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„A kol lek tív bű nös ség el ve a 20. szá zad ban a kü lö -
nösen szé gyen tel jes po li ti kai kel lé kek kö zé tar to zott,
amely re ke resz tyén teo ló gi ai és eti kai ala pon 
csak tel jes meg ve tés sel és el uta sí tás sal te kint he tünk.”

A kitelepített magyarországi 
németekre emlékeztek f 5. oldal

„Ko lozs vá ron ta nu ló, il let ve ott élő 
evan gé li kus egye te mis ta fi a ta lok szer ve ze te 
a Col le gi um Lu the ra ni cum, me lyet ala pí tói az zal 
a cél lal hoz tak lét re, hogy a kö zös ke resz tyén 
ér té ke ket lu the rá nus for má ban él jék meg.”

Zarándoklat a forráshoz f 13. oldal

Asztalközösség f 3. oldal
Nemzeti ünnep határtalanul f 6. oldal
Liturgikus teológia ma f 7. oldal
Nagyheti stációk f 8–9. oldal
Kihez tartozol? f 11. oldal
Sebezhetővé lenni f 12. oldal

„Fe renc pá pa te hát egy ki csit a mi énk is. 
Hadd ne le gyen a 21. szá zad ban eret nek ség
ezt ki je len te ni! A ma gam ré szé ről jó ér zés sel
tölt el, hogy le het, de nem fel tét le nül kell
min den ben azo no sul nom ve le.”

Mire elég tizennégy óra? f 3. oldal

g Vég he lyi An tal

Lu kács evan gé li u ma sze rint Jé zus a
vi rág va sár na pi be vo nu lás al kal má val
mond ja az őt ho zsan ná val fo ga dó Je -
ru zsá lem ről: „Bár fel is mer ted vol na
ezen a na pon te is a bé kes ség re ve ze -
tő utat! De most már el van rejt ve a
sze me id elől. Mert jön nek majd re ád
na pok, ami kor el len sé ge id sán cot
húz nak kö rü löt ted, kö rül zár nak, és
min den fe lől szo ron gat nak; föld re ti -
por nak té ged és fi a i dat, akik ben ned
lak nak, és nem hagy nak be lő led kö -
vet kö vön, mert nem is mer ted fel
meg lá to ga tá sod ide jét.” (Lk 19,42–44)
A sza már há ton be vo nu ló Jé zus Je -

ru zsá lem la kó i nak a bé kes ség re ve ze -
tő utat mu tat ta meg. De  a  vá ros –
ame lyet a ben ne lé vő szen tély mi att az
Is ten vá ro sa ként is em le get tek – nem
is mer te föl meg lá to ga tá sa ide jét. Pe -
dig Je ru zsá lem la kói na gyon is vár ták
az Úr lá to ga tá sát! Vár ták Ézsa i ás pró -
fé ci á já nak  be tel je sü lé sét:  „Ma gas
hegy re menj föl, ki öröm hírt vi szel
Sion nak, ki álts erős han gon, ki öröm -
hírt vi szel Je ru zsá lem nek! Ki álts, ne félj!
Mondd Jú da vá ro sa i nak: Itt van Is te -
ne tek! Az én Uram, az Úr jön ha ta lom -
mal, kar ja ural ko dik.” (Ézs 40,9–10) 
Je ru zsá lem la kói azon ban nem is -

mer ték fel Jé zus ban a ha ta lom mal ér -
ke ző Urat. Pe dig ak kor ta lál tak vol -
na rá a bé kes ség út já ra, ha mint ki -
rá lyuk hoz, hoz zá csat la koz nak. Ehe -
lyett úgy te kin tet tek rá, mint aki nek
sem mi ha tal ma sincs. Ké sőbb sér tés -
nek vet ték, amit a ke resz ten a Pi lá -
tus ál tal Jé zus fe je fö lé té te tett táb lán
ol vas hat tak: „A ná zá re ti Jé zus, a zsi -
dók ki rá lya”.
Pe dig  a  vá ros ba  ér ke ző  és  nem

sok kal ké sőbb a ke reszt re in du ló Jé -
zus va ló ban az a ha tal mas Úr volt,
aki ről Ézsa i ás jö ven dölt. A vá ros la -
kói  azon ban  más ként  gon dol kod -
tak a ha ta lom ról. Azt gon dol ták, a
ha ta lom a ró mai lé gi ó ké és a csá szár
hely tar tó jáé, aki nek csak egy sza vá -
ba ke rül, hogy bár kit ke reszt re fe szít -
tes sen. Akit vi szont ke reszt re le het
von szol ni, an nak nincs sem mi ha tal -
ma. Azt gon dol ták, ha Jé zus len ne az
iga zi Mes si ás, ak kor ő fe szí te né ke -
reszt re Pi lá tust és a ró ma i a kat. 
A vi rág va sár nap ho zsan ná val fo -

ga dott  kü lö nös  bé ke me net  nagy -
pén te ken  a Gol go tá ra  ve ze tő  úton
foly ta tó dik. Mert so ha nem a má so -
kat ke reszt re von szo lók jár nak a bé -
kes ség re ve ze tő úton, ha nem azok,
akik – bár len ne ha tal muk, hogy el -
ke rül jék – hagy ják, hogy ke reszt re
von szol ják őket. 
Je ru zsá lem  la kói  azt  gon dol ták,

hogy harc ban áll nak a ró ma i ak kal, de
bé kes sé gük van Is ten nel. Va ló já ban
Is ten nel áll tak harc ban, anél kül hogy
en nek tu da tá ban let tek vol na. 
Mint egy negy ven év vel ké sőbb Ti -

tus lé gi ói tel je sí tet ték be vég ze tü ket,
ami ab ból eredt, hogy vi rág va sár nap
a  bé kes ség  út ját  el vé tet ték.  A  ke -

reszt re in du ló Krisz tus ban nem is mer -
ték fel az őket meg lá to ga tó ha tal mas
Is tent, ha nem szem be for dul tak ve le,
és el ve tet ték, mi vel – vá ra ko zá suk kal
el len tét ben – nem hir de tett har cot a
ró ma i ak el len. 
Is ten  új szö vet sé gi  né pé nek,  az

egy ház nak két ezer éves tör té nel me
so rán  sok olyan ve ze tő je  volt már,
aki re úgy te kin tet tek, mint „aki az Úr

ne vé ben jön”, hogy az egy ház ha jó ját
a vi har ból csen des és bé kés vi zek re
kor má nyoz za. Vol tak köz tük, aki ket
– a szó kép le tes ér tel mé ben – ké sőbb
ke reszt re  fe szí tet tek. Meg te het ték,
mert a vi rág va sár nap sza má ron ér ke -
ző ha tal mas Úr hoz ha son ló an nem
ren del kez tek vi lá gi fegy ver zet tel, ha -
nem  csak  a  Szent lé lek  ha tal má ra
ha gyat koz va, az ige ere jé vel kor má -
nyoz ták Is ten rá juk bí zott nyá ját. 
De vol tak olya nok is, akik a vi lá gi

ha ta lom esz kö ze i nek hasz ná la tá tól
sem vissza ri ad va – szin tén kép le tes
ér te lem ben –, si et ve ke reszt re fe szí -
tet tek  min den kit,  aki  a  leg cse ké -
lyebb mér ték ben is el lent mert mon -
da ni ne kik. Te vé keny sé gük nyo mán
mély  és  fá jó,  em be ri  igye ke zet tel
be gyó gyít ha tat lan  sza ka dá sok  ke -
let kez tek az egy ház menny ben meg -
di cső ült Fe jé nek, a Krisz tus nak föl -
di tes té ben. 
Ró mai ka to li kus test vé re ink a na -

pok ban  vá lasz tot ták meg  Ró ma  új
püs pö két, Fe renc pá pát, aki a lé lek szá -
mát te kint ve leg na gyobb ke resz tény
egy ház el ső szá mú ve ze tő je lesz az el -
kö vet ke ző idők ben. Ma még nyi tott
kér dés,  hogy  kor mány zá sa  alatt  a
sok fé le  vál ság gal  küz dő  na gyob bik
test vér egy há zunk meg ta lál ja-e és vál -
lal ja-e a vi rág va sár nap sze lí den ér ke -
ző és Is ten aka ra tá nak en ge del mes -
ked ve a ke reszt fe lé in du ló Krisz tus
bé kes ség re ve ze tő út ját, amely ma is
az Is ten nel va ló meg bé ké lés, a va ló -
di bé kes ség egyet len út ja. 

A szer ző evan gé li kus lel kész, az Evan -
gé li kus Élet A va sár nap igé je ro va tá -
nak ve ze tő je

Kü lö nös bé ke me net

A zsú fo lá sig meg telt ká pol ná ban az
ün ne pé lyes ség  és  az  össze tar to zás
tu da ta olyan lég kört te rem tett, amely -
ben a sok szor sze mé lyes hang vé tel a
tu do má nyos igé nyű elő adá so kat nem
gyen gí tet te, ha nem in kább még hi te -
le seb bé tet te. Sztup kai Mi hályme to -
dis ta lel ki pász tor nyi tó áhí ta tá ban az
egy há za kat és a tár sa dal mat egy aránt
nyo masz tó  ter hek  fel is me ré sé nek
szük sé ges sé gét és a kö zös te her hor -
do zás fe le lős sé gét hang sú lyoz ta. Meg -
győ ző dé se sze rint az Eu ró pai Pro tes -
táns  Egy há zak  Kö zös sé ge  Krisz tus
tör vé nyé nek be töl té se je gyé ben vég -
zi  mun ká ját,  ami hez  a  prob lé mák
krisz tu si lel kü le tű ke ze lé sé nek, a kö -
zös ség épí tés nek is tár sul nia kell. 
Az  áhí ta tot  kö ve tő en  Cse lovsz -

ky né dr. Tarr Klá ra, egy há zunk or -
szá gos iro dá ja öku me ni kus és kül -
ügyi osz tá lyá nak ve ze tő je, a GEKE
al el nö ke  ka pott  szót.  Rá mu ta tott:
mint egy négy száz öt ven év nek kel lett
el tel nie  a  re for má ció meg in du lá sa
óta ah hoz, hogy 1973-ban alá ír has -
sák a pro tes táns fe le ke ze tek kon kor -
di á ját, jól le het Ma gyar or szá gon már
ko ráb ban  szü let tek ha son ló do ku -
men tu mok evan gé li ku sok és pro tes -
tán sok kö zött, így az 1830-as aba új -
ké ri és az 1833-as nagy ge res di egyez -
mény. Minden nek ta nul sá ga: „A di -
asz pó ra lét nem csak hát rány, ha nem
előny is le het” – fe jez te be gon do la -
ta it az elő adó. 

„ Sa Ját fe le k e z e tI be cS Vá g y un k at Me g z a b o l áz nI!”

Negyvenéveírtákalá
aleuenbergikonkordiát

Ün ne pi kon fe ren cia 
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem ká pol ná já ban

f Folytatás a 4. oldalon

b Az eu ró pai pro tes táns egy há zak kon kor di á ját – rö vi den: le u en ber gi kon -
kor di át – negy ven év vel ez előtt, 1973. már ci us 16-án ír ták alá Svájc ban,
a Bern kö ze lé ben fek vő Le u en berg ben. Az egyez mény a re for má to ri egy -
há zak kö zött több száz éve fenn ál ló meg osz tott sá got „a meg bé kélt sok -
fé le ség” el ve alap ján szün tet te meg, és az alá író fe le ke ze tek kö zött lét re -
jött a szó szék- és úr va cso rai kö zös ség. Az evan gé li kus, re for má tus és elő -
re for má to ri egy há zak hoz 1997-ben csat la ko zott a me to dis ta egy ház, így
má ra 107-re nőtt az egyez ményt alá író egy há zak szá ma. Ám a négy év -
ti zed nem csu pán szám be li nö ve ke dést és ta ní tás be li egyet ér tést ho zott:
az egy sé ges ala po kon ál ló egy ház kö zös ség – 2003-tól Eu ró pai Pro tes táns
Egy há zak Kö zös sé ge (né met rö vi dí té se: GEKE) né ven – egy re ér zé ke nyeb -
ben és ha tá ro zot tab ban fog lal ko zik szo ci á lis és po li ti kai kér dé sek kel, hogy
a pro tes táns ér té kek nek így is han got ad has son Eu ró pa-szer te.
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„Mert so ha nem 
a má so kat ke reszt re 
von szo lók jár nak 
a bé kes ség re ve ze tő úton,
ha nem azok, 
akik – bár len ne 
ha tal muk, 
hogy el ke rül jék – 
hagy ják, hogy ke reszt re
von szol ják őket. 
Je ru zsá lem la kói 
azt gon dol ták, 
hogy harc ban áll nak 
a ró ma i ak kal, 
de bé kes sé gük van 
Is ten nel. 
Va ló já ban Is ten nel 
áll tak harc ban, 
anél kül hogy en nek 
tu da tá ban let tek vol na. 

E v a n g é l i k u s  é l E t .  é l E d ?
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2013 vi rág va sár nap ján nem az ün nep
meg szo kott evan gé li u ma csen dül fel
a szó szé ken. Nem hal lunk a pró fé tai
jö ven dö lést  be tel je sí tő,  sza már há -
ton tör tént be vo nu lás ról, sem a pál -
ma ága kat len ge tő, ho zsan nát ének -
lő ün ne pi so ka ság ról. He lyet te előt -
tünk  áll  egy részt  Jé zus  menny ből
va ló, ha lá los kül de té se, majd az ör -
dön gös sé get  szi ma to ló  gya nak vók
és a tá tott szá jú ámul do zók: utób bi -
ak szí vé ben csen de sen és em ber szá -
má ra  kö vet he tet len  mó don  nyi la -
do zik a hit bim bó ja. 
Mél tó be ve ze té se ez az ige a nagy -

hét nek,  hi szen  fél re ért he tet le nül
bon ta ko zik ki be lő le a ha lá lá ra ké szü -
lő, Is ten nek en ge del mes, el rej tett sé -
gé ben is di cső sé ges Krisz tus. 
Krisz tus kül de té se em be ri ésszel

fel fog ha tat lan: oda kell ad nia az éle -
tét. Jaj ne künk, ha fél re ért jük ezt a
mon da tot, mint aho gyan olyan so kan
akad tak  már  az  egy ház  tör té ne te
so rán, akik – va la mely em ber köz pon -
tú  kon cep ció  ál tal  ve zé rel ve  vagy
egy sze rű en csak tu dat lan ság ból – így
tet tek,  és  vi rág va sár na pon  mind -
össze  az  „alá za to san”,  „sze gé nyen”,
„csak  sza már há ton”  Je ru zsá lem be
vo nu ló, „csen des” és „sze rény” Jé zust
lát ták-lát tat ták. (Aki mel les leg ép pen
a za ka ri á si jö ven dö lést be tel je sí ten -
dő ka pott sza már hát ra az Olaj fák he -
gyé nek tö vé ben!) 
Jé zus ha lá la azon ban nem az erő -

ről és a ha ta lom ról le mon da ni tu dás
örök szép pél dá ja, ha nem ép pen ség -
gel ma ga az erő és a ha ta lom! Ne ki ha -
tal ma van oda ad ni az éle tét, mint aho -
gyan azt vissza ven ni is. Mind vé gig ha -
ta lom mal bí ró, tu da to san ala kí tó Ura
a ve le és kö rü löt te tör té nő ese mé nyek -
nek. A di a dal mas vi rág va sár na pi ho -
zsan ná zás tól nagy pén te ki vé res el ár -
vult sá gá ig nem tör tén nek ve le a dol -
gok, ha nem irá nyít ja őket! Be tel je sí ti
Aty ja aka ra tát, tő le ka pott kül de té sét. 

Így vá lik nyil ván va ló vá a pró fé tai jö -
ven dö lés igaz sá ga: bi zony, ki rá lyunk
jön hoz zánk sza már há ton ül ve! Ér ke -
zik, hogy át ve gye a ki rály sá gát, a ha -
tal mat, az ural mat a szí vünk ben. 
El kép zel het jük,  hogy  a  fő pa pok

vagy ép pen a ró ma i ak mi lyen gya nak -
vás sal  kí sér ték  azt  a  nép ün ne pély -
nek, de akár tün te tés nek is fel fog ha tó
mes si á si be vo nu lást, ame lyet az ut ca
ren de zett Jé zus nak. Bi zony, fél het tek,
mert Krisz tus ér ke zé se egy ér tel mű vé
te szi: itt csak ne ki van ha tal ma. De bár
ez a ha ta lom va ló ban tró no kat dönt le
– aho gyan azt már édes any ja is meg -
éne kel te  har minc -egy né hány  év vel
ko ráb ban (Lk 1,52) –, Jé zus nem egy
tró non, ha nem a ke resz ten vá lik egyed -
ural ko dó vá. Vég ze te sen té ve dünk, ha
va la mi mást gon do lunk ró la!
Krisz tus éle tet oda adó, majd vissza -

ve vő ha tal ma mö gött ott áll az Atya
sze re te te. Jé zus nem öt let sze rű en te -
szi, amit tesz, még ke vés bé va la mi fé -
le  em be ri  el vá rá sok nak meg fe lel ve,
ha nem az Atya aka ra tá nak alá vet ve
ma gát.  Vi rág va sár na pon  ne künk  is
meg kell ta nul nunk ezt. Jé zus kör nye -
ze té ben sok fé le el kép ze lés él he tett az
ő sze mé lyé ről és sze re pé ről: gya nít -
hat juk, hogy az evan gé li u mok ezek -
nek csak egy-két sze le tét őriz ték meg
az utó kor szá má ra. 
Ne he zen meg fejt he tő, ho gyan tör -

tén he tett meg,  hogy  akit  va sár nap
pál ma ágak kal és ho zsan ná val fo ga -
dott a nagy vá ros, arra pén te ken reg -
gel ök lü ket ráz va „Fe szítsd meg!”-et
ki ál tott  a  vér gő zös  tö meg.  Pe dig
nyil ván va ló, hi szen az ak ko ri ak sem
vol tak má sok, mint mi: ne kik is csak
olyan Mes si ás ra volt szük sé gük, ami -

lyet a sa ját ér de ke ik sze rint jó nak lát -
tak, nem pe dig olyan ra, ami lyet az
Atya ke gyel me sen el kül dött a ná zá -
re ti Jé zus sze mé lyé ben. 
És ma hogy va gyunk ez zel? Ha ér -

tet le nül is, de alá vet jük ma gun kat az
Atya  aka ra tát  a  ke resz ten  tel je sí tő
Krisz tus nak, rá bíz va éle tün ket, sor -
sun kat, üd vös sé gün ket az ő cse lek -
vé sé re, vagy pe dig a ma gunk ké pé re
igyek szünk őt for mál ni, ha pe dig ez
nem si ke rül – már pe dig nem si ke rül -
het –, ak kor há tat for dí tunk ne ki, és
mél tat lan kod va akár még a vesz tét is
kí ván juk?  Pe dig  az  Atya  is  ép pen
azért sze re ti őt, mert olyan, ami lyen. 
Vi rág va sár nap öröm hí re így hang -

zik: az Atya sze re te tét, jó in du la tát mi
is a ma gun ké nak tud hat juk, ha az ál -
ta la kül döt tet hit tel olyan nak fo gad -
juk, ami lyen va ló já ban – a ke resz ten
éle tét adó meg vál tó nak. Nem ke ve -
sebb nek,  nem  em ber kö ze libb nek,
nem köz ért he tőbb nek, ha nem olyan -
nak, ami lyen.
Krisz tus ha tal ma so ha sem ma rad

vá lasz nél kül: aki szem be sül ve le, ab -
ból fel tét le nül ki vált – ki pro vo kál! –
va la mi lyen re ak ci ót. Nem le het mel -
let te kö zöm bö sen el men ni. Né me lyi -
künk ta lán mind össze így vé le ke dik
ró la: ör dön gös és meg szál lott, mi ért
is fog lal ko zom ve le? Má sok ban pe dig
meg erő söd het a meg győ ző dés: nem
meg szál lott em ber ez, ha nem Is ten ke -
ze mun kál ko dik ál ta la. 
Jó, ha tisz tá ban va gyunk ve le: a ter -

mé sze tes em be ri re ak ció az előb bi.
Az utób bi Is ten el mond ha tat lan cso -
dá ja. Tud ni il lik hogy az ő je len lé té -
ben,  Lel ké nek  ere jé vel  né me lyek -
ben, hol so kak ban, hol ke ve sek ben,

hol hal kab ban, hol har sá nyab ban, de
fel hang zik a hit val lás: Jé zus az Is ten
Fia, aki Is ten uj já val, ha tal má val és ir -
gal má val  nyit ja  meg  a  hi tet le nek
sze mét meg tar tó, vi gasz ta ló, sza ba -
dí tó hit re. 
Ar ra a bi zo dal mas hit re, amely nek

for rá sa  a  ke reszt,  ahol Krisz tus  az
Atya aka ra tá ból, a ma ga ha tal má val
él ve oda ad ta az éle tét, hogy a har ma -
dik na pon vissza ve gye so ha nem ál -
mo dott, so ha nem ta pasz talt di cső -
ség gel.  Ar ra  a  hit re,  amely  fe lül -
emel ke dik a ta lán em be ri el vá rá sok
ál tal kel tett ho zsan ná zá son, és bár
nap mint nap meg kell har col ni ér -
te, még sem csak mú ló él mény ma rad
az em lé ke ze tünk ben, ha nem az Is ten
Fi á val va ló élő, erőt adó, re mény sé -
get aján dé ko zó, va ló sá gos kö zös ség. 
A nagy hét mély sé ge i nek be já rá sa

előtt pon to san er re a hit re, er re a kö -
zös ség re  van  szük sé günk,  hogy  a
ke reszt alatt áll va ne es sünk kí sér tés -
be,  ha nem  rá cso dál koz zunk  Is ten
Jé zus Krisz tus ban meg je lent ir gal mas
ha tal má ra. A ke resz ten Krisz tus ir -
gal ma ta kar ja be bű ne in ket, a sö tét -
ség múl tá val pe dig győ ze del mes di -
cső sé ge ra gyog ja be az örök élet fe -
lé ve ze tő utun kat! 

g Tu bán Jó zsef

Imád koz zunk! Urunk! Végy ben nün -
ket bűn tör lő, ir gal mas ha tal mad ol -
tal má ba: erő sítsd hi tün ket, újítsd
meg ér tel mün ket, hogy alá za to san és
há lá val fo gad juk tő led mind azt, amit
üd vös sé günk re el ké szí tet tél szent Fi -
ad, Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen. 

b ÖJ t 6.  Va Sár nap Ja (pal M a ruM) – Jn 10,17–21 

„Királyodjönhozzád!”
a Va Sárnap Ig éJe

Evan gé li kus egy há zunk fon tos sze re -
pet tu laj do nít az ige hir de tés ér te lem -
mel va ló fel fo gá sá nak. Ez ön ma gá ban
jó do log, de az idők fo lya mán azt a
nem  sze ren csés  kö vet kez ményt  is
ma gá val hoz ta, hogy a szim bo li kus
cse lek mé nyek, a csak hit ál tal meg -
ra gad ha tó dol gok hát tér be szo rul tak.
Élet for mánk ne he zen te szi le he tő vé
az el mé lyü lést és a csön det. Pe dig ép -
pen a nagy hét olyan idő szak, amely -
nek üze ne tét enél kül csak igen tö re -
dé ke sen ér zé kel het jük.
A nagy hét vi rág va sár nap ün ne pé -

vel kez dő dik. Hús vét haj na lá nak di cső -
sé ges fé nyé ből már most ka punk né -
hány  arany ló  su ga rat:  „Ho zsán na a
Dá vid Fi á nak! Ál dott, aki jön az Úr ne -
vé ben! Ho zsán na a ma gas ság ban.”
(Mt 21,9) A vi rág va sár na pi be vo nu lás
ki fe je zi, hogy on nan, ahol va gyunk: az
élet sű rű jé ből, hét köz nap ja ink ta po só -
mal má ból in dul va egy re kö ze le dünk
Je ru zsá lem fe lé. Eb ben a vo nu lás ban
ben ne van Jé zus egész föl di éle te.
A nagy hét utol só há rom nap ját,

nagy csü tör tö köt, nagy pén te ket és
nagy szom ba tot (hoz zá szá mít va  a
hús vé ti vi gí li át is) össze fog la ló név -
vel  szent há rom nap nak ne vez zük.
Nagy csü tör tök tar tal ma nem me -

rül ki a utol só va cso rá nak, az úr va cso -

ra  ala pí tá sá nak  meg ün nep lé sé ben.
Egye bek mel lett a bűn bo csá nat emi -
nens  nap ja  is  volt  az  egy ház ban,
mert nagy csü tör tök ad ér tel met nagy -
pén tek nek. Az utol só va cso rán és a
Ge cse má né-kert ben  már  mind az
vég be ment Jé zus lel ké ben, ami nagy -
pén te ken tes té ben is ki nyil vá nult.
A  nagy csü tör tö ki  is ten tisz te let -

hez hoz zá tar to zik a láb mo sás szer tar -
tá sa, ame lyet ma ga Jé zus ren delt el
(Jn  13,14–15). Nem csu pán  em be ri
szol gá lat te vés re adott pél da vagy er -
köl csi  ta ní tás  ez  az  alá zat ról,  ha -
nem re ve lá ció: az Atya ki nyi lat koz -
ta tá sa. Jé zus ugyan is az Úr, aki ön ként
vál lal ja a szol ga sze re pét, meg ha tá -
roz va ez zel az egy ház kül de té sét is.
A má sik szer tar tás, ame lyet az is -

ten tisz te let után vé gez nek, az ol tár -
fosz tás és ol tár mo sás. A temp lom ol -
tá rá ról el vi szik a fel sze re lé sét, majd
bor ral meg mos sák, mi köz ben a szen -
ve dő Mes si ás ról szó ló 22. zsol tárt ol -
vas sák vagy ének lik: „Meg osz toz nak
ru há i mon, és kön tö söm re sor sot vet -
nek.” Ez va ló ban fel idé zi a szen ve dő
Mes si ás alak ját, de úgy is fel fog hat -
juk, mint sa já tos ha lot ti szer tar tást:
az  ol tár  meg fosz tá sa  a  gyász  je le,
meg ke né se pe dig a ha lott test nek já -
ró vég tisz tes ség meg adá sa.

Nagy pén tek tit ka egy mon dat ban
így fog lal ha tó össze: „Sa ját fi át nem
kí mél te  az  Is ten,  ha nem  ér tünk,
mind nyá jun kért  kín ha lál ra  ad ta.”
(Vö. Róm 8,32) A ke resz ten füg gő Jé -
zus pon to san kö zé pen van az ég és a
föld kö zött. Fe lül ről, Is ten ol da lá ról
néz ve az em be ri ség tö ké le tes hó do -
la tát mu tat ja be, alul ról, a mi szem -
szö günk ből néz ve pe dig Is ten vég te -
len ir gal mát hoz za el és oszt ja szét
ne künk.
Nagy pén tek ki emelt li tur gi kus al -

kal ma a pas sió ol va sás. Az ősi rend
sze rint ilyen kor Já nos evan gé li u ma
ke rül sor ra. Le he tő sé günk van ar ra
is, hogy éne kes köny vünk K rend je
sze rint  tart suk  a  pas sió ol va sást,
amely ben oda il lő ének ver sek ta gol -
ják az evan gé li u mi tör té ne tet.
Nagy szom bat  egy  új  kor szak,  a

vég ső idők kez de te. Nagy pén tek és
hús vét va sár nap  kö zött  kell  len nie
va la mi nek, ami fenn tart ja a hit be li fo -
lya ma tos sá got a föl dön já ró Jé zus és
a meg di cső ült Krisz tus kö zött. Ez az
össze kö tő  ka pocs  pe dig  nem más,
mint Má ria hi te, amely ben Já nos is
ré sze sül. Má ria hi té ben ép pen az a
cso dá la tos, hogy van ben ne ho mály,
hogy  sok  min dent  nem  ért  (mint
ahogy az an gya li üd vöz let kor sem),
még is a hit ma xi mu mát nyújt ja: tö -
ké le te sen alá ve ti ma gát an nak, amit
Is ten ten ni ké szül, mert hi te nem ar -
ra épül, amit sze mé vel lát, ha nem az
is te ni ígé re tek re.
Mind há rom nap elő es té jé hez hoz -

zá tar to zik a la men tá ci ós is ten tisz te -
let. Ezen az éj sza kai ima órán Je re mi -
ás si ral mai hang za nak  el  dí szes,
éne kelt for má ban. A né pét és a szent

vá rost si ra tó pró fé ta vég ső so ron a
bűn be esett em be ri ség össze om lá sa
fe lett sír. De si rat ja Jé zust is, aki re az
Úr mind ezt a bűnt rá he lyez te.
A vir rasz tás a hű ség és áll ha ta tos -

ság ki fe je zé se az élő Is ten iránt, ezért
alap ve tő  evan gé li u mi  ma ga tar tás.
Az  ere de ti leg  vir rasz tó  zso lozs ma
meg tar tot ta  jel leg ze tes  té te le it: egy
kez dő é nek után kö vet ke zik a zsol tá -
ro zós sza kasz, ez után hang za nak el a
si ral mak, a vir rasz tó zso lozs ma há -
rom ol vas má nya ként. Kü lön le ge sen
drá ma i vá te szi az al kal mat a temp lom
fé nye i nek és az ol tá ron égő ti zen öt
gyer tyá nak fo ko za tos el ol tá sa: ezek a
ti zen két ta nít ványt, va la mint Má ri át
és Má ria Mag dol nát  jel ké pe zik;  az
utol sóként, ég ve ma radt gyer tya pe -
dig Jé zus Krisz tust szim bo li zál ja. A
tel jes  sö tét ség ben  föl hang zik  a  kö -
nyör gés, a „gyer me kek ky ri é je” (Ky -
rie pu e ro rum),majd a szer tar tást a Di -
cső í tünk, Krisz tus, aki szen ved tél kez -
de tű nép ének zár ja.
Öröm te li, hogy egy re több evan -

gé li kus gyü le ke zet ben ele ve ní tik fel
az ősi li tur gia egyes ele me it: a pas sió -
ol va sá son kí vül a vi rág va sár na pi be -
vo nu lást, a nagy csü tör tö ki láb mo sást
és ol tár fosz tást, a la men tá ci ós is ten -
tisz te le tet.
Jö vő he ti írá sunk ban a hús vé ti li -

tur gia új ra át élé sé vel foly tat juk fel fe -
de ző utun kat.
Le gyen va ló ság gá, ami a vi rág va -

sár na pi him nusz ban áll: Di cső ség és
di csé ret te né ked, meg vál tó Ki rá lyunk,
ki nek gyer me ki szép se reg mon da
ékes éne ket!

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Anagyhétkiemeltjelentősége
azegyháziévben

Jé zu sunk! Ün nep lő, hal le lu já zó tö meg
kö szön tött té ged azon a vi rág va sár na -
pon Je ru zsá lem ben. Alá za tos ki rály -
ként, sza már há ton ér kez tél, hogy be -
tel je sítsd, ami rád bí za tott. A ho zsan -
ná zók még nem sej tet ték, hogy az utol -
só föl di utad ez, amely Je ru zsá lem be
ve ze tett.  Ők  él je nez tek,  győ zel mes
Mes si ást lát tak ben ned, föl di re mé nye -
ik meg va ló sí tó ját. Csu pán né hány óra
telt el, és ugyan az a nép ha ma ro san a
dics him nu szok he lyett gú nyol ni kez -
dett,  „Fe szítsd  meg”-et  ki ál tott,  és
csa ló dá sa után már a kö vet ke ző győ -
zel mes Mes si ást kezd te vár ni. Kö nyö -
rülj raj tunk, hogy mi fel is mer hes sük:
te jöt tél ér tünk, és egye dül ben ned van
iga zi örö münk, re mény sé günk.
Ezen a va sár na pon új ra meg ér kez -

tél  hoz zánk.  Sze lí den,  alá za to san
jöt tél. Sze ret nénk eléd lép ni a csend -
ben, és há lát ad ni ne ked, hogy nem
fe led ke zel meg ró lunk, ha nem sze re -
te ted del, hű sé ged del jössz hoz zánk.
Kö szön jük, hogy hall hat tuk sza va dat,
és  öröm  éb redt  szí vünk ben.  Kö -
szön jük, hogy úgy te kint he tünk rád,
mint aki a ha lá lon győz tes, egyet len,
iga zi Mes si ás vagy. Nem föl di, szűk
lá tó kö rű  re mé nye ink  be tel je sí tő je,
ha nem éle tet ho zó nagy Ki rály.
Ké rünk,  add,  hogy  ezt  min dig

hin ni, él ni és hir det ni tud juk. Se gíts
min ket, hogy iga zi örö möt vi gyünk
a  szo mor ko dók nak,  bá to rít has suk
a fé le lem ben, csüg ge dés ben élő ket,
sze ret hes sük azo kat is, aki ket olyan
ne héz sze ret nünk. Áldj meg min ket
je len lé ted élet újí tó ere jé vel.
Vi gyázz, ké rünk, vér ző föl dünk re,

ahol föl di ural ko dók, nagy ha tal mú po -
li ti ku sok vív ják ki ma guk nak né pek, tö -
me gek  ün nep lé sét  vagy  fé le lem ben
gyö ke re ző tisz te le tét. Ha mis igaz sá go -
kért foly nak em ber te len há bo rúk, ár -
tat la nok szen ved nek a gyű lö let meg -
annyi ki fi no mult fegy ve ré től. Hozd el,
ké rünk, a te bé kes sé ge det! In díts min -
ket, ta nít vá nya i dat, hogy a bé ke kö ve -
tei le hes sünk ott, ahol élünk, aho vá ál -
lí tasz ben nün ket. Adj alá za tot, hogy ne
erő szak kal,  ön ző en,  ha nem  Lel ked
ere jé vel szol gál has suk em ber tár sa in kat.
Ezen a va sár na pon kü lön is kö nyör -

günk hoz zád ha zán kért, né pünk min -
den tag já ért – ha tá ron in nen és túl. A
te ke zed be tesszük le je le nün ket és jö -
vőn ket. Ké rünk, adj ne künk eb ben az
ál lan dó an  vál to zó,  nyug ta lan  vi lá -
gunk ban lel ki tisz ta sá got, bel ső bé kes -
sé get, fe le lős ség tu da tot és nagy-nagy
sze re te tet, hogy ne té vesszük szem elől
az iga zi célt: a te or szá go dat.
Hall gass meg min ket, ami kor együtt

és egy má sért a tő led ta nult imád ság -
gal fo hász ko dunk: „Mi Atyánk…”

Oratio
œcumenica

c antate

b Vi rág va sár na pi cik künk ben – ki vé te le sen – az egy ház ze nén túl mu ta -
tó te rü let re lé pünk: rö vi den át te kint jük a nagy he ti li tur gia ősi szim -
bó lu ma it. E ki té rő oka a ro vat ve ze tő sze mé lyes él mé nye: a nagy hét ese -
mé nye i nek el mé lyült be fo ga dá sa ki hat ar ra, ho gyan él jük meg hi tün -
ket az egy há zi év töb bi idő sza ká ban. Az össze fog la lás hoz BarsiBa-
lázs–DobszayLászló„Íme,mostfölmegyünkJeruzsálembe” cí mű köny -
vét vet tük se gít sé gül (Már ton Áron Ki adó, Bu da pest, 2001).

„Le het-e ugyan is em ber ön tel tebb an -
nál, mint ami kor azt me ri ál lí ta ni: tisz -
ta min den gőg től s bű nös haj lam tól?
Az ilyen faj ta lel ki ön telt ség va ló ban
a leg alább va ló és leg mé lyebb vé tek,
hi szen még a pusz tán tes ti és em be -
ri haj la mok tól sem tisz ta. Ezért so ha
egyet len szent sem volt annyi ra vak -
me rő, hogy ma gá ról azt ál lít sa: az ő
böl cses sé ge  és  igaz sá gos sá ga  sa ját
sze mé ben »sem mi«;  sok kal  in kább
va la mennyi szent ön ma gá val per le -
ke dik, és ve szek szik e dol gok ról.” 

d Lu ther Már ton:
A hét bűn bá na ti zsol tár utó sza va 

(Welt ler Ödön for dí tá sa)

Se Mper refor M anda
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Né hány nap ja ün ne pel tük már ci us 15-
ét, a ma gyar for ra da lom és sza bad ság -
harc ki tö ré sé nek év for du ló ját. Eb ből
az al ka lom ból is gyak ran el hang zott,
hogy Pe tő fi, Kos suth és Gör gey evan -
gé li ku sok vol tak. 
Kos suth La jos ról tud ni kell, hogy lel -

ke sen tá mo gat ta az úgy ne ve zett pro -
tes táns  unió  gon do la tát,  amely  lé -
nye gé ben össze kí ván ta ol vasz ta ni a két
pro tes táns  fe le ke ze tet. Te kin tet tel  a
Habs bur gok ka to li ciz mu sá ra, po li ti ka -
i lag  ez  nyil ván  hasz nos  lett  vol na.
Egy há zi, fő leg pe dig teo ló gi ai szem -
pont ból azon ban ak ko ri ban nem ér -
le lő dött  meg  a  do log  kel lő kép pen,
így az unió nem jött lét re. 
A Du nán tú lon azon ban szer ve ze ti

egy ség nél kül is meg va ló sult egy más
lel ké szi szol gá la tá nak lé nye gi el is me -
ré se, amely nem csak a szó szék kö zös -
ség ben nyil vá nult meg, ha nem azt is le -
he tő vé tet te, hogy a hí vek a má sik pro -
tes táns egy ház lel ké szé től is úr va cso -
rát ve gye nek. Az 1833-ban alá írt nagy -
ge res di egyez mény így elő fu tá ra lett an -
nak a le u en ber gi kon kor di á nak, amely -
nek  negy ven éves  ju bi le u mát  ép pen
ezek ben a na pok ban ün ne pel jük. 
Ez a do ku men tum a pro tes tán sok

szó szék-  és  úr va cso rai  kö zös sé gét
rög zí ti. Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men meg ren de zett kon fe ren ci -
án elő adá sok hang zot tak el az egyez -
mény alá írá sá nak kö rül mé nye i ről, a
mai együtt mű kö dés ről és a jö vő ben
rej lő le he tő sé gek ről. Nem le het elég -
gé hang sú lyoz ni an nak örö mét, hogy
leg alább pro tes tán sok egyek le he tünk
az úr va cso rai asz tal kö zös sé gé ben.
Eb ben az össze füg gés ben meg kell

em lí te nem, hogy ör ven de te sen élénk
vissz hang ja  volt  a  Du na  Te le ví zi ó -
ban  su gár zott,  Püs pök ke nyér cí mű
so ro zat leg utób bi epi zód já nak. A más -
fél éve fu tó mű sor ban kü lön bö ző fe -

le ke ze tű püs pök tár sa kat hí vok meg,
hogy egy há zi és köz éle ti kér dé sek ről
be szél ges sek ve lük. 
Leg utóbb  ép pen  az  úr va cso rá ról

szó ló ta ní tás és an nak gya kor la ta kö -
rü li kü lönb sé gek ről szól tunk. Egy, az
egye te mes ima hé ten meg kez dett be -
szél ge tést  foly tat tunk,  mi vel  ak kor
egy sze rű en nem tud tuk ki me rí te ni a
té mát.  Idén  elő ször  ke rült  ugyanis
mar kán san az ima he ti li tur gi á ban kö -
zép pont ba  a  kö zös  úr va cso ra vé tel
irán ti vágy meg fo gal ma zá sa. 
Azon a na pon, ami kor a sze rez te -

té si igék sze re pel tek ki je lölt evan gé li -
u mi  ol vas mány ként,  ez  az  imád ság
hang zott el ha zánk és a vi lág sok-sok
temp lo má ban: „Mint ke resz té nyek az
egy ség fe lé ve ze tő úton gyak ran úgy
lát juk az eu cha risz ti át, mint ami meg -
osz tott sá gunk  bot rá nyát  kéz zel fog -
ha tó an jel zi, hi szen tud juk, hogy ma
még nem tu dunk úgy osz toz ni eb ben
a szent ség ben, mint aho gyan kel le ne.
Ez a hely zet ar ra hív, hogy meg újult
erő fe szí tés sel mun kál juk az egy más -
sal va ló mé lyebb kö zös sé get.” 
A té vé mű sor vé gén meg fo gal maz -

tam azt a vá gya mat, hogy még a mi
nem ze dé künk éle té ben jöj jön el az az
idő, ami kor nem csak egy be szél ge tő -
asz talt ülünk kö rül mi, pro tes tán sok,
ró mai  és  gö rög ka to li ku sok,  ha nem
az ol tár előtt  is egyek le he tünk. Hi -
szem, hogy ez egy részt a Bib lia együt -
tes ta nul mány ozá sa, va la mint kö zös
imád ság ál tal va ló sul hat meg. 
Hadd árul jak el eb ben az össze füg -

gés ben – hi val ko dás nél kül – egy mű -
hely tit kot. Ami kor a be szél ge tés négy
részt ve vő je el fog lal ja he lyét a stú dió kö -
ze pén el he lye zett asz tal nál, va la me lyi -
künk imád sá got mond a kö zös ség ne -

vé ben. Ele in te ez – az ilyen kor meg szo -
kott tech ni kai elő ké szü le tek mi att – né -
mi meg le pe tést kel tett a mű sza ki ak kö -
ré ben, de ma már min den ki tisz te let -
ben tart ja ezt az igé nyün ket. 
Az el múlt he tek ben két nem zet kö -

zi  kon fe ren ci án  is  fog lal koz tunk  az
egy ház egy sé gé nek kér dé sé vel. Előbb
Genf ben vet tem részt a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség  re for má ci ói  em lék bi -
zott sá gá nak mun ka ülé sén, majd a né -
met evan gé li kus püs pö kök éves ta lál -
ko zó já nak ven dé ge le het tem Han no -
ver mel lett. Mind két ta lál ko zó kö zép -
pont já ban a 2017-es elő ké szü le tek áll -
tak, és mind ket tőn meg fo gal ma zó dott
az a re mény, hogy a meg em lé ke zé sek
az egy ház egy sé gét  szol gál ják majd. 
Több ször kifejezésre jut tat tuk már,

hogy a re for má ció öt szá za dik év for du -
ló ját nem tri um fa lisz ti kus ün nep sé gek
ke re té ben, ha nem az egy ház egy sé gé -
ért ér zett fe le lős ség je gyé ben kép zel -
jük el. A „meg bé kélt sok fé le ség” gyak -
ran  hasz nált  mo dell je  ha tá roz hat ja
meg az öku me né új ar cu la tát. En nek
ér de ké ben tud nunk kell, kik va gyunk,
mi  a  mi  lu the rá nus  iden ti tá sunk,
ugyan ak kor ki kell en gesz te lőd nünk
má sok  gya kor la ta i val,  amennyi ben
azok is egy le gi tim bib lia ér tel me zés re
épül nek. A né met püs pö kök éves ta -
lál ko zó ján  is  úgy  he lyez tük  kö zép -
pont ba Lu ther teo ló gi á ját – és ez út tal
an nak a mun ka eti ká ban meg mu tat ko -
zó meg va ló su lá sát –, hogy fog lal koz -
tunk  más  fe le ke ze tek  gya kor la tá val
is. A mun ka és az imád ság össze tar to -
zik, sőt a sor rend is fon tos: ora et la -
bo ra, imád koz zál és dol goz zál. 
Ép pen  eb ben  az  össze füg gés ben

szó lok az új pá pa meg vá lasz tá sá ról is.
Mé lyen meg érin tett, aho gyan a fris sen

meg vá lasz tott ar gen tin bí bo ros, Jor ge
Ma rio Ber gog liomeg szó lalt a Szent Pé -
ter-szé kes egy ház  er ké lyén.  Min de -
nek előtt el csön de sí tet te az ün ne pel ni
aka ró, „Vi va il Pa pa!”-t skan dá ló tö me -
get. Nem más ként, mint hogy meg -
imád koz tat ta  őket.  Az  ima  ter mé -
keny csönd je töl töt te be a Szent Pé ter
te ret. Kér te to váb bá, hogy imád koz za -
nak ér te, bű nös em be rért. 
Na gyon  em be ri nek  ta lál tam  to -

váb bá, ahogy a pá pa ki csit fél sze gen
pol gá ri kö szön tés sel for dult a tö meg -
hez: Bu o na se ra! – Jó es tét kí vá nok!
Mint ha azt akar ta vol na ez zel ki fe jez -
ni, hogy ő nem áll a töb bi ek fe lett, ha -
nem tag ja an nak a kö zös ség nek. El ső
va sár na pi  pá pai  mi sé je  után  pe dig
nem hosszas ál dó for mu lák kal bo csá -
tot ta el a tö me get, ha nem az zal, hogy
jó ét vá gyat kí vánt az ebéd hez… Ked -
ves  volt  az  is,  aho gyan  utalt  ar ra,
hogy a bí bo ro sok nak el kel lett men ni -
ük a vi lág vé gé re – La tin-Ame ri ká ba
–, hogy pá pát ta lál ja nak. 
E gesz tu sok nál is fon to sabb a név -

vá lasz tás: an nak az As si si Szent Fe renc -
nek a szel le mi örök sé ge je gyé ben vá -
lasz tot ta a Fe rencne vet, aki éle tét tet -
te fel az el eset tek meg se gí té sé re. Egy
sze gény sé gé ről  el hí re sült  kon ti nens
kép vi se lő je ként az új pá pa va ló ban te -
het an nak ér de ké ben, hogy az egy ház
hi te les, jé zu si mó don le gyen je len a vi -
lág ban. Szent Fe renc so kat idé zett bé -
ke imá ja pe dig ma is ér vé nyes: „Uram,
tégy en gem bé kes sé ged esz kö zé vé…”
Meg fo ga dom  az  új  pá pa  ké ré sét:

imád ko zom ér te. Mint aho gyan tet tük
Genf ben és Han no ver ben is. Imád ko -
zom azért,  hogy  a ma ga  ré szé ről  is
mun kál ja a ke resz té nyek lát ha tó egy -
sé gét. Re mény ség sze rint a re for má -

ció kez de te öt szá za dik év for du ló já nak
ide jén is ő lesz majd a pá pa. Imád ko -
zom azért, hogy ta lán ép pen ez az al -
ka lom ad jon ne künk, ke resz té nyek nek
in dí tást ar ra, hogy vég re hely re ál lít suk
az úr va cso rai asz tal kö zös sé get. Jé zus
ugyan is ezek kel a sza vak kal nyúj tot ta
ta nít vá nya i nak a kely het: „Igya tok eb -
ből mind nyá jan…”
Ez a re mény be li asz tal kö zös ség az -

tán  iga zán  elő ké pe  le het  an nak  a
mennyei  la ko má nak,  amely ről  Pi -
linsz ky Já nos ír meg ren dí tő szép ség -
gel: „En nél az asz tal nál – Jé zus is te ni
ígé re te sze rint – nem lesz töb bé se el -
len ség, se ba rát, se vér sze rin ti ro kon -
ság, se szü lő, se fe le ség. Min den ki min -
den ki je lesz min den ki nek, át hat va az
Atya, a Fiú és a Szent lé lek egye te me -
sen  be tel je sült  ígé re té től.  En nél  az
asz tal nál min den ki nek akad egy szék,
s min den ki a ma ga ele ve ki je lölt, ezer -
szer ál dott he lyé re ke rül – annyi vi ta,
hely cse re és zűr za var után.” 

g Fa bi ny Ta más

Asztalközösség é gtáJoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Mint az egy há zi té mák iránt fo ko zot -
tan ér dek lő dő – egy út tal „hír fa ló” –
kis gyer me kes anyu ka élénk ér dek lő -
dés sel  kö vet tem  a  pá pa vá lasz tás sal
fog lal ko zó cik ke ket – el ső sor ban – az
elekt ro ni kus saj tó ban. Már az esély la -
tol ga tás is „meg ér ne egy mi sét” (hogy
tud ni il lik mi ra gad ja meg a szen zá ció -
éhes hír gyá rost egy-egy bí bo ros sze mé -
lyi sé ge, a ka to li kus egy ház bel ügyei, il -
let ve az egy ház tár sa da lom ra gya ko rolt
ha tá sa kap csán), most mégis más ol -
dal ról reflek tál nék az ese mé nyek re. 
Amikor  ezeket  a  sorokat  írom,

mind össze ti zen négy óra múlt el az óta,
hogy a Szent Pé ter té ren ki hir det ték:
„Hab emus Pa pam!” Ná lunk, Eu ró pá -
ban eltelt egy éj sza ka, mi kor is a la kos -
ság nagy ré sze nyil ván va ló an az iga zak
ál mát alud ta. 
Mit is tet tek eköz ben a hí rek elő ál -

lí tói?  Lás suk  csak,  mi lyen  cí mek re
buk kan hat tunk reg gel a két leg ol va sot -
tabb in ter ne tes hír por tál „hi va ta los” –
az az  nem  a  szub jek tí vabb  blo go kat
aján ló – fe lü le tén (a tel jes ség igé nye nél -
kül): Nem I. Fe renc, csak Fe renc az új
pá pa; Azon nal mém lett Fe renc pá pá -
ból – alat ta egy kép, raj ta az új pá pa
püs pök sü ve ges macs ka ként. To váb bá:
Rat zin ger ve tély tár sa az új pá pa; Fe renc
kol la bo rált a vé res dik ta tú rá val?; Egy -
sze rű en csak Fe renc; Fran ces co, Fran -
ces co, na gyon jó pá pa lesz…
És ek kor még nem em lí tet tem az ol -

va sás ra  aján lott,  blog ge rek  ál tal  írt
be jegy zé sek cí me it: A vi lág leg szür kébb
pá pá ja; A pá pa vá lasz tá son vic ce lőd -
nek a rek lá mok ban is; Kí nos kér dés a
konk lá vé ról; Iker tor nyok: Fe renc pá pa
vs. Jeff rey Tam bor szí nész.
Az igaz ság hoz  tar to zik, hogy akad

eze ken a por tá lo kon ke resz tény – ér -
te lem sze rű en  leg in kább  ka to li kus  –

meg nyil vá nu lás is, te hát a szer kesz tők
érez he tő en ügyel nek a lát szat ra: ná luk
vé le mény sza bad ság van. Ugyan ak kor
el gon dol kod ta tó, hogy – di va tos ki fe -
je zés sel él ve – va jon mi „jön át” az egy -
sze ri új ság író nak ab ból, hogy a ró mai
ka to li kus egy ház új fő pász tort vá lasz -
tott ma gá nak.
Nem os to roz ni sze ret ném most a

mé di át,  hi szen  en gem  is  ki szol gál,
ma gam is fo gyasz tó ja va gyok a ter mé -
ke i nek, még is igen el gon dol kod tat az
előbb fel tett kér dés. Tár sul mind eh hez
egy kis sé tu dat ha sa dá sos ál la pot: jó ma -
gam ugyan az öku me né lel kes hí ve va -
gyok,  me lyet  csa lá di  kö zeg ben  nap
mint nap meg is élek, az új pá pa azon -
ban  –  fe le ke ze tem ből  ki fo lyó lag  –
még sem az „enyém”.
Vagy ta lán még is? – te szem fel ma -

gam nak a kér dést. Egy ál ta lán, meg en -
ged he tem ma gam nak a 21. szá zad sze -
ku la ri zált vi lá gá ban, hogy ke resz tény -
ként ne le gyen egy ki csit az „enyém” is
a pá pa? És rá jö vök, ha vá lasz ta nom kell,
hogy „iker tor nyok” vagy a „sze gé nyek
pá pá ja”, ak kor fel tét le nül az utób bit vá -
lasz tom. Nem ér de kel, hogy me lyik szí -
nész re ha son lít. Az vi szont igen, hogy
ké pes lesz-e va ló ban sík ra száll ni az em -
be ri jo go kért, vissza ál lí ta ni az egy ház
so kak ál tal el ve szett nek gon dolt hi te -
lét; és nem utol só sor ban hogy ké pes
lesz-e az öku me né te rén to vább lép ni,
ér tel mes irány ba te rel ve a fe le ke zet kö -
zi pár be szé det. 

Fe rencpá pa te hát egy ki csit a mi énk
is. Hadd ne  le gyen  a  21.  szá zad ban
eret nek ség ezt ki je len te ni! A ma gam
ré szé ről jó ér zés sel tölt el, hogy le het,
de nem fel tét le nül kellmin den ben azo -
no sul nom ve le. Két ség kí vül a leg sze -
ren csé sebb hely zet az enyém…

g Szűcs Pet ra

Mireelégtizennégyóra?
Gon do la tok a pá pa vá lasz tás más nap jánSzar vas vá ro sa adott ott hont egy há -

zunk  püs pö ki  és  es pe re si  ta ná csa
so ron kö vet ke ző ülé sé nek. Az e hét
hét fő től szer dá ig tar tott ta nács ko zást
jó té kony cé lú ak ci ó val kö töt ték össze
egy há zunk ve ze tői. Ked den dél után
ugyan is egy „gu lyás ágyú ban” nyolc -
száz  adag  bab gu lyást  főz tek  meg,
majd  osz tot tak  szét  a  vá ros  ne héz
sor sú rá szo ru lói kö zött. 
A  ka ri ta tív  ak ció  szer ve ző je  és

le bo nyo lí tó ja a he lyi gyü le ke zet és
Lá zár Zsolt es pe res,  a  Szar vas-
Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség igaz ga tó lel ké sze volt. Az egy ház -
köz ség ben nem ez volt az el ső ilyen

jel le gű  ese mény,  hi szen már  az  itt
ren de zett  ba jor–ma gyar  dia kó ni ai
kon fe ren cia részt ve vői  is osz tot tak
ételt a rá szo ru lók nak. A most meg -
fő zött étel hez szük sé ges alap anya gok
költ sé ge it a püs pö kök és es pe re sek
vál lal ták ma guk ra.
A ka ri ta tív ak ci ó val va lós igényt elé -

gí tet tek ki egy há zunk ve ze tői, hi szen
nagy  tö meg  vá ra ko zott,  hogy  étel -
hor dój á ban  ki-ki  el vi hes se  a  me leg
ételt.  Ugyan ak kor  az  étel osz tás nak
az is cél ja volt, hogy pél dát mu tas son.
A vissza jel zé sek rend kí vül po zi tí vak
vol tak,  hi szen  az  em be rek  lát ha tó
öröm mel nyúj tot ták étel hor dó i kat. A

ka ri ta tív ese mény szé les kö rű nyil vá -
nos sá got ka pott, hírt ad tak ró la a he -
lyi  írott  és  elekt ro ni kus mé di u mok.
Az étel osz tást ima óra előz te meg,

ame lyen dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten
igé jét. A li tur gi ai szol gá lat ban Lá zár
Zsolt mel lett részt vett Gáncs Pé ter, a
Dé li, Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let, il let ve Ador -
já ni De zső Zol tán, a Ro má ni ai Evan -
gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke.
Szol gál tak to váb bá az al kal mon a he -
lyi egy ház köz ség fi a tal jai és gyer me kei,
il let ve a gyü le ke ze ti szol gá lat te vők.

g Kiss Mik lós
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bach Já nos-pas si ó ja a fe renc vá ro si gyü le ke zet ben
J. S. Bach Já nos-pas si ó ját ad ja elő már ci us 27-én 19 óra kor a fe renc vá -
ro si evan gé li kus gyü le ke zet ben (IX. kerület, Gát u. 2., ka to li kus temp -
lom) a Fe renc vá ro si Kán to rá tus és a Bu da pest-hegy vi dé ki ka ma ra ze ne -
kar (mű vé sze ti ve ze tő: Gé me si Gé za). 
Kon cert mes ter: Boz zai Ba lázs.
Köz re mű kö dik:  Ba li Dá ni el (Evan gé lis ta),  Mi zsei Zol tán (Jé zus,

basszus), Uj há zy Már ton (Pi lá tus), Ju hász Or so lya (szop rán), Opicz Jó -
zsef (alt), Hon in ger Lász ló (te nor).
Con ti nuo: Göt tin ger Márk (or go na), Ko vács Lász ló (csem ba ló), Zé tényi

Ta más (csel ló), Re gős Jú lia (vi o la da gam ba). Ve zé nyel: Mun tag Lő rinc. 
Az al kal mon ige hir de tés sel szol gál: Ko czor Ta más.

az egy ház ze nei bi zott ság pá lyá za ti fel hí vá sa
Az Egy ház ze nei Bi zott ság idén is meg hir de ti az egy ház ze nei te vé keny -
ség és az or go na ja ví tás anya gi tá mo ga tá sát se gí tő pá lyá za ta it. A pá lyá -
zat rész le tes ki írá sa és a pá lyá za ti adat la pok az egy haz ze ne.lu the ran.hu
hon la pon ta lál ha tók.
Elekt ro ni kus hoz zá fé rés hi á nyá ban írás ban vagy te le fo non le het fel -

vi lá go sí tást és adat la pot kér ni az aláb bi cí men: Ken deh Gusz táv, 8360
Keszt hely, Hé ví zi út 46., il let ve 20/770-3741. 
A pá lyá za tok be adá si ha tár ide je: áp ri lis 30., il let ve má jus 15. Kés ve vagy

hi á nyo san be adott pá lyá za to kat nem tu dunk fi gye lem be ven ni.

h i r d e t é S

Jó té kony sá gi kon cert
Jó té kony sá gi kon cer tet tar tunk áp ri lis 7-én 18 óra kor Ká kay Ist ván Pi -
lá tus és Hét ima cí mű mű ve i ből a sze me ret ele pi re for má tus temp lom -
ban (1185 Bu da pest, Bajcsy-Zsi linsz ky u. 39.). Köz re mű kö dik: a Po é zis
együt tes és a Can ter ino ve gyes kar. Az ado má nyo kat a re for má tus temp -
lom épí té sé re fo gad juk. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

Hús vé ti kan tá ta ze nés is ten tisz te let
A Szom bat he lyi Evan gé li kus Egy ház köz ség (Kör men di u. 2.) már ci us 31-
én, hús vét va sár nap 18 óra kor Jo hann Se bas ti an Bach ko ra be li kan tá ta -
ze nés is ten tisz te le tet ren dez. Mű so ron: J. S. Bach: Er fre ut euch, ihr Her -
zen BWV 66-os hús vé ti kan tá ta.
Köz re mű köd nek: éne kes szó lis ták: Czel ler Krisz ti na – alt, Csa pó Jó -

zsef – te nor, Fa ra gó Ba lázs – basszus; or go nán köz re mű kö dik: Lak ner-
Bog nár And rás; a Vox Sa va riae ének együt tes; a gyü le ke zet al kal mi ze -
ne ka ra. Kon cert mes ter: Popa Ger gely, ve zé nyel: Lak ner-Bog nár Nó ra.
A be lé pés díj ta lan. Ado má nyo kat kö szö net tel el fo ga dunk!

h i r d e t é S

Mevét-kon fe ren cia: 
lét biz ton ság és ér tel mi sé gi sze rep vál la lás

A Ma gyar Evan gé li kus Ér tel mi sé gi Tár sa ság (Mevét) áp ri lis 6-án, szom -
ba ton 9 órai kez det tel az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (1141 Bu -
da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) Lét biz ton ság és ér tel mi sé gi sze rep vál la lás cím -
mel kon fe ren ci át szer vez.

prog ram
9.00: Nyi tó áhí tat – Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let püs pö ke
9.30–10.10: A ka ri ta tív szol gá lat kül de té sei – elő adó: Gre ger sen-La bos -
sa György lel kész, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE ) Dia kó -
ni ai Bi zott sá gá nak el nö ke
10.10–10.30: Szü net
10.30–11.10: Ak tu á lis szo ci á lis kér dé sek a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ)
szol gá la tá ban – elő adó: dr. Fa bi ny Ta más püs pök, az LVSZ al el nö ke
11.20–12.00: Az ér tel mi sé gi ek sze re pe a gyü le ke zet épí té sé ben – elő adó:
dr. Ko rá nyi And rás do cens, Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
12.00–12.20: A Mevét tiszt újí tó gyű lé se
12.20–12.30: Zár szó – Ká kay Ist ván, az MEE or szá gos iro daigaz ga tó ja
A zár szót kö zös ebéd kö ve ti, mely nek költ sé gé hez az MEE Or szá gos

Iro da hoz zá já rul.

Kér jük azo kat a részt ve vő ket, akik a kö zös ebé den részt kí ván nak ven -
ni, hogy már ci us 28-áig je lent kez ze nek az MEE Or szá gos Iro da tit kár -
sá gán  Po lyák Fe renc né nél le he tő leg  e-mail ben  (ka ta.po lyak@lu the -
ran.hu), eset leg te le fo non (1/486-3553).
Min den Mevét-ta got és ér dek lő dőt sze re tet tel vár a ren de ző ség!

Vá sár, fó rum és kult ru á lis prog ra mok ba kony cser nyén
Ba kony cser nyén már ci us 23-án, szom ba ton egész na pos ren dez vényt tar -
tunk az evan gé li kus temp lom kert jé ben és a gyü le ke ze ti te rem ben Ba -
kony cser nyei ma gya rok vá sá ra, „a mi li li om ker tünk” cím mel. Sze re tet -
tel hív juk a ren dez vény ke re té ben 15 óra kor tar tan dó fó rum ra, amely -
nek té má ja: esz me cse re a he lyi kö zös sé gek össze fo gá sá ban rej lő gaz da -
sá gi le he tő sé gek ről, il let ve a Nem ze ti vi dék stra té gia 2012–2020 prog ram -
hoz va ló il lesz ke dés ről. Fel ve ze tő elő adó: Ben csik Já nos or szág gyű lé si kép -
vi se lő. A fó rum cél ja az össze fo gás, az együtt gon dol ko dás el in dí tá sa. 
Reg gel 8 óra kor meg nyit juk a ter me lői pi a cot. A kul tu rá lis és üz le ti

prog ra mok 10 óra kor kez dőd nek ün ne pé lyes meg nyi tó is ten tisz te let tel,
majd ének ka rok és nép tánc együt te sek lép nek fel, és ha gyo mány őr ző harc -
mű vé sze ti be mu ta tók lesz nek lát ha tók. A nap prog ram jai 18 óra kö rül
Vad ker ti Im re szí nész, éne kes fel lé pé sé vel zá rul nak.
A ren dez vény hely szí ne: 8056 Ba kony cser nye, Dó zsa György u. 1.

h i r d e t é S

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem ne vé ben dr. Sza bó La jos rek tor
kö szön töt te ba rá ti sza vak kal a je len -
lé vő ket, és há rom olyan do log ra hív -
ta fel fi gyel mü ket, ame lye ket az egye -
tem sa já to san is a le u en ber gi fo lya -
ma tok nak kö szön het: a kö zös gon -
dol ko dás  le he tő sé gére,  egy más  li -
tur gi kus kin cse i nek fel fe de zé sére és
egy más köl csö nös se gí té sére. 
A kon kor dá tum alá író i nak egyi ke -

ként D. dr. Har ma ti Bé lanyu gal ma zott
evan gé li kus püs pök szí nes és sze mé -
lyes ta pasz ta la tok ban gaz dag elő adá -
sa kö vet ke zett. El mon dá sa sze rint a le -
u en ber gi  fo lya mat hoz  kap cso lód va
ha zánk ban 1971-ben lét re jött egy olyan
ve gyes bi zott ság, amely nek fel ada ta volt
a kon kor dá tu mot meg elő ző –
az  evan gé li ku sok  és  pro tes -
tán sok  kö ze le dé sét  szor gal -
ma zó  –  irat  ér té ke lé se.  Ám
vé gül  nem csak  ér té kel ték  az
ira tot, de át is fo gal maz ták, és
sa ját ál lás fog la lást is mel lé kel -
tek hoz zá. Ez a mun ka és a szö -
ve ge zés olyan jól si ke rült, hogy
a vég le ges, 1973-as egyez mény
ve zér fo na la is ez lett. 
A  Le u en ber gi  Egy ház kö -

zös ség nem egye sült,  ha nem
együtt szol gá ló egy há zak kap -
cso la ta. Nem teo ló gi ai vi tá kat
foly tat, ha nem az együtt mű kö -
dés je gyé ben cse lek szik – emel -
te ki a püs pök, majd hoz zá tet -
te: „A fon tos dol gok ban egy ség,
a  nem  fon to sak ban  sza bad -
ság, de min den ben sze re tet!” 
D. dr. Har ma ti Bé la idéz te

Wil lem A. Vis ser ’t Ho oftnak,
az Egy há zak Vi lág ta ná csa egy -
ko ri fő tit ká rá nak sza va it: az egy há zak
szá má ra a vi lág ír ja az agen dát. En nek
ak tu á lis üze ne te ma töb bek kö zött az
le het, hogy a le u en ber gi kon kor di át
alá író egy há zak össze fog nak a kö te le -
ző is ko lai hit- és er kölcs tan ok ta tás ér -
de ké ben, és az egy ség je gyé ben el fo -
gad ják egy más hit ok ta tó it ott, ahol ez
szük sé ges sé vá lik. Elő adá sa vé gén az
egyez mény si ke res sé gé vel kap cso lat -
ban a nyu gal ma zott püs pök meg je -

gyez te: „Ké ré sün kön fe lül meg ál dott
min ket az Úr is ten!” 

Dr. Bölcs kei Gusz táv re for má tus
püs pök, a GEKE ta nács adó tes tü le -
té nek  tag ja  a  re for má ció  ide jé nek
egy ség tö rek vé se it sa já tos pers pek tí -
vá ból mu tat ta be, és hang sú lyoz ta,
hogy azok nem vol tak olyan fe ke te-
fe hér  tör té né sek,  mint  ahogy  ha -
gyo má nyo san fel té te lez zük.
Az 1540-es évek ele jén szin te min -

den ki haj lott az egy ség meg te rem té -
sé re,  ame lyet  azon ban nem  csu pán
teo ló gi ai kér dé sek, de ké sőbb po li ti kai
tö rek vé sek is megaka dá lyoz tak. Egy
brit ang li kán szer zőt idéz ve Bölcs kei
püs pök meg je gyez te: „Ha teo ló gi a i lag
meg gon dol juk, nem tör tént más, csu -
pán annyi, hogy a re for má ci ó ban Au -
gus ti nus ke gye lem ta na le győz te Au -
gus ti nus egy ház ta nát.” Mai ak tu a li tá -
sok kap csán fel idéz te Eber hard Jün gel
tü bin ge ni teo ló gus egy 1992-ben Bu -
da pes ten tar tott elő adá sá ban el hang -
zott sza va it: „A pro tes táns jó zan ság az,
ami re az ön ma gá val el telt Eu ró pá nak
szük sé ge van” – és en nél job ban ta lán
ma sem fo gal maz ha tunk. 
Az elő adá sok meg be szé lé se so rán

Gáncs Pé ter, egy há zunk el nök-püs pö -
ke  azon  re mé nyé nek  adott  han got,
hogy a negy venedik év for du lón fe le -
ke ze te ink kap cso la ta meg újul hat, és
friss len dü le tet kap hat. 

Dr. Fischl Vil mos, a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak
evan gé li kus fő tit ká ra konk rét teo ló gi -
ai együtt mű kö dés re hív ta fel a részt -
ve vők  fi gyel mét.  Töb bek  kö zött  az
áp ri lis 12-én tar tan dó deb re ce ni kon -
fe ren ci á ra, amely nek té má ját a GEKE
ta valy meg je lent és az eu ta ná zia kér -
dé sé vel fog lal ko zó ta nul má nya ad ja:
Ide je van az élet nek, és ide je van a ha -

lál nak. Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök pe dig a pro tes táns szó kap csán
hoz zá szó lá sá ban  ki emel te,  hogy  az
el ső sor ban nem til ta ko zást je lent, ha -
nem ki ál lást va la mi ért, ami ese tünk -
ben Krisz tus ügye. 
A szü ne tet dr. Tho mas Gre if elő adá -

sa kö vet te. A né met Sonn tagsb lattúj -
ság író ja  ve tí tett  ké pes  kör uta zás ra
hív ta a je len lé vő ket, amely nek so rán –
hang sú lyo zot tan nem teo ló gus ként –

a pro tes táns sa já tos sá gok ra hív ta fel a
fi gyel met. Nép rajz tu dó sok pél dá ul ki -
mu tat ták a frank sült kol básszal kap -
cso lat ban, hogy pro tes táns vi dé ke ken
más fű szer ke ve ré ket hasz nál nak hoz -
zá, mint a ka to li ku sok lak ta vi dé ke ken.
E  hét köz na pi  em pí ri án  nyug vó,  ám
meg le pő kez dés után Tho mas Greif hat
hely szín re  ve zet te  el  az  „uta zó kat”:
Hal le, Tesc hen, Deb re cen, Stras bourg,
Kop pen há ga és Lip cse vá ro sá ba. 
A vá ro sok szel le mi sé gét,  la kó i nak

ha gyo má nya it és gon dol ko dás mód ját
meg is mer ve egy re kéz zel fog ha tób bá
vált, hogy mi jel lem zi a pro tes tán so kat.
Bár  a  kör uta zás  összeg zé sé től  még
óva ko dott, de meg je gyez te, hogy ami
össze kö ti a be mu ta tott em be re ket és
he lye ket, az az ok ta tás, a kul tú ra, a to -
le ran cia – s ta lán az alá zat és a kri ti kai

kész ség.  Vé gül  hoz zá fűz te:  „Kü lön -
bö ző ek  le he tünk,  még is  össze tar to -
zunk: ez a pro tes táns üze net Eu ró pá -
nak, és na gyon re mé lem, hogy a je len -
le gi eu ró pai vál ság ban a na ci o na liz mus
és a kor lá tolt ság üze ne té vel szem ben
meg hall ga tás ra ta lál.” (Tho mas Greif
elő adá sát tel jes ter je del mé ben aLel ki -
pász tor cí mű fo lyó irat közli dr. Szent -
pé te ry Pé ter for dí tá sá ban.)

g Orosz Gá bor Vik tor
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A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is nem ze ti ün ne pünk -
höz kap cso ló dó an ad tak át szá mos ran gos ál la mi ki tün -
te tést ar ra ér de me sí tett hon fi tár sa ink nak. A már ci us
15-e al kal má ból dí ja zot tak hosszú lis tá ján ez út tal is ta -
lál koz hat tunk evan gé li ku sok, il le tő leg egy há zunk hoz
szo ro sab ban kö tő dők ne vé vel. A ke resz tény hi tü ket és
egy há zunk hoz va ló tar to zá su kat nyíl tan is vál la ló ki -
vá ló sá gok kö zül a Ma gyar Ér dem rend Lo vag ke reszt

(pol gá ri ta go zat) ki tün te tett je lett Ben czúr Lász ló ve -
ze tő  ter ve ző,  a  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus  Egy ház
(MEE) Észa ki Egy ház ke rü le té nek tisz te let be li fel ügye -
lő je, a Ben czúr & Part ner Épí tész iro da ügy ve ze tő je. 
Több év ti ze des ki emel ke dő új ság írói te vé keny sé gé -

nek el is me ré se ként Tán csics Mi hály-díj ban ré sze sült
No votny Zol tán sport ri por ter, a Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé gé nek és az MEE Saj tó bi zott sá gá nak el nö ke.

Kitüntetettevangélikusok
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A Kár pát-me den cé be te le pült né met
la kos ság nem csak a ma gyar nem zet,
de szá za do kon át az evan gé li kus ság
tör té ne té ben is igen je len tős sze re pet
ját szott. Tör té nel münk so rán az Ár pá -
dok ide jé től kezd ve fo lya ma to san zaj -
lott be te le pí tés a tör té nel mi Ma gyar -
or szág nyu ga ti, észa ki, ke le ti te rü le te -
i re. E nép cso por tok mind vé gig meg -
őriz ték  kul tú rá ju kat,  és  ér té ket  te -
rem tet tek.  Nem  kell  kü lö nö seb ben
mél tat nunk, hogy a re for má ció el ter -
jesz té sé ben  mi lyen  fon tos  sze re pe
volt a Sop ron kör nyé ki, fel vi dé ki né -
met vagy er dé lyi szász  la kos ság nak. 
Szá za dok kal ké sőbb, a tö rö kök ki -

űzé se után a Habs burgural ko dók ösz -
tön zé sé re  –  gaz da sá gi  és  po li ti kai
meg fon to lás ból  –  a  mai  Né met or -
szág  szá mos  te rü le té ről  to bo roz tak
csa lá do kat  ma gyar or szá gi  le te le pe -
dés hez. A to bor zás el ső sor ban a Fel -
ső-Raj na és a Fel ső-Du na vi dé kén járt
si ker rel, de más né met tar to mány ból
is  ér kez tek  le te le ped ni  vá gyók.  Az
1720-as évek től a jobb bol do gu lás re -
mé nyé ben az új ha zá ba fo lya ma to san
ér kez tek a né me tek, aki ket egy sze rű -
en csak Du na men ti svá bok nak (Do -
na usch wa ben, Do na udeu tsche, Un -
garn deu tsche) hív tak. 
Az el sze gé nye dett és gyak ran evan -

gé li kus val lá suk mi att is ül dö zött em -
be rek ma guk kal hoz hat ták a pap ju kat,
a ta ní tó ju kat, és jo got kap tak a sza bad
val lás gya kor lás ra,  bár  le te le pe dé sük
után né hány év ti zed del gyak ran kel -
lett meg ta pasz tal ni uk az Eu ró pa ezen
fer tá lyán is fel-fel lán go ló val lá si tü rel -
met len sé get.
A Du nán túl ra, a Du na men té re, a

dé li  vi dé kek re  és  az  Al föld  szá mos
pont já ra te le pül tek le evan gé li kus né -
me tek (és per sze nagy szám ban ró mai
ka to li ku sok is). Az evan gé li kus kö zös -
sé gek éle té ről gaz dag és ala pos ta nul -
má nyo kat ol vas ha tunk az egy ház ke -
rü le te ink tör té ne tét fel dol go zó kö te -
tek ben. A tö rök idők után ér ke zett né -
me tek  kö zel  há rom száz  esz ten dőn
ke resz tül mű vel ték föld je i ket, őriz ték
nyel vü ket és kul tú rá ju kat. 

* * * 

A leg egy sé ge sebb né met kö zös sé gek
az egy ko ri Tol na és Ba ra nya vár me gyé -
ben,  az  úgy ne ve zett  „Sch wä bis che
Tür kei” te rü le tén él tek. Vi rág zó fal va -
ik ban pezs gő volt egy há zi éle tük  is. 
Lu the rá nus  egy há zunk  lé lek szá -

má nak meg fo gyat ko zá sa  tör té nel mi
okok ra:  az  el len re for má ció  erő sza -
kos sá gá ra, a tri a no ni bé ke dik tá tum te -
rü le ti kö vet kez mé nye i re, a re ver zá lis
tör vény ha tá sa i ra és nem utol só sor ban

a né met la kos ság ki te le pí té sé re ve zet -
he tő vissza. 
Tör tént ugyan is, hogy a má so dik vi -

lág égés ide jén a Har ma dik Bi ro da lom
ve zé re  –  pán ger mán  tö rek vé sek től
ve zet tet ve – a bi ro da lom ha tá ra in kí -
vül élő né me tek re mint ter mé sze tes
szö vet sé ge sek re te kin tett. Ezért a ná -
ci Né met or szág in ten zív pro pa gan dát
fej tett ki a ma gyar or szá gi né me tek kö -
zött is or das, faj el mé let re épü lő esz méi
ter jesz té sé re. Hit ler elő sze re tet tel be -
szélt az „asszi mi lá ci ó nak ki tett né met
nép for gá csok” meg men té sé nek szük -
sé ges sé gé ről, ezért a ná ci pro pa gan da
– pél dá ul a Volks bundne vű szer ve ze -
ten ke resz tül – igye ke zett a kul tu rá lis
tö rek vé sek mel lett a po li ti kai szán dé -
ko kat is vi lá go san meg fo gal maz ni. 

Már a há bo rú vé ge előtt, a szov jet
meg szál lás  ide jén  né me tek  ez reit
hur col ták el „mál en kij ro bot ra”, majd
a há bo rú után az egy re erő sö dő kom -
mu nis ta be fo lyás alatt ál ló, bosszú ve -
zé rel te po li ti ka ha mar meg in dí tot ta
a svá bok ki te le pí té sé nek és ül dö zé sé -
nek prog ram ját. Alig né hány hó nap -
pal a zsi dók 1944-es de por tá lá sa után
új ra  föl dön fu tó vá  lett  em be rek kel
tö mött va go nok in dul tak Né met or -
szág  va la mely  tar to má nyá ba,  ahol
sok szor  gya na kod va  vagy  erős  el -
len szenv vel fo gad ták őket. A kom mu -
nis ta  ve zé rek  sze mé ben  –  nyu gati
szö vet sé ge se ik hat ha tós asszisz tá lá -
sá val – csu pán „va gon kér dés sé” mi -
nő sült az er dé lyi szá szok, a fel vi dé ki
né me tek vagy a szu dé ta né me tek sor -
sa, nem szól va a Szov jet unió te rü le -
tén élők de por tá lá sá ról.
Né met gyö ke rű nagy írónk , Má rai

Sán dor 1945. de cem be ri nap ló be jegy -
zé sei jól tük rö zik a ma gyar ér tel mi sé -
gi el ke se re dett sé gét és te he tet len sé gét:
„A svá bo kat ki te le pí tik, mint ta valy a
zsi dó kat, mar ha mód ra hajt ják el őket,

száz- és száz ez ret, csor dá ban. A kol lek -
tív  bün te tés  el ve,  mint  nem zet kö zi
gya kor lat,  el vi sel he tet len.  Teg nap  a
»zsi dók«,  ma  a  »svá bok«,  hol nap  a
»pol gár ság«, az tán a »la pos fü lű ek«…
s haj ta nak bű nöst és ár tat lant, gye re -
ket és ag gas tyánt. Az eu ró pai élet er -
köl csé nek  vé ge.  A  »nagy ha tal mak«
kö zö nyö sen te re lik az em be ri csor dá -
kat, akik ma gas kul tú rá kat épí tet tek fel
ott hon ná, »ha tá ro za ti ala pon«, som -
má san. Nem Mül ler úr ról van szó, ha -
nem a svá bok ról. Már nem na gyon ér -
de mes él ni.” 

* * *

A ma gyar po li ti ka per sze ku tya szo rí -
tó ban volt: az új ha tá ro kon is mét kí -
vül  re kedt  ma gya rok  hon ta lan sá ga

és a la kos ság cse rék be in du lá sa kény -
szer hely zet be hoz ta az ak ko ri kor mány
tag ja it. A ha zá juk ból el űzött bu ko vi -
nai szé ke lyek le te le pí té se, a föld osz tás
prog ram ja és a né me tek kel szem be n
lán go ló bosszú vágy mind a ma gyar or -
szá gi sváb ság és más, fent em lí tett, jó -
val ko ráb ban Ma gyar or szág ra te le pe -
dett né met nép cso por tok el ül dö zé sé -
nek  gyor sí tá sát  von ta  ma gá val.  (A
sop ro ni evan gé li kus gyü le ke zet tag jai
kö zül négy-öt ezer főt te le pí tet tek ki.)
Az írá som cí me ként ál ló mon dat –

„A sváb ság egy ba tyu val jött ide, egy ba -
tyu val is men jen” – egy Ko vács Im re
ne vű párt ve zér (a Nem ze ti Pa raszt párt
fő tit ká ra) szá já ból hang zott el 1945-ben,
és azt mu tat ja, hogy  fel erő sö dött az
uszí tó, meg bé lyeg ző hang. Rö vi de sen
meg kez dő dött a kol lek tív bű nös ség el -
vé nek gát lás ta lan al kal ma zá sa. 
A  kol lek tív  bű nös ség  el ve  a  20.

szá zad ban a kü lö nö sen szé gyen tel jes
po li ti kai kel lé kek kö zé tar to zott, amely -
re ke resz tyén teo ló gi ai és eti kai ala pon
csak tel jes meg ve tés sel és el uta sí tás sal
te kint he tünk. Nem vé let len, hogy a né -

met ség kol lek tív fe le lős ség re vo ná sá -
val szem ben ép pen a tör té nel mi egy -
há zak püs pö kei emel ték fel hang ju kat
leg in kább. Or dass La jos evan gé li kus
püs pök „fa sisz ta mód sze rek re em lé -
kez te tő  nép cse ré nek” mi nő sí tet te  a
kor mány ter ve it. 
A kol lek tív bű nös ség azt je len tet te,

hogy cse cse mő től az ag gas tyá nig min -
den kit ná ci nak, ha za áru ló nak te kin tet -
tek csak azért, mert né met ne ve volt,
né met nek val lot ta ma gát, Volks bund-
tag volt, vagy ép pen erő szak kal SS-ka -
to ná nak so roz ták be. A lis ták alap ját
az 1941-es nép szám lá lás ada tai ad ták;
akik ak kor már ma gyar nak val lot ták
ma gu kat, el ke rül ték a ki te le pí tést. Így
ma rad ha tott meg szü lő föld jén Köt cse
vagy La jos ko má rom gyü le ke ze té nek
szin te tel jes né pe. 
Má ra i val egyet ért ve mind ez el fo -

gad ha tat lan volt ak kor – de ko runk ha -
son ló  tö rek vé se i ről  sem  ál lít ha tunk
egye bet, üs sék föl a fe jü ket bár hol a vi -
lá gon. Ne fe led jük, hogy amíg az Eu -
ró pai Unió tag or szá ga i ban olyan tör -
vé nyek van nak ér vény ben, mint a Be -
neš-dek ré tu mok, vagy amíg a tör té nel -
mi Ma gyar or szág te rü le tén élő ma gya -
ro kat és más, ma ki sebb ség ben élő né -
pe ket  kol lek tí van  pel len gér re  le het
ál lí ta ni, az ön ren del ke zés hez va ló kol -
lek tív és egyé ni jo gu kat meg le het kér -
dő je lez ni, asszi mi lá ci ó ju kat ál la mi se -
géd let tel le het tá mo gat ni, ad dig a kol -
lek tív bű nös ség el vé nek al kal ma zá sá -
ról nem be szél he tünk ki zá ró lag múlt
idő ben, pon to sab ban: sö tét szel le me
ma is ott le beg Eu ró pa fe lett. 

* * *

Bu da örs ről 1946. ja nu ár 19-én in dult el
az el ső vo nat, amely el ül dö zött né me -
te ket szál lí tott, ezért ezt a na pot te kint -
jük az el hur col tak em lék nap já nak. Az
el hur co lá sok szisz te ma ti kusan zaj lot -
tak. A ki ürült há zak ba má so kat te le pí -
tet tek, a föl de ket ál la mo sí tot ták, vagy
ki osz tot ták a rend szer ke gyelt je i nek. 

Edu ard Be neš cseh szlo vák el nök öt -
száz ezer ma gyart akart a Fel vi dék ről
el ül döz ni; az ő le te le pí té sü ket az egy -
re in kább kom mu nis ta be fo lyás alatt
ál ló ma gyar kor mány jó részt a né me -
tek he lyé re ter vez te. Sá tá ni gon do lat,
és a meg va ló sí tás is az volt a ja vá ból! 
A ki te le pí té sek kö vet kez té ben nagy

evan gé li kus gyü le ke ze te ink lét szá ma
fe lé re, ne gye dé re csök kent. Fal vak és
temp lo mok ürül tek ki, és áll nak me -
men tó ként mind a mai na pig pél dá ul
Tol na sze líd domb jai kö zött. 
Mél tat la nul fe led ke zünk meg azon

pap ja ink ról és egy ház tag ja ink ról, akik
bát ran szem be for dul tak a né me tek ki -

to lon co lá sá val,  fel emel ték  el le ne  a
sza vu kat,  és  tet tek kel  is  se gí tet tek,
búj tat ták há nya tott sor sú evan gé li kus
test vé re in ket, tes ti-lel ki ér te lem ben tá -
masz ként szol gál tak szá muk ra.
(Ha  már  Tol ná ról  külön  is  esett

szó, hadd em lé kez zem meg egy kori
elő döm ről, Le hel Fe renc lel kész ről, aki
Ten ge li cen szol gált e ne héz idők ben, és
éle tét  koc káz tat va  sváb  csa lá do kat
sze de tett le a zárt va go nok ból.) 

* * *

A má so dik vi lág há bo rú vé gén el hur -
colt, il let ve a há bo rú után a mai Ma -
gyar or szág te rü le té ről va gon ba te relt
né me tek szá ma össze sen mint egy 230
ezer fő.
Az  1989–90-es  rend szer vál to zás

utá ni  de mok ra ti zá ló dó  Ma gyar or -
szág ön vizs gá lat tal for dult a meg hur -
colt tár sa dal mi ré te gek és nem ze ti sé -
gi vagy val lá si ki sebb sé gek fe lé. En nek
a fo lya mat nak volt fon tos ál lo má sa a
ta valy de cem be ri ha tá ro zat el len sza -
va zat nél kü li el fo ga dá sa és ez év már -
ci u si át adá sa an nak a Par la ment nek a
fa lai kö zött, ame lyet a né met szár ma -
zá sú Ste indl Im re ter ve zett… 
Az épü let ben akár jó szív vel, amo -

lyan „hun ga rus” mód ján, kö zö sen el -
éne kel het tük vol na nem ze ti imán kat,
mely nek dal la mát a szin tén po zso nyi
né met fel me nők kel bí ró Er kel Fe renc -
nek kö szön het jük. 
Evan gé li kus egy há zunk né met szár -

ma zá sú  ki emel ke dő  sze mé lyi sé ge i -
nek ne vét is hosszan so rol hat nánk, te -
hát jo go san mond hat juk He ge dűs Im -
re Já nos sal együtt, hogy „mi lyen sze -
gé nyek len nénk a svá bok ból jött ma -
gya rok nél kül”.
Né met aj kú evan gé li kus gyü le ke ze -

te ink ma is több nem ze ti sé gű egy há -
zunk  éle té nek  gaz dag sá gát  szol gál -
ják. A már ci us 19-i em lék na pon ez után
gon dol junk a tör té nel mi Ma gyar or szág
egy ko ri te rü le tén élt összes olyan né -
met aj kú egy ház ta gunk ra, aki ket el ül -
döz tek, el ad tak, el cse rél tek, meg fosz -
tot tak va gyo nuk tól vagy ál lam pol gár -
sá guk tól. Fog lal juk imád ság ba ne vü ket,
és ad junk há lát ma is kö zöt tünk élő né -
met aj kú hon fi tár sa in kért és gyü le ke -
ze te in ket al ko tó kö zös sé ge i kért. 
Éne kel jék ve re tes egy há zi éne ke i ket,

hall gas sák  Is ten  szent  igé jét  Lu ther
ékes nyel vén, és imád koz za nak bát ran
fel me nő ik dia lek tu sá ban. A Kár pát-me -
den cé ben élő né met evan gé li kus test -
vé re ink és gyü le ke ze te ik min dig hi dat
ver tek a re for má ció ha zá ja és ha zánk
kö zött, és e szol gá lat ra, akár csak év szá -
za dok kal ez előtt, ma is szük sé günk van.
g Gre ger sen-La bos sa György

„Asvábságegybatyuvaljöttide,egybatyuvalismenjen”
A ki te le pí tett ma gyar or szá gi né me tek re em lé kez tek

b Az Or szág gyű lés az el múlt év de cem be ré ben újabb bo csá nat ké rő gesz -
tust tett az egy kor ha zánk ban élő né me tek és le szár ma zot ta ik fe lé, ami -
kor ha tá ro zott ar ról, hogy ja nu ár 19. le gyen a Ma gyar or szág ról el hur colt
né me tek em lék nap ja. En nek a ha tá ro zat nak az ün ne pé lyes át adá sá ra ke -
rült sor már ci us 11-én a Par la ment ben. A nap prog ram ja a Né met Aj kú
Re for má tus Egy ház köz ség Hold ut cai temp lo má ban kez dő dött öku me -
ni kus is ten tisz te let tel. Né me tül és ma gya rul szol gált BíróLászló ró mai
ka to li kus tá bo ri püs pök, Gáncs Péter evan gé li kus el nök-püs pök és
SteinbachJózsef re for má tus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak el nö ke. (Az is ten tisz te le ten kép vi sel tet te ma gát a Jo -
han ni ta Rend Ma gyar Ta go za ta is.) A prog ram az Or szág ház ban foly ta -
tó dott, ahol dr.KövérLászló ház el nök mon dott ün ne pi be szé det, majd
át ad ta a ha tá ro zat szö ve gé nek dísz kö té sű pél dá nyát a né met de le gá ció
ve ze tő jé nek, dr.NorbertLammertnek(képünkön). A Bun des tag el nö ke
meg kö szön te Ma gyar or szág nak a meg bé ké lés ér de ké ben ed dig tett, pél -
da ér té kű gesz tu sa it. Az ün ne pé lyes ese mé nyen fel szó lalt HeinekOttó, a
Ma gyar or szá gi Né me tek Or szá gos Ön kor mány za tá nak el nö ke, BalogZol-
tánem be ri erő for rás-mi nisz ter és ErikaSteinbach,az el hur colt né me tek
né met or szá gi szö vet sé gé nek (BdV) el nö ke is. Va la mennyi en hang sú lyoz -
ták, hogy a múlt fel dol go zá sát az egy kor szü lő föld jük ről el űzött és va -
gyo nuk tól meg fosz tott né met aj kú ma gyar pol gár tár sa ink ra va ló em lé -
ke zés sel se gít het jük. A hoz zá szó lá sok ból te hát bát ran le szűr het jük, hogy
Ma gyar or szág ezen a té ren példát mu tat a töb bi érin tett, de múlt já val elég -
gé szem be még nem né ző eu ró pai állam szá má ra.
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Dor gai Zsó fia, a sze rep lők egyi ke a
3/b-be, hu mán ta go zat ra jár a té csői
lí ce um ban, sza bad ide jé ben zon go rá -
zik, is ko lai szak kö rök be jár, és tag ja
mind a lí ce um, mind pe dig a gyü le -
ke zet kó ru sá nak. De ha a be mu tat -
ko zás kor nem mond ta vol na el ma -
gá ról mind ezt, már ak kor ki ta lál hat -
tuk, ami kor az ol tár előtt lát tuk ma -
ga biz tos fel lé pé sét. A csü tör tö kön, a
rend kí vü li hi deg ben a fő té ri Kos suth-
szo bor nál tar tott ko szo rú zás után a
sze rep lés ről kér dez tük. 
– Na gyon jó ér zés volt ma gyar test -

vé re ink kel  kö zö sen ün ne pel ni, mert
szá munk ra pont olyan ün nep már ci -
us 15-e, mint azok nak, akik Ma gyar or -
szág te rü le tén él nek – vá la szol ja.

– Ér zett va la mi bi zser gést mű sor
köz ben? Kap tak más je len tést a sza -
vak most, mint az ott ho ni pró bá kon?
– Igen – je len ti ki ha tá ro zot tan és

azon nal. – Mi nél idő sebb va gyok, an -
nál ko mo lyab ban  tu dom ér té kel ni a
nem ze ti ün nep je len tő sé gét. Kár pát al -
ján egyéb ként egy re ne he zebb ma gyar -

nak len ni. Érett sé gi re ké szül ve szem -
be sü lök az ál lam el vá rá sa i val, hogy uk -
rán nyel ven kell vizs gáz nom. Sze ren -
csé re  nagy sze rű  ta ná ra ink  van nak,
akik se gí te nek ab ban, hogy a ma gyar
nyelv és kul tú ra meg tar tá sa mel lett az
uk rán nyelv vel is el bol do gul junk. 
Zsó fia be avat éle te el ső nagy di -

lem má já ba is: nem tud ja, hol foly tas -
sa egy év múl va, az érett sé gi után. Ha
Ma gyar or szá gon ta nul to vább, nem
lesz vissza út, mert Uk raj ná ban nem
fo gad ják el az itt szer zett dip lo mát.
Uk raj ná ban  vi szont  csak  bi zo nyos
sza ko kon ta nul hat ma gya rul. 
Ta ná ra, a mű sort össze ál lí tó föld -

rajz–tör té ne lem sza kos Ta kács Ta -
más a be reg szá szi II. Rá kó czi Fe renc
Kár pát al jai Ma gyar Fő is ko lán szer zett
dip lo mát, s mint mond ja, az anya gi
le he tő sé gek dön töt tek he lyet te a to -
vább ta nu lás ról,  de  utóbb  be bi zo -
nyo so dott, mi lyen jól van ez így. 
– Csak na gyon rit kán tér nek ha -

za a Ma gyar or szá gon dip lo má zó fi -
a ta lok, az tán még a szü le i ket is el vi -

szik, te hát fo gyat ko zunk. Mi köz ben
má sik nagy gon dunk kal is meg kell
küz de nünk: az asszi mi lá ci ó val!
A sok-sok ve gyes há zas ság ra utal,

és  kí ván csi an  für ké szi,  fel tűnt-e  a
temp lom ban, hogy ak cen tus sal be szé -
lő fi a ta lok is sze re pel tek a mű sor ban.
– Ha va la ki nek ez bán tot ta vol na

a  fü lét,  el mon dom,  mi lyen  nagy
öröm ne künk min den ilyen gyer mek,
hisz ne ki ma gyar iden ti tást ad ha tunk
az is ko lai évek alatt. Ha pe dig tör té -
nel mi össze füg gés ben vizs gál juk, jó,
ha tud juk, hogy 1848–49-ben ren ge -
teg ru szin har colt Kár pát al ján a for -
ra da lom cél ja i ért.
A té csői lí ce um szá má ra na gyon

ér té kes az a test vér is ko lai kap cso lat,
me lyet  a  Nyír egy há zi  Evan gé li kus
Kos suth La jos Gim ná zi um mal ápol -
nak. Más mód ja nem is len ne, hogy
anya or szá gi lá to ga tás ra hoz zák nö -
ven dé ke i ket – utal is mét az anya gi
ne héz sé gek re Ta kács Ta más.
Minden nek  tu da tá ban  van nak  a

nyír egy há zi  in téz mény ben  is,  ahol

már több mint egy év ti ze de kül de tés -
nek te kin tik, hogy ta nu ló i kat meg is -
mer tes sék a ha tá ron tú li ma gyar ság
éle té vel. A kez de te ket Tar Já nos né, a
gim ná zi um igaz ga tó ja idé zi fel:
– Az el ső lé pé se ket Er dély fe lé tet -

tük. 2005 óta van test vér is ko lai kap -
cso la tunk a szé kely ke reszt úri Ber de
Mó zes Uni tá ri us Gim ná zi um mal, a
té csői  re for má tus  lí ce um mal  pe dig
2008-tól. Ez nem kor lá to zó dik csak a
di á kok utaz ta tá sá ra, hanem pe da gó -
gi ai  együtt mű kö dést,  a  ta ná rok  ta -
pasz ta lat cse ré jét is je len ti. Azon kí vül
igyek szünk be kap csol ni ha tá ron túli
part ne re in ket az or szá gos evan gé li kus
ver se nyek be, leg alább is a sa ját ren dez -
vé nye ink be min den kép pen. A Sza lay
Sán dor fi zi ka ver se nyen is részt vet tek
már az er dé lyi di á kok, Az Úr ér ke zé -
se sza va ló ver se nyen pe dig rend sze res
in du lók mind két test vér is ko la ta nu -
lói. S ha me gyünk, nem sze re tünk üres
kéz zel  men ni:  tan köny vek,  se géd -
köny vek, nyom ta tó pa pír, táb la filc volt
már a cso mag ban…

Mind ez sze rény aján dék ah hoz ké -
pest, hogy most ti zen nyolc szá mí tó -
gé pet vitt az ün nep előtt Kár pát al já -
ra in dult 8/7. osz tály. Meg le pő mó don
nem is Té cső re, mert Husz ton, az ál -
ta lá nos is ko lá ban még na gyobb szük -
ség van azok ra az in for ma ti kai esz kö -
zök re,  ame lyek  Nyír egy há zán  a
hosszan el hú zó dó, eu ró pai uni ós tá -
mo ga tás sal  meg va ló sult  TI OP-pá -
lyá zat nak kö szön he tő en fe les le ges sé
vál tak. A nyír egy há zi di á kok egyéb -
ként a té csői vá ro si meg em lé ke zés ak -
tív  köz re mű kö dői  vol tak  a  nem ze ti
ün nep al kal má ból, míg a 11. év fo lyam
két  osz tá lya  Szé kely ke reszt úron,  az
uni tá ri us gim ná zi um ün ne pi is ten tisz -
te le tén szol gált mű sor ral.
A  Nyír egy há zi  Evan gé li kus  Kos -

suth  La jos  Gim ná zi um  ha tá ron  tú li
kap cso la tai új len dü le tet kap tak az zal,
hogy az in téz mény a Beth len Gá bor
Alap ke ze lő Zrt. Ha tár ta la nulpá lyá za -
tán több mint egy mil lió fo rin tot nyert.
A  pá lyá za ti  pro jekt  fe le lő sé től,  So -
mos kői Dé nes től to váb bi rész le te ket tu -
dunk meg: 
– A pá lyá zat ré vén tő lünk is töb ben

utaz hat nak idén, és hoz zánk is több
ha tá ron tú li di ák ér kez het. Az al kal -
ma kat a nem ze ti ün ne pek hez iga zí tot -
tuk, így ok tó ber 6-án, az ara di vér ta -
núk nap ján a szé kely ke reszt úri di á kok
ad ták ná lunk a vá ro si meg em lé ke zés
ün ne pi mű so rát. A mi di ák ja ink kö -
zül ak kor is uta zott egy cso port Té cső -
re. Ak kor azt a pro jekt fel ada tot kap -
ták, hogy az ot ta ni te me tő ben ápol -
ják a lí ce um egy ko ri ta ná ra i nak, a gyü -
le ke zet haj da ni lel ké sze i nek sír ja it. 
A Ha tár ta la nul pá lyá zat anya gi tá -

mo ga tá sát óri á si se gít ség nek ér zik, a
pénz ből az uta zás és a szál lás  költ -
ségeit fe dez he tik. Így vált le he tő vé,

hogy Kár pát al já ra har minc-har minc
gye rek utaz zon, az er dé lyi test vér is -
ko lá ba pe dig negy ven di ák lá to gat -
has son. 
A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos -

suth  La jos  Gim ná zi um  min dig  is
büsz ke  volt  ar ra,  hogy  fon tos nak
tart ja  di ák jai  ma gyar ság tu da tá nak
for má lá sát. Csak ki vé te le sen for dul -
hat elő, hogy egy ta nu ló az érett sé -
gi ig ne jut na el a ha tá ron tú li ma gya -
rok kö zös sé gé hez. Mint Ta kács Ta -
más tól meg tud tuk, a té csői lí ce um -
ban is tö rek sze nek ar ra, hogy min den
ta nít vá nyu kat  el hoz zák  az  anya or -
szág ba, ám hogy egy ot ta ni di ák nak
van-e út le ve le, ví zu ma, az nagy ban
függ a szü lők anya gi le he tő sé ge i től.
A Ha tár ta la nul pá lyá zat ré vén azon -
ban nő az esély, hogy a fi a ta lok meg -
ta pasz tal has sák az anya or szá gi és a
ha tá ron kí vül re kedt ma gya rok min -
den nap jai kö zöt ti kü lönb sé ge ket – és
az en nek el le né re min dig fel lob ba nó
lel ki egy sé get.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Nemzetiünnep–határtalanul

A Pe tő fi-nap a 10. év fo lyam ün ne pi
meg em lé ke zé sé vel kez dő dött. A mű -
sor  után  az  ebéd lő ben  ki ala kí tott
Pil vax  ká vé ház ban  min den ki  el fo -
gyaszt hat ta ked venc édes sé gét, majd
út nak in dult, hogy fel tá rul jon előt te
a tör té ne lem…

A 8. év fo lyam ta nu lói a Pe tőfi Iro -
dal mi  Mú ze um ban  tet tek  lá to ga -
tást, a 7. osz tá lyo sok pe dig az aszó -
di evan gé li kus temp lo mot cso dál hat -
ták meg a gyü le ke zet gim na zis tá i nak
ide gen ve ze té sé vel. 
A Pod ma nicz ky-kas télyt a 9. év fo -

lyam di ák jai a ren dez vény dísz ven dé -
gé vel, dr. Fa bi ny Ta más püs pök kel te -
kint het ték  meg,  aki  a  gim ná zi um
dísz ter mé ben  tar tott  elő adá sá ban
ar ról be szélt, mi lyen fon tos sze rep ju -
tott  az  1848-as  ese mé nyek ben  az
egy ház nak.
A  vég zős  di á kok  szá má ra Tu rek

Mik lós szín mű vész szó lal tat ta meg
Pe tő fi ver se it. Az egy órás elő adá son
a Ma gyar Rá dió  tu dó sí tó ja  is  je len
volt: a Nap köz ben cí mű mű sor más -
na pi, ün ne pi adá sá ban hang zott el az
az össze ál lí tás, amely ben aszó di di -
á kok mond ták el, mi ért ér zik ak tu á -
lis nak Pe tő fi köl té sze tét.
A szer ve zők a leg ki seb bek szá má -

ra  já té kos  fel ada tok kal  ké szül tek:
az 5–6. év fo lyam ta nu lói kéz mű ves-
fog lal ko zá son  vet tek  részt,  sőt  a
köl tő mes ter sé get is ki pró bál hat ták.
Eze ket a prog ra mo kat a 11. év fo lyam
ta nu lói irá nyí tot ták, míg a 10. év fo -
lya mo sok a nagy gim na zis ták ve tél -
ke dő i nek le bo nyo lí tá sá ban se géd kez -
tek: is ko la tár sa ik Or lai Pet rics So ma
tör té nel mi té má jú fest mé nye it kel -
tet ték  élet re,  Pe tő fi-ver sek  anag -
ram má it fej tet ték meg, vagy ép pen
me mó ri á ju kat tesz tel  ték.
A ha gyo má nyok nak meg fe le lő en a

Pe tő fi-nap prog ram jai túl mu tat tak a
19. szá zad mű vé sze té nek és tör té nel -
mé nek meg idé zé sén. A gyü le ke zeti
te rem ben Pet rus ka And rás kon cert -
jén tap sol hat tak, a fi zi ka te rem ben Ba -
ra nyi Nor bert dia po rá ma-ve tí té sén a
Gal ga men te élő vi lá gát is mer het ték
meg a fi a ta lok. Ho mo ki Gá bor szer -
ve zé sé nek kö szön he tő en kö zön ség -
ta lál ko zón  vet tek  részt  mind azok,
akik nem rég te kin tet ték meg a Víg -
szín ház Ró meó és Jú lia cí mű elő adá -
sát: a szín ház fi a tal mű vé szei, Ba ta
Éva és Jó zan Lász ló a szí nész mes ter -
ség mű hely tit ka i ba en ged tek be pil lan -
tást az ér dek lő dők szá má ra.
A há zi tör té ne lem ver seny részt ve -

vői mel lett idén a ta ná rok is is me ret -
ter jesz tő elő adá sok kal ké szül tek: dr.
Ba tár Le ven te a nők és a fér fi ak be -
szé dé ről, dr. Pé ter fi Gá bor a né pi írók
moz gal má ról ér te ke zett. Fe ke te Bá -
lint ze nei be ját szá sok kal kí sért elő -
adá sá ban bi zo nyí tot ta, hogy Pe tőfi
köl té sze te köz vet le nül hat a kor társ
könnyű ze né re és a slam po etryre. Dr.
Roncz Bé la igaz ga tó pe dig úti be szá -
mo ló já ban  Er dély  tá ja it  je le ní tet te
meg, kö zöt tük azo kat a hely szí ne ket,
ame lye ken Pe tő fi is járt. 
A Pe tő fi-nap ko ra dél után a ren -

dez vény ver seny prog ram ja i nak ered -
mény hir de té sé vel zá rult. Bár a száz -
hat van öt év vel ez előt ti ese mé nye ket
idé ző zord idő já rás so ka kat el ked vet -
le ní tett,  a  kul tu rá lis  él mé nyek nek
kö szön he tő en a fel töl tő dés ta lán ki -
tart jö vő már ci u s ig.

g Ze man Csa ba

b „A száz hat van ötö dik ta vasz kö szönt ránk azóta, száz hat van ötöd ször
esküszünk!Hány szor es küd tünk rab ság ban száz hat van öt év alatt? Azt
is ne he zen tud nánk össze szá mol ni, hány fé le kép pen ün ne pel tük már -
ci us 15-ét. És kik is vol tak a drá ga hő sök, a már ci u si if jak, a már ci u si
po li ti ku sok? A sze re pe ket kér jük vagy kap juk. El vál lal juk vagy vissza -
ad juk. Jól vagy rosszul el játsszuk. Az utó kor íté li meg tet te in ket” – vissz -
han goz ta a sú lyos meg ál la pí tá so kat és kér dé se ket a nyír egy há zi evan -
gé li kus Nagy temp lom az idei már ci us 15-i meg em lé ke zé sen a Té csői
Ma gyar Tan nyel vű Re for má tus Lí ce um di ák ja i nak ün ne pi mű so rá ban.
Majd gyö nyö rű sé ge sen áradt a dal lam: „…nem ért he ted, amíg nem él -
tél ne héz éve ket, / tör tén jék bár mi, míg élünk, s meg ha lunk, /mi egy
vér ből va lók va gyunk!” A kár pát al jai szór vány ma gyar ság je les is ko lá -
já nak ta nu lói a Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um
meg hí vá sá nak tet tek ele get az ün ne pi hét vé gén, ké zen fek vő mó don ők
hoz ták hát a mű sort is az idei is ko lai ün nep ség re.
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Fabiny Tamás püspököt diákújságírók
is faggatták

Petőfi-napAszódon
b Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u má ban már ci us 14-én

nem csak nem ze ti ün ne pünk ről, ha nem az in téz mény név adó já ról is
meg em lé kez tek. Az iskola mai nö ven dé kei szá má ra min den év ben ezen
a na pon nyí lik le he tő ség ar ra, hogy kö ze lebb ke rül je nek a nem ze ti múlt
örök sé gé hez.
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Az 1722 de cem be ré ben kelt  lip csei
jegy ző köny vek  em lí tik  elő ször  Jo -
hann Se bas ti an Bach (1685–1750)
köt he ni ud va ri ze ne szer ző és kar mes -
ter ne vét mint a meg üre se dett egy -
ház ze nei ál lás ra je lent ke ző egyik je -
löl tet, a ham bur gi ze ne igaz ga tó, Te -
le mann és a darm stad ti kar mes ter,
Gra up ner mel lett. 
Vé gül a lu the rá nus Bach nyer te el

az 1700-as évek ele jén vá sá ra i ról is hí -
res Lip cse vá ros négy temp lo má nak
– Ni ko la i kirche, Tho mas kirche, Pe -
ter skirche, Ne u e kirche – egy ház ze -
nei  szol gá la tát,  a  vá ro si  ze né szek
fel ügye le tét, és  lett a Ta más-is ko la
kán tor ta ní tó ja is egy ben. Al kal ma zá -
sa mel lett szólt sze rény, pél da mu ta -
tó élet vi te le is. 
Az  is ko la ösz tön dí jas di ák ja i nak

ze nei ne ve lé se, ok ta tá sa mel lett fő fel -
ada ta va sár na pi és ün ne pi kan tá ták
kom po ná lá sa és elő adá sa volt. Bach
1724. áp ri lis 7-én a Ni ko la i kirché ben,
a nagy pén te ki is ten tisz te le ten mu tat -
ta be nagy sza bá sú mű vét, a  Já nos-
pas si ót (BWV 245). A mű több mint
öt ven elő adó val szó lalt meg. 
A ze nei tex tú rák ban a né met pro -

tes táns egy sze rű ség lel he tő fel. Bach
pas si ó ja a szer ző sok ol da lú mű vé sze -
tét bi zo nyít ja. Jé zus szen ve dés tör té -
ne tét dol goz za fel drá mai mó don, az
elő adást  a  li tur gia  hely szí né re,  a
temp lom ba he lyez ve. A pas si ó ban az
evan gé lis ta  re ci ta ti vo  nar rá ci ói  a
bib li kus cse lek mény be mu ta tá sát vi -
szik előbb re, me lyek a ze ne ka ri kí sé -
ret tel meg szó la ló kó ru sok és a ko rá -
lok össze fo nó dá sa i val ké pe zik a mű
vá zát. Az ári á kat a mi ni ma li zált ba -

rokk ci zel lá lás, a hang szí nek fi nom
hasz ná la ta jel lem zi. 
A né met egy há zi éne kek szö ve gei és

dal la mai rész ben Lu ther Már tonmun -
kái, s így ezek nek a 16. szá za di dal la -
mok nak a har mo ni zá lá sa a gyü le ke zet
épü lé sét is szol gál ta. Bach mé lyen hí -
vő lu the rá nus volt, alá zat tal szol gál ta
egy há zát.  A  ko rál mint  gyü le ke zeti
ének a hí vő em ber és Is ten kap cso la -
tát jel ké pe ző hitpil lér. 
A Já nos-pas sió ko rál jai mind fen -

sé ges hang zá sú ak. A szer ző a dra ma -
tur gi á nál  mes te ri  esz kö zök kel  és
meg ol dá sok kal élt. A mű utol só kó -
ru sa, a Ruht wohl, ihr hei li gen Ge bei -
ne (Nyu god ja tok, szent ham vak) a Já -
nos-pas sió leg is mer tebb és leg meg -
ren dí tőbb  ré sze. A kó rus  több ször
vissza tér ve  is mét li  a  szö veg  so ra it,
me lye ket az obo ák és vo nó sok plasz -
ti kus  kí sé re te  szí nez.  Az  el fo ga dó
meg nyug vás  so rai  ezek,  szer ve sen
össze épül ve a ze né vel. A mű a Ch ris -
te, du Lamm Got tes (Krisz tus, Is ten
bá rá nya) ko rál lal zá rul.
A Har mo nia Mun di ki adó Bach-

so ro za tá nak Já nos-pas sió-fel vé te lét
a vi lág hí rű Phi lip pe Her re weg he ve -

zény le té vel a Col le gi um Vo cale Gent
ké szí tet te el a mű 1725-ben át dol go -
zott  ver zi ó ja  alap ján.  Her re weg he
meg tar tot ta a ko ra be li hang zást a kó -
rus nál: a szó la mo kat négy-négy éne -
kes szó lal tat ja meg. 
Ahogy Bach mű vé sze te, úgy Her -

re weg he his to ri kus és szö veg hű elő -
adás mód ja egy aránt eta lon, te kint -
sünk akár a mű meg szó lal ta tá sá nak
ará nya i ra, a cso dá la tos hang szí nek -
re, a ze nei ívek re, kont rasz tok ra vagy
a dra ma tur gi ai fel lán go lá sok ra, me -
lyek Jé zus szen ve dé sét és fel tá ma dá -
sát dol goz zák fel. 
A Col le gi um Vo cale Gentma ku lát -

la nul tisz ta, ne mes hang zá sa mel lett
emel jük ki a köz re mű kö dő szó lis tá kat:
Sy bil la Ru bens (szop rán),  And re as
Scholl (alt), Se bas ti an No ack (basszus),
Mic ha el Vol le (basszus), Mark Pad mo -
re (te nor). Dek la mált elő adás mód juk
a  lu the ri  egy sze rű ség gel  szól  hoz -
zánk. Mind annyi uk ra jel lem ző az ért -
he tő szö veg ki ej tés, ami a kont ra punk -
ti kus  ze né re  és  a mű  ért he tő sé gé re
néz ve egy aránt előnyt je lent. 
Bár a mű a pro tes táns kö zös ség nek

ké szült, az örök ké va ló ság nak is íród -
tak  a  kot ta fe jek ből  meg ele ve ne dő
ze nék. Kö zel száz húsz perc esszen -
cia a Bach meg al kot ta Já nos-pas sió.
A CD-hez mel lé kelt fü zet a tel jes szö -
veg köny vet tar tal maz za. 

g He tessy Csa ba

Jo hann Se bas ti an Bach: Já nos-pas sió.
– Kan tá ta BWV 22, 23, 127 & 159. Col -
le gi um Vo cale Gent. Kar mes ter: Phi -
lip pe Her re weg he.

Fenségesdallamokagyülekezet
épülésére

Bach Já nos-pas si ó ja Her re weg he ve zény le té vel

b XI. kong resszu sát tar tot ta már ci -
us 14–16. kö zött a Ma gyar Egy ház -
ze nei Tár sa ság (MET). A Liturgi-
kusteológiamaha tal mas táv la to -
kat nyi tó té má ja igen sok ol da lú
meg kö ze lí tés re adott al kal mat.

Be ve ze tés ként csü tör tök es te Bo sák
Nán dor deb re cen–nyír egy há zi me -
gyés  püs pök,  a  Ma gyar  Ka to li kus
Püs pö ki Kon fe ren cia Li tur gi kus Bi -
zott sá gá nak  el nö ke  adott  át te kin -
tést  a  li tur gia  teo ló gi ai  alap ja i ról.
Dr. Ha fen scher Ká roly, a MET el nö -
ke,  a  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke a
li tur gi kus  teo ló gia  min den ko ri  és
ak tu á lis kér dé se it fo gal maz ta meg tíz
pont ban (lásd ke re tes írá sun kat).
Pén te ken a li tur gi kus teo ló gia fe -

le ke ze ti súly pont ja i ra irá nyult a fi gye -
lem. Ko vács E. Gel lértO. Pra em. XVI.
Be ne dek ről mint ho mo li tur gi cus ról
szólt. Ko csis Fü löp haj dú do ro gi me -
gyés püs pök a bi zán ci nap tár li tur gi -
kus  év kö rét  mu tat ta  be. Na csi nák
Ger gely teo ló gus egy 20. szá zad vé -
gi  gö rög  or to dox  tu dós,  Jó an nisz
Fun dúl isz mun kás sá gát  is mer tet te.

Dr. Pap Fe renc, a Ká ro li Gás pár Re -
for má tus Egye tem do cen se a re for má -
tus egy ház fel ada ta i ról, ne héz sé ge i ről
be szélt.  A  zsi dó  gya kor la tot  –  dr.
Schő ner Alf réd fő rab bi aka dá lyoz ta tá -
sa mi att – dr. Dé ri Ba lázs egye te mi ta -
ná r, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem Böl csé szet tu do má nyi Kar (EL TE
BTK)  La tin  Tan szé ké nek  ve ze tője
ele ve ní tet te fel.
Az óke resz tény li tur gi á ról dr. Föld -

váry Mik lós, az EL TE BTK La tin Tan -
szé ké nek ad junk tu sa szol gált in for -
má ci ók kal. Ull mann Pé terO. Pra em.
gö döl lői kor mány zó per jel a li tur gi -
kus ének és a né pé nek hit ok ta tás ban
be töl tött  sze re pé ről  osz tot ta  meg
ta pasz ta la ta it.

Dr. Za lat nay Ist ván, az  Er dé lyi

Gyü le ke zet lel ki pász to ra – elő adá sa
cí mé nek több fé le ér tel me zé sé ből ki -
in dul va  –  ko moly  gon dol ko dás ra
ins pi rál ta  a  hall ga tó sá got  (li tur gi -
kus  szö ve ge ink  új ra ol va sá sán  ért -
het jük az is mé telt ol va sást, az új ra -
írást és az új ra ér tel me zést is).
Pén tek  es te  a  fa so ri  evan gé li kus

temp lom ban dr. Bar ta Ger gely li tur -
gi kus or go na- és kó rus mű ve i ből kap -
tak íze lí tőt a részt ve vők. A zso lozs ma-
és mi se té te lek re, va la mint evan gé li kus
ko rál dal la mok ra épü lő kom po zí ci ó -
kat Ké mén czy An tal ad ta elő or go nán,
a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem hall ga tó i ból ala kult ka ma ra kó rust
Far kas Do mon kos ve zé nyel te.
Az  idő já rá s  a  kong resszus  prog -

ram já ra  is ha tás sal  volt:  Itt zés Já nos
nyu gal ma zott püs pök nem ér kez he tett
meg Győr ből. Írá sát szom ba ton Ba logh
Pi uszO. Pra em., a MET al el nö ke ol vas -
ta fel: Krisz tus-köz pon tú ság és a ke reszt
teo ló gi á ja az evan gé li kus is ten tisz te let -
ben– nem elő adás, ha nem val lo más az
is ten tisz te let misz té ri u má ról.
A ren dez vény hát te rét a Ma gyar

Li tur gi kus  és  Egy ház ze nei  In té zet
biz to sí tot ta,  mely nek  ve ze tő je,  dr.
Kaj tár Edv árd a hi va ta los ka to li kus
li tur gia  hely ze té ről  és  az  in té zet
mun ká já ról is be szá molt.
Az el hang zott elő adá sok ha ma ro -

san meg je len nek az – idén hu sza dik
év fo lya má ban já ró – Ma gyar Egy ház -
ze ne cí mű fo lyó irat ban. Az ér dek lő -
dők  hasz nos  in for má ci ók hoz  jut -
hat nak az egy haz ze ne.hu ol da lon is.
Szom ba ton a tiszt újí tó köz gyű lé sen

négy év re  meg vá lasz tot ták a ve ze tő -
sé gi ta go kat. Evan gé li kus rész ről dr.
Ha fen scher  Ká roly  el nök ként,  dr.
Kincz ler Zsu zsan na a pe da gó gus ta go -
zat  egyik  ve ze tő je ként  vesz  részt  a
mun ká ban.
A kong resszust kö zös imád sá gok,

is ten tisz te le tek ke re tez ték; az együtt -
lét há la adás sal, a Te De um el ének lé -
sé vel zá rult.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Liturgikusteológiama
A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság kong resszu sa

1. A ka to li kus teo ló gia a li tur gi kát ha gyo má nyo san a szisz te ma ti kus teo -
ló gia és azon be lül a dog ma ti ka té ma köré be so rol ja, hi szen az egy ház azt
imád koz za, amit hisz, és azt hi szi, amit imád koz ni is tud. A pro tes táns teo -
ló gia ez zel szem ben fő leg a gya kor la ti teo ló gia ré sze ként fog lal ko zik ve le,
hi szen az egy há zi élet szí vé nek kö ze pe az is ten tisz te let. 
2. A li tur gia Is ten em be ri for má kat hasz ná ló mű ve, ahol az „em be ri” ket -

tős ér te lem ben van je len: a meg tes te sü lés foly ta tá sa ként az Is ten ol da lá ról
és vá lasz ként az em ber ol da lá ról. Az em ber kép te len hin ni (a hit nem Is -
ten lé té nek el is me ré se, ha nem fel tét len bi za lom az Is ten fe lé), de az Is ten
hit re éb reszt he ti az em bert, s a hit ter mé sze tes meg nyil vá nu lá sa a teo-lo -
gia és a do xo-lo gia: az Is ten ről szó ló be széd és az is ten di csé ret.
3. A li tur gia sze mé lyes ta lál ko zás a je len lé vő Szent há rom ság Is ten nel.

Hogy mind ez ho gyan? – a ti tok meg ma rad ti tok nak. A cso da pe dig – hogy
a vé ges be fo gad hat ja a vég te lent – meg ma rad cso dá nak. „Mert ahol ket -
ten vagy hár man össze gyűl nek az én ne vem ben: ott va gyok kö zöt tük”– mond -
ja az egy ház Ura (Mt 18,20).
4. A li tur gia le gyen misszi ói ka rak te rű, az az hív ja és szó lít sa meg a kí -

vül ről ér ke zett em bert. Le gyen a bel ső kör, a hí vők szá má ra ren de zett al -
ka lom, amely él te ti, gon doz za, pasz to rál ja az egy ház tag ja it, és táp lál ja a hi -
tet, épí ti a hí vők kö zös sé gét. 
5. A négy alap pil lér el vá laszt ha tat lan egy más tól: le i tur gia, ko i no nia, di -

a ko nia és mar tyria. A bi zony ság té tel, a sze re tet szol gá lat, a kö zös ség és a
li tur gia egy más sal ál lan dó köl csön ha tás ban van.
6. A li tur gia lé nye ge sze rint öku me ni kus. 
7. A tar ta lom meg ha tá roz za a for mát, és csak a meg fe le lő for ma hor doz -

za a tar tal mat. A tar tal mi hi ányt nem pó tol ja a leg ki vá lóbb for mai ki vi te -
le zés sem, és a tö ké le tes tar ta lom sem megy át a hoz zá nem il lő for má ban.
8. Az is ten tisz te let-lá to ga tás je len tős csök ke né se – túl a tár sa dal mi, kul -

tu rá lis, esz té ti kai, ér ték ren di vál to zá so kon – nem az zal függ-e össze, hogy
a li tur gi á val szem ben mi nő sé gi ki fo gá sok van nak? (Ke vés bé a li tur gia tar -
tal má val, an nál in kább a ki vi te le zé sé vel szem ben.)
9. A ze ne nem csu pán em be ri se géd esz köz a li tur gi á ban, ha nem Is ten

kü lön le ges ado má nya, amely em be ri kor lá ta in kat fe sze ge ti, s a ki nyi lat koz -
ta tás nyel vé vé, hor do zó já vá vá lik. 
10. A li tur gi kus teo ló gia leg iz gal ma sabb ak tu á lis kér dé sei kö zé tar to zik

a tra dí ció és az új ki hí vá sok har mo ni zá lá sa, il let ve azok he lyes ará nya. Nem
újat akar hoz ni, ha nem az örök evan gé li u mot kí sér li meg mai sza vak kal el -
mon da ni. A li tur gia hasz ná la tá nál, szö veg for má lá sá nál és új ra fo gal ma zá -
sá nál is a krisz tu si kes keny utat kell jár nunk.

Koncz Ve ro ni ká nak, az  Új Em ber
he ti lap mun ka tár sá nak nem ze ti ün -
ne pünk re írt pub li cisz ti ká já ból va lók
a kö vet ke ző gon do la tok, ame lye ket
ma sze ret nék, ün nep lő  test vé re im,
ve le tek is meg osz ta ni.
„Ha  van  szép  és  re ményt  kel tő

nem ze ti ün nep, az már ci us 15-e. Ezt
a na pot na gyon le het sze ret ni. Pe tőfi
lán go ló ver sei, a kez dő dő ta vasz re -
mé nye, a fi a tal ság len dü le te, az erő -
szak nél kü li for ra da lom min den ere -
je ben ne van. S per sze szép pé va rá -
zsol ja a messze ség is. A szem ta núk
már nem él nek, s a je len kor min dig
haj la mos  a  múl tat  ne me sebb nek,
tisz tább nak,  ér té ke sebb nek  lát ni.
Egy nem ze ti nap olyan, mint egy csa -
lá di ün nep. S hogy tu dunk-e mél tó
mó don részt ven ni raj ta, nem csak at -
tól függ, ki mi lyen kap cso lat ban áll
egy más sal, ha nem hogy vi szony -
ra,  vé le mény re,  haj da ni  sé rel -
mek re va ló te kin tet nél kül kö -
rül tud juk-e ül ni a nagy asz talt. 
Az  em be ri  vi szo nyok  időn ként

bo nyo lul tak. Adód hat nak né zet el té -
ré sek, vi ták, sőt év ti ze de kig el hú zó -
dó  csa lá di  vi szá lyok  is.  S meg esik,
hogy épp a csa lá di ün nep nap ján rob -
ban fel egy rég óta ke tye gő bom ba.
Vagy is a csa lá di ün ne pek ben sok -

fé le le he tő ség rej lik. Ki bé kü lés, össze -
ve szés, tisz tá zás vagy ép pen az ad dig
rend ben hit tek össze ke ve ré se. 
Az el múlt évek ben nem ze ti ün ne -

pe ink re  is  rá te nye relt  a  po li ti ka.
Min den párt nak kü lön meg em lé ke -
zé se van, s hí ve ik kü lön jár nak ün ne -

pel ni. Bár mi lyen nyo mós oka is van
en nek, nincs jól így. 
Kis nem zet va gyunk, ame lyet ter -

mé sze te sen a ha tá ron túl élő ma gya -
rok kal együtt al ko tunk. Nagy csa lád
a mi énk. 

Ha
szám ba  ven nénk,
ma gunk is cso dál koz nánk, mennyi -
vel több az, ami össze köt ben nün ket,
mint  az,  ami  szét vá laszt.  Őse ink
meg le he tő sen  erős  fá ból  fa rag ták
azt a nagy asz talt ne künk, ame lyet
csak kö rül kel le ne ül nünk. Nagy nak
is fa rag ták, szé les nek is. Min den ki -
nek jut hely kö rü löt te. Még a »nem -
sze re tem« ro ko nok nak is.”
He lyes és il lő, hogy ün nep lé sünk

ko lozs vá ri  nagy  asz ta lá hoz  együtt
tud tunk  le ül ni.  Erős  fá ból  fa ra gott

asz tal ez, bő ven van he lye itt min den -
ki nek. Ha tal mas do log az a fel is me -
rés, az a szép és ér té kes er dé lyi gya -
kor lat, hogy a kü lön bö ző sé gek, sok -
fé le sé gek, a gaz dag sok szí nű ség el le -
né re  mi  együtt  tu dunk  és  együtt
aka runk len ni, mert így kí ván juk át -
él ni a nagy csa lád öröm te li és fel sza -
ba dí tó él mé nyét. Vall juk, hogy ma is
sok kal több min den köt és ko vá csol
össze ben nün ket, mint ami szét vá -
laszt. Ez a fel is me rés azon ban nem
egy sze rű en sa ját em be ri böl cses sé -
günk gya kor la ti as fel is me ré se, nem
csu pán a tör té ne lem szül te kény szer,
pusz tán em be ri tö rek vés, ha nem ez
Is ten aka ra ta, Is ten ren de lé se, Is ten
or dó ja. 
Mert össze köt min ket nem csak a

te rem tés rend jé ben ka pott em be ri té -
nye ző, a nyelv, a kul tú ra, a vér ség, a
kö zös  tör té ne lem,  egy  ün nep,  de
össze köt min ket a fel fe lé te kin tő
hit is, amely össze kö tő ka pocs ég
és föld kö zött, amely nek meg élé -

se  kö zös sé günk  előtt  mér he tet len
táv la to kat és le he tő sé ge ket nyit meg. 
Ami kor so kan sok fé lék ként, még -

is együtt le ülünk a nagy kö zös asz -
tal hoz em lé kez ni, há lát ad ni, Is ten
ke gyel mé ben, sze re te té ben gyö nyör -
köd ni, ak kor ott a szó leg szebb ér tel -
mé ben  Is ten- tisz te let  van.  Így  lett
ün nep lé sünk  is  több,  ér té ke sebb,
mé lyebb, mint egy emel ke dett em -
lé ke zet, egy po li ti kai ma ni fesz tum,
így lett Is ten je len lé te ál tal is ten tisz -
te let. Is ten va ló sá gos je len lé té ben ál -
dott ün ne pi pil la nat.

„ÖSSz e kÖt MInk et a fel fe lé te k In tő HIt I S”

EvangélikusbeszédKolozsvárott
Ador já ni De zső Zol tán püs pök már ci us 15-i gon do la tai
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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 6. he té ben az Út mu ta tó reg geli
és ün ne pi igéi az Úr Jé zus pas si ó ját tár ják elénk: éret tünk, mi at tunk, he lyet -
tünk szen ve dett, emel te tett fel a ke reszt re és halt meg, hogy he ti igénk ígé -
re te szá munk ra is va ló ság le gyen. „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) Vi rág va sár nap – a nagy -
hét nyi tá nya ként – az alá za tos Ki rály „egy sza már csi kó ra ta lál va, fel ült rá”.
A nagy so ka ság pe dig – „pál ma ága kat fog tak” (Jn 12,14.13) – így ki ál tott:
„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) Pál ős ke resz tyén him nuszt idéz:
Jé zus „meg aláz ta ma gát, és en ge del mes ke dett mind ha lá lig, még pe dig a ke -
reszt ha lá lig. (…) és min den nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus Úr az Atya Is -
ten di cső sé gé re.” (Fil 2,8.11) A meg vál tás, meg bé ké lés Is ten mű ve: „…Krisz -
tus már ak kor meg halt ér tünk, ami kor bű nö sök vol tunk.” (Róm 5,8) Jób pas -
si ó ja jól vég ző dött; mi u tán Is ten két szer is szólt hoz zá a vi har ból, így szólt:
„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…” (Jób 42,5–6) Az Ószö vet ség evan gé -
lis tá ja a pás ka éj sza ká já ra em lé kez tet: „Eredj, né pem, menj be szo bád ba, és
zárd ma gad ra az aj tót! Rej tőzz el…” (Ézs 26,20) Az új szö vet ség szer ző je –
utol só va cso rá ja alatt – pél da adó rab szol ga mun kát vég zett: „Ha te hát meg -
mos tam a ti lá ba to kat, én, az Úr és a Mes ter, nek tek is meg kell mos no tok
egy más lá bát.” (Jn 13,14) Pál az Úr tól vet te az úr va cso ra sze rez te té si igé it:
„Ve gyé tek, egyé tek, ez az én tes tem, amely ti é ret te tek meg tö re tik… 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 11,24–25) Nagy csü tör tö kön át él het jük: „Em -
lé ke ze tes sé tet te cso dá it, ke gyel mes és ir gal mas az Úr. Ele delt adott az is ten -
fé lők nek, örök ké em lé ke zik szö vet sé gé re.” (Zsolt 111,4–5) 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) „Pi lá tus fel ira tot is ké szít te tett, és rá té tet te
a ke reszt re. Ez volt rá ír va: A NÁ ZÁ RE TI JÉ ZUS, A ZSI DÓK KI RÁ LYA. (…)
Mi u tán Jé zus el fo gad ta az ece tet, ezt mond ta: »El vé gez te tett!« És fe jét le hajt -
va, ki le hel te lel két.” (Jn 19,19.30) Át ad ta Aty já nak. „A Bá rányt le ölik. Az ál -
do zat vér be ke rül. Krisz tus egy sze ri ál do za ta mind örök re ér vé nyes, és mi
üd vö zü lünk, ha hi szünk ben ne.” (Lu ther) Pál kér: „Is ten Krisz tus ban meg -
bé kél tet te a vi lá got ön ma gá val… Krisz tu sért ké rünk, bé kül je tek meg az Is -
ten nel!” (2Kor 5,19–20) A nagy szom bat te me tői csend jé ben is kér jük: „Hall -
gasd meg, Uram, imád sá go mat, jus son hoz zád ki ál tá som!” (Zsolt 102,2) Is -
ten szá má ra min den ki él. „Se gít sé gül hív tam ne ve det, Uram…, és meg vál -
tot tad éle te met.” (JSir 3,55.58) Üd vö zí tő Jé zu som, én is „a ke reszt fá hoz me -
gyek” (EÉ 208).

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

Le het-e bé ké sen túl él ni egy em ber -
te len  há bo rút?  Ez  Ed ward Zwick
zsi dó szár ma zá sú ame ri kai ren de ző
El len ál lók cí mű film jé nek kér dé se,
mely ben  a  ná ci  zsi dó ül dö zés  elől
meg me ne kült em be rek sor sát mond -
ja el meg tör tént ese mé nyek alap ján.
A túl élők kö zül há rom test vér vá lik
a dön té sek jel ké pé vé. 
Tu via Bi el ski, a film köz pon ti fi gu -

rá ja élé re áll az ül dö zöt tek kö zös sé gé -
nek. Az a re mé nye, hogy harc nél kül,
em ber te len ség és bosszú nél kül le het
túl él ni a né met had se reg ir tó had já -
ra tát.  Zus  in kább  par ti zán nak  áll,
har col ni akar. A leg von zóbb sze mé -
lyi ség a har ma dik test vér, Asa el, aki
ma gát az éle tet vá laszt ja. Hisz a cso -
dák ban, az össze fo gás ban és a jó ban.

* * *

Bár tud nánk ad dig le bon ta ni hit bé li
gon dol ko dá sun kat, ami kor még er -
ről az asz tal kö zös ség ről nem azon -
nal a szent ség jut na eszünk be. Mint
ahogy  ezt  Lu kács  is  te szi.  Ak kor
meg ér te nénk  va la mit  eb ből  az  él -
mény ből. Jé zus együtt van a ta nít vá -
nya i val. Ta lán ez en nek a rész nek a
leg fon to sabb vo ná sa. „Vágy va vágy -
tam” er re  a  pil la nat ra  –  mond ja.
Nyil ván ő ma ga is te le van fe szült ség -
gel, de egy ide jű leg lát szik az is, hogy
ezek az em be rek tény leg a ba rá tai.
Még ha fél re ér tik, meg ta gad ják, el -
árul ják, ak kor is.
A pás ka rend je sze rint min den ki

a ma ga po ha rá ból ivott, de kü lö nös
ba rát ság je le, hogy Jé zus kör be ad ja a
sa ját po ha rát.
Sor suk össze kap cso ló dott ak kor,

ami kor ki ala kult ez a kör. Most, az
utol só órák ban jel ké pé vé vá lik Is ten
és em ber kö zös sé gé nek. Mi re elég ez
a kö zel ség, mit bír ki ez a ba rát ság,
egy ál ta lán van-e kö zük egy más hoz?

* * *

Tu via és Asa el szer ve zik meg a me -
ne kül tek  er dei  kö zös sé gét.  Nem
könnyű hi deg ben, éhez ve, fé le lem ben
sza bá lyo kat ki ala kí ta ni, de a leg iz gal -
ma sabb kér dés a bosszú. Meg kell-e
ál lí ta ni az em be rek gyil kos in du la tát,
ami kor ke zük be ka pa rin ta nak egy né -
met  ka to nát?  Va jon  nem  jo gos-e,
hogy  min den ki  ki ad has sa  dü hét?
Vagy nem kell-e akár ki vég zés sel is fé -
ken tar ta ni azt, aki ki akar ja hasz nál -
ni az erő szak men tes sé get, és erő sza -

kos sá vá lik? Mi ért kell foly ton me ne -
kül ni, mi ért nem le het sza bad fo lyást
en ged ni a bosszú nak? Tu via ra gasz -
ko dik  az  em ber ség hez.  Egy re  in -
kább ki tű nik a ren de ző szán dé ka: ez
az  er dei  nép  va la mi fé le  má so dik
exo dus né pe.

* * *

A ta nít vá nyok is át élik a perc fe szült -
sé gét. Ők is ké szü lőd nek. Ze be de us
fi a i nak any ja már „kor mányt ala kít”,
sze ret né, ha a fi ai len né nek a mi nisz -
te rek. Ezen az tán haj ba  is  kap nak,
mind egyik na gyobb sze ret ne len ni a
má sik nál. 
Pé ter  kar dot  vá sá rol.  Vi lá go san

lát ja, hogy eb ben a ha tal mi hely zet -
ben csak a fegy ve res harc hoz hat iga -
zi vál to zást. Ami kor el jön az idő, ak -
kor nem is rest hasz nál ni. 
Jé zust va ló ban mes si ás nak lát ják,

sza bad ság har cos nak,  nép ve zér nek,
mint Jú dás Mak ka be ust egy kor az ő
né pe. És ké szek kö vet ni. Nem gyá vák,
sőt az éle tü ket is ál doz nák egy ilyen
szent ügyért. Szá muk ra a  csa ló dás
ép pen az, hogy nem kell. Hogy az Is -
ten és em ber kö zös sé ge nem a szok -
vá nyos ér te lem ben vett há bo rú, ha -
nem a me ne kü lés re va ló vá ra ko zás.
Ez a pás ka, az „el ke rü lés” ün ne pe: ar -
ra em lé kez tet, hogy a ti ze dik csa pás
éj sza ká ján a pusz tí tó an gyal el ke rül -
te a bá rány vé ré vel meg je lölt há za kat.
Nem har col ni kell, ha nem el vi sel ni,
hogy a pusz tu lás el ke rül jön.

* * *

Az  exo dus ra  va ló  uta lás  leg szebb
je le ne te az, ami kor a né me tek ül döz -
ni kez dik a ko ló ni át. Öre gek, be te gek,
gye re kek,  nők  me ne kül nek,  mint
haj dan az egyip to mi fog ság ide jén.
Egy vé ge lát ha tat lan mo csár áll ja az
út ju kat. Tu via fel ad ja. In nen nincs to -
vább. Öccse, Asa el azon ban nem a
víz ket té vá lá sá ban, ha nem az em be -
rek  össze fo gá sá ban  lát ja  a  cso dát.
Bőr övek kel kö ti össze a gyen gé ket az
erő sek kel, és élő lánc ként ve ze ti át a
né pet a mo csá ron. Az iga zi cso da a
sze re tet, a bá tor ság és a ki tar tás, ez
men ti meg a zsi dó kat.

* * *

Jé zus szé les kör ben lát ja az ese mé -
nye ket. Meg si rat ja Je ru zsá le met. Az -
óta  zsi dók  mil li ói  hul lat tak  ér te
könnyet mind a mai na pig. Ő az el -

ső. Ér zi a le he tő ség el mu lasz tá sá nak
fáj dal mát. Lát ja ta nít vá nyai vak sá gát.
Ta lán ma gát okol ja, hogy nem volt
ké pes ennyi idő alatt meg ér tet ni ve -
lük, mi ről is van szó va ló já ban. Tisz -
tá ban  van  a nép  vá ra ko zá sa i val  is.
Ren ge teg kis cso port ilyen-olyan re -
mény sé gek kel. Ha tal mi vá gya ko zá -
sok, a sze gény ség, a ke gyet len ség, a
sza bad ság  hi á nya  –  mint  min den
más nép nél is. Ér zi ma ga kö rül a vi -
lá got. Tud ja, hogy nem ma rad hat eb -
ben a rej tett szo bá ban, ha ma ro san in -
dul nia kell.

* * *

Hi á ba azon ban min den hő si es ség, a
né me tek túl ere je vé gül még is győ ze -
del mes ked ni lát szik. Az utol só pil la -
nat ban ér kez nek meg a par ti zá nok az
el sza kadt, erő sza kot vá lasz tó test vér
ve ze té sé vel. Ne ki is vol tak konflik tu -
sai az er de i e ket cser ben ha gyó par ti -
zán ve zér rel, de vé gül ide jé ben ér ke -
zett. Az erő szak men ti meg az erő -
szak nél kü li e ket.
A fil met az élet ír ja, ezért nem áll

vég le te sen sem az erő szak men tes ség,
sem a hő si es harc mel lé. A kö zös ség
azon ban  va ló ban  túl éli  a  há bo rút.
Újabb és újabb te le pe ket épít ve nö -
vek szik. Is ko lát, böl cső dét lé te sí te nek
a szü le tő nem ze dék nek, és a ko ló nia
fenn ma ra dá sa ide jén sok száz em ber
éle tét men tik meg. 

* * *

Most még együtt van ve lük. Eb ben a
kö zös ség ben mu tat ja meg év szá za -
dok szá má ra elő re, mint ne künk is,
hogy  az  a  leg jel lem zőbb  Is ten  és
em ber  kap cso la tá ra,  hogy  Is ten
együtt van az em ber rel. Jö het akár -
mi lyen  ve sze de lem,  él het nek  egé -
szen más gon do lat me ne tek től meg -
ha tá ro zot tan, akár el is árul hat ják na -
pon ta, ő együtt van ve lük. 
Együtt van ve lünk. Hét köz na pi, ki -

csi nyes  há bo rú ink ban  le té te ti  ve -
lünk a kar dot. Meg ér te ti ve lünk a sza -
bad ság  va ló di  lé nye gét.  Fel tár ja  a
ke reszt út já nak üze ne tét. Ré sze sül -
je tek be lő lem – mond ja –, mert ez
for mál ja át tel je sen iden ti tá so to kat,
ez mu tat ja meg azt, hogy egy őrült,
ki csi nyes há bo rúk tól meg ha tá ro zott
vi lág ban is van re mény a szép ség re,
az élet re, az ér zé keny ség re. 

g Ko czor Ta más

nag y cSü tÖr tÖk – lk 22,14–30

Egyasztalnál
nag ycSü tÖrtÖk Ig éJe

Is te nünk,  Atyánk!  Kö szön jük  ne -
ked,  hogy  nem  hagysz  ben nün ket
ma gunk ra a mély ség ben, bű ne ink -
ben,  el esett sé günk ben. Kö szön jük,
hogy  nem  ér zé ket le nül  szem lé led
ezt a vi lá got a ma ga nyo mo rú sá gá val,
egy-egy  kor ban  kü lö nö sen  is  fel -
gyü lem lő go nosz sá gá val, ha nem atyai
szí ved be le fáj dult ab ba, amit ezen a
föl dön látsz, és Jé zus Krisz tus ban el -
jöt tél  hoz zánk,  hogy  el ké szítsd  a
sza ba du lás út ját. Emeld te kin te tün -
ket a Gol go tá ra, ahol egy szü lött Fi -
ad  szí ve  be le sza kadt  a  bűn  mi at ti
szen ve dés be, és vált ság ha lá la lett a vi -
lág meg vál tá sá nak  leg ha tal ma sabb
cse le ke de te.
Úr  Jé zus!  Ki mond tad  azt  a  ke -

reszt fán, amit em ber so ha ki nem
mond ha tott: „El vé gez te tett!” El vé gez -
te tett, hogy Atyánk ne künk meg bo -
csát has son, hogy sze ret hes sen anél -
kül,  hogy  sze ret né  bű ne in ket,  s
hogy ne kell jen el kár hoz nunk, bár
min den  bű nünk kel  el le ne  vé tet -
tünk.  Min dent  el vé gez tél,  ami re
szük sé günk van a bol dog, az Is ten -
ben  meg bé kélt  élet hez.  Min dent
el vé gez tél,  hogy  meg tisz tult,  fel -
sza ba dult  és  örök  éle tünk  le gyen.
Még is úgy érez zük, előbb nem ör -
ven dez nünk,  ha nem  sír nunk  kell,
mert a ke resz ten lát va té ged érez zük

iga zán bű ne ink ter hét, hi szen nél kü -
led haj la mo sak va gyunk jó nak, ár -
tat lan nak gon dol ni ma gun kat. De
ke resz ted alatt  lát juk, hogy ép pen
olya nok va gyunk, mint a hűt len Jú -
dás vagy a té ged meg ta ga dó Pé ter, és
be fo lyá sol ha tók,  mint  a  „fe szítsd
meg”-et ki ál tó tö meg. De kö szön jük,
hogy akik sír nak, azo kat te vi gasz -
ta lod meg, és mi nél több sztör te kin -
tünk fel rád, an nál bol do gab ban él -
jük át  a bűn bo csá na tot  és Atyánk
örök sze re te té nek va ló sá gát. 
Szent lé lek Is ten! Őrizd gyü le ke ze -

tün ket, hogy ál ta lad élő kö zös ség ma -
rad jon, erőd mi nél töb be ket meg ra -
gad jon, át has son, cse le ke de tek re in -
dít son.  For málj  olyan  em be rek ké,
akik nek egész éle te hir de ti: va ló ban
min den el vé gez te tett, ami az ál dott
élet hez és a bé kes ség ben va ló tá vo -
zás hoz szük sé ges. Add, hogy meg lás -
sa a vi lág raj tunk jó ra ve zér lő mun -
kád, és bé kes sé ged út já ra ta lál jon!
Ma radj ve lünk és sze ret te ink kel, a

re ánk bí zot tak kal, be te gek kel, gyá szo -
lók kal, egye dül lé vők kel, az öz ve gyek -
kel és ár vák kal.
Ve zess ben nün ket, egy há zun kat,

né pün ket a bi zony ság te vő élet út já -
ra Jé zus Krisz tu sért, meg fe szí tett és
fel tá ma dott  Urun kért, Meg vál tón -
kért! Ámen.
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Csat la koz zunk nagy pén te ken Jé zus
is me rő se i hez és a ga li le ai asszo nyok -
hoz, akik „tá vo labb áll va szem lél ték”
mind azt, ami az el ső nagy pén te ken
tör tént. Mi – lé lek ben – me rész ked -
jünk kö ze lebb a ke reszt hez. 
Ezt tet te ér tünk Jé zus! Ha kö ze lebb -

ről szem lél jük ezt a szent tör té ne tet,
ak kor rá döb be nünk, hogy a lát szat és
a va ló ság mennyi re el tér egy más tól.
S ta nul gas suk, hogy mi lyen sok szor
va gyunk a lát szat fog lyai. Még a ter -
mé szet is szá mos pél dát ad a lát szat
és a va ló ság lec ké jé ből. Klasszi kus pél -
da a reg gel és az es te. Ha gyo má nyo -
san úgy mond juk, hogy „fel kelt” vagy
„le ment” a nap, pe dig a föld fo rog a
ten ge lye kö rül – ám mi még is a lát -
szat sze rint be szé lünk. 
Lát szat az, hogy Pi lá tus nak mek -

ko ra  ha tal ma  van,  mert  az  Iz rá elt
meg szál ló had se reg pa rancs no ka és
a szent föld telj ha tal mú hely tar tó ja.
A va ló ság azon ban az, hogy min den
Jé zus ke zé ben van még eb ben a drá -
mai  ese mény so ro zat ban  is.  Pi lá tus
kény te len a nép kí ván sá gá nak en ged -
ni. Nem azt  en ge di  sza ba don,  akit
sze ret ne  (Jé zust),  ha nem akit nem
sze ret ne (egy bű nö zőt), mert ez a de -
mok rá cia. Pi lá tus a nagy de mok ra ta. 
Az ese mé nyek szem lé lé sé ben az

el ső pil la nat tól kezd ve cso dál koz zunk
rá ar ra a tény re, hogy Jé zust lát szó -

lag le győz ték, a va ló ság azon ban az,
hogy csak az tör tén he tett meg, amit
a mennyei Atya és a Fiú akar; en nek
a  cso dá nak  a  meg lá tá sá ra  te gyen
ké pes sé ben nün ket a Szent lé lek Is ten. 
Az is csak lát szat, hogy nagy pén -

te ken Jé zust kel le ne bá na tos lé lek kel
si rat nunk, mert az csak lát szat, hogy
ő ki szol gál ta tott már tír. A Zsi dók hoz
írt le vél ből tud juk, hogy Jé zus egy -
szer re az ál do za ti Bá rány és a Fő pap,
aki  be mu tat ja  az  ál do za tot!  Jé zust
nem ki vég zik, ha nem ő ad ja ér tünk
az éle tét vált sá gul. Aho gyan az ókor -
ban arany- vagy ezüst pén zért ki vál -
tot tak em be re ket a rab szol ga sor ból,
ő úgy ad ja éle tét, ön ma gát vált ság dí -
jul  éret tünk,  mert  nél kü le  a  bűn
rab szol gái ma rad nánk az örök ké va -
ló ság  kár hoz ta tó  ret te ne té ben  is.
Csak  lát szat,  hogy  Jé zust  ki vég zik,
mert a va ló ság az, hogy így lesz a mi
Meg vál tónk ká. 
A ke resz ten el mon dott  sza vai  is

iga zol ják, hogy ő ural ko dik a drá mai
hely zet fe lett, ezért is fon tos fi gye lem -
mel kí sér nünk mind azt, amit Jé zus
mon dott  a  ke resz ten.  Ha  mind  a
négy evan gé li um ra gon do lunk, ak kor
Jé zus nak össze sen hét sza va volt a ke -
reszt fán. Jó lel ki gya kor la ti le he tő ség,
ha időn ként sa ját pas sió he tet ren de -
zünk ma gunk nak, és na pon ta egy-
egy olyan szón me di tá lunk, ame lyet

Jé zus mon dott a ke resz ten (ér de mes
ezt ze né vel – pél dá ul Haydn A Meg -
vál tó hét sza va a ke reszt fán cí mű mű -
vé vel – alá tá masz ta ni, hogy ezek a
sza vak még mé lyeb ben a lel künk be
ha tol ja nak).
Eb ben a tör té net ben Jé zus négy -

szer szó lal meg. Leg elő ször az őt si -
ra tó asszo nyok lel ki lá tá sát igyek szik
ki tá gí ta ni vi gasz ta ló mó don: le gyen
fon tos szá muk ra a meg té ré sük, mert
az el kö vet ke ző ne héz idők ben csak
egyet len me ne dé kük lesz, a Meg vál -
tó juk. Jé zus az egy ge ne rá ció múl va
be kö vet ke ző  sú lyos  ese mé nyek re
utal: ami kor majd a ró ma i ak el pusz -
tít ják a szent fő vá rost, és a temp lom -
ból is csak a si ra tó fal ma rad, ak kor le -
gyen ne kik me ne dé kük. Ha a ránk
vá ró ve sze de lem ről tud ha tunk, ak kor
szük sé ges böl csen óv in téz ke dé se ket
ten nünk. Eb ben az eset ben egyet len -
egy bölcs lé pés le het sé ges: meg té rés
a Meg vál tó hoz. 
Ami kor Jé zus má sod szor meg szó -

lal, ak kor az el len sé ge i ért imád ko zik,
azo kért, akik el árul ták, meg ta gad ták,
ha lál ra ítél ték, és a ki vég zés ször nyű
mű vét is vég re hajt ják. Jé zus köz ben -
já rónk, min den ki ért, még az el len sé -
ge i ért is köz ben já ró, mert azért jött,
hogy min den ki fe lé sze re tet tel for dul -
jon, és min den ki ért fel emel je sza vát
a mennyei Atya szí ne előtt. Meg ren -

dí tő mó don nem mér le ge li, hogy ki
ér dem li meg, és ki nem. Ahogy a nap -
fény is, eső is jók ra és go no szok ra egy -
aránt ál dás ként jön, Jé zus min den ki -
ért,  az  el len sé ge i ért  is  imád ko zik.
Meg ha tó, hogy még in do kot is ta lál
mel let tük:  még  nem  lát nak,  még
nem volt mód juk fel is mer ni a lát szat
mö gött a va ló sá got. 
Har mad szor is meg szó lal Jé zus, és

ak kor iga zán egy mél tat lan em ber -
re pa za rol ja is te ni sze re te tét. De ő ezt
nem saj nál ja, mert ez a – Lu kács sze -
rint – lá za dó és gyil kos em ber ti tok -
za tos mó don meg sej tet te Jé zus lé -
nyé nek, mű vé nek a tit kát, ki tud ja
mon da ni sze mé lyes bűn val lá sát, és
ké pes a vég ső két ség be esés he lyén
bi zo dal mát egy lát szó lag te he tet len
em ber fe lé for dí ta ni. Ez az egy ko ri
bű nö ző és ha lál ra ítélt egy te he tet -
len nek lát szó em ber be ve ti a bi zo dal -
mát, pe dig még azt sem tud ja, hogy
„Uram nak” szó lít hat ná, meg ma rad
amel lett,  hogy  egy sze rű en  ne vén
szó lít ja: „Jé zus!” S er re a meg szó lí tott
Jé zus  fel mu tat ja,  hogy  a  va ló ság -
ban  ő  az  Úr,  aki  meg aján dé koz za
„azon nal, ma” ezt a bűn bá nó és hit -
val ló em bert: „Bi zony (ámen) mon -
dom ne ked, még ma ve lem le szel a
pa ra di csom ban!”
A vi lág tör té ne lem ta lán leg szebb

bi zony ság té te le hang zik el vé gül eb -

ben az ige sza kasz ban! Meg mond ha -
tat lan, hány be teg ágyon és hány hal -
dok ló nak je len tett ez már óri á si lel -
ki se gí tséget, hogy a Jé zus tól ta nult
és a Lé lek től ka pott hit tel ki  tud ta
mon da ni: Atyám, a te ke zed re bí zom
az én mu lan dó éle te met, ha lál nak ki -
szol gál ta tott lel ke met. Ami kor Jé zus
ezt ki mond ta, meg halt. 
Nem cso da, hogy meg ren dült a ró -

mai szá za dos, és fel is mer te a „va ló -
ban igaz em bert”, vagy is a lát szat mö -
gé lá tott. Nem meg le pő, hogy a bá -
mész so ka ság pá nik sze rű en me ne kült
ha za, mel lét ver ve. S vol tak még, akik
ott áll tak – igaz, kis sé tá vo labb –, és
szem lél ték mind azt, ami tör tént, fel -
néz tek a ke reszt re. 
A mai na pon néz zünk fel fe ke té -

be öl töz te tett temp lo ma ink ban mi is
a  ke reszt re,  és  ra gyog jon  fel  szá -
munk ra, hogy mind ez ér tünk tör tént!
Ha  fel is mer jük ezt, nem ma rad hat
ha tás nél kül az éle tünk re. 

g Ri bár Já nos

Imád koz zunk! Add meg, Urunk, drá -
ga Jé zu sunk, ke gyel me sen, hogy a te
szent va ló sá go dat lát va le bo rul junk
a ke reszt tö vé ben, és erőt me rít ve sze -
re te ted ből, ál do za tod ból a hit út ján
jár has sunk, té ged kö vet ve! Ámen.
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Újabb esélyt kap tunk a csend re. A
bel ső  csen des ség re.  Megint  el ér -
kez tünk  nagy szom bat  ün ne pé hez.
Nem üres nap ez, csak csen des. 
A  csön des  szom bat  –  aho gyan

őse ink ne vez ték – is mét le he tő sé get
ad ar ra, hogy vé gig gon dol juk a mö -
göt tünk le vő böj ti idő sza kot, va jon
si ke rült-e  ké szül ni  az  ün ne pek re.
Vé gig jár tuk-e az ün nep re han go ló -
dás út ját, pró bál tunk-e sze lek tál ni
éle tünk  lim lo mai  kö zött,  el kezd -
tük-e az ün nep előt ti nagy ta ka rí tást?
Ha  igen, mi lyen ered ménnyel? Ha
böjt hét he te el sza ladt, s el ma radt a
csend, az el mé lyü lés, ak kor ezt az
egy na pot hasz nál juk ki jól. Eb ben az
egy  nap ban  össze sű rű söd het  böjt
min den ál dá sa. 
Nem csak a kony há ban, a ház kö -

rül, a la kás ban kell ké szü lőd ni az ün -
nep re, ha nem be lül is, a szí vünk leg -
mé lyén. Ezért a lel künk leg ben sőbb
elő ün ne pe le het nagy szom bat. So kan
azt  gon dol ják,  ez  a  nap  amo lyan
lyuk  a  nagy hét  fo lya ma tá ban.  Is -
ten nél azon ban nin csen üres já rat. Ő
ak kor is dol go zik, ami kor a sír csend -
je moz du lat lan sá got szín lel. Mi azon -
ban nem a sír csend jé re fi gye lünk,
ha nem  az  új  élet  szü le té se  előt ti
csend re.  A  bú za szem  –  Krisz tus
ma ga – a föld be ke rült, hogy új élet
tá mad jon. 
Hal lat la nul  iz gal mas  az  egész

evan gé li u mi fe je zet, ezért nem elég
és nem sza bad ki ra ga dott mon dat -
ként ol vas ni eze ket a jé zu si gon do -
la to kat sem. A sza kasz ele jén el hang -
zott  a  ki rá lyi  me nyeg ző ről  szó ló

pél dá zat, be mu tat va a pers pek tí vát:
Is ten szé les re tár ta a ki tel je se dő élet
ka pu ját. Aki meg hí vót ka pott, az ké -
szül jön,  hi szen  a  meg hí vás  tisz ta,
ren des ru há ra kö te lez, hi szen so kan
van nak a meg hí vot tak, de ke ve sen a
vá lasz tot tak… 
Ezt kö ve ti az adó pénz ről szó ló jé -

zu si  tör té net.  A  fa ri ze u sok  tőr be
akar ják csal ni Jé zust, hi szen ra vasz
mó don fel tett kér dé sük re nem le het
jól vá la szol ni… Jé zus azon ban olyan
vá laszt adott, ame lyen el cso dál koz -
tak, mert nem tud tak ve le mit kez -
de ni: „Ad já tok meg… a csá szár nak,
ami a csá szá ré, és Is ten nek, ami az
Is te né.” (Mt 22,21) 
Ez után foly ta tó dik a fe je zet az zal,

hogy a szad du ce u sok is „be pró bál -
koz nak”, hát ha ne kik si ke rül olyan
kér dést fel ten ni, amely za var ba hoz -
za a Ná zá re tit. A min den ko ri leg ne -
he zebb nek tű nő kér dést te szik fel: az
élet-ha lál kér dést, rá adá sul egy ra fi -
nált tör té net tel (a hét sze re sen meg -
öz ve gyü lő asszony ese té vel) to vább
ne he zít ve. Ne kik meg van a ma guk
vá la sza, nem is vá laszt vár va kér dez -
nek, nem az ér dek li őket, mit mond
Jé zus. Azért kér dez nek, hogy cél ju -
kat el ér jék: el le he tet le nít sék Jé zust. 
Ha ugyan is Jé zust ki ik tat ják, nem

kell szem be sül ni a sze mé lyes Is ten-
kér dés sel.  Jé zus  vá la sza  azon ban
meg döb ben ti – nem csak a kér de ző -
ket, de az oda se reg lett hall ga tó kat is:
„Az Is ten nem a hol tak Is te ne, ha nem
az élő ké.” Ahogy Má té hoz zá te szi: a
so ka ság ál mél ko dott ta ní tá sán. 
Van-e  fel tá ma dás?  –  kér dez zük

hús vét  kü szö bén,  ta lán  más ként,
ta lán más in dí ték kal, mint egy kor a
szad du ce u sok.  Van-e  fel tá ma dás?
– kér dez zük ak kor, ami kor az élet
rend jé től (szü le tünk, élünk, meg öre -
ge dünk, meg ha lunk) el té rő ese mé -
nyek meg ren dí te nek: hir te len ha lál,
gyó gyít ha tat lan  be teg ség,  bal eset,
ka taszt ró fa.  Van-e  fel tá ma dás?  –
kér dez zük ak kor, ami kor sa ját mu -
lan dó sá gunk kal  szem be sü lünk,  és
érez zük, hogy ez az egész  lét nem
tor koll hat a sem mi be. S a be csü le te -
sen gon dol ko dó em ber rend sze re sen
a te nye ré be néz, hogy lás sa a bő rünk
ba ráz dá i ba vé sett két m be tűt: me -
men to mo ri – em lé kezz a ha lál ra!
Nagy szom bat  csend jé ben  bár -

csak ilyen gon do la tok is fog lal koz -
tat ná nak! Nem azért, hogy el ke se -
red jünk: a ka szá sé az utol só szó, a
ha lál – ki vé tel nél kül – mind annyi -
un kat  térd re  kény sze rít,  s  előbb-
utóbb el jön a bú csú pil la na ta. Nem
is  azért,  hogy  a  nagy  kér dő jel  –
van-e va la mi egy ál ta lán a ha lál után?
– fá jó an ágas kod jék ben nünk. Nem
is azért, hogy meg ré misszen a fe ke -
te sö tét ség, ame lyet az el ke rül he tet -
len gyász szí ne ki fe jez, s amely ezen
a na pon még az ol tárt is be ta kar ja.
Ha nem azért, hogy az egye dül hi te -
les vá lasz adó tól meg kap juk az egye -
dül ér vé nyes vá laszt az örök kér dés -
re: van-e fel tá ma dás. 
Nagy szom ba ton a sír csend jé ben

élünk. De az Úr 2013. évé nek nagy -
szom bat ján töp ren günk, s az előt -
tünk já ró ha tal mas ke resz tény se reg
ta nús ko dik ar ról, hogy ez a nap s ez

a hely nem a vég ál lo más volt. Az a
Jé zus, aki va ló sá go san szen ve dett és
halt meg, az a Jé zus, akit sír ba he -
lyez tek, nem ma radt a ha lál bi ro dal -
má ban. Nagy szom bat ra hús vét va sár -
nap jön. Ha lál ra meg élet. Ez zel pe -
dig a leg fon to sabb élet jel. Van élet a
ha lál után! 
A sír – a nagy szom ba ti Jé zus-sír,

a sze ret te in ké a te me tő ben s a mi énk,
majd ami kor be fe je ző dik a föl di út –
csu pán át szál ló hely. Azért hisszük és
vall juk ezt, mert Is ten nem a hol tak
Is te ne, ha nem az élő ké. Ez azon ban
nem a bio ló gi ai lét vé gez té vel ér de -
kes és fon tos kér dés. Van-e élet a ha -
lál után – ez a kér dés szo ro san össze -
függ  az zal,  hogy  van-e  élet  a ha lál
előtt.  Nem  csu pán  ve ge tá ció,  ha -
nem élet. Olyan élet, amely az élő Is -
ten, az élők Is te ne sze rint is élet nek
ne vez he tő. Aki csak túl él ni akar, az
biz tos, hogy meg fog hal ni. Aki az
élet re vá gyik, és meg ta lál ja azt az élők
Is te né nél, az nem csak túl él, de ha lál
előtt, ha lál után is él. 
Ami kor Jé zus konk rét sze mé lye ket

em lít – Áb ra hám, Izsák és Já kób Is -
te ne –, az nem csak va la mi fé le tra di -
ci o ná lis  el ne ve zést  ta kar.  Min den
egyes sze mély az élők Is te né nek egy-
egy éle tet te rem tő cse le ke de té re utal.
Ami kor nagy hét nagy nap jai Is ten ir -
gal má ra, az ab ból fa ka dó re mény ség -
re mu tat nak, ak kor nem va la mi ál ta -
lá nos  el mé le tet  fo gal maz nak meg,
ha nem  konk ré tan  ne künk  szó ló
evan gé li u mot. En nek az öröm üze net -
nek a lé nye ge az, hogy Krisz tus ér -
tem/ér tünk halt meg és tá ma dott fel.

Le het, sza bad, kell ilyen sze mé lye sen
ér te ni: a vi lá got át fo gó sze re tet en gem
is át akar ölel ni, ne kem is éle tet akar
ad ni itt és oda át egy aránt. Mi nő sé -
gi, ki tel je se dő, örök éle tet. 
Az  élet min den na pi  za já ban  s  a

csak a kül ső sé gek re kon cent rá ló ün -
ne pi  ké szü lő dés ben  ezért  is  van
szük sé günk a csen des szom bat el gon -
dol ko dó nap já ra. Ha ma szí vünk be
zár juk,  lel künk ben  íz lel get jük,  fe -
jünk ben for gat juk ezt az egy mon da -
tot: Is ten az élők Is te ne, ak kor lesz
ün ne pünk, és lesz utá na élet tel teli
hét köz na punk.
A nagy szom ba ti csen det így csak

egy hang tö ri majd meg: a Fel tá ma -
dot té. Aki meg áll a ta nít vá nyok kö -
zött a szo ba, az élet te rük kö ze pén, és
ezt mond ja: ha lott vol tam, de íme,
élek. És ti is él ni fog tok. S aki meg -
áll az én éle tem kö zép pont já ban is,
és azt mond ja: fel tá mad tam ne ked is.
Ve lem te is él ni fogsz.

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Uram, te azt, amit
egy kor vi ta part ne re id től kér dez tél,
ma tő lünk kér de zed: „…nem ol vas tá -
tok-e, amit Is ten mon dott nek tek?
…Is ten nem a hol tak Is te ne, ha nem az
élő ké!” Uram, so kat ol vas tam, még sem
ért el a szí ve mig. Pe dig ezt a jó hírt
nem elég ol vas ni, tud ni, be is kell fo -
gad ni. Add ne kem nagy szom ba ton is
a hús vé ti re mény sé get és azt a bi zo dal -
mas hi tet, amely meg tud ja ra gad ni
az élet evan gé li u mát. Ámen. 

nag y SzoM bat – Mt 22,31–32 
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In téz mény ve ze tői pá lyá za tok
A pá lyá za tot meg hir de tő szerv: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház. 

Meg hir de tett mun ka helyek:
1. Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um (OM
azo no sí tó: 036378), 7150 Bony hád, Kos suth u. 4. – in téz -
mény ve ze tő.
2. Pod ma nicz ky Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is -
ko la (OM azo no sí tó: 201745), 1173 Bu da pest, Fe ri he gyi út
115. – in téz mény ve ze tő.
3. Kis kő rö si Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is -
ko la, Gim ná zi um és Ker té szeti Szak kö zép is ko la (OM azo -
no sí tó: 201575), 6200 Kis kő rös, Ár pád u. 4. – in téz mény -
ve ze tő.
4. Me ző be ré nyi Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és
Kol lé gi um  (OM  azo no sí tó:  028375),  5650  Me ző be rény,
Pe tő fi Sán dor út 13–15. – in téz mény ve ze tő.
5. Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u -
ma (OM azo no sí tó: 039165), 1077 Bu da pest, Ró zsák te re 1.
– in téz mény ve ze tő.
6. Kos suth La jos Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la (OM azo no -
sí tó: 201674), 6230 Solt vad kert, Bocs kai u. 2. – in téz mény -
ve ze tő.
7.  Vaj da  Pé ter  Evan gé li kus  Gim ná zi um  (OM  azo no sí tó:
201676), 5540 Szar vas, Vaj da Pé ter u. 20. – in téz mény ve ze tő.
8. „Ka ti ca bo gár” Evan gé li kus Né met Nem ze ti sé gi Óvo da
(OM azo no sí tó: 201479), 5650 Me ző be rény, Lu ther u. 9. –
óvo da ve ze tő.
9. Ke rek er dő Evan gé li kus Óvo da (OM azo no sí tó: 029999),
8136 La jos ko má rom, Gesz te nye fa sor u. 2. – óvo da ve ze tő.
10. Szent end rei Evan gé li kus Ze nei Óvo da (OM azo no sí tó:
201591), 2000 Szent end re, Pan nó nia u. 40. – óvo da ve ze tő.

az in téz mény ve ze tői mun ka kör, meg bí zás 
be töl té sé hez szük sé ges is ko lai vég zett sé gek, 
ké pe sí té sek, egyéb fel té te lek:
– az adott ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben pe da gó gus-

mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges fel ső fo kú is ko lai vég zett -
ség és szak kép zett ség, kö zép is ko lá ban mes ter fo ko zat;
– 8. sz. mun ka hely re: né met nem ze ti sé gi óvo da pe da gó -

gu si ok le vél (Knt. 67. § [3]);
– pe da gó gus-szak vizs ga ke re té ben szer zett in téz mény -

ve ze tői szak kép zett ség;
– leg alább öt év pe da gó gus-mun ka kör ben szer zett szak -

mai gya kor lat;
– leg alább öt év evan gé li kus egy ház köz sé gi tag ság; 
– evan gé li kus kon fir má ció, lel ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: 
A meg bí zás kez de te: 2013. au gusz tus 1. (Ki vé ve a 9. szá mú
mun ka hely, ahol a meg bí zás kez de te: 2013. szep tem ber 1.)
A meg bí zás öt évi idő tar tam ra szól.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2013. áp ri lis 4.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2013. jú ni us 30.
Jut ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény

sze rint.

a pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá za ti fel té te lek ben elő ír tak tel je sü lé sé ről szó ló iga -

zo lá so kat;
– a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát;
– az in téz mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot

és a szak mai hely zet elem zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lé se ket;
– lel ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től.

a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát iga zo ló do -

ku men tu mo kat;
–  ér vé nyes  er köl csi  bi zo nyít ványt  (há rom  hó nap nál

nem ré geb bit);
–  a  kon fir má ci ói  em lék lap  hi te les  má so la tát  vagy  a

kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma gyar -
orszá gi Evan gé li kus Egy ház Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tály,
1085 Bu da pest, Ül lői út. 24., Var ga Már ta osz tály ve ze tő.
Tel: 1/429-2035. 
A pá lyá zat cím zé se: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Or szá gos Iro da Ne ve lé si és Ok ta tá si Osz tály, Var ga Már -
ta, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra ír ják rá: „In téz -
mény ve ze tői pá lyá zat”, és tün tes sék fel a meg pá lyá zott in -
téz mény ne vét is.

„Ki vé te les mun ka bí rá sú, nagy
mű velt sé gű, több nyel vet be szé -
lő lel kész volt. So kan is mer ték,
sze ret ték és tisz tel ték Oros há -
zán” – ír ta ha lá la kor az Oros há -
zi Nap ló.
A  Pest  me gyei  Mo no ron

szü le tett  1913. már ci us 19-én.
Édes ap ja Ben kő Ist ván csiz ma -
dia mes ter,  édes any ja  Du dás
Ida volt. Két gyer me kü ket ki -
vé te les sze re tet tel ne vel ték. Ist -
ván az ele mi is ko lát szü lő fa lu -
já ban, a kö zép is ko lát a ceg lé di
Kos suth  La jos  Re ál gim ná zi -
um ban vé gez te. 1931-ben ki tű -
nő en érett sé gi zett, majd be irat -
ko zott a pé csi Ma gyar Ki rá lyi
Er zsé bet  Tu do mány egye tem
sop ro ni Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Ka rá ra. 
A teo ló gi án ki tűnt rend kí vü li

ké pes sé ge i vel,  pro fesszo rai  a
leg job bak kö zött tar tot ták szá -
mon.  Min dig  jól  vizs gá zott,
egy idő re azon ban meg kel lett
sza kí ta nia  ta nul má nya it.  Az
tör tént, hogy jó hi sze mű édes -
ap ja vál tót írt alá, s mi u tán az
adós nem fi ze tett, az ő va gyo -
nu kat ár ve rez ték el. A fa mí lia
tel je sen tönk re ment, szét esett.
Így Ist ván szá má ra nem ma radt
anya gi alap, ab ba hagy ta a teo -
ló gi át, s a ve tő- és vi rág ma got
ter mel te tő hí res mo no ri cég nél
he lyez ke dett el. 
Óri á si  igye ke zet tel  lá tott

mun ká hoz, elöl já rói fel fi gyel tek
rá, kü szö bön állt ker té sze ti stú -
di u ma i nak meg kez dé se a né -
met or szá gi  Er furt ban.  Pro -
fesszo ra, De ák Já nos azon ban
ér te ment, vissza hív ta a teo ló -
gi á ra úgy, hogy ná luk la kott, és
ösz tön dí jat is si ke rült kap nia.
Meg ket tő zött erő vel dol go zott,
szor gal ma san  ké szült  a  pa pi
pá lyá ra, az evan gé li um hir de -
té sé re. Az 1935–36-os tan év ben
Hel sin ki ben ta nult.
Éle té nek  ve zér igé jé ül  Kol

4,17-et  vá lasz tot ta:  „Vi gyázz
a szol gá lat ra, amely re vál lal -
koz tál az Úr ban, hogy azt be -
tölt sed!”
Finn or szág ból  vissza tér ve

elő ször Gyu lá ra ke rült se géd lel -
kész nek, majd Bu da pes ten,  a
De ák té ren Raf fay Sán dorpüs -
pök mel lett töl tött egy esz ten -
dőt,  az tán  a  bu da pest-fa sori
gyü le ke zet  káp lán ja  volt.  Si -
ke rült ki bé kí te ni szü le it, a csa -
lá dot  is mét  egy be ko vá csol ta.
1939  őszén Gyu lá ra  hív ták

meg pa ró kus lel kész nek. Vé gez -
te az is ten tisz te le te ket, bib lia -
órá kat, hit tan órá kat, a ke resz -
te lé se ket, a kon fir má ci ót, es kü -
vő ket,  te me té se ket.  1940-ben
meg nő sült:  Sté berl Zsu zsan -

nát, a nem zet kö zi hí rű gyu lai
kol bász gyá ros, Sté berl And rás
lá nyát vet te fe le sé gül. 1945-ben
szü le tett egyet len fi uk, Be ne dek.
Ha tal mas  te rü let  tar to zott

ek kor a gyu lai egy ház köz ség -
hez, Ben kő Ist ván áll ha ta tosan
szol gált a ne héz idők ben. Sze -
ret te a gyu la i a kat, őt is sze ret -
ték, még sem itt öre ge dett meg.
1962 au gusz tu sá tól Oros há -

zá ra hív ták meg lel kész nek. A
nyu ga lom ba vo nult Fürst Er vin
örö ké be lé pett, ugyan ak kor lel -
kész tár sa, id. Ko szo rús Osz kár
vi sel te az es pe re si tiszt sé get. Ki -
vá ló ér zék kel, pá rat lan dip lo má -
ci ai kész ség gel kor má nyoz ta a
he lyi egy ház köz sé get mint igaz -
ga tó  lel kész. A  lel ki gon do zás
mel lett  fe le lős sé get  ér zett  az
egy ház anya gi ügye i ért, az épü -
le tek, a temp lom ál lan dó fel újí -
tá sá ért, a te me tők rend jé ért. 
Ha mar meg ked vel te Oros -

há zát, ahol bő sé ges le he tő sé ge
nyílt a szol gá la tok ra, gyak ran lá -
to gat ta az egy ház ta go kat ott ho -
nuk ban és be teg sé gük ide jén a
kór ház ban is. Min dig igé nyes
volt be szé de i nek, pré di ká ci ó i -
nak el ké szí té sé ben. Ér de ke sen,
szí ne sen ma gya rá zott, ér zék le -
te sen  tud ta  mon da ni va ló ját
meg je le ní te ni. Rend kí vül moz -
gé kony, szé les lá tó kö rű, kép zett
em ber volt.
Oros há zi évei alatt hét al ka -

lom mal  járt  Finn or szág ban,
több ször pré di kált a finn rá di -
ók ban. Hí ve ket szer zett az észa -
ki  or szág ban  Ma gyar or szág -
nak  és  Oros há zá nak  is.  Az
1960-as évek től kezd ve min den
esz ten dő ben ér kez tek fin nek, és
az oros há zi ak is utaz tak Hel sin -
ki be, Tam pe ré be, Ku u san kos -
ki ba. Minden nek Ben kő Ist ván
volt a fő moz ga tó ja.
Idő köz ben Kis Já nos és Gyar -

ma ti Ist ván sze mé lyé ben fi a ta -
labb lel kész tár sa kat ka pott. Mi -
u tán id. Ko szo rús Osz kár nyu -
ga lom ba vo nult, 1982. ja nu ár 1-
jé től  ő  lett  a  Nyu gat-bé ké si
Evan gé li kus  Egy ház me gye
meg bí zott es pe re se. 
A szol gá la tot 1983-ban Pin -

tér Já nos nak ad ta  át.  Ek kor
már het ven éves el múlt. Rö vid
pi he nő után 1984-ben ko moly
bá tor ság ról tett ta nú bi zony sá -
got, mi kor  fe le sé gé vel  együtt
több év re a bra zí li ai São Pa u ló -
ba  uta zott.  Bár Bra zí li á ban  a
ma gya rok pap ja volt, finn nyel -
vű is ten tisz te le te ket is tar tott.
Oros há zán  halt  meg  1993.

no vem ber  28-án.  Gyu lán,  a
csa lá di  sír bolt ban  he lyez ték
örök nyu ga lom ra, fe le sé ge egy
hó nap pal él te túl.

b Az év for du lók al kal mat ad nak ar ra, hogy sok küz del met
meg ért evan gé li kus elő de ink pá lya fu tá sát job ban meg is mer -
jük. Az aláb bi ak ban két, száz év vel ez előtt szü le tett oros há zi
lel kész élet út ját ele ve nít jük föl: az 1952-től négy esz ten de ig
gyü le ke ze tünk ben szol gá ló AranyiJózsef es pe re sét és az Oros -
há zá ról két év ti zed után 1983-ban nyu ga lom ba vo nult Ben-
kőIstvánmeg bí zott es pe re sét. Em lé kü ket úgy is őriz zük, hogy
má sok mel lett – be ik ta tá suk sor rend jé ben – egy ház tör té neti
par kunk ban kö vet emel tünk-eme lünk tisz te le tük re. 

Kétorosházi
lelkészemlékezete

Száz éve szü le tett 
Ben kő Ist ván és Ara nyi Jó zsef

1952-ben az oros há zi pres bi té -
ri um úgy ha tá ro zott, hogy a
Gyön gyö si Vil mos tá vo zá sá val
meg üre se dett  lel ké szi  ál lást
meg hí vás sal töl tik be. Ara nyi
Jó zsef re esett a vá lasz tás. 
A  jú ni us  15-i  köz gyű lé sen

Bo tyánsz ki Já nos es pe res  a
kö vet ke ző sza vak kal aján lot ta
az új lel készt: „Ara nyi Jó zsef
ki vá ló  lel ki pász tor  és  nagy -
sze rű szer ve ző, fe le sé ge hű sé -
ges mun ka társ a bel misszi ói
mun ká ban. Ami fon tos, hogy
sze mé lye al kal mas az ál lam és
az  egy ház  kö zöt ti  bé kés  vi -
szony to vább épí té sé re.” 
1952.  jú li us  6-án  be ik tat -

ták,  az  igaz ga tó  lel kész  to -
vább ra is Fürst Er vin ma radt. 
Ara nyi  Jó zsef  több  mint

négy év ti ze dig volt ak tív lel -
kész,  eb ből  négy  esz ten dőt
töl tött Oros há zán. 
Egy Nóg rád vár me gyei kis

köz ség ben, He ré den szü le tett
1913. már ci us 20-án. Ap ja Ara -
nyi Ist ván kő mű ves mes ter,
épí té si vál lal ko zó volt, édes -
any ja, Svech la Má ria há rom
gyer me ket ne velt, és a csa lá di
gaz da sá got ve zet te. 
Ara nyi Jó zsef az ele mi is ko -

la be fe je zé se után nyolc évig az
aszó di  evan gé li kus  gim ná zi -
um ban ta nult. Kü lö nö sen az
ide gen nyel ve ket ked vel te, ki -
tű nő en érett sé gi zett.
Gyer mek ko ri ál ma va ló sult

meg, ami kor az 1932–33-as tan -
év ben  be irat ko zott  a  sop ro ni
teo ló gi á ra. Az  itt  töl tött négy
esz ten dő a ko moly ta nu lás ide -
je volt szá má ra. 1936-ban szi gor -
la to zott a hit tu do má nyi ka ron,
lel ké szi  or di ná ci ó ja  Sal gó tar -
ján ban volt. Ez után ösz tön dí jat
ka pott a ber li ni Fried rich-Wil -
helms-Uni ver sität re (a ké sőb bi
Hum boldt Egye tem re). Ér dek -
lő dés sel  hall gat ta  Le on hard
Fendtpro fesszor gya kor la ti teo -
ló gi ai elő adá sa it, vett részt sze -
mi ná ri u ma in. Kü lö nö sen a hit -
ok ta tás tan,  a  val lás pe da gó gia
és az if jú kor lé lek ta na von zot ta. 
Ha za tér ve több he lyen volt

se géd lel kész,  Rá kos szent mi -
há lyon  val lás ta nár.  1940-ben
Cell dö möl kön  fe le sé gül  vet te
Mol nár Ju li an na evan gé li kus
ta ní tó nőt,  há rom  gyer me kük
szü le tett:  At ti la (1941),  Aba
And rás (1942) és Jú lia (1945).
A má so dik vi lág há bo rú so -

dor ta Bé kés me gyé be, Gá do -
ros ra,  mi vel  Pusz tay Jó zsef
tra gi kus ha lá lá val lel kész nél -
kül ma radt a gyü le ke zet. Raf -
fay püs pök  előbb  ki ne vez te
lel ké szi szol gá lat ra, majd 1946.
áp ri lis 28-án be ik tat ták.
Éle tét nem ke rül ték el a csa -

pá sok:  fe le sé ge  vá rat la nul  el -
hunyt. A gyász év le tel te után
há zas sá got kö tött Őry Er zsé bet
tiszt vi se lő nő vel, aki vál lal ta és
be csü let tel tel je sí tet te a há rom
fél ár va gyer mek ne ve lé sét. Ara -
nyi  József  az  egy re ne he ze dő
kö rül mé nyek kö zött is vé gez te
a gá do ro si szol gá la to kat. 
Oros há zi  lel kész  volt  már,

mi kor nagy át ren de ző dés tör -

tént a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ban. A zsi nat déli és
észa ki ke rü let re osz tot ta az ad -
di gi  négy  püs pök sé get.  1952.
jú li us 18-án ala kult meg a Déli
Egy ház ke rü let és az új Nyu gat-
bé ké si Egy ház me gye. Ok tó ber
21-én tar tot ták meg el ső ülé sü -
ket,  ahol  a  két meg vá lasz tott
tiszt ség vi se lő, Ara nyi Jó zsef es -
pe res és dr. Ná dor Je nő egy ház -
me gyei fel ügye lő el nö költ. 
Nem volt könnyű hely zet ben

az es pe res-lel kész. Ez az az idő -
szak, ami kor a dik ta tú ra a tár -
sa da lom min den sze le tét el len -
őr zé se alatt tar tot ta. A mun ka
azon ban to vább folyt. Ara nyi Jó -
zsef a he lyi és az egy ház me gyei
szol gá la tok ból is ki vet te ré szét.
1956  nya rán  a Du nán túl ra

kér te át he lye zé sét, jú ni us 15-én
pe dig le mon dott lel ké szi ál lá -
sá ról. Fia, Ara nyi At ti la sze rint
édes ap ja az oros há zi négy évet
tar tot ta pá lyá ja csú csá nak. Vé -
gül még sem a Du nán túl ra, ha -
nem  Csé pá ra  ke rült.  Té len-
nyá ron  jár ta  a  szór vá nyo kat,
hir det te  Is ten  igé jét.  1978-as
nyug dí ja zá sá ig élet ben tar tot -
ta a csé pai gyü le ke ze tet. 
Ez után  fe le sé gé vel  együtt

Bu da pest re  köl töz tek.  Nyug -
dí jas ként fi a tal ko ri ál ma it va ló -
sí tot ta  meg,  uta zott.  El ju tott
Athén ba,  Ró má ba,  Pá rizs ba,
Lon don ba.  Utol só  temp lo mi
szol gá la ta 1990-ben volt, Ani kó
uno ká ját es ket te a De ák té ren. 
1999. ok tó ber 3-án Ta ta bá -

nyán ér te a ha lál. Ur ná ját a ke -
len föl di evan gé li kus al temp -
lom ban he lyez ték el. Hű sé ges
fe le sé ge 2005-ben hunyt el.

A szerző az Orosházi Evangé -
li kus Egyházközség le vél tá rá -
nak ve ze tője

ben kő Ist ván (1913–1993) ara nyi Jó zsef (1913–1999)

fel hí vás az or szá gos te rem tés vé del mi ver seny re

Ha 16–18 év kö zöt ti kö zép is ko lás vagy, és úgy gon do lod, hogy
van egy jó egy öt le ted, amellyel szeb bé és job bá te he ted a kör -
nye ze te det, en nek meg va ló sí tá sá hoz lel kes ba rá to kat is ta lálsz,
kész vagy össze mér ni és bő ví te ni a tu dá so dat, rá adá sul sze retsz
vi lá got lát ni, ak kor itt az al ka lom, hogy je lent kezz a Ma gyar -
or szá gi Re for má tus Egy ház Öko gyü le ke ze tek Ta ná csa és a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ara rát Mun ka cso port ja ál tal
kö zö sen meg hir de tett or szá gos te rem tés vé del mi ver seny re.Rész -
le tek a 15. ol da lon, az Üzenet az Ararátról rovatban.

g Ko szo rús Osz kár
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A Szent írás egyik leg sú lyo sabb sza va,
Is ten ön ki je len té se, ön meg ha tá ro zá sa:
va gyok.Em ber lé tünk min den pil la na -
tát ki töl ti, át jár ja az is te ni je len lét: én
va gyok, itt va gyok, ve led va gyok. Bib -
li ai tör té ne tek, pró fé tai ígé re tek egész
so ra szól ar ról, hogy le gyen szó rab ság -
ról  vagy  sza bad ság ról,  ván dor lás ról
vagy le te le pe dés ről, bé ké ről vagy há -
bo rú ról, nél kü lö zés ről vagy bő vel ke -
dés ről, ami min den kö rül mé nyek kö -
zött a lé te zé sünk fó ku sza, meg tar tó kő -
szik lá ja le het, az Is ten je len lé te.
A Szent írás ból az is nyil ván va ló vá

vá lik, hogy Is ten nem csu pán egy kö -
ré je szer ve ző dő val lást, egy reá épü -
lő kul tuszt akart – ez ön zés is len ne
ré szé ről,  amely  el lent mond  Is ten
ter mé sze té nek  –,  ha nem  az  egész
em be ri lé te zést, az éle tet ma gát kí -
ván ja je len lé té vel meg töl te ni, is ten -
tisz te let té ne me sí te ni. A te rem tés ak -
tu sá val  az  élet  is ten tisz te le té nek
temp lo mát al kot ta meg a Min den ha -
tó, mely nek ku po lá ja az ég bolt, „zsá -
mo lya” a föld, és amely nek fa lai kö -
zött ját szó dik a tör té ne tünk.
Temp lom ban élek, a te rem tett ség

temp lo má ban élem az éle tem. Is ten -
tisz te le tet élek, az élet is ten tisz te le té -
nek va gyok ré sze se. En nek tu da tá ban
min den,  amit  meg élek,  amit  lá tok,
amit ér zé ke lek, min den, ami tör té nik
ve lem, min den hang, íz, il lat, lát vány
stb., min den, ami nek ré sze se va gyok,
kö nyör gés re,  há la adás ra  vagy  gyó -
nás ra  in dít hat  min den  pil la nat ban,
így Is ten ál lan dó je len lé té nek gon do -
la ta olyan tar ta lom mal töl ti meg az éle -
tem, ame lyet raj ta kí vül sem mi nem
ad hat meg ne kem.
Ha Is ten szá mom ra nincs, vagy is ha

is te ni ön ki je len té se – va gyok, itt va -

gyok, én va gyok, ve led va gyok – töb -
bé nem jut el hoz zám, ha a te rem tett -
ség szá mom ra nem temp lom töb bé, ha
az élet meg szű nik is ten tisz te let len ni,
ak kor nem csu pán ki üre se dik és ér tel -
met len né vá lik min den – en nél sok kal
na gyobb  tra gé dia  tör té nik:  én  ma -
gam is meg szű nök lé tez ni. Még ha lát -
szó lag  to vább ra  is  élek,  já rok-ke lek.
Mert  ab ban  az  is te ni  ön ki je len tés -
ben, hogy va gyok, van an nak a le he tő -
sé ge, hogy én is le he tek,hogy én is va -
gyok. „Én va gyok az Úr, a te Is te ned.”
Ahogy a park ban a ba ba ko csi el kép -

zel he tet len a gyer me két to lo ga tó szü -
lő  je len lé te  nél kül,  ahogy  a  sé tál ni
vitt  ku tya  pó rá zá nak  vé gé ről  –  de
leg alább is  a  kö ze lé ből  –  nem  hi á -
nyoz hat a gaz di, ahogy a szín ház ból
ha za fe lé sé tá ló fér fi vagy nő nem a le -
ve gőt mar kol ja ma ga mel lett, ha nem
pár ja ke zét fog ja, ugyan úgy ér tel mez -
he tet len em be ri lé te zé sünk Is ten je len -
lé te, kö zel sé ge nél kül.
An nak vé gig gon do lá sát, hogy mai,

mo dern  vi lá gunk  em be ri  lé te zé se
mennyi re ha son lít a park ban el ve szett
gyer mek, a gaz dát lan eb, a ma gá nyo -
san sé tá ló fér fi vagy nő két ség be esett
ke re sé sé re, nagy he ti lel ki gya kor lat -
ként a tisz telt ol va só ra bí zom.
Az bi zo nyos, hogy nem ke ve sebb,

mint min den, a lé te zé sünk, az éle tünk
függ at tól, hogy Is ten je len va ló sá ga át
tud-e jár ni min ket új ra, is ten tisz te let -
té ne me sít ve az éle tün ket. Jé zus szen -
ve dé se, ha lá la és fel tá ma dá sa olyan pá -
rat lan erő vel hor doz za Is ten ér tünk-
hoz zánk jö ve te lé nek va ló sá gát, drá mai
ön ki je len té sét, hogy en nek le he tő sé -
ge az előt tünk ál ló ün nep ben mind -
annyi unk előtt nyit va áll.

g Né meth Zol tán

Vagyok

A  col or adói mé szár lás  után  James
Mar tin je zsu i ta pap és író rá döb ben -
tett  ar ra, hogy a  fegy ver tar tás  leg -
alább annyi ra lét kér dés, mint az eu -
ta ná zia, az abor tusz vagy ép pen a ha -
lál bün te tés.  Ke resz tyén  fe le lős sé -
gün ket így hang sú lyoz za: „Ha csak
így  imád ko zunk:  »Is te nem,  ne  en -
gedd még egy szer!«, az olyan len ne,
mint ha va la ki el men ne egy haj lék ta -
lan mel lett, és azt mon da ná ma gá ban:
»Is te nem,  se gíts  an nak  a  sze gény
em ber nek«, hol ott ő is tud na se gí te -
ni ne ki.”
Mi ben kö zös a négy ame ri kai és a

ma gyar tra gé dia? A fel nőtt tár sa da -
lom cser ben hagy ta gyer me ke it. Egy
olyan  vi lág ban  in dí tot ta  őket út ra,
amely ben már a sa ját kor tár sa ik tól
sem le het nek biz ton ság ban. Itt az ide -
je, hogy vég re a gyer me kek szem szö -
gé ből gon dol kod junk el a tör tén te -
ken! Meg szív le len dő gon do lat, hogy
a szo ci á lis és po li ti kai cse lek vés nek
min dig a la kó te le pen élő, egye dül ál -
ló, mun ka nél kü li anya kis ko rú gyer -
me ké nek né ző pont já ból kel le ne ki -
in dul nia. 
Az élet men tés hez – a né ző pont vál -

tá son túl – szük ség van a fegy ver vi -
se lés mi előb bi gya kor la ti sza bá lyo zá -
sá ra is. Vi lá gos ugyan is, hogy a lö völ -
dö zé sek  meg is mét lő dé sé nek  egyik

oka,  hogy  az  el kö ve tők –  na gyobb
anya gi meg ter he lés nél kül – bru tá lis
ha té kony sá gú tűz fegy ve rek hez fér het -
nek hoz zá. Úgy tű nik, Oba ma el nök
el kö te le zett hí ve a sza bá lyo zás nak,
hi szen nem ze ti egyet ér tés ki -
ala kí tá sá ra tö rek szik a fegy -
ve res erő szak meg ál lí tá sa
ér de ké ben. 
Az Egye sült Ál la mok

al kot má nyá nak má so -
dik  és  egy ben  leg na -
gyobb vi tá kat ki vál tó
mó do sí tá sa a fegy ver -
vi se lés hez  va ló  jo got
mond ja  ki.  Az  Egye -
sült  Ál la mok  Leg fel -
sőbb Bí ró sá ga 2008-ban
úgy  ha tá ro zott,  hogy  a
fegy ver vi se lés egyé ni jog.
Ma gyar or szá gon  ön vé -

del mi  cél ra  azok  kap hat nak
fegy ver tar tá si en ge délyt, akik be -
töl töt ték a ti zen nyol ca dik élet évü ket,
bün tet len elő éle tű ek, és bi zo nyí ta ni
tud ják,  hogy  éle tük,  tes ti  ép sé gük
olyan ve szély be ke rül het, amely csak
tűz fegy ver rel há rít ha tó el. Nem ad -
ha tó fegy ver tar tá si en ge dély an nak,
aki cse lek vő ké pes sé gét ki zá ró vagy
kor lá to zó gond nok ság alatt áll.

Mi ke Huc ke bee ko ráb bi ar kan sasi
kor mány zó, bap tis ta lel kész a kö vet -

ke ző kép pen fo gal maz ta meg a lö völ -
dö zé sek  hát te ré ben  ál ló,  alap ve tő
okot: „Nem a bű nö zés, a fegy ver, nem
is az erő szak a prob lé mánk. A prob -
lé mánk a bűn. Mi ó ta ki til tot tuk Is tent
az is ko lák ból és a kö zös sé gek ből, a
had se reg ből és a köz be széd ből, nem
kel le ne ennyi re meg le pőd nünk, ami -
kor el sza ba dul a po kol.”

„Bi zony mon dom nék tek, ha meg
nem tér tek, és olya nok nem lesz tek,
mint a kis gyer me kek, nem men tek be
a mennyek or szá gá ba.”Az egy ház fe -
le lős sé ge nem csak az, hogy vi gyáz zon

a kör nye ze té ben élő gyer me kek éle -
té re (lel ki és fi zi kai ér te lem ben egy -
aránt), ha nem – Jé zus sza vai nyo mán
– ma gá nak is gyer mek ké kell vál nia.
Vagy is: né ző pon tot kell vál ta nia. 
A  new tow ni  lö völ dö zést  kö ve tő

va sár na pon  kü lön le ges  él mény ben

le he tett ré szük a gyer me kek nek a he -
lyi is ten tisz te le ten: lel ké szük le ült kö -
zé jük, és meg kér te őket, hogy mond -
ják el, mi bánt ja őket, mi fáj ne kik. A
gye re kek ked ve sen vá la szol tak, több -
nyi re há zi ked ven cük vagy leg ked ve -
sebb  já té kuk  el vesz té sé t  em lítették. 
A lel kész ez után ar ról be szélt ne kik,

hogy mind annyi an el ve szí tünk szá -
munk ra ked ves tár gya kat, né ha hoz -
zánk kö zel  ál ló em be re ket, és emi att
szo mo rú ak  va gyunk.  Ez után  min -
den gye rek nek át nyúj tott egy-egy pa -
pír ból ké szült, kék szí nű szí vet. (Az
an gol ban a blue egy szer re je len ti a kék
színt és a szo mo rú sá got, vesz te sé get.)
Azt mond ta, ez zel sze ret né őket em -
lé kez tet ni ar ra, hogy a szü le ik na -

gyon sze re tik és min dig is sze ret -
ni és óv ni fog ják őket. Is ten is
min dig  így  fog ja  sze ret ni
őket,  kö zel  jön  hoz zánk,
ami kor  szo mo rú ak  va -
gyunk, fé lünk, és ami kor
el ve szí tünk va la mi fon tos
dol got vagy va la kit, akit
na gyon sze ret tünk.
Biz to sak  le he tünk

ben ne, hogy a gye re kek
a pa pír szí ven kí vül mást
is ha za vit tek: az él ményt,
hogy van, aki sze re ti őket.

Bár csak el jut na ez az öröm -
hír azok hoz a fi a ta lok hoz is,

akik nek még so ha sem mond tak
ha son lót! Ak kor ta lán sok fegy ver

el né mul na, vagy el sem ké szül ne.

A The Ch ris ti an Cent ury 2012. au gusz -
tus 22-i és 2013. ja nu ár 9-i szá ma i nak
fel hasz ná lá sá val: Fel e gyi Má ria, Koch
Szil via, Ma gyar Ta más, Né meth Mi -
hály és Tóth Vi vi en, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem an gol teo ló gi ai for -
dí tó sze mi ná ri u má nak hall ga tói

szomorúszívek
b Egy tö meg mé szár lás ba ful ladt au ro rai (Col ora do) mo zi pre mi er ti zen két

ha lá los ál do zat tal, öt ven ki lenc se be sült tel (2012. jú li us 20.). Egy ti zen hét
éves meg lőtt di ák Balt imo re-ban (2012. au gusz tus 27.). Gyá szo ló szü lők
a new tow ni (Con nec ti cut) San dy Ho ok ál ta lá nos is ko la előtt (2012. de -
cem ber 14.). Tra gi kus év kez dés egy taf ti (Ka li for nia) kö zép is ko lá ban (2013.
ja nu ár 10.). Au ro ra, Balt imo re, New town, Taft. Négy ame ri kai vá ros, ahol
a fegy ve rek mond ták ki a vég ső szót. Saj nos nem kell messzi re men nünk,
hi szen ha zánk ban is be le ha sí tott már a tan te rem csend jé be a vég ze tes hang.
A Pé csi Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi Ka rán tör tént fegy ve res tá -
ma dás (2009. no vem ber 26.) után nem le he tünk töb bé kö zö nyö sek.

A súly
Szi kár fér fi volt. Nagy, bar na sze me -
i re oly kor-oly kor rá bo rult fél hosszú
ha ja. Nem za var ta, sőt sze ret te.
Ilyen kor az az ér zés tá madt ben ne,
hogy se bez he tet len, gon do la tai ki -
für kész he tet le nül el van nak rejt ve. 

De most más volt. Lep le zet len.
Nyug ta lan. Va la mi fel sza kadt
be lő le, és vit te a fel is me rés len dü -
le te. Ha ját a fü le mö gé gyö mö szöl -
ve fu tott elő re, vál la it a két ség be -
esés nyom ta, egé szen be lep te a fé -
le lem. Bal lé pé se ke gyet len zsar -
nok ként haj tot ta elő re, vissza
oda, ahol áru lá sát el kö vet te. Sze -
re tett vol na se gí te ni a sze ren csét -
le nen. Szí ve va dul ka la pált, ütem -
te len, úszott a ve rej ték ben.

Mi kor meg lát ta a ka put, meg -
nyu go dott, sza bá lyo sab ban lé -
leg zett, már nem akart ki sza -
kad ni a szí ve. 

Vég re ren dez he ti éle te hi bá ját.
Jó vá te he ti. El mond hat ja, hogy té -
ve dett, és egy jó in du la tú, meg ér -
tő toll vo nás sal vissza le het von ni
az íté le tet. 

A pénz, ame lyet tet té ért ka pott,
gú nyo san vi gyor gott rá a mar ká ból.

Az ér mék csö rög ve a föld re
hull tak.

Meg ér tés he lyett kö zöny.
De hi szen így a he lyes, ő tud -

ja. Rá jött, vagy in kább mind vé -
gig tud ta. Nem ura a hely zet nek. 

Hát nem ér tik? Ár tat lan! Az az
em ber ár tat lan! Mit kezd jen a
pénz zel? Mit kezd jen a vér rel?

Ez nem le het. Az nem le het,
hogy ár tat la nul meg öl jék! Nem!
Nem! Ve le ez nem for dul hat elő!
Hol van a fel ol do zás? Hogy le het
meg nem tör tént té ten ni a dol go -
kat? Hi szen meg bán ta…

g Bal la Má ria

Amint ott ült a tűz vi lá gá nál, meg lát -
ta őt egy szol gá ló, szem ügy re vet te, és
így szólt: „Ez is ve le volt!” Ő azon ban
le ta gad ta, ezt mond va: „Asszony,
nem is me rem őt!” Rö vid del ez után
más lát ta meg, és rá szólt: „Te is kö zü -
lük va ló vagy!” De Pé ter így vá la szolt:
„Em ber, nem va gyok!” Kö rül be lül egy
óra múl va másva la ki is bi zony gat ta:
„De bi zony, ez is ve le volt, hi szen ő is
Ga li le á ból va ló.” Pé ter azon ban is mét
ta gad ta: „Em ber, nem tu dom, mit be -
szélsz.” (Lk 22,56–60)

Pé ter ta ga dá sa leg in kább a nagy heti
tör té ne tek  kö zött  ke rül  elő,  hol ott
sors dön tő té ma ez min den na pi ma ga -
tar tá sunk,  hí vő,  hi te les  ke resz tyén
éle tünk meg élé se szem pont já ból. 
Pé ter  vi sel ke dé se  mér he tet le nül

em be ri. Kép te len el iga zod ni a vá rat -
lan ese mé nyek ide jén, Mes te ré nek,
Jé zus Krisz tus nak meg alá zott hely ze -
té ben nem tud ja, ho gyan vi sel ked jék
he lye sen. Félt ve sa ját éle tét úgy gon -
dol ja, jobb, ha le ta gad ja azt a Va la kit,
aki ben ez idá ig ren dít he tet le nül hitt. 
Nem ér ti, ho gyan le het sé ges, hogy

az a Jé zus, aki őt a ten ger hul lá ma in
meg tar tot ta, most „vert hely zet ben”,
a zsi dó ve ze tők aka ra tá ból a ró mai
ka to nák ke zén van. Ho vá lett em ber -
fe let ti ha tal ma, mi ért tör tén het meg
ve le ez a ször nyű ség? 
Pé ter szí vét va ló sá gos fé le lem jár -

ja át. Ri asz tó an hat nak rá a szol gá ló -
le ány sza vai, majd a tűz nél me le ge -
dő töb bi zsi dó te kin te te, akik szin tén
fel is mer ték őt, már tud ják, hogy ő is
a meg alá zott Jé zus ba rát ja. 
Pé ter ösz tö nös vá la sza a ta ga dás. Az

a Pé ter, aki ed dig Jé zus leg han go sabb
ta nít vá nya volt, most hall gat, szo rong,

bá tor ta la nul fi gye li az ese mé nye ket,
va jon mi  lesz eb ből az egész ből. És
ami kor kér de zik, hát ta gad. 
A teo ló gu sok kü lön bö ző ma gya -

rá zat tal szol gál nak er re. Szá mom ra
azon ban  Pé ter  ké sőb bi  őszin te
könnyei ar ról árul kod nak, hogy szí -
ve mé lyén ő igen is Jé zus hoz tar to zott.
A ka kas ku ko ré ko lá sa nem en ged te
a to váb bi ta ga dást, az ösz tö nös vé de -
ke zést, mert  Jé zus  te kin te te hely re
tet te ben ne mind azt, amit a fé le lem
kény sze rí tett ki be lő le. 
Min den na pi éle tünk nem egy szer

ha son ló hely ze te ket pro du kál, mint
ami lye nek  Pé ter  éle té ben  a  fő pap
ud va rá ban tör tént ese mé nyek vol tak.

Olyan em be rek kö zött kell meg je len -
nünk, kér dé sek re vá la szol nunk, akik
szá mon tart ják, hogy kik va gyunk, de
sze ret nék ezt ma ga tar tá sunk, vi sel -
ke dé sünk  ál tal  is  vissza iga zolt nak
lát ni. Gya kor lott ke resz tyé nek tud ják,
hogy a vi lág fi ai töb bet vár nak el a hí -
vők től,  mint  ön ma guk tól,  sőt  sok
eset ben job ban tud ják, ho gyan kell
vi sel ked ni ük, mint ma guk a hí vők. 
Tud ják-e ró lad, hogy Jé zus hoz tar -

to zol? Is ko la tár sa id, mun ka tár sa id,
szom szé da id úgy is mer nek-e, mint az
Úr gyer me két? Kér dé se ik re mi lyen
vá laszt adsz? 
Rö vid tá von nem mu tat ko zik min -

dig elő nyös nek a Krisz tus hoz tar to -
zás. Ezt a ta pasz talt hí vők tud ják bi -
zo nyí ta ni. Akik azon ban szí vük ben
az  Úr hoz  tar toz nak,  nem  tud nak
tisz ta lel ki is me ret tel mást mon da ni,
mint meg val la ni őt az em be rek előtt.
Jé zus mond ta: „Aki val lást tesz ró lam
az em be rek előtt, ar ról majd én is val -
lást te szek mennyei Atyám előtt. Aki
pe dig meg ta gad en gem az em be rek
előtt, azt majd én is meg ta ga dom
mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32–33) 

A nagy hét Jé zus Krisz tus szen ve -
dé sé nek és gol go tai győ zel mé nek a
he te, de mint fon tos üze net el ma rad -
ha tat lan a Krisz tus hoz tar to zás kér -
dé se is. Csen des sé ged ben, el mél ke -
dé se id  per ce i ben  épp úgy,  mint  a
min den na pi „éles hely ze tek ben”, le -
gyen kész a szí ved ben és a szá don is
az őszin te, bá tor hit val lás ar ra a kér -
dés re, hogy te ki hez tar to zol!

g Ma ro si Nagy La jos
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Ha  vissza te kin tek  az  éle tem re,  pél da ké pül
gyak ran vá lasz tot tam erős, ke mény, ha tá ro zott
em be re ket. Olya no kat, akik sze re tet tel, de ke -
mény ség gel  el ér ték,  amit  akar tak.  Fel ad ták
ér te  ma gu kat,  ál do zat vál la lá suk ra  né ha  rá -
ment a csa lád juk, egész sé gük, éle tük.
Ami kor azok ra a nők re gon do lok, akik mos -

ta ná ban fon tos sze rep mo del lek az éle tem ben,
azt  ta lá lom, hogy egy do log  jel lem ző mind -
annyi uk ra: kö zép- és idős ko ruk ra is meg őriz -
ték  az  ér zé keny sé gü ket,  se bez he tő sé gü ket.
Bár ar ra ne vel min ket a nem min dig ked ves 21.
szá zad, hogy ön ál lók le gyünk és ke mé nyek –
egye dül és „most mind járt” –, szá mom ra az a
pél da ér té kű, aki em ber. Ha meg ütsz, fáj. Sí rok.
Mert csak ha meg tud nak üt ni, le het meg -

si mo gat ni. És csak az ér zé keny ség tesz ké pes -
sé, hogy ne le gyen ha lott vagy bé na a szí vem,
hogy tud jak érez ni. Élünk eb ben a zaj jal szi ge -
telt élet ben, ahol a csend fáj dal mas, de a szí -
vünk hall gat, rit kán ün ne pel.
És  nem  vé let le nül  vé de ke zünk  iró ni á val,

ci niz mus sal,  mert  sok szor  üt nek  meg,  ha
gyen gé vé te szem ma gam, ha koc ká ra te szem
a szí ve met. Koc káz tat ni ne héz. Ősi ösz tö nöm
ez: me ne külj! Mert a sza vak, em be rek, ér zel -
mek, mun ka, ta nu lás, kap cso la tok se bet üt het -
nek. És re pe dé sek lesz nek raj tam tő lük. De ha
nem len né nek, hol jön ne be a fény?!
Ha nin cse nek raj tam re pe dé sek, se bek, ha

nem okoz nak ne kem fáj dal mat, ha so ha nem
adom fel a biz ton sá gos, sta bil kom fort zó ná mat,
ak kor nem élek krisz tu si éle tet, mert Mes te rünk
sírt, ha ra gu dott, ütött, ne ve tett. Ha nem vá lok

se bez he tő vé, nem ér het el sem mi, ami új, ami
vál to zás, ami bol dog ság – és ma rad a ci ni kus,
hi deg, fá jó hét köz na pi va ló ság…
Se bez he tő nek  len ni,  mer ni  ma rad ni  nem

gyen ge ség, ha nem a leg na gyobb erő. Meg ta nul -
tam ezt a Mes te rem, Meg vál tóm, ba rá tom, Jé -
zus pél dá ján. Aki ki szol gál tat ta ma gát. Se bez -
he tő vé lett. Be vo nult Je ru zsá lem be egy sza már
há tán. Nem a ha ta lom út ján, ha nem a gyen gé -
kén.  Az  erő szak men tes ség  út ján.  Nem  vá -
lasz tot ta – pe dig ké zen fek vő lett vol na – az erőt,
a  de monst rá ci ót.  Nem,  ő  csen de sen  be vo -
nult, mi köz ben ké szült a kö vet ke ző vo nu lás ra
– alig egy hét tel ké sőbb, a Ko po nyák he gyé re.
Add meg a ke gyel met – ho si an nah –, ki a bál -
ták ne ki, és ő meg ad ta.
Vi rág va sár nap jön. Tud juk, ho vá ve zet az út.

De azt is: a Gol go ta egy meg ál ló a sza ba dí tá -
sunk fe lé ve ze tő, ön át adó sze re tet út ján.

g Kör mendy Pet ra

pa l ac k p oS ta

sebezhetővélenni

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Őr zök egy szö get. Egy „pas si -
ós”  szö get.  Még  a  2008-as
kő sze gi Szél ró zsá ról, a ka pos -
vá ri  if jú ság elő adá sá ról. Em -
lék szem: a kö zön ség so ra i ban
ülők kö zött osz to gat ták őket,
és a da rab vé gén a né zők kö -
zül né há nyan ma guk is sze rep -
lők ké vál tak, ami kor egy-egy
sze get ütöt tek a ke reszt fá ba… 
Ugyan így fel tu dom idéz ni

azt is, ami kor négy éve a Me -
visz (Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus If jú sá gi Szö vet ség) Bár -
ka  szak cso port já nak  pró ba -
hét vé gé jén jár tam, hogy meg -
les sem, a moz gás sé rült és ép
fi a ta lok ho gyan ké szül nek kö -
zös  pas sió já ték-kör út juk ra.
Né hány nap pal ké sőbb pe dig
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem hall ga tó i val be szél -
get het tem ar ról, mi lyen ki hí -
vást je lent ne kik, mond juk, Jé -
zus vagy Jú dás meg for má lá sa.
Ar ról, hogy idén mely gyü le -

ke ze tek ben fog nak ak tív sze re -
pet vál lal ni a he lyi fi a ta lok Jé zus
szen ve dés tör té ne té nek  nagy -
pén tek  es ti  fel ele ve ní té sé ben,
nincs tu do má som, de a Me visz
és a teo ló gia ez évi pas sió já té -
ka it – sa ját ko ráb bi él mé nyem
és két friss in ter jú alap ján – lá -
tat lan ban is jó szív vel aján lom.
Előb bi csa pat a Va si Egy ház me -
gyé be uta zik; ju bi le u mi, ti ze dik
pas sió já té kuk ról  az  Evan gé li -
kus.humun ka tár sa be szél ge tett
Ha la si And rás sal, a szer ve zet
el nö ké vel: href.hu/x/jj4y.A teo -
ló gus hall ga tók pe dig az Észak-
Pest Me gyei Egy ház me gyét jár -
ják kör be; Ko vács Bar ba ra Jé -
zus sal, Pé ter rel, Jú dás sal és Pi -
lá tus sal ké szült in ter jú ja a szom -
szé dos  ha sá bo kon  ol vas ha tó.

* * *

Nincs té vénk, így az tán csak
hé be-hó ba,  egy-egy  ha za lá -
to ga tás ide jén ülök le a kép er -
nyő elé. Egy ilyen ott hon töl -
tött hét vé gén „kap tam el” az
egyik ke res ke del mi csa tor na
te het ség ku ta tó  mű so rá ban
Hen der son Dá vid Ho san na-
adap tá ci ó ját. A kö vet ke ző na -
pok ban az tán vi lág há ló szer te
sok he lyütt ta lál koz tam a rö -

vid vi de ó val ar ról, mi ként va -
rá zsol ta  el  Dá vid  a  zsű rit  a
Hill song Uni ted da lá val.
Sze ret nél együtt – vagy leg -

alább is ugyan azon a ren dez vé -
nyen – éne kel ni a fi a tal em ber -
rel? Je lent kezz a jú ni us 1-jei Ez
az a nap! ren dez vény re szer -
ve ző dő ezer fős kó rus ba, me -
lyet Al má si Kor nél fog ve zet -
ni, és a Joy Gos pel Mu sic ze ne -
kar kí sér.
Az Ez az a nap! ren de ző i nek

cél ja idén is egy olyan ese mény
lét re ho zá sa a Papp Lász ló Bu da -

pest Sport aré ná ban, ahol „meg -
él het jük a ke resz té nyek egy sé -
gét, Is tent di cső ít jük, kö zö sen
imád ko zunk  nem ze tün kért,
hall hat juk az evan gé li u mot, és
mind emel lett nagy sze rű ze nei
él mény ben  le het  ré szünk”.  A
nap  ige hir de tő je  Ul rich Par -
zany,  a  ProCh rist  mű hol das
evan gé li zá ció so ro zat el in dí tó ja,
elő adó ja lesz. A két kül föl di di -

cső í tő csa pat – az Is ra el Ho ugh -
ton & New Bre ed és a Ga tew ay
Wors hip –  mel lett  a  ma gyar
blokk ban a már em lí tett Hen -
der son Dá vi don  kí vül  töb bek
kö zött Pin tér Bé la (ké pün kön),
Csisz ér Lász ló, Dob ner Il lés, a
Gáv el test vé rek és a Boly ki Bro -
thers is szol gá la tot vál lal.
A  kó rus ba  már ci us  30-ig

le het je lent kez ni a kö vet ke ző
link alatt ta lál ha tó űr lap ki töl -
té sé vel:  eza za nap.hu/ko rus-
je lent ke ze si-lap.

g Ju dit

oSz to zó

Nagyhetiszorzó

– Mi től más ez a pas sió já -
ték, mint a töb bi?

Áron: Ne héz olyan pas si ót
ír ni,  ame lyik  kü lön bö zik  az
elő ző ek től.  A  mi énk  annyi -
ban  lesz  egye di,  hogy  más
sze mé lyi sé gek  sze re pel nek
ben ne, mint az elő ző évek ben,
min den ki  hoz zá ad ja  a  sa ját
ka rak te rét. Ezen fe lül pró bál -

tam  ha gyo má nyos,  iro dal mi
stí lus ban meg ír ni a szö ve get,
ta lán eb ben az egy sze rű ség ben
is rej lik kü lön le ges ség.

Pa li: Ta lán az is ér de kes ség,
hogy a pró bá kon egy szer sem
vesz tünk  össze,  nem  vol tak
nagy konflik tu sok. Igye kez tünk
egyet ér tés ben  dol goz ni,  mert
így gyor sab ban le het ha lad ni, és
ha té ko nyabb a mun ka.

– Egy új ele met is lát ha tunk
a da rab ban, ami kor a je le net -
vál tá sok kö zött a sze rep lők
né hány má sod perc re meg der -
med nek. Mit sze ret né tek ez zel
szim bo li zál ni?

Pa li: Két  sí kon  mo zog  a
da rab. Meg akar tuk mu tat ni a
né zők nek, hogy Jé zus az egész
kom po zí ci ó ban ott van. Min -
den,  ami  kö rü löt te  tör té nik,
még ha egy má sik hely szí nen
ját szó dik  is,  hoz zá  kö tő dik.
Jé zus köz pon ti sze re pét sze ret -
tük vol na hang sú lyoz ni.

Áron:Ha tal ma sat koc káz ta -
tunk ez zel. A két sí kú tör té net -
ve ze tés ben min dig fenn áll az
a ve szély, hogy nem ér tik meg
az  em be rek.  Sze rin tem  mi
azért  ol dot tuk  meg  ezt  jól,
mert nin cse nek olyan mon da -
tok, ame lyek össze za var nák a
né ző ket.

Gá bor: Ez majd a kis temp -
lo mok ban okoz hat prob lé mát.
Kí ván csi  va gyok,  hogy  hely -
szű ké ben is ki tud juk-e emel ni
a pár hu za mos ese mé nye ket.

– A ha gyo má nyos, bib li ai
szö ve gen ala pu ló pas si ót ho gyan
le het ak tu a li zál ni? Nem fé lő,
hogy a két ezer év táv la tot nem
si ke rül át hi dal ni, és az üze net
nem jut el az em be rek hez?

Áron: Azt azért le kell szö -
gez nünk, hogy ezt a köny vet jól
meg ír ták! A kulcs sza va kat  és
egyes ne he zen ért he tő mon dat -
szer ke ze te ket kel lett át dol goz -

ni, ak tu a li zál ni, hogy a fi a ta labb
kor osz tály  is  meg ért se  őket.
Ez nem volt túl nagy fel adat, na -
gyobb ne héz sé get a meg fe le lő
bib li ai mon da tok ki vá lasz tá sa
je len tett.  Egy-egy  részt  csak
úgy  tud tam  meg ír ni,  hogy  a
négy  evan gé li um  szö ve gét
össze dol goz tam,  mert  mind -
egyi ket fon tos nak ta lál tam.

– Jé zus ala kí tó ján van a
leg na gyobb te her. Milyen ér zés
a fő sze rep lőt ját sza ni?

Má té:Tel je sen hi te le sen sen -
ki nem tud ja Jé zus sze re pét át -
él ni. Mos ta ná ban pré di ká ció írás
köz ben min dig azon gon dol ko -
dom, hogy de jó len ne tény leg
olyan nak  len ni,  mint  Jé zus.
Leg utóbb  is,  ami kor  Ézsa i ás
köny vé ből je löl ték ki a tex tust,
azt ol vas hat tuk, hogy  Jé zus a
meg re pedt nád szá lat nem tö ri
el, a füs töl gő mé csest nem olt -
ja el, nem ki ált, és nem lár máz.
Ezt ol vas ni na gyon fel eme lő, de
meg él ni an nál ne he zebb. Ho -
gyan tud nám én ezt a sze líd sé -
get  ki fe jez ni?  Fő leg  a  temp -
lom tisz tí tás  je le ne té ben,  ahol
azért elég dü hö sen or dí to zom!

– Ez a je le net a leg ne he -
zebb?

Má té: Nem, meg mon dom
őszin tén, jól esik egy ki csit or -
di bál ni (ne vet).De nem is a ke -
reszt re fe szí tés, amit min den -
ki vár na. A ke resz ten – ér de -
kes mó don – nem ar ra fi gye -
lek,  hogy mennyi re  szét  va -
gyok kor bá csol va, ha nem na -
gyon fel eme lő ér zést élek át.
Nem tud nék egy je le ne tet ki -
emel ni, egyik sem könnyű.

– Jú dás ként és Pé ter ként
ne héz dol go tok volt a ne ga tív
ka rak te rek meg for má lá sá val?

Gá bor:Én ko ráb ban is min -
dig ne ga tív sze re pe ket ját szot -
tam, szá mom ra ez könnyebb is.
Ezek a ka rak te rek di na mi ku sak,
ki a bál nak, ezek ből le het a leg -
több  ener gi át  ki hoz ni.  Nincs
olyan, hogy könnyű vagy ne héz
sze rep. Ez at tól függ, ki hez mi
il lik. Hoz zám a lá za dó sze rep il -
lik, míg Má té nál jól el ta lál tuk,
hogy  a  sze líd  Jé zus  alak ja
passzol hoz zá.

Áron: Ezek a sze re pek nem
vé let le nül let tek így ki oszt va.

Min den ki nek olyat ta lál tunk,
ami test hez ál ló szá má ra.

Pa li: Pé ter nek va ló ban ne -
héz dol ga van, mert két ar cú.
Egy részt ő Jé zus ár nyé ka, hű -
sé ge sen kö ve ti min den ho va,
más rész ről  ő  az,  aki  az tán
„hát ba dö fi”. Ben ne meg van a
rosszak di na miz mu sa, ugyan -
ak kor ő az a kő szik la is, aki re
Jé zus  épít ke zik.  Szá mom ra
azért nagy öröm őt meg je le ní -
te ni, mert bű nös lé té re ő is a
ke reszt re néz, nem vész el. De
azért élet hű en sír ni még meg
kell ta nul nom! (Ne vet.)

– Ha csak egyet len je le net
len ne, amit meg mu tat hat ná -
tok az em be rek nek, me lyik
len ne az?

Má té: Ka ja fás je le ne te. Az
őt ala kí tó Bar csik Zo li annyi -
ra zse ni á lis, hogy ezt sem mi -
képp  sem  hagy nám  ki.  Ez  a

rész mu tat ja meg leg ki emel ke -
dőb ben az em be ri go nosz sá -
got. Annyi ra meg alá zó an, ke -
gyet le nül, le né ző en be szél Jé -
zus sal, hogy en nél mé lyebb re
em ber már  nem  süllyed het.

Gá bor: A temp lom tisz tí tás
tör té ne tét mu tat nám meg leg -
in kább  a  né zők nek.  Eb ben
van a leg több moz gás, ez a leg -
iz gal ma sabb. Rá adá sul  Jé zus
itt a  leg ke vés bé  is mert ar cát
mu tat ja meg, re ak ci ó ja a meg -
le pe tés ere jé vel hat.

Pa li: Meg ha tá ro zó  je le net
az is, ami kor Pé ter a há rom -
szo ri meg ta ga dás  után  sír va
ro han ki a szín ről, de köz ben
még össze üt kö zik Jú dás sal. A
két áru ló ta lál ko zik, és eb ben
a  ta lál ko zás ban  ak ko ra  fe -
szült ség van, hogy szin te ta -
pint ha tó. Ha ez nem tet szik az
aszó di  gim na zis ták nak,  ak -
kor sem mi!

g Ko vács Bar ba ra

Jézuskörülmegállazidő

név jegy: 
kör mendy pet ra
A  Bu da pes ti  Evan gé li -
kus Egye te mi Gyü le ke -
zet ben  va gyok  lel kész
hét éve. Sze re tem hall -
gat ni má sok tör té ne te it,
sze re tek  be szél get ni  a

bib lia órá kon és elő adás-so ro za to kon, de
min de nek előtt, amer re az éle tem gra vi tál:
sze re tek ün ne pel ni. Min den hé ten. Va sár -
nap fe lé kö ze led ve.

b A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is vi rág va sár nap in dul út nak
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem har ma dik év fo lya -
ma, hogy az Észak-Pest Me gyei Egy ház me gye gyü le ke ze te it
vé gig jár va elő ad ja pas sió já té kát. A klasszi kus szö veg könyv
mel lett rend ha gyó ele me ket is fűz tek a da rab ba, így min den
kor osz tály meg szó lít va érez he ti majd ma gát. Az elő adás négy
sze rep lő jé vel be szél get tem, akik nem csak a sze re pük ben, de
az élet ben is na gyon di na mi kus és iz gal mas sze mé lyi sé gek.
Jé zus alak ját EndreffyMáté, Pé te rét ZahoreczPál, Jú dá sét
pe dig HegedűsGáborkel ti élet re. A Pi lá tust meg sze mé lye -
sí tő SzenteÁront a szö veg könyv meg írá sá ról is kér dez tem.

A teo ló gus hall ga tók pas -
sió já té ká nak be mu ta tó ja
már ci us 21-én, csü tör tö kön
18 óra kor kez dő dik a zug lói
evan gé li kus gyü le ke zet
temp lo má ban. A kör út ál -
lo má sai: már ci us 24., vi rág -
va sár nap, 10 óra: Acsa, 15
óra: Cső vár, 18 óra: Vác.
Már ci us 25., hét fő, 17 óra:
Du na ke szi, 19 óra: Fót.
Már ci us 26., kedd, 16 óra:
Vác kis új fa lu, 19 óra: Cso -
mád. Már ci us 27., szer da, 11
óra: Aszód (gim ná zi um),
17 óra: Aszód (gyü le ke zet),
19 óra: Do mony. Már ci us
28., nagy csü tör tök, 17.30:
Ik lad, 19 óra: Hé víz györk.
Már ci us 29., nagy pén tek,
10 óra: Gö döl lő, 17 óra: Csö -
mör, 19 óra: Nagy tar csa.
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A teo ló gi án öt éve szer ve ző dött, di -
na mi ku san tag cse ré lő, for ma bon -
tó és -épí tő Aga pé ze ne kar ta valy
ka rá csony óta nép ze né ben is uta -
zik. Az el ső sor ban is ten tisz te le te -
ken szol gá ló ko rál fel dol go zó, za -
rán dok ének lő csa pat már ci us 8-án

to vább ju tott a Suf ni ne ve ze tű he -
lyen  tar tott Vol. 1. folk ver se nyen,
ahol zsű ri tag volt pél dá ul Cso ó ri
Sa nyi, a szé ki nép ze ne vá ros ba(n)
vo nó ja. 
Ez úton is gra tu lá lunk a ta gok -

nak: Bő sze Ve ro ni ka éne kes nek,

Ko vács Áron ze ne kar ve ze tő nek és
egye te mi lel kész nek, Bar csik Zol -
tán basszus gi tá ros-bá bos nak, Ara -
tó Ló ránd – épp szak dol go zó – bil -
len tyűs nek  és Ben ce Áron he ge -
dűs nek. 

g – ka nyi ka –

Sze gény ség ku ta tó. Örök le tes be teg -
sé gek nyo mát ku ta tó ge ne ti kus. Fi a -
tal párt ve zér. Új ság író. Ka to na tiszt…
Hogy  mi  a  kö zös  ben nük?  Mind -
annyi an meg hí vást kap tak a finn or -
szá gi evan gé li kus ér sek ál tal kez de mé -
nye zett Ér té kek aré ná ja ta lál ko zó ra. 
A kü lön bö ző hi va tá so kat kép vi se -

lő, hú szas-har min cas éve ik ben já ró
fi a ta lok zárt kö rű cso port ja le he tő sé -
get ka pott az egy ház tól ar ra, hogy né -
hány  órá ig,  majd  né hány  na pig  a
mun ká tól el sza kad va gon dol koz zon
az éle tün ket, jö vőn ket sze mé lyes és
tár sa dal mi szin ten meg ha tá ro zó ér -
té kek ről, vá lasz tá sok ról.
Az el ső ta lál ko zás ra a tur kui ér se -

ki  ház ban  ke rült  sor:  a  bő  két  éve
szol gá lat ban ál ló ér sek, Ka ri Mä ki -
nen és fe le sé ge le fegy ver ző egy sze rű -
ség gel, ugyan ak kor mag vas gon do la -
tok kal, lel ki és tes ti táp lá lék kal lát ta
ven dé gül a fi a ta lo kat. A ta lál ko zók
vég cél ja nem hol mi kö zös nyi lat ko -
zat  vagy  je len tés meg fo gal ma zá sa,
„csu pán”  a  részt ve vők  sze mé lyes
meg szó lí tá sa és a raj tuk ke resz tül a
vi lág ban vég be mehe tő vál to zás – „a
szél ar ra fúj, amer re akar”…
A kü lön bö ző szak te rü le tek egy ház -

hoz kö tő dő kép vi se lő i nek ta lál ko zó i -
ra Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há -
zunk ban is sok fé le pél dát ta lá lunk. A
kis sé tá vo labb ál lók, el ső sor ban vi lá gi

ke re tek közt tá jé ko zó dók meg hí vá sa ta -
lán  nem  olyan  ké zen fek vő,  mint  a
sze ku la ri tá sá ban is evan gé li kus ság gal
át ita tott  finn  tár sa da lom ban,  de  az
öt let min den kép pen von zó le het. A sa -
ját szak má juk ban csú cso kat ost rom ló,
„si ke res” fi a ta lok ugyan is el ső szó ra vál -
lal ták a rész vé telt: ér té kes aján dék ként
fo gad ták, hogy kar ri er, csa lád, kon ti -
nen se ken át íve lő utak von zá sá ból egy
pil la nat ra  ki lép ve  szem be néz het nek
éle tük moz ga tó ru gó i val.
A ta lál ko zá sok so ra ta vasszal Ma -

gyar or szá gon,  a  szár szói  misszi ói
ott hon ban foly ta tó dik – im már har -
mad szor ra.

g Pap Kin ga Mar jat ta

Az Y ge ne rá ció szó ba áll az egy ház zal

b Ne ves írók, köl tők gon do la ta i val
kö szön töt te a Solt vad ker ti Evan -
gé li kus Egy há zi Óvo da ve ze tő je,
LakatosnéHachboldÉvaaz 1848–
49-es for ra da lom és sza bad ság -
harc ün ne pe előtt egy nap pal a
Ta lál ko zás Há zá ban a kis me se -
mon dó kat, a me se ked ve lő csa lá -
do kat. Ha gyo mány te rem tő mó -
don már so ka dik íz ben szer vez ték
meg az in téz mény ben a me se
nap ját a ré gió óvo dái szá má ra. 

„A gyer mek lel ke tisz ta lap. Gon dold
meg, mi vel ír ja te le a könyv, ame lyet ke -
zé be adsz” – hang zott el Mó ricz Zsig -
mond fi gyel mez te té se.  Go gol pe dig
így hív ta fel a fi gyel met a me se fon tos -
sá gá ra: „Me se!… Lám, el tel tek hosszú
szá za dok, vá ro sok pusz tul tak, né pek
tűn tek el a föld szí né ről, szer te fosz lott
min den, ami volt, akár a füst – de a me -
sék él nek, ma is el-el mond ják őket, és
fi gyel mez nek  rá juk  bölcs  ki rá lyok,
mély  gon dol ko zá sú  kor mány fér fi ak
is, nagy sze rű ag gas tyá nok és ne mes tö -
rek vé sek kel el telt if jak is.” 

Be ne dek Elek ről min den  me se -
nap al kal má val szó esik; a nagy me -
se mon dó fon tos nak tar tot ta, hogy a
fel nőt tek ma gyar nép me sét ad ja nak
a gyer me kek ke zé be, mert a me se a
nép lel két, örö mét, bá na tát, min den -
nap ja it tár ja a ki csik elé.

Az idei me se nap ra har minc két ér -
dek lő dő óvo dás – nyolc kö zép sős és
hu szon négy nagy cso por tos – je lent -
ke zett a ré gi ó ból: Ke cel ről, Kis kő rös -
ről,  Kis kun ha las ról,  Szank ról,  Táz -
lár ról és ter mé sze te sen Solt vad kert ről. 
Ez  év ben  több sé gé ben  egy há zi

fenn tar tá sú  in téz mény ként  vet tek
részt az óvo dák a me se na pon. A kis -
kő rö si, a szan ki és a táz lá ri az el múlt
év ben lé pett az egy há zi ne ve lés út já -
ra, a kis kun ha la si és a he lyi óvo da pe -
dig már kez de tek től fog va a re for má -
tus,  il let ve  az  evan gé li kus  egy ház
fenn tar tá sá ban mű kö dik.
A zsű ri össze té te lét te kint ve fon tos,

hogy az or szá gos egy ház kép vi se le té -
ben is részt ve gyen va la ki az ün ne pi al -
kal mon – ugyan ak kor az idén több nyi -
re egy há zi in téz mé nyek pe da gó gu sai
ér té kel ték a kis me se mon dók bá tor ki -
ál lá sát és szí né szi te vé keny sé gét. A zsű -
ri  el nö ki  szé ké ben Ra dos né Len gyel
An na, a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő -
je fog lalt he lyet, tag ja i ként pe dig Honti
Eri ka, a kis kő rö si Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus  Gim ná zi um  ma gyar–an gol
sza kos  ta ná ra,  Mé szá ros né Bél te ki
Mó ni ka, a solt vad ker ti Kos suth La jos
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la fej lesz tő -
pe da gó gu sa, Vas né Hor váth Ol ga, a
Kis kun ha la si Re for má tus Kol lé gi um
Öku me ni kus Óvo dá já nak ve ze tő je és
Pécz ka Lász ló né, Ibo lyané ni, Solt vad -
kert vá ros dísz pol gá ra se gí tet te szak -
ér tel mé vel az ér té ke lést.

Ami az ered mé nye ket il le ti, a me -
se na pon  do bo gós  he lyen  vég zett
Gsz el mann Edv árd nagy cso por tos, il -
let ve Laj kó Márk, Bo bek Vi vi en és
Nagy Zét ény kö zép ső cso por tos ver -
seny ző.  Kü lön dí jat  ka pott  Bar tek
Dó ra és Trunk Zsó fi.
A szü net ben az óvo da pe da gó gu -

sai  egy  ke resz tyén  dal  ta ní tá sá val
fog lal ták le az ér dek lő dő gyer me kek
és fel nőt tek fi gyel mét. A de ko rá ció is
a mennyei űr ha jó kö ré épült, er ről
szólt az ének is, az ezt áb rá zo ló jel -
vényt  pe dig  min den  kis gyer mek
büsz kén vi sel te ki tű ző ként – raj ta a
rész vé te li sor szá má val – a szí ve fe lett. 
A me sé lés, a kü lön bö ző tör té ne tek

hall ga tá sa min dig is kö zös sé gi ese -
mény volt. A Ka le va lát is úgy me sél -
ték (még a 19. szá zad vé gén is), hogy
ami kor meg ér kez tek a dal no kok, az
egész fa lu ap ra ja-nagy ja össze gyűlt a
tűz nél, és hall gat ták a me sét. A ki csik
per sze előbb-utóbb el alud tak. 
De van-e an nál szebb el al vás, mint

me se köz ben va la me lyik fel nőtt ölé ben
álom ba  szen de red ni?  Gyer mek ko -
rom ra vissza em lé kez ve fel ele ve ned nek
ben nem az él mé nye ken ke resz tül az
ér zé sek, ami kor édes anyám me sélt ne -
kem, sza va i val si mo ga tott, bá to rí tott,
és könnye ket tö rölt le az ar com ról…
hogy így le gyen örök ség mind az, amit
ér ték ként to vább ad ha tok majd én is a
jö vő ge ne rá ci ó já nak.
g La ka tos Ré ka óvo da pe da gó gus

Mesenapsoltvadkerten

Agapéasufniban

Ko lozs vá ron  ta nu ló,  il let ve  ott  élő
evan gé li kus egye te mis ta fi a ta lok szer -
ve ze te  a  Col le gi um Lu the ra ni cum,
me lyet ala pí tói az zal a cél lal hoz tak lét -
re, hogy a kö zös ke resz tyén ér té ke ket
lu the rá nus for má ban él jék meg. 
A ta va szi fél évet a kö zös ség idén

már ci us 7-én es te nyi tot ta meg if jú -
sá gi is ten tisz te let tel, mely nek a ko lozs -
vá ri Re mé nyik Sán dor Ga lé ri a adott

ott hont. Az egy ben böj ti is ten tisz te -
let té má ja a for rás hoz ve ze tő za rán -
dok lat volt. Az Is ten kö zel sé ge iránti
vágy in dí tot ta el a fi a ta lo kat azon a
„za rán dok úton”, mely nek vég ső cél ja
az örök élet vi zét adó Jé zus Krisz tus. 
A Jé zus fe lé ve ze tő utat iga zi za rán -

dok hoz  mél tó an  zsol tá ro zó  ének -
szó val  tet ték  meg,  hi szen  –  há la
Imecs-Mag dó Le ven te és Imecs Ta -
más lé lek eme lő  gi tár já té ká nak  –
min den lép tü ket dal és gi tár zen gés
kí sér te.  A  tisz ta  for rás hoz  ve ze tő
utat Ka lit Esz ter evan gé li kus gya kor -
ló lel kész sa ját tör té ne tei pél dáz ták,
és ő ve zet te az Ige irány tű jé vel is a
ván do ro kat.
„A for rá sok sok fé lék le het nek” –

mond ta Esz ter Ans elm Grün ben cés
szer ze test idéz ve. Is ten sok erő for rást
adott, hogy ál ta luk él jünk. Kö zös ség -
be  he lye zett  ben nün ket,  tár sa kat

adott; a ter mé szet csend jét, a vi rá gok
va rá zsát, a ka land iz gal mát, a ten ger
bé ké jét, a gye re kek ne ve té sét mind
egy-egy erő for rás ként kap tuk tő le. A
tel je sít mény kény szer,  a meg fe le lé si
vágy, a fé lel me ink, a becs vá gyunk és
ha ra gunk  azon ban  mind  za va ros
for rá sok, ame lyek meg foj ta nak. A jö -
vőnk, az éle tünk zá lo ga hosszú tá von
vi szont az, hogy a za va ros fel szín nél

mé lyebb re  te kint sünk,  mé lyeb ben
ke res sünk.  A  mély ség ben  ta lál juk
meg az éle tet adó vi zet. 
A nyi tó  is ten tisz te le ten  lé lek ben

meg tett út el ve ze tett az élő víz hez, Jé -
zus hoz, ahol az egy be gyűl tek meg íz -
lel het ték a for rás fel üdí tő ere jét. Az
Illyés Sán dor gya kor ló lel kész ál tal ve -
ze tett ima és ál dás is a for rás fris ses -
sé gét cse peg tet te a szí vek be. Ez a lé -
lek ne dű is mét erőt adott a za rán dok -
út foly ta tá sá hoz, hogy majd a böjti
idő szak el tel té vel meg áll has sa nak az
üres ke reszt tö vé ben, di a dalt zen gő
éne kek kel di csér vén a fel tá madt Jé -
zus Krisz tust.
A fel tá ma dott Úr ün ne pé hez ve ze -

tő za rán doklat két to váb bi stá ci ó ja
egy iz ra e li út ról szó ló él mény be szá -
mo ló (már ci us 21.), il let ve a nagy he ti
Ta izé-ima (már ci us 26.) lesz. 

g IS–KE

Zarándoklataforráshoz

Az  el múlt  évek hez  ha son ló an  dr.
Fa bi ny Ta más püs pök idén is be szél -
ge tés re, is mer ke dés re hív ta az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem el ső -

éves nap pa li ta go za tos hall ga tó it. A
ti zen hat fi a tal ból ti zen né gyen tud tak
meg je len ni már ci us 13-án az Észa ki
Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá ban.
El ső ként a püs pök mu tat ta be rö -

vi den  az  egy ház ke rü le tet,  majd  a
di á ko kat kér te be mu tat ko zás ra. Ezt
kö tet len be szél ge tés kö vet te, amely -
nek ke re té ben szá mos té ma szó ba ke -
rült – köz tük a pá pa vá lasz tás is. A bő
két órás be szél ge tés vé gén a püs pök
igei üze net tel in dí tot ta út juk ra a je -
len lé vő ket, a Fü löp és a kincs tár nok
tör té ne té ből vett idé zet tel: „…ör ven -

dez ve ha ladt to vább az út ján.” (Ap -
Csel 8,39c) 
A ké pen bal ról jobb ra: Pa u lik Eni -

kő (Kon do ros), Hor váth-He gyi Ádám

(Nyír egy há za), Vin c ze Dé lia (Oros -
há za), Ros ta Iza bel la (Bo ba), Bab ka
An na (Ik lad), Szi doly Ro land (Bük),
Sza bó Ad ri enn Ani ta (Gyón), Mrk va
Re ná ta (Hé víz györk), Ba ra nyay Ben -
ce (Kő szeg), Sze me rei Gá bor Ben ja -
min (La jos ko má rom), Hoff mann Edi -
na (Di ós je nő), Wöl fel Mi hály (Lu -
kács há za), Né meth Kit ti (Bo ba), Bo -
ros Vik tó ria (Al só ság). (Bánsz ki Ber -
na dett [Bé kés csa ba]  és  Man hardt
Má tyás Já nos [Va sas] nem volt je len
a ta lál ko zón.)
g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le
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Nagypéntek. Liturgikus szín: fekete. 
Lekció: Ézs 53,1–12; 2Kor 5,14–21. Textus: Lk 23,(24–32)33–49. Énekek: 200/370.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; du. 3. (német, úrv.) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (úrv.) Balicza Iván; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9. (úrv.)
D. Keveházi László; Sarepta, II., Ördögárok u. 9. du. 6. (pas siói istentisztelet) Fodor Vik -
tor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Bátovszky Gá bor; du. 6. (pas sió -
ol va sás) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bá lint né Varsányi Vil -
ma; du. 6. (passióolvasás) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebs tück M. u. 36–38. de.
10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Ge rő fi né dr. Bre bovsz -
ky Éva; de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. (úrv.) Smidéliusz Gábor; Fa sor, VII., Vá rosligeti
fa sor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; du. 6. (passióolvasás) Pelikán András; VIII., Rá kó czi
út 57/a du. 5. (szlovák, úrv., passióolvasás) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Ka  rá  csony S. u.
31–33. du. 6. (passióolvasás) Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka tolikus
temp lom)du. 6. (úrv., passióolvasás) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Ká pol na u. 14.de. 6. (pas -
sió ol va sás) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. fél 11. (úrv.) Gáncs Tamás;
du. 6. (passióolvasás) dr. Blázy Árpád; XI., Né met völ gyi út 138. de. 9. Missura Tibor; XI.
Egye te mi és főiskolai gyü  le ke zet, Ma  gyar tudósok krt. 3. du. 5. (stációjárás a budai he -
gyek ben); Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Bu da hegy vi -
 dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; du. 6. (passióolvasás) Kecz kó Szilvia;
An gyal föld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf-Balogh Me lin da; du. 6. (pas -
sió ol va sás) Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más né; du.
6. (passió) Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér du. 6. (úrv., új találkozás is ten tisz -
te let) Solymár Péter Ta más; Rákospalota, XV., Juhos utca 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.)
Ken deh György; du. 6. (passióolvasás az ifjúság szol gálatával) Ponicsán Erzsébet; Rá kos szent -
mi  hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Zászkaliczky Pál; du. 6. (úrv., pas sió ol va sás)
Bö rön te Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (passió) Ha lász Alexand ra; du.
6. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rá kos ke -
reszt úr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. (úrv.) Kovács Áron; du. 6. (pas sió ol va sás) Kovács Áron;
Rá koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rá kos li get, XVII., Gó -
zon Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagy né Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos suth tér 3. de. 10.
(úrv.) Győri Gábor; du. 6. (passió) Horváth-Csitári Bog lárka; Kis pest, XIX., Templom tér
1. de. 10. (úrv.) Széll Éva; du. 6. (passiói istentisztelet) Széll Bulcsú; Pest er zsé bet, XX., Ady
E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; du. 6. (passió) Győri Já nos Sá mu el; Csepel, XXI.,
De ák tér de. fél.11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; du. 6. (passió moz gás sé rült fiatalok elő adá sá ban)
Zó lyo mi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. du. 6. (pas sió ol va sás) Hokker Zsolt; Bu da -
örs, Sza bad ság út 75. du. 6. (passióolvasás) Endreffy Géza; Bu da ke szi, Fő út 155. (gyü le -
ke ze ti terem) du. 6. dr. Lackner Pál.

Istentiszteleti rend • 2013. március 29.

 e 2013. március 24.  Evangélikus Élet

Nagycsütörtök. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: 1Kor 11,23–29; 2Móz 12,1–4. Textus: Lk 22,14–30. Énekek: 304/303.

Budavár, I., Bécsi kapu tér du. 6. (úrv.) Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9.
(úrv.) Sztojanovics András; Sarepta, II., Ördögárok u. 9. du. 6. (úrv.) Sztojanovics András;
Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Fü löp Attila; Óbuda, III., Dévai
Bíró M. tér du. 6. (úrv.) Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. du. 6.
(úrv.) Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. du. 6. (úrv.) Gáncs Péter; Fasor, VII.,
Városligeti fasor 17. du. 6. (úrv.) Pelikán András; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. (úrv.)
Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom)du. 6. (úrv.) Koczor
Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du.6. (úrv.) Benkóczy Péter; Ke lenföld, XI., Bocskai
út 10.du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; XI. Egye te mi és fő iskolai gyü lekezet, Magyar tudósok
krt. 3. du. 6. (lábmosás); Bu da hegy vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. du. 6. (úrv.) Keczkó Szilvia;
Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 6. (úrv.) Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. du. 6. (úrv.) Tamásy Tamásné; Pest új hely, XV., Temp lom tér du. 6. (úrv.) Kovácsné
Sterczer Rita; Rákospalota, XV., Ju hos utca 28. (kis temp lom) du. 6. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. du. 6. (úrv.) Vető Ist ván; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér
du. 6. (úrv.) Darvas Anikó; Pest szent lő rinc, XVIII., Kos suth tér 3. du. 6. (úrv.) Deák László;
Kispest, XIX., Templom tér 1.du. 6. (úrv.) Széll Bul csú; Pesterzsébet, XX., Idősek Otthona,
Virág Benedek u. 36. de. 9. (úrv.) Győri János Sá  mu el; XX., Ady E. u. 89. du. 6. (úrv.) Győri
János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér du. 6. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
du. 6. (úrv.) Hok ker Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75.du. 6. (úrv.) Endreffy Géza; Bu dakeszi,
Fő út 155. (gyü  le ke ze ti terem) du. 6. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2013. március 28.

krónika

Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é S

Elő ször  Fes te tics Kris tóf ide jé ben
(1739–1768)  ke rül het tek  evan gé li -
ku sok Keszt hely re, ami kor a föld bir -
to kos né met ipa ro so kat te le pí tett a

vá ros ba.  A  Fes te tics Lász ló (1785–
1846)  mé nes bir to kán  al kal ma zott
ang li kán val lá sú an gol tré ne rek és az
idő köz ben le te le pe dett né met ipa ro -
sok már ész re vé tet ték ma gu kat. Kap -
cso lat ba  lép tek  az  ősi  kő vá gó ör si
gyü le ke zet tel, s oda jár tak va sár na -
pon ként temp lom ba. 
Az ő fo ga ta ik kal jár ha tott is ten tisz -

te let re az 1832-ben Keszt hely re te le -
pült  Carl An ton Opel ham bur gi
nyer ges- és szíj gyár tó mes ter is, aki
ké sőbb – Hor váth Zsig mond kő vá gó -
ör si  es pe res  buz dí tá sá ra  –  össze -

gyűj töt te a keszt he lyi szór vány evan -
gé li kus la kó it.
Az  1860-as  évek  kö ze pén  if jabb

Op(p)el Ká roly vet te át ap já tól a szer -
ve zé si mun ká kat, és 1870-
ben meg kezd te a gyűj tést a
temp lom épí té si  alap hoz.
Hosszas  szer ve ző mun ka
után 1909-ben ala kult meg
az egy ház jo gi lag Kő vá gó -
örs höz  tar to zó keszt he lyi
misszi ói gyü le ke zet. D. Ka -
pi Bé la püs pök  1926-ban
ren del te  el  a  Keszt hely
szék he lyű, ön ál ló misszi ói
kör zet szer ve zé si mun ká i -
nak meg kez dé sét.

Meny hár Ist ván ad di gi
püs pö ki tit kárt az ön ál ló vá
vált  misszi ói  gyü le ke zet
1926-ban  egy han gú  dön -
tés sel lel ké szé ül vá lasz tot ta.
Ve ze té sé vel élénk gyü le ke -
ze ti mun ka vet te kez de tét,
és elő tér be ke rült a temp -
lom épí tés  fel ada ta  is.  A
temp lom és mel let te a pa ró -
kia is Szeg halmy Bá lint ter -
vei alap ján ké szült. Az alap -
kö vet 1928. au gusz tus 28-án
– a Nagy La joses pe res szol -
gá la tá val vég zett is ten tisz te -
le tet kö ve tő en – he lyez ték

el. A fel ava tást D. Ka pi Bé la püs pök vé -
gez te 1929. au gusz tus 4-én.
A gyü le ke zet 1939 má ju sá ban a pé -

csi Angster cég nél ké szí tett or go ná val
gaz da go dott. Ezen a há la adó is ten tisz -
te le ten avat ta fel Sü me gi Ist ván szent -
ant al fai lel kész az új – Op pel Im rebu -
da pes ti evan gé li kus gim ná zi u mi ta nár,
fes tő mű vész ál tal ké szí tett – ol tár ké pet,
ame lyen az a je le net lát ha tó, ami kor Jé -
zus le csen de sí ti a há bor gó ten gert.
Meny hár Ist ván lel készt 1948-ban

a Za lai Egy ház me gye es pe re sé vé vá -
lasz tot ták. Be ik ta tá sát D. Ka pi Bé la

püs pök vé gez te jú ni us 17-én. Es pe re -
si  szol gá la ta  azon ban  nem  tar tott
so ká ig, mert az új püs pök – Tú róczy
Zol tán – hoz zá já ru lá sá val szol gá la ti
he lyet cse rélt Mes ter há zy Fe renc püs -
pö ki tit kár ral. 
Mes ter há zy Fe renc 1949. má jus 1-

jén fog lal ta el hi va ta lát. Az ő nyug díj -
ba vo nu lá sa után – 1980. szep tem ber
1-jé től – ifj. Ha fen scher Ká roly se géd -

lel készt bíz ta meg D. Kál dy Zol tán
püs pök  a  misszi ói  kör zet ben  la kó
hí vek gon do zá sá val.
Ifj. Ha fen scher Ká roly 1985. jú ni us

14-ig szol gált a gyü le ke zet ben. Utód -
já ul az egy ház ke rü let püs pö ke Vég he -
lyi An talthe lyez te ki, akit – más fél évi
ad mi niszt rá tor-lel ké szi szol gá lat után
– 1986. ok tó ber 13-án vá lasz tott pa ró -
kus lel ké szé ül a gyü le ke zet. 
Vég he lyi An tal 1990-ben új szol -

gá la ti  hely re  tá vo zott.  Utód já ul  –
1990.  no vem ber  28-án  –  Nagy né
Sze ker Évát vá lasz tot ta a kö zös ség. 
A szé pen fo lyó lel ki épít ke zés mel -

lett  sú lyos  gond ként  je lent ke zett  a
temp lom egy re rom ló ál la ga, míg nem
élet ve szé lyes sé  nyil vá ní tot ták,  s  ez
két sé ges sé tet te fenn ma ra dá sát is. Vé -
gül  más fél  évi  mun ká val  si ke rült
meg men te ni.
Nem so ká ra újabb vál tás ra ke rült

sor, 2008-ban Hont he gyi Zsol tot vá -
lasz tot ta lel ké szé ül a gyü le ke zet.

I S ten tI Sz te let-kÖz Ve tí té S a M a g yar r á dI ó ban

BemutatkozikaKeszthelyésKörnyéke
EvangélikusEgyházközség

evangélikus
istentisztelet
a Magyar
rádióban
Március  29-én,
nagy pénteken

10.04-től istentiszteletet közvetít
a Magyar Rádió Keszt helyről. Igét
hirdet Honthegyi Zsolt lelkész.

Böjt hatodik vasárnapja (Palmarum). Liturgikus szín: lila. 
Lekció: Fil 2,5–11; Ézs 50,1–9a. Textus: Jn 10,17–18(19–21). Énekek: 209., 198.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193. de. 9.
Veperdi Zoltán; Sa rep ta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,
II., Ör dög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. Do náth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vil -
ma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák tér, V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (János-
passió) Gáncs Péter; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (an gol nyelvű, úrv.) Scott
Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András és Szirmai Zoltán; Jó zsef vá ros, VIII., Üllői út 24. közös
istentisztelet a ferencvárosi gyülekezettel; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, pas sió -
ol vasás) Gulácsiné Fa bu lya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. közös istentisztelet a
ferencvárosi gyülekezettel; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv.,
éne kes liturgia) Románné Bolba Márta;  li tur gus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna
u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (ves pera) Gáncs Tamás; XI., Né met völ gyi út 138.
de. 9. (úrv.) Gáncs Tamás; XI. Egyetemi és főiskolai gyü lekezet, Ma gyar tudósok krt.
3. du. 6. (virágvasárnapi istentisztelet, tánccal, ágak kal, örömmel) Kör men dy Petra; Bu -
da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Ta más; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Már ta; An gyal föld, XIII., Kassák Lajos
u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lő csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.
Gyar mat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pest új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Ko -
vács né Sterczer Rita; Rákospalota, XV., Ju hos utca 28. (kistemplom) de. 10. Po nicsán
Er zsé bet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök te re 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. (úrv.) Vető Ist ván; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. (úrv.) Vető István; Rá kos hegy, XVII., Tes se dik tér de. 9. Kovács Áron; Rákos kereszt -
úr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron; Rá kos csa ba, XVII., Péceli út 146. de. 9.
Nagy né Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pest szent -
lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) De ák László; Pestszentimre, XVIII., Rá kóczi
út 83. (református templom) de. 8. Deák Lász ló; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10.
Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.
de. 10. (gyermekpassió: Győri János Sámuelné) Győ ri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Já ték u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; Bu da -
örs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pi lis vö rös vár (re for má tus templom) du. 2.
(úrv.) Donáth László; Budakeszi, Fő út 155. (gyü  le ke ze ti terem) de. fél 10. dr. Fabiny Tibor.

Istentiszteleti rend • 2013. március 24.
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A ve tél ke dő té má ja, mely hez elekt ro -
ni ku san el ér he tő és le tölt he tő se géd -
anya got is össze ál lí tot tak a szer ve zők:
Mi re ta nít min ket az Új szö vet ség a te -
rem tés vé de lem te rén? A te rem tett vi -
lág ról szó ló új szö vet sé gi bib li ai tör té -
ne tek (Jé zus cse le ke de tei, pél dá za tai)
és azok mai öko ló gi ai össze füg gé sei.

ne ve zés
A  ver seny re  ki zá ró lag  elekt ro ni kus
úton le het je lent kez ni áp ri lis 30-ig a
ne ve zé si adat lap ki töl té sé vel. Az adat -
lap le tölt he tő a www.oko gyu le ke zet.hu
vagy az ararat.lu the ran.huhon lap ról.
A ver seny re va ló ne ve zés díj ta lan.

a ver seny me ne te
A ver seny két rész ből áll: egy kre a tív fel -
adat ból, mely nek so rán a részt ve vő
csa pa tok nak a sa ját kör nye ze tük ben (is -
ko la,  gyü le ke zet,  la kó hely)  ön ál ló an

meg kell va ló sí ta ni uk egy öt le tes te rem -
tés vé del mi ak ci ót (pél dá ul er dő tisz tí -
tás, ál lat men tés), és do ku men tál ni uk is
kell  (bár mi lyen  szö ve ges  vagy  ké pi
for má ban). Az ak ció do ku men tá lá sát
a ne ve zés sel együtt áp ri lis 30-ig kell el -
kül de ni ük az in fo@oko gyu le ke zet.hu
cím re. A be kül dött do ku men tá ció ér -
té ke lé si szem pont jai az aláb bi ak: hasz -
nos ság, bib li kus meg kö ze lí tés, öt le tes -
ség, ne ve lé si erő.
A ver seny má so dik ré sze az aján -

lott iro da lom alap ján össze ál lí tott szó -
be li ve tél ke dő,mely re má jus 18-án 10
órá tól Bu da pes ten ke rül sor.

ér té ke lés, dí ja zás
A ver seny ér té ke lé se a te rem tés vé del -
mi ak ció és a szó be li ve tél ke dő együt -
tes ered mé nyén ala pul. A ver seny fő -
dí ja a  nyer tes  csa pat  szá má ra  egy
tan év vé gi skó ci ai ta nul mány út, ahol

a részt ve vők meg is mer ked het nek a
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
part ner egy há za, a Skót Egy ház Eco-
Cong re ga ti on prog ram já val. (Az uta -
zás  –  re pü lő jegy  –  költ sé ge it  az
MRE,  a  szál lást  és  ét ke zést  a  Skót
Egy ház  fi ze ti,  az  egyéb  fel me rü lő
költ sé ge ket – pél dá ul biz to sí tás – a
részt ve vők nek kell áll ni uk.)
Má so dik díj egy há rom na pos Ba la -

ton-par ti  üdü lés  tel jes  el lá tás sal,  a
fenn tart ha tó ság je gyé ben fel újí tott ba -
la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia-
és Misszi ói Ott hon ban. (A szál lás és ét -
ke zés költ sé ge it az MEE fi ze ti.)
A har ma dik–ötö dik he lye zést el -

ért  csa pa tok  ér té kes  és  hasz nos
tárgy nye re mény ben ré sze sül nek.

ajánlott irodalom
A szó be li ve tél ke dő höz ja va solt for rás -
anyag (mely elekt ro ni ku san el ér he tő
az ararat.lu the ran.hu hon la pon  is):
Bé res Ta más – Kar sai Esz ter: Val -

lás. In: Vá sár he lyi Ju dit (szerk.): Nem -
ze ti kör nye ze ti ne ve lé si stra té gia 2010.
123–126. o. (http://href.hu/x/ji48)
Boly ki Já nos: Az új szö vet sé gi te -

rem tés tan. In: Te rem tés vé de lem.Kál -
vin Ki adó, 1999. 91–159.o.
Cson ka Zsu zsan na: Krisz tus-kö -

ve tés vagy fo gyasz tói élet vi tel. In: A
te rem tés ün ne pe. Lu ther Ki adó, 2008.
63–90. o.
Ko dá csy-Si mon  Esz ter  (szerk.):

Új ra hasz no sí tás. „…hogy sem mi ne
men jen kár ba”. Se géd anyag a 2011-es
te rem tés he te ün nep kör höz. 1–67. o.
(http://href.hu/x/ji46)
Ko dá csy-Si mon  Esz ter  (szerk.):

Jé zus és a te rem tett vi lág. Se géd -
anyag a te rem tés ün ne pé hez 2012. 1–
62. o. (http://href.hu/x/ji44)

To váb bi kér dé sek kel Szűcs Bog lár ka
öko gyü le ke ze ti ko or di ná tor hoz le het
for dul ni az in fo@oko gyu le ke zet.hu
e-mail cí men.
Sze re tet tel  kér jük  a  lel ké sze ket,

hit ok ta tó kat,  if jú sá gi  ve ze tő ket,
ajánl ják ta nu ló ik fi gyel mé be a fenti
le he tő sé get.

g A szer ve zők

Országosteremtésvédelmiverseny

mozaik

Megrendelőlap
Ezen nel meg ren de lem az EvangélikusÉletet

negyed évre: 3575 fo rin tért              fél év re: 7150 fo rin tért              egy év re: 14 300 fo rin tért

Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

A fenti előfizetési díjak belföldre (illetve Románia és Szlovákia területén) érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
Evan gé li kus Élet szer kesz tősé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét az elofizetes@evelet.hu cím re küld he ti el.
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Misz ti ka val lás- és fe le ke zet kö zi kon tex tus ban – be szél ge tés pe rintfal vi ri tá val
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men elő adás- so ro zat in dult a női misz ti ka té ma kö ré ben.
A ha von ta meg ren de zen dő elő adás- és be szél ge tő so ro zat rész le te i ről kér dez tük Pe rintfal vi Ri -
tát, a Bé csi Egye tem Ka to li kus Teo ló gi ai Kar Ószö vet sé gi Tan szé ké nek ok ta tó ját, a Ma gyar or -
szá gi Teo ló gus nők Öku me ni kus Egye sü le té nek el nö két. http://href.hu/x/ji3x

böj ti so ro zat
A Zá ke us Mé dia cent rum film je i nek se gít sé gé vel uta kat já runk be hét ről hét re 2013 böjt jé ben.
http://href.hu/x/ji3w

egy kis ma tek: mi ért ren del kez zünk „nul lás” adó be val lás ese tén is 
a Ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház ja vá ra?
Adónk egy szá za lé ká ról ak kor is ér de mes ren del kez nünk az egy há zak ja vá ra, ha kü lön bö ző ked vez -
mé nyek mi att tény le ge sen nul la fo rint lesz a sze mé lyi jö ve de lem adónk. Hogy mi ért? Csor ba Gá bort,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja Gaz da sá gi Osz tá lyá nak ve ze tő jét kér dez tük. 
„Azoknak, akik adó be val lás ra kö te le zet tek, de a ked vez mé nyek (pél dá ul: gye rek ked vez mény) mi -

att nul la fo rint adót fi zet nek, azért ér de mes ren del kez ni ük az egy szá za lék ról, mert az egy há zi egy -
szá za lé kos fel aján lá sok hoz az ál lam ki egé szí tő tá mo ga tást nyújt. A ki egé szí tő tá mo ga tást vi szont az
egy há zak kö zött a fel aján lók lét szám ará nyá ban oszt ja szét az ál lam” – ma gya ráz ta az osz tály ve ze tő. 
Azt is meg tud tuk tő le, hogy ezt a ki egé szí tést tény le ge sen ho gyan szá mít ják ki az ál la mi szer -

vek. Az összes szja-be vé tel 90 szá za lé ká ból ki kell von ni a tény le ges egy há zi fel aján lá so kat, és
az így ka pott szá mot kell el osz ta ni az egy há zak számára össze sen rendelkezők szá má val. Az ered -
ményt egy há zan ként a fel aján lók szá má val szo roz ni kell. 2013-ban a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ese té ben a kiegészítő támogatás a kö vet ke ző kép pen ala kult: 54 504 fő × 6040 Ft/fő
=  329 200 000 Ft, amely az egy szá za lé kos be vé tel  57%-a volt. http://href.hu/x/ji3v

b A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Öko gyü le ke ze ti Ta ná csa és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ara rát Mun ka cso port ja or szá -
gos te rem tés vé del mi ver senyt hir det, amely re egy há zi kö zép is ko lák
16–18 éves ta nu ló i ból és/vagy gyü le ke ze ti if jú sá gi cso por tok tag ja -
i ból ál ló, há rom fős csa pa tok je lent ke zé sét vár ják. A ver seny cél ja a
ke resz tyén hit és a kör nye zet tu da tos fe le lős ség vál la lás össze kap cso -
lá sa a ke resz tyén fi a ta lok gon dol ko dás mód já ban – és minden nek át -
ül te té se a gya kor lat ba.

üz enet az ar ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

evan gé li kus gyer mek- és if jú sá gi pá lyá zat – 2013
Ki író: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya. 

Pá lyáz hat nak evan gé li kus egy ház me gyék, egy ház köz sé gek, evan gé -
li kus ok ta tá si in téz mé nyek, evan gé li kus cser kész csa pa tok, evan gé li kus
egye te mi gyü le ke ze tek.

a pá lyá zat cél ja: 
A) Evan gé li kus gyü le ke ze tek, ok ta tá si in téz mé nyek, gyer mek- és/vagy if -
jú sá gi prog ram ja i nak/ren dez vé nye i nek tá mo ga tá sa. Előnyt él vez nek azok
a pá lyá za tok, ame lyek leg alább há rom evan gé li kus gyü le ke zet és/vagy
ok ta tá si in téz mény kö zö sen meg ter ve zett és le bo nyo lí tott prog ram ját mu -
tat ják be. Egy gyü le ke zet, ok ta tá si in téz mény csak egyet len össze fo gás -
ban vagy egyé ni leg nyújt hat be pá lyá za tot.
Egy há zunk gyü le ke ze te i nek, ok ta tá si in téz mé nye i nek együtt mun kál -

ko dá sa új táv la to kat nyit a gyer mek- és if jú sá gi mun ka te rü le tén, ezért
a jö vő ben ki emel ten szük sé ges ezen együtt mű kö dés re va ló haj lan dó ság
éb resz té se, fej lesz té se, tá mo ga tá sa. 
Kér jük, hogy a ter ve zett prog ram/ren dez vény rész le tes prog ram ter -

vét mel lé kel jék a pá lyá zat hoz.
B) Evan gé li kus gyü le ke ze tek ben, egy ház me gyék ben, ok ta tá si in téz mé -

nyek ben if jú sá gi al kal mak meg ren de zé sé hez szük sé ges hang sze rek (kü -
lön bö ző gi tá rok, be lé pő szin tű bil len tyűs hang sze rek és rit mus hang sze -
rek) és Za rán dok éne kek be szer zé sé nek tá mo ga tá sa 50 ezer Ft-ig.
C) Evan gé li kus gyü le ke ze tek ben, egy ház me gyék ben, ok ta tá si in téz mé -

nyek ben gyer mek al kal mak meg tar tá sát se gí tő fel sze re lés cso ma gok be szer -
zé se. Idén az aláb bi ra le het pá lyáz ni (gyü le ke ze ten ként egy cso mag ra):
ka rá cso nyi báb kész let; nor vég se géd anya gok (fla nel).
A fen tebb fel so rolt se géd anyag cso ma gok ról rész le te sebb tá jé koz ta tó

lesz el ér he tő a http://gyio.hu ol da lon. A cso ma gok meg vá sár lá sa köz pon -
ti lag tör té nik, a nyer tes pá lyá zók – elő ze tes egyez te tés után – az Ül lői
úti or szá gos iro dá ban ve he tik át őket.

Pá lyá za ti cél ként az A, B és C ka te gó ria kö zül csak egy vá laszt ha tó!
Kér jük, hogy a pá lyá za tot egy pél dány ban, pos tai úton jut tas sák el az MEE
Gyer mek- és If jú sá gi Osz tály cí mé re: 1450 Bu da pest, Pf. 21.
Az A és B ka te gó ria el szá mo lá sa ként tar tal mi és pénz ügyi el szá mo -

lást egy aránt ké rünk, a C ka te gó ri á ban ér te lem sze rű en csak tar tal mit. 
A pá lyá za ton szét oszt ha tó tá mo ga tá sok 2013-ban ren del ke zés re ál ló

ke re te 3 mil lió Ft, ki egé szül ve az if jú sá gi of fer tó ri um mal, mely nek össze -
ge 2 mil lió 410 ezer Ft.
A be nyúj tott pá lyá za to kat a gyer mek- és if jú sá gi bi zott ság de le gált tag -

jai bí rál ják el. Az el bí rá lá si fo lya mat le zá rá sa után a tá mo ga tot tak lis -
tá ja a http://gyio.hu hon la pon fog meg je len ni.

A pá lyá za tok pos tá ra adá si ha tár ide je: 2013. má jus 13., 24.00.
A ki írt ha tár időn túl pos tá ra adott, va la mint a for mai kö ve tel mé nyek -

nek nem meg fe le lő pá lyá za tok ér vény te le nek.
Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó a ka pott tá mo ga tás ról nem szá mol el

a meg adott ha tár idő ig, el vesz ti a kö vet ke ző év re szó ló pá lyá zá si jo go sult -
sá gát,  to váb bá  a  pá lyá za ton  nyert  tá mo ga tás  tel jes  egé szét  kö te les
vissza fi zet ni. A pá lyá za tot és a pá lyá za ti el szá mo lást (tar tal mit, pénz ügyit
egy aránt) a pá lyá za tért fe le lős sze mély nek, to váb bá in téz mé nyek ese tén
az in téz mény igaz ga tó já nak, gyü le ke ze ti pá lya mun ka ese tén a gyü le ke -
ze ti el nök ség tag ja i nak, egy ház me gyei pá lya mun ka ese tén pe dig az egy -
ház me gyei el nök ség tag ja i nak szük sé ges alá ír ni és le pe csé tel ni.
Az el bí rá lás vár ha tó idő pont ja: 2013. má jus 28. A ki fi ze tés ha tár ide -

je: az el bí rá lást kö ve tő 15 na pon be lül. Az el szá mo lás ha tár ide je: 2013.
no vem ber 22.
Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött pá lyá za ti űr la pon, el szá mol ni csak

hi ány ta la nul ki töl tött el szá mo lá si űr la pon le het. Mind két űr lap meg ta -
lál ha tó és le tölt he tő a http://gyio.hu ol da lon, va la mint a gyer mek- és if -
jú sá gi osz tály tól kér he tő pos tai úton, te le fa xon és e-mail ben egy aránt.
A tar tal mi és pénz ügyi el szá mo lást pos tai úton, te le fa xon és e-mail -

ben egy aránt el fo gad juk. A pénz ügyi el szá mo lá sok hoz szük sé ges mel -
lé kel ni a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sát iga zo ló szám lák má so la ta it.

A GYIO el ér he tő sé gei: 1450 Bu da pest, Pf. 21., fax: 1/486-35-41, e-mail:
mee.gyio@gmail.com.

h i r d e t é S

f
o

tó
: 

K
o

d
á

c
S

y
-S

iM
o

n
 e

S
z

t
e

r



 e 2013. március 24.  Evangélikus Élet

evangélikus élet – A Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapja
E-mail: evelet@lutheran.hu. • EvÉlet on-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szer kesz tő ség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szer kesz tő sé gi titkár (előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Fő szer kesz tő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olva só szer kesz tő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Ter ve ző szer kesztő / EvÉlet on-line: Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Tördelőszerkesztő: Károly György Tamás
(evelet@kgyt.hu). Munkatárs: Kinyik Anita (kinyik.anita@lutheran.hu). Rovatvezetők: dr. Ecsedi Zsuzsa – Cantate
(ezsu@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken deh@lu the ran.hu), Véghe lyi An tal – A va sár nap igé je
(antal.veg he lyi@lu the ran.hu). Szerkesztőbizottság: Adámi Mária, B. Walkó György, dr. Fabiny Tamás, Horváth-Hegyi
Áron, Kendeh K. Péter, Kiss Miklós, Orosz Gábor Viktor, Prőhle Gergely, Radosné Lengyel Anna, T. Pintér Károly.

Ki ad ja a Lu ther Ki adó (ki ado@lu the ran.hu), 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228, 20/824-5518; 
fax: 1/486-1229. Fe le lős ki adó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyom dai elő ál lí tás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, 
Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Áru sít ja a ki adó. Terjeszti a MediaLOG Zrt. Terjesztési ügyekben
reklamáció a MédiaLOG ingyenes telefonszámán: +36-80/106-000 és a Luther Kiadónál. • IN DEX 25 211, ISSN 0133-1302.

Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
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ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

7.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.10 / Duna Tv
Világ-nézet
Püspökkenyér – műsorvezető: 
dr. Fabiny Tamás
evangélikus püspök
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
Keresztény és zsidó ünnepek 
12.05 / M1
Virágvasárnapi evangélikus
istentisztelet
Közvetítés Pilisről
13.00 / Bartók rádió
Kapcsoljuk Dublint
Haydn: A Megváltó utolsó
hét szava a keresztfán

HÉTFŐ

9.25 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.55 / Duna World
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar számítógép
13.30 / Kossuth rádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
14.07 / Kossuth rádió
Arcvonások
Szabó Jenő, a Budapesti
Bélyegmúzeum főmuzeológusa
19.55 / Duna Tv
Széchenyi napjai
(magyar tévéfilmsorozat)
6/1. rész
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

15.25 / Duna World
Isten kezében
18.25 / M2
Magyar népmesék
19.35 / Bartók rádió
Budapesti tavaszi fesztivál 2013
Händel: Messiás (oratórium)
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.00 / Duna World
Talentum
Radnóti Miklós
20.11 / Kossuth rádió
Belépő (kulturális magazin)
23.05 / M1
Összetört álmok útján
(magyar dokumentumfilm)
2.05 / TV2
Arccal a földnek
(magyar filmdráma, 2011) (83’)

SZERDA

13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.00 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Buckák, lápok, csatornák
21.15 / Duna Tv
Othello
(amerikai–angol játékfilm,
1995) (123’)
23.00 / M1
Múlt-kor (történelmi magazin)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
IX. Arcus Temporum –
pannonhalmi művészeti
fesztivál
1.10 / Duna Tv
Koncertek az A38 hajón
Supernem

CSÜTÖRTÖK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
14.07 / Kossuth rádió
Arcvonások
Puss Sándor
felvidéki jezsuita szerzetes
14.30 / Bartók rádió
Népzene – újragombolva
20.40 / Duna World
Lélek Boulevard
Dr. Csernus Imre pszichiáter
21.15 / Duna Tv
Csontváry
(magyar játékfilm, 1979) (105’)
22.00 / Bartók rádió
Dzsessz a Márványteremben
Benne:
Go down Moses – spirituálé
22.40 / M1
Nemzeti nagyvizit
A Szent Korona mint jelkép
23.15 / Duna Tv
MüpArt Classic
Les deux Stabats

PÉNTEK

10.00 / ARD1 (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése a nürnbergi 
St. Sebald-templomból
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Keszthelyről
Igét hirdet: 
Honthegyi Zsolt lelkész
11.00 / M1
Nagypénteki református
istentisztelet közvetítése
Cserépfalváról
13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Húsvéti novellák
19.00 / Bartók rádió
Arckép
Kamp Salamon karnagy
19.35 / Bartók rádió
Budapesti tavaszi fesztivál 2013
Bach: Máté-passió
23.20 / M1
A Megfeszített (magyar zenés film)

SZOMBAT

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
13.18 / Bartók rádió
A Londoni Régizene-akadémia
együttesének hangversenye
Bach–Esfahani: 
A fúga művészete BWV 1080
21.15 / Duna Tv
Quo vadis?
(amerikai játékfilm, 1951) (162’)
22.00 / M1
Twist Oliver
(angol–cseh–francia film, 2005)
(125’)
22.40 / Bartók rádió
Ars nova
Arvo Pärt: Darf ich...
22.40 / Duna World
Húsvéti készülődés
Délvidéken, Felvidéken
(magyar dokumentumfilm)

VASÁRNAP

8.30 / Régió Rádió 1485 –
AM 1485 kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.00 / M1
Gondolatok a Bibliában
Hitetlen Tamás
9.20 / M1
Református magazin
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.45 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
18.25 / Duna World
Húsvét titka
19.35 / Bartók rádió
A Berlini szimfonikus zenekar
Bruckner-hangversenye
Benne: Te Deum
23.20 / M1
MüpArt-koncertek
Bach: Máté-passió

VAsáRNAPTÓLVAsáRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 24-étől március 31-éig

Va sár nap (már ci us 24.)
A bé kes ség Is te ne pe dig te gyen kész sé ges sé ti te ket min den jó ra, aka ra tá nak tel -
je sí té sé re: és mun kál ja ben nünk azt, ami ked ves őe lőt te Jé zus Krisz tus ál tal,
aki nek di cső ség örök kön-örök ké. Zsid 13,20–21 (Zsolt 119,14; Jn 12,12–19; Fil
2,5–11) Az em be ri tör té ne te ket a sze mé lyes élet út tól a vi lág tör té ne le mig új -
ra és új ra fel ka var ja a bel ső és az egy más kö zöt ti bé két len ség vi ha ra. Az alá -
za to san ki en gesz te lő sze re pet vál la ló Jé zus Krisz tus kö rül még szem be tű nőbb
a ben nünk fe szü lő, el len ke ző in du lat. A ke resz tet ez az en ge det len sé günk
ír ja be le az evan gé li um ba – és Is ten nek a bé kes sé get ke re ső sze re te te. Nincs
más re mény ség, amely na gyobb le het ne, mint a bé kes ség Is te né nek fe lénk
ára dó re mé nye!

Hét fő (már ci us 25.)
Osz tály ré szem ki es hely re esett, örök sé gem na gyon tet szik ne kem.Zsolt 16,6 (Kol
2,23–24; Róm 5,6–11; Lk 22,63–71) Az örök ség hez va ló vi szony gyak ran tár -
ja fel vá rat la nul az em be rek min den na pi élet ben leg több ször rejt ve ma ra dó,
még is va lós bel ső sze mé lyi sé gét. Nap vi lág ra jön nek tit kos cél ja ink, pró bá ra ke -
rül nek em be ri kap cso la ta ink, a ko ráb bi vi sel ke dé sünk és sza va ink mö göt ti va -
lós szán dé kok. Va jon ennyi re sze mé lye sen és el szán tan tart juk-e szá mon nem -
csak föl di, ha nem Is ten től ka pott örök ré szün ket is? Az élet út ját, aho gyan azt
Is ten is mer te ti meg ve lünk, a kes keny utat, amely az élet re visz Jé zus kö ve té -
sé ben? Tet szik-e ne künk, hogy Jé zus nem re ánk ha gyott val lá si örök ség, ha -
nem sze mé lyi sé gün ket és ter ve in ket is át for má ló, ne künk adott drá ga kincs?

kedd (már ci us 26.)
Hol a bölcs? Hol az írás tu dó? Hol e vi lág vi tá zó ja? Nem tet te-e bo lond ság -
gá Is ten a vi lág böl cses sé gét? 1Kor 1,20 (Dán 2,20; Jób 38,1–11;42,1–6; Lk 23,1–
12) Ha va la ki tud ja, ak kor Pál biz to san. Már az is ko lá ban is így te kin tet tek
rá a rab bik, az tán így kér te ja vas la ta it a ke resz té nyek ügyé ben a nagy ta nács,
de raj ta ma radt ez az el vá rás a gyü le ke ze te ket fe szí tő, oly kor igen éles szó -
pár ba jok ide jén is. Pe dig ez nem Pál böl cses sé ge, ha nem a ke reszt igé je: Is -
ten nek az az ere je, amellyel meg tud ja győz ni az em bert, el tud ja té rí te ni a
ma ga okos ko dá sá tól, meg tud ja nyer ni an nak, amit ő ter vez, ő ál mo dik, ő
meg áld. Va jon meg ér ti-e a vi lág, hogy ez sem a vi tat ko zó kat el söp rő kér dés -
ára dat, ha nem Pál val lo má sa ar ról, hogy Is ten lát tisz tán min dent?

Szer da (már ci us 27.)
A ha tal mas Is ten, az Úr szól, és hív ja a föl det nap ke let től nap nyu ga tig. Zsolt
50,1b (Zsid 12,25a; Ézs 26,20–21; Lk 23,13–25) Az Úr hir det is ten tisz te le tet
a szent vá ros ba: ün ne pet ké szí te ni je len lé té vel kö ze li ek nek és tá vo li ak nak,
min den em ber nek. Nem tö ké le tes re csi szolt li tur gi kus rend tar tás sal, sem le -
hen ger lő ige hir de tés sel vagy ma gá val ra ga dó kö zös sé gi lég kör rel. Most nem
az a fon tos, hogy ki tud töb bet Is ten ről, és ki lel ke se dik ér te he ve seb ben –
ha nem az ő meg ér ke zé se, mon da ni va ló ja, je len lé te. Az tán el jöt tek a né pek
is a szent vá ros ba: a hel lén pro ze li ták, a ró mai hely tar tó, a szír ve rő le gé nyek
nap ke let ről és nap nyu gat ról a zsi dó fő pa pok mel lé a nagy is ten tisz te let re. Az -
óta is ar ra em lék szünk, amit az Úr vég zett azon a na pon: je len van a ke resz -
ten min den em ber nek!

csü tör tök (már ci us 28.)
Jé zus ezt mond ta a ta nít vá nyok nak: „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 (Ézs 51,5a; Jn 13,1–
15/34–35/; 1Kor 11,23–26; Lk 23,26–31) Két ezer év alatt so kan és sok fé le kép -
pen val lot ták meg és ta ní tot ták má sok nak, hogy az utol só va cso ra óta fo lya -
ma tos, élő asz tal kö zös ség Jé zus sal mi ért lett olyan pá rat la nul fon tos az em -
ber nek és az egy ház nak. Itt azon ban azt ol vas suk, hogy Jé zus is ugyan ez zel
a vá gya ko zás sal tel ve ül te meg ta nít vá nya i val az utol só va cso rát. Nem volt
ez más, mint az ön át adás ün ne pe: hogy jól em lé kez zünk ar ra, hogy mi előtt
bár me lyi künk is kész te tést ér zett vol na a ke reszt lát tán az ön át adás ra, ő ne -
künk ad ta ön ma gát. Ez zel kez dő dik min den…

pén tek (már ci us 29.)
Ha ezt mon dod: Já rul ja tok szí nem elé! – szí vem így vá la szol: Szí ned elé já -
ru lok, Uram! Zsolt 27,8 (Jn 19,16b–30; 2Kor 5,/14b–18/19–21; Lk 23,32–49)
Mi lyen erő vel szól Is ten sza va hoz zánk – mi lyen erő vel hall juk őt a szí vünk -
ben? Árad-e fe lénk, ben nünk az él te tő be szé de an nak, aki ről oly so kan azt
ál lít ják, hogy mí tosz csu pán, né ma bál vány, ha lott va ló ság? Pe dig ez a szív -
be li be szél ge tés nem a ha lan dó fan tá zi á lá sa a meg ölt ről, ha nem ép pen az Élő
be szé de a ha lan dó val. Még ha oly sok szor és oly sok fé le kép pen hagy tuk is
el né mul ni vagy akar tuk el né mí ta ni a hang ját éle tünk be-be kö szön tő nagy -
pén tek je in, örök élet nek be szé de van ná la!

Szom bat (már ci us 30.)
Ma gas ság ban és szent ség ben la kom, de a meg tört tel és alá za tos lel kű vel is.
Fel üdí tem az alá za to sak lel két, fel üdí tem a meg tör tek szí vét. Ézs 57,15b (Ap -
Csel 10,36; JSir 5,51–62; Lk 23,50–56) Meg le het gya láz ni az em be rek előtt,
és meg le het öl ni a Gol go tán, de szent sé gé ben nem le het meg gya láz ni és el -
pusz tí ta ni. Sír ba le het ten ni a tes tét, és el le het zár ni az em be rek elől, de csak
egy idő re. Az alá za tos és a meg tört szí vű még Is ten hall ga tá sa ide jén is re -
mél het, mert Is ten ha ma ro san új ra fel tár ja ma gát. Ez a leg na gyobb szom -
ba ti ti tok: a nyu ga lom nap ja a di a dal előtt.

g Ko rá nyi And rás
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HÍREK, HIRDETÉSEK APRÓHIRDETÉS

Evan gé li kus hölgy csa lá dok nál vál lal
gyer mek fel ügye le tet, be já ró női mun -
kát – 20/412-2886.Meg hí vó pó di um be szél ge tés re

A Ke resz tény Ér tel mi sé gi Fó rum kö vet ke ző al kal mán a bu da hegy vi dé ki evan -
gé li kus temp lom ban (XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) már ci us 25-én, hét főn 18.30-
kor A ma gyar kód (nem ze ti jel ké pe ink) cím mel pó di um be szél ge tést tar tunk.
Elő adó: Ale xa Ká roly iro da lom tör té nész, egye te mi ok ta tó.

Meg hí vó teo ló gus pas si ó ra
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem III. év fo lya mos hall ga tói sze re -
tet tel hív nak min den ér dek lő dőt ha gyo má nyos pas sió já té kuk be mu ta -
tó já ra már ci us 21-én, csü tör tö kön 18 órá ra a zug lói evan gé li kus gyü le -
ke zet temp lo má ba.

koncert a nagy tar csai evan gé li kus temp lom ban
Szlu ka Lí dia ének mű vész egy há zi kon cert je lesz áp ri lis 7-én 18 óra kor
a nagy tar csai evan gé li kus temp lom ban (2142 Nagy tar csa, Szteh lo Gá -
bor  u.  1.).  Köz re mű kö dik:  dr. Be dna rik Anasz tá zia or go na mű vész.
Mű so ron: Bach, Hän del, Mo zart, Fa uré, Men dels sohnmű vei. Je gyek elő -
vé tel ben 1000 Ft-ért, a hely szí nen 1500 Ft-ért vá sá rol ha tók.

1% – brocs kó la jos
köz hasz nú ala pít vány
A  Ma gyar or szá gi  Evan gé li kus
Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u má -
nak (1077 Bu da pest, Ró zsák te -
re 1.) Brocs kó La jos Köz hasz nú
Ala pít vá nya tisz te let tel ké ri Önt,
hogy adó ja 1%-ával tá mo gas sa a
kol lé gi um ban la kó di á kok szo ci -
á lis, inf ra struk tu rá lis élet kö rül -
mé nye i nek fej lesz té sét. Adó szá -
munk: 18210754-1-42. 
Kö szön jük tá mo ga tá sát.


