni
nagy fe le lős ség. Ne le gyünk olya nok,
mint  Edóm  volt  Iz ra el nek.  Ügyel -
jünk rá, hogy az egy ház ban sen ki nek
a bol do gu lá sa ne csor bul jon mi at tunk.
Ha pe dig a mi énk sé rül ne má sok mi -
att, kér jük Is tent, ad jon ne künk bé kes -

sé ges tű rést. Tud nak-e a bol do gu lá suk
fe lé ha lad ni  azok,  akik  a  kör nye ze -
tünk ben  él nek,  vagy  aka dá lyoz zuk
őket eb ben? 

* * *

Zú go lód va men tek. Lel kük ben tü rel -
met le nek vol tak (4), vagy ahogy az
ószö vet sé gi hé ber nyelv szem lé le te -
sen ki fe je zi, meg rö vi dült a lel kük. Ez
a meg rö vi dült lé lek csak zú go lód ni
tud.  Is ten  iránt  há lát lan,  mert  az
Úr tól  ka pott  ele delt  „hit vány nak”
mond ja (5). Le ki csiny li Is ten jó sá gát,
s  in kább  vá lasz ta ná  Egyip to mot,
ahol  ugyan  rab szol gák  vol tak,  de
volt mit  en ni ük.  Bár  az  Is ten  ál tal
adott étel nem ínyenc fa lat, a man na
még is mennyei ele del, és elég. Egyip -
tom vi szony la gos, ám ha mis jó lé tet
biz to sí tott, mert az ára a rab szol ga -
ság volt. A ki ve ze tő úton sza bad ság
van, ám ugyan ak kor szük ség is. 
Is ten azon ban nem vég ső ál lo más -

nak gon dol ta a pusz ta sá got, és nem
vég ső  ele del nek  a  sze rény,  de  tő le
szár ma zó ételt. Ez zel akar ta né pét rá -
ne vel ni ar ra, hogy min den tő le van, s
ő gon dos ko dik ar ról, hogy a ma ga ide -
jé ben meg le gyen na pon ta a leg szük -
sé ge seb bek ből az ép pen ele gen dő. 
Meg ke ves be dett le he tő sé ge ink kö -

ze pet te jó len ne gon dol ni né ha er re.
A ván dor ló Iz ra el lel ki ve ze tő je el len

for dult, s vá dol ta, hogy azért ve zet te
ki Egyip tom ból, hogy mind meg hal -
ja nak. Is ten er re a há lát lan ság ra tü zes
kí gyó kat bo csá tott a nép re. Szó sze -
rint azt ad ta so kak nak, ami vel Mó zest
vá dol ták. Ha lált. 
Jaj, mi len ne, ha Is ten a hi tet len sé -

günk ben  mon dott,  el ha mar ko dott
sza va ink hoz ké pest ala kí ta ná a sor -
sun kat?! Ügyel jünk ma ar ra, hogy a
szük ség ként meg ta pasz talt  hely ze -
tün ket ak ként lás suk, ami ként Is ten
ad ni akar ja: amely táp lál, és amely tő -
le van. Óva kod junk at tól, hogy hely -
ze tün ket el tú loz va zú go lód junk, és Is -
ten aján dé ka it alul ér té kel jük. 

* * *

Imád koz va men tek. Is ten meg te het né,
hogy a mennyei és ép pen ele gen dő nek
ren delt ele delt el uta sí tó né pet vissza -
ve zes se Egyip tom ba. Nem akar ta ezt
ten ni. Nem a hi tet len sé günk höz szab -
ja sor sunk ala kí tá sát, ha nem hű sé gé -
hez. Tü zes kí gyó kat bo csá tott né pé re,
ami a zú go ló dó em bert meg ta ní tot ta
bűn bá nat ra jut ni és imád koz ni. 

De mi ért csak ak kor ju tunk őszin te
bűn bá nat ra, ami kor élet-ha lál kér dés -
ről van szó? Imád koz va ha lad ni nem -
csak vég ső szük ség hely zet ben le het,
ha nem meg le het ne kö szön ni akár
ma is azt, ami ta lán sze rény le he tő -
ség ként ada tott, de elég, s va la mi kép -
pen  ben ne  van  Is ten  aján dé ko zó
sze re te te. 
A zú go ló dó em ber nek Is ten ek kor

egy je let ren delt: a réz kí gyót.Aki rá -
te kin tett, nem ma gá tól a tárgy tól, ha -
nem Is ten ha tal má tól várt gyó gyu lást
a kí gyó ma rás el len. A pusz tai ván dor -
lás ra em lé kez te tő réz kí gyót év szá za -
dok kal ez után a je ru zsá le mi temp -
lom ban he lyez ték el, a ké sőb bi ek ben
azon ban már Is ten ha tal má tól füg -
get len bál vány ként tisz tel ték, és po -
gá nyos szer tar tá sok kö tőd tek hoz zá,
ami Is ten nek nem tet szett. Egy nagy
lel ki meg úju lás ide jén Ezé ki ás ki rály
tá vo lí tot ta  el  a  temp lom ból  (2Kir
18,4). De aki itt, a pusz tai ván dor lás
ide jén a réz kí gyó ra te kin tett, meg -
gyó gyult, mert Is ten ha tal má ra irá -
nyí tot ta a fi gyel met. Is ten olyan je let
adott eb ben, amely a zú go ló dó em -
bert meg ta ní tot ta  fel fe lé  te kin te ni. 
Ez zel ez a jel mint egy elő ké pe lett

a meg fe szí tett Krisz tus nak, aki ál tal
ama ősi kí gyó, a go nosz ha tal ma le -
győ ze tett (1Móz 3,15). Aki hit tel te -
kint  a  meg fe szí tett  Krisz tus ra,  az

előtt ma is cso dá la tos táv la tok nyíl -
nak. Kí gyó mar ta nép va gyunk, kí gyó
mar ta lé lek kel já runk. Nincs is más
esé lyünk, mint hin ni ab ban, hogy a
vissza fe lé  ve ze tő  út ja in kon  Jé zus
gol go tai ál do za ta ál tal Is ten fel emeli
a te kin te tün ket – be teg ség ben, csa -
ló dás ban,  si ker te len ség ben, az éle -
tünk ér tel met len sé gé nek ta pasz ta lá -
sá ban  –,  s  ál ta la  szük sé ge ink ben
táv la to kat akar nyit ni ne künk. 
Ami ként Is ten ván dor ló né pe szá -

má ra a fel emelt kí gyó, úgy szá munk -
ra a ke reszt re fe szí tett Krisz tus Is ten
ha tal mas jel adá sa. Jel adás ar ra néz ve,
hogy az ő aka ra ta a meg tar ta tás. Meg -
vál tó Urunk eb ben az össze füg gés ben
vo nat koz tat ta sa ját ma gá ra a réz kí -
gyót,mi dőn ezt mon dot ta: „…ak kép -
pen kell az em ber Fi á nak fel emel tet -
nie” (Jn 3,14). Ez a „fel emel te tés” Já nos
apos tol szó hasz ná la tá ban annyit je lent:
ke reszt re  fe szít tet ni,  meg di cső ül ni.
Aki hisz a meg fe szí tett és fel tá ma dott
Jé zus Krisz tus ban, an nak Is ten el ve szi
a zú go ló dá sát, meg hall gat ja az imád -
sá gát,  s  je len lé tét  ígé ri  a  vissza fe lé
ve ze tő úton, mely nek ne héz sé gei nem
vagy nem min den kor ide ge nek mi att,
ha nem a test vér test vé ri et len sé ge mi -
att sza kad tak rá. 
A Krisz tus ra te kin tő em ber nek szól

a ha tal mas ígé ret: „Azo kat pe dig, akik
hisz nek, ilyen je lek kö ve tik: az én ne -
vem ben ör dö gö ket űz nek; új nyel ve ken
szó la nak. Kí gyó kat vesz nek föl; és ha
va la mi ha lá lost isz nak, meg nem árt
ne kik: be te gek re ve tik ke ze i ket, és meg -
gyó gyul nak.” (Mk 16,17–18)
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Már vár tam a fel ké rést. Évek óta ne -
kem  jut  a  meg tisz tel te tés,  hogy
nagy szom bat nap já nak igé jét vagy
in kább így: nagy szom bat evan gé li -
u mát hir des sem az Evan gé li kus Élet
ha sáb ja in. Ha azon ban azt hi szi az
ol va só, hogy imén ti mon da tom ban
né mi ke se rű iró nia van, té ved. Mert
bár  so kan  azt  hi szik,  hogy  nagy -
szom bat olyan át me ne ti idő, amely
csak azért van az egy há zi nap tár ban,
mert pén tek és va sár nap kö zé esik,
va ló já ban  fon tos,  el hagy ha tat lan
ün nep. 
Iga zi evan gé li u mi nap szá mom ra

a nagy szom bat. Nem pusz tán köz já -
ték vagy ün ne pi üres já rat, ame lyet az
asszo nyok  fő zés re,  a  fér fi ak  pi he -
nés re vagy ta va szi mun kák ra hasz nál -
nak. Va la mi olyas mi ke rül elő, ami
sok kal hang sú lyo sabb, mint sem sej -
te nénk.  Ün ne pel je nek  hát  ve lem,
Ol va só im! 
Nagy pén tek és hús vét va sár nap -

ja a lá tá sé. A ke reszt ese mé nyei szo -
mo rú lát ványt nyúj ta nak. A hús véti
ün nep  ra gyo gó  fé nyes sé get,  gyö -
nyö rű táv la tot lát tat. Nagy szom ba -
ton nem lá tunk sem mit. Min den el
van  rejt ve  a  sze münk  elől.  Nagy -
szom bat  a  hit  nap ja.  Csönd  van,
min den  moz du lat lan,  nem  lá tunk
sem mit.  De  ha  hit tel  vá ra ko zunk,
nem csa lat ko zunk. 
Ez a tény még messzebb mu tat:

ar ra, hogy egy éle ten át nagy szom -
bat van! 
Nagy pén tek mö göt tünk van – egy -

sze ri, meg vál toz tat ha tat lan ese mény.
Meg tör tént!  Nincs  töb bé  szük ség
újabb ál do zat be mu ta tá sá ra. Krisz tus
meg halt  ér tünk,  he lyet tünk,  mi at -
tunk. Ez a meg má sít ha tat lan tény ak -
kor is igaz, ami kor mi nem szá mo -
lunk ve le. Nagy pén tek már meg volt!
El vé gez te tett!
Hús vét a  re mény sé günk  tár gya!

Már be mu tat ták a pro to tí pust, vagy

ahogy Pál ír ja: az el ső zsen gét. Most,
nagy szom ba ton még min den el van
rejt ve. S min den ki el van vagy egy -
szer el lesz rejt ve. Igen, most a hi tün -
kön  a  sor.  Rá bíz zuk-e  ma gun kat
ar ra, aki el volt rejt ve, de elő jött? Ar -
ra, akit  ma gá ba zárt a szik la sír, de
él ve  és  győz te sen  lé pett  ki  hús vét
haj na lán. 
Nagy szom bat te hát a hit nap ja,

ami kor  meg  is  pró bál juk,  meg  is
erő sít het jük a Szent lé lek ál tal  éb -
resz tett,  aján dék ba  ka pott  hi tet,
hisz nem csak szem be sü lünk a kér -
dé sek so rá val, de vá laszt is kell ad -
nunk:  rá bíz zuk-e  ma gun kat  ar ra,
aki nek sze re te té ben el van nak rejt -
ve  ha lot ta ink,  hogy  elő jöj je nek?
Rá bíz zuk-e  ma gun kat  ar ra,  hogy
ránk nem a ha lál, ha nem a Krisz tus
min den nél  na gyobb  sze re te té ben
va ló  el rej tett ség  vár?  Rá bíz zuk-e
ma gun kat  a  te rem tő  Is ten re,  aki
nem csu pán a föl di ma rad vá nyo kat
pró bál ja meg ja ví ta ni,  bar ká csol va
új ra for mál gat ni,  ha nem  új já  tud
te rem te ni?! Nagy szom bat a hit pró -
bá ja, erő sí té se, él mé nye.
De hi á ba kér dez zük: rá bíz zuk-e

ma gun kat, ha ta pasz ta lat ból tud juk,
hogy ke vés eh hez az em be ri dön tés.
Hi á ba  ha tá roz zuk  el,  hogy  hin ni
fo gunk  és  hin ni  aka runk  ben ne,
hisz er re kép te le nek va gyunk. De az
ige ál tal a Szent lé lek ké pes hi tet te -
rem te ni – s ezért fon tos, hogy hir -
des sük és meg hall juk a mai, ószö -
vet sé gi evan gé li u mot: „Vé get vet a
ha lál nak örök re!”
Ha kí sér le te ző tu dó sok, or vo sok

vagy  bio ló gu sok  ál lí ta nák  ezt,  s
ígér nék, hogy ku ta tá suk ide ve zet,

kul tu rál tan, de meg mo so lyog nám
őket. Bár mennyi re fej lő dik is a tu -
do mány,  éle tet  al kot ni  nem  tud.
Még a kény szer rep ro du ká lás, a kló -
no zás is csu pán zsák ut cá ba ve ze tő
pró bál ko zás. Éle tet csak Is ten ad hat.
Az ő ha tal ma azon ban min de nek fe -
lett va ló. Tud a sem mi ből éle tet al -
kot ni. S tud, még a ha lott ból is tud
élőt te rem te ni. Az élő Is ten az Élet
Is te ne.
Min den  te me té sen  vert  se reg -

ként ál lunk a ko por só vagy az ur na
mel lett. Szé gyen és gya lá zat. A ma -
gát oly nagy nak tar tó em ber ily ki -
szol gál ta tott. Jön a ka szás, és tér det
haj tunk. Min den ki. Ki vé tel nél kül.
Ezt a gya lá za tot so ha sen ki nem ke -
rül te el. Még a leg ke mé nyebb em -
ber könnye is ki csor dul, mert szem -
be sül nie kell a vesz te ség gel ép pen
úgy, mint ön nön mu lan dó sá gá val. E
szé gye nünk ben  hang zik  az  ige  –
nem csak a gyen ge, erőt len em be ri
vi gasz ta lás, ha nem a  te rem tő  ige:
„Vé get vet a ha lál nak örök re! Az én
Uram, az Úr le tör li a könnyet min -
den arc ról. Le ve szi né pé ről a gya lá -
za tot az egész föl dön.” (Ézs 25,8)
Nagy szom ba ton  mind ezt  még

csak re mény ség ként él jük meg. De
min ket a re mény ség él tet. A ke resz -
tény ség tit ka, hogy nem a múlt ból,
ha nem a jö vő ből él. Ab ból, ami vár
ránk. Az  Is ten  ké szí tet te  jö vőből. 

S ha a be ve ze tő ben azt ál lí tot tuk,
hogy egész éle tünk nagy szom bat-ka -
rak te rű, ak kor ez va ló ban azt je len -
ti, hogy hi tünk és re mény sé günk el -
vá laszt ha tat la nul össze tar to zik. Hogy
is ír ja Pé ter apos tol? „Krisz tus ugyan
a vi lág te rem té se előtt ki vá lasz ta tott,
de az idők vé gén je lent meg ti ér te tek,
akik ál ta la hisz tek Is ten ben, aki fel -
tá masz tot ta őt a ha lot tak kö zül, és di -
cső sé get adott ne ki, hogy hi te tek Is ten -
be ve tett re mény ség is le gyen.” (1Pt
1,20–21) 
Hi tünk és re mény sé günk alap ja az

Úr is ten ígé re te. „Ezt ígér te ne künk az
Úr!” Ez az ígé ret töb bet ér min den
más nál. Ez az ígé ret – azért, mert a
min den ha tó Is ten áll mö göt te – hi -
te les, meg ala po zott, biz tos. Egy egész
éle tet le het rá épí te ni. 
Ígé re tek kel te le a pad lás

– szok ták mon da ni meg -
ke se re dett em be rek, akik
már nem hisz nek sem mi -
ben, sen ki ben. A leg több
eset ben  csa ló dá sok  so ra
áll  sza vuk mö gött.  S ma
egy re gyak rab ban él jük át
a po li ti ká ban, a gaz da sá gi
élet ben, hogy ígér ni a leg -
könnyebb, nem ke rül sem -
mi be… 
Is ten  ígé re te  na gyon

sok ba ke rült. De az ér té ke
is  nagy:  az  éle tet  je len ti.
Krisz tus az éle té vel fi ze tett
azért, hogy az ígé ret egy -
kor  raj tunk  is  be tel je sül -
hes sen: „Vé get vet a ha lál -
nak örök re!”A nagy pén te -
ki  ke reszt  lát vá nya  er ről
pré di kál. A nagy szom ba ti

hit vi szont már elő re mu tat: az el ső
hús vét mi att  lesz ne kem is hús vé -
tom. Hol nap is, meg majd egy kor. 
Igénk be fe je zé se hit ből fa ka dó bi -

zony ság té tel. A hí vő em ber éle té ben
ugyan is az idők össze ol vad nak, s a
múlt-je len-jö ven dő más ként je le nik
meg. Ézsa i ás pró fé ta ví zi ó ja sze rint
ak kor majd azt mond ják: „Itt van a
mi Is te nünk, ben ne re mény ked tünk,
hogy meg sza ba dít min ket. Itt van
az Úr, ben ne re mény ked tünk, vi gad -
junk és örül jünk sza ba dí tá sá nak!”
(Ézs 25,9) Aki itt ve le él, és el fo gad -
ja, amit a ke resz ten ér tünk el vég zett,
az  oda át  is  ve le  él.  Mert  együtt
mond hat juk  Já nos  evan gé lis tá val:
„Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök éle -
te van…” (Jn 3,36)
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Imád kozzunk! Urunk! Nagy szom bat
ün ne pén is csak egyet ké rünk tő led:
add ne künk az éle tet je len tő hi tet.
Ámen. 

nAgY SZom BAt – éZS 25,8–9
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A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Női Bi zott sá -
ga ön kén tes ve ze tő kép ző na pot szer vez áp ri lis 14-én, szom ba ton 9 órá tól
a ME ÖT ta nács ter mé ben. A ve ze tő kép ző nap té má ja: Ön kén tes ve ze tés, ön -
kén tes ve ze tés?

prog ram:
9.00: Nyi tó áhí tat – dr. Mé szá ros né dr. Se res Le i la or vos.
9.30: Kö szön tő, prog ram is mer te tő – P. Tóth né Sza kács Zi ta, a ME ÖT

Női Bi zott ságának el nö ke.
10.00: Elő adás meg be szé lés sel: Az ön kén tes sze mé lye/sze mé lyi sé ge –

Szal ma An na, a Bet hes da-kór ház ön kén tes ko or di ná to ra.
11.00: Szü net.
11.30: Elő adás meg be szé lés sel: Ön kén tes ve ze tés a gyü le ke zet ben – Püs -

ki La jos lel ki pász tor, Deb re cen-Nagy er dő.
12.30: Ebéd.
13.30: Elő adás meg be szé lés sel: Női kre a ti vi tás-ha té kony ság az ön kén -

tes szol gá la tok ban – Se ben Gló ria szer ve zet pszi cho ló gus,  teo ló gi ai
hall ga tó.
14.30: Ha za u ta zás.

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa Női Bi zott sá ga tisz -
te let tel meg hív ja a té ma iránt ér dek lő dő ket.
Kér jük, hogy aki részt kí ván ven ni, je lent kez zék az ad min@me ot.hu

e-mail cí men vagy az 1/371-2690 te le fon szá mon áp ri lis 10-ig, hogy a részt -
ve vők fo ga dá sá ra kel lő kép pen fel tud junk ké szül ni.

P. Tóth né Sza kács Zi ta, a ME ÖT Női Bi zott ságának el nö ke 
Dr. Fischl Vil mos  fő tit kár

A ta vasz hang jai hús vét ide jén

A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon sze re tet tel vár min den ze -
nét ked ve lőt, ér dek lő dőt az in téz mény temp lo má ban (1029 Bu da pest,
Ör dög árok u. 9.) az aláb bi al kal mak ra. A be lé pés in gye nes.

Már ci us 30. (pén tek): 16 órai kez dés sel az Aszó di Evan gé li kus Gim ná -
zi um kó ru sa, kar ve ze tő: Sza bó And rás né.Áhí ta tot tart: Si mon At ti la.

Áp ri lis 2. (hét fő): 16 órai kez dés sel a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Ének -
ka rá nak mű vé szei: Mó nus Il di kó, Bu váry Lí via, Faj ta-Né meth Le o nó ra,
Ba kó An tal. A zon go rá nál: Ko vács Ág nes.

Áp ri lis 4. (szer da): 16 órai kez dés sel a Po é zis együt tes műsora hallható:
20. szá za di ma gyar köl tők meg ze né sí tett köl te mé nyei. Ve ze tő: Ká kay Ist -
ván De zső, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak igaz -
ga tó ja. Ta gok: Ká kay Ka ta lin, az Ope ra ház tag ja, Il lés Bé la, az Ope ra ház
tag ja, Ká kay Zsó fia, Ká kay Vi o la.

Áp ri lis 10. (kedd): 17 órai kez dés sel a Kis pes ti Evan gé li kus Egy ház köz -
ség kó ru sa, kó rus ve ze tő: dr. Csá ki Tün de. Áhí ta tot tart: Széll Bul csú.

Áp ri lis 15. (va sár nap): 18 órai kez dés sel az Éi rí együt tes. Ír ke resz tény
da lok írül, an go lul és ma gya rul, va la mint tra di ci o ná lis ír és skót nép ze -
ne. Az együt tes tag jai: D. Kiss Il di kó (ének), Im hof Krisz ti na (he ge dű, ének),
Li ebe Nó ra (hár fa, pszal té ri um), Sza bó Dá ni el (fu ru lya, kla ri nét), Gyar -
ma ti Gá bor (gi tár, ír bu zu ki).

Áp ri lis 20. (pén tek): 18 órai kez dés sel az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár kó ru sa, kar nagy: Eck hardt Má ria.

h i r d e t é s

h i r d e t é s

meg hí vó

Áp ri lis 16–21. kö zött csen des hét lesz a szar va si Kö zép hal mi Evan gé li -
kus Misszi ó ban a gyó gyu lást és lel ki erő sö dést ke re ső, al ko hol- és szen -
ve dély be teg ség ben, va la mint de presszi ó ban érin tett test vé re ink ré szé -
re. A hét igé je: „Jé zus így vá la szolt ne kik: »Men je tek, és mond já tok el Já -
nos nak, ami ket hal lo tok és lát tok…, és bol dog, aki nem bont rá ko zik meg
én ben nem.«” (Mt 11,4–6) 
Kez dés hét főn 9 óra kor. A tá vo labb ról ér ke zők szük ség ese tén a je lent -

ke zés kor egyez tes sék va sár nap es ti ér ke zé sük idő pont ját. Ha za u ta zás
szom ba ton kb. 15 óra kor. Rész vé te li díj bent la kás ese tén sze mé lyen ként
4000 Ft, be já rók nak ebéd na pi 500 Ft. Min den ki hoz zon ma gá val tisz -
tál ko dó sze re ket, Bib li át és jegy zet fü ze tet. Kér jük, hogy a jó rend és a
meg fe le lő fel té te lek biz to sí tá sa ér de ké ben áp ri lis 12-ig je lez zék rész -
vé te li szán dé ku kat (a be já rók is ebéd igé nyü ket) Mik óné Za na Ber tá -
nak a 20/824-9914 mo bil szá mon.

A lel ki pász tor az zal szem be sí tet te a
hall ga tó sá got, ami re egyéb ként már
fel sem kap juk a fe jün ket: Ma gyar or -
szág misszi ói te rü let. Sőt egyet is ért -
he tünk ve le. Így van: ha zánk – aho -
gyan  egész  Eu ró pa,  a  „meg vé nült”
kon ti nens – rá szo rul a lel ki meg úju -
lás ra. 
Igaz, azt már el té rő en lát juk, hogy

örül jünk-e a kül föl di misszi o ná ri u sok
it te ni tény ke dé sé nek, vagy sem. Né -
me lyek til ta koz nak: nem kell kül ső
se gít ség, né pünk evan gé li zá lá sa ki zá -
ró lag a mi fel ada tunk. De ép pen az
a gond, hogy nem tölt jük be ezt a kül -
de té sün ket! Sh ing lel kész elő adá sa er -
re éb resz tet te rá az egy be gyűl te ket:
Ma gyar or szá gon  ma ga  az  egy ház
né pe is meg úju lás ra szo rul. 
A do log fur csa sá ga, hogy a ko re ai

ven dég – a már idé zett mon da ton kí -
vül – er ről egy szót sem szólt. Ő csak
el hí va tá sá ról, ma gyar or szá gi szol gá -
la ta i ról val lott. Sze líd sé ge, oda szánt -
sá ga, Krisz tu sért égő szí ve kész te tett
min den kit ön vizs gá lat ra.
Sh ing pász tor pres bi te ri á nus (re -

for má tus) csa lád ban nőtt fel. Édes -
any ja, a bib li ai An ná hoz ha son ló an,
fi át az Úr szol gá la tá ba aján lot ta. A hí -
vő, temp lom ba já ró Shin get azon ban
több min den is tá vol tar tot ta et től a
hi va tás tól. A leg főbb aka dályt ze nei
te het sé ge je len tet te. Érez te, a mu zsi -
ka vi lá gá ban ő több re hi va tott. Hogy

ez mennyi re nem volt alap ta lan, azt
bi zo nyít ja, hogy fel vé telt nyert a bé -
csi  Ze ne aka dé mia  ope ra  sza ká ra.
1991-ben  on nan  lá to ga tott  át  egy
nap ra Ma gyar or szág ra. Le nyű göz te
Bu da pest  szép sé ge,  de  ek kor  lát ta
meg a vá ros, az itt élők re mény te len -
nek tű nő szür ke sé gét is. Ezt a be nyo -
mást vit te ma gá val évek re…

Még fi a ta lon  fo gad ta meg – egy
imád ság al kal má val –, hogy ha Is ten
meg ad ja ne ki, hogy hír név re  te het
szert, ak kor az Úr szol gá la tá ba sze -
gő dik. Pro fesszo ra Bécs ből az zal  a

biz ta tás sal en ged te el, hogy vi lág kar -
ri er áll előt te. Né hány évig va ló ban
él vez te is az is mert ség min den elő -
nyét.  Zon go ra mű vész  fe le sé gé vel
együtt hí res lett és gaz dag…
Har minc két  éve sen  azon ban

minden nek há tat for dí tott,  lel ké szi
dip lo mát szer zett, és 2000-ben me -
to dis ta  misszi ós  pász tor ként  jött
Ma gyar or szág ra. Nagy lel ki ín sé get
ta pasz talt, és fel is mer te, hogy Is ten
mi lyen  fel ada tot bí zott  rá. Az zal  a
gon do lat tal  ér ke zett  ugyan is  Ma -
gyar or szág ra, hogy az Úr is ten va la -
mi lyen „pom pás szol gá lat tal” bíz za
meg. Úgy ter vez te, fő is ko lán fog ta -
ní ta ni, vagy ze ne kar ral, kó rus sal jár -
ja  majd  a  vá ro so kat,  evan gé li zál.
Ehe lyett azon ban haj lék ta la nok nak
oszt élel met, ro ma kö zös ség ben szol -
gál Vár pa lo ta mel lett, Mész te le pen,
a  Nyu ga ti  té ri  alul já ró ban  éne kel
evan gé li u mi éne ket, és szó lít ja meg
ked ve sen az ar ra já ró kat. 
Sh ing Se ong Hak ra gyo gó an el sa -

já tí tot ta a ma gyar nyel vet. Be szé dé -
nek még is kü lö nös bájt adott ezen a
kül misszi ói es tén is, hogy bi zo nyos
hang zó kat nem tud tö ké le te sen ki ej -
te ni. Né ha egy-egy jel ző je is szo kat -
lan, s et től kap nak a sza vak új tar tal -
mat.
Hogy  „bo lond  ko re ai”  len ne?…

Ezt nem ő mond ta – e so rok  író ja
hal lot ta  egy szer,  hogy  így  hív ják  a
csö ve sek. Évek kel ez előtt sem ér tet -
ték,  hogy  ez  az  ele gán san  öl tö zött
ázsi ai fér fi meg a fe le sé ge mi ért is hoz
ne kik ke nye ret. Most sem fog ják fel,
hogy – né hány ma gyar  se gí tő jé vel
együtt – mi ért is oszt ki száz har minc
adag me leg ebé det, mi ért fa gyos ko -
dik az alul já ró ban, és hí vo gat ja őket
Krisz tus hoz. 
A több ség nem is me ri  fel, hogy

Sh ing pász tor sze mé lyes ki su gár zá sá -
ban, sze líd szol gá la tá ban an nak a Jé -
zus Krisz tus nak az in du la ta nyil vá nul
meg, aki – el hagy va az egek pom pá -
ját – em be ri nyo mo rú sá gunk ba aláz -
ko dott be le. Van nak azon ban, akik -
nek szí vét meg érin ti az evan gé li um
sza va. És egy re töb ben van nak, akik
va sár nap dél utá non ként is el men nek
meg hall gat ni ige hir de té sét a Fel ső er -
dő so ri me to dis ta temp lom ba… 
Sh ing fe le sé ge, Choi sze rint a fér -

jé nek – ek ko ra el szánt ság gal vég zett
szol gá lat nyo mán – Ko re á ban már
tíz ezer fős gyü le ke ze te is le het ne. Is -
ten azon ban a „szür ke vá ros ba”, Bu -
da pest re ve zet te őket, hogy itt le gye -
nek fény lő pon tok. 
De  hol  lát szik  a  mi  lán gunk?

Mond ják-e ránk: „bo lond” evan gé li -
ku sok?… 

g B. Pin tér Már ta

Operapódiumrólazaluljáróba
Ko re ai pász tor volt az EK ME már ci u si al kal má nak ven dé ge

b „AmikorelőszörMagyarországralátogattam,úgyéreztem,ezegyszo-
morú, szürke ország. Nem láttam fénylő pontokat, nem láttam,
hogyittténylegvilágítanánakakeresztények.”ShingSeongHak ko-
reaimetodistalelkipásztortól,azEvangélikusKülmisszióiEgyesület
március19-ialkalmánakmeghívottelőadójátóltávolállazítélkezés.
Szavaiazonazesténsembírálatkénthangzottakel,hanemőszinteval-
lomásként.Azegybegyűlteknekarrólbeszélt,miérthagytaottfényes
operaénekesikarrierjét,éslettBudapestenaNyugatitérialuljáróegyik
„bolondkoreaija”.

evan gé li kus stra té gi ai mű hely

Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk áp ri lis 11-én, szer dán 15 óra kor az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ká pol ná já ba (Bp. XIV., Ró zsa völ gyi köz 3.). 
Bib li kus be ve ze tés – dr. Fa bi ny Ta más. Stra té gi ai pri o ri tá sok – dr. Fáb -

ri György. Cso port mun ka – dr. Joób Má té, Prőh le Ger gely, dr. Ko rá nyi
And rás.

Ha lá los sze re tet

Nagy he ti ige hir de tés-so ro zat áp -
ri lis 1–5. kö zött min den es te 18
óra kor a Bé csi ka pu té ri evan gé -
li kus  temp lom ban.  Igét hir det:
Ba li cza Iván.
Áp ri lis 1., vi rág va sár nap: Ha -

lá los em be ri sze re tet.
Áp ri lis 2., hét fő: Az anya gi ak

ha lá los sze re te te (Pi lá tus).
Áp ri lis 3., kedd: A kar ri er ha -

lá los sze re te te (Jú dás).
Áp ri lis 4., szer da: Ön ma gunk

ha lá los sze re te te (Pé ter).
Áp ri lis 5., csü tör tök: Jé zus ha -

lá los sze re te te (úr va cso ra).
Sze re tet tel  hí vunk  min den -

kit,  hogy  együtt  ké szül jünk  a
nagy pén te ki  és  hús vé ti  ün ne -
pek re.

Vi rág va sár na pi be vo nu lás

Hív juk azo kat, akik csat la koz ni kí ván nak azokhoz, akik „Jé zus, a ná zá reti
pró fé ta” (Mt 21,11) nyo mán fog nak jár ni. Ő be vo nult vi rág va sár nap Je ru -
zsá lem be, utá na át ment „a fáj dal mak út ján”, a gol go tai ke reszt ha lál ál tal
meg aláz tat ván (Fil 2,8) el ju tott a hús vé ti fel tá ma dá sig (Lk 24,7). A hús vét
cso dá já nak örö mét él he tik új ra át a ta va szi Ga li le á ban és az örök Je ru zsá -
lem ben azok az utaz ni vá gyó test vé rek, akik je lent kez nek az áp ri lis 29-étől
má jus 4-éig tar tó szent föl di lá to ga tás ra.Még van né hány sza bad hely. 
Ér dek lőd jön, kér jen rész le tes prog ra mot az Öku me ni kus Ta nul má -

nyi Köz pont tól te le fo non: 1/466-4790, 70/508-7624 vagy e-mail ben: ta -
nul ma nyi koz pont@gmail.com, il let ve ssngms@cit ro mail.hu.
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A ti zen két ta nít vány ki csiny csa pa -
ta ho gyan is tud ná tel je sí te ni ezt a
kül de tést!  Ket tő re  majd nem  egy
egész föld rész jut! De ők el in dul nak,
mert Jé zus bíz ta rá juk ezt a fel ada tot
menny be me ne te le előtt. És az ő sza -
va elég. Nem tud ják pon to san, ho -
gyan fog tel je sül ni a ka lan dos kül de -
tés, de el in dul nak. 
Ma is azért tel je sül egy-egy fel adat,

mert va la ki ko mo lyan ve szi Is ten sza -
vát, és mer el in dul ni, sok szor a bi zony -
ta lan ság gal, az ár ral, az aka dá lyok kal
szem ben is. Mert a hit: bi za lom. Bi za -
lom ab ban, aki meg bí zott. Bi za lom ab -
ban,  hogy  nem  le he tet lent  ha gyott
ránk. Ak kor pe dig in dul ni kell. 
Eggyel  kell  szá mol ni.  Az zal  az

Eggyel, aki ő. A Szent lé lek ve ze té sé -
vel. Tud juk, Jé zus nem hagy ta őket
sem ár ván, ami kor a menny be ment.
El küld te a se gí tőt, az erőt adót, a bol -
dog ság és böl cses ség for rá sát. És a ti -
zen két  ta nít vány  ma ga  is  el ju tott
messze tá jak ra Eu ró pá ban, Ázsi á ban,
Af ri ká ban. 
Amit pe dig nem  lát hat tak,  az  is

meg tör té nik: pün kösd óta em be rek
mil li ói nyit ják meg szí vü ket a bűn ből
va ló sza ba du lás le he tő sé ge és öröm -
hí re előtt. És in dul nak to vább, hogy
ők is kö ve tei  le gye nek az Úr nak és
hir de tői a sza ba du lás és új élet le he -
tő sé gé nek. 
Eh hez kel lett az el ső lé pés. Hogy

a ti zen ket tő ki moz dul jon, és mer jen
in dul ni. 
Az el ső lé pést meg ten ni a csa lád,

a mun ka he lyen élők, a la kó kö zös sé -
günk, a né pünk fe lé. Bízz ben ne: az
el ső lé pés után jön a má so dik, és egy -
re gya kor lot tabb és bát rabb lesz a já -
rá sod az Úr út ján.
Az Úr azt ké ri: evan gé li u mot hir -

dess. Mert idő köz ben sok ke resz tyén
el fá radt, meg lan kadt, so kuk nak más
irány ba for dult az éle te. Még Is ten
né pé hez tar to zik, de már a vi lág hoz

is. Még ér ték az Ige böl cses sé ge, de
ta lán már na gyobb ér ték a sa ját el kép -
ze lés és az em be ri böl cses ség. En nek
nyo mán pe dig az evan gé li um hir de -
té se he lyé re oda ke rül a mű vé szi, az
iro dal mi est, a hí res elő adó meg hí vá -
sa, az öko ló gia, a se gí tőak ci ók és a la -
za együtt lét.
Fi gyelj pon to san! Nem baj, sőt jó

le het, hogy ezek van nak, de a leg fon -
to sabb ma rad jon a leg fon to sabb! A
bi zony ság té tel ar ról, aki új éle tet ad -
hat,  és  sza bad dá  te het  szen ve dé -
lyek től,  csüg ge dés től,  el len ség től,
em be rek mér té ké től. Az evan gé li um
hir de té se fon tos és nél kü löz he tet len
fel ada ta a hí vő em ber nek. Meg gon -
dol tad már, hogy mi lyen sok mú lik
raj tad?  Lánc szem  vagy:  ha  ki esel,
ha ki esik a te nem ze dé ked lánc sze -
me, nem foly ta tó dik az Úr ügye. 
De há la le gyen azért, hogy min dig

akad nak hű sé ge sek, akik föl ve szik a
szol gá lat fo na lát. Át él ted-e az öröm -
hír  va ló sá gát,  és  to vább adod-e  az
evan gé li u mot? Ha igen, meg ta pasz -
ta lod, hogy köz ben még in kább erő -
söd ni  fogsz  te  ma gad  is  a  hit ben.
Mert „aki mást föl üdít, ma ga is fel -
üdül” (Péld 11,25). 

Spur geon, a  nagy  ige hir de tő  azt
mond ta: „Azért, hogy va la kit bap tis -
tá vá te gyek, nem men nék át az ut ca
túl ol da lá ra sem. De hogy hí vő le gyen,
azért el men nék a vi lág vé gé re is.” A
tisz ta ke resz tyén hoz zá ál lás mel lett
a  tel jes  oda szá nás  is  ki ol vas ha tó
ezek ből a so rok ból: tel jes erőm mel,
egész éle tem mel min dent meg ten ni
azért, hogy csak egy em ber is ki ke -
rül jön a hi á ba va ló  élet  rab sá gá ból. 
Tedd meg az el ső lé pést, légy bi -

zony ság te vő em ber! S ha Krisz tust hí -
vod se gít sé gül, ak kor az, aki el kül dött,
ve zet ni is fog az úton, és gyü möl csöt
is ad eb ben az iga zán fon tos szol gá -
lat ban.

g Széll Bul csú

Ahónapigéje
Jé zus Krisz tus mond ja: „Men je tek el szer te 

az egész vi lág ba, hir des sé tek az evan gé li u mot
min den te remt mény nek!” (Mk 16,15)

– Higgye el, a ha lál nem fáj!
Nem volt jó reg ge lem. Kö rül fog tak

szo ron ga tó, gyá szo lós em lé ke im; van
oly kor, hogy az em ber az élet alag so -
ra i ban té ve lyeg. Na gyobb baj volt,
hogy se hogy sem ta lál tam a fel fe lé ve -
ze tő lép csőt.

A sze re lő – bár tud tam, hogy jön -
ni fog – go rom bán tört be gon do la ta -
im ba. Va ló já ban nem rom lott el sem -
mi a ház ban, csak va la mi lyen ké szü -
lék ki cse ré lé sé re küld te a te le fon tár -
sa ság. Sze ret tem vol na, ha gyor san vé -
gez és el megy, hogy vissza té ved hes sek
új ra si ká to ra im ba.

Ehe lyett kí nos il lem be szél ge tés be
kezd tünk. Ő szid ta az egy há zat, fő leg
a pa po kat. Én erőt le nül men te ge tőz -
tem. Köz ben it ta a ká vé mat, és vár tuk,
hogy a köz pont vég re va la mi lyen, szá -
mom ra ti tok za tos je let küld jön az
újon nan be épí tett mo dem re. 

A sze re lő so kat be szélt. Gon do lom,
meg szok ta már, hogy a vá ra ko zá sok
kí nos pil la na ta it va la hogy át kell
hi dal nia. Egy idő után hagy tam,
hogy a hang ja hát tér zaj já vál jon.
El ka lan doz tam és vá ra koz tam. Az tán
egy mon dat még is vissza zök ken tett a
va ló ság ba.

– Két hó na pig vol tam kó má ban.
Száz het ven nel ne ki haj tot tunk egy
kő ris fá nak. 

Az tán ar ról be szélt, hogy ol va sott
be szá mo ló kat a kli ni kai ha lál ál la po -
tá ból vissza tér tek től, és hogy az egész

csak ha zug ság, és ne higgyem el egy
sza vu kat sem. És hogy a pa pok is csak
lo csog nak a fel tá ma dás ról, de ne ki az -
tán már nem kell sen ki nek a pré di ká -
lá sa, mert ő tud ja, hogy oda át nagy -
sze rű len ni. Sok hely re hív ták már,
hogy tart son él mény be szá mo lót, de
nem ment el. 

– Mi ért? Mit ér zett ak kor? – kér -
de zem már né mi leg ér dek lőd ve, el -
vég re az em ber nem túl gyak ran be -
szél olyan nal, aki két hó na pig ha lott
volt.

– Ezek re nin cse nek em be ri sza vak.
Olyan, mint ha va la mi zsi lip csu kód -
na le, ami kor el aka rom mon da ni. De
egyet mond ha tok – most néz rám
elő ször. – Higgye el, a ha lál nem fáj!

Meg ér ke zett a köz pont ból a jel. A
ké szü lék összes lám pács ká ja ki gyul -
ladt. Ő cso ma golt, bú csú zott, és el -
mond ta, hogy nyu god tan szól jak, ha
va la mi nem mű kö dik jól. Té to ván en -
ged tem ki az aj tón.

Ar ra gon dol tam, vi tat koz ni kel lett
vol na ez zel a ki csit sem szim pa ti kus
em ber rel, hogy mi a kü lönb ség köz te és
a fel tá ma dás kö zött, meg kü lön ben is.
De min den til ta ko zá som el le né re ott
áll tam, aho vá ve ze tett. A lép cső nél,
ame lyen fel le he tett ka pasz kod ni mély -
sé ges pin cé im ből.

El mo so gat tam a ká vés csé szét.
Az új ké szü lék lám pács kái vi dá -

man ég tek mind.
g Ko czor Ta más

A kül dött

b Azerőszak,amagatartászavarés
afegyelmezéskérdéskörétjárták
körül – a pedagógia, a mód-
szertanésapszichológiasegít-
ségével–azevangélikusáltalá-
nos iskolai hitoktatók tavaszi
szakmai napjának résztvevői.
Lelkészek,pedagógusokésegye-
temihallgatók–összesennegy-
venen–gyűltekösszemárcius
19-énasoproniHunyadiJános
Evangélikus Óvoda és Általá-
nosIskolában.

Ami kor el kezd tük szer vez ni a sop ro -
ni hit ok ta tói szak mai na pot, kü lö nös
úton kezd tek szö vőd ni a szá lak. El ső
kér dé sünk  a  prak ti kum  volt: mink
van, mi vel tu dunk gaz dál kod ni – és
itt  el ső sor ban  a  szel le mi  ér té kek re
gon dol tunk. Meg győ ző dé sünk volt,
hogy nem az zal se gí tünk ma gun kon
és a hit tan ta ná ro kon, ha sznob mó -
don tő lünk el ru gasz ko dott elő adók,
tan könyv be il lő „ide á lis” hit tan ta ná -
rok mu tat ják be, mond ják el ne künk,
mit kel le ne csi nál ni, és mu tat nak rá
ar ra – amit amúgy is tu dunk –, hogy
hol van nak hi á nyos sá ga ink. 
Úgy véltük, sok kal jobb, ha ma gá -

nak  a  Hu nya di  Já nos  Evan gé li kus

Óvo da és Ál ta lá nos Is ko lá nak a ta ná -
rai mu tat ják meg, ők mit, ho gyan ta -
ní ta nak,  és  ezek  a  be mu ta tó órák
lesz nek majd a be szél ge té sek „ug ró -
desz kái”. Hi szen ne fe lejt sük el: egy
ilyen hús-vér, nem „ste ril” óra sok kal
több im pul zust, gon do la tot tud szül -
ni öt le te i vel, meg ol dá sa i val.
Így tör tént, hogy az is ko la lel kész,

Ma tus Klá ra Krisz ti na vál lal ta, hogy
Sza bó Már ta hit ok ta tó val együtt be -
mu tat egy el sős osz tály ban tar tan dó
órát a so ron kö vet ke ző té má ról, a ke -
reszt re fe szí tés ről. Eköz ben Iván Iza -
bel la ka to li kus hit tan ta nár egy fel sős
osz tály nak fog nyílt órát tar ta ni a ke -
resz tes há bo rúk ról. (Ez utób bi azért
is tűnt iz gal mas ki hí vás nak, mert az
evan gé li kus tan anyag ban nem sze re -
pel ön ál ló té ma ként.)
Ami kor idá ig ju tot tunk a szer ve -

zés ben, el kezd tük íz lel get ni a té má -
kat: ke reszt re fe szí tés, ke resz tes há -
bo rúk… Hi szen bi zo nyos szem pont -
ból mind ket tő ugyan ar ról szól: az ag -
resszi ó ról, amely je len van az éle tünk -
ben,  az  egy ház tör té net ben,  sőt  –
ször nyű ki mon da ni – az is te ni üdv -
terv ben is! Mit mond junk, ha a gye -
re kek rá kér dez nek er re a visszás ság -
ra? És mit te gyünk, ha az ag resszió
már a mi éle tünk be, de rűs nek re mélt
hit tan órá ink ba is be tört?

Így állt össze a szak mai nap szel -
le mi sé ge:  a ke re tet  adó áhí ta tok,  a
dél előt ti be mu ta tó órák és meg be szé -
lé sek és Fa ze kas Il di kó kli ni kai szak -
pszi cho ló gus, va la mint Pay rits Ma -
ri ann is ko la pszi cho ló gus  elő adá sa
a csa lá don és is ko lán be lü li ag resszi -
ó ról.
Ne higgyük, hogy kí vül ál lunk a vi -

lág prob lé má in! Sőt az egy ház tör té net
sem csak múlt: vé gig ve zet he tő a sor -
sok, éle tek szá la a mai na pig. Ami volt,
an nak kö vet kez mé nyei és to vább vi vői
va gyunk mi ma gunk is. És ami a vi lág -
ban kö rü löt tünk a je len ben tör té nik,
az ad ja meg éle tünk ke re tét. Ép pen
ezért volt fon tos mind szak mai, mind
teo ló giai vonatkozás ban együtt gon -
dol kod ni  az  ag resszi ó ról:  szem be
me rünk-e néz ni  az  egy ház tör té net
sö té tebb idő sza ka i val? Sze mé be me -
rünk-e néz ni a mai vi lág nak, amely
– úgy tű nik – egy re több és több ag -
resszív gyer me ket ál lít elénk? És a leg -
na gyobb  kér dés:  sze m be me rünk-e
néz ni sa ját gyen ge sé günk kel, a ben -
nünk szunnya dó ag resszi ó val? 
En nek a nap nak nem az volt a leg -

na gyobb fel ada ta, hogy vá la szo kat ta -
lál junk, ha nem az, hogy meg fo gal ma -
zód has sa nak a kér dé sek.

g HE gE dűs At ti la
lel kész (Sop ron)

Agressziókörülöttünkésbennünk
Szub jek tív gon do la tok az ál ta lá nos is ko lai hit ok ta tók szak mai nap já ról

Nem tu dom, egy új mun ka nap reg -
ge lén hányan éb re dünk az zal a jól -
eső öröm mel, hogy vár ránk a mun -
kánk, hányan ér zünk lel ke se dést a
fel ada ta in kat szám ba vé ve. Vagy há -
nyan éb re dünk szo rong va a nem sze -
re tem fel ada tok ra és a ha tár idők re
gon dol va? 
Ta lán  az  utób bi ak  töb ben  van -

nak.  Biztosan  van nak  olya nok  is,
akik amiatt szoronganak, hogy ér ke -
zik-e ked ve ző vá lasz ál lás pá lyá za tuk -
ra. Egy újabb nap vár rá juk, ame lyet
ma guk oszt hat nak be, de számukra
a sza bad ság íze meg ke se re dik a fe les -
le ges ség ér zé sé től. 
Ko ráb bi  mun ka he lye men  egyik

kol lé ga nőm  tan fo lya mot  szer ve zett
egy ci gány gyü le ke zet tag ja i nak, hogy
se gít se a mun ka vi lá gá ban va ló el iga -
zo dá su kat. Egy kis fü ze tet is ké szí tett
szá muk ra  hasz nos  in for má ci ók kal:
mi lyen do ku men tu mok szük sé ge sek
a mun ká ba ál lás hoz, mi lyen egy jó ál -
lás pá lyá zat. A fü zet „el mé le ti” fe je zet -
tel kez dő dött: a mun ka Is ten ter vé ben. 
Hir te len meg le pőd tem, hogy egy

pro fán té ma ilyen „ke gyes” be ve ze -
tőt kap, de még in kább azon, hogy
ezen én ed dig nem gon dol kod tam el.

A mun kát  so kak  te her nek  ér zik,  a
sze ren csé sek nek az ön meg va ló sí tás
te re pe vagy sa ját fon tos sá guk meg -
élé se – de há nyan te kin tünk rá Is ten -
től ka pott le he tő ség ként?
A min den na pi éle tünk alap kér dé -

se i ben el iga zí tó te rem tés tör té net ju -
tott eszem be. A mun ka Is ten ter vé ben
kez det től fog va je len van. Az em ber Is -
ten mun ka tár sa; a te rem tett vi lág őr -
ző jé vé lesz. Se gí tő tár sat is kap ma ga
mel lé, hoz zá  il lőt, és a hat na pos mun -
ka után a pi he nés he te dik nap ját is el -
ren de li Is ten. Ahogy a te rem tett vi lág
rend je olyan pon to san ki van mun kál -
va, olyan szé pen il lesz ke dik az em beri
mun ka Is ten el kép ze lé se i hez. 
De ho va tűnt ez a kez de ti har mó -

nia? A bűn be esés tör té ne té ben vá -
laszt kap ha tunk er re is. Az is te ni pa -
ranccsal va ló szem be sze gü lés meg -
ront ja a kap cso la tot Is ten és em ber
kö zött, s az élet kö zös ség szép sé ge,
rend je is oda van. Is ten azt mond ja:
„…le gyen a föld át ko zott mi at tad, fá -
rad ság gal élj be lő le egész éle ted ben!”
A mun ka vi lá gá nak gaz da sá gi, tár -

sa dal mi tör vény sze rű sé ge it nem sze -
ret ném le be csül ni, de ke resz tény ként
lát hat juk a ba jok gyö ke rét is: a vi lág

el sza kadt Is ten től. Szá mos or szág ban
em ber te len kö rül mé nyek kö zött dol -
goz nak  fel nőt tek,  és  já ték  he lyett
mun ka jut a gye re kek nek is. A ci vi -
li zált Eu ró pá ban a biz tos meg él he tést
adó mun ka  egy re  ke ve sebb  em ber
„lu xu sa”. 
Ma gyar or szá gon a mun ka ké pes la -

kos ság  alig  több mint  fe lé nek  van
mun ka he lye.  Aki  dol go zik,  túl haj -
szolt, sok szor más fél-két em ber mun -
ká ját vég zi el egy… A mun ka ügyi ki -
ren delt sé gek kör nyé kén – ma gam is
lá tom – a mun ka nél kü li ség okoz ta
re mény te len ség, az anya gi ne héz sé -
gek től va ló fé le lem ül ki az ar cok ra.
Jé zus Krisz tus azért jött, hogy a vi -

lág fel bo rult rend jét hely re ál lít sa. Kö -
zel sé gé ben, ha mun ka nél kül va gyunk
is, nem va gyunk do log ta la nok. Az ő
mun ka tár sa ként meg ma rad –  ta lán
csak így ma rad meg egye dül – em beri
mél tó sá gunk, ér té kes sé günk azok ban
az idők ben is, ami kor a mun ka he lyi
prob lé mák vagy épp ezek nek a hi á nya
pró bá ra tesz ben nün ket. 
Ad ja meg ne künk Is te nünk a jól

vég zett mun ka örö mét min den élet -
hely zet ben!

g La ka tos Ju dit
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A múlt tár gyi em lé ke i vel dol goz ni kü -
lö nös fog lal ko zás. Könyv tá rak, le vél -
tá rak, mú ze u mok munkatársai na -
pon ta  ta lál koz nak  a múlt tal,  olyan
tár gya kat vesz nek a ke zük be, me lye -
ket év szá za dok kal ez előtt al kot tak. 
A múlt tal va ló szem be sü lés a jö vő

irán ti fe le lős ség ér ze tet is fel éb resz ti.
Az az irat, könyv, tárgy, amely több
száz év vel ez előtt ke let ke zett, meg
kell hogy őr ződ jön a kö vet ke ző év -
szá za dok ban is. Ezért a gyűj te mé nyek
gon do zó i nak nyi tot tak nak kell len ni -
ük a jö vő fe lé is, hi szen nem csak a
múlt, ha nem a je len ér té ke it is át kell
men te ni ük az el jö ven dő nem ze dé -
kek nek.
A jö vő iránt ér zett fe le lős ség nem

ide gen  egy há zunk  ta ní tá sá tól.  Is -
mer jük Lu thermon dá sát az al ma fá -
ról:  még  ma  el ül tet né,  ha  tud ná,
hogy itt a vi lág vé ge. Ha e so rok írá -
sá nak pil la na tá ban a vi lág vé ge még
nem ér ke zett is el, az „ana lóg vi lág -
vé ge” azon ban ta lán már „a ka puk
előtt” van, a múlt és je len tör té né se it
egy re in kább elekt ro ni kus, di gi tá lis
for má ban is mer het jük meg – bár a
ré gi és az ere de ti so ha nem fog ja el -
ve szí te ni va rá zsát.
Az em be ri kul tú ra ma is mert leg -

ősibb al ko tá sai azért ma rad tak fenn,
mert hor do zó esz kö zük el len állt  az
idő pusz tí tá sá nak. Ham mu ra pimint -
egy  négy ezer  esz ten dő vel  ez előtt
grá nit osz lop ra  vés te  tör vé nye it.  A
leg fon to sabb ok le ve le ket per ga men -
re ír ták, ame lyek ma is ki vá ló an ol -
vas ha tó k, pe dig az el telt év szá za dok -
ban nem min dig vol tak ide á lis kli ma -
ti kus vi szo nyok kö zött. Gu ten berg óta
az in for má ció meg őr zé sé nek tit ka a
sok szo ro sí tás.  Az  Arany bul la hét
pél dá nyá ból egy sem ma radt fenn, a
vi zso lyi Bib lia hét-nyolc száz kö te té -
ből még meg ma radt fél tu cat nyi.
Nap ja ink ra az in for má ció tö mö rí -

té se, tá ro lá sa, sok szo ro sí tá sa hi he tet -
le nül könnyű és ol csó lett. Ami kor
szá mí tó gé pet  kezd tem  hasz nál ni,
igen sze rény „élet mű vem” még nem
fért el egy tá ro ló egy ség re – ak ko ri -
ban flopi le mez re. Ma egy kö röm nyi
me mó ria kár tyán a tel jes ma gyar iro -
da lom tör té ne tet ma gam mal  vi het -
ném. Egy cor vi ná ért több fa lu jö ve -
del mét kel lett vol na ki fi zet ni – eh hez
ké pest ma az in for má ció di gi ta li zá -
lá sa fil lé rek be ke rül, sok szo ro sí tá sa
pe dig lé nye gé ben in gyen van. A sok -
szo ro sí tás nak te hát nin csen aka dá lya,
ez ga ran tál hat ja az in for má ció fenn -
ma ra dá sát. 
Mai hor do zó esz kö ze ink azon ban

nem hogy a grá nit osz lop, de még a
leg rosszabb  mi nő sé gű  pa pír  ál lé -
kony sá gá val sem bír nak. Ho gyan le -
het  el ol vas ni  tíz  (hor ri bi le  dic tu:
száz) év múl va egy ma rög zí tett ada -
tot,  szö ve get, ké pet, ze nét, vi de ót?
Hol fo gom meg ta lál ni a vi lág há ló ra
ma fel tett in for má ci ót évek, év ti ze -
dek múl va?
Az in for má ci ó nak nem csak az ál -

lé kony sá ga, ha nem a struk tu rá lá sa is

nagy kér dés. Egy kis fa lu ban min den -
ki tud ja, hogy ki hol la kik. Nagy vá -
ros ban  már  tér kép,  GPS,  te le fon -
könyv kell ah hoz, hogy va la kit meg -
ta lál junk. Mi nél több ada tot di gi ta -
li zá lunk,  an nál  több  fi gyel met  és
időt kell for dí ta ni ar ra, hogy a tá ro -
lá suk ra olyan rend szert ta lál junk ki
és  mű köd tes sünk,  amely  le he tő vé
te szi a mi nél ha té ko nyabb ke res he -
tő sé get. 
A gyűj te mé nyek ben dol go zók nak

sze ren csé re  eb ben már van nak  ta -
pasz ta la ta ik. Könyv tá ri ka ta ló gu sok,
le vél tá ri jegy zé kek és mú ze u mi lel tá -
rak mind azt a célt szol gál ják, hogy
a tár gya kat, il let ve a ró luk szó ló in -
for má ci ó kat rend sze rez zék, el ér he -
tő vé te gyék. A di gi ta li zá lás meg ke rül -
he tet len, de sok kér dést vet fel, a vá -
la szo kat pe dig mi nem fog juk már
meg ér ni.
Az  evan gé li kus  gyűj te mé nyek

meg kezd ték a rá juk bí zott kin csek di -
gi ta li zá lá sát és köz zé té te lét. A Ma -
gyar Evan gé li kus Di gi tá lis Könyv -
tár egy re bő vü lő gyűj te mé nye min -
den ki szá má ra el ér he tő vé te szi fel hal -
mo zott szel le mi kin cse in ket. Ta lán
meg le pő nek tűn het, de ez nem csak
kul túr misszió, ha nem egy há zi ér te -
lem ben vett misszió is. 
Ez a misszió an nál ha té ko nyabb,

mi nél na gyobb egész be il lesz ke dik be -
le. A kö zel múlt ban el in dí tott MaN -
DA (Ma gyar Nem ze ti Di gi tá lis Ar chí -
vum) re mél he tő leg vég re egy ál lan dó -
nak  te kint he tő  ke re tet  fog  ad ni  a
nem ze ti  kul tu rá lis  tar tal mak nak.
Szer ve zői egy nem rég tar tott kon fe -
ren ci án el mond ták, hogy az egy há zi
tar tal mak nak is szí ve sen he lyet ad nak. 
Ha son ló re mény ség az Euro pe a na

ne vű gyűj te mény, amely eu ró pai kul -
tu rá lis ér té ke ket tesz köz kinccsé. Ha
tu dunk csat la koz ni ezek hez a kez de -
mé nye zé sek hez, ak kor újabb csa tor -
ná kon ke resz tül ta lál hat nak ránk.
Lu ther pon to san tud ta, hogy mi

lesz a sor sa az utol só na pon ül te tett
al ma fá nak. Az evan gé li kus gyűj te mé -
nyek el kezd ték ne vel get ni a ma guk
ki csiny  di gi tá lis  al ma fá ját,  sor sa  a
gyor san vál to zó elekt ro ni kus tér ben
igen bi zony ta lan. A múlt át men té sét
a jö vő be leg jobb tu dá sunk sze rint ma
ne künk kell el vé gez ni, a töb bit pe dig
rá kell bíz nunk ar ra, aki „mind örök -
ké ugyan az”.

g KEr tész Bo tond
tör té nész-mu zeo ló gus 

(Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um)

A work.man d archiv.hu/man da lat
webhelyen  elol vas ha tó a MaN DA
alap kon cep ció ja.

Át fo gó, a ter vek sze rint in gye ne sen hoz zá fér he tő rend szer ké szül a ma gyar kul -
tu rá lis örök ség di gi tá lis be mu ta tá sá ra. Az e cél ból ki dol go zott terv aMan da -
lat ne vet kap ta. Er ről ren dez tek kon fe ren ci át feb ru ár 23-án a Pe tő fi Iro dal mi
Mú ze um ban. A ta nács ko zá son az evan gé li kus gyűj te mé nyek szak em be rei is
részt vet tek.
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b Egyházunkban2012nemcsaka
reformáció és a nők tematikus
éve, illetveaszázéveszületett
TúrmezeiErzsébet diakonissza,
költőnő emlékéve, hanem az
egyházitisztségekmegújításának
esztendejeis.Március4-énhét
régi és két újonnan választott
gazdag, jókapcsolatokkalren-
delkező, együgyű (!) presbiter
álltakispestievangélikustemp-
lomoltáraelé,hogyagyülekezet
támogatásával,imádságbankér-
jékazÚráldásátszolgálatukra.

A cím ben em lí tet tek kö zül a leg fon -
to sabb szem pont, hogy nem baj, ha
a pres bi ter egy ügyű. Sőt! Mond juk ki
bát ran, ki fe je zet ten kí vá na tos, hogy
a pres bi ter egy ügyű, ne be szél jünk
fél re, egy-ügyű le gyen: éle te, be szé de,
cse le ke de tei a gyü le ke ze ten kí vül és
be lül is egyet len ügy re, Jé zus Krisz -
tus meg vál tó mű vé re mu tas sa nak. 
Jé zus Krisz tus az egyet len, aki ért

ér de mes vál lal ni az egy ügyű sé get –
„…a ke reszt ről va ló be széd bo lond ság
ugyan azok nak, a kik el vesz nek; de ne -
künk, kik meg tar ta tunk, Is ten nek
ere je.” (1Kor 1,18; Ká ro li-for dí tás) Eb -
ben az erő ben hí vő em ber ként hi -
szem azt, hogy a gyü le ke zet imád sá -
gá ra vá la szul ma ga az Úr az,  aki a
pres bi te re ket  el hív ja  a  szol gá lat ba,
mun kás ként az ő ara tá sá ba. „…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) 
Ho gyan le het meg hal la ni és el fo -

gad ni a hí vást? A jó kap cso la tok ré -
vén: jó kap cso lat az Úr ral, a lel ki pász -
tor ral és a gyü le ke zet tel. A Krisz tus -
ra mint kő szik lá ra ala po zó pres bi ter
a  ve ze tést,  az  út mu ta tást  az Úr tól
kap ja – te hát a pres bi ter ve ze tő ként

is ve ze tés alatt ál ló em ber. Kap cso la -
tát ápol ja és fej lesz ti Urá val: áll ha ta -
tos a na pi ige ol va sás ban és az imád -
ság ban egy aránt, de nem ha nya gol -
ja el a kom mu ni ká ci ót a lel ki pász tor -
ral és a gyü le ke zet tel sem. 
Is ten igé je nél kül a pres bi ter ten -

ge ren  hány ko ló dó  ha jó.  Ha  több
ilyen kor má nyos és cél nél kül hány -
ko ló dó  ha jó,  pres bi ter  kö zel  ke rül
egy más hoz, an nak tra gi kus kö vet kez -
mé nye lesz: a ha jók össze üt köz nek,
fel bo rul nak,  a  ra ko mány  el süllyed.
Kap cso lat kell te hát az iga zi kor má -
nyos sal, éle tünk Ve ze tő jé vel, hogy a
pres bi ter is mer je és lás sa a célt, hogy
a ha jók egy más mel lett fel so ra koz va
ússza nak  „egye nest a cél fe lé, Is ten
mennyei el hí vá sá nak a Krisz tus Jé zus -
ban adott ju tal má ért” (Fil 3,14). 
So kan ab ban a ké nyel mes tu dat -

ban van nak, hogy a cél ki je lö lé se, a
ha jók ve ze té se a lel ki pász tor fel ada -
ta. Va jon van nak-e olyan pres bi te -
re ink, akik nem hagy ják ma gá ra a
lel ki pász tort a gyü le ke zet ve ze té sé -
ben,  ha nem  ké szek  őt meg ér te ni,
mel lé áll ni,  a  fá rad sá gos  lel ki  (és
sok szor fi zi kai) mun ká ban tá mo gat -
ni? A jó pres bi ter te hát igyek szik a
gyü le ke zet tel és a lel ki pász tor ral egy
szív, egy lé lek len ni, hogy a kö zös ség
Is ten nek és az Is tent még ke re ső lel -
kek nek is el mond has sa: „Meg tesszük
mind azt, amit az Úr mon dott.”
(2Móz 19,8)
A jó pres bi ter gaz dag! „…ve le va -

ló kö zös ség ben min den ben meg gaz da -
god ta tok, min den be széd ben és min -
den is me ret ben…” (1Kor 1,5) Sok száz
év vel ez előtt a gaz da gok elő jo ga volt,
hogy  sa ját  lo von,  sa ját  fegy ver rel,
dí szes ru há ban, ön ként vo nul ja nak az
el len ség el len. Nincs mit szé pí te ni, a
hí vő  em ber  na pon ta  harc ban  áll!
Fel ada tok,  kí sér té sek,  ki hí vá sok  és
bű nök áll nak előt tünk. Előt tünk mint

ma gán em berek  és  előt tünk  mint
gyü le ke zet előtt. 
Ha a pres bi ter lát ja, hogy a csa ta

va la me lyik szár nyon gyen gül, vág tas -
son hát oda, és se gít se az el gyen gült
csa pa tot. Tá mo gas sa imád ság gal, ta -
náccsal,  meg hall ga tás sal,  út mu ta -
tás sal, jó szán dék kal, meg ér tés sel és
bi zony ság té tel lel. Tá mo gas sa a gyü -
le ke ze tet lel ki leg, ám ha kell, fi zi ka -
i lag is. A csa tá ban nincs idő té to váz -
ni – a pres bi ter dol ga a cse lek vés.
Pres bi ter va gyok – nem sa ját ér de -

mem ből és aka ra tom ból, ha nem Is te -
nünk sza va ál tal. Lát ván al kal mat lan -
sá go mat – nem va gyok elég gaz dag az
azon na li had ba ál lás hoz, a kap cso lat -
rend sze rem né ha aka do zik, és al kal -
man ként  ki fe je zet ten  sok ügyű  va -
gyok –, Jó nás mód já ra fu tot tam a fel -
adat és a fe le lős ség elől, és Mó zes sel
így  szól tam:  „Kér lek, Uram! Küldj
mást, akit kül de ni tudsz!” (2Móz 4,13) 
Az  Úr  azon ban  nem  ha gyott

odébb áll ni,  sze re tő,  ám  ha tá ro zott
hang ján  szólt:  „Men je tek el szer te
az egész vi lág ba, hir des sé tek az evan -
gé li u mot min den te remt mény nek.”
(Mk 16,15) Szá mom ra is va lós ság gá
vált: „Elég ne ked az én ke gyel mem,
mert az én erőm erőt len ség ál tal ér
cél hoz.” (2Kor 12,9)
Imád koz zunk  pres bi te re in kért,

hogy Is te nünk ke zé ből ve gyék el hí -
vá su kat; hogy imád ko zó, igét ol va só,
Is ten ál tal ve ze tett ve ze tők le gye nek;
hogy a gyü le ke ze tük fej lő dé se szív -
ügyük  le gyen,  éle tük  Krisz tus ban
gyö ke rez zen;  tá mo gas sák  a  lel ki -
pász tort  a  ve ze tés ben,  és  ha  kell,
ké pe sek le gye nek ön ál ló an a front vo -
nal ra áll ni! „Igye kezz ki pró bált em ber -
ként meg áll ni az Is ten előtt, mint
olyan mun kás, aki nem vall szé -
gyent, ha nem he lye sen fej te ge ti az
igaz ság igé jét.” (2Tim 2,15)

g Er dész Zol tán

Apresbiternek
legyenekjókapcsolatai,legyengazdag

–defőazegyügyűség!

Az évek so rán na gyon sok Bib li ánk
gyűlt össze. Kü lön pol con so ra koz -
nak azok, ame lye ket nem for ga tunk
nap mint  nap;  de  köz pon ti  he lyen
van nak, hogy a gye re kek  is  lás sák,
hogy  ezek hez  a  köny vek hez  ki csit
más képp kell nyúl ni és vi szo nyul ni. 
A  le ges leg vas ta gabb  és  leg ne he -

zebb Szent írá sunk 1892-ből va ló, ezt
csak ka rá csony kor vesszük elő. Ki -
nyit juk a szü le tés tör té ne té nél, és a
fa  alá  tesszük,  két  gyer tya  kö zé.
Gyan tás-vi a szos-ódon il la tú. Vár tü -
rel me sen min dig ti zen egy hó na pot! 
Ki nőt tük a csa lá di Bib lia kor sza kát!

Is ko lás kor tól  fel fe lé  min den ki nek
van sa ját Szent írá sa, ezek az író asz -
ta lok ra ke rül tek, a hét köz na po kat kí -
sé rik. Mind egyik re varr tam bo rí tót,

olyan anyag ból és szín ből, ami lyet a
gye re kek  vá lasz tot tak  ma guk nak.
Így a sze mé lyes kö tő dés, az „enyém”
ér zé se to vább mé lyül he tett. A bo rí -
tók  bel se jé be  bel ső  zse bet  rej tet -
tem, hogy job ban be lak ha tó le gyen.
Fény ké pek, raj zok, em lé kek he lye…
olyan  „tit ko ké”  és  kin cse ké,  ame -
lye ket csak egy sa ját Bib li á ra le het rá -
bíz ni.
A fér jem még az egye te men vett

ma gá nak  egy  Ká ro li-for dí tá sú,  fe -
ke te bo rí tá sú, ki csi kö te tet; azt hit tük,
hogy az az övé! Két he te a ka te ké ta -
cso port ról egy zöld szí nű, újon nan
re vi de ált Ká ro li-ki adás sal jött ha za!
A  gye re kek  rá cso dál koz tak,  hogy
pont apa ke zé be il lik, pont ne ki va -
ló, pont az övé! 

A sa ját Bib li ánk, az Élet köny ve be -
le si mul a ke zünk be és a szí vünk be;
össze fo nó dik az imá ink kal. Ahogy él
az Ige, élő le het a sa ját kö te tünk is!
Ezt érez tük és él tük, de a zöld Bib lia
hoz ta  meg  a  fel is me rés  örö mét!
Olyan édes apás!
Ar ra vá gyom, hogy mind egyik fi ó -

kám vi gye majd ma gá val a gye rek ko -
rá val át ita tott, sa ját Szent írá sát a sa ját
ott ho ná ba,  és ott kezd jen el  csa lá di
Bib li a ként mű köd ni sok-sok éven át.
Nincs még egy könyv az em be ri ség
tör té ne té ben, amely nek ilyen szol gá -
la ta len ne! Sze mé lyes, csa lá di, majd is -
mét sze mé lyes…, és egy szer meg áll nak
majd egy pol con, vá ra koz nak, ün ne -
pel nek, vá ra koz nak, meg pi hen nek…

g Papp And rEa

ÉdesapazöldBibliája

meg hí vó

Ér te sít jük, hogy áp ri lis 27–29-én to vább kép ző kon zul tá ci ót ren de zünk gyü -
le ke ze ti mun ka tár sak szá má ra Pi lis csa bán, a Bé thel Evangélikus Misszi ói
Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.), amely re min den ed dig vég -
zett gyü le ke ze ti mun ka társ test vé rün ket sze re tet tel és öröm mel vár juk. Je -
lent kez ni áp ri lis 15-ig az aláb bi cí me ken le het: ka ta.po lyak@lu the ran.hu;
1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A rész vé tel díj men tes.

D. SzE bik Im rE ny. püs pök, tan fo lyam ve ze tő
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Liturgikus szín: fekete. Lekció: Jn 19,16–30; 2Kor 5,14–21. Alapige: 4Móz 21,4–9. Énekek: 200., 370.

Budavár,I.,Bécsikaputérde. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 3. (német,
úrv.) Johannes Erlbruch; du. 6. (úrv.) Bence Imre; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193.de. 9. (úrv.) Keveházi
László; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.du. 6. (passióolvasás) Fodor Viktor; Csillaghegy-Békás-
megyer,III.,Mezőu.12.de. 10.  (úrv.) Koczor Tamás; du. 6. (Händel[?]: János-passió) Donáth László;
Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; du. 6.  (passió ol vasás) Hokker
Zsolt; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; du. 6.  (passióolvasás)
Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4.de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Smidéliusz
Gábor; du. 6. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17.de. 11. (úrv.) Pelikán
András; du. 6. (úrv., passióolvasás) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. (úrv.)
Szabó Bertalan; Rákócziút57/a du. 6. (szlovák, passióolvasás) Gulácsiné Fa bu lya Hilda; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33.de. 9. (úrv.) Szabó Bertalan; Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom)
du. 6.  (úrv., passióolvasás); Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10.  (úrv.) Ben kóczy Péter; du. 6.
(passióolvasás) Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. fél 11. dr. Blázy Árpádné; du.
6. (passióolvasás) Kovács Viktor; XI.,Németvölgyiút138.de. 9. (úrv.) Missura Ti bor; Budagyöngye,
XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10.
(úrv.) Keczkó Pál; du. 6. (passióolvasás) Bencéné Szabó Márta; Angyalföld,XIII.,KassákLajos
u.22. de. 10. (úrv.) Grendorf-Balogh Melinda; du. 6.  (passióolvasás) Gren dorf Pé ter; Zugló,XIV.,
Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6.  (úrv., passió) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,
Templom tér du.  6.    (passióolvasás)  Szabó  B.  András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73.
(nagytemplom)du. 6. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.de. 10. (úrv.)
Zászkaliczky Pál; du. 6. (úrv., passióolvasás) Börönte Márta; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de.
fél 11. (passióolvasás) dr. Agod Anett; du. 6. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de.
9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; du. 6.
(passióolvasás); Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,Gó-
zonGy.u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv. ) Deák László;
du. 6. (passió) Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; du. 6. (passiói
istentisztelet) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; du.
6. (passió olvasás) Győ ri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; du. 6. (passió) Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadságút75. du. 6. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) du. 6.
(passió) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Liturgikus szín: lila. Lekció: Mt 21,1–9; Fil 2,5–11. Alapige: Zak 9,9–12. Énekek: 209., 198.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Johannes Elrbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9. (úrv.) Veperdi
Zoltán; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördög-
ároku.9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12.
de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest,
IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,IV.TóthAladár
út2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv., családi) Cselovszky
Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (Bach: János-passió) Smidéliusz Gábor;
Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű imádság) Scott Ryll; de. 10. (úrv., családi)
Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Szabó
Bertalan; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, passióolvasás) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Szabó Bertalan; Ferencváros,IX.,Halleru.19–21.,I.emelet de.
11. (úrv., énekes liturgia) Ko czor Tamás; Gátu.2.(katolikustemplom) du. 6. (vespera) Bolba
Márta, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelen-
föld,XI.,Bocskaiút10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Kovács Viktor;
de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Kovács Viktor; XI.,Németvölgyiút138. de.
9. dr. Blázy Árpádné; Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.Magyartudósokkrt.3. du. 5. (a
Láthatatlan színház előadása); Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván;
Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Ben céné Szabó Márta; de. negyed 12. (családi)
Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló,XIV.,
Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B.
András; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kistemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákos-
szentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte Már ta; Cinkota,XVI.,
BatthyányI.u. de. fél 11. (úrv.) dr. Agod Anett; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.)
dr. Agod Anett; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,
XVII.,Pestiút111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de.
9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Kovács Áron; Pestszent-
lőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút
83.(reformátustemplom) de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll
Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de.
10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII.,Játéku.16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy
Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lackner Pál.
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Liturgikus szín: fehér. Lekció: Jn 13,1–17; 1Kor 11,23–29. Alapige: Jer 31,31–34. Énekek: 304., 303.

Budavár,I.,Bécsikaputér du. 6. (úrv., lábmosási liturgia) Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út 193., de.  9.  (úrv.)  Veperdi  Zoltán;  Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du.  6.  (úrv.)
Sztojanovics András; Csillaghegy-Békásmegyer,III.,Mezőu.12. du. 6. Bajuszné Orodán
Krisztina; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér du. 6.  (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,IV.,
LebstückM.u.36–38. du. 6.  (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. du. 6.  (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. du. 6. (úrv.) Pelikán András; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. du. 6. (úrv.) Szabó Bertalan; Ferencváros,IX.Gátu.2.(katolikus
templom) du. 6. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. du. 6. (úrv.) Benkóczy Péter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpád; Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17. du. 6. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. du. 6.  (úrv.) Kendeh György;
Zugló,XIV.,Lőcseiút32. du. 6.  (úrv.) Tamásy Tamás; Pestújhely,XV.,Templomtér du. 6.
(úrv.)  Szabó  B.  András;  Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) du.  6.  Ponicsán
Erzsébet; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. du. 6. (úrv.) Vető István; XVII.,Rákoshegy,Tesse-
diktér du. 6. (úrv.) Kovács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. du. 6. (úrv.) Győri
Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. du. 6.  (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.
u.89. du. 6. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér du. 6. Zólyomi Mátyás; Budaörs,
Szabadságút75. du. 6.  (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) du.
6. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.
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Ch ri stop ho ros – a Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház -
köz ség új ság já nak cí me ket tős ér te lem mel bír.
Egy részt igyek szik a név je len té sé nek meg fe -
le lő en Krisz tus-hor do zó len ni, más részt em -
lé kez tet Kris tóf ra, ar ra a fe ren ces szer ze tes re,
aki már az 1520-as évek ben lu the ri szel lem ben
hir det te az igét Sop ron vá ro sá ban. 
Mai szem mel néz ve hi he tet le nül gyor san te -

ret hó dí tott a lu the ri re for má ció vá ro sunk ban.
En nek egyik oka a tér be li kö zel ség, hi szen Sop -
ron Ma gyar or szág észak nyu ga ti ka pu ja; a má -
sik az a tény, hogy né met nyel vű vá ros ról van
szó. Pár év ti zed alatt szin te az egész vá ros át -
tért az evan gé li kus ság ra, ma ga a gyü le ke zet pe -
dig Ge ren gel Si mon ve ze té sé vel szer ve ző dött
meg 1565-ben.
A  17.  szá za di  el len re for má ció  ide jén  az

evan gé li ku sok itt is ül dö zést szen ved tek, az ál -
ta luk hasz nált temp lo mo kat el vet ték, az 1670-
es évek ben pe dig már csak Eg gen berg gróf nő há -
zá nak ud va rán tart hat tak is ten tisz te le te ket.
A mai temp lo mot 1784. ja nu ár 1-jén szen tel -

te föl Tor kos Jó zsef lel kész a 26. zsol tár sza va -
i val: „Uram, sze re tem a te há zad ban va ló la ko -
zást és a te di cső sé ged haj lé ká nak he lyét.”
A temp lom tor nyot csak 1867. szep tem ber 14-

én szen tel ték föl. A mi enk Ma gyar or szág har -
ma dik leg na gyobb evan gé li kus temp lo ma, ha -
tal mas ba rokk ol tár ral, amely Kah len berg ből,
egy ak ko ri ban be zá rás ra ítélt ka to li kus temp -
lom ból szár ma zik. 

A gyü le ke zet éle té ben a leg na gyobb tö ré st ta -
lán a má so dik vi lág há bo rú és az azt kö ve tő ki -
te le pí tés je len tet te. Azok a de rék, né met nyel -
vű pon cich ter pol gá rok, akik 1921. de cem ber
14-én a Ma gyar or szág hoz va ló tar to zás mel lett
vok sol tak, anya nyel vük mi att hir te len hon ta -
lan ná let tek – és egy ben a gyü le ke zet is el vesz -
tet te tag sá gá nak jó ré szét: kö rül be lül hét ezer
tag ve szett el a há bo rú és a ki te le pí tés mi att.

A gyü le ke zet a mai na pig tart ja ré gi, né met
ha gyo má nya it – rend sze re sen van nak né met
is ten tisz te le tek és hét kö zi áhí ta tok, a két ma -
gyar nyel vű lel kész mel lett egy né met anya nyel -
vű is szol gál kö zöt tünk –, de igyek szik meg bir -
kóz ni a ma vi lá gá val is: óvo dát és is ko lát, sze -
re tet ott hont és te me tőt tart fenn, emel lett jó
kap cso la tot ápol a vá ros két evan gé li kus gim -
ná zi u má val, az Eöt vös sel és a lí ce um mal is.

g HE gE dűs At ti la
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BemutatkozikaSoproni
EvangélikusEgyházközség

evangélikus
istentisztelet a magyar
rádióban
Április 8-án, húsvét  va sár -
nap ján 10.04-től isten tisz te -
le tet hallhatunk a Kossuth

rádió hullámhosszán Sopronból. Igét hirdet
Hegedűs Attila lelkész.

Gáncs Pé ter püs pök már ci us
25–27-én  lá to ga tást  tett Pé -
csett  és  kör nyé kén.  Va sár -
nap  dél előtt  ige hir de tés sel
szol gált  a  po gá nyi  és  va sa si
gyü le ke zet ben,  va la mint  a
Bal da uf Gusz táv Evan gé li kus
Sze re tet ott hon ban,  há rom
es te pe dig böj ti evan gé li zá ci -
ót tar tott a pé csi evan gé li kus

ká pol ná ban. Az egy ház köz ség
új pres bi té ri u má val egyez te -
tett  a  gyü le ke zet épí té si  ter -
vek ről. 
Egy há zunk el nök-püs pö két

hi va ta lá ban fo gad ta Ud vardy
György pé csi me gyés püs pök.
A két egy há zi ve ze tő test vé ri
lég kö rű  ta lál ko zó  ke re té ben
te kin tet te át az új köz ne ve lé -

si tör vénnyel és a te rem tés vé -
de lem mel  kap cso la tos  öku -
me ni kus fel ada to kat.
A Dé li Egy ház ke rü let lel ké -

szi ve ze tő je tár gya lá so kat foly -
ta tott  a  pé csi  pol gár mes te ri
hi va tal ok ta tá si és kul tu rá lis
re fe ra tú rá já val egy eset le ges
is ko la át vé te li le he tő ség ről.

d EvÉ let-in fó

Canonicavisitatio
aMecsekalján

Ki ma gas ló te vé keny sé gük el is me ré sé ül épí té -
sze ket tün tet tek ki már ci us 14-én. Ez al ka lom -
mal ve het te át az Ybl Mik lós-dí jat Kri zsán And -
rás evan gé li kus épí tész is. 
Míg  ko ráb ban  a  Ma gyar  Épí tő mű vé szek

Szö vet sé ge lát ta el ezt a fel ada tot, ma már a
Ma gyar  Mű vé szeti  Aka dé mia  épí tész ta go -
za ta je lö li ki azt a bi zott sá got, amely fel ter jesz ti
a ki tün te tet tek lis tá ját. A bi zott ság, úgy tű nik,
nem tet te le a ga rast egyik épí té szeti stí lus mel -
lett sem, a dí ja zot tak mun kás sá ga igen el té -
rő szel le mi sé gű.
Az 1953-ban ala pí tott és 1992-ben új ra sza -

bá lyo zott  Ybl  Mik lós-dí jat  –  amely  bronz
em lék érem mel, ok le vél lel és pénz ju ta lom mal
jár – a Bel ügy mi nisz té ri um már vány ter mé ben
ad ta át dr. Pin tér Sán dor bel ügy mi nisz ter a dí -
ja zot tak nak: Cser nyus Lő rinc Zol tán nak (Tris -
kell  Kft.), Ele őd Ákos nak (Ho mo Hu ma nus

Kft.), Ge lesz And rás nak (Ge lesz  és  Len zsér
Kft.), Kri zsán And rás nak (Mo dum Épí tész iro -
da Kft.) és Sza bó Ta más Já nos nak (Fin ta és
Tár sai Épí tész Stú dió Kft.). 
Kri zsán And rást, a Mo dum Épí tész iro da

Kft. ve ze tő ter ve ző jét, Ma ko vecz-ta nít ványt,
a Zug lói Evan gé li kus Egy ház köz ség tag ját U.
Nagy Gá bor Ybl-dí jas  épí tész mél tat ta.  A
töb bi kö zött az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem bő ví té sét, va la mint a rév fü lö pi Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont új -
já épí té sét irá nyí tó épí tészt úgy jel le mez te,
hogy  ő  „azon  ke vesek  egyi ke,  akik nek  a
mun kás sá gá ban pél da mu ta tó egy ség ben je -
le nik meg az al ko tás ma gas szin tű gya kor lá -
sa, mű ve lé se, ugyan ak kor a kör nye zet irán -
ti ér zé keny ség”.

d For rás: BM-saj tó
Szö veg: Evan gé li kus.hu

Ybl-díjatkapott
KrizsánAndrásépítész

Mesejátékkalnyertdrámapályázatot
Meg osz tott el ső he lyen végzett Ig nác cí mű me se já té ká val Kö ves di Mik lós Gá bor a ka pos vá ri Csi -
ky Ger gely Szín ház Sch waj da György drá ma pá lyá za tán. Az evan gé li kus hu mo ris ta Sch waj da
György szü le tés nap ján, már ci us 24-én ve het te át a dí jat. 
A ka pos vá ri te át rum má so dik al ka lom mal írt ki – el té rő té ma-, il let ve mű faj meg je lö lés sel – drá -

ma pá lyá za tot. Idén a me se já ték ka te gó ri á ban in dul hat tak a ver seny zők. A meg osz tott el ső dí jat
– a Fábry-show-k szö veg író ja ként is is mert Kö ves di Mik lós Gá bor mel lett – Jám bor Jó zsef, a deb -
re ce ni Cso ko nai Szín ház szí nész-ren de ző je kap ta A há rom de vi áns cí mű me se já té ká ért. 

d Prúsz-in fó
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Az Evan gé li kus Élet tel együtt – éven -
te hat szor – meg je le nő Úti társ új ság
egyik, a kö zel múl tig rend sze re sen je -
lent ke ző ro va ta az Aki lát ta Jé zust cí -
met vi sel te. Az evan gé li u mok ala pos
át ol va sá sa után bi zo nyá ra min den ki
össze  tud ná  gyűj te ni  azo kat,  akik
ta lál koz tak ve le, és név sze rint em lí -
tik is őket az írá sok. A hús vét kor Ba -
rabb ás sza ba don bo csá tá sát ké rő tö -
meg vagy a He gyi be szé det hall ga tó
so ka ság  va ló szí nű leg  még  ezer  és
ezer fő vel gya ra pít ja azok nak a szá -
mát, akik ma guk lát ták a Mes si ást. 
Akik nem ta lál koz tak ugyan sze -

mé lye sen a Meg vál tó val, de is mer nek

olyat, aki ta lál ko zott ve le, jó val tá gabb
kört al kot nak. És min den bi zonnyal
már nem csak zsi dók ról van szó: a
„két em ber nyi tá vol ság ra” lé vők kö -
zött  már  más  né pek  fi ai  is  szép
szám mal elő for dul hat nak, a ke res ke -
dők kö zött min den fé le kép pen. Akár -
csak  a  ró mai  csá szár,  aki  is mer te
Pi lá tust, aki is mer te Jé zust…
Az  1960-as  évek  vé gén  Stan ley

Mil gram kí sér le te  nyo mán  vált  is -
mert té a vi lág nagy sá gát le író „hat lé -
pés tá vol ság” el mé let. Mil gram kí sér -
le té ben a Kan sas ál lam be li Wichita
és a Neb ra ská ban ta lál ha tó Oma ha
te le pü lés két élő sze mé lyét pró bál ta

meg mi nél ke ve sebb lé pés ből össze -
köt ni. A fel adat ab ból állt, hogy a ki -
in du ló vá ros ta lá lom ra ki vá lasz tott la -
kó i nak egy le ve le ző la pot kel lett to -
váb bí ta ni uk egy olyan sze mély nek,
aki  vél he tő en  is mer he ti  a  cél sze -
mélyt. Va jon hány lé pés ben ér cél ba
a le ve le ző lap? – ez volt a meg vá la szo -
lan dó kér dés. No ha ko ráb ban szá zas
nagy ság rend re tip pel tek, az el ső lap
mind össze  két  lé pés ben  el ju tott  a
ren del te té si he lyé re, az összes ered -
mé nyes kül dést figyelembe véve pe -
dig 5,5-es át lag jött ki.
Ke ve sen tud ják, hogy ez zel az el -

mé let tel Ka rin thy Fri gyesmár 1929-
ben,  Lánc sze mek
cí mű no vel lá já ban
el ját szott: ő ak ko -
ri ban a föld más -
fél mil li árd la ko sát
öt  lánc sze men át
össze tud ta köt ni.
Ér de kes  kér dés,
hogy  va jon  az  ő
írá sát ol vas hat ta-e
Er dős Pál, a  ké -
sőbb  az  Egye sült
Ál la mok ban  dol -
go zó  ma te ma ti -
kus,  aki nem csak
há ló za tok ku ta tá -
sá val fog lal ko zott,
de több mint ezer -
öt száz pub li ká ci ó -

ja ré vén az egyik leg ter mé ke nyebb új -
ko ri ma te ma ti kus sá vált. A ró la el ne -
ve zett Er dős-szám egé szen ér de kes
fo gal mat ta kar: a töb bi ma te ma ti kus -
nak a társ szer ző sé gek ré vén Er dős -
től  mért  tá vol sá gát.  Vagy is  azok,
akik ve le együtt ír tak cik ket, egy tá -
vol ság ra  van nak,  akik  Er dős  egyik
társ szer ző jé vel pub li kál tak kö zö sen,
ket tő re, és így to vább.
A há ló za tok ku ta tá sát szol gál ta a

Ke vin Ba con szí nész ne vé vel fém jel -
zett  já ték  is.  Há rom  egye te mis ta
kezd te el 1994-ben Hol ly wood al ko -
tó i nak Ke vin Ba con től mért tá vol -
sá gát meg ha tá roz ni az zal a fel ki ál -

tás sal,  hogy  ez  a  szí nész  je len ti  a
film gyár tás köz pont já nak kö zép pont -
ját.  Az  In ter net Movie Da ta ba se
(imdb.com) ada ta it fel hasz nál va ki -
szá mí tot ták azt is, hogy Hol ly wood
szí né szei 2 és 3 kö zöt ti  tá vol ság ra
van nak egy más tól, vagy is rend kí vül
jól lát szik, hogy egy adott kul tu rá -
lis kö zeg ben ezek a tá vol sá gok nagy -
já ból fe le ak ko rák, mint a vi lág tel jes
la kos sá gá ra igaz nak mond ha tó hat
lé pés. A nép sze rű Twit ter mikrob -
log-szol gál ta tás  sta tisz ti kái  ar ról
szá mol nak be, hogy a fel hasz ná lók
át la go san 3,43 lé pés tá vol ság ra van -
nak egy más tól.
Ér de kes len ne egy pil lan tást vet -

ni ar ra, hogy az evan gé li kus egy ház
tag ja i nak át la gos tá vol sá ga mek ko -
ra. A mis kol ci gyü le ke ze ti tag is me -
ri a lel ké szét, aki is me ri a püs pö két,
aki a má sik püs pö köt, aki a sa ját lel -
ké szén ke resz tül van össze kö vet ve
pél dá ul az óvá ri gyü le ke zet tag já val.
És vél he tő en ez len ne a leg hosszabb
út. A kér dés, hogy va jon mek ko ra az
át lag. A gyü le ke ze tek kö zöt ti kap -
cso la tok mek ko rá ra rö vi dí tik le ezt
az utat?
Ez per sze nem csak já ték a szá mok -

kal, ha nem tény leg el gon dol koz ta tó
in for má ció. A ko ráb ban már em le ge -
tett Ke vin Ba con 2007-ben in dí tot -
ta Six Deg rees.org ol da lát, amely ép -
pen a vi lág ki csi sé gé re hív ja fel a fi -
gyel met: mi vel a vi lág a ki csi, és a leg -
több  tá mo ga tás ra  szo ru ló  em ber
csak pár lé pés re van tő lünk, ezért fe -
le lős sé günk van ab ban, hogy se gít -
sünk  raj tuk.  Kez de mé nye zé sé hez
szá mos hol ly woo di szí nész is csat la -
ko zott, és az ol dal a mai na pig nép -
sze rű azok kö ré ben, akik ki sebb fel -
aján lá sok kal sze ret nék se gí te ni em -
ber tár sa i kat. 
Pél da ként  na gyon  is  ins pi rá ló…

g Nagy BEn cE

Kicsivilágunk
e g YH áZ é S Vil ág H álÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

nyá ri kán tor kép ző tan fo lya mok

A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel vár ja a kán to ri szol -
gá lat ra ké szü lő ket az idei nyá ri bent la ká sos tan fo lya mok ra. A tan fo lya -
mok idő pont jai és ve ze tői:
Jú ni us 21. – jú li us 7. – Ben ce Gá bor.
Jú li us 12–28. – Né meth Sán dor.
Jú li us 31. – au gusz tus 16. – Ker tész Bo tond.
Je lent kez ni le vél ben (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.) vagy e-mail ben (kan -

tor ke p zo@cit ro mail.hu) le het. Kér jük, hogy a je lent ke zés hez mel lé kel -
je nek lel ké szi aján lást és rö vid ze nei élet raj zot. A tan fo lya mok kal kap -
cso la tos tud ni va lók ról a részt ve vő ket kü lön ér te sít jük. To váb bi in for má -
ció a Kán tor kép ző In té zet hon lap ján (http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu)
ta lál ha tó. 

Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 25.

h i r d e t é s

A Női Misszi ói Szol gá lat női hét vé gét tart má jus 17–20. kö zött Rév fü -
lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban Élet re re mény
cím mel. A prog ram csü tör tö kön va cso rá val kez dő dik, és va sár nap ebéd -
del  ér  vé get.  A  szom ba ti  prog ram  rész vé tel  a  Dé li  Egy ház ke rü let
misszi ói nap ján Bony há don.
Sze re tet tel hív juk az ér dek lő dő ket. Je lent kez ni má jus 1-jé ig le het. Pos -

ta cím: MEE Női Misszió, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; e-mail: mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu; mo bil: 20/824-2791.

h i r d e t é s

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
áp ri lis 12-én, 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: Me lis Or so lya.
Elő adás: Ho gyan vég zem a nem lel ké szi szol gá la to mat az egy há zam -

ban/gyü le ke ze tem ben? – Bőj tös At ti la.

A De ák té ri temp lom ban áp ri lis 1-jén és 7-én 18 óra kor a Lu the rá nia ének -
kar és a Wei ner–Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok elő ad ják J. S. Bach Já nos-
pas si ó ját.
Köz re mű köd nek: Zá do ri Má ria (szop rán), Schöck Ata la (alt), Me gye -

si Zol tán (te nor), Berczelly Ist ván (Jé zus), Jekl Lász ló (basszus), Do bozy
Bor bá la (csem ba ló), Me kis Pé ter (or go na).
Ve zé nyel: Kamp Sa la mon.

h i r d e t é s

b Március eleje óta invitál újra
időutazásra a németországi
Pforzheim mellett az érzékek
elmélkedősparkja(Sinnenpark).
Itttekinthetimeg,élhetiátalá-
togatóaztakiállítást,amelynek
témacímeTalálkozásokJézus-
sal.ABadeniTartományiPro-
testánsEgyházvédnökségével
berendezettpark„attrakciója”
azinteraktívösszeállítás,amely
végigvezetilátogatóitJézuséle-
ténekfőállomásain.

Az él mény től jé zu sig
Le gyen szó a ká nai me nyeg ző ről, a
gyer me kek meg ál dá sá ról vagy akár a
vi har le csen de sí té sé ről, Jé zus a leg -

kü lön bö zőbb hely szí ne ken és módon
ta lál ko zott a ko ra be li em be rek kel, s
min de nütt  úgy  szólt,  cse le ke dett,
mint  aki nek  ha tal ma  van.  Lutz és
Ann et te Barth azért ter vez te meg és
épí tet te  ki  az  el mél ke dés  park ját,
hogy  eze ket  az  ese mé nye ket  él -
mény sze rű vé, át érez he tő vé te gye a
ma, két ezer év vel ké sőbb élő em be -
rek szá má ra is.
Egy va la mit azon ban nem le het a

leg sok ol da lúbb tech ni ká val sem élő -
vé  ten ni:  ma gát  Jé zust,  aki ről  az
egész él mény park szól. Fe lé je for dít -

ha tó a lá to ga tó ér dek lő dé se, fi gyel -
me,  de  ő  él ménnyé  a  Szent lé lek
köz ve tí té sé vel  lesz.  Re mél he tő leg
ez a bel ső ta lál ko zás is meg ada tik rá -
adá sul a  lá to ga tók nak – mond ja a
Barth há zas pár.
Min den eset re  amit  az  ér zé ke -

ken, a lá tás-hal lás-ta pin tás-íz le lés
csa tor ná in át az egy ko ri vi lág ból ma
em ber kö zel be le het hoz ni, azt kí nál -
ja hús vét előtt négy hé ten át a bib li -
ai él mény park Kö nigs bach ban, Pforz -
he im mel lett. „Az egyes ál lo má so kon
igyek szünk a lá to ga tók nak azt nyúj -
ta ni, amit Jé zus egy ko ron nyúj tott,
fel mu tat ni  ne kik  a  Mes ter rel  tör -
tént ta lál ko zá sok lé nye gét, il let ve a
vál to zá so kat,  ame lye ket  ki ben-ki -
ben e ta lál ko zá sok elő idéz tek” – nyi -
lat koz ta Ann et te a saj tó nak. 

A hang imi tá ci ó tól a krisz tus-
imi tá ci ó ig, -kö ve té sig
„Saj nos ma egy re ke ve seb ben ol vas -
sák a Bib li át, Is ten Igé jét így az el mél -
ke dés, il let ve az ér zé kek s az in ter ak -
ti vi tás se gít sé gé vel hoz zuk kö ze lebb
a lá to ga tók hoz” – mond ja Lutz Barth,
a kö nigs ba chi pro tes táns gyü le ke zet
di a kó nu sa. „Ilyen mó don re mél he tő -
leg olya no kat is meg tu dunk szó lí ta -
ni,  akik nek  sem mi  kö zük  sincs  a
hit hez” – foly tat ja lel ke sen. 
„Oly annyi ra igye kez tünk ügyel ni

a tör té nel mi hű ség re, a va ló ság sze -
rű ség re,  hogy  a  ku lisszák  kö zött

még  a  hát tér za jok,  a  la ko dal mas
ze ne is meg szó lal, a nász nép han gos -
ko dá sát is imi tál juk.” Per sze is mét
csak  nagy  kér dés,  hogy  a  han gok
imi tá ci ó já tól mi kor és ho gyan jut nak
el a lá to ga tók az iga zi Hang, a meg -
vál tó Szó, az is te ni Ige meg hal lá sá -
ig, kö ve té sé ig. 

idő uta zás az „élő já szol hoz” 
és a ge cse má né-kert hez
Az el múlt évek ben Lutz és Ann et -
te Barth már si ke re sen s fő ként ál -
dá so san  va ló sí tot t  meg  ha son ló
pro jek te ket. 2005-ben a rus ti Eu ró -
pa-park ban  ren dez tek  be  hús véti
ker tet, ame lyet har minc ezer lá to ga -
tó  ke re sett  fel.  S  a  projekt gaz dák
nem ki fo gá sol ták, ha va la ki ha za vit -
te az ötletet, le má sol ta a kez de mé -
nye zé sü ket. En nek a bib li ai, pon to -
sab ban új szö vet sé gi él mény park nak
az öt le te, han gu la ta, íze-za ma ta is el -
vi he tő.
A hús vé ti kert tíz stá ci ón ke resz -

tül ve ze ti a lá to ga tó kat Jé zus nyo má -
ban. A je ru zsá le mi be vo nu lás sal in -
dul, s az egyes hely szí nek a pász ka -
va cso rán át, a Ge cse má nén ke resz -
tül  a  nagy hét  min den  ese mé nyét
fel idé zik. A fel tá ma dás ese mé nyét a
„be jár ha tó,  meg lá to gat ha tó”  sír ral,
majd  a  Fel tá ma dott  ün nep lé sé vel
hoz zák kö ze lebb az ér dek lő dők höz,
vé gül egy híd je le net kap csol ja össze
a lá tot ta kat a mai élet tel. 

(Ka rá csony  előtt  ha son ló  fel fo -
gás ban  ren dez ték  be  a  bib li ai  él -
mény park ban az Élő já szol el ne ve zé -
sű idő uta zást.)

„Se gí tünk a kü szö big el jut ni”
A  Sin nen park  öt le te  és  a  pro jekt
1999-ben szü le tett meg a Barth há zas -
pár szí vé ben. Elő ször a hús véti kert
va ló sult meg a lin ken hei mi pro tes táns
gyü le ke zet ben, majd 2005-től a Ba -
de ni Tar to má nyi Pro tes táns Egy ház
vál lal ta a prog ram gaz da fel ada tát és
fe le lős sé gét. A kü lön bö ző idő uta zá sok
so rán ed dig kö zel két száz ön kén tes
gyü le ke zeti mun ka társ se géd ke zett a
lá to ga tók nak, hogy mi nél tel je sebb él -
ménnyel tá voz za nak.
„Az a cé lunk, hogy az ér zék szer -

vek re és az ér zel mek re ha tó, in ter ak -
tív uta zás ré vén mi nél több em bert
be von junk a Bib lia vi lá gá ba, vonz -
zunk Jé zus Krisz tus kö ze lé be. A sze -
mé lyes  dön tést  az tán  ki-ki  ma ga
hoz za meg a bel ső szo bá já ban. Mi a
kü szö big  igyek szünk kí sér ni a ma -
gunk mód ján a lá to ga tó kat” – mond -
ja Lutz Barth. 
Ez zel  a  lát vá nyos  ige hir de tés sel

már sok szim pa ti zánst si ke rült sze -
rez ni ük  Jé zus  sze mé lyé nek,  ügyé -
nek: leg utóbb har minc ez res lá to ga -
tó se re get. S ki tud ja, há nyat a mint -
egy tíz éven át, ami óta a ke resz tyén
ün ne pek hez kap cso ló dó idő uta zá sa -
i kat szer ve zik. Re mél he tő leg az evan -
gé li um,  a  Bib lia  vi lá gá val  va ló  él -
mény sze rű ta lál ko zás mé lyebb el kö -
te le zett sé get is te rem az oda lá to ga -
tók éle té ben. Így le gyen!

g Dr. BékEfy Lajos

Bibliaiélménypark
Ér zé kek re ha tó, in ter ak tív uta zás a Szent írás vi lá gá ban

meg hí vó

A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ban áp ri lis 2-án, hét főn 18 órá -
tól J. Haydn I. N. R. I. cí mű mű vét hall gat hat ják meg az ér dek lő dők a nagy -
he ti ige hir de tés-so ro zat ré sze ként. Min den kit sze re tet tel vá runk.

h i r d e t é s
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VASÁRNAP

10.05/m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.15/m1
A Bib lia a ma gyar 
kép ző mű vé szet ben
10.30/m1
Re for má tus ma ga zin
11.00/m1ésm2
Vi rág va sár na pi evan gé li kus
is ten tisz te let
14.00/Bartókrádió
Kri ti kus fül lel
Bach: Ich habe ge nug 
– BWV 82. (kan tá ta)
19.35/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: 
Bach: Má té-pas sió 
– BWV 244.
20.30/m2
Ju li a nus
(ma gyar tör té nel mi film,
1991) (74’)

HÉTFŐ

10.40/m2
Elő re!
(ma gyar film, 2002) (79’)
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: 
Jo hann Se bas ti an Bach
Vi rág va sár nap
16.45/PaxTv
Szár nyas ol tá rok
(is me ret ter jesz tő film)
19.30/Kossuthrádió
Idő fu tár (foly ta tá sos hang já ték)
21.12/Bartókrádió
Hang Já ték Tér
Ör kény Ist ván: Tó ték
23.00/Rádió17(Budapest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ra dio17.hu)
0.10/m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

KEDD

6.15/MagyarKatolikus
Rádió
Szent Ágos ton val lo má sai
14.30/PaxTv
Pi lá tus
(kon cert film)
18.30/MezzoTv
Bach: 
Mag ni fi cat és Hús vé ti ora tó ri um
20.40/m1
Hó bor tos sze re lem
(ame ri kai drá ma, 2005) (95’)
21.05/DunaTv
A jö vő kez de te
(ame ri kai já ték film, 2000)
(119’)
21.20/DunaWorld
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
23.50/m1
A rej té lyes 20. szá zad
Kun Mik lós tör té nel mi 
mű so ra

SZERDA

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: Is me ret len szer ző: 
Em lé kez zél meg ró lam,
Uram!
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
21.00/PaxTv
Ke resz tény pészah vagy zsi dó
hús vét? (be szél ge tés so ro zat)
21.30/m1
Pesty Fe ke te Do boz
Pesty Lász ló do ku men tum -
mű so ra
22.55/DunaWorld
Ba la to ni uta zás
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Vár ál lott, most kő ha lom…

CSÜTÖRTÖK

12.05/Bartókrádió
A Capel la Sa va ria 
hang ver se nye
Fasch: Pas sio Jesu Ch ris ti 
– Szent Já nos evan gé li u ma
nyo mán
14.00/Bartókrádió
A hét ze ne szer ző je: Jo hann
Se bas ti an Bach
Já nos-pas sió
20.00/DunaTv
Kul ti kon
(kul tu rá lis ma ga zin mű sor)
21.05/DunaTv
Is ten hoz ta, őr nagy úr!
(ma gyar já ték film, 1969) (96’)
22.45/DunaTv
Mü pArt
Bach: Má té-pas sió
23.05/DunaWorld
Egy ha zá ban élünk
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Bu da pest

PÉNTEK

10.04/Kossuthrádió
Re for má tus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Bu da pest ről
Igét hir det: dr. Sza bó Ist ván
püs pök
12.05/Bartókrádió
Az MR Szim fo ni ku sok 
hang ver se nye
Ben ne: 
Haydn: A Meg vál tó hét sza va
a ke reszt fán
13.30/m1
Pas sió
Mun ká csy Mi hály Tri ló gi á ja
14.06/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Sza lai Zol tán 
le ány fa lui plé bá nos
18.55/m2
Nagy pén te ki re for má tus 
is ten tisz te let
23.40/DunaTv
A ki len ce dik órá ban 
– Nagy pén te ki gon do la tok

SZOMBAT

5.50/m2
Az Ótes ta men tum
(olasz rajz film so ro zat)
6.25/DunaTv
Nagy szom ba ti kör me ne tek 
ré gen és most
(ma gyar do ku men tum film)
11.00/m1
Tér és idő ke reszt jén
Hús vét a mű vé sze tek ben
14.35/DunaTv
Jé zus (an g.–fr.–né m.–ol. film)
15.06/Kossuthrádió
Ma gyar or szág–Bra zí lia 
fér fi kézilabda 
olim pi ai se lej te ző mér kő zés
20.10/m1
Ben Hur
(an gol–né met–spa nyol–
ka na dai té vé film, 2010) (91’)
21.04/Kossuthrádió
A kis her ceg
Sa int-Exu péry re gé nyé nek
rá dió vál to za ta

VASÁRNAP

9.06/Kossuthrádió
Stá ci ók
Ke reszt út a pi lis vö rös vá ri
temp lom ban
9.15/m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.45 / m2)
10.04/Kossuthrádió
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se Sop ron ból
Igét hir det: He ge dűs At ti la
igaz ga tó lel kész
11.00/DunaTv
Hús vé ti re for má tus 
is ten tisz te let köz ve tí té se 
Kö rös fő ről
18.45/m1
„Imád sá gos ha ran go zás sal…”
Pet rás Má ria éne kes-
ke ra mi kus mű vész port ré ja
20.00/DunaTv
Quo va dis?
(ame ri kai já ték film, 1951)
(165’)

Va sár nap (áp ri lis 1.)
Nézd, én ma ál dást és át kot adok elé tek. Ál dást, ha hall gat tok az Úr nak, Is te -
ne tek nek a pa ran cso la ta i ra. De át kot, ha nem hall gat tok az Úr nak, Is te ne tek -
nek a pa ran cso la ta i ra. 5Móz 11,26–28 (Mt 13,45–46; Jn 12,12–19; Fil 2,5–11;
Zsolt 88) A vá lasz tás, a dön tés ké pes sé ge em ber vol tunk nagy aján dé ka. Az
is ten kap cso la tunk ban is sze re pe van. Hi szen Atyánk nem kény sze rít, ha nem
en ged vá lasz ta ni. Sőt se gít a dön té se ink ben. Leg in kább az zal, hogy igé jén ke -
resz tül kap cso lat ban le he tünk ve le. Az előt tünk ál ló nagy hét szen ve dés tör té -
ne té ben is fel tá rul hat előt tünk Jé zus egy ér tel mű vá lasz tá sa: az Atya aka ra ta
le gyen meg, ne az övé. És mennyi ál dás for rá sa lett ez az el ha tá ro zá sa!

Hét fő (áp ri lis 2.)
Szív ből örül je nek, akik ke re sik az Urat! Zsolt 105,3 (Lk 24,5; Róm 5,6–11; Mk
14,53–65) Is ten ke re sé se sok szor in kább meg ter he li, űzöt té te szi min den nap -
ja in kat, mint sem öröm mel töl ti el éle tün ket. Még is fel sza ba dul ha tunk ter -
he alól az iga zi öröm re. Hi szen nemcsak mi ke res sük őt, ha nem ő is ke res
min ket. Ezért jött a föld re Krisz tus ban. Ígér te, hogy ke re sé sünk nem lesz hi -
á ba va ló: aki Jé zust lát ja, az Atyá val ta lál ko zik. Ő rá adá sul nyi tott szí vű, ma -
gát meg is mer te tő, ránk vá ra ko zó Is ten.

kedd (áp ri lis 3.)
Szól ja tok Je ru zsá lem szí vé hez, és hir des sé tek ne ki, hogy le telt rab sá ga, meg bűn -
hő dött bű né ért. Ézs 40,2 (1Pt 2,24; Jób 38,1–11; 42,1–6; Mk 14,66–72) Min dent
meg le het szok ni. Azt is, hogy az em ber le hor gasz tott fej jel jár, nem mo so lyog,
be le tö rő dik sor sá ba, nem re mény ke dik. Is ten vi gasz ta lá sa, meg le pe té se ép pen
az, hogy a meg vál toz tat ha tat lan nak lát szó el bu kás ból is le het sza ba du lás. Nem
csak a fü lün kig, a szí vünk mé lyé ig ha tó az öröm hír: Is ten vé get vet a ha lál nak,
erő sebb a go nosz nál, na gyobb a szí vünk nél. Hús vét haj na la szá munk ra is az
új élet kez de te.

Szer da (áp ri lis 4.)
Is ten bé kes sé ge, mely min den ér tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí ve te ket
és gon do la ta i to kat a Krisz tus Jé zus ban. Fil 4,7 (4Móz 6,26; Ézs 26,20–21;
Mk 15,1–15) Jé zus szen ve dé sé nek ese mé nyei nem csak az em ber Is ten el le -
ni ag resszi ó já ról, ha nem a ben nün ket őr ző Is ten ere jé ről is val la nak. A tes -
ti-lel ki szen ve dés min den kö rül mé nyek kö zött bé kes sé gün ket meg pró bá ló
ál la pot. Jé zus úgy vi sel te a ter he it, hogy nem lá zadt, nem szit ko zó dott, nem
fe nye ge tő zött bosszú val, nem vált sze re tet len né. Meg ta pasz tal ta Is ten bé -
kes sé gét a bé két len ség re okot adó kö rül mé nyek kö zött. Ugyan er ről az erős
őr zés ről le het nek ál dott ta pasz ta la tai a Krisz tus ba ka pasz ko dók nak.

nagy csü tör tök (áp ri lis 5.)
Az Úr Jé zus azon az éj sza kán, ame lyen el árul ta tott, vet te a ke nye ret, há lát
ad va meg tör te, és ezt mon dot ta: „Ve gyé tek, egyé tek, ez az én tes tem, amely ti -
é ret te tek meg tö re tik, ezt cse le ked jé tek az én em lé ke ze tem re.” Ha son ló kép pen
vet te a po ha rat is, mi u tán va cso rál tak, és ezt mond ta: „E po hár amaz új szö -
vet ség az én vé rem ál tal, ezt cse le ked jé tek, va la mennyi szer isszá tok az én
em lé ke ze tem re.” 1Kor 11,23–25 (Neh 9,31; Jn 13,1–15/34–35/; 1Kor 11,23–26;
Mk 15,16–23) Jé zus föl di ta lál ko zá sa i ban kü lö nö sen hang sú lyo sak vol tak az
asz tal kö zös sé gek. Sok szor ven dég ként is há zi gaz dá vá lett. Az ál tal, hogy ő
ma ga volt az is ten éh sé get, sze re tet éh sé get csil la pí tó ke nyér. Asz ta lá hoz hív
ma is, hogy üres sé gün ket be tölt se.

nagy pén tek (áp ri lis 6.)
Fa la id ra, Je ru zsá lem, őrö ket ál lí tot tam. So ha ne hall gas sa nak, se nap pal, se
éj jel! Ézs 62,6 (1Kor 15,3–4; Jn 19,16b–30; 2Kor 5,/14b–18/19–21; Mk 15,24–41)
Az őrök a fa la kon be lül lé vő ket vi gyáz zák. Jé zus Je ru zsá lem fa la in kí vül szen -
ve dett. Is ten így ad ta tud tunk ra, hogy nem csak ber ke ken be lü li e ket őriz,
ha nem min den ki nek szól a meg vál tás evan gé li u ma. Ne is hall gas sa nak az
öröm hír vi vők, hogy Is ten di csé re té vel le gyen te le a föld!

nagy szom bat (áp ri lis 7.)
A he gyek meg szűn het nek, és a hal mok meg inog hat nak, de hoz zád va ló hű sé -
gem nem szű nik meg, és bé kes sé gem szö vet sé ge nem inog meg – mond ja kö nyö -
rü lő Urad. Ézs 54,10 (Jn 14,27; JSir 3,51–62; Mk 15,42–47) Nagy szom bat ha -
lá los csend je Is ten rej tő zé sé nek, de tit kon új já te rem tő ha tal má nak csönd je is.
Jé zus ta nít vá nyai va ló ban úgy él ték át eze ket a na po kat, mint akik nek lá ba alól
ki csú szott a biz tos ta laj. Mint föld ren gést, amely ben a meg in gat ha tat lan nak
tű nő is bi zony ta lan ná vá lik. Is ten azon ban min den bi zony ta lan ság ban a he -
lyén, az az mel let tünk van. Meg in gat ha tat lan irán tunk va ló hű sé gé ben. Aho -
gyan ott volt Dá ni el lel a tü zes ke men cé ben vagy Jó nás sal a cet hal gyom rá ban,
úgy tar tot ta Jé zust a ha lál ban is. Föld csu szam lá sa ink ide jén és a vég ső ha lál -
ba ha nyat lá sunk kor ben nün ket is őriz az új já te rem tés re.

g CsEr há ti né Sza bó Iza bEl la

Újnap– újkegyelemHÍREK,
HIRDETÉSEK

VASáRNAPTóLVASáRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 1-jétől április 8-áig

Min den kit sze re tet tel hí vunk nagy he ti Ta izé-ima- és -ének együtt lé te -
ink re a kő bá nyai evan gé li kus temp lom ba (Bu da pest X., Ká pol na u. 14.).
Az al kal mak áp ri lis 2-ától 4-éig 18 óra kor kez dőd nek.

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

Az Ode on-Lloyd mo zi ban mű kö dő Egy csepp em ber ség – Ode on film -
klub áp ri lis 5-én 17.30-kor A pro ven ce-i fű sze res cí mű al ko tás ve tí té sé -
vel foly ta tó dik. 

Éric Gui ra do film jé nek fő hő se An toine, aki hosszú idő után ap ja be -
teg sé gé nek hí ré re tér vissza pro ven ce-i szü lő fa lu já ba. Kény te len-kel let -
len át ve szi az öreg üz le tét, egy la kó ko csi ba épí tett, moz gó élel mi szer bol -
tot, és ta nyá ról ta nyá ra ván do rol ve le. A nagy vá ros ban el töl tött évek után
a fa lu si élet örö me it las san fel fe de ző fér fi mo gor va sá gát a mel lé sod ró -
dó, élet vi dám Claire old ja, aki nek gyö nyö rű mo so lya nem csak a ve vő -
ket csa lo gat ja vissza, de a sze re lem ígé re tét is ma gá ban hor doz za. 
A ve tí tés után a mo zi te rem ben ez út tal is üdí tő vel, po gá csá val és sze -

re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt. A jegy ár egy sé ge sen 800 Ft. 
Cím: Bu da pest XI II., Hol lán Er nő u. 7. (A Já szai Ma ri tér től egy perc re.)
Rész le tes in for má ció: www.ode onl loyd.com vagy 30/902-8669 (Ra dos

Pé ter).

nagy csü tör tö ki ze nés
áhí tat a de ák té ri

temp lom ban

Áp ri lis 5-én 19.30–21.00 kö zött
a De ák té ri temp lom ban a Ko rál-
szi get együttes (De recs kei And rás,
Hu szák Zsolt, Né meth Ta más,
Smi dé li usz Gá bor) Ve lem ván do -
rol… cí mű le me zét mu tat ja be;
igét hir det Gáncs Pé ter püs pök;
majd  Gryl lus Dá ni el, Hal mos
Bé la, Fe ren czi György és a Rac -
ka jam elő adá sá ban  el hang zik:
Pál apos tol – Da lok Pál le ve lei
sze rint.

h i r d e t é s

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

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,  a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

h i r d e t é s


