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„Meg fi gyel he tő, hogy mi nél több éve
kon fir mált test vé rek ről van szó, 
an nál töb bet je lent szá muk ra e ju bi le um,
s ez az ol tár hoz já ru lók szá má ban is
megmu tat ko zik.”

Vonzó Deák téri hagyomány f 10. oldal

„Jé zus vé gig kí sér te a ta nít vá nyo kat 
az úton; az egy ház nak is ez a fel ada ta. 
De ak kor mi ért nincs ki ír va 
a temp lom ka puk ra a lel ki gon do zói 
le he tő ség ide je és he lye?…”
Fókuszban a lelkigondozás f 13. oldal

Ige, szentségek – és az ének f 2. oldal
Lelkészavatás Kemeneshőgyészen f 3. oldal
Amerikai kapcsolat f 4. oldal
Értelmiségi szerepértelmezés és helykeresés f 7. oldal
Miért jó evangélikusnak lenni? f 11. oldal
Biográfia Ihász Lajos kerületi felügyelőről f 13. oldal

„Fon tos él mény Hall ga tó né Haj nal
Judit éle té ben az anya ság is, ame lyet
vé le mé nye sze rint leg cso dá la to sab ban
Rat kó Jó zsef Zsol tár cí mű ver se 
emel égi ma gas ság ba.”
Három szálból font teljesség f 6. oldal

b Jólétitársadalmunkszellemiés
lelki jóllétén gondolkodhatott
elahallgatóságáprilis11-énaz
EvangélikusHittudományiEgye-
tem(EHE)DiesAcademicusán,
azazakadémiainapjánazintéz-
ménydísztermében.Azelhang-
zott hat előadás hatféle szem-
szögből vizsgálta a gazdasági
válság fogalmát és jelenségeit.

A Bel ső sza bad ság és ma ni pu lál ha -
tat lan mér ték te len ség al cím mel meg -
ren de zett kon fe ren ci át Sza bó La jos,
az egye tem rek to ra nyi tot ta meg Lk
6,30–31  kö ré  épí tett  áhí ta tá val.  A
„szom szé do lás”, az az a má sik hoz va -
ló oda for du lás, a ke rí té sen va ló át -
nyú lás – adott eset ben gaz da sá gi –
hasz nos sá gá ra,  ha té kony sá gá ra  és
az eb ben meg mu tat ko zó „fe le ba rá ti -
ság ra” hív ta fel a fi gyel met. 
A gaz da ság fo gal mát tá ga sabb pers -

pek tí vá ba  he lye ző  elő adá sok  so rát
Ba ritz Sa rol ta La u raDo mon kos-ren -
di szer ze tes kezd te meg Hit és pro fit cí -
mű  re fe rá tu má val.  A  nő vér  –  aki
egyéb ként ok le ve les köz gaz da, és a Bu -
da pes ti Cor vi nus Egye te men, il let ve a
Sa pi en tia  Szer ze te si  Hit tu do má nyi
Fő is ko lán egy aránt ok tat – hit és pro -
fit ro ko nít ha tó sá gát pre zen tál ta, hi vat -
koz va a L’Har mat tan Ki adó jó vol tá ból
idén  ma gya rul  is  meg je lent,  Ci vil
gaz da ság – Ha té kony ság, mél tá nyos -
ság, köz-jól lét cí mű kö tet (Ste fa no Za -
ma gni és Lu i gi no Bru ni mun ká ja, a
for dí tás ban La u ra nő vér is részt vett)
leg főbb szem lé let be li új don sá ga i ra is.

A pénz „a szol gák szol gá ja” – ál lí -
tot ta –, és az er köl csi ja va kat kell, hogy
szol gál ja. A pro fit ról va ló gon dol ko -
dás ban pa ra dig ma vál tást szor gal ma -
zó  elő adó  a  pro fit  trón fosz tá sá ról
adott hírt. „A pro fit csak esz köz, he -
lye  a  hasz nos  ja vak  kö zött  van.  A
gaz da ság cél ja az em be ri bol dog ság”
– von ta le kö vet kez te té sét.
A gaz da sá gi vál ság nak a mai ma -

gyar kom mu ni ká ci ó ban ta pasz tal ha -
tó tü ne te i ről szólt Ba lázs Gé za, az
Eöt vös  Lo ránd  Tu do mány egye tem
(EL TE)  tan szék ve ze tő  pro fesszo ra
(aki egyéb ként az EHE-n  is ok tat).
Mint ki fej tet te, a min den nap ja ink ra
jel lem ző fo lya ma tos „pör gés”, az él -
mény haj há szat és a stressz ha tá sai a
nyelv ben is ta pasz tal ha tók. 
Tü net pél dá ul a „gyors be széd”, a

„tur bó nyelv” épp úgy, mint a nyel vi
in fan ti li zá ló dás: a „fa gyi, cso ki, mo -
zi” köz vet len ke dé lyes sé ge után a mai
nyelv hasz ná lat ban  ta lál koz ha tunk
az „édi” nyelv újabb al ko tá sa i val is;
ma nap ság hasz nált ki fe je zés pél dá ul
az „öriha ri”, a „pláz csi”, a „nap szem -
csi”  (az az  örök ha rag, plá za, nap -
szem üveg). A hall ga tó ság hol de rült,
hol  el bor zadt  az  egyé ni  gyűj tés ből
szár ma zó va lós nyel vi ada to kon. Mi -
ként a szem lél te tés kép pen be mu ta -
tott, ti zen négy so ros (!) mon da ton is
– egy ban ki hi tel szer ző dés rész le tén.
A rend kí vül bo nyo lult, akár pénz ügyi
szak em be rek  szá má ra  is  ne he zen
ért he tő,  ér tel mez he tő  fo gal ma zás
mö gött – leg alább rész ben – tu da tos
ma ni pu lá ció hú zó dik meg – mond -
ta a pro fesszor. 
A vál ság gal kap cso la tos, újabb ke -

let ke zé sű sza vak, szó szer ke ze tek –
mint  pél dá ul  az  in gat lan bu bo rék,
ár fo lyam gát, adós ság ren de ző hi tel,
ár ér zé keny vá sár ló – is azt mu tat ják,
hogy a vál to zó kö rül mé nyek nyo mot
hagy tak a nyelv ben.
Meg vál to zott az is me re tek hez va -

ló vi szony is: Ba lázs Gé za sze rint tu -
dás ala pú he lyett ke re sés köz pon tú tá -
jé ko zó dás ról be szél he tünk nap ja ink -
ban: ter jed az a szem lé let, hogy meg -
ta nul ni sem mit nem kell, „majd rá ke -
re sünk”, „majd meg ta lál juk”, ha szük -
sé günk van egy-egy in for má ci ó ra.
Elő adá sa  vé gén  a  nyel vész pro -

fesszor a mű ve lő dést mint élet prog -
ra mot hang sú lyoz ta. „Ha vál ság van,
ak kor nem el men ni, ha nem vál toz -
tat ni kell” – biz tat ta a hall ga tó sá got.

Anya gi ak tól va ló bel ső sza bad ság
a Bib li á ban cí mű elő adá sá ban Fa bi -
ny Ta más püs pök  szá mos  bib li ai
pél dát ho zott az ön cé lú va gyon szer -
zés el le né ben a pénz hez va ló egész -
sé ges vi szony meg erő sí té sé re. A vál -
ság te ma ti ká val kap cso lat ban meg em -
lí ten dő ige he lye ket négy cso port ba
osz tot ta: va gyon és Is ten, va gyon és
igaz sá gos ság, a va gyon mint a se gí -
tés esz kö ze, va la mint va gyon és bel -
ső sza bad ság.
Meg idéz te Lá zár tör té ne tét – vi zu -

á lis  se géd esz köz  se gít sé gé vel  is,  11.
szá zad ból va ló Lá zár-met szet ben –,
a gaz dag if jú ke ser vét, ugyan ak kor a
sze gé nyek nek tu da to san gyűj tő ko rai
ke resz té nyek  vagy  a  be te ge ket  „az
egy ház kin csé nek” ne ve ző Szent Lő -
rinc pél dá ját is. 

Tudományosválságértelmezések
aköltészetnapján

Di es Aca de mi cus a hit tu do má nyi egye te men

g Bé res Ta más

„Ha nem hi szed el, hogy az éle ted aján -
dék, / Nézd meg job ban, hogy él nek
anyá dék!” – ének li a ma gyar rock élet -
ben VSOP-nak (very spe ci al old pro -
duct, „na gyon  kü lön le ges  öreg  ter -
mék”) szá mí tó Tank csap da ze ne kar. 
A szö veg má so dik fe le ed dig is elég

fel ada tot adott gye re kek nek, szü lők nek
egy aránt. Hal la tán az utó dok el dönt -
het ték, hogy szü le ik éle te jó vagy rossz
pél da ként fész kel te-e be ma gát ed dig
em lé ke ik be, a szü lők pe dig ta lál gat hat -
tak, hogy ami éle tük ből gye re ke ik szá -
má ra is meg mu tat ko zik, az fel ki ál tó jel -
hez vagy kér dő jel hez ha son lít-e job ban. 
Az ének szö veg el ső so ra vi szont

egy ér tel mű en és nagy erő vel hív ta fel
min den hall ga tó ja fi gyel mét, hogy az
élet több an nál az una lom- és csőd -
tö meg nél, amennyi be lő le a hét köz -
na pok te rep szí nű ré te gei alól leg több -
ször ki lát szik. Az idé zett sor ennyi -
ben mél tó tár sa lett a vi lág iro da lom
je les  köl te mé nye i nek,  ame lyek  az
élet ér té ké re, szép sé gé re, transz cen -
dens ere de té re és a ve le já ró fel ada -
tok ra hív ják fel a fi gyel met.
Van nak azon ban olyan ese tek, ami -

kor en nél több, rész le te sebb, pon to -
sabb is me ret re van szük ség a helyes
gon do la tok  és  a  nyo muk ban  já ró
megfe lelő cse lek vés meg ta lá lá sá hoz.
Kü lö nö sen igaz ez az élet kez de té nek
és vé gé nek kér dé se i re a tech ni kai ci -
vi li zá ció mai szint jén, ahol az em be -
ri sej tek fel hasz ná lá sá val ké pe sek va -
gyunk egész sé ges em be ri éle te ket el -
in dí ta ni az anya tes tén kí vül is. És ké -
pe sek va gyunk ar ra is, hogy ki tol juk
vagy le rö vi dít sük má sok vagy ön ma -
gunk éle tét kü lön fé le be ren de zé sek és
vegy sze rek se gít sé gé vel. 
Messze  mö göt tünk  van nak  már

azok  az  idők,  ame lyek ben  az  élet
ter mé sze tes  fo lya ma tá ra  bíz hat tuk
a szü le tés és ha lál leg ne he zebb dön -
té se it. Az em be ri le he tő sé gek és Is ten
aka ra ta  kö zött  hú zó dó,  ko ráb ban
kes keny ha tár vo nal má ra te kin té lyes
ha tár sáv vá szé le se dett, ame lyen te rep -
tár gyak ként olyan  fo gal ma kat  ta lá -
lunk,  mint  asszisz tált re pro duk ció,
pre na tá lis és pre implan tá ci ós di ag -
nosz ti ka az élet ele jén és asszisz tált
ön gyil kos ság, ha lál hoz se gí tés, hal dok -
lás kí sé rés, eu ta ná zia a má sik ol da lon.
Tech ni kai ké pes sé ge ink és le he tő sé -
ge ink úgy ta lál koz nak itt ősi em ber -
is me re tünk kel és ki pró bált gya kor la -
ta ink kal, hogy a kér dé sek újabb át -
gon do lá sa  csak  több  tu do mány ág
együt tes össze fo gá sá val le het sé ges. Az
or vo si, ant ro po ló gi ai, jo gi, gaz da sá -
gi és teo ló gi ai szem pon tok leg ha té ko -
nyab ban  az  eti ka  te rü le tén  ta lál ják
meg az együtt mű kö dés le he tő sé gét.
Az e kér dé sek kel va ló szem be né zés

alap ja ként az Eu ró pai Pro tes táns Egy -
há zak  Kö zös sé ge  két  év vel  ez előtt
hosszas és kö rül te kin tő mun ka ered -
mé nye ként ki ad ta „Meg van az ide je az
élet nek, és meg van az ide je a ha lál nak”
cí mű ta nul má nyát. A cím szán dé ko -
san utal a Pré di ká tor köny vé ből jól is -

mert  mon dat ra  (3,2):  „Meg van az
ide je a szü le tés nek, és meg van az ide -
je a meg ha lás nak.” Mi vel azon ban a
har minc  or szág  száz öt  pro tes táns
egy há zát  kép vi se lő  szer ve zet  száz -
négy ol da las fü ze te csak az élet vé gé -
nek kér dé se i vel fog lal ko zik, az idé zet -
ből uta lás sá lett az idé ző je les cím. 

A fü zet tar tal má hoz az el múlt két
év ben az ér dek lő dők az e cél re lét re -
ho zott  hon la pon  is  hoz zá szól hat -
tak, ez zel fel dol go zá sa is fo lya ma to -
san bő vült. A té ma bő ví tés kö ré be il -
lesz ke dett az az áp ri lis 12-i kon fe ren -
cia is, ame lyet a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak Szo -
ci ál eti kai Bi zott sá ga, a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy ház Dok to rok Kol -
lé gi u ma Rend sze res Teo ló gi ai Szek -
ci ó ja, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Rend sze res Teo ló gi ai Tan -
szé ke  és  a  Deb re ce ni  Re for má tus
Hit tu do má nyi Egye tem Szo ci ál eti kai
Tan szé ke ren de zett kö zö sen a Deb -
re ce ni Re for má tus Kol lé gi um ban.
A kon fe ren cia ti zen egy elő adó ja a

leg szé le sebb el mé le ti és gya kor la ti rá -
lá tást kí nál ta er re az össze tett kér dés -
re. A té ma ér tel me zés kulcs fo gal ma it
Ul rich Körtner, a Bé csi Egye tem rend -
szer es teo ló gia-pro fesszo ra ad ta meg
a nap ele jén az em be ri mél tó ság, az au -
to nó mia és is ten ké pű ség kap cso la tá -
nak  el vi  tisz tá zá sá val.  A  pro fesszor
nem zet kö zi kon tex tus ban adott át te -
kin tést az élet hez és ha lál hoz va ló jog -
ról, szólt a cse lek vés és cse lek vés től va -
ló tar tóz ko dás ide jé nek fel is me ré sé ről,
és el uta sí tó an ér té kel te az ön gyil kos -
ság for má it – be le ért ve az asszisz tált
ön gyil kos ság  és  az  élet  kí ván ság ra
tör té nő ki ol tá sá nak ese tét is. 
Az ó- és új szö vet sé gi, zsi dó val lás -

jo gi, tör té ne ti, szo ci okul tu rá lis, ma -
gyar bün te tő jo gi, or vos eti kai, ró mai
ka to li kus  és  pro tes táns  teo ló gi ai,
majd me ta eti kai meg kö ze lí té sű elő -
adá so kat lel ki gon do zói szem pon tok
zár ták  le  az zal  a  fi gyel mez te tés sel,
hogy amíg időnk van, te gyünk meg
min dent Ady ke se rű meg ál la pí tá sá -
nak el ke rü lé sé ért, aki így fe je zi be ha -
son ló cí mű ver sét: „S az Élet he lyett
nem jöt tek csak órák.”

A szerző az Evangélikus Hittudomá -
nyi Egyetem Rendszeres Teológiai
Tanszékének vezetője

Kérdésekazéletvégén

„Az em be ri le he tő sé gek 
és Is ten aka ra ta kö zött 
hú zó dó, ko ráb ban 
kes keny ha tár vo nal má ra
te kin té lyes ha tár sáv vá 
szé le se dett, ame lyen 
te rep tár gyak ként olyan 
fo gal ma kat ta lá lunk, 
mint asszisz tált 
re pro duk ció, pre na tá lis 
és pre implan tá ci ós 
di ag nosz ti ka az élet ele jén
és asszisz tált ön gyil kos ság,
ha lál hoz se gí tés, hal oklás -
kí sé rés, eu ta ná zia
a má sik ol da lon. 
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Élet zsol tár: így ne ve zem ezt az imád -
sá got, ame lyet Ezé ki ás ki rály nagy há -
lá val éne kelt Is ten nek, mi u tán fel gyó -
gyult be teg sé gé ből. Is ten sza ba dí tá sa
áll a zsol tár kö zép pont já ban. Ő meg -
erő sít  és  meg gyó gyít:  hely re ál lít ja,
ami  meg gyön gült  és  meg rom lott.
Ha tal ma van vál toz tat ni, ha tal ma van
éle tet hoz ni – hi szen ő ma ga az Élet.
A bib li ai idők em be rei szá má ra a

ha lál  az  élet  hét köz na pi  pil la na ta it
fe nye ge tő, sö tét árny. Nem csak az élet
vé gén kö szönt be, de az élet kö ze pet -
te is: min den ki meg él, át él kis ha lá lo -
kat,  vesz te sé ge ket.  A  be teg sé gek,  a
mély ség ta pasz ta la tok ha lál kö ze li él -
mé nyek kel  lá to gat ják  meg  az  em -
bert, és rá döb ben tik, hogy mi lyen tö -
ré keny az em be ri lét. 
Az Ószö vet ség ben ar ról  ol vas ha -

tunk, hogy a Se ol, a hol tak vi lá ga Is -
ten sze re te té nek kö rén kí vül re ked.
Ott nincs li tur gia, nincs is ten tisz te let,
nincs re mény – csak ki lá tás ta lan sö -
tét ség, Is ten től va ló tá vol ság és mély -
sé ges csönd. A Se ol a se hol vi lá ga, a
por ba, sír ba ha nyat ló ár nya ké…
Élet zsol tár: az élők ma gasz tal ják az

Élet  Is te nét.  Hat versnyi  pa nasz ko -
dás és re zig ná ció után a zsol tár hang -
vé te le hir te len meg vál to zik. Az el mú -
lás ké pei át ad ják he lyü ket az élet ára -
dó vi lá gá nak: töb bé már nem idő zünk
a sá tor la pok össze te ke ré sé nél, a ta kács
ke zé nél, amint le vág ja vász nát a szö -
vő szék ről. Vé gül el hal kul a ma da rak
vész jós ló csi po gá sa, ab ba ma rad nak a
só haj tá sok  is. Las san tűn nek az ár -
nyak, vir rad a haj nal az élők föld jén.
Az apák ta nít ják fi a ik nak, anyák lá -

nya ik nak, hogy ő hű sé ges Is ten. Hű -
sé ge min dig az éle tet, az éle tün ket vé -
di, óv ja, áld ja. Is ten min den el mú lás -

sal, szét hul lás sal, szét bom lás sal szem -
be megy és da col, mert ő az éle tet, a
nö ve ke dést, a ki tel je se dést szab ta a
vi lág és ben ne az em ber úti cél já ul.
Mert az Élet erő sebb, mint a ha lál.
Min dig erő sebb. Min den pil la nat ban
meg érint, át jár, meg moz dít, öröm re
ser kent. Mert Is ten ha tal mas.
Két  le he tő ség  vár  ránk  hús vét

után:  vagy  ürü lünk,  vagy  örü lünk.
Ezért si et elénk Is ten ezen a va sár na -
pon  az  öröm re  hí vás  üze ne té vel.
Ne künk, akik az élők föld jén jár ha -
tunk, új ra és új ra lel künk re kö ti: Ne
hagyd ki hűl ni az öröm hír szí vet át -
já ró me le gét! Ne en gedd, hogy meg -
kop ja nak, gé pi es sé vál ja nak a sza vak:
Krisz tus va ló ban fel tá madt! Hal le lu -
ja! Fe dezd föl az erő for rá so kat, ame -
lye ket ne ked ké szí tet tem, hi szen én
ve led tar tok min den uta don.
Hús vét után, hús vé ti hi tünk kel, va -

jon mi lyen messze ju tunk el? Med -
dig  tart  ki  az  erőnk,  a  lel ke se dé -
sünk, hogy mi is föl ke re ked jünk, és
fus sunk – a Fel tá ma dott nyo má ban
– Ga li le á ig? Hi szen ő  előt tünk  jár,
min dig előt tünk jár – és már oda is
ért. Éle tünk  sok nap ját  in kább pa -
nasz zsol tár ral kezd jük és fe jez zük be,
és egy re csak azon té pe lő dünk, hogy
már megint mi nem jó. Imá ink szin -
te min dig só haj tá sok és kö nyör gé sek,
ame lyek ben a hi á nya in kat so rol juk,
és ké ré se in ket ad juk elő. 
Ezé ki ás  ki rály  imád sá gá ban  for -

du lat állt be, és vé gül ki tud ta mon da -
ni: az élők ma gasz tal ják az Élet Is te -
nét. Ta lán eb ben ra gad ha tó meg a va -
ló di gyó gyu lás. A kö nyör gés től a há -
la adá sig ve zet az út. A fal nak for du -
lás tól az Is ten re né zé sig. És az éle tünk,
az aján dék ba ka pott nap ja ink, éve ink

vál la lá sá ig. Egyik ked venc szer zőm,
Ric hard Bach így  fo gal maz:  „Íme,
pró bá ja an nak, hogy föl di kül de té sed
vé get ért-e már: ha élsz, még nem.”
Itt,  az  élők  föld jén ne künk  jut  a

meg tisz te lő fel adat, hogy ma gasz tal -
juk Is tent, az élet for rá sát. És úgy sza -
kad hat  föl  szí vünk ből  a  sze re te te
iránt ér zett há la, mint mi kor egy min -
ket le tag ló zó influ en za kín zó nap jai
után vég re le ve gőt ve he tünk az or -
run kon át, ki tisz tul a tor kunk, és új -
ból át lá tunk a sze mün ket el ho má lyo -
sí tó könny füg gö nyön. A gyó gyu lás
sza bad ság.  A  sza bad ság  pe dig  az
élet örö mé vel tölt el.
Va ló igaz: az em ber leg fel sza ba dí -

tóbb lét ál la po ta az öröm. Az öröm a
lel ke se dés moz du la ta az élet tel jes sé -
ge fe lé, a min den na pok ban gya ko rolt
egy sze rű hű ség, a „kö szö nöm” élet -
for má ja. Ez az egyik leg fon to sabb ta -
nul ni va lónk itt, az élők föld jén. 
Hús vét tör té né sé ből bon ta ko zik ki

ez az öröm. Las san, csen de sen in dul,
mint aho gyan ma guk a hús vé ti el be szé -
lé sek sem han gos, lát vá nyos cso dák so -
ro za ta i ról  írt  be szá mo lók.  Ta pin ta -
tos,  in kább be fe lé fi gye lő  tör té ne tek
ezek a hit szü le té sé ről. Ta lál ko zá so kat
be szél nek el, és igen csak meg hök ken -
tő, za var ba ej tő, fé lel met is ki vál tó ta -
pasz ta la to kat  osz ta nak meg  ve lünk. 
A Fel tá ma dott ta núi szá má ra csak

las san bom lik ki az öröm, és a hús véti
hit is ilyen óva to san, bá tor ta la nul in -
dul el. De az tán ki-ki út nak ered, Je -
ru zsá lem be, Ga li le á ba, szer te az élők
föld jé re meg vin ni a hírt: Krisz tus va -
ló ban föl tá madt! 
A hús vé ti hit gaz dag sá gá ban ott

van a re mény, a bűn bo csá nat, a sza -
bad ság. A hús vé ti hit Jé zus éle té ből,

előt tünk já ró, élő va ló sá gá ból me rít.
A  hús vé ti  hi tet  az  öröm  táp lál ja,
hogy ki ne ürül jön. Szá mom ra eb ben
az öröm ben ott rej tő zik a haj na li sír
az el hen ge rí tett kő vel, a „Ve led va -
gyok!” erős biz ta tá sa, ott van a bűn -
bo csá nat fel sza ba dí tó él mé nye meg
a gyer mek meg le pe té sek re nyi tott te -
kin te te. Ott  van nak ben ne az egy -
más nak ki mon dott jó sza vak s az élet
gaz dag sá gá ért ér zett há la.
Ezé ki ás, a zsi dó ki rály tud ja, hogy

ha tal ma vé ges. Nem ter jed het ki sa -
ját éle té nek meg gyó gyí tá sá ra. Ezt a
vál to zást egye dül Is ten ad hat ja meg
szá má ra. Az élet az élet adó Is ten től
jön.  Azon ban  el jön  majd  az  idő,
ami kor az a má sik Ki rály – a zsi dók
ki rá lya: a ná zá re ti Jé zus – ma ga vi -
szi vég be ezt a nagy vál to zást. A ta -
nú ság té tel így szól: az ő se bei árán
gyó gyul tunk meg mind annyi an! Ez
a gyó gyu lás bűn bo csá nat, sza bad ság
és re mény. 
A  va sár nap  zsol tá ra  így  lel ke sít

min ket: „Ör vendj, egész föld, az Is ten -
nek!” Mert  van mi ért  örül nünk! A
Fel tá ma dott pe dig így biz tat ben nün -
ket: „Is mét meg lát lak majd ti te ket, és
örül ni fog a szí ve tek, és örö mö tö ket
sen ki sem ve he ti el tő le tek.” (Jn 16,22) 

g Dr. Var ga Gyön gyi

Imád koz zunk! Éle tünk Is te ne! Örö möt
plán tál tál a szí vünk be, és ezt az örö -
möt sen ki sem ve he ti el tő lünk. Éle tet
kap tunk, és áld ha tunk ezért itt, az
élők föld jén. Ál dott légy hát min de -
nért, ami volt, ami van, és ami majd
ez után tör té nik ve lünk sze re te ted és
jó sá god je le ként. Ámen.
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b Afigyelmesolvasóészrevehette,
hogyrendszeresenmegjelennek
rovatunkbanolyancikkek–hol
lelkész, hol kántor tollából –,
amelyekegy-egyközösségisten-
tiszteletiéletétmutatjákbe.Így
megtapasztalhatjukagyülekeze-
tekésszemélyiségekkülönböző-
ségét,egyházunkszíngazdagsá-
gát.Mostacinkotailelkészbeszá-
molójakövetkezik.

Lu ther az evan gé li kus is ten tisz te let ről
szól va az ige két faj tá ját kü lön böz tet -
te meg:  a hall ha tó és  a  lát ha tó  igét.
Ugyan ak kor kü lön le ges  je len tő sé get
tu laj do ní tott  az  is ten tisz te le ten  el -
hang zó ze né nek is. Ő ma ga kép zett
mu zsi kus  volt  –  csa lád já val  együtt.
Egy ház lá to ga tá si ta pasz ta la tai nem csak
ar ról győz ték meg, hogy nagy szük ség
van a ta ní tás ra, ha nem azt is fon tos -
nak  tar tot ta, hogy a ká ték mel lett a
gyü le ke ze ti éne kek is az evan gé li um -
ról pré di kál ja nak. A leg fon to sabb egy -
há zi szö ve gek re ma ga írt dal la mot.
Az egy ház tör té net szám ta lan evan -

gé li kus egy ház ze né sze olyan sok szí nű
egy há zi re per to árt al ko tott, amely ma
is teo ló gi ai szín vo na lú hoz zá já ru lás az
is ten tisz te let me ne té hez. Az evan gé -
li kus  egy ház  te hát  kez det től  fog va
ügyelt ar ra, hogy a temp lo mi al kal ma -
kon el hang zó szö ve gek és éne kek, ze -
ne szá mok har mo ni kus egy ség ben fo -
gal maz zák meg  az  ün nep  üze ne tét.
Nap ja ink  meg úju ló  li tur gi á ja  pe dig
bő sé ges le he tő sé get ad ar ra, hogy en -
nek a fel adat nak ele get te gyen a lel kész,
a kán tor és az egész gyü le ke zet.

Cin ko tán ezért hasz nál juk 2009 óta
a Li tur gi kus köny vet. En nek út mu ta -
tá sa sze rint vá laszt juk ki az éne ke ket
is. Az ün nep jel le gét meg ha tá ro zó gra -
du ál éne kek  az  elő írt  rend  sze rint
csen dül nek  fel  az  ige hir de tés  előtt.
Ezért fon tos az, hogy a lel kész az el -
ren delt pe rikó pá ról pré di kál jon! Et től
csak na gyon rit kán té rünk el. Ez a rend
a gyü le ke ze ti ta gok tá jé ko zó dá sát is se -
gí ti, hi szen ne kik is al kal muk van az
igé ket elő re el ol vas ni az Út mu ta tó ból,
így fel ké szül ni az ige hall ga tás ra.
Az ige hir de tés re vá lasz ként hang zik

el az a ko rál, ame lyet a lel kész – a kán -
tor ral egyez tet ve – vá laszt a pré di ká ci -
ó ban el hang zó té ma sze rint. Ese ten ként
a Li tur gi kus könyv ál tal  aján lott heti
ének ke rül ilyen kor az ének szám táb lá -
ra. Na gyobb ün ne pi  al kal mak kor  az
ének kar szó lal meg ezen a he lyen. A li -
tur gi át emel ke det teb bé te szi, ami kor di -
csé rő éne ke ink dal la mát réz fú vós erő -
sí ti, vagy ha a gyü le ke zet az ének kar ral
fel vált va ének li az egyes vers sza ko kat.
A Li tur gi kus könyv ha tá ro zot tan

el vá laszt ja egy más tól a gyó nás és az
úr va cso ra  li tur gi á ját.  Ezért  is ten -
tisz te le te in ket min dig bűn val lás sal és
fel ol do zás sal kezd jük – füg get le nül
at tól, hogy kö ve ti-e azt úr va cso ra. Így
él jük át va sár nap ról va sár nap ra, hogy
mél tat la nok va gyunk, de Is ten tesz
min ket al kal mas sá az ige hall ga tá sá -
ra és be fo ga dá sá ra.
A cin ko tai gyü le ke zet ben egy lel kész

szol gál, de ami óta ha tod éves se gít sé -
gé re  is  szá mít ha tunk,  igyek szünk
meg osz ta ni  a  li tur gia  egyes  ré sze it
egy más  kö zött.  Ez  nem csak  azért
hasz nos, mert a lel kész je lölt gya kor -
la tot sze rez, ha nem azért  is, mert a

gyü le ke zet szá má ra vi lá gos sá vá lik az
is ten tisz te let me ne té nek lo gi ká ja.
Te kin tet tel a gyü le ke zet ha gyo má -

nya i ra, még nem lát tuk el ér ke zett nek
az időt, hogy vál toz tas sunk a li tur gi -
kus öl tö zé ken, bár én ma gam nem lá -
tom aka dá lyát, hogy al kal man ként el -
tér jünk a meg szo kot tól.
A fen ti ek ben fel vá zolt is ten tisz te leti

gya kor lat meg kö ve te li, hogy a lel kész
és a kán tor he ti rend sze res ség gel ta lál -
koz zon, meg be szél je a so ron kö vet ke -
ző al kal mak igei és ze nei tar tal mát. Ez
leg több ször az ének vá lasz tást fog lal ja
ma gá ban, de szük ség ese tén a li tur gia
pon to sí tá sá ra is sor ke rül (ke resz te lés,
meg em lé ke zés, ik ta tás, kö szön tés, je -
le net vagy bár mi lyen más is ten tisz te -
le ti  elem  be épí té se  az  is ten tisz te let
rend jé be).
A több éves együtt mű kö dés so rán

vi lá gos sá vált, hogy egy is ten tisz te let
za var ta lan „le bo nyo lí tá sa” (kö zös szol -
gá la ta) nem csak az el vi kér dé sek tisz -
tá zá sá tól  függ,  ha nem  na gyon  sok
ap ró ság he lyes gya kor lati meg va ló sí -
tá sától  is! Na gyon za va ró, ha a már
gyü le ke ző hí vek sze me lát tá ra tör tén -
nek meg az utol só si mí tá sok az ol tá -
ron. Bi zony ta lan sá got su gall egy iz ga -
tot tan  ide-oda  fut ko só,  in téz ke dő
gond nok vagy ép pen a lel kész!
Meg győ ző dé sem, hogy az  is ten -

tisz te let a ha rang szó val kez dő dik, és
nem a lel kész temp lom ba top pa ná -
sá val. Ezt azért tar tom lé nye ges nek,
mert a ha rang – sok más, ne me sebb
funk ci ó ja mel lett – azt a célt is szol -
gál ja,  hogy  fel hív ja  a  fi gyel met  a
kez dés re, és fi no man csend re int se a
fél han go san be szél ge tő hí ve ket.
Tö rek szünk ar ra, hogy az is ten tisz -

te let az egész gyü le ke zet kö zös ün ne -
pe le gyen, és ne a lel kész egy sze mé lyes
szín há za, ame lyet a kán tor az or go na -
pad  diszk rét  el rej tett sé gé ben  kí sér.
Ezért  –  fo lya ma tos  ma gya rá zás  és
elő ké szí tés után – ve zet tük be a gyó -
nó imád ság kö zös el mon dá sát, az ige -
ol va sá sok hoz il lő gyü le ke ze ti vá la szo -
kat,  va la mint  az  úr va cso ra  vé te lét
meg elő ző bé ke üd vöz le tet.
A hí vek ak tív be kap cso ló dá sát se -

gí ti, hogy az újon nan ké szí tett, temp -
lo munk mél tó sá gá hoz il lő meg je le -
né sű  ol va só pult hoz  hív juk  kon fir -
man du sa in kat, pres bi te re in ket egy-
egy  ige,  imád ság  fel ol va sá sá ra.  A
pas si ót fi a ta lok idé zik fel szü le ik kel
együtt, a hús vét haj na li is ten tisz te let
igéi pe dig az if jú ság tag ja i ból fel nőt -
té  vá ló  gyü le ke ze ti  ta gok  szá já ból
hang za nak el már hosszú évek óta.
Nagy fi gyel met for dí tunk a tár gyi

fel té te lek meg fe le lő biz to sí tá sá ra  is.
Kü lön temp lom gond no ko kat bíz tunk
meg,  akik  fel vált va  gon dos kod nak
ar ról, hogy min den rend ben le gyen (ki
le gye nek té ve az ének szá mok, ide jé -
ben ég je nek a gyer tyák, szól jon a ha -
rang, s he lyé re ke rül jön a ke resz te lő -
kan csó, a ke resz te lé si gyer tya, úr va -
cso rai edé nyek és a tér dep lők).
Az is ten tisz te le ten Jé zus Krisz tus -

sal va ló ta lál ko zás ra ké szü lünk. Ha el -
ma rad az ala pos fel ké szü lés, ez a ta -
lál ko zás  szen ved  csor bát,  sőt  akár
meg  is  hi ú sul hat.  A  jól  át gon dolt,
mun ka tár sak kal össze han golt, imád -
ság ban hor do zott al kal mak vi szont ál -
dást je len te nek mind a gyü le ke zet tag -
ja i nak, mind a szol gá lat te vők nek.

g Ve tő Ist ván

Hely z et k ép C In ko tá ról

Ige,szentségek–ésazének

Sze re tő mennyei Atyánk! Hisszük és
tud juk, hogy te jól is me red örö me -
in ket  és bá na ta in kat. Tu dod a  szí -
vünk szán dé kát már az előtt, hogy a
szó  el hagy ná  a  szán kat.  Mi  most
még is sze ret nénk ki mon da ni előt ted
mind azt, ami ért há lá sak va gyunk, és
azt  is,  ami  ter he li  a  lel kün ket. Ké -
rünk, Atyánk, hall gass meg min ket!
Kö szön jük jó sá go dat és sze re te te det,

ame lyet meg mu tat tál, és ma is meg mu -
tatsz ne künk Fi ad ál tal. Kö szön jük él -
te tő és gyó gyí tó igé det, amellyel éle tün -
ket vissza aka rod té rí te ni ma gad hoz. 
Sok a hi bánk, amely el vá laszt tő -

led, ezért ké rünk, hogy szen telj meg
min ket új ra és új ra, fo lya ma to san állj
mel let tünk, és fog jad a ke zün ket. Te -
rád te kint ve és a te sze re te ted ből táp -
lál koz va kap has sunk erőt és bá tor sá -
got ah hoz, hogy sze res sünk a min ket
kö rül ve vő ön zés és gyű löl kö dés kö -
ze pet te, és meg bo csás sunk a min dent
át ha tó ha rag és ön fe jű ség el le né re is. 
Kö szön jük ne ked a ren det, amely

eb ben a vi lág ban mű kö dik. Kö szön jük,
hogy nem ká osz ban és min dent át fo -
gó há bo rú ban kell él nünk eb ben az or -
szág ban. Ké rünk, adj bölcs be lá tást,
ön zet len sze re te tet és te het sé get or szá -
gunk és a vi lág ve ze tő i nek, hogy mun -
ká juk kal és dön té se ik kel jól szol gál has -
sák a rá juk bí zot ta kat. Ne künk pe dig
adj re ményt és ki tar tást ak kor is, ami -
kor meg ke se re dünk, vagy igaz ság ta -
lan sá go kat kell el szen ved nünk. 
Kö nyör günk  egy há zun kért  is,  és

ké rünk,  hogy  se gíts meg ta lál nunk  a
meg úju lás  út ját.  Bo csáss meg,  hogy
sok szor nem tu dunk hi te le sen kép vi -
sel ni té ged, és nem me rünk evan gé li -
u mod szó szó lói len ni az em be rek előtt.
Erő síts  meg  min ket  Szent lel ked del:
adj ne künk hi tet, bá tor sá got és éles lá -
tást, hogy le tud juk ráz ni a fö lös le ges
sal lan go kat, és a tő led ka pott sze re tet
ke rül jön gyü le ke ze ti és a sa ját éle tünk
kö zép pont já ba is. Urunk, újítsd meg
egy há za dat, és kezdd el raj tam! Ámen.

Oratio
œcumenica

C AntAte

„Az öröm tit ka ez: tart sa ma gát az em -
ber tel jes szív vel az igé hez, vi gasz tal -
ván ma gát Krisz tus drá ga ígé re té vel,
hogy ő az Atyá val együtt ve lünk ma -
rad, s meg ol tal maz, hogy sem mi baj ne
árt son, ör dög s vi lág sem mi ha tal ma el
ne ti por jon, se tő le el ne sza kít son. Eb -
ben min dig örö met s vi gaszt le lünk, sőt
egy re ör ven de zőb bek le szünk. Szen ve -
dés, aka dály nem ke se rít, el sem csüg -
geszt, sőt édes sé vá lik min den szen ve -
dés,  ame lyet Krisz tu sért  sze re tet ből
hor do zunk. Egye bütt nincs a ke resz -
tyén nek szé les e föl dön tö ké le tes és igaz
örö me. Ha a föld va la mennyi örö me
egy ha lom ban mind ti éd vol na is, mit
hasz nál na  né ked?  Nem  tud na  erőt
ad ni, hogy meg állj a kí sér tés ben, szen -
ve dés ben. Mert e vi lág örö me csu pán
bi zony ta lan ide ig va ló ja vak ra, di cső -
ség re  s  gyö nyö rök re  tá masz ko dik.
Nem is tart hat to vább, csak míg e dol -
gok bir to kunk ban van nak, s mi helyt
ke mé nyebb szél fu vall rá, el röp pen és
oda van, mert nem bír ja a tűz pró bát. A
mi örö münk azon ban örök ké meg ma -
rad, mert örök  a  fun da men to ma  is.
Kül ső  meg pró bál ta tá sok  kö zött  is
meg áll, sőt egy re tel je se dik, úgy hogy az
em ber min den e vi lá gi örö möt vi dám
lé lek kel tud el ke rül ni és meg vet ni.” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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Ezek ben  a  na pok ban  zaj la nak  az
egy ház ke rü le ti köz gyű lé sek. Mi, észa -
ki ak ezt az al kal mat is mét a Bor sod-
He ve si Egy ház me gye egyik gyü le ke -
ze té ben,  Eger ben  tart juk,  ez zel  is
ki fe je zés re jut tat va, hogy szé le sebb
kör ben is meg sze ret nénk is mer tet -
ni az it te ni prob lé má kat. (Őszi köz -
gyű lé sünk nek  Mis kolc  adott  ott -
hont, a nyá ri há rom na pos lel kész ér -
te kez let re az ugyan csak bor so di Má -
lyi ban ke rült sor, a má jus 11-i egy ház -
ke rü le ti misszi ói nap pe dig Ka zinc -
bar ci kán  lesz.)  A  köz gyű lés re  ké -
szül ve ér de mes át te kin te ni hat egy -
ház me gyénk éle tét. A püs pök köz vet -
len mun ka tár sai az es pe re sek, így az
aláb bi át te kin tés ben el ső sor ban az ő
je len té se ik re tá masz ko dom.
A Bu dai Egy ház me gyé ben a  leg -

utób bi tiszt újí tá son Ben ce Im re es pe -
res ki lenc éves kö zép ve ze tői ta pasz ta -
la tá nak bir to ká ban ka pott is mét bi zal -
mat  a  gyü le ke ze tek től.  A  ko ráb bi
évek hez ké pest elég sok lel ké szi ál lás -
ban volt vál to zás az el múlt  idő ben,
ami in do kolt tá tet te, hogy az es pe res
még in ten zí veb ben lá to gas sa a gyü le -
ke ze te ket nem csak hi va ta lo san, ha -
nem test vé ri ta lál ko zá sok re mé nyé ben
is.  A  hí vek kel  va ló  ilyen  sze mé lyes
kap cso lat tar tás kell, hogy jel le mez ze
a lel ké sze ket is, ugyan is ép pen a leg -
utób bi nép szám lá lá si ada tok mu tat -
tak rá ar ra, hogy az evan gé li ku sok je -
len tős ré sze a fő vá ros ban él. 
Jó  kez de mé nye zés nek  tar tom  a

Bu dai és a Bor sod-He ve si Egy ház me -
gye kö zös fá ra do zá sát, hogy együt tes
erő vel ke re sik az ide ván do rolt hí ve -
ket. Szo cio ló gi ai fel mé ré sek is iga zol -
ják, hogy az észak-ma gyar or szá gi ré -
gi ó ból tö me ge sen köl töz nek a fő vá ros -
ba és kör nyé ké re. Azon ban az evan -
gé li ku sok meg ta lá lá sa és gyü le ke zet -
be hí vá sa csak kis mér ték ben si ke rül. 
Fel kell hív ni a fi gyel met két szám

kü lönb sé gé re. Bu dán az el múlt év ben
12 772 evan gé li kust tar tot tak nyil ván
a  gyü le ke ze tek.  Kö zü lük  azon ban
csak 3897-en vol tak úgy ne ve zett vá -
lasz tói ta gok, vagy is az egy ház fenn -
tar tói já ru lé kot rend sze re sen fi ze tők.
Ép pen  ab ban  az  egy ház me gyé ben,
ahol a töb bi ré gi ó hoz ké pest több sé -
gé ben job ban ke re ső em be rek él nek.
Oda adóbb  cura pas tor alis nél kül
alig ha fog nő ni ez a szám. 
A Bor sod-He ve si Egy ház me gyé ben

az el múlt év ben es pe res vál tás volt, és
re mény ség sze rint ha ma ro san le is zá -
rul  a  vá lasz tá si  fo lya mat,  mely nek
kö vet kez té ben pél dá ul a zsi nat ba is új -
ra de le gál nak kül döt te ket. 
Az  itt  élő  evan gé li ku sok  sa já tos

gond ja i ról  több ször  be szá mol tam
már eze ken a ha sá bo kon. Mind a ré -
gi, mind az új es pe res nagy ér ték nek
tart ja a lel ké szek fra ter ni tá sát, amely -
re  szór vány hely zet ben  bi zony  nagy
szük ség is van. Szin te min den lel kész
kény te len má sod ál lást vál lal ni, sze ren -
csé re azon ban egy há zi ke re tek kö zött. 
A drasz ti kus fo gyás itt is a gyü le ke -

ze ti szol gá la tok erő sí té sét, a lá to ga tá -
sok szá má nak nö ve lé sét te szi szük sé -
ges sé. Sán dor Fri gyes ko ráb bi es pe res
az ez zel kap cso la tos gon dok ra is utal,
ami kor  je len té sé ben  így  fo gal maz:
„Van olyan hely, ahol lel kész ként lá to -
gat ni bi zony má ra élet ve szé lyes fel adat.” 
Ki tö ré si  pont  le het  a  hit ok ta tás,

amely nek meg szer ve zé se nagy szór vá -
nyok ban  már  csak  lo gisz ti ka i lag  is
óri á si fel adat. Ör ven de tes, hogy az egy -
ház ke rü let ál tal el kü lö ní tett há rom mil -
li ós  ke ret re  szép  szám mal  ér kez tek
bor sod-he ve si pá lyá za tok, ame lye ket
na gyon jól össze fo gott az új es pe res,
Bu day Bar na bás.Fel tű nő ugyan ak kor,
hogy a ro mák kö zöt ti mun ká ra ke vés
szán dék fo gal ma zó dott meg, to váb bá
az egy ház me gyé nek sem mi fé le dia kó -
ni ai in téz mé nye nincs. 

A Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
éle té ből azt eme lem ki, hogy 2012-
ben – ké szül ve az elő ző cik lus le zá -
rá sá ra – min den gyü le ke zet ben tör -
tént vi zi tá ció. Az egy ház me gye el -
nök sé ge min den eset ben ta lál ko zott
a pres bi té ri u mok kal  is,  és meg tár -
gyal ták az ak tu á lis vagy prob lé más
kér dé se ket is. Nagy súlyt fek tet nek
ar ra, hogy az eset le ges ad mi niszt rá -
ci ós hi á nyos sá go kat a ki ja ví tás ér de -
ké ben szank ci o nál ják. 
„A vi zi tá ci ók ál ta lá nos ta pasz ta la -

ta az volt, hogy a gyü le ke ze tek ko mo -
lyan vet ték a ne héz gaz da sá gi hely -
ze tet, és ra ci o na li zá lás sal, il let ve gaz -
da sá gi meg szo rí tá sok kal sta bi li zál ni
tud ták a gyü le ke ze tet” – ír ja Krá mer
György es pe res. 
A Haj dú-Sza bol csi Egy ház me gyé -

ben új, fi a tal es pe rest vá lasz tot tak a
gyü le ke ze tek Zsar nai Krisz ti án sze -
mé lyé ben.  Ő  misszi ói  lel kü le té vel
nagy hang súlyt kí ván fek tet ni azok -
ra a kö zös egy ház me gyei al kal mak -
ra, me lye ken az Is ten ben szer zett és
meg élt örö mö ket, ve ze tést, bé kes sé -
get le het meg ta pasz tal ni.
Az  egy ház me gye  ve ze té se  itt  is

min dent meg tesz az ad mi niszt rá ció
ja ví tá sá ért és né hány ko ráb bi ren de -
zet len ügy meg ol dá sá ért. Idén min den
ed di gi nél na gyobb össze get for dí ta nak
misszi ói cél ra, kö zel 1,1 mil lió fo rin -
tot. Eb ből kí ván nak lel ké szi evan gé -
li zá ci ó kat, csen des na po kat, pres bi te -
ri ta lál ko zó kat, if jú sá gi na po kat, kü -
lön bö ző prog ra mo kat meg va ló sí ta ni. 
A me gyé ben nagy ha gyo má nyok -

kal ren del kez nek a kü lön fé le dia kó -
ni ai mun ka ágak, ám ké szek új utak
meg is me ré sé re  is.  Kö ve ten dő nek
tar tom pél dá ul azt az újí tást, hogy az
egy ház me gye szer ző dést kö tött egy
bank kal, mely nek se gít sé gé vel hét ről
hét re hu szon öt csa lád nak jut tat hat -
nak el élel mi szert és hit épí tő iro dal -

mat,  leg alább  né mi leg  eny hít ve  a
csa lá dok ne héz sé ge it.
Az Észak-Pest Me gyei Egy ház me -

gye es pe re sé nek, Me kis Ádám nak a
je len té se ar ról ta nús ko dik, hogy az
egy ház me gyé re  vál to zat la nul  a  ki -
egyen sú lyo zott ság és sta bi li tás volt jel -
lem ző. Ugyan ak kor itt is fel gyor sult
a több ge ne rá ci ós csa lá dok két ge ne -
rá ci ó ra  re du ká ló dá sa,  kis te le pü lé -
sek ről a fi a ta lok vá ros ba ván dor lá sa,
az élet tár si kap cso lat el ter je dé se, a há -
zas ság kö té sek  szá má nak  ro ha mos
vissza esé se, a vá lá sok szá má nak nö -
ve ke dé se,  a  gyer me kek  szá má nak
csök ke né se, a mun ka nél kü li ség, az al -
ko ho liz mus, a fi a ta lok kö ré ben ter je -
dő drog hasz ná lat, egyéb szen ve dély -
be te gek szá má nak ro ha mos emel ke -
dé se és ezek hez ha son ló tü ne tek. 
Mind ezek kö vet kez té ben egy re töb -

ben han goz tat ják a nép egy há zi ke re tek
fel bom lá sát, sőt van nak, akik ezt a fo -
lya ma tot  gyor sí ta nák  is.  Idé zem  az
es pe res vé le mé nyét: „Amit nem tud -
tak el ron ta ni sok száz év alatt gyü le ke -
ze te ink ben há bo rúk, jár vá nyok, ideo -
ló gi ák, azt most egy-két év ti zed alatt ez
a  kor szel lem  el vég zi.  Az  egy ház nak
most kü lö nö sen éber nek kell  len nie,
hogy a nép egy há zi ke re tek tel jes fel -
bom lá sa ne le gyen au to ma ti ku san az
evan gé li kus egy ház tel jes fel bom lá sa is.” 
Mi vel az egy ház me gye gyü le ke ze -

te i nek csak nem mind egyi ke több száz
éves tra dí ci ó val ren del ke zik, ezek át -
ala ku lá sa csak las san kö vet ke zik be, és
nem ze dék vál tás sal kap cso ló dik össze.
Az it te ni kö zös sé gek re ál ta lá ban egy -
aránt jel lem ző a tra dí ció meg őr zé sé -
re és a meg úju lás ra va ló igény.

Sza bó And rás nóg rá di es pe res így
szó lí tot ta meg a Nóg rá di Egy ház me -
gye né pét: „Min den gyü le ke zet, lel -
kész és tiszt ség vi se lő szí vé re he lye -
zem a misszió szol gá la tát. Vá lasz tás
után jön a mun ka!” Eb ben az össze -

füg gés ben pél dát adott ar ra is, hogy
a fel ada tok el vég zé sé nek teo ló gi ai igé -
nyes ség gel kell ne ki vág ni, így je len -
té sé ben hosszan ele mez te – a Lu ther
Már ton mű vei cí mű so ro zat kö zel -
múlt ban meg je lent kö te te nyo mán –
a re for má tor teo ló gi ai el ve it. 
A múlt és a je len kö zött az es pe res

így vert hi dat: „Míg Lu ther ko rá ban
nem je len tett gon dot ott hon a mun -
ka le he tő ség, ad dig má ra sok he lyütt az -
zá vált. 2000-ben a ma gyar át lag bé rek
még  az  Eu ró pai Unió  át lag bé re i nek
40%-án áll tak, 2010-re (az az tíz év alatt)
vi szont a 22%-ára es tek vissza. Vagy is
nagy át lag ban az Unió nyu ga ti ol da lán
öt szö rös  bért  kap nak  az  em be rek
ugyan azért a mun ká ért.” 
A nép moz gal mi ada tok sze rint a

ki ván dor lás sal  össze füg gő  gon dok
el le né re vi szony lag sta bil az egy ház -
me gye éle te. A gyü le ke zet épí tés mel -
lett Nóg rád ban is a hit ok ta tás meg -
szer ve zé se je len ti a jö vő leg na gyobb
ki hí vá sát, már csak azért is, mert az
is ko la rend szer szét ta golt sá ga mi att
szá mos he lyen a gyü le ke ze ti hit ok ta -
tás nak nincs al ter na tí vá ja.

Egyházkerületikörkép é gtájoló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

A fó ti kán tor kép ző té li tan fo lya má nak
zá ró vizs gá ját áp ri lis 13-án, szom ba ton
ren dez ték. A kán tor je löl tek öt hó na pig
Ecse di Zsu zsa, Göt tin ger Márk, Kó sza
Ist ván, Me kis Pé ter és Pócs Mik lós irá -
nyí tá sá val dol goz tak. Me kis Ádám es -
pe res – áhí ta ta után – a vizs ga bi zott -
ság el nö ke ként ér té kel te a hal lot ta kat.
Ben ce Gá bor igaz ga tó az al ka lom vé -
gén  be mu tat ta  a  ko rál könyv  most
meg je lent új, bő ví tett ki adá sát, amely
új len dü le tet ad hat az in té zet ben fo lyó
mun ká nak.  A  leg ma ga sabb  ké pe sí -
tést, a kán to ri ok le ve let idén Ba lás Ger -
gő (ké pün kön), a rá kos ke reszt úri gyü -
le ke zet tag ja, a De ák té ri gim ná zi um ta -
nu ló ja sze rez te meg.

g Ecse di Zsu zsan na 

KettősörömFóton:
záróvizsgaéskorálkönyv
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Nagy meg tisz tel te tés ben volt ré sze a
Nóg rá di Evan gé li kus Egy ház me gye
fel ügye lői és mun ka tár si kö zös sé gé -
nek:  egy há zunk  két  ve ze tő jét  lát -
hat ta ven dé gül egy szer re. Idő be telt,
mi re Hon ti Ist ván, a me gyei mun ka -
kö zös ség szer ve ző je idő pon tot tu dott
egyez tet ni, de meg ér te. 

Prőh le Ger gelyor szá gos, il let ve Fáb -
ri György észa ki  ke rü le ti  fel ügye lő
együtt ér ke zett Ba las sa gyar mat ra áp -
ri lis  13-án  dél előtt,  hogy  a  fel ké rés
alap ján is mer tes sék ál lás pont ju kat egy -

há zunk je le né ről, jö vő jé ről a leg utób -
bi nép szám lá lás ada ta i nak tük ré ben. 
Az ol dott han gu la tú, csa lá di as ta -

lál ko zón  az  őszin te  ön vizs gá lat ra
okot adó té nyek kel va ló szem be né -
zés mel lett a nagy sze rű le he tő sé gek
szám ba vé te le is meg tör tént. Az al ka -
lom nak he lyet adó Ba las sa gyar ma ti
Evan gé li kus  Egy ház köz ség  tag jai
mel lett  a  tá vo lab bi  Pász tó ról  és  a
szom szé dos  Szügy ből  is  ér kez tek
ér dek lő dő test vé rek.

g Bart ha Ist ván fel vé te le

Felügyelők
Balassagyarmaton

b Templomuk kétszázhuszonötö-
dikszületésnapjátünnepeltékáp-
rilis13-án,szombatondélelőtta
kemeneshőgyészievangélikusok.
Azalkalomnakkülönlegesjelen-
tőségetadott,hogymostkerült
soragyülekezettörténetébenaz
elsőlelkészavatásrais:Szemerei
János,aNyugati(Dunántúli)Egy-
házkerületpüspökeállítottaszol-
gálatbaazeddiggyülekezetimun-
katárskéntszolgálóPablényiEdi-
na lelkésznőt.Azordinációlitur-
giájábandr.BácskaiKároly ad-
junktus, az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetem képviselője,
valamint Sikter János porrog-
szentkirályilelkészsegédkezett.

A meg hí vón sze rep lő ige, Jn 3,16 alap -
ján tar tott pré di ká ci ó já ban a püs pök
Is ten  sze re te té nek  meg ta pasz tal ha -
tó sá gá ról be szélt. „Ez a temp lom, ez az
ün nep is pré di kál – fo gal ma zott. – Ar -
ról,  hogy  Is ten  ügye  nem  zsák ut ca.
Nem em lék szo bák, nem mú ze u mok
a temp lo mok, mert Is ten ma is mun -
kál ko dik.” A lel kész je lölt fe lé for dul va
Sze me rei Já nos hang sú lyoz ta: a lel ké -
szi  hi va tás  egy részt  pász to ri,  más -
részt se gí tő, har mad részt pe dig út mu -
ta tó szol gá lat. Hoz zá tar to zik a ke re sés
és az utá na já rás, a sé rült lel kek ről va -
ló gon dos ko dás is. Leg fon to sabb ré sze
pe dig az, hogy rá mu tas sunk az örök -
ké va ló ság fe lé ve ze tő út ra.
Az es kü té tel és a Con fir ma ün ne pé -

lyes per ce it kö ve tő en a fris sen fel ava -
tott lel kész Sze me rei Já nos sal és Sik ter
Já nos sal  együtt  úr va cso rát  osz tott  a

temp lo mot meg töl tő gyü le ke zet nek.
Az is ten tisz te let után meg tar tott rö vid
köz gyű lé sen el ső ként a gyü le ke zet fel -
ügye lő je  és  gond no ka  kö szön töt te
Pab lé nyi Edi nát és csa lád ját. A Veszp -
ré mi Egy ház me gye ne vé ben Pol gár di
Sán dor es pe res üd vö zöl te új kol lé gá ját.
A lel kész nő szár ma zá si he lye, a ta -

ta bá nyai egy ház köz ség tag ja i nak jó kí -
ván sá ga it Scher mann Gá bor lel kész
tol má csol ta, aki egy ben – a ke me nes -

hő gyé szi ek  leg utób bi  hely ben  la kó
pász to ra ként – utód ja ként is te kint het
Edi ná ra. Vé gül az egy ház ke rü let aján -
dé kát Sze me rei Já nos püs pök és Mé -
szá ros Ta más ke rü le ti fel ügye lő ad ta
át.  Ének kel  szol gált  az  al kal mon  a
ke me nes hő gyé szi és a ma gyar gen csi
ének kar, va la mint La ki Gab ri el la.
Az  ün nep ség  sze re tet ven dég ség -

gel zá rult a he lyi kas tély ban.
g Adá mi Má ria

LelkészavatásKemeneshőgyészen

Pab lé nyi Edi na (szü le tett Ha nák Edi na) Ta ta bá nyá ról szár ma zik. Kö zép is -
ko lai ta nul má nya it a csur gói Cso ko nai Vi téz Mi hály Re for má tus Gim ná zi -
um ban vé gez te. Itt ke resz tel te fel nőtt ként Sik ter Já nospor rog szent ki rá lyi lel -
kész, és itt ka pott el hí vást Is ten től az evan gé li kus lel ké szi szol gá lat ra. 
2003-ban kezd te meg teo ló gi ai ta nul má nya it az Evan gé li kus Hit tu do -

má nyi Egye te men. 2006-ban há zas sá got kö tött Pab lé nyi Lász ló val. Egye -
te mi évei alatt, 2008 és 2010 kö zött a ta bi gyü le ke zet ben se géd ke zett.
2009-ben szü le tett meg kis lá nya, Lu ca.Ha tod éves gya kor la tát 2010–2011-
ben Va ny ar con töl töt te Sza bó And rás es pe res mel lett. A 2011–2012-es
tan év ben ösz tön dí jas ként fér jé vel együtt a ne u en dett el sa ui Au gus ta na
Kirch li che Hoch schu le hall ga tó ja volt. 
Mos ta ni fel ava tá sa után, im már be osz tott lel kész ként, a Ke me nes hő gyész–

Ma gyar gen csi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség ben vé gez szol gá la tot.
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– Min de nek előtt ar ra ké rem, mu -
tas sa be az Ön ál tal ve ze tett misszi ót.
– A vi lág het ven or szá gá ban te vé -

keny ke dünk, a fel ada tunk az, hogy
se gít sük az ot ta ni egy há zak mun ká -
ját, kö zö sen dol goz zunk ki prog ra -
mo kat, és tá mo gas suk ezek meg va -
ló su lá sát. Köz ben épít sük a kö zös sé -
get, és ta nul junk egy más tól. Tud junk
ad ni és el fo gad ni. Több mint két száz -
öt ven  ön kén te sünk  te vé keny ke dik
kü lön bö ző szak te rü le te ken szer te a
vi lá gon:  Af ri ká ban,  Ázsi á ban,  La -
tin-Ame ri ká ban  és  Eu ró pá ban  is.
Af ri ká ban el ső sor ban or vo sa ink vesz -
nek részt a ma lá ria és az AIDS el le -
ni  küz de lem ben, de ott  va gyunk  a
ter mé sze ti ka taszt ró fák hely szí nén is,
le gyen szó ár víz ről vagy föld ren gés -
ről.  Egyik  fon tos  fel ada tom,  hogy
Ame ri ka fi gyel mét Eu ró pá ra irá nyít -
sam. Az ame ri ka i ak Eu ró pa hal la tán
csak  Né met or szág ra  asszo ci ál nak,
en nek  az  egyen lőt len hely zet nek  a
meg vál toz ta tá sán dol go zom.

– Mos ta ni ma gyar or szá gi lá to ga -
tá sá nak mi a cél ja?
– Na gyon jó a kap cso lat az Ame -

ri kai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház
és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház kö zött, és en nek a jó kap cso lat -
nak a to vább fej lesz té sét és ki ter jesz -
té sét sze ret ném elő moz dí ta ni. A jö -
vő hó nap ban újabb egy há zi cso port
ér ke zik Ma gyar or szág ra az észak nyu -
ga ti io wai egy ház ke rü let ből, és azon
dol go zunk,  hogy  a  kö vet ke ző  idő -
szak ban Ma gyar or szág ról akár há -
rom hall ga tó  is  el lá to gat has son  az
egye sült ál la mok be li gyü le ke ze ti if -
jú sá gi tá bo rok ba.

– Mit ta pasz talt Nyír egy há zán,
ahol két ön kén te sük is dol go zik?
– Na gyon elé ge dett va gyok az zal,

amit lát tam. Nagy te rü le tet ölel fel az
egy há zi szol gá lat Nyír egy há zán, és
meg le pe tés sel  ta pasz ta lom, mi lyen
szé les kö rű szol gá la tot vé gez nek it -
te ni test vé re ink. Hi tünk sze rint kö -

te les sé günk meg lá to gat ni és se gí te -
ni azo kat, akik a tár sa da lom pe ri fé -
ri á já ra  szo rul tak,  és  öröm mel  ta -
pasz ta lom,  hogy  az  egy ház  ezt  a
kül de té sét itt tel jes egé szé ben be töl -
ti. Leg in kább a ro mák köz ti szol gá -
lat  ér de kelt,  és  úgy  lá tom,  hogy  a
rassziz must és en nek fel szá mo lá sát,
il let ve a meg ol dás ke re sé sét il le tő en
na gyon ha son ló ak  a  prob lé mák  az
Egye sült Ál la mok ban és Ma gyar or -
szá gon. Ke resz té nyek ként az a kül de -
té sünk és fel ada tunk, hogy re ményt
és  sze re te tet  köz ve tít sünk,  to váb -
bít sunk  az  em be rek  fe lé.  Jé zus  is
min dig azok fe lé for dult, akik a leg -
na gyobb szük ség ben vol tak, és úgy
lá tom,  hogy  az  it te ni  evan gé li kus
egy ház is en nek szel le mé ben tel je sí ti
kül de té sét. 

* * *

Né hány hét tel az ame ri kai nagy kö -
vet lá to ga tá sát kö ve tő en Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke Ste ve Nel sont kí sér te el Nyír egy -
há zá ra…

– Van össze füg gés a két lá to ga tás
kö zött?
–  Köz vet len  össze füg gés  nincs,

ha csak az nem, hogy a tár sa dal mi-
po li ti kai és egy há zi kap cso la tok ápo -
lá sát  egy aránt  fon tos nak  tart juk.
Egyéb ként Ste ve Nel son ma ga kez de -
mé nyez te ezt a lá to ga tást.
–  Mi lyen pers pek tí vát lát az

együtt mű kö dés ben?
– Azt vá rom, hogy ne egy sze rű en

csak  ro kon szenv vel  néz zék  a  mi
mun kán kat – azt már meg ta pasz tal -
tuk –, de kéz zel fog ha tó ered mé nye is
le gyen az együtt mű kö dés nek. Pél dá -
ul a di á kok kér dé se nyo mán szó ba
jött, hogy ők mi ként tud ják meg ol -
da ni az af ro a me ri ka i ak egyen jo gú sá -
gá nak kér dé sét vagy na gyon sok ál -
lam ban  –  mint  pél dá ul  Io wá ban,
ahol ne künk kü lö nö sen szo ros kap -
cso la ta ink van nak – a la ti nók kal (a

his pán  po pu lá ci ó val)  va ló  együtt -
élést. A di á kok na gyon he lyén va ló
kér dé sé re  Nel son  úr  őszin tén  el -
mond ta, hogy bár a hat va nas évek -
hez, Mar tin Lu ther King fel lé pé sé hez
ké pest so kat ja vult a hely zet, ál sá gos
len ne azt mon da ni, hogy azért, mert
Oba ma el nök sze mé lyé ben af ro a me -
ri kai  ve ze tő jük  van,  meg ol dó dott
vol na ez a kér dés. Na gyon sok prob -
lé má juk van még min dig.
– De mi le het a se gít ség? Pénz?

Mód szer tan?
– Mind ket tő  na gyon  fon tos,  ha

egy-egy  pro jekt re  gon do lunk.  Én
azon ban  a  szem lé let for má lást  ér -
zem a leg fon to sabb nak. Hogy a „kis -
em ber től”  kezd ve  a  nagy po li ti ka
részt ve vő i ig min den ki te gyen hoz zá
eh hez  a  kö zös  ügy höz.  Kez dő dik
ott, hogy nem  írunk  le  ci gá nyok ra
néz ve  sér tő  mon da to kat,  nem  te -
szünk – össze ka csint va – gesz tu so -
kat olya nok nak, akik a diszk ri mi ná -
ci ót  el fo gad ha tó nak  tart ják!  Min -
den ki tud ten ni va la mit, az egy há zak -
nak pe dig kü lö nös kép pen nagy a fe -
le lős sé gük. Az egy há zi fenn tar tá sú is -
ko lák ban  pél dá ul  zé ró  to le ran cia
van a rasszis ta, an ti sze mi ta, ki re kesz -
tő meg nyil vá nu lá sok kal szem ben.

* * *

Kris ten  Wall  –  nem zet kö zi  kap -
cso la tok sza kon szer zett dip lo má val
a zse bé ben – egy évet szánt ma gyar -
or szá gi  ön kén tes  mun ká ra.  Részt
vesz az idő sek há zi gon do zá sá ban,
bi zo nyos  na po kon  a  haj lék ta lan
szen ve dély be te gek kel  kár tyá zik,
majd  ételt  oszt  a  nép kony hán,  és
mo so gat,  az anya óvó ban  fo ci zik a
gye re kek kel,  se gít  az  an gol  há zit
el ké szí te ni, hogy az tán idő re be fus -
son bi cik li jé vel a ro ma szak kol lé gi -
um ba, ahol a nyelv vizs gá ra ké szü lő
hall ga tók kal  fog lal ko zik,  s köz ben
fo lya ma to san részt vesz a gyü le ke -
zet éle té ben, jár temp lom ba, ének -
ka ri  pró bá ra,  ün ne pi  al kal ma kon
trom bi tán ját szik… és meg ál lás nél -
kül mo so lyog. Ma ga a meg tes te sült
to le ran cia és el fo ga dás. Au gusz tus
óta meg ta nult ma gya rul:
– Ha az em ber meg akar is mer ni

vagy ér te ni egy or szá got, egy né pet,
ak kor tud nia kell a nyel vét.
– Mi ért vol tál vagy mi ért vagy kí -

ván csi ránk?
–  Na gyon  ér de kes nek  ta lá lom,

hogy  itt,  Kö zép-Eu ró pá ban,  kö zel
egy más hoz sok kis nép él év szá za dok
óta, és eb ben a hosszú tör té ne lem ben
van, ami kor jó a kap cso lat egy más sal,
és van, ami kor nem. És na gyon más
a kul tú ra. Ezt érez ni, ér zé kel ni le het,
ami kor  uta zunk  Szlo vá ki á ba  vagy
Auszt ri á ba, vagy épp Ma gyar or szág -
ra. Más ka rak ter, más kul tú ra. Azért
sze ret tem vol na ide jön ni, mert a dip -
lo ma meg szer zé se után, ami kor még
nem volt mun ka vagy csa lád, ami aka -
dá lyo zott vol na, ki vá ló le he tő ség a ta -
pasz ta lat szer zés re az ön kén tes mun -
ka.  Fon tos  ne kem  ez  a  kap cso lat:
ami kor a hit, a kö zös ség és a ka ri ta -
tív-szo ci á lis mun ka össze kap cso ló dik,
ab ban na gyon jól ér zem ma gam.

– Mit ta nul tál itt?
– Hogy nem min dig kell csi nál ni

va la mit, ha nem tü re lem mel ki kell
vár nom,  amíg  tu dok  már  annyit,
hogy se gí te ni tud jak…
– Ste ve Nel son mi re volt kí ván csi

a mun ká tok kal kap cso lat ban?
– A ta pasz ta la ta ink ra. Nem csak el -

len őriz ni jött, ha nem – mi vel most
az el ső négy ame ri kai ön kén tes dol -
go zik Ma gyar or szá gon – lát ni akar -
ta,  hogy  tu dunk-e  se gí te ni,  van-e
ér tel me a mun kánk nak. Én úgy lá -
tom, hogy igen, sőt töb ben is el kel -
nénk itt.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Amerikaikapcsolat

Mint  la punk  múlt  he ti  szá má nak
cím lap ján rö vi den már hí rül ad tuk,
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus  Ta ná csa  (ME ÖT)  fő tit ká rá -
nak  meg hí vá sá ra  áp ri lis  8-án  ha -
zánk ba  lá to ga tott  dr. Olav Fyk se
Tve it, az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
(EVT) fő tit ká ra (ké pün kön).Há rom -
na pos prog ram já nak egyik el ső ál lo -
má sa ként Gáncs Pé ter, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -
pö ke  fo gad ta hi va ta lá ban a nor vég
evan gé li kus lel készt, akit ma gyar or -
szá gi út já ra el kí sért a gen fi szék he lyű
vi lág szer ve zet egyik tit ká ra, dr. Da -
ni el Bu da ro mán or to dox pap is.

Bu da pes ti tar tóz ko dá sa so rán Olav
Fyk se  Tve it  szá mos  ma gas  ran gú
egy há zi és ál la mi ve ze tő vel ta lál ko -
zott. Töb bek kö zött fo gad ta őt Or bán
Vik tor kor mány fő, Ba log Zol tán em -
be ri erő for rás-mi nisz ter,  Höl vé nyi
György egy há zi,  ci vil  és  tár sa dal mi
kap cso la to kért  fe le lős  ál lam tit kár,
Né meth Zsolt, a Kül ügy mi nisz té ri um
par la men ti ügye kért fe le lős ál lam tit -
ká ra, dr. La tor cai Já nos, a Par la ment
al el nö ke és Har rach Pé ter, a KDNP
par la men ti frak ci ó já nak ve ze tő je.
Az egy há zi ve ze tők kö zül ta lál ko -

zott dr. Er dő Pé ter bí bo ros sal, esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek kel, va la mint dr.
Bölcs kei Gusz táv püs pök kel, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi -
na tá nak lel ké szi el nö ké vel, Papp Já -
nos sal, a  Ma gyar or szá gi  Bap tis ta
Egy ház el nö ké vel, Cser nák Ist ván nal,
a Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház
szu per in ten den sé vel és az egye te mi
lel kész sé gek ke resz tény di ák ja i val is.
Az EVT  fő tit ká ra  áp ri lis  9-én –

Öku me ni kus ki hí vá sok a kö vet ke ző
év ti zed ben cím mel – elő adást tar tott
a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csá nak köz pont já ban. A
kedd es ti al kal mat ál ló fo ga dás zár ta,
me lyen az Evan gé li kus.hu ri por te ré -
nek le he tő sé ge nyílt in ter jút ké szí te -
ni. (Egy há zi hon la punk stáb ja egyéb -
ként Olav  Fyk se Tve it  elő adá sát  is
rög zí tet te,  s  ez  –  im már  ma gyar
szink ron nal is – szin tén meg te kint -
he tő a vi lág há lón.) 

Az aláb bi ak ban – be tű hí ven –
Hor váth-Bol la Zsu zsan na exk lu zív
in ter jú ját kö zöl jük az Evan gé li kus.hu
ol dal ról.

– Az 1950-es évek kö ze pe óta nem
lá to ga tott el Ma gyar or szág ra az Egy -
há zak Vi lág ta ná csá nak fő tit ká ra.
Ho gyan ke rült még is sor ar ra, hogy
Ön most el jött hoz zánk?
– Dr. Fischl Vil mos tól meg hí vást

kap tam, hogy részt ve gyek az it te ni
70. év for du ló meg ün nep lé sé ben. Na -
gyon ér de kel az, hogy a ma gyar or szá -
gi  egy há zak  ho gyan  fej lőd nek,  és
sze ret ném a kap cso la to kat ezek kel az
egy há zak kal a to váb bi ak ban meg is
erő sí te ni. Ezért az tán szí ve sen fo gad -
tam ezt a meg hí vást és a le he tő sé get,
hogy ide jö he tek.

– Sok egy há zi ve ze tő vel és po li ti -
kus sal ta lál ko zott. Mi lyen be nyo -
má so kat szer zett?
–  Elő ször  is Ma gyar or szág  több

mint  húsz  év vel  a  rend szer vál tás
után van, és a le he tő sé gek meg van nak
ar ra, hogy egy há zak ként mű köd je nek
egy nyi tott tár sa da lom ban, a re a li tá -
sok új ra ér té ke lé se még is na gyon ne -
héz. Má sod sor ban pe dig ér te sül tem
ar ról, hogy az egy ház és ál lam kö zötti
vi szo nyo kat meg pró bál ják re vi de ál -
ni. Ezt a ja vas la tot na gyon ér de kes nek
ta lá lom, be szél nek er ről, és meg pró -
bál ják a nem zet tag ja i nak ol da lá ról a
val lás és az egy há zak el is mer te té sét
el ér ni, anél kül, hogy a val lá si kö zös -
sé gek kö zött meg kü lön böz te tést ten -
né nek. Hi szen ezek nek azo nos jo ga -
ik nak és azo nos tá mo ga tá suk nak is
kell len ni ük. Har mad szor pe dig úgy
ta lá lom,  hogy  itt  az  öku me ni kus
mun ka na gyon erős, élénk öku me ni -
kus vi szo nyok, kap cso la tok van nak,
és ezt na gyon ins pi rá ló nak és bá to rí -
tó nak tar tom.

– Nem ré gi ben az egy há zak kal
kap cso lat ban par la men ti dön tés szü -
le tett. Eb ben a kér dés ben si ke rült
tá jé ko zód nia?
– Fi gye lem mel kí sér tem azt a pár -

be szé det, amely a re vi de ált egy ház ügyi
tör vénnyel  kap cso lat ban  folyt.  Úgy
gon do lom, hogy fon tos az, hogy az
egy há zak és az ál lam kö zöt ti vi szo nyo -
kat jól sza bá lyoz zák, hogy a nyil vá no -
san is el fo ga dott egy há za kat azo nos
bá nás mód ban  ré sze sít sék,  és  hogy
ér tel mes  kri té ri u mo kat  szab ja nak
meg és fej lessze nek ki a val lá si kö zös -
sé gek szá má ra. Meg tu dom ér te ni en -
nek a ja vas lat nak a lo gi ká ját, és re mé -
lem, hogy rész le te i ben is fel fog ják ezt
dol goz ni, hogy va ló ban jó le he tő sé get
biz to sít son az ál lam és egy há zak kö -
zöt ti  to váb bi  vi szo nyok ki épí té sé re.

– Nem so ká ra ün ne pel jük a re for -
má ció 500. év for du ló ját. Ho gyan ké szül
er re az Egy há zak Vi lág ta ná csa?
– A lu the rá nus egy há zak elő ké szü -

le te i ről fo lya ma to san ér te sü lünk, és
re mél jük, hogy ez az al ka lom öku me -
ni kus meg moz du lást is je lent majd.
Fon tos,  hogy  el is mer jük  egy mást
egy ház ként, és er re az el múlt 500 év -
re ne csak az egy ház sza ka dás tra gé -
di á ja ként te kint sünk, ha nem az evan -
gé li um új ér tel me zé se ként is ün ne -
pel jük ezt az al kal mat. Az öku me ni -
kus pár be szé dek egy ér tel mű en meg -
mu tat ták,  hogy  a  ró mai  ka to li kus
egy ház ban is el is me rik Lu ther teo ló -
gi ai mun kás sá gát ab ban az ér te lem -
ben, hogy ő va ló ban az egy ház ta ní -
tó ja  volt,  és  azon  mun kál ko dott,
hogy  az  evan gé li u mot  az  em be rek
job ban meg ért sék. Re mé lem, hogy ez
az 500 éves ün nep ség nem győ zel mi
ün nep lesz, ha nem sok kal in kább kö -
zös imád ság ar ra néz vést, hogy Is ten
a mi ko runk ban is ké pes az egy há za -
kat meg újí ta ni és meg re for mál ni.

– Idén lesz az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá nak nagy gyű lé se Bu san ban, Ko re -
á ban. Épp a na pok ban ol vas tam az Ön
nyi lat ko za tát, amely ar ról szólt: a je -
len le gi szi tu á ci ó ban le het sé ges, hogy át
kell gon dol ni uk a nagy gyű lés hely szí -
nét. Ha a há bo rús hely zet fo ko zó dik,
ak kor is meg tart ják a ta lál ko zót?
– Nem tu dok hi po te ti kus kér dé -

sek re egy ér tel mű en vá la szol ni. Amit
most tu dunk, az az, hogy az elő ké -
szü le te ket to vább vé gez zük. Na gyon
fon tos, hogy ez a nagy gyű lés lét re jöj -
jön Ko re á ban. Imád ko zunk az egy -
há za kért,  az  em be re kért  Észak-  és
Dél-Ko re á ban, hogy jobb hely zet ben
él je nek, és no vem ber ben jobb hely -
zet ben le gye nek.

d For rás: Evan gé li kus.hu
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Steve Nelsonnak (középen szemüvegben) Györfi Mihály nyírtelki lelkész mutatja
be a Luther marketre termelő – hátrányos helyzetben élőket foglalkoztató –
„evangélikus mintagazdaságot”

b AzELCA(EvangelicalLutheranChurchinAmerica–AmerikaiEvan-
gélikus-LutheránusEgyház)azUSAhetediklegnépesebbfelekezeté-
nekhíveittömöríti,ésígyazÚjviláglutheránusegyházaiközül–há-
romevangélikusegyház1988.éviegyesüléseóta–alegnagyobb.Az
elmúlthétenachicagóiszékhelyűegyházGlobálisSzolgálatánakigaz-
gatója,SteveNelson látogatotthazánkba,közelebbről:Nyíregyházá-
ra.Magyarországilátogatásánakközpontihelyszínemárcsakazért
semvoltvéletlen,mertkétamerikaiönkéntesmártavalynyárótadol-
gozikaszabolcsimegyeszékhelyen,illetveaközeliNyírtelken.Akét
ifjúminnesotaihölgyegyike,AshleyDebilzen anyírtelekiFiladelfia
gyülekezetben,mígKristenWall aNyíregyháza-KertvárosiÁgostai
HitvallásúEvangélikusEgyházintézményeibenvégzimissziósmun-
káját.Agyülekezetekben,valamintaszociálisintézményekbenfolyó
munkávalismerkedőSteveNelsonnalazEvangélikusRomaSzakkol-
légiumbantettlátogatásasoránbeszélgettünk.



„Tár já tok ke ze i tek az élő Is ten fe lé!”
–  vissz hang zott  a  bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má nak
fa lai kö zött a jól is mert if jú sá gi ének -
ben a nap mot tó ja, ame lyet a fi a ta lok
áll va, az ott meg ta nult kéz moz du la -
tok kal kí sér tek. 

Grend orf-Ba logh Me lin da lel kész–
fő szer ve ző  kö szön té se,  va la mint
Kecz kó Pál és Kecz kó Szil via he lyi lel -
ké szek kö zös áhí ta ta után Fű ke Sza -
bolcs gal ga gu tai lel ki pász tor tar tott
elő adást. 
A vég re ta va szi, nap sü té ses áp ri -

lis 13-i szom ba ton több mint két száz
fi a tal gyűlt össze az Észa ki Egy ház -
ke rü let if jú sá gi nap ján, ame lyen ke -
ze i ket nem csak Is ten fe lé tár hat ták,
ha nem works ho po kon is hasz nál hat -

ták, kéz mű ves-fog lal ko zá so kon vagy
ép pen  tár sas já té kok ban.  Ezen kí vül
meg hall gat hat ták a bu da hegy vi dé ki
ifi ze ne ka rát, ját szott a Lar ge Room
ze ne kar  is,  és  éne kelt  a  Boyz less
Voice női ka ma ra együt tes. A Lar ge
Room jó vol tá ból a vál lal ko zó szel le -
mű if jú sá gi cso por tok rap da lok for -
má já ban is meg fo gal maz hat ták él mé -
nye i ket a nap pal kap cso lat ban.
Éhe sen sem ma radt sen ki, er ről a

szer ve zők  több mint  száz  piz zá val
gon dos kod tak. A mor zsa sze dés so -
rán az után min den ki meg te kint het -
te, il let ve -hall hat ta az el ké szült al ko -
tá so kat. A részt ve vő ket a prog ram vé -
gén Ben ce Im re bu dai es pe res bo csá -
tot ta út ra ál dás sal. 

g Sza lay And rea

Ifjúészakikezeknapja

Evangélikus Élet 2013. április 21. f evangélikus élet

– Ki től szár ma zik a Bé ké si Qu ad -
ri ga meg ren de zé sé nek öt le te?

– Gáncs Pé ter püs pök úr szor gal -
maz ta  a  me gye  négy  evan gé li kus
gim ná zi u má nak  össze fo gá sát.  A
sport ta lál ko zó öt le te vé gül is az én fe -
jem ben  szü le tett meg. Örö möm re
szol gál, hogy a töb bi há rom – te hát
a bé kés csa bai, az oros há zi és a szar -
va si  –  in téz mény  rög tön  lel ke sen
fo gad ta a kez de mé nye zést. 

– Mi lyen sport ágak ban folyt a
ver sen gés?
–  Kez det től  csa pat ver se nyek ben

gon dol kod tunk, így fiú kis pá lyás fo ci,

lány- és fiúko sár lab da, va la mint ve gyes
röp lab da  ver seny szá mok ban  zaj lot -
tak a mér kő zé sek. Va la mennyi gim ná -
zi um min den szám ban in dí tott csa pa -
tot.  A  ti zen hat  csa pat ban  össze sen
száz negy ven di ák spor tolt ezen a csü -
tör tök dél utá non. A mér kő zé sek nek sa -
ját is ko lánk sport pá lyá ja és tor na ter me,
va la mint a szom szé dos kis tér sé gi ál ta -
lá nos is ko la tor na ter me adott ott hont. 

– Mi lyen ered mé nyek szü let tek?
–  Min den  szám ban  hir det tünk

győz test, az össze sí tés alap ján pe dig
ván dor ser le get ad tunk át. Röp lab dá -
ban a szar va si Vaj da Pé ter Evan gé li kus
Gim ná zi um nyert, a töb bi szám ban
mi, há zi gaz dák, vagy is a Me ző be ré nyi
Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi -
um és Kol lé gi um – meg előz ve a Bé kés -
csa bai Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű -
vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és
Alap fo kú  Mű vé szet ok ta tá si  In téz -
mény csa pa tát. Az össze sí tés ben te hát
a  me ző be ré nyi e ké  a  si ker,  hely ben
ma rad egy évig a ván dor ser leg is. A dí -
ja kat a püs pök és Ra dos né Len gyel An -
na egy ház ke rü le ti  fel ügye lő ad ta át,
akik  vé gig iz gul ták  a  ver se nye ket.
Gáncs Pé ter a meg nyi tón igei lel ke sí -
tés sel is szol gált.

– Ter ve zik-e, hogy a jö vő ben éven -
te meg ren de zik a Bé ké si Qu ad ri gát?

– Be val lot tan ha gyo mány te rem tő
szán dék kal hív tuk össze a fi a ta lo kat,
és va ló ban az a terv, hogy min den év -
ben más-más evan gé li kus gim ná zi -
um lát ja ven dé gül a má sik hár mat.
Na gyon örü lök, hogy iga zán fel sza -
ba dult lég kö rű, jól si ke rült ta lál ko zó
volt a mos ta ni, ami ről ta ná rok és di -
á kok, no meg a lel kes szur ko lók biz -
to san so ká ig be szél nek majd. 

– Mi volt a leg főbb cél ja a ren dez -
vény nek?
– A cél a kö zös ségépí té s volt egy

olyan me gyé ben, ahol né hány hó nap -
ja négy evan gé li kus gim ná zi um él és
dol go zik egy más mel lett. A bé kés csa -
bai  és az oros há zi na gyobb múl tú,
míg a má sik ket tő csak most lé pett be
az evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek
nagy  csa lád já ba.  Ezért  kel lett  ez  a
kap cso lat fel vé tel egy iga zán jó han -
gu la tú sport ta lál ko zón.

g Szeg fű Ka ta lin

Otthontartottákaserleget
A négy Bé kés me gyei lutheránus gim ná zi um sport ta lál ko zó ja

b Békésmegyébentavalyszeptemberótanégyevangélikusgimnázium-
banfolyikatanítás.Azintézményeksportkedvelődiákjainakanapok-
banlehetőségüknyíltatalálkozásraésaversengésre:április11-énelső
alkalommalrendeztékmegaBékésmegyeievangélikusgimnáziumok
sporttalálkozóját.ABékésiQuadrigáról azötletgazdát,arendezvény-
nekhelyetadóMezőberényiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumés
Kollégiumiskolalelkészét,GyőriGáborDávidot kérdeztük.

Az is ko lák év fo lya mon ként és tan tár -
gyan ként egy ta nu ló val ne vez tek az idei,
áp ri lis  13-i  ver seny re  is.  A  ko ráb bi
évek hez ké pest sok kal több – ti zen hét
– evan gé li kus is ko la száz húsz di ák ja ta -
lál ko zott Bony há don, hogy össze mér -
jék tu dá su kat. A szer ve zők po zi tí van ér -
té kel ték, hogy az újon nan evan gé li kus
egy há zi  fenn tar tás ba  ke rült  is ko lák
kö zül is so kan ne vez tek a ver seny re.
A meg nyi tó után a di á kok elő ször fel -

adat la po kat ol dot tak meg. Ez alatt Hor -
váth Lú cia, a sop ro ni Ber zse nyi Dá ni -
el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um
ké mia–fi zi ka sza kos ta ná ra Mitegyünk,
hogy jók le gyünk?, Ku rucz Ádám, a lí -
ce um 11. év fo lya mos di ák ja – a 2012. év
if jú ter mé szet fo tó sa – pe dig Csen des va -
dá szat cím mel tar tott rend kí vül ér de -
kes elő adást a kí sé rő ta ná rok szá má ra. 
Az  el mé le ti  fel ada tok  meg ol dá sa

után a di á kok gya kor lat ban is ver seng -
tek,  év fo lya mon ként  kü lön bö ző  kí -
sér le te ket vé gez tek.
Mi köz ben a ta ná rok a fel ada to kat ja -

ví tot ták, a di á kok is meg hall gat hat ták
Ku rucz Ádá mot,  il let ve  a  bony há di
gim ná zi um ta nu ló já nak, Hi das And -
rás nak A Völgy sé gi-pa tak víz mi nő sé -
gé nek vizs gá la ta cí mű elő adá sát.
A  ver seny komp le xi tá sát mu tat ja,

hogy az utol só for du ló ban a csa pa tok -

nak  la kó he lyük  leg ége tőbb  kör nye -
zet vé del mi prob lé má ját és an nak meg -
ol dá si le he tő sé ge it kel lett be mu tat ni -
uk há rom perc ben. Ez az elem szí ne -
sí tet te a prog ra mot, hi szen a ver seny -
zők  köz ben  job ban meg is mer het ték
egy mást. A be mu ta tó mű fa ja kö tet len
volt: je le net, élő kép, ve tí tett ké pes elő -
adás is le he tett. Ezek mind egyi ké vel él -
tek a részt ve vő di á kok. 
A meg hí vott szak ér tő zsű ri a szak -

sze rű ség mel lett a kre a ti vi tást is ér té -
kel te. Ezt a for du lót a szar va si Ben ka
Gyu la  Evan gé li kus  Ál ta lá nos  is ko la
csa pa ta nyer te. 
Bio ló gi á ból és ké mi á ból is év fo lya -

mon ként ju tal maz ták a he lye zet te ket.
(A  ta nu lók  ered mé nyei,  va la mint  a
ver se nyen ké szült fény ké pek az is ko -
la hon lap ján meg te kint he tők.) 
Az  is ko lák kö zöt ti  ver seny ben a

há zi gaz da Pe tő fi-gim ná zi um ér te el
az el ső, a De ák té ri gim ná zi um a má -
so dik, a bé kés csa bai gim ná zi um pe -
dig a har ma dik he lye zést. 
A bony há di  in téz mény ké mia és

bio ló gia  sza kos  ta ná rai  min dent
meg tet tek a ver seny si ke res le bo nyo -
lí tá sa ér de ké ben. 

g Győry né Timár Hen ri et te
ter mé szet tu do má nyi 

tan tárgy gon do zó

Természettudományos
versengés

Bonyhádon ve tél ke dtek az evan gé li kus is ko lások 

b ASzent-GyörgyiAlberttermészettudományiversenynekidénaBony-
hádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumadottotthont.AGyőry-
néTimárHenriette természettudományitantárgygondozóalapította
vetélkedőtazevangélikusiskoláktanulóiszámáraelőször2007-ben
Győrbenrendeztékmeg,majd2009-benazaszódiPetőfi-gimnázium-
ban,2011-benBudapesten,aDeákTériEvangélikusGimnáziumban
zajlottamegmérettetésbiológiaéskémiatantárgyból.
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A  Kö LT é s Z E T  L A p j A I

–  Azok  a  ver sek  fon to sak  szá -
mom ra, ame lyek ben ott rej te zik az
al ko tó, az Is ten és én. Eb ben a há rom
szál ból font tel jes ség ben tu -
dom  csak  iga zi  át élés sel-
meg ér tés sel jól érez ni ma ga -
mat.  Ha  vissza em lék szem
fi a tal ko rom ra,  óha tat la nul
elő ször sze rel mes ver sek jut -
nak eszem be. A kö zép is ko -
lá ban szin te egy más ra li ci tál -
va hoz tuk reg ge len te a kö te -
te ket,  ame lyek ből  be csen -
ge tés  előtt  él vez ked ve  ol -
vas tunk egy más nak. A leg -
ked ve seb bek ből mind egyik
lány nak volt egy fü zet be írt
sa ját vers gyűj te mé nye – em -
lé ke zett Hall ga tó né Haj nal
Ju dit.
Ezek ben a zsen dü lő évek -

ben,  ami kor  az  em ber nek
már volt pár ja, mind egyik
köl te mény ben ott lát ta őt.
Így Pi linsz ky Já nos Azt hi -
szem cí mű  ver sé ben  is,
amely azért is na gyon ked -
ves, mert a fér jem el ső aján -
dé ka  egy  Pi linsz ky-kö tet
volt. Na gyon meg nőt tek az
esé lyei ná lam ez zel, fel néz -
tem rá, hogy egy ti zen nyolc
éves  fiú  ilyet  ol vas:  „Azt  hi szem,
hogy sze ret lek; / le húnyt szem mel
sí rok azon, hogy élsz. / De lát ha tod,
az is te nek, / a por, meg az idő / még -
is oly sú lyos buc ká kat emel / kö zéd-
kö zém, / hogy oly kor el fog a / sze -
re tet tér iszo nya és / ki csi nyes ag go -
dal ma.” 
Azt  már  csak  ké sőbb  ér tet tem

meg, hogy eb ben a vers ben a sze rel -
men túl ott az Is ten is, ahogy a nyí -
ló, il la tos kert ben is. Ez su gár zik a ke -
vés bé  is mert,  de  ál ta lam  na gyon
sze re tett  köl tő, Ve csey Kiss Má ria
Még min dig cí mű köl te mé nyé ből is:
„Még  min dig  fel boly dul  ben nem
min den, / ha itt van a ta vasz, / s a
ker tek alatt el ha lad va / bu ta kis vi -
rá gok őr jí tő il la ta meg csap. / Még
min dig va la mi sej tel mes áhí tat…”
Egye te mis ta ko rom óta sze re tem

Goe the ver se it, ezek kö zül is nagy
ked venc az Ezer alak ba rej tőz hetsz,
amely  így kez dő dik:  „Ezer alak ba
rej tőz hetsz előt tem, / Csu pa-Ked -
ves ség, lá tom, mind te vagy; / fut -
hatsz, cso dák va rázs fáty lá ba szőt -
ten,  /  s Csu pa-Je len,  lá tom, hogy
mer re vagy.” 
Ha son ló an ré gi vers tár sam Ril ke

Sze rel mes da la, amely né met ere -
de ti ben is, Kosz to lá nyi for dí tá sá ban
is  cso dá la tos  har mó nia:  „Mi lyen
hang szer re von ták szí ve in ket? / S
mi lyen já té kos tart ke zé be min ket?
/ Ó, égi dal.”
Fon tos él mény Hall ga tó né Haj -

nal  Ju dit  éle té ben  az  anya ság  is,
ame lyet vé le mé nye sze rint leg cso -
dá la to sab ban Rat kó Jó zsef Zsol tár cí -
mű ver se emel égi ma gas ság ba.
– Az még kü lön le ge seb bé te szi ezt

a köl te ményt, hogy a köl tő lá nya, Éva
kol lé gám. Olyan bá tor gon do lat így
ír ni az anyák ról, a meg fe szí tett hez fel -
emel ni az anya sá got, be le he lyez ni az
is te ni vég te len ség be, tö ké le tes ség be,
olyan bá tor gon do lat, amely szin te

pá rat lan  a  ma gyar  iro da lom ban.
Ugyan más mi att,  de Rat kó  Jó zsef
Úgy él ni, mint a fák cí mű ver se  is

ked ves szá mom ra. Cso dás val lo más
a helyt ál lás ról, az em be ri tar tás ról, a
gyö ke rek ről, ar ról, hogy mi ként ér -
de mes él nünk: „Úgy él ni, mint a fák,
igen. / Mun ká ban szün te len. / Ter -
mést ne vel ni, bár mi lyen ki csit, / óv -
ni, míg meg íze se dik. / Áll ni, túl él ni
ök le lő vi hart, / vissza üt ve is! S ki nő -
ni a bajt. / Év ről év re újabb rü gyek -
kel, / sír mé lyig nyú ló gyö ke rek kel…” 
Igen, kell, hogy le gye nek gyö ke rek,

és  kell,  hogy  azok  vas ta god ja nak,
kell,  hogy  le gyen  ha zánk!  Fő ként
olyan  vi lág ban,  ahol  em be ri  kap -
cso la ta ink inog nak, a hű ség, a tisz tes -
ség, a sze re tet, az ál lan dó ság mint ér -

ték kop ni lát szik. Ha már a ha za szó -
ba jött, Ká nyá di Sán dor egy négy so -
ro sa ju tott eszem be: nyel vi bra vúr ar -
ról az erő ről, amely pél dá ul az er dé -
lyi ma gyar ság meg ma ra dá sá nak zá -
lo ga volt a ne héz év ti ze dek ben, de az
ma is. Játsz va ma gya rul: „aki meg ért
/ s meg ér tet / egy né pet / meg él tet”. 
Egé szen más han gon szól a ha za -

fi ság ról, a szü lő föld irán ti sze re tet ről
Ká nyá di a Mi kor szü lő föld je ha tá rát
meg pil lant ja cí mű ver sé ben: „a szí -
vem ko lum busz ár boc ko sár ból / ki -
ál tó mat ró za mi kor / idá ig ér ke zem
/ min den más táj csak óce án / ez itt
a föld / a föld ne kem”.
Vissza gon dol va még Pi linsz kyre,

óri á si él mény volt szá mom ra Ká nyá -
di Sán dor El ma radt ta lál ko zás Pi -
linsz ky Já nos sal cí mű re me ke. Su gár -
zik be lő le, ahogy meg érez te a köl tő -

társ zse ni a li tá sát, su gár zik
be lő le az a vég te len tisz te let
és sze re tet, ame lyet irán ta
ér zett. Il let ve an nak be val -
lá sa, ami az iga zán na gyok
sa ját ja,  hogy  „én  egy  va -
gyok a ki csik kö zül”: „egy -
szer már majd nem si ke rült
/ egyik vers so rod csu ha kö -
te lén / mint az ar tis ták nak
a  tra pé zig  /  föl jut nom  de
lát tam hogy te a / meg vál -
tás las sacs kán két ezer / év
óta  egy re  hú zó dó  zű rös  /
utó mun ká la ta i val vagy el- /
fog lal va sze mér me sen és /
meg ér tő tisz te let tel vissza-
/ eresz ked tem a po rond ra”.
Ez iga zi alá zat!
Hall ga tó né Haj nal  Ju dit

meg ha tá ro zó  út mu ta tás -
ként dé del get ma gá ban két
egy más ra  „rí me lő”  ver set:
Dsi da  Je nő től  a  Te kin tet
nél kült és Ba bits Mi hály tól
a Jobb és balt.
– Dsi da ezt „pa ran csol ja”:

„…mon do gat ni kell / a fel -
leb bez he tet len,  /  szik la ke -

mény, / erő sí tő, / vi gasz ta ló / igét: /
Krisz tus nak és Pi lá tus nak, / fa ri ze u -
sok nak  és  vá mo sok nak,  /  zsi dók -
nak és ró ma i ak nak / egy for mán szol -
gál ni / nem le het.” 
Ugyan ez a gon do lat szó lal meg Ba -

bits nál is: „S tán / ilyen báb va gyok
én is – de a bá bot / drót jai tart ják; s
tud já tok  meg,  iz mos  /  drót ja i mat
nem két fe lül ről / rán gat ják, ha nem
Va la ki fö lül ről / iga zít ja / ki mond ha -
tat lan uj jal.” 
Ez  a  két  vers  szá mom ra  zsi nór -

mér ték, egy mást erő sí tő két üze net.
Mind ket tő ar ra biz tat, hogy ne hi á -
nyoz zon éle tünk ből a ma kacs, meg -
fel leb bez he tet len, szen ve dé lyes ér -
ték rend vál la lás, ami a jö vőn ket je -
len ti. 
A vers sé ta  vé gén még Amb rus

La jos ko ron di köl tő Üze net Győr be
cí mű ver sé ből idéz nék, amely ba rá ti
kap cso la tunk egyik meg nyil vá nu lá -
sa.  Ne künk,  a  Pé ter fy-is ko lá nak
író dott,  azért  is  kü lö nö sen  ked -
ves. Így zá rul: „Csak a szü lő föld ről,
jó ban / és rossz ban, öröm ben és bá -
nat ban,  /  hogy  le gyen,  ahon nan
el men ni, / le gyen, aho vá vissza tér -
ni, / ér tel me le gyen ott hon ma rad -
ni, / s ahol egy más ra ta lál ha tunk: /
az le gyen.” 

Nagy Gás pár a má sik köl tő, aki
szin tén több ször meg tisz tel te is ko -
lán kat  lá to ga tá sá val,  vers sel,  aki
helyt ál lá sá val so kak nak adott hi tet,
tar tást. Min dig meg ren dül ten ol va -
som  ver se it,  köz tük  a  Be lá tást:
„Nem le het a vi lá got Is ten nél kül
föl ne vel ni / nem le het a vi lá got Is ten
nél kül meg ér te ni / nem le het a vi lá -
got Is ten nél kül szó ra bír ni / il let ve
le het / csak az olyan ré mült ma gán -
ka land / me lyet a két ség be esés kor -
má nyoz / s vég ki me ne te le fö löt tébb
két sé ges”. Ezek után már nem le het
mit mon da ni!

g Gülch Csa ba

Háromszálbólfontteljesség

Rat kó Jó zsef

Zsoltár
Az anyák hal ha tat la nok,
csak tes tet, ar cot, ala kot
vál ta nak; egyet len ha lott
sincs kö zü lük; fi a ta lok,
mint az idő.
Új ra szü let nek
min den gye rek kel; meg ölet nek
min den ha lot tal – har mad nap ra
föl tá mad nak, mi re vir rad na.
Adas sék ne kik gyö nyö rű ség,
sze rel mü kért örö kös hű ség,
s adas sék könny is, hogy ki bír ják
a vi lág össze gyűj tött kín ját.

b Kamaszkoraótaszintemindennapikenyereavers.MikéntaBibliában,
kérdéseireválasztkedvesköltőinekgondolataibanistalál.Hallgató-
néHajnalJuditmatematika–németnyelvésirodalomszakostanár,a
győriPéterfySándorEvangélikusOktatásiKözpontigazgatója–sok
másmellett–arrólmesélt,mikéntrímelegymásralelkébenDsida és
Babits, ésmitőlváltszámáraegy-egyversükzsinórmértékké.
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A  kol lé gi um  kö ze lé ben  egy  ker tes
ház hoz köt he tő Jé kely bon ta ko zó köl -
té sze té nek táp lá ló kör nye ze te. „Min -
den itt van, mi örök kön-örök…” – ír -
ta az Álom a Sé ta tér ről cí mű ver sé ben.
1929-től, csa lád já nak Ma gyar or szág -
ra köl tö zé se után a bu da pes ti Ló nyay
ut cai re for má tus gim ná zi um ban ta -
nult,  majd  a  bu da pes ti  egye te men
ma gyar–fran cia sza kon vég zett.
Mond hat ni, in nen da tá ló dik éle té -

nek ket tős sé ge: Óbu da és Ko lozs vár
nem szű nő em lé kei, ódon-szép há zak
és er dé lyi fe nyő er dők, Ró ma és Pá rizs
cso dái, az em be ri élet tö ré keny sé gé -
nek fáj dal ma.
Dol go zott fá rad ha tat la nul: ver sek,

el be szé lé sek, me se já té kok ke rül tek ki
ke ze  alól.  Dan te-,  Ra ci ne-,  Shakes -
peare-for dí tá sok; Goe the Fa ust já nak
el ső  ré sze,  Szé che nyi né met  nyel vű
Nap ló já nakma gya rí tá sa. Esszé i ben er -
dé lyi író tár sa i ról és ba rá ta i ról (Kós Ká -
roly, Kuncz Ala dár, Mak kai Sán dor,
Re mé nyik Sán dor, Ta má si Áron, Dsi -
da Je nő)  raj zolt  sze re tet tel jes ké pet. 
Az írás sze rel mét édes ap ja ol tot ta

be lé, aho gyan a min dig tün dök lő nagy -
enye di tá jét is. Az ízes be szé det, ne vet -
te tő tré fát, a ter mé szet gyó gyí tó csönd -
jét. Ezért lát ják ma is az em lé ke zők hor -
gász bot tal  a  ke zé ben,  sí ba kancs ban
vissza tér ni kar csú fér fi alak ját.
„A nagy éne ke sek arany hang ja az övé

– ír ta Ne mes Nagy Ág nes–, egy szer re
át tet sző  és  tes tes,  fá tyo los  és  édes,
mint ha az észa ki dal lam szól na dé li ba -
ri ton han gon. Jé kely Zol tán köl tői aro -
má ja ha son lít ha tat lan; az  ilyen zöld-
arany íz rit ka ná lunk, ta lán nincs is több,
ta lán nem is lesz.” Vagy lesz, van is örök -
ké – őál ta la –, foly ta tom a ke se rű so -
ro kat. Hi szen nem ze dé ké nek nem egy
tag ja hullt a fe le dés be: Ró nay György,
Ta káts Gyu la, Kál no ky Lász lóne vét alig
hal la ni, egye dül Weö res Sán dorélet mű -
ve lo bog nem szű nő fénnyel.

Né zem  a  köl tő  töp ren gő  ar cát.
Re dő szab dalt  hom lo ka  mö gött  az
élet  fél té se! Az er dé lyi  rő zse gyűj tő
sze gé nyek vi gasz ta ló so rai, Ka lo ta -
szeg ve szen dő ér té kei, a las san Is te -
né lett temp lo mok dőlt tor nyai… A
bol dog gye rek ko ri tá jak el vesz té sét is
föl pa na szol ta, a he gyi pa ta kok el tűnt
piszt rán go sa it, az ár nyék ká lett köl -
tő tár sa kat. De fe ke te gyásszal be vont
so ra i ban, ha lál ver se i ben is ott buj kál
a re mény, az élet szép sé gé nek a ki -
mon dá sa. 
Jé kely Zol tán az élet és ha lál gyöt -

rel mes ví vó dá sá nak a köl tő je, a koz mi -
kus tel jes ség éne ke se. Vá lo ga tott ver -
se i nek kö tet cí mé vel (Az idő sár kány -
hoz, 1975): az idő sár kánnyal vi as ko dó
fér fi, aki so ha nem ad ta meg ma gát, s
nagy lo bo gá sú köl té sze té vel győ zel me -
ket is ki csi kart.
Ré gi er dé lyi est ké pe i vel fe je zem be

em lé ke zé se met.  Fe le sé ge,  a  vers -
mon dó  fe je de lem  asszony,  Jan csó
Ad ri enne idéz te az apát és a fi át. A
hall ga tó ság – zsú fo lá sig te le a te rem
– a vé gén már csak egy Jé kely-ver set
várt: A ma ros szent im rei temp lom ban
fá jó-zsol tá ros so ra it.
És a mély csönd ben föl zeng tek a

szét szó ra tott  ma gya ro kért  ki ál tó
mon da tok: „Fe jünk re por hull, ré gi
va ko lat, / így éne kel jük a drá ga Si ont;
/ egér fut ká ro zik a pad alatt / s od -
vá ból egy-egy vén ku vik ki ront. / Tí -
zen va gyunk: ez a gyü le ke zet, / a ti -
zen egye dik ma ga a pap, / de éne ke -
lünk mi szá zak he lyett, / hogy hull
be lé a por s a va ko lat, / a hi u ban a de -
ne vér ri ad / s egy-egy szu vas ge ren -
da meg la zul: / ti zen egye di künk az ár -
va pap, / ti zen ket te di künk ma ga az
Úr. / Így éne ke lünk mi, pár meg ma -
radt / – azt bün te ti, akit sze ret az Úr
–, / s ve lünk da lol nak a pad ló alatt,
/ ki ket ki ir tott az idő ga zul.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Nemmúlóerdélyisebek
Jé kely Zol tán szü le té sé nek szá za dik év for du ló já ra

b Kimondomnevét,ésakülönös
csodajuteszembe:kétjelesköl-
tőegycsaládban.Apaésfia.Jé-
kelyZoltán 1913. április 24-én
született Nagyenyeden, ahol
édesapja a nagy múltú refor-
mátus Bethlen-kollégiumnak
voltatanára.ÁprilyLajos azer-
délyimagyarirodalomhalksza-
vúpoétája,finomszövésűversek
írója1909-benkezdetttanítani,
ekkor lépett át az evangélikus
egyházbólareformátusba,bizo-
nyára Károli Gáspár bibliás
hangjamiatt,Ady titkossugár-
zásúverseihatására…

Dalbanverselő
A ma gyar köl té szet nap ját Jó zsef At ti la szü le tés nap já ra em lé kez ve 1964
óta áp ri lis 11-én ün nep lik szer te a vi lá gon, ahol ma gya rok él nek. Ez al -
ka lom ból ren dezett iro dal mi estet a ko lozs vá ri Já ro si An dor Ke resz tyén
Kul tu rá lis Mű hely és a Col le gi um Lu the ra ni cum a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház püs pök sé gé nek ud va rán le vő Re mé nyik Sán dor
Ga lé ri á ban. 
Iz ga tot tan ér kez tek a ma gyar lí ra ked ve lői Ber tó ti Jo han na Ver sek kö -

zött cí mű elő adó est jé re, ame lyen 20. szá za di, il let ve kor társ köl tők ver sei
hang zot tak el gi tár kí sé ret tel. Az elő adó hang ja meg moz dí tot ta a szí ve -
ket, a ver sek a dal lam ál tal szárny ra kel tek, és el ju tot tak a hall ga tók lel -
ké ig. Min den ki el mond hat ta, hogy a köl té szet nek szen telt egy óra a cso -
dá la tos ga lé ri á ban olyan pil la nat volt, ame lyet új ra és új ra át él ni vá gyik
az em ber. Több nyi re já té kos, vi dám hang vé te lű da lok hang zot tak el, sőt
né hány dal ese té ben az elő adó ar ra biz ta tott min den kit, hogy bát ran kap -
cso lód jon be az ének lés be, se gít se n a rím fa ra gás ban. Így az egy be gyűl -
tek egy ki csit „köl tő nek” is érez het ték ma gu kat. A kö zön ség nagy sze -
re tet tel fo gad ta, ami kor az utol só da lok kö zött Ber tó ti Jo han na a sa ját
szer ze mé nyét is elő ad ta. 

g Illyés Sán dor 
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g Dr. Ko rá nyi And rás

„So ha ta lán iro da lom és fi lo zó fia
oly félt ve nem ke rül get ték »a Kor
cent rá lis prob lé má it«, mint ma. Hol -
ott soh se volt tik kad tabb a Szel lem,
el eped ve egy Szó eny hü le té ért. Egy
szó ért, mely mél tó az Ige ne vé re,
amit a gram ma ti ka cse lek vés szó nak
is mond? Ó, nem, nem, az Is ten őriz -
zen! Cse lek vés elég volt, több is az elég -
nél: leg alább ahogy a könyv és pus -
ka szim bó lum ban ér tik – mert azt ol -
va som, hogy ez a gon do lat és cse lek -
vés jel ké pe. Cse le ked tünk – vag dal -
tunk, lö völ döz tünk – össze vissza,
jobb ra és bal ra, min den fé le sza va kat
ki a bál va a sö tét ben. Az a szó soh sem
hi ány zott, ame lyik »tet te ket gyújt«.

De az, ame lyik vi lá gos sá got!”
(Ba bits Mi hály:

Az írás tu dók áru lá sa, 1928)

Ba bits Mi hály kö zel év szá za dos gon -
do la tai  ta lán  ma  is  se gí te nek  ne -
künk  tisz táb ban  lát ni,  de  leg alább
tisz táb ban meg kér dez ni: ki is szá mít
ma ér tel mi sé gi nek? Kü lö nö sen ab ban
a te kin tet ben, hogy ki ket is ke re sünk
az  evan gé li kus  egy ház ban  vagy  a
szé le sebb  ke resz tény ség  kö ré ben,
ami kor ér tel mi sé gi e ket aka runk meg -
szó lí ta ni. Hi szen a ba bit si hely zet le -
írás rá il lik a má ra: ne csak cse lek vést!
Ke res sük  azo kat  a  „Szó kat”,  ame -
lyek  még is  mél tók  az  Ige  ne vé re,
leg alább ab ban az ér te lem ben, hogy
vi lá gos sá got gyúj ta nak!
De ki is len ne az ér tel mi sé gi, akit az

egy ház ban sze ret nénk fel ku tat ni, meg -
szó la lás ra bír ni? Úgy ál ta lá ban és egy -
sze rű en „a dip lo má sok”? Azért ennyi -
re nem pa pír for ma kér dé se az egész!
Hi szen a nagy is ko lai pa pír gyűj tés nek
eb ben az el múlt év ti ze dek ben el bur ján -
zott  ára da tá ban,  kü lön bö ző  szin tű,
rész-, szak- és ki egé szí tő kép zé sek tö -
me gé ben vissza kell kér dez nünk, hogy
a sok hasz nos, ter vez he tő, mun ka erő -
pi ac ra  al kal mas  dip lo ma  bir to ko sai
kö zött az ér tel mi sé gi ha gyo má nyos tü -
ne te és sa já tos sá ga még meg van-e? Az
ugyan is, hogy az ér tel mi sé gi – lel kész
és nem lel kész egy aránt – vi lág lá tó és
em ber ér tő em ber! Szél té ben és hosszá -
ban, egyén ben és kö zös ség ben egy aránt
gon dol ko dó, be le ér ző, hoz zá ér tő em -
ber, aki a ba bit si ér te lem ben is vi lág lá -
tó: sza vá val vi lá gos sá got gyújt.

* * *

S va jon a teo ló gus ér tel mi sé gi-e ma -
nap ság?  Nem  csak  ar ra  gon do lok,
hogy vi lág lá tó és em ber ér tő em ber-e.
Ar ra is. De kí vül ről néz ve is: a teo ló -
gus ré sze se le het-e an nak a kör nek,
amely ről azt tart ják még a nem teo -
ló gu sok is, hogy mon dan dó ja van a vi -
lág ról, az em ber ről és a vi lá gos ság ról?
Nem vált-e a teo ló gia va la mi fé le ki -
egé szí tő mű velt ség gé, azok szá má ra
cím kéz ve, aki ket a val lás és az egy ház
még mé lyeb ben is ér de kel? Hasz nos
hát tér is me ret té, amely jól jö het az ál -
lam igaz ga tás ban, az or vos lás ban, a
pe da gó gi á ban, a pszi cho ló gi á ban, a
szo cio ló gi á ban,  a  kom mu ni ká ci ós
tu do má nyok ban,  a  ter mé szet tu do -
má nyos hát tér fi lo zó fi ák ban – de ön -
ma gá ban már meg nem áll… 
S va jon nem az buj kál  időn ként

még ben nünk is, hogy ezt ma guk kal
a  teo ló gu sok kal  is  be  kell  lát tat ni?
Hogy ők ma guk is az egy ház ban va -

la mi fé le ki egé szí tő, ke vés sé pi ac ké -
pes mű velt ség hor do zói csu pán?
Ki cso da te hát az evan gé li kus ér tel -

mi sé gi az egy ház ban és a gyü le ke zet -
ben? A min den na pi élet ben per sze ha -
ma rabb rá is me rünk. Elő ször is kel le -
met len alak, ezt mind annyi an tud juk.
Mert egy részt ön ál ló gon do la tai van -
nak, más részt eze ket nem is min dig
ké pes a töb bi ek kel egyez tet ni. Emel -
lett  ál lan dó an eze ket akar ja át vin ni
min den egyes pres bi te ri  és  tes tü le ti
ülé sen és sza va zá son, és ha nem hall -
gat ják meg va la hol, ak kor a kö vet ke -
ző  al ka lom mal  is  na pi rend re  tű ze ti

őket. Mér he tet len gya nak vás sal te kin -
te nek ránk mint za var kel tők re, és azt
is meg kell val la nunk: en nek a gya nak -
vás nak egy je len tős ré sze tel je sen jo -
gos. Hi szen ér tel mi sé gi nek len ni egy
kö zös ség ben, egy egy ház ban is egy faj -
ta ki sebb sé gi misszió, amellyel na gyot
le het se gí te ni, de na gyot le het rom bol -
ni is. Ha vi szont épí tő misszió is le het,
ak kor er ről min den kép pen bő veb ben
kell be szél nünk!
En nek  a  sa já tos,  ér tel mi sé gi hez

mél tó misszi ói szol gá lat nak az alap -
ja a társ szol gá lat.En nek ha gyo má nya
és iro dal ma is van a ha zai evan gé li kus -
ság ban, még sem ma gá tól ér tő dő. Lel -
kész és mun ka tár sak társ szol gá la ta ko -
moly ki hí vás ma nap ság: nem az-e a
gyü le ke ze ti  és  köz egy há zi  va ló sá -
gunk, hogy a lel kész, a teo ló gi ai vég -
zett sé gű lesz a bib lia fe le lős a pres bi -
té ri um ban, a gyü le ke zet ben, a tes tü -
let ben, a töb bi ek pe dig hoz zák egyéb

szak tu dá su kat a kö zös ség ügyé nek az
elő moz dí tá sa ér de ké ben? 
Nem ar ról van szó, hogy a lel kész

ne le gyen szak ér tő je a ma ga te rü le té -
nek, s a nem lel ké szek pe dig ne ad ják
hoz zá a kö zös ügy höz azt, ami hez ér -
te nek. De  a  ke resz tény  ér tel mi sé gi
gon dol ko dás mód és vi sel ke dés for ma
nem mér he tő csu pán a hasz nos ság és
az ál lan dó cse lek vés mér té ké vel! Mert
eh hez az ér tel mi sé gi misszi ói szol gá -
lat hoz az ér tel mi sé gi em ber nem csak
spe ci á lis szak tu dá sát és ta pasz ta la tát
hoz za, ha nem bib li kus in tel li gen ci á -
ját és bib li kus vi sel ke dés kul tú rá ját is

a kö zös ség épí té sé ben! Mi lyen je len -
tős szem pont nak kell en nek  len nie
pél dá ul a gyü le ke ze ti és köz egy há zi
sze rep ér tel me zés ben,  fel adat meg -
osz tás ban, akár a vá lasz tás ban is!
Az ér tel mi sé gi misszi ói szol gá lat sa -

já tos  ve le já ró ja, hogy ví zi ó ja van:  a
gyü le ke zet ről,  az  evan gé li kus  egy -
ház ról, a ke resz tény ség ről, a szű kebb
és tá gabb tár sa dal mi-em be ri kör nye -
ze té ről. Ez a ví zió nem azon na li cse -
lek vé si  terv  ab ban  az  ér te lem ben,
hogy  ha  va la mi  –  sze rin tem  –  jó
eszem be jut, azt azon nal át is aka rom
vin ni min de nen és min den kin ke resz -
tül. In kább olyan lá tás mód, amely ben
a konk rét kö zös ség hez va ló oda tar to -
zá som en gem is érin tő, meg moz ga tó,
sze mé lyes rész vé te le met a va ló ság ban
meg fo gal ma zó meg érin tett ség gé vá -
lik. A ví zió ép pen ab ban nye ri el je len -
tő sé gét, hogy vi lá go san és em ber ér -
tőn tu dom kap cso lat ba hoz ni a va ló -
ság gal: és ép pen eb ben a for má já ban
lesz olyan lá tá si és kö zös sé gi vi sel ke -
dé si mód dá, amely va ló sá gos misszi -
ói eséllyel „ál la po tos” lá tás mód is!

* * *

Az ér tel mi ség ről – je len, igen csak le -
rom lott ál ta lá nos ál la po tá ban – rész -
ben jo go san ala kult ki az az ál ta lá nos
vé le ke dés, hogy kép te len az em be ri
kö zös sé gek in te gra tív ré sze se len ni.
Sőt  po li ti kai  ideo ló gi ák  és  egyéb
em be ri gyen ge sé gek ha tá sa alatt az
ér tel mi ség is gyak ran ak tí van részt
vett a kö zös sé gi élet pusz tí tá sá ban.
Az egy ház ban ke re sett ér tel mi sé gi -
nek vi szont fel tét le nül kö zös sé gi és
a kö zös ség iránt mé lyen el kö te le zett
em ber nek kell len nie, sőt kü lön le ges
fe le lős sé ge, hogy in te gra tív sze mé lyi -
ség ként elöl kell jár nia a gyü le ke ze ti és
köz egy há zi kö zös ség épí tés ben!
Ahol az ér tel mi sé gi be töl ti kül de -

té sét az egy ház ban, ott en nek nyo ma
lesz a kép zés és kép ző dés te rü le tén.
Két ezer éves  ta pasz ta lat az egy ház
misszi ói mun ká já ban, hogy a je len -
tős  ered mé nyek  el éré se  ér de ké ben
nem csak  ko moly  és  el szánt  lel ki,
ha nem  ko moly  és  el szánt  szel le mi
erő fe szí tést is ten ni kell! 
Ta nul sá gos, hogy min den kor ban,

de Lu ther nál ta lán min den nél hang -
sú lyo sab ban  emel ke dik  ki,  hogy  a
ke resz tény  em ber nek  (te hát  nem
csak a lel kész nek!) tisz tá ban kell len -
nie az alap ve tő ta ní tás sal (Mi atyánk,
Hi szek egy, Tíz pa ran cso lat, ke reszt ség,

úr va cso ra).  Va jon  gyü le ke ze te ink,
akár pres bi te re ink és elöl já ró ink min -
de nütt vi lá go san és tisz tán lát nak-e
ezek ben az alap ve tő kér dé sek ben? S
ak kor még meg sem kér dez tük, hogy
mi lyen ér te lem ben bi zo nyu lunk mi
ma nap ság az ige, a Bib lia egy há zá nak?
Va jon mek ko ra eb ben az ér tel mi ség
pél da mu ta tá sá nak a sze re pe?
De a kép zés ter mé sze tes ve le já ró -

ja az igaz ság irán ti szom jú ság nak is! Az
egy re duz za dó dip lo ma szá mok vi lá gá -
ban nem vol na-e ter mé sze tes, hogy
szak- és to vább kép zé sek te rü le tén az
egy há zi  ér tel mi ség  oda for dul jon  a
teo ló gia tu do má nya fe lé is? 
Több ok ta tá si és dia kó ni ai ve ze tőnk,

il let ve hely ben meg szó lí tott gyü le ke -
ze ti mun ka társ szer zett teo ló gi ai jár -
tas sá got és vég zett sé get az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye te men – de ezt
a pél dát akár sa ját kö rük ből, akár in -
téz mé nye ik ből és gyü le ke ze te ink ből
to vább  tud juk-e  vin ni? Hi szen  az  a
gyü le ke ze ti kö zös ség, ahon nan ez a faj -
ta szom jú ság nem je lent ke zik, tar tó -
san alig ha tud épít kez ni a misszi ó ban
– leg alább is nem a kő szik lá ra…
Vé gül ki kell emel nünk azt a fel -

ada tot is, hogy a ke resz tény ér tel mi -
sé gi nek ter mé sze tes össze kö tő sze re -
pe van a sa ját egy há zi és gyü le ke ze -
ti, va la mint szel le mi és em be ri kör -
nye ze te kö zött. Ha va ló ban vi lág lá -
tó és em ber ér tő, ak kor ki emel ke dő
fe le lős sé ge, hogy kü lön bö ző vi lá gok
kö zött meg te remt se  a  le he tő sé get,
hogy szót ért se nek egy más sal. Va la -
hogy úgy, aho gyan a pün kös di nyelv -
cso da is a Szent lé lek nek azt az ere -
jét és szán dé kát tár ja fel, hogy más
nyel ven  –  s  nem  fel tét le nül  csak
ide gen nyel ve ket – be szé lő em be rek
szót ta lál ja nak és ért se nek egy más -
sal, ha Is ten dol ga i ról van szó. S ha
eb ből an nak ide jén egy olyan ke resz -
tény egy ház szü let he tett, amely két -
ezer év után is fenn áll, ak kor eb ben
az erő fe szí tés ben még na gyobb erő -
ket is ér de mes meg moz dí ta nunk!
Így ve gyük új ra hasz ná lat ba a „Szó -

kat”, ame lyek Igék is egy ben – és le gyen
kö zöt tünk is na gyobb Vi lá gos ság!

A szer ző az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem Egy ház tör té ne ti Tan szé -
ké nek do cen se. Az írás a Ma gyar
Evan gé li kus Ér tel mi sé gi Tár sa ság kon -
fe ren ci á ján (áp ri lis 6., EHE) el hang -
zott elő adás szer kesz tett vál to za ta.
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Meg gon dol koz ta tó,  hogy mennyi re
más képp ér tel me zik az evan gé lis ták
pél dá ul Jé zus He gyi be szé de kap csán
a sze gény ség fo gal mát – mu ta tott rá
Fa bi ny Ta más. Lu kács az, aki job ban
fi gyel  a  tár sa dal mi  igaz ság ta lan sá -
gok ra, aki va ló ban a „sze gé nyek ol da -
lán áll”. Má té vi szont spi ri tu a li zál ja a
kér dést,  és  lel ki  sze gény ség ről  be -
szél, „el ke ni a va lós fe szült sé ge ket” –
aho gyan a püs pök fo gal ma zott. 

Ha szon és hasz nos ság sza vunk ér -
tel mén is ér de mes el gon dol kod ni –
vi lá gí tott rá Fa bi ny Ta más. Az „arany
kö zép re” va ló tö rek vés a pénz ügyek -
ben is ér vé nyes te hát, ahogy az idé -
zett, pél da be szé dek be li ima is ta nú -
sít ja: „Se sze gény sé get, se gaz dag sá got
ne adj ne kem! Adj annyi ele delt,
amennyi szük sé ges.” (Péld 30,8) 
Az elő adást né ma me di tá ció zár -

ta: Vá li De zső fes tő mű vész Kol dus-
ke reszt út cí mű fo tó so ro za tát te kint -
het te meg ki ve tí tőn a kö zön ség. 

Csá nyi Vil mos bio ló gus,  (hu -
mán)eto ló gus aka dé mi kus Ver seny a

bő ség sza ru értcím mel jós la tok kal kezd -
te elő adá sát. 2030 és 2050 kö rül vár -
ha tó an meg áll a po pu lá ció rob ba nás -
sze rű nö ve ke dé se – ál lí tot ta a ki ve tí -
tőn lát ha tó gra fi ko no kat ér tel mez ve.
Majd – csak úgy mel lé ke sen – hoz zá -
tet te: jós la tok csak zárt, va la mi lyen lo -
gi ka  sze rint  mű kö dő  rend sze rek kel
kap cso lat ban mond ha tók, az em be ri
tár sa da lom már pe dig nem ilyen. A kul -
tu rá lis evo lú ci ót is ku ta tó pro fesszor az
em ber  rend szer szer ve ző  ké pes sé gét
emel te ki, és négy to váb bi jel lem zőt,
ame lyek csak az em ber sa ját jai: az ak -
ci ók, a hi e del mek, a konst ruk ci ók és a
hű ség gya kor lá sát. El ső sor ban a hi e del -
mek vi lá gá ba ka la u zol ta élet sza gú tör -
té ne tek kel hall ga tó sá gát.

Sza bó B. And rás evan gé li kus lel -
kész, dok to ran dusz több szö rös ke ret -
be ágyaz ta Gaz dag sá gi vál ság és ige -
hir de tés cí mű elő adá sát. A re to ri kus
és  „aca de mi cus”  fo gá so kat,  il let ve
köl tői ké pe ket sű rűn vál to ga tó elő adás
köz pon ti  gon do la ta  az  volt,  hogy
min den kér dé sün ket, így a gaz da sá -
gi vál ság kér dé sét is Is ten nel össze füg -
gés ben kell fel ten nünk, en nek alap ján

fel tár nunk, és a jö vő ben en nek meg -
fe le lő en kell él nünk, ke resz tény kon -
tex tus ban  –  az  örök ké va ló ság nak:

„A vi lág pe dig el mú lik, és an nak kí -
ván sá ga is; de aki Is ten aka ra tát cse -
lek szi, meg ma rad örök ké.” (1Jn 2, 17) 
Az ak tu á lis „vál sá gos” kér dé sek kel

is kell va la mit kez de nünk, el vég re –

ahogy a pél da ként ho zott tör té net kis -
fi ú já val meg esett – ve lünk is elő for -
dul hat,  hogy  hi ány zik  pár  eu ró  a

bolt ban. Az ige hir de tés nek is kor sze -
rű nek kell te hát len nie, re le váns mon -
da ni va ló val kell bír nia – fo gal ma zott
az  elő adó  –,  ori en tá ci ót,  iga zo dá si
pon to kat kell, hogy mu tas son ak kor

is, ha jó mó dú ber li ni ek, és ak kor is, ha
ke vés bé te he tős ma gya rok va gyunk… 
Nem árult zsák ba macs kát a köz -

szol gá la ti te le ví zi ók ér ték te rem tő tö -
rek vé se i vel – és „le tö ré se i vel” – kap -
cso lat ban  Fáb ri György, az  EL TE
rek tor he lyet te se  Ér ték kom mu ni ká -
ció és a mé dia cí mű  elő adá sá ban.
Mint a Köz szol gá la ti Tes tü let el nö ke
ijesz tő ada tok kal és sta tisz ti kák kal ér -
ke zett az or szág té vé né zé si és in ter -
net hasz ná lói szo ká sa i ról. Az Észa ki
Egy ház ke rü let  fel ügye lői  tisz tét  is
be töl tő elő adó az egy há zak sze re pét
hang sú lyoz ta  az  ér ték te rem tés ben. 
Rend kí vül prog resszív nek mond -

ha tó az a hoz zá ál lás, ame lyet a hat
elő adó egy től egyig kép vi selt a kon -
fe ren ci án. Mind egyi kük más szem -
szög ből vizs gá lód va ju tott ha son ló kö -
vet kez te tés re: a ke resz tény em ber nek
szem be sül nie kell a 21. szá zad ér ték -
re la ti vi zá ló,  ma ni pu lá ló,  gon do lati
rab ság ba ker ge tő ten den ci á i val, hogy
rá lá tá sa le gyen ar ra, ami kö rül ve szi,
de bát ran me het „szem be a szél lel”, ha
az igé re te kint.

g Ki nyik Ani ta
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Balázs Géza nyelvész előadás közben

Korányi András a Mevét-konferencia előadójaként
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Mint egy negy ven fog va tar tott vár ta
a lá to ga tást az in tézet kul túr ter mé -
ben, ahol min de nek előtt a ze ne, a kö -
zös  ének lés  se gí tet te  az  egy más ra
han go ló dást, majd Zsar nai Krisz ti án
evangélikus lelkész nek, a Haj dú-Sza -
bol csi Egy ház me gye es pe re sé nek ige -
hir de té se  kö vet ke zett. Meg küz dött
kö zön sé gé nek el-el ka lan do zó fi gyel -
mé ért, mi köz ben azt igye ke zett meg -
ér tet ni, mit je lent, ha fe le ba rá tunk nak
te kint jük a má sik em bert. 
– Ha az zal te szek jót, akit sze re tek,

az sem mi – döb ben tet te meg a szür -
ke ru hás fér fi a kat, mi u tán egy sze rű
sza vak kal igye ke zett megvilágítani a
bib li ai tör té ne tek mai vo nat ko zá sa it
az „ir gal mat lan vi lág ban”. – A fe le ba -
rá to mat azért sze re tem, mert Jé zus
őt is sze re ti, ér te is meg halt! Sze ret -
nél-e  Jé zus nak  tet sző  éle tet  él ni?
Mert  a  zárká ban  min den ki  hí vő,
aho gyan a zu ha nó re pü lőn is… – fej -
te get te az es pe res.
A  gon do lat me ne tet  ké sőbb  az  a

Mo csár Ká roly foly tat ta, aki két és fél
évet töl tött a rá csok mö gött lo pá sért,
ga ráz da sá gért, és a bör tön lel késszel
foly ta tott sok-sok be szél ge tést kö ve -
tő en hí vő em ber ként sza ba dult. 
– Öt éve, ami óta Jé zus Krisz tus sal

va gyok, meg van min de nem, és so ha
töb bet nem ke rü lök ide vissza – sum -
máz ta a gö rög szál lá si fér fi, akit újabb
bi zony ság te vők kö vet tek a mik ro fon
előtt: nem csak egy ko ri el ítélt, de egy
olyan asszony is, aki test vér ként, fe -
le ség ként, anya ként sű rűn kény sze rült
lá to gat ni a bör tö nö ket.

– Ha húsz éve nem hal lom meg az
Úr hang ját, most én is ott ülök köz -
te tek – val lot ta meg Vág ner Mi hály,
aki a Mé cses Sze re tet szol gá lat misszi -
ós mun ká ját is mer tet te a fog va tar tot -
tak kal.
Nem ken dőz te a múlt ját Pász tor

Ist ván sem, aki Sol ton és Nyír egy há -
zán  ült,  és  nem  elég,  hogy  a  tör -
vénnyel üt kö zött a ta nár vég zett sé -
gű vál lal ko zó, elő ző éle té ben a ci gá -
nyo kat sem szí vel te. Ami óta Is ten nek
szán ta éle tét, a ro má kért is küzd, akik
el fo gad ták őt, mert ér zik a sze re te tét. 
Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé -

gi um  hall ga tói  mind eh hez  annyit
te het tek hoz zá be mu tat ko zá suk kal,
hogy ők sem szü let tek kü lönb hely -
re, mint aki ket Ti sza lö kön he lyez tek
el,  de  ők most  fő is ko lán  ta nul nak,
hogy pe da gó gus ként, szo ci á lis mun -
kás ként, in for ma ti kus ként vagy mér -
nök ként jobb éle tük le gyen, és hasz -
ná ra le gye nek kö zös sé gük nek.
– Ta lál koz tam itt egy ut ca be li fi ú -

val – me sé li meg in dul tan Pos váncz Jó -
zsef har mad éves gé pész mér nök-hall -
ga tó.  –  Együtt  gye re kes ked tünk,
együtt  jár tunk  is ko lá ba,  az tán ne ki
meg hal tak a szü lei, nem jó éle te volt,
sok bán tás ér te. Ké sőbb ről már csak
azt tu dom, hogy be le vá gott egy rás -
polyt va la ki be; az meg halt, ő meg el -
tűnt. Er re most ta lál koz tunk a mecs-
csen! Azt kér dez te, is me rem-e? Már
ti zen négy  éves  ko rá tól  ül,  én  hu -
szon hat va gyok, ak kor ti zen két éve…
A fő is ko lai hall ga tók nak fel ka va -

ró él mény volt a ti sza lö ki misszi ós

nap. Ro mo ló gia ta ná ruk, a Nyír egy -
há zi Fő is ko la Ta ní tó kép ző In té ze té -
nek ve ze tő je, dr. Je nei Te réz az ő gon -
do la ta i kat is meg fo gal maz za: 
– A be lé pés  pil la na tá tól  kezd ve

nyo masz tott az az ér zés, hogy itt va -
la ki, akit mi nem lá tunk, min dig fi -
gyel min ket vagy a „tük rös” ab la kon,
vagy a ka me rá kon ke resz tül. Az in -
tim szfé ra eb ben a vi lág ban nem lé -
te zik. Ami kor be csa pó dott utá nunk
a rá csos fém aj tó – a hang ját so ha sem
fo gom  el fe lej te ni  –,  úgy  érez tem,
hogy  egy  olyan  vi lág ba  ke rül tem,
ame lyet én tar tó san kép te len vol nék
el vi sel ni. És a bör tön ben töl tött fél
nap  meg erő sí tet te  ben nem,  hogy
az em ber szá má ra leg na gyobb ér ték
a sza bad ság, s a leg na gyobb bün te -
tés az, ha meg foszt ják et től. Mi lyen
pon tos sza vunk van er re: sza bad ság -
vesz tés.

– Mi le het a hasz na, az ér tel me az
ilyen jel le gű ta lál ko zá sok nak?
– A bör tön lel késszel, Klá rá val so -

kat be szél get tem, amíg a fi úk fo ciz -
tak. Az em be rek igaz ság ér ze te sok -
szor azt kí ván ja, hogy a bün te tés ne
csak a sza bad ság tól va ló meg fosz tás
le gyen, ha nem az is, hogy mos to ha
lel ki és fi zi kai kö rül mé nyek kö zött él -
je nek a bű nö sök. Köz ben nem gon -
do lunk ar ra, hogy mi nél na gyobb tá -
vol ság van a kin ti és a ben ti vi lág kö -
zött, an nál ke vés bé lesz esé lyük a sza -
ba du lás után vissza ta lál ni a nor má -
lis élet be. Nem vé let len, hogy olyan
ma gas – csak nem öt ven-hat van szá -
za lék – a vissza esők ará nya. 
A  lel kész nő  sze rint  azok,  akik

meg tér nek  a  bör tön ben,  nem igen
lesz nek vissza esők. A hit se gít ab ban,
hogy  vissza ta lál ja nak  a  nor má lis
élet be. En nek el le né re a hét száz fog -
va tar tott mel lett mind össze egy fő -
ál lá sú bör tön lel kész van. Nincs pénz
több lel kész fog lal koz ta tá sá ra. Úgy
tű nik,  itt  sem  is mer jük  föl,  hogy
ami  rö vid  tá von  drá gá nak  tű nik,
hosszabb tá von az az ol csó. 
A hall ga tók je len lé té nek le he tett

egy olyan üze ne te a ra bok szá má ra,
hogy a sze gény ség ből, a ci gány szár -
ma zás ból nem csak a bör tön be ve zet -
het az út, ha nem adott eset ben fő is -
ko lá ra és egye tem re is. Te hát egy jobb
élet re mé nye, le he tő sé ge so ha nem
vész el, de so kat kell ten ni, dol goz ni
ér te. A nyír egy há zi Evan gé li kus Ro -
ma Szak kol lé gi um hall ga tói épp ezen
az úton jár nak.

g Veszp ré mi Er zsé bet
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Eb ben az év ben a nem zet kö zi bör -
tön misszi ós ima hét té má ja szer te a
vi lá gon: a  fé le lem. Ezért az üze net
ilyen egy sze rű en hang zik: Ne félj!
A Szent írás ban ren ge teg szer ol vas -

hat juk,  szól hoz zánk az  Is ten,  szól
hoz zánk  Jé zus  Krisz tus:  „Ne félj!”
„Ne fél je tek!” Ézsa i ás pró fé ta köny vé -
ben: „Ne félj, mert meg vál tot ta lak!”A
fel tá ma dott Jé zus a sír mel lett meg -
ré mült  asszo nyok nak  pe dig  ezt
mond ja: „Ne fél je tek!”

Jó ezt hal la ni nap mint nap, hi szen
te le van az éle tünk ag go dal mas ko dás -
sal, fé le lem mel, annyi min den től fé -
lünk. Fé lünk a jö vőnk től, a meg él he -
té si prob lé mák tól, be teg ség től, ha lál -
tól. Fé lünk at tól, hogy bán ta nak, el -

ve szik tő lünk, ami a mi énk, fé lünk a
bű nö zők től és at tól, hogy ki sza ba dul -
nak a bör tön ből. 
A bű nö zők is sok min den től fél -

nek. Fél nek a bün te tés től, at tól, hogy
el ve szí tik sze ret te i ket, mi re a bör tön -
ből ki ke rül nek, vagy at tól, hogy nem
tud ják, mi  lesz ve lük sza ba du lá suk
után.
Cso dá la tos  szol gá lat  el mon da ni

az em be rek nek, hogy nem kell fél ni,
az  Is ten  sze ret  ben nün ket,  ve lünk
van. Ezt a szol gá la tot vég zik bör tön -
lel ké szek  és  bör tön misszi ó sok  is,
hogy ne a fé le lem le gyen a leg erő sebb
ér zés,  ha nem  a  re mény ség,  az  új
élet irán ti vágy, hogy a bör tön ben lé -
vők, meg ta pasz tal va Is ten meg bo csá -
tó sze re te tét, tér je nek vissza csa lád -
juk hoz s a tár sa da lom ba. Ezért imád -
ko zunk a fog va tar tot ta kért és csa lád -
ju kért,  bör tön lel ké sze kért,  a  bör -
tön misszi ó ért s mind azo kért, aki ket
szol gá la tunk érint. 
Lel kész test vé rek, se gít se tek, áll ja -

tok mel let tünk hí ve i tek kel az imád -
ko zás ál dott szol gá la tá ban! Is ten áld -
jon ér te min den kit! 
Imád ko zó és test vé ri sze re tet tel: 

g Ro szík Gá bor 
evan gé li kus lel kész

Ez az esz ten dő im má ron a hu szon egye dik, ami kor a Ma gyar Test vé ri Bör tön -
tár sa ság (MTB) – kö zö sen a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer ve ze té vel és
más társ szer ve zet tel – Ma gyar or szá got is be kap csol ja a nem zet kö zi bör tön -
misszi ós ima hét be, min den ha zai és ha tá ron tú li fe le ke zet gyü le ke ze te i hez,
egy ház köz sé ge i hez el jut tat va fel hí vá su kat, il let ve az ima hét prog ram ját. A bör -
tön misszi ós ima he tet a vi lág mint egy száz or szá gá ban szer ve zik meg. Az aláb -
bi ak ban az MTB el nö ké nek le ve lét kö zöl jük.

ne fél je tek!

Nemzetközi
börtönmissziósimahét

2013. áp ri lis 21–28.

Imád koz zunk!
Áp ri lis 21., va sár nap: a fog va tar tot tak és a bör tön misszió va sár nap ja. Imád -
koz zunk az Úr ir gal má ért az el ítél te kért, a sza ba dul ta kért, csa lád ja i kért,
gyer me ke i kért, az ál do za to kért és a bör tön misszi ó ért! Hogy az el ítél tek
meg ért sék az Úr gon dos ko dá sát, re mény ked je nek, és ke res sék a bűn bo -
csá na tot. A ra bo kért, hogy meg bé kél je nek az ál do za tuk kal, a csa lád dal
és a tár sa da lom mal.
Áp ri lis 22., hét fő: a hely re ál lí tó igaz ság szol gál ta tás nap ja. Imád koz -

zunk, hogy az igaz ság ke gye lem mel tel jes le gyen! A tör vény al ko tó kért,
hogy olyan tör vé nye ket hoz za nak, ame lyek a bű nö zők meg té ré sét és tár -
sa dal mi be il lesz ke dé sét se gí tik. A bí rá kért, hogy igaz sá gos íté le te ket hoz -
za nak, és mun ká ju kat igaz ság és kö nyö rü le tes ség ve zé rel je. 
Áp ri lis 23., kedd: az ál do za tok nap ja.Hogy az ál do za tok vi gasz ta lást

ta lál ja nak az Úr ban. Hogy meg ta nul junk ir gal mas nak len ni azok kal, akik
fáj dal mat okoz tak. 
Áp ri lis 24., szer da: a sza ba dul tak nap ja. Imád koz zunk a sza ba dul ta -

kért, hogy meg ta lál ják he lyü ket a kö zös ség ben! A volt fog va tar tot ta kért,
hogy csa lád juk ban és a tár sa da lom ban meg ér tés re ta lál ja nak. Hogy amint
új éle tet kez de nek, ké pe sek le gye nek el len áll ni a kí sér tés nek. 
Áp ri lis 25., csü tör tök: a bün te tés-vég re haj tás nap ja. Imád koz zunk a

bör tön pa rancs no ko kért és csa lád ju kért, hogy meg be csül jék őket! A bör -
tö nök ben dol go zó kért, hogy ir ga lom mal vé gez zék mun ká ju kat, hogy bá -
to rít va és re ményt ad va cse le ked je nek hi va tá suk gya kor lá sa köz ben. 
Áp ri lis 26., pén tek: a bör tön ben lé vők csa lád já nak nap ja. Imád koz -

zunk az el ítél tek csa lád já ért, kü lö nö sen a gyer me ke kért, hogy szebb jö -
vő jük le gyen! Az el ítél tek csa lád já ért, hogy a tá vol lét ne gyen gít se sze -
re te tü ket, és tá mo gas sák egy mást. Az ott hon ma radt csa lá dokért, hogy
ir gal mat ta lál ja nak az Úr ban, és tü re lem mel vi sel jék azt a meg pró bál ta -
tást, hogy hoz zá tar to zó juk tá vol van. 
Áp ri lis 27., szom bat: a bör tön lel ké szek, -misszi ó sok nap ja.A bör tön -

lel ké sze kért és ön kén te se kért, hogy az Úr ad jon erőt, ki tar tást és tü rel -
met mun ká juk hoz. Hogy a fegy őrök és az el ítél tek is se gít sé get kap ja nak
a bör tön lel ké szek től és -misszi ó sok tól. 
Áp ri lis 28., va sár nap: a meg bé ké lés nap ja. Imád koz zunk, hogy a fog -

va tar tot tak a ke reszt hez jöj je nek! Ah hoz a hely hez, ahol a sze re tet és az
igaz ság ta lál ko zik. Hogy a fog va tar tot tak meg bé kél je nek ál do za ta ik kal,
csa lád juk kal és kö zös sé geik kel. 
Imád koz zunk! Sze re tet tel kér jük lel kész test vé re in ket, hogy a hús vét

ün ne pe utá ni 3. va sár na pon (áp ri lis 21.) kez dő dő hé ten szo ká sos al kal -
ma i kon kap cso lód ja nak be az imád ság ba, s te gye nek bi zony sá got ar ról,
hogy a fel tá madt Jé zus Krisz tus az igaz ság, és ná la van a meg bo csá tás
és az ir ga lom. Ez az az üze net, ez az a vi lá gos ság, ame lyet mind annyi -
unk nak hir det nünk kell a bör tö nök fa la in be lül és kí vül, a fog va tar tot -
tak nak és gyer me ke ik nek egy aránt.
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A ba racs kai bör tön fö lött áp ri lis 11-én
száz ág ra sü tött a nap. De nem csak a
nap fé nye adott vi lá gos sá got, kom fort -
ér ze tet  a mint egy  két száz  em ber ből
(bör tön la kók ból és kí vül ről ér ke zet tek -
ből)  ál ló  gyü le ke zet nek,  ha nem  –
amint L. Mol nár Ist ván bör tön lel kész
a dél előtt össze fog la lá sa ként el mond -
ta – az Úr di cső sé ge, sze re te te és sza -
bad sá ga  ra gyog ta  be  a  részt ve vő ket,
szin te fe led tet ve az ön ma gá ban szo kat -
lan kör nye ze tet, a fel dol goz ha tat lan, el -
lent mon dá sos nak tű nő hely ze tet…
Rö pült az idő, sen ki nem érez te a

mú lá sát – há rom órán ke resz tül fel -
vált va szol gált egy más nak az el ítél tek -
ből ala kult ének- és ze ne kar (gi tá ros,
szin te ti zá to ros és alu mí ni um kan nás
hang sze re lés sel), va la mint a meg hí vott
ven dé gek cso port ja. 
Az  öku me ni kus  ima ta lál ko zón

nem csak a kü lön bö ző fe le ke ze tek ci -
gány misszi ó val  meg bí zott  fe le lő sei,
il let ve bör tön pa rancs no kok és egy há -
zi ve ze tők vet tek részt, ha nem – az
Aga pé  Gyü le ke zet  gyön gyös oro szi
ci gány misszi ó sa i val  együtt  ér ke zett
– gyü le ke ze ti ta gok is. 
Az egy be gyűl te ket dr. Fischl Vil mos

evan gé li kus lel kész, a Ma gyar or szá gi
Egy há zak  Öku me ni kus  Ta ná csá nak
(ME ÖT) fő tit ká ra kö szön töt te. Is ten
igé jét Ste in bach Jó zsef re for má tus püs -
pök, a ME ÖT el nö ke hir det te. Je len volt
és be szé det mon dott Höl vé nyi György
egy há zi, nem ze ti sé gi és ci vil tár sa dal -
mi kap cso la to kért fe le lős ál lam tit kár. 
A ven dé gek ré szé ről el hang zott ze -

nei szol gá la tok, bi zony ság té te lek, gon -
do lat éb resz tő, hi tet erő sí tő elő adá sok
a sza bad ság, a ke resz tyén fe le lős ség
gon do lat kö ré ről szól tak. Kü lön szín -
fol tot je len tett a Je zsu i ta Ro ma Szak -
kol lé gi um két hall ga tó já nak szín vo na -
las ko moly ze nei elő adá sa. 
Egé szen meg ren dí tő volt a  ra bok

hosszan, sok ke ser vet, ne héz sé get fel -
szín re ho zó, vál to za tos té má kat érin -
tő, fe le lős ség től és sze re tet től át ha tott
imád sá ga, a ké ré sek re jö vő egy ön te tű,
kö zös meg erő sí tés a két száz fér fi to rok -
ból és -szív ből: „Hall gass meg min ket,
gyó gyí tó Is ten!”
A hely szín vá lasz tás nem volt vé let -

len. A bör tö nök ben az or szág né pes -
sé gé hez ké pest a ci gány ság „fe lül rep -
re zen tált”. Azon nal to lul nak a kér dé -
sek: Szük sé ges-e en nek így len nie? Le -
het-e ten ni el le ne va la mit? Mit le het
ten ni? Ki nek kel le ne ten nie?
Mi vel ez a rö vid hír adás el ső sor ban

a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tag ja i nak szól, ezért a vá lasz ma gá tól
ér te tő dő en adó dik: ne künk kell ten -
nünk, imá ink kal be kap cso lód va eb be
az eu ró pai kez de mé nye zés be. Ám az
ima nem elég; vin ni kell a ci gá nyok kö -
zé az evan gé li u mot, a jé zu si prog ra mot
– amely szó ban és tet tek ben meg nyil -
vá nu ló sza ba dí tó szol gá lat: „Az Úr Lel -
ke van én raj tam, mi vel fel kent en gem,
hogy evan gé li u mot hir des sek a sze gé -
nyek nek; azért kül dött el, hogy a sza -
ba du lást hir des sem a fog lyok nak, és a
va kok nak sze mük meg nyí lá sát; hogy
sza ba don bo csás sam a meg kín zot ta -
kat, és hir des sem az Úr ked ves esz ten -
de jét.” (Lk 4,18–19)
Kü lön kö szö net il le ti a re for má tus

egy há zat és azon be lül is Szé ná si Jo na -
than Sán dorbör tön lel készt az ima nap
meg szer ve zé sé ért.

g Ba kay Pé ter

Börtönben–szabadon
Egy há zi ima ta lál ko zó az eu ró pai ro má kért

Megtért fogvatartottak egy csoportjának szolgálata

Steinbach József református püspök igét hirdet

Az Agapé Gyülekezet gyöngyösoroszi cigánymissziója énekkel szolgál
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NickVujicicMagyarországon
Vendégelőadónk lesz a végtagok nél kül szü le tett pré di ká tor

b Budapesten,PécsettésDebrecenbentartelőadásokatavilághírűmo-
tivációstrénerésprédikátor,akézéslábnélkülszületettNickVu-
jicic, akielőszörlátogathazánkbaáprilis18–20.közöttaNemAdom
FelAlapítványmeghívására.Aprédikátortizenhétéveskoraótatart
előadásokatszerteavilágon.Célja,hogyküzdenitudásratanítsaaz
embereket,illetvemegerősítseőketabban,hogyneadjákfelálma-
ikat.MagyarországilátogatásaaNemAdomFelAlapítvány,azEz
azanap!Szervezőiroda ésaSzeretetaVálaszKözhasznúEgyesület
közösszervezésébenvalósulmeg.NickVujicicháromvárosbantart
majdelőadásokat:április19-énBudapesten,akáposztásmegyeriJég-
palotában,április20-ándélelőttPécsett,aLauberDezsőSportcsar-
nokban,estepedigDebrecenben,aFőnixCsarnokban.Azelőadá-
sokraközeltizenötezerérdeklődőtvárnakaszervezők.

– A „nem adom fel lel kü let” iga zi nagy kö ve te ér ke zik Ma gyar or szág ra
áp ri lis 18-án – je len tet te be Papp Sza bolcs, a Nem Adom Fel Ala pít vány ke -
re kes szé kes szó vi vő je. – Nick egész ed di gi éle te pél da ar ra, hogy ka rok és
lá bak nél kül is le het bol dog és ér tel mes éle tet él ni, sé rült em ber ként is le -
het élet cé lo kat ta lál ni s azo kat meg va ló sí ta ni. Meg mu tat ja mind annyi unk -
nak, hogy no ha tes ti fo gya té kos ság gal él, még sincs aka dály az éle té ben. 
Ez az a hoz zá ál lás, ame lyet a Nem Adom Fel Ala pít vány is zász la já ra

tű zött, s amely eb ben az év ben – Nick Vu ji cic elő adá sa i nak kö szön he tő -
en – még több ma gyar em ber hez jut el, le gyen sé rült vagy ép. 
Ne künk – sé rült em be rek nek – kü lö nö sen fon tos, hogy meg mu tas suk,

ké pe sek va gyunk ér ték te rem tő mun ká ra, te vé keny ség re, ahogy Nick is ír ja
az egyik köny vé ben: „Mi köz ben azon so pán ko dunk, hogy mi hi ány zik az éle -
tünk ből, haj la mo sak va gyunk meg fe led kez ni ar ról, amink van.” Hisszük, hogy
a „nem adom fel lel kü let re” min den ki nek szük sé ge van Ma gyar or szá gon –
ma gya ráz ta a szó vi vő.

nick vu ji cic: „mind egyi künk nek szük sé ge van bá to rí tás ra”
„Nem va gyok szu per hős, kül de té sem az, hogy ins pi rál jam az em be re -
ket, és erőt ad jak ne kik” – kezd te gon do la ta it Nick Vu ji cic, aki az in ter -
net se gít sé gé vel elő ször nyi lat ko zott ma gyar or szá gi lá to ga tá sá ról. 
„Ne kem is szük sé gem van, sőt mind egyi künk nek szük sé ge van bá to rí tás -

ra, vi szont eh hez az kell, hogy mo ti vál juk egy mást, minden nek ez az alap -
ja. Ed dig negy ven négy or szág ban jár tam, és na gyon örü lök, hogy most – el -
ső íz ben – Ma gyar or szág ra jö he tek, hi szen egy ilyen lá to ga tás még job ban
erő sí ti ke let-kö zép-eu ró pai gyö ke re i met is. Sőt gye rek ko rom ban ma gyar gye -
re kek is vol tak kö rü löt tem, és a csa pa tom ban is van nak ma gyar szár ma zá -
sú em be rek. Na gyon vá rom a ta lál ko zást” – tet te hoz zá a mo ti vá ci ós tré ner. 
A si ker és a „nem adom fel élet ér zés” kap csán el mond ta: „Fon tos szá -

mom ra – és va ló szí nű leg min den em ber szá má ra –, hogy van va la mink,
amit mi tu dunk meg osz ta ni má sok kal. A »nem adom fel gon do lat kör« nem
ró lam szól, ha nem ér té ket rejt ma gá ban, utat mu tat min den kinek.”

Az elő adá sok be vé te le jó té kony célt szol gál
– Az elő adá sok kon cep ci ó já nak ki ala kí tá sá ban fon tos nak tar tot tuk, hogy egy
igen ér zé keny és fo gé kony kor cso por tot, a kö zép is ko lá so kat is meg szó lít suk
e té má val, így a dél előt ti bu da pes ti elő adás ra csak kö zép is ko lák osz tá lya i -
nak je lent ke zé sét vár juk – mond ta el a Nem Adom Fel Ala pít vány szó vi vő -
je. Az elő adások ra össze sen kö zel ti zen öt ezer ér dek lő dőt vár nak.
Az elő adá sok kü lön le ges sé ge, hogy a jegy be vé tel jó té kony cé lo kat szol -

gál, hi szen a Nem Adom Fel Ala pít vány a tel jes össze get az Óbu dán fel -
épü lő, Ma gyar or szág el ső passzív há za ként mű kö dő szo ci á lis in téz mé nyé -
nek lét re ho zá sá ra for dít ja. Az épü let fo gya té kos em be rek la kó ott ho na lesz.

re mény és pél da min den em ber szá má ra
Nick Vu ji cic lá to ga tá sá nak szer ve zé se há rom szer ve zet össze fo gá sá ban
va ló sul meg, így a Nem Adom Fel Ala pít vány mel lett a ren dez vé nyek -
kel kap cso la tos fel ada tok ból részt vál lal az Ez az a nap! Szer ve ző iro da és
a Sze re tet a Vá lasz Köz hasz nú Egye sü let is.
– Az Ez az a nap! ren dez vé nye ket több mint egy év ti ze de a hit, a re mény

és a sze re tet ne vé ben szer vez zük meg – mond ta Lász ló Vik tor, az Ez az a nap!
Szer ve ző iro da ve ze tő je. – Éven te tíz ez rek kí ván csi ak egy jobb és szebb élet
le he tő sé gé re ren dez vé nye ink ál tal. Amit ad ni tu dunk, so ha nem más, mint
az evan gé li um tisz ta üze ne te. Ez a va lós és iga zi re mény min den em ber szá -
má ra. Ami kor Nick Vu ji ciccsal ta lál koz tunk, azt lát tuk, ez az üze net ná la hat -
vá nyo zot tan je len van. Ke vés em bert lát tam, aki hi te le seb ben kép vi sel te vol -
na az öröm hírt, mint ő. Min dent meg te szünk, hogy mi nél töb ben ta lál koz -
za nak Nick kel, pél dá ját lát va fel bá to rod ja nak, és meg erő söd je nek hi tük ben
– tet te hoz zá a ve ze tő.
A Sze re tet a Vá lasz Köz hasz nú Egye sü let te vé keny sé ge több mint húsz -

éves ön kén tes mun ká ra épül. A szer ve zet Ma gyar or szág leg sze gé nyebb
ré gi ó i ban dol go zik a hát rá nyos hely ze tű gye re kek, csa lá dok, idő sek és
rá szo ru lók élet mi nő sé gé nek ja ví tá sán és szem lé le tük for má lá sán.
– Mun kánk so rán évek óta be mu tat juk Nick Vu ji cic pél dá ját, szem lél tet -

ve, hogy a leg na gyobb ne héz sé gek el le né re is le het tel jes éle tet él ni – mond -
ta Berg ner And rea, a Sze retet a Vá lasz Köz hasz nú Egye sü let el nö ke. – Több
éve dol go zunk azon, hogy Nick Vu ji cic Ma gyar or szág ra lá to gas son, nagy öröm,
hogy ez most együtt mű kö dés ke re té ben meg va ló sul hat, és részt ve he tünk
a ha zai ese mé nyek szer ve zé sé ben – fűz te hoz zá a szer ve zet el nö ke.

A sé rül tek ből ál ló el ső gos pel kó rus is fel lép
Nick Vu ji cic ma gyar or szá gi elő adá sa in fel lép a Boly ki Ba lázs ve ze té sé -
vel mű kö dő Ne ver Give Up Gos pel, a vi lág el ső olyan gos pel kó ru sa, amely
sé rül tek ből áll, il let ve a sé rült fi a ta lok ból ál ló Nem adom fel együt tes, to -
váb bá No el Ric hards an gol éne kes, dal szer ző és Pin tér Bé la énekes, zenész.

g Nap su gár An na

Az Evangélikus Élet 2005–2011. évi
lapszámai PDF formátumban letölthetők
a www.evangelikuselet.hu címről.



 e 2013. április 21.  Evangélikus Életfókusz

evan gé li kus is ko lák ku ta tó ta ná ra i nak 
I. kon fe ren ci á ja – program

Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um, 2013. áp ri lis 23. 

09.30–10.00: Re giszt rá ció
10.00–10.20: Meg nyi tó és kö szön tő – dr. Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy -
ház ke rü let püs pö ke; Haj dó Ákos, a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um igaz ga tó ja

ple ná ris elő adá sok
El nök: Var ga Már ta
10.20–10.40: A Ma gyar Evan gé li kus Di gi tá lis Tár (ME DiT) és a Ma -
gyar Evan gé li kus Bib li og rá fia (MEB) a ku ta tók szol gá la tá ban – dr. Hu -
bert Gab ri el la
10.40–11.00: A meg vál tás le he tő sé ge és le he tet len sé ge a két száz éve szü -
le tett Ric hard Wag ner Par si fal cí mű ope rá já ban – dr. Wag ner Szi lárd
11.00–11.20: „Élet re va lók” – Hí res fo gya ték kal élők és al ko tá sa ik – Hor -
váth Er nő
11.20–11.40: Ter mé szet tu do má nyok ta ní tá sa val lá sos szo ron gás nél kül,
hit tan ta ní tá sa ter mé szet tu do má nyos szo ron gás nél kül – dr. Ko dá csy-
Si mon Esz ter
11.40–12.00: Sza bó De zső és Tri a non – dr. Pé ter fi Gá bor
12.00–12.20: Val lo más lét ről és köl té szet ről (Kosz to lá nyi De zső: Ok tó -
be ri táj) – dr. Ér falvy Lí via
12.20–12.35: Hoz zá szó lá sok

12.35–13.15: Ebéd szü net

Iro da lom- és nyelv tu do má nyi szek ció
Szek ció ve ze tő: dr. Ka li na Ka ta lin
13.15–13.35: Az epi kus pró za elem zé sé nek új irá nyai az orosz iro da lom -
el mé let fe lől – dr. Ka li na Ka ta lin
13.35–13.55: Az utó pia meg je le né se a 16. szá za di itá li ai iro da lom ban – Haj -
nó czi Esz ter
13.55–14.15: A „pely hes pró ká tor” – Day ka Gá bor köl té sze te – Üve ges
Ta más
14.15–14.35: Vi ta
14.35–14.55: A ter mé sze ti szük ség sze rű ség és az esz té ti kum vi szo nya Gozs -
du Elek írá sa i ban – Mol nár Il di kó
14.55–15.15: Zsák mány és me ló dia – A szci en tiz mus és az esz té tiz mus
Gozs du Elek nél – Mó rocz Gá bor
15.15–15.35: A nyel vi ag resszió ku ta tá sá nak le he tő sé gei és mód szer ta na
– dr. Ba tár Le ven te
15.35–15.55: Vi ta

tör té net- és val lás tu do má nyi szek ció
Szek ció ve ze tő: dr. Gu óth Emil
13.15–13.35: Az evan gé li kus egy ház az ál la mi el vá rá sok és a nem ze ti sé -
gi iden ti tás tö rek vé sek ke reszt tü zé ben a 19. szá zad má so dik fe lé ben – dr.
Gu óth Emil
13.35–13.55:  Bi bó  Ist ván  Zsi dó kér dé sé nek teo ló gi ai  hang sú lyai  –  dr.
Csep re gi And rás
13.55–14.15: Ma gyar nem ze ti sé gi anya szer ve zet 1944 és 1953 kö zött Ro -
má ni á ban – dr. Töt tössy Ist ván né
14.15–14.35: Vi ta
14.35–14.55: Ber ze vi czy Al bert, az el fe lej tett kul túr po li ti kus – Fo dor Ta más
14.55–15.15: Ada lé kok Besz ter ce bá nya 16. szá za di val lás tör té ne té hez –
dr. Kuz ma Dó ra
15.15–15.35: Tü kör egy év szá zad ról – Em ber és tár sa da lom vi szo nya Sche -
sae us mun ká i ban – Czicz ka Ka ta lin
15.35–15.55: Vi ta

mű vé sze ti és pe da gó gi ai szek ció
Szek ció ve ze tő: dr. Ben ce Gá bor
13.15–13.35: Ko rál lá vált mi se té te lek az evan gé li kus li tur gi á ban – dr. Ben -
ce Gá bor
13.35–13.55: Kap cso la tok a re ne szánsz ze né ben – A re ne szánsz há ló zat
– No vá ky And rea
13.55–14.15: Ar cok a Lí ce um ból – Ta nár és ta nít vány az 1890-es évek ből
– Do ros mai Er zsé bet
14.15–14.35: Vi ta
14.35–14.55: A pe da gó gus mun ká já nak ér té ke lé se – dr. Do bos Krisz ti na
14.55–15.20: In ter ak tív és reflek tív ta nu lá si le he tő sé gek be mu ta tá sa in -
ter disz cip li ná ris ke re tek kö zött – Szent pá li Csa ba
15.20–15.40: Vi ta

ter mé szet tu do má nyi és fi lo zó fi ai szek ció
Szek ció ve ze tő: Ga dó né Kézdy Edit
13.15–13.35: Ko rai szag ta nu lás vizs gá la ta há zi nyu lak nál – Nyírő An tal
13.35–13.55: Ok ta tá si se géd le tek ké szí té sé nek mód szer ta na – Te le ki
And rás
13.55–14.15: A ter mé szet tu do má nyos te het ség fel is me ré sé nek le he tő sé -
gei – Leit ner Lász ló né
14.15–14.35: Vi ta
14.35–14.55: A lé lek től a desk rip ci ó ig – Egy des cartes-i érv for má lis nyel -
vi mo del le zé se – Mol nár Zol tán
14.55–15.15: Köl tők és csil la gok – Zom bo ri Ot tó
15.15–15.35: Vi ta

zár szó
Mo de rá tor: Var ga Már ta
16.00–16.30: Szek ció ve ze tők be szá mo ló ja
16.30–16.35: Zár szó

Kér jük, hogy rész vé te li szán dé kát áp ri lis 19-ig je lez ze a li via@er falvy.hu
e-mail cí men.

Ve lem együtt ju bi lált Kre pus ka Edi na,
őt ki tar tó nyo mo zó mun ká val si ke rült
utol ér nem. Könnyebb volt a dol gom
ré gi  ba rá tom  ese té ben:  dr. Haj du
Zsolt tal ma is rend sze re sen ta lál ko -
zom, ő már öt ven hét éve jó ba rá tom,
el ső ál ta lá nos tól osz tály tár sam volt. 
Edi ná val, bá tyám mal és fi am mal

együtt te hát öten vol tunk ré gi jó zsef -
vá ro si ak a zsú fo lá sig meg telt temp -
lom ban áp ri lis 7-én meg tar tott kon -
fir má ci ón. Nem tu dom, me lyi künk
volt job ban meg hat va. 
A Lu the rá nia Men dels sohn Ki dol -

gát mind az Úr ra hagy ja (Wer nur den
li eben Gott läßt wal ten) cí mű mű vét
ad ta elő. Csa ba fi am mint hoz zá ér tő
éne kes  erő sí tett  meg  min ket,  hogy
nagy sze rű ze nei él mény ben volt ré -

szünk. Bá tyám tö rött láb bal sán ti kált
ki úr va cso rát ven ni, nem hoz ta a pad -
ba az éne kes köny vet, de kí vül ről tud -
ta a szö ve ge ket. Ő min dig mon do gat -
ja,  hogy  nem  csak  a  temp lom já rók
hisz nek őszin tén. Ta lán így van, mégis
örü lök, hogy si ke rült ki moz dí ta ni tá -
vo li ott ho ná ból, s el jött a De ák tér re. 
A  pré di ká ció Mó ra Kincs ke re ső

kis köd mö nét idéz te  fel.  Mi  is  új ra
meg ta lál tuk  éle tünk  né ha  mé lyen
rej tőz kö dő ér té kes kin csét, s mint ré -
gi hit ta no sok, egy más ra is ta lál tunk. 

Cse lovsz ky Fe ren cet, a kon fir man -
du so kat fel ké szí tő egyik lel készt ar ról
kér dez tem, ho gyan ala kult ki a De ák
té ren a ju bi lán sok ról va ló meg em lé -
ke zés, s ő rész le te sen vá la szolt kér dé -
se im re. Sze rin te na gyon ré gi szo kás ez,

hi szen  már  ti zen hat  éve  szol gál  a
De ák té ren, de már ak kor is így volt,
ami kor meg kezd te itt a mun ká ját. 
Meg fo gad tam, hogy ha már né -

gyen  ilyen  szé pen  együtt  vol tunk,
meg pró bá lom  ki nyo moz ni  a  töb bi
Ül lői úti ju bi lánst is. Ta lán nem szó -
ród tunk annyi ra szét, hogy ne buk -
kan jak a nyo muk ra. Se gít sé get ígért
Ro mán né Bol ba Már ta jó zsef vá ro si
lel kész,  sze rin te  pün kösd  len ne  a
leg szebb al ka lom egy ilyen Ül lői úti
em lék ta lál ko zó ra. Iga za van.

g W. Gy.

jubilánsoknyomában
b Minélrégebbenmorzsolgatjaazemberazéveket,minélinkábbszapo-
rodnakazévtizedeketjelzőX-ek,annálkevésbévonzóaszületésnapok
megünneplése,snemcsakahölgyekkörében.Mégisvankivétel–er-
reéppaDeáktérikonfirmációsünnepabizonyság.Meghívtakkonfir-
mációmötvenedikévfordulójára,aminekszívbőlörültem,hiszenéle-
tembenasokkalandéskitérőellenérekevésazennyirebiztospont,mint
ezaszép,mamárötvenévesfogadalomtétel.Ádámfiammalellentétben
engemnem„azországtemplomában”,hanemaszívemnekmaisnagyon
kedvesÜllőiútitemplombanfogadtakfelnőttegyháztaggá,amimégér-
tékesebbétesziaszemembenaDeáktérigyülekezetkedvességét:nyil-
vántartanak,ígyszerepelazadataimközöttakonfirmációsdátumis.
Nemcsakazötveneseket,hanemévjáratszerintatízes,húszas,huszon-
ötösésmásjubilánsokatiskiszólítottákazoltárhoz.Sokanvoltunk.

– Ere de ti leg ki nek az öt le te volt a ju -
bi lánsok oltárhoz invitálása a kon fir -
má ciós istentiszteleten?
– A De ák té ren Zász ka licz ky Pé ter

ré vén ho no so dott meg ez a Fó ton if -
jú ko rá ban meg ta pasz talt s több más
gyü le ke zet ben is gya kor lat tá vá ló ha -
gyo mány. A De ák té ri be ve ze tést iga -
zán a szá mí tó gé pes gyü le ke ze ti nyil -
ván tar tás  kö rül be lül  két  év ti ze de
meg ho no so dott gya kor la ta tet te le he -
tő vé. Ek kor a nyil ván tar tott gyü le ke -
ze ti ta gok ada tai kö zé a kon fir má ció
évét is be je gyez ték. Így füg get le nül at -
tól, hogy a kon fir má ci ó ra itt, a De ák
té ri temp lom ban vagy va la hol má sutt
ke rült sor, le he tő ség nyí lik a ju bi lán -
sok lis tá já nak el ké szí té sé re és le vél ben
tör té nő ér te sí té sük re.
– Van-e adat ar ról, há -

nyan ke rül tek vissza en nek
kö szön he tő en a gyü le ke ze ti
vér ke rin gés be?
– Nincs ilyen ada tunk,

de olyan vissza jel zést gyak -
ran ka punk, hogy a meg -
szó lí tot tak nak  jól esett  és
so kat  je len tett,  hogy  fel -
idéz het ték  az  el telt  évek
em lé ke it, és e mér föld kő -
nél há lát ad hat tak mind -
azért, amit a meg tett úton
a meg erő sí tő Is ten től kap -
tak. Egyéb ként meg fi gyel -
he tő, hogy mi nél több éve
kon fir mált  test vé rek ről
van szó, an nál töb bet je lent szá muk -
ra e ju bi le um, s ez az ol tár hoz já ru lók
szá má ban is meg mu tat ko zik.
– Van-e kü lö nös képp szép em lé kük

ré gi kon fir man du sa ik ról?
– Nem tud nék ki emel ni kü lö nös

em lé ket, mert a ma ga mód ján min den
év fo lyam, min den egyes sze mély kü -
lön  él mény.  Szá mom ra  iga zán  az  a
meg ra ga dó, ami kor a va la mi ko ri kon -
fir man du sok fel nőtt ként ko pog nak be,
s va la mi mó don ki de rül, hogy a mag
nem hul lott egy kor az út szé lé re.

– Egy idő sebb hölgy is úr va cso rát
vett a kon fir má ci ón. Ró la le het ne ki -
csit töb bet tud ni?

– Jo li ka né ni nek hív ják. Nem sze -
re pelt a nyolc van éve kon fir mál tak
nyil ván tar tá sá ban; erős a gya núm,
hogy ő en nél fi a ta labb, hisz biz tos
nincs még  ki lenc ven két  éves. Ő  a
temp lo munk ban rend sze re sen per -
se lye zők kö ré hez  tar to zik, ked ves,
hű sé ges gyü le ke ze ti ta gunk. Nyolc -
van év nagy idő, de volt már ar ra is
pél da, hogy egy ki lenc ven éve kon -
fir mált test vé rünk jött el a ju bi le um -
ra. El hang zott a hí vás, és a gyü le ke -
zet tag ja in mo soly fu tott vé gig: „Mit
be szél  már  ez  a  lel kész?”  Az után
min den ki nek le esett az ál la, ami kor
meg lát ták a ka ron fog va elő re ve ze -
tett né nit. 
Egyéb ként Jo li ka né ni re vissza tér ve:

ne héz sor sú, so kat meg élt s ma is sok

ter het hor do zó, igen hű sé ges asszony,
aki – akár ke rek ju bi le u ma van, akár
ilyen kü lön al ka lom hí ján jött ki az úr -
va cso rá hoz  –  na gyon  meg ér dem li,
hogy „kör be si mo gas suk”. Egy test vé -
rün ket, aki va ló ban nyolc van éve kon -
fir mált, ép pen teg nap bú csúz tat tuk el
a Far kas ré ten. Ami kor a hí vás a la ká -
sá ra ér ke zett, azt ő már nem ve het te át.
– Idén tí zen kon fir mál tak. Ta valy

és ta valy előtt ho gyan ala kult a lét -
szám?
–  Jel lem ző,  hogy  a  cso por to san

kon fir má ló fi a ta lok mel lett – akik nek
a szá ma egyéb ként év ti ze des össze -
ha son lí tás ban je len tő sen csök kent –

meg nő az egyé ni leg, fel nőtt ként kon -
fir má lók ará nya. 2012-ben ti zen két fi -
a tal mel lett négy fel nőtt kon fir mált
a De ák té ren. A 2011-ben kon fir mált
tíz  gyer mek  mel lett  ki lenc  fel nőtt
kon fir má ci ó ját  je gyez tük  be  anya -
köny vünk be.

– Mi jel lem zi a fel ké szí tést?
– A  fel ké szü lé si  idő szak  a  tan év

kez de té től,  az az  szep tem ber től  a
nagy hé tig tart. Va sár na pon ként ta lál -
ko zunk a fi a ta lok kal a dél előt ti is ten -
tisz te le tek köz ti  idő ben,  így az if jak
akár a fog lal ko zás előtt, ki lenc, akár az
órát kö ve tő en, ti zen egy óra kor részt
tud nak ven ni az is ten tisz te le ten. Az al -
kal mak ve zér fo na lát a ha gyo má nyos
ká té té mák je len tik, ezek ről be szél ge -
tünk.  A  fel ké szü lés  szer ves  ré sze  a

kon fir má ci ót  meg elő ző
nagy he ti kon fir man dus tá -
bor,  ame lyet  évek  óta  a
csák vá ri egy ko ri pap lak -
ban tar tunk. Ezen in ten -
zí ven át is mé tel jük az év
so rán  ta nul ta kat,  s  egy
té má ra kü lö nö sen  is  fó -
kusz á lunk. Ez idén a hit
kér dé se  volt,  amellyel
kap cso lat ban kö rül jár tuk,
mi ért  is  ne vez he tő  ma -
gán ügy nek és köz ügy nek
egy szer re. Ez a há rom na -
pos  tá bo ro zás  egy ben  a
gyü le ke ze ti if jú ság fe lé is
a  kap cso lat épí tés  al kal -

ma le het a fris sen kon fir má lók szá má -
ra, hisz a se gí tők a lel ké szek mel lett az
if jú ság tag jai.
A kon fir má ci ói is ten tisz te let előtti

nap ke rül sor a vizs gá ra, ahol meg ta -
nult ká té kér dé sek fel mon dá sa mel lett
va la mely  pro jekt  be mu ta tá sá val  is
fel ké szül nek a fi a ta lok. Idén pél dá ul
egy-egy jel leg ze tes ke resz tény szim -
bó lum ról mond hat ták el gon do la ta -
i kat a kon fir man du sok. Volt év, ami -
kor gyü le ke ze tünk ko ráb bi je len tős lel -
ké sze i nek élet raj zát mu tat ták be, vagy
az ol tár ké pün kön lát ha tó ala kok ról ké -
szí tet tek esszét.

g B. Wal kó György

Vonzókonfirmációshagyomány
In ter jú Cse lovsz ky Fe renc Deák téri evangélikus lelkésszel

A  jó zsef vá ro si  gyü le ke zet ben
1963-ban kon fir mál tak név so ra:
Ba kos Ju dit, Bartsch Ju li an na,
Be recz ky Gé za, Bő sze Már ton,
Csu ka Ju li an na, Fe ke te Má ria,
Gáncs Már ta, Haj du Zsolt, Im re
Má ria, Ja kab An na, Ja kab Já -
nos, Ju hász Lász ló, Ká ló czi Er zsé -
bet, Kár pá ti Sa rol ta, Kár pá ti Zsó -
fia, Ko vács Ju dit, Kre pus ka Edi na,
Mart íny Zol tán, Szuh La jos, Pong -
rácz Er zsé bet, Wal kó György.
Kér jük,  hogy  akik  sze ret nék

együtt ün ne pel ni kon fir má ci ó juk
öt ven éves ju bi le u mát, je lent kez -
ze nek a 30/905-8032-es te le fon -
szá mon vagy a jo zsef va ro si.evan -
ge li kus@gmail.com email-cí men.
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„Ha va la ki Krisz tus ban van, új te -
rem tés az: a ré gi el múlt, és íme: új
jött lét re.” (2Kor 5,17)

Hús vét ün ne pe után a 3. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igéi a min dent
új já te rem tő Urat és uj jon gó gyü le ke -
ze tét lát tat ják. Is ten le nyű gö ző tet tei lát tán: Ju bi la te! „Ör ven dezz Is ten nek, te
egész föld, zeng jé tek di cső ne vét, di csér jé tek di cső sé gét!” (GyLK 718,1) „Ál dott
az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki meg ál dott min ket min den lel ki
ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) Di cső sé ges fel tá ma dá sá val Urunk örök ké -
va ló örö möt szer zett né pé nek, s ré sze sít is győ zel mé ben: uj jong ja tok! Lu ther sze -
rint a Szent lé lek ben va ló „öröm tit ka ez: tart sa ma gát az em ber tel jes szív vel az
igé hez, vi gasz tal va ma gát Krisz tus drá ga ígé re té vel, hogy ő az Atyá val együtt ve -
lünk ma rad, és meg ol tal maz, hogy sem mi baj ne árt son, ör dög s vi lág sem mi
ha tal ma el ne ti por jon, se tő le el ne sza kít son. Eb ben min dig örö met le lünk –
sőt egy re ör ven de zőb bek le szünk!” Az iga zi sző lő tő ezt ké ri: Aty ja di cső sé gé re
gyü möl csö ző éle tű ta nít vá nyai le gyünk, mert: „Én va gyok a sző lő tő, ti a sző lő -
vesszők: aki én ben nem ma rad, és én őben ne, az te rem sok gyü möl csöt, mert nél -
kü lem sem mit sem tud tok cse le ked ni.” (Jn 15,5) Aki sze re ti az Atyát és a Fi út, új
te rem tés az: „Mert min den, ami Is ten től szü le tett, le győ zi a vi lá got, és az a győ -
ze lem, amely le győz te a vi lá got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4) A fő bűn pe dig a hi tet len -
ség (lásd Jn 16,9). Pál di ag nó zi sa ez: „Is ten… ha rag ját nyi lat koz tat ja ki a menny -
ből az em be rek min den hi tet len sé ge és go nosz sá ga el len (…), hi szen meg is mer -
ték Is tent, még sem di cső í tet ték vagy ál dot ták Is ten ként, ha nem (…) a te remt ményt
imád ták és szol gál ták a Te rem tő he lyett…” (Róm 1,18.21.25) És az Is tent fé lő s őt
sze re tő hí vek élet foly ta tá sát ajánl ja te rá pi a ként: „Mert a Krisz tus sze re te te szo -
ron gat min ket…”Ő „azért halt meg min den ki ért, hogy akik él nek, töb bé ne ön -
ma guk nak él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt”. (2Kor
5,14.15) Ugyan is aki hí vő vé lett, Is ten igé je sze rint él, s – mert igé je igaz ság (lásd
Jn 17,17) – „az igaz ság meg sza ba dít ti te ket”. Jé zus ne vé nek ez a je len té se: az Úr
meg sza ba dít, meg vált. „Ha te hát a Fiú meg sza ba dít ti te ket, va ló ban sza ba dok
lesz tek.” (Jn 8,32.36) Aki ket már meg sza ba dí tott bűn től, ha lál tól, ör dög ha tal má -
tól, azok el len nincs sem mi kár hoz ta tó íté let, mert a Krisz tus ban van nak, és a
ben nük la ko zást vett Szent lé lek ve ze té se alatt új élet ben jár nak. Pál örök élet-re -
mény sé ge a mi énk is: „Ha pe dig an nak Lel ke la kik ben ne tek, aki fel tá masz tot -
ta Jé zust a ha lot tak kö zül…, élet re kel ti ha lan dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel -
ke ál tal.” (Róm 8,11) Pi lá tus ki szol gál tat ta a zsi dók ki rá lyát né pé nek: „Íme, az em -
ber!”Ők ki ál toz tak: „Fe szítsd meg!” És „a tör vény sze rint meg kell hal nia, mert
Is ten Fi á vá tet te ma gát”. (Jn 19,5.6.7) Já nos lát hat ta: a mennyei Je ru zsá lem ben
fel tű nik az el ve szett Pa ra di csom is: „…az Is ten és a Bá rány tró nu sa lesz ben ne:
szol gái imád ják őt, és lát ni fog ják az ő ar cát… és az Úr Is ten fény lik fö löt tük…”
(Jel 22,3–5) Ránk is „a mennyek ben, a mennyek ben / Vár öröm vég te len. / És
ékes ség ben lát ja fenn / Ég és föld Is te nét.” (EÉ 527,1)

g G. A.

HETI ÚTRAVALÓ

1. Azért, mert a szü le im evan gé li kus -
nak ke resz tel tet tek meg. Nagy szü le -
im is mind két ág ról szin tén tős gyö ke -
res evan gé li ku sok vol tak. Temp lom -
épí tő, „tű rő-szen ve dő” tir pák őse im
éle te és hi te s „kö vek be épí tett hit val -
lá sa” szá mom ra is pél da és bá to rí tás.
2. Tu dom, hogy Is ten nek nin cse -

nek  uno kái;  csak  új já szü le tett
gyer me kei. Hi szem és val lom,
hogy az ő meg elő ző sze re te -
te ve ze tett és tar tott meg a
kon fir má ci ó ig. S ak kor ő
té rí tett ma gá hoz, s szült
új já Igé je és Szent lel ke ál -
tal, és az óta is meg erő sít
evan gé li kus  hi tem ben. 
3. S most, öt ven év vel

kon fir má ci óm után is csak
ar ról te he tek bi zony sá got,
hogy erős vá ram az Úr is ten,
és min den ke gye lem az éle -
tem ben.  Tú róczy püs pök kel
val lom: Is ten csak ke gye lem, és
Jé zus  az  én  sze mé lyes  meg vál tó
Uram! Az ő ér de mé ért iga zu lok meg
Is ten előtt. A re for má to rok kal val lom:
Egye dül Krisz tu sért, egye dül ke gye -
lem ből, egye dül hit ál tal s egye dül a
Szent írás ta ní tá sa alap ján nye rek üd -
vös sé get. A hi tem is Is ten in gyen ke -
gyel mi aján dé ka, és ő min den em be -
ri ér tel met meg ha la dó mó don, „meg -
bot rán koz ta tó an” sze ret en gem. Az
arany evan gé li um (Jn 3,16) sze mé lyes
hit val lá som má lett. 
4. Éle tem ve zér igé je (Ézs 41,10) na -

pon ta meg ta pasz talt va ló ság:  Is ten

győ zel mes  jobb já val,  az  Úr  Jé zus
Krisz tus sal tá mo gat en gem. Mind két
ige sze mé lyes hon la po mon is ol vas -
ha tó (http://ga rai nyh.hu/). Mert aki

val lást tesz Jé zusról az em be rek előtt,
ar ról majd ő is val lást tesz mennyei
Aty ja  előtt.  Ar ra  tö rek szem,  hogy
egy re lát ha tób ban le gyek evan gé li kus
ke resz tyén! 
5. Az evan gé li kus egy ház tisz ta és

igaz ta ní tá sa a Szent írá son ala pul, és
men tes az em be ri „tol da lé kok tól”. S
mi u tán fel nőtt ként meg is mer tem a
töb bi ke resz tyén fe le ke zet ta ní tá sa -

i nak lé nye gét, ki je len tem: ha raj tam
állt vol na, hogy mi lyen val lá sú csa lád -
ban  szü les sek  meg,  én  ma gam  is
evan gé li kus sze ret tem vol na len ni, s
az is ma ra dok!
6. Az Is ten öröm hí ré ről el ne ve zett
egy há zam tág öle lé sű, nem ki re -
kesz tő; mert csak két fel té te le
van az egy ház meg lé té nek:
Is ten igé jé nek tisz ta hir de -
té se és a két szent ség Jé -
zus  ren de lé se  sze rin ti
ki szol gál ta tá sa. Re for -
má to runk, dr. Lu ther
ta ní tá sa alap ján val -
lom, hogy a ke reszt -
ség csak hit ál tal visz
üd vös ség re, az úr va -
cso rá ban Jé zus va ló -
sá go san  je len  van,  s
így ke rül he tünk ve le a
leg kö ze leb bi  sze re tet -
kap cso lat ba  e  föl dön.  S

va ló ban, az os tya az ő tes te,
és a bor az ő vé re a mi  szá -

munk ra. 
7. Jé zus utol só pa ran csa min den őt

kö ve tő,  ró la  ta nús ko dó  ta nít vá nya
szá má ra: kül de tés! Val lom az egye -
te mes pap ság el vét és azt, hogy min -
den ch ris ti a nus egy ben misszi o ná -
ri us is! A szá mom ra ada tott ke gyel -
mi aján dék szol gá la ti le he tő ség: az
in ter ne ten is az örök evan gé li um to -
vább adá sa, mert jaj ne kem, ha nem
te szem!
Pi lis csa ba, 2013. áp ri lis 14. 

g Ga rai And rás

Miértvagyokevangélikus?
Miértjóevangélikusnaklenni?

E lap szá munk 13. ol da lán tu dó sí tást köz lünk a gyü le ke ze ti mun ka társ-kép zőt vég zet tek múlt hét vé gén Pi lis csa bán
zaj lott kon zul tá ci ó já ról. A részt ve vők egyik fel ada ta az volt, hogy „há zi dol go zat ban” vá la szol ják meg: „Mi ért va -
gyok evan gé li kus? Mi ért jó evan gé li kus nak len ni?” Az aláb bi ak ban Ga rai And rás nyír egy há zi gyü le ke ze ti mun ka -
társ nak, He ti út ra va ló ro va tunk ve ze tő jé nek vá lasz dol go za tát kö zöl jük. 
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Azt mond ják, hogy aki az idő já rás ról kezd el
cse veg ni, ami kor meg kell szó lal nia, unal mas
em ber. Hát, le het, hogy unal mas va gyok, de va -
la mi ak kor sincs rend ben 2013 ta va szá val. Ta -
lán a leg na gyobb baj ve le az, hogy nincs. Vagy
leg alább is na gyon ne he zen in dul(t) be.
A teo ló gi án ha gyo mány, hogy min den har mad -

év fo lyam pas sió já té kot ír és ját szik el, be jár va egy
egy ház me gyét köz vet le nül hús vét előtt. Ami kor
sza ka dó hó esés ben tet tük meg az utat egyik gyü -
le ke zet ből a má sik ba, az volt az ér zé sem, hogy ta -
lán jobb lett vol na bet le he mes sel ké szül ni. 
En nek el le né re – vagy ta lán ép pen emi att –

ha tal mas ere je volt a pas sió tör té net nek. Ta ní -
tás, sze re tet, bán tal ma zás, kín zás, ha lál, bűn,
élet, gon dos ko dás, fe le lős ség há rí tás, bo csá nat
ka var gott a har mad éve sek nyo mán a pas sió kör -
út gyü le ke ze te i ben. Az tán ott hon csa lád ban is -
ten tisz te let tel, son ká val és egy bo ka hú zó dás -
sal ün ne pel tem a fel tá ma dást.
Majd  el múlt  a  kü lön le ges ség,  a  va rázs,  és

vissza tér tem  a  hét köz na pok ba.  Min den nap
lá tom a hall ga tó kat át battyog ni az egye tem re,
majd vissza, lá tom az em be re ket ro han ni az ut -
cán, az ab la kom alatt, Bu da pest egyik leg hú zó -
sabb kör nyé kén, a Bos nyák té ren. A név te len ar -
cok  ugyan úgy  dön tik  ma guk ba  a  fél de cit,
ugyan úgy üvöl töz nek, és ugyan úgy nem fi gyel
rá juk sen ki, mint ed dig.
Mi vál to zott? Mit akar tő lem az az Is ten, aki

meg tű ri együtt a nyo mort, az igaz ság ta lan sá -
got, a lel ki sö tét ség leg mé lyebb bugy ra it és a
hús vét fé nyét üres sír ral és son ká val? Elég gyen -
ge pró bál ko zás!

Leg alább is lát szó lag. Az Úr ezt mond ja: „A
sö tét sé get vi lá gos ság gá vál toz ta tom előt tük, a
rö gös utat si má vá. Eze ket a dol go kat vég hez vi -
szem, nem mu lasz tom el.” (Ézs 42,16b) Az Is -
ten azt ígé ri ne künk, hogy min den, de min den
le het sé ges.  Azok  a  re mény te len  hely ze tek,
sor sok,  ame lyek nek  lát szó lag  nul la  esé lyük
van a meg ol dó dás ra, igen, azok is át for dul hat -
nak, hely re jö het nek. Mert az Is ten ezt akar ja.
De ha még sem, ak kor is ve lünk van a leg sö té -
tebb vagy ép pen leg szür kébb hely ze tek ben is.
Az Úr dol go zik ér ted és ér tem is, és nem csak

hús vét kor le het ezt meg ta pasz tal ni, ha nem az
év min den egyes nap ján. Jé zus Krisz tus fel tá -
ma dá sa nem kö tő dik  sem mi lyen nap tár hoz,
idő já rás hoz,  hús hoz  vagy  hús nél kü li ség hez.
Egye dül hoz zád akar kö tőd ni! Hoz zád.

g Ko vács Vik tor
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Kötődés

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Tet ra-am el ia  szind ró má val
(mind a négy vég tag hi á nyá -
val) szü le tett, a har minc éves
Nick Vu ji cic en nek  el le né re
nem  gu bó zott  be,  és  –  sok
más  egyéb  kedv te lé se  mel -
lett  –  ször fö zik,  hor gá szik,
és  dob fel sze re lé sen  ját szik.
Fő ál lá sú  pré di ká tor ként  és
mo ti vá ci ós tré ner ként jár ja a
vi lá got;  la punk meg je le né se
ide jén épp ha zánk ban tar tóz -
ko dik. Az Evan gé li kus Élet ben
bő veb ben  is  ol vas hatsz ma -
gyar or szá gi lá to ga tá sá ról, ro -
va tunk ban pe dig egy sze re pe -
lé sé vel ké szült fil met és egy ál -
ta la írt köny vet aján lunk most
a fi gyel med be.
Sze re ted a cir kuszt, vagy a

ma nézs vi lá ga nem a te vi lá -
god? Lát tál egy ál ta lán mos ta -
ná ban  bo hó cot,  bű vészt,
zsong lőrt vagy kö tél tán cost?
Ér de kel,  mi  zaj lik  a  po rond
mö gött, és hogy mi ből lesz a
cse re bo gár, aka rom mon da ni:
a nagy mu tat vány?
A  Pil lan gó cir kusz (The

But ter fly Cir cus) cí mű húsz -
per ces kis film ben két együt -
tes sel ta lál koz hatsz. Az egyik
ván dor mu tat vá nyos  cso port
ve ze tő jé nek  cél ja  a  ke dé lyek
bor zo lá sa, az ér dek lő dők meg -
bot rán koz ta tá sa. Ki ra ka ti bá -
buk ként, min den egyéb do log -
ra  al kal mat lan  lát vá nyos sá -
gok ként  te kint az em be re i re
(így pél dá ul a sza kál las nő re és
a szi á mi ik rek re), és nem res -
tell gúnyt űz ni be lő lük. Willt
(Nick Vu ji cic), a vég tag nél kü li
fér fit pél dá ul úgy kon fe rál ja fel,
mint  olyan  em bert,  aki nek
há tat for dí tott az Is ten…
Nem így a cím adó tár su lat

igaz ga tó ja, Mr. Men dez (Edu -
ar do Ve ráste gui), aki csa lád ta -
gok ként bá nik az em be re i vel.
Össze tar tó kö zös ség ként jár -
ják az 1930-as évek gaz da sá gi
vál ság súj tot ta Dél-Ka li for ni -
á ját, és pro duk ci ó ik kal né mi
fényt  akar nak  csem pész ni  a
re ményt vesz tett em be rek éle -
té be. Men dez ak ro ba tái va lós
tel je sít mé nyek kel  vív ják  ki  a
né zők cso dá la tát, akik iga zi él -
mé nyek kel tá voz nak a sá tor ból
– vagy a sza bad ég alatt spon -
tán mó don meg tar tott öröm -
elő adás ról.

Ho gyan  ke rül  Will  Mr.
Men dez csa pa tá ba? Mi nek a
ha tá sá ra hi szi el ma gá ról, hogy
ő is ér té kes? Mi ként vá lik pil -
lan gó vá? Er ről szól Jos hua és
Re be kah Wei gel 2009-es, több
film fesz ti vá lon is dí ja zott al ko -
tá sa, me lyet ma gyar fel irat tal
is meg ta lál hatsz a vi lág há lón.
A  for ga tó könyv írók  nem

Nick Vu ji cic ről min táz ták Will
ka rak te rét,  de  egy ér tel mű en
azt sze ret ték vol na, ha ő kel ti
élet re a vász non. Nick nek nem
volt  el le né re  a  do log,  sőt

öröm mel mon dott igent a fel -
ké rés re.  (Vég té re  is,  mint
mond ja, ki játsz hat ta vol na el
job ban a sze re pet?)

Élet kor lá tok nél kül – Öt le -
tek egy tel jes  élet hez cí mű
köny vé ben  (Stú di um  Plusz
Ki adó, Bu da pest, 2012) a for -
ga tás sal kap cso la tos él mé nye it
is fel idé zi. A kö tet még sem el -
ső sor ban élet raj zi könyv, no -
ha  ér te lem sze rű en  sok  sze -
mé lyes  tör té ne tet  me sél  el.
Bá nat ról  és öröm ről,  ku dar -
cok ról és si ke rek ről, két ség be -
esés ről  és  talp ra  ál lás ról  (!)
egy aránt szó esik ben ne.
Nick – sa ját pél dá ján kí vül

más rend kí vü li em be rek el tö -
kélt sé gét, aka rat ere jét, áll ha -
ta tos sá gát  is meg mu tat va  –
ar ra biz tat, hogy ne a kö rül -
mé nye id  ha tá roz za nak  meg
té ged. Ahogy az egyes fe je ze -
tek ve zér gon do la tai is mond -
ják: ta láld meg a cé lod; le gyél
bi za ko dó;  higgy  ma gad ban;
őrizd meg a jó hoz zá ál lá so dat;
légy bá tor, ki tar tó; ke re kedj a
vál to zá sok  fö lé;  ala kíts ki  jó
kap cso la to kat; ra gadd meg a
le he tő sé ge ket,  ame lyek  kö -
ze lebb visz nek az ál ma id hoz;
hoz zá  ha son ló an  légy  ki csit
lö kött, és az oda adás le gyen a
kül de té sed.
Mi től  több,  kü lönb  Nick

„öt let tá ra” más ta nács adó, tuti
si ker re cep te ket  ígé rő  köny -
vek nél? Mert szer ző je az ele -
ven pél da ar ra, hogy Is ten nel
jár va  nincs  olyan  le he tet len
élet hely zet, amely ből ne len ne
ki út. Az Élet kor lá tok nél kül
egy hi te les, az az hit tel tel jes fi -
a tal em ber bi zony ság té te le.

g Ju dit

oSz to zó

Bábbólpillangó

Bol dog sá gun kat  sok fé le kép -
pen el tud juk kép zel ni, és sok -
szor  csak  anya gi  dol gok hoz
köt jük a bol dog ál la pot el éré sét.
Ezt fe je zi ki a gyak ran hasz nált
„bol do gul ni” ki fe je zés is. 
A Bib li á ban a bol dog ság szó

sok kal bő vebb je len tés tar tal -
mat hor doz, hi szen az Is ten nel
va ló kap cso lat tal van össze füg -
gés ben. (Az an go lok ezért is
for dít ják „ál dott”-nak [blessed]
a meg fe le lő gö rög szót [ma ka -
ri osz].) Er ről ta nús kod nak az
úgy ne ve zett  „bol dog mon dá -
sok”, ame lyek kö zül a leg is mer -
teb bek a He gyi be széd ben ol -
vas ha tók  (Mt  5,3–11),  de  a
Szent írás más he lye in is ta lál -
koz ha tunk ilyen mon dá sok kal
(Zsolt  1,1;  Lk  1,45;  Jn  20,29;
Róm 14,22 stb.), így a Je le né sek
köny vé ben is. A bol dog mon -
dá sok kö zött az el ső volt a Bib -
lia évé nek mot tó ja.
Igénk sze rint te hát bol dog,

ál dott, aki ol vas sa – de mit is
je lent az, hogy „ol vas sa”? Meg -
le pő le het ez a kér dés, hi szen
egy ér tel mű nek tű nik a vá lasz.
Ha  azon ban  az  itt  sze rep lő
gö rög  szó  (ana gi nó szkó) je -

len té se it néz zük, ak kor meg -
ért het jük be lő lük, mi ért fon -
tos ezt is meg gon dol ni.
A szó el ső je len té se: „ol vas”.

Ta lán mi, ke resz té nyek is ke ve -
set ol vas suk a Szent írást, pe dig
Is te nünk ezen a so kak szá má -
ra ta lán túl egy sze rű nek és em -
be ri nek tű nő mó don sze ret ne
ve lünk  kap cso la tot  kez de mé -
nyez ni és tar ta ni. Nagy se gít sé -
get je len te nek a bib lia ol va sást
szol gá ló  kü lön fé le  köny vecs -
kék (ilyen pél dá ul az Út mu ta -
tónk),  ame lyek  nap ról  nap ra
ki ír nak szá munk ra egy-egy sza -
kaszt, ver set. Ezek fo lya ma tos
hasz ná la ta a rend sze res ol va sás -
hoz  se gít  ben nün ket,  amely
egy részt azért fon tos, mert Is -

ten nap mint nap sze ret ne hoz -
zánk szól ni, más részt így meg -
lát hat juk a Szent írás ban ta lál ha -
tó szá mos össze füg gést  is. Ez
utób bi nem csak szel le mi örö -
möt je lent het szá munk ra, ha -
nem meg óv hat ben nün ket at tól,
hogy egy-egy igét – ki ra gad va
a kör nye ze té ből – fél re ért sünk.
Az ér tel me zés kér dé se azon -

ban át ve zet a má so dik je len tés -
hez: „pon to san meg is mer, fel -
is mer”. Jé zus az őt meg kí sér tő
tör vény tu dó tól  azt  kér dez te:
„Mi van meg ír va a tör vény ben?
Ho gyan ol va sod?” (Lk 10,26b)
Fon tos te hát, hogy mi lyen mó -
don ol vas suk az Írást, és ho -
gyan ér tel mez zük.
Hi szen le het úgy is ol vas ni,

hogy iga zá ból nem is ért jük.
Ér tel münk kel  ugyan is  sok
min dent  meg ra gad ha tunk,
meg ért he tünk be lő le, de ép -
pen a bib li ai üze net kö ze pét,
Jé zus Krisz tus evan gé li u mát,
a ke reszt igé jét (1Kor 1,18–25)
nem tud juk pusz tán el ménk -
kel  meg ér te ni,  mert  az  bo -
lond ság szá munk ra mind ad -
dig, amíg meg nem győz min -
ket  Is ten  az  ő  Szent lel ké vel. 

A Bib lia ol va sá sa kor szük -
ség van a Lé lek mun ká já ra, hi -
szen csak az Ih le tő tud ja meg -
ér tet ni  ve lünk  az  üze ne tét.
Ezért jó, ha min den bib lia ol -
va sás előtt kö nyör günk, hogy
az  Úr  nyis sa  meg  előt tünk
igé jé nek  ka pu ját.  Így  tud juk
meg is mer ni,  fel is mer ni  elő -
ször, va la mint új ra és új ra az
Írást és az Urat, aki a leg job -
ban is mer ben nün ket. Így le -
het sé ges  az,  hogy  nem csak
mi ol vas suk a Szent írást, ha -
nem sok kal in kább a Szent írás
ol vas  ben nün ket,  hi szen  az
üze net, amely ben ne van, sze -
mé lyes sé vá lik, meg ítél vagy
ép pen vi gasz tal min ket.

A  szó  har ma dik je len té se:
„fel ol vas”. Az előb bi ek ből ki de -
rül, hogy fon tos az ér tő ol va sás.
Fü löp is azt kér dez te az eti óp
kincs tár nok tól,  aki  Ézsa i ás
köny vét ol vas ta: „Ér ted is, amit
ol va sol?” (Ap Csel 8,30) A kincs -
tár nok őszin tén vá la szolt: „Ho -
gyan is ért het ném, míg va la ki
meg nem ma gya ráz za?” (Ap -
Csel 8,31) Fü löp utá na  Jé zust
hir det te ne ki a fel ol va sott ige
alap ján,  a  kincs tár nok  pe dig
hit re ju tott, és meg ke resz tel ke -
dett. Is ten ugyan is más em be -
re ket is fel tud hasz nál ni ar ra,
hogy meg ér tes se ön ma gát ve -
lünk igé jén ke resz tül. 
Ez  tör té nik,  ami kor  va la ki

el tud ja mon da ni mind azt, amit
meg élt, meg ta pasz talt Is ten igé -
jé ből,  is ten tisz te le ten,  bib lia -
órán, if jú sá gi al kal mon, de akár
egy hét köz na pi be szél ge tés so -
rán is. Ez pe dig iga zi ál dás, bol -
dog ság az  ige hir de tő jé nek és
hall ga tó já nak  egy aránt.  Aho -
gyan a ki vá lasz tott ige foly ta tá -
sá ban is ol vas ha tó: „Bol dog, aki
fel ol vas sa, és bol do gok, akik
hall gat ják eze ket a pró fé tai igé -
ket, és meg tart ják azt, ami meg
van ír va ben nük: mert az idő kö -
zel van.” (Jel 1,3) 
Az új for dí tá sú Bib li á ban te -

hát a fel ol vas szó sze re pel (szem -
ben a Ká ro li-for dí tás ban lé vő ol -
vas-sal), hi szen a Je le né sek köny -
vé ben hét le vél ről van szó (Jel
2,1–3,22), ame lye ket fel ol vas tak
a gyü le ke ze tek ben az is ten tisz -
te le ti al kal ma kon. Pál apos tol le -
ve le i vel is így tet tek (Kol 4,16),
és  meg ta pasz tal hat ták,  hogy
va ló ban Is ten sza va van ben nük,

hi szen em be rek tér tek meg, és
gya ra po dott a gyü le ke zet.
Ez a há rom je len tés per sze

szo ro san össze függ, hi szen aki
ol vas sa  a  Bib li át,  és  meg érti
üze ne tét, az to vább is sze ret né
ad ni mind azt, amit meg ta pasz -
talt. Aki pe dig hall ja a hir de tett,
fel ol va sott igét, és fel is me ri Jé -
zus ban az Urat, az vá gyik ar ra,
hogy mi nél töb bet meg tud jon
ró la, és ezért ol vas sa a Bib li át…

g Ma lik Pé ter Ká roly

Az írás ere de ti je a mo no ri
evan gé li kus gyü le ke zetAlap kő
cí mű hír le ve lé nek 2008. nyá ri
szá má ban je lent meg.
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„Boldog,akiolvassa…”

név jegy: 
ko vács vik tor
Szol no kon szü let tem, ott
nőt tem  fel.  Az  ot ta ni
gyü le ke zet ben  ta lál tam
lel ki ott hon ra, és kap tam
meg el hí vá so mat. A teo -

ló gia mel lett a má so dik hi va tá som a ze ne.
Töb bek kö zött a teo ló gus hall ga tók ból ál -
ló Agape ze ne kar ban ját szom. Van egy cso -
dá la tos  fe le sé gem, Ri ta. 2012  őszé től  az
Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye te men
vég zek lel ké szi szol gá la tot.

b Emlékeztekmégarra,hogyaMagyarBibliatársulatjavas-
latáraamagyarországikeresztényegyházaka2008.esz-
tendőtaBibliaévéneknyilvánították?Mégazóriáspla-
kátokközöttislehetetttalálniolyat,amelyikaSzentírás
olvasására buzdította az embereket. Alább a könyvek
könyvétközéppontbaállítóévmottójáról–„Boldog,aki
olvassa…” (Jel1,3a)–gondolkodhattokegyüttMalikPé-
terKároly evangélikuslelkésszel.(VJ)

Április 19., 15.00, 19.00 Április 20., 10.00 Április 20., 19.00
Budapest, Jégpalota Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok Debrecen, Főnix Csarnok
Belépőjegy: 3500 Ft Belépőjegy: 2500 Ft Belépőjegy: 2500 Ft
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b Sokpüspökünkéletétésszolgá-
latáttárgyaljákrészletesenegy-
háztörténeti művek. Érdekes,
hogy egyházkerületi vagy or-
szágos felügyelőkét ellenben
alig.Ebbőlaszempontbólisiz-
galmasNémeth Tibor nemrég
megjelentkönyve:egytöbbmint
százéveéltnemesúréletrajzán
keresztülsokszoregészenaktu-
ális kérdésekkel szembesülhe-
tünk a presbiteri és felügyelői
tisztséggelkapcsolatban.

Ihász La jos (1850–1908) éle te utol só
ki lenc évé ben, a szá zad for du lón fel -
ügye lő ként szol gált a du nán tú li evan -
gé li kus egy ház ke rü let élén. Veszp rém
me gyei nagy bir to kos csa lád ból szár -
ma zott. (Két ura dal muk a Ba kony ta -
má si mel let ti Hat ha lom és az Aj ka
mel let ti Lőr in te volt.) Csa lá di kö tő -
dé sé ről  a  leg ér de ke sebb  adat  az,
hogy  má so dik  fe le sé ge  Jó kai Mór
uno ka hú ga, Jó kay Etel ka volt, és kö -
ze li kap cso la tot ápolt az író val. 
Már  fi a tal ko rá ban  ko moly  egy -

há zi meg bí za tá so kat ka pott: két gyü -
le ke zet és egy egy ház me gye fel ügye -
lő je,  va la mint  az  egy ház ke rü le ti
gyám in té zet vi lá gi el nö ke lett. Ér de -
kes meg fi gyel ni, hogy ezen tiszt sé ge -
i ben, majd kü lö nö sen egy ház ke rü le ti
fel ügye lő ként mi lyen ve he men ci á val
ka rolt fel ál ta la fon tos nak ítélt kér dé -
se ket. Szív ügye volt, hogy min den le -
het sé ges mó don tá mo ga tást sze rez -
zen a gyen gébb gyü le ke ze tek nek. 
Jó pél da er re, hogy a fi lo xé ra vész

ide jén ho gyan moz gó sí tott sze mé lyes
kap cso la to kat, me ző gaz da sá gi is me -

ret ter jesz té si mód sze re ket, kor mány -
za ti for rá so kat és nagy mér té kű ado -
mányt az anya gi lag meg ren dült Ba -
la ton-fel vi dé ki evan gé li kus ság talp -
ra ál lí tá sá ra. Ezért a za lai egy ház me -
gye  és  gyü le ke ze tei  új ra ala pí tó ja -
ként te kin tet tek rá. Fon tos volt szá -
má ra a ki ván dor lás és az egy ké zés
vissza szo rí tá sa, az evan gé li kus nő ne -
ve lés in téz mé nye i nek ki épí té se. 
Prak ti kus vál toz ta tá so kat is kez de -

mé nye zett. A kész pénz hasz ná lat ki -
vál tá sá ra a csekk hasz ná la tot ugyan -
úgy az ő ja vas la tá ra ve zet ték be az
egy ház ke rü let ben,  mint  Veszp rém
vár me gye ad mi niszt rá ci ó já ban.
Kü lö nö sen  is  fi gye lem re  mél tó

ada ko zá si gya kor la ta. Több evan gé -
li kus gyü le ke ze tet és in téz ményt tá -
mo ga tott ma gán va gyo ná ból rend sze -
res és rend kí vü li ado má nyok kal, az
egyik bir to kán is ko lát ala pí tott, de re -
for má tus és ka to li kus kö zös sé gek nek,
ka taszt ró fa súj tot ta te le pü lé sek nek,
kul tu rá lis szer ve ze tek nek és szo ci á -
lis kez de mé nye zé sek nek  is ko moly
össze ge ket jut ta tott. Ha egy há zi tiszt -
ség vi se lő ként ki tű zött egy célt, azon -
nal ko moly cél ado mánnyal is meg ala -
poz ta a meg va ló su lá sát. Vég ren de le -
té ben va gyo ná nak fe lét, 2264 hold te -
rü le tű  lőr in tei bir to kát a du nán tú li
egy ház ke rü let re hagy ta.
Az igen ala pos kö tet szer te ága zó

for rás bá zist dol goz fel. Ihász La jos éle -
té nek és mun kás sá gá nak min den fon -
to sabb te rü le tét elem zi: egy há zi mun -
kás sá ga mel lett ta nul má nya it, csa lá -
di éle tét, me ző gaz da sá gi és po li ti kai
te vé keny sé gét is. Öt ven ol dal nyi for -
rás gyűj te mény és har minc öt ol dal nyi
kép anyag te szi tel jes sé az egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő ről nyer he tő ké pet.

Egy há zunk ja vá ra vál hat, ha so kan
át ta nul má nyoz zák Ihász La jos élet raj -
zát. Az ol va só ré gi tü kör ként te kint -
het be le. Ta lál koz hat ben ne a szá zad -
for du ló ko rá nak vi lá gi as és evan gé li -
um el le nes  je len sé ge i vel  is.  Ez  sem
ha szon ta lan. Le het, hogy sa ját hi bá -
ink  vál to za ta i ra  is mer he tünk  ben -
nük. Vi szont az egy ház kö zös sé ge és
ezen ke resz tül a Krisz tus ügye irán ti
el kö te le ző dés olyan meg je le né si for -
má i ra is buk kan ha tunk, ame lye ket ta -
lán el sem tud tunk kép zel ni. Így is fel -
hasz nál hat ja az egy ház tör té ne tet a tör -
té ne lem Ura, tük röt tart va elénk.

g Tóth Ká roly Ist ván

Né meth Ti bor: „…má sok sze gény sé gén
se gít het ni…” – Ihász La jos éle te (1850–
1908). Jó kai Mór Vá ro si Könyv tár, Pá -
pa, 2012. A kö tet meg ren del he tő a
szer ző nél e-mail ben: ne meth.ti -
bor@fre e mail.hu, il let ve te le fo non
19 óra után: 30/287-7916, 20/770-
0326 (egy há zi flot tás).

Biográfia Ihász La jos egy ház ke rü le ti fel ügye lőről

Nyi tó áhí ta tá ban  dr. Percze Sán dor
győr-ná dor vá ro si lel kész Lk 15,25–32
alap ján az idő sebb té koz ló fi ú ról szólt,
ezt kö ve tő elő adá sá ban pe dig a be teg -
ség, a ha lál és a gyász fel dol go zá sá nak
fá zi sa it  ele mez te.  Is mer nünk  kell  a
ha lál lal  szem be sü lők  re ak ci ó it.  Idő -
rend ben ezek a ta ga dás, a ha rag, az al -
ku do zás, a de presszió és a be le nyug -
vás. A gyász fá zi sai is ha son lók: sokk
a ha lál hír vé te le kor; kont rol lált fá zis a
te me tés meg szer ve zé se kor; szem be sü -
lés a ha lál té nyé vel a te me tés kor; és vé -
gül adap tá ció, el fo ga dás. A lel ki gon do -
zó nak ezen az úton ba rá ti, krisz tu si sze -
re tet tel vé gig kell kí sér nie a gyá szo lót.
„Min den ki  nor má lis,  amíg  meg

nem is me red!” – Var sá nyi Fe renc du -
na ha rasz ti  lel kész  foly tat ta  ez zel  a
meg hök ken tő ki je len tés sel a lel ki gon -
do zók nak szánt ta ná cso kat, fel té ve a
kér dést: ki cso da az em ber? 
A II. va ti ká ni zsi nat  is ki mond ta,

hogy a pász to ro lás a kö zös ség fel ada -
ta.  Kü lön bö ző  ka riz má ink  van nak,
de a val lás ön ma gá ban nem te rá pia. Az
iga zi te rá pia: ta lál ko zás Jé zus sal. Es ti
áhí ta tá ban Var sá nyi Fe renc Mk 16,14–
18  alap ján  Jé zus misszi ói  pa ran csát
idéz te, amely egy ben a vi lág leg ré gibb
„mun ka kö ri le írá sa”.
Szom bat reg gel dr. Ko rá nyi And rás,

az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
(EHE) do cen se az em mau si ta nít vá nyok
tör té ne tét idéz te fel Lk 24,13–32-ből.
Két sé gek és meg pró bál ta tá sok jel lem -
zik a ta nít vá nyi lé tet, ám Is ten fel tár ja
éle tünk ér tel mét és cél ját. Az evan gé -
li kus lel ki gon do zás ról szól va az elő adó
ki je len tet te: a ke resz tyén cse ve gés től
meg kell ér kez ni a se gí tő be szél ge té sig.
S meg kell ad ni a le he tő sé get a baj ban
lé vő  em ber nek,  hogy  el jut has son  a
gyó ná sig. Bon hoef fer sze rint az em ber
nem gyón hat ön ma gá nak. Ho gyan ta -
lál hat a bű nös em ber a ke gyel mes Is -
ten re? – a lel ki gon do zás vég ső cél ja ez. 
A té mát foly tat va dr. Frenkl Syl via

pszi cho ló gus a lel ki gon do zás és a lé lek -
tan (pszi cho ló gia) kap cso la tá ról be szélt.
Elő adá sá ban ő is az em mau si ta nít vá -
nyok tör té ne té re utalt (lásd Lk 24,13–
35), és el mond ta: Jé zus lel ki gon do zói be -
szél ge tést foly ta tott a két ta nít vánnyal;
ta pin ta to san, jól kér de zett, és nem ok -
ta tott ki. Amíg mi fel nem is mer jük sa -
ját lel ki vak sá gun kat, nem tu dunk má -
so kon ered mé nye sen se gí te ni. 
Jé zus vé gig kí sér te a ta nít vá nyo kat az

úton; az egy ház nak is ez a fel ada ta. De
ak kor mi ért nincs ki ír va a temp lom -
ka puk ra  a  lel ki gon do zói  le he tő ség
ide je és he lye?… 

Ba logh Éva kór ház lel kész  egy há -
zunk kór ház misszi ói szol gá la tát is mer -
tet te, szom bat dél után pe dig D. Sze -
bik Im re az evan gé li kus lel ki gon do zás
ese tei kap csán fej tet te ki gon do la ta it. 

D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott
lel kész elő adá sá ban ar ról szólt, mi lyen
volt a lel ki gon do zás az Ószö vet ség ben.
Más össze füg gés ben em lí tet te, hogy az
evan gé li kus egy ház ban 1580-tól volt
sze mé lyes gyón ta tás az is ten tisz te let
előtt, s ezt 1763-tól vál tot ta fel a kö zös

gyó nás, jól le het a sze mé lyes gyó nás ma
sem nél kü löz he tő. Lu ther nek is ha lá -
lá ig volt sze mé lyes gyón ta tó ja. 

Lel ki gon do zás az Új szö vet ség ben –
er ről már dr. Bács kai Ká roly egye te mi
ad junk tus,  az  EHE  tan szék ve ze tő je
szólt a sa má ri ai asszony jól is mert tör -
té ne te (Jn 4,4–42) kap csán. E tör té net -
ben ezer öt száz év vel ez előtt Ágos ton
egy ház atya is mer te fel a lel ki gon do zó
Jé zust. A tör té net há rom kulcs sza va:
ide gen ség, el fo ga dás és fo ko za tos ság.
Ma is ide ge nek kö zött kell hir det -

nünk az evan gé li u mot, és ész re kell
ven nünk azt, aki lel ki több let re vá gyik
– mond ta az elő adó. A bi zal mat lan ság
után  fel éb red het  a  bi za lom;  ahogy
Jé zus el fo gad ja a tisz tá ta lan nak szá mí -
tó  vi zes  edényt,  úgy  fo gad ja  el  az
asszony Jé zus élő vi zet ígé rő sza va it. S
a tes ti szin ten moz gó kap cso lat át lép -
het lel ki sík ra, az evan gé li um át adá sá -
val a lel ki gon do zó el jut hat a vi gasz ta -
lás szint jé re.

Dr. Ecse di Zsu zsan na, la punk Can -
ta te ro va tá nak ve ze tő je ve tí tett ké pes
elő adá sá ban a li tur gi á nak evan gé li kus
egy há zunk éle té ben be töl tött sze re pé -
ről szólt. A tel jes is ten tisz te let: li tur gia,
amely ben Is ten ta lál ko zik ve lünk. Az
evan gé li kus is ten tisz te let két fó ku szú: az
ige és a szent sé gek je len lé te jel lem zi. Az
egy há zi év ben az ál lan dó ság jel lem ző
év ről év re és a vál to zá sok hét ről hét re.
Es ti áhí ta tá ban Kézdy Pé ter Áb ra -

hám So do má ért köz ben já ró kö nyör -
gé se (1Móz 18,16–33) alap ján az imád -
ság  ha tá sá ról  szólt,  amely  meg vál -
toz tat hat em be re ket, és vál toz tat hat
íté le te in ken is. Va sár nap reg gel pe dig
há rom lel ki gon do zói ese tet is mer te -
tett a pi lis csa bai lel kész a Négy szem -
közt – Pél dák a si ke res lel ki gon do zás -
ra cí mű szak könyv ből. 
Kézdy Pé ter vé gez te az ol tá ri szol gá -

la tot is va sár nap dél előtt az új li tur gia
sze rint zaj ló úr va cso rás is ten tisz te le ten,
ame lyen a mun ka tár sak együtt vet tek
részt a he lyi gyü le ke zet tel. Ige hir de té -
sé ben D. Sze bik Im re Jer 23,1–4 alap -
ján szólt az ige sze rű, a gyü le ke zet sze rű
és a kor sze rű pré di ká ció jel lem ző i ről.
Zá ró elő adá sá ban a tan fo lya mot ve -

ze tő püs pök a lel ki gon do zás mai kri té -
ri u ma it gyűj töt te össze, és is mer tet te az
es ti há zi dol go za tok kö zös kulcs sza va -
it. Mi ért va gyok evan gé li kus?Mert az
egy há zam Bib lia-köz pon tú, Jé zus-köz -
pon tú,  ige sze rű,  hi te les,  hang sú lyos
ben ne az Is ten ke gyel me. Emel lett be -
fo ga dó, nyi tott kö zös ség, tár sa dal mi,
kul tu rá lis ér zé keny sé gű. Fon tos ben ne
Bach ze né je és az éne kek sze re pe. 
Le het őriz nünk a re ánk bí zott örök -

sé get! – zár ta a ta va szi kon zul tá ci ót a
püs pök, hív va min den kit az őszi to -
vább kép zés re is. 

g Ga rai And rás 
gyü le ke ze ti mun ka társ

Az elő adá sok hang anya gai a tu dó sí -
tó hon lap já nak (http://ga ra inyh.hu/)
Hang zó öröm hír tá rá ból el ér he tők az
elő adók elő ze tes en ge dé lyei alap ján. 

Fókuszban:lelkigondozás
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A prog ram fel ve ze té se ként az a vers
hang zott el, ame lyet 1899-ben, Ihász
La jos be ik ta tá sa al kal má ból írt Sán -
tha Ká roly. Ezt  kö ve tő en  a  vá ros
köz tisz te let ben  ál ló  pol gá ra,  Hu -
szár Já nos Apá czai Cse re Já nos-dí -
jas pe da gó gus, hely tör té nész mél tat -
ta a kö te tet rop pant ala pos elő adá -
sá ban. A  fi a tal  szer ző re utal va  el -
mond ta:  olyan  je gye ket  mu ta tott
fel  köny vé ben,  ame lye ket  ő  ed dig
csak ko moly tör té net ku ta tók tól is -
mert. Zá ró gon do la tai után a he lyi
Jó kai  Kör  tag jai  a  könyv ből  vett
rész le tek fel ol va sá sá val szí ne sí tet ték
a mű sort, majd a szer ző szólt ed di -
gi mun kás sá gá ról.
Né meth Ti bort gyer mek ko ra óta

fog lal koz tat ja szü lő fa lu ja, Ba kony ta -
má si múlt ja. Így ta lál ko zott Ihász La -
jos ne vé vel, aki a te le pü lés hez tar to -
zó Hat ha lom pusz tán szü le tett. El ső
köny ve egy hosszabb lé leg ze tű adat -
fel tá ró mun ka ered mé nye, ame lyet
2008-ban, a fel ügye lő ha lá lá nak cen -
te ná ri u má ra szer ve zett meg em lé ke -
zés kap csán in dí tott el. 
„So kat  gaz da god tam  az  alatt  a

négy év alatt, ame lyet ez zel a té má -
val töl töt tem. Hi szen egy olyan nagy
for má tu mú em bert is mer tem meg a
szü lő föl dem ről,  aki  a  ma gyar  ne -
mes ség ta lán leg ne me sebb ha gyo má -
nya it kö vet ve úgy érez te, hogy az a
va gyon, ame lyet őse i től örö kül ka -
pott, nem ki zá ró lag ön ma ga és csa -
lád ja ja vá ra szol gál, ha nem kö te les ve -

le tár sa dal mi kül de tést tel je sí te ni” –
val lot ta Né meth Ti bor. 
A könyv be mu ta tón meg tud hat tuk,

hogy Ihász La jos ki vé te les mun ka bí -
rá sú, te vé keny em ber volt, aki esz mé -
nyé nek a ma gyar vi dék fel vi rá goz ta -
tá sát te kin tet te. Tag já vá vá lasz tot ták
több me ző gaz da sá gi  szer ve zet nek,
Veszp rém vár me gye köz gyű lé sé nek,
to váb bá az or szág gyű lés fő ren di há -
zá nak. Éle te so rán ran gos dí ja kat is
el nyert. Pá lyá ja leg tel je seb ben még -
is az evan gé li kus egy ház ban bon ta -
ko zott ki, ahogy gyü le ke ze ti fel ügye -
lő ből min den lép cső fo kot meg jár va
egy ház ke rü le ti fel ügye lő lett.
Kér dés re  vá la szol va  a  szer ző  el -

mond ta, hogy a könyv cí me („…má sok
sze gény sé gén se gít het ni…”) egy  olyan
mon dat tö re dék, amely le fe di az egész
élet mű vet, Ihász ars po e ti cá já nak te -
kint he tő. Kép le te sen és a szó szo ros ér -
tel mé ben is rí mel mun kás sá gá ra. 
Elég itt ar ra gon dol nunk, hogy a

ro kon ság ból  egye dü li ként  nyúj tott
se gí tő job bot fe le sé ge nagy báty já nak,
a má so dik há zas sá ga mi att tá ma dá -
sok  össz tü zé be  ke rült  Jó kai Mór -
nak; vagy hogy a kő sze gi le ány ne ve -
lő irán ti el kö te le zett sé ge mö gött az
a fel is me rés állt, hogy ol csó ok ta tás
meg te rem té sé re van szük ség. De ez -
zel össze füg gés ben em lít het jük meg
a kor sze rűt len ter me lé si el vek el len
hir de tett  har cát  a  me ző gaz da ság -
ban, s nem utol só sor ban a négy év -
ti ze den át – a gaz da sá gi vál ság el le -

né re is – lan ka dat lan ada ko zó ked vét.
Eb bé li mun kás sá gá ra vég ren de le té -
vel he lyez te fel a ko ro nát, ami kor a
hí vek meg se gí té se cél já ból egy ház ke -
rü le té re  hagy ta  több mint  két ezer
hol das egyik bir to kát.
Né meth Ti bor fel hív ta a fi gyel met

a fel ügye lő élet pél dá já nak ko runk ban
fon tos üze ne té re. Ami kor Ihász La -
jos  át vet te  a  „kor mány ru dat”,  sok
te kin tet ben  szo ron ga tó  hely zet tel
szem be sült. A ki lá ba lás hoz a kö vet -
ke ző utat aján lot ta. 
Ha vál toz tat ni aka runk sor sun kon,

ne tét len ked jünk, ne ra gad junk le a
kül ső kö rül mé nyek kár hoz ta tá sá nál.
Fog junk  össze,  de  min de nek előtt
tart sunk  ön vizs gá la tot,  ké szít sünk
szám ve tést ma gunk ban. Eb ből ki in -
dul va  lel ki is me re te sebb mun ká val,
olyan tu laj don sá gok el sa já tí tá sá val,
mint  ta ka ré kos ság,  igény te len ség,
meg elé ge dett ség,  kö te les ség tu dat,
idő vel igen is le het ered mé nye ket el -
ér ni.  Mind eköz ben  ter mé sze te sen
szük sé ges  egy  va gyo nunk kal  ará -
nyos mér té kű, diszk rét ada ko zó lel -
kü let meg lé te is. 
Eb ben a te kin tet ben na gyon  jel -

lem ző Ihász La jos ra, hogy csak 1906-
ban  utalt  a  pro tes táns  egy há zak ra
nyolc ezer hol das bir to kot ha gyó Bal -
dá csy bá ró  pél dá já ra,  mi köz ben  ő
ma ga már 1903-ban meg ír ta ha son -
ló  szel le mű  vég ren de le tét!  Olyan
em ber  volt  te hát,  aki  min den  bi -
zonnyal  egyet ér tett  a  fo hásszal:
„Uram,  újítsd  meg  egy há za dat,  s
kezdd raj tam!” Fáj da lom, hogy erő -
fe szí té se i nek csak ke vés gyü möl csé -
ben  gyö nyör köd he tett,  ugyan is  a
mennyei  Atya  ren de lé sé ből  mind -
össze ki lenc évig vi sel het te hi va ta lát.
A szép szá mú ér dek lő dő rész vé te -

lé vel meg tar tott be mu ta tó de di ká lás -
sal ért vé get.
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A nagy alá so nyi evan gé li kus temp -
lom  rész le ges  fel újí tá sá ért  –  az
épí té si mun kák le zá rul tá val – ün -
ne pi is ten tisz te leten ad tak há lát a
hí vek. A Nagy alá sony–Dab rony–
Ne messza ló ki  Tár sult  Evan gé li -
kus Egy ház köz ség a Me ző gaz da sá -

gi  és  Vi dék fej lesz té si  Hi va tal Új
Ma gyar or szág vi dék fej lesz té si prog -
ram ke re té ben nyert 9 186 351 fo -
rin tot a Som ló–Mar cal men te–Ba -
kony al ja Le ader ak ció cso port köz -
re mű kö dé sé vel.
A  he lyi  evan gé li kus  kö zös ség

va ló ban há lát adott, hi szen e se gít -
ség nél kül nem tör tén he tett vol na
meg az épü let tel jes kö rű víz szi ge -
te lé se. Ez azt je len ti, hogy tel jes egé -
szé ben  ki szed ték  a  pa do za tot,  a
fa lak ról há rom mé te res ma gas sá gig

kí vül-be lül tég lá ig le ver ték a va ko -
la tot, va la mint kör be ás ták az épü -
le tet. Így jö he tett lét re az a komp -
lex rend szer, amely egy fe lől úgy szi -
ge tel alul ról, hogy köz ben a ta laj ol -
dal ról tud szel lőz ni, más fe lől a fa -
lak spe ci á lis va ko la tot kap hat tak, il -

let ve úgy ne ve zett dra in csö ves
há ló zat ve szi kö rül az épü le -
tet gyűj tő ak nák kal. Emel lett
a vi zes fa lak mi att tönk re ment
be já ra ti aj tók cse ré jé re is sor
ke rül he tett.
To váb bi  mun kák  ugyan

na gyon is szük sé ge sek még a
jö vő ben,  azon ban  a  fe ke te
fa lak tól meg sza ba dult az épü -
let, nem pe reg a sa lét ro mos
va ko lat,  és  ami  a  leg fon to -
sabb:  nem  ká ros  már  az
egész ség re  a  le ve gő.  Há la
ezért min den ki nek, aki hi va -
tal ból se gí tett, és min den ki -
nek, aki fe le ba rá ti lag se géd -
ke zett – pénz zel vagy idő vel,
oda fi gye lés sel,  tö rő dés sel,

két ke zi mun ká val és még le ír ha tat -
la nul sok min den nel tá mo gat ta a
temp lom meg úju lá sát! 
Leg in kább pe dig há la ér te Is ten -

nek. A gyü le ke zet itt is kezd te az egé -
szet: mi előtt a meg va ló sí tás nak akár
csak a pa pír mun kái is el kez dőd tek
vol na,  ál dás ké rő  is ten tisz te let re
gyűl tek  össze.  Egyet len egy  lé pést
sem akar tak ten ni anél kül, hogy ne
le gyen raj ta Is ten ál dá sa.

g Pet hő Ju dit,
az egy ház köz ség lel ké sze
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Sza kál Ár pád 1926. jú li us 17-én szü -
le tett  Bu da pes ten.  Édes ap ja  or vos,
édes any ja ze ne ta nár volt. A gyer mek
a szü lői ház ban sze re tet tel jes, hí vő
lég kör ben ne vel ke dett. Két éves ko -
rá tól Szom bat he lyen él tek, hú ga ott
szü le tett. (Ké sőbb ő lett Si kos La jos
pá pai es pe res fe le sé ge.) Sza kál Ár pád
ott vé gez te el az ál ta lá nos és a kö zép -
is ko lát. Ku tas Kál mán lel kész ta ní -
tot ta, ké szí tet te fel a kon fir má ci ó ra.
A gyü le ke zet ben ko moly if jú sá gi élet
folyt, en nek ő ak tív részt ve vő je volt. 
Az érett sé gi után a pé csi Ma gyar

Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány egye tem
jo gi  ka rán  foly tat ta  ta nul má nya it.
Ha ma ro san  rá döb bent,  hogy  szá -
má ra a jog „hi deg té ma”. Az egye te -
men ka pott el hí vást a lel ké szi szol gá -
lat ra, így ke rült Sop ron ba, az egye -
tem evan gé li kus teo ló gi ai fa kul tá sá -
ra. Itt 1945–1949 kö zött ta nult. 
1949  ok tó be ré ben  szen tel te  lel -

késszé Tú róczy Zol tán püs pök Szom -
bat he lyen.  1949–51  kö zött  Veszp -
rém ben volt se géd lel kész. Prin ci pá -
li sá nak,  Hér ing Já nos nak in té sét
mind vé gig  igye ke zett  meg fo gad ni:
„Mi kor kell el kez de ni a ké szü lést a
kö vet ke ző  va sár na pi  szol gá lat ra?
Ami kor le jössz a szó szék ről…”
1951–53  kö zött  Ba la ton szár szón

és szór vány gyü le ke ze te i ben szol gált
se géd lel kész ként.  A  se géd lel ké szi
idők ben Fo nyód tól Föld vá rig ke rék -
pár ral ju tott el a szór vá nyok ba. 
1951. no vem ber 24-én kér ték Is ten

ál dá sát há zas sá guk ra az új vi dé ki szü -
le té sű Sten gel Má ri á val. Sza kál Ár -
pád és fe le sé ge hat van két éven át osz -
toz tak egy más örö me i ben, gond ja i -
ban hű sé ges, sze re tő se gí tő társ ként.
Má ria né ni mint kán tor se gí tet te fér -
jét szol gá la tá ban. 
1953–66 kö zött Sza kál Ár pád Ta ká -

csi ban és a hoz zá tar to zó Ne mes gör -
zsöny ben mint be ik ta tott lel kész vé gez -
te szol gá la tát. 
1954-ben szü le tett Ág nes, 58-ban

pe dig Klá ra le á nyuk, akit azon ban

két esz ten dős ko rá ban tra gi kus kö rül -
mé nyek kö zött el ve szí tet tek. Gyá szu -
kat alá zat tal, Is ten től ka pott és kért
vi gasz ta lás sal, az örök élet re mény -
sé gé ben hor doz ták. Így lett a leg ked -
ve sebb éne kük: „Te vagy re mé nyem
szik la szá la…” 
1966–97 kö zött Sza kál Ár pád Ke -

me nes hő gyész–Ma gyar gen csen szol -
gált.  A  har minc egy  esz ten dő  alatt
köl csö nö sen  meg sze ret te  egy mást
lel ki pász tor és gyü le ke zet. Az ige hir -
de tés, ta ní tás mel lett a csa lád lá to ga -
tás volt az a szol gá lat, me lyet a leg na -
gyobb öröm mel – fe le sé gé vel együtt
– vég zett. Nem csak a gyü le ke zet hez
tar to zók, ha nem a köz sé gek ve ze tői,
más fe le ke ze tű test vé rek is meg be csül -
ték a lel ki pász tort, Ke me nes hő gyé szen
dísz pol gár rá vá lasz tot ták.
Szép és iz gal mas kedv te lé se volt a bé -

lyeg gyűj tés. El ső sor ban mű vé sze ti bé -
lye ge ket gyűj tött a fes té szet re, szob rá -
szat ra kon cent rál va. Ahogy mond ta, így
ju tott el a vi lág hí res mú ze u ma i ba.
Nyug díj ba vo nu lá sa után fe le sé gé vel

Nagy ka ni zsá ra köl töz tek. Sze rény ott -
hon ra úgy tud tak szert ten ni, hogy a
szol gá la ti he lyek pa ró kia kert je it, a ház -
tá jit nagy hoz zá ér tés sel, szor ga lom mal
gon doz ták. Ez Nagy ka ni zsán is foly ta -
tó dott. Így, be osz tás sal él ve gyűj tö get -
ték évek so rán a sa ját föl di haj lék ra va -
lót. Gon dol tak a vá ros ban le te le pedett
sze ret te ik re, így akar tak a mun ká ban ál -
lók nak se gí te ni ab ban, hogy ha el jön az
idő, és tá mo ga tás ra lesz szük sé gük, mi -
nél ke ve sebb gon dot okoz za nak. 
A gyü le ke zet éle té be ak tí van be kap -

cso lód tak. Is ten tisz te le tek, bib lia órák
so rán rend sze re sen ta lál koz tunk. Ma -
ri ka né ni a kán to ri szol gá lat ban, Ár -
pi bá csi a he lyet te sí tés ben se gí tett. Az
egy ház me gye gyü le ke ze te i ben is min -
dig szá mít hat tunk rá, ha sza bad ság -
ra ké szül tünk. A lel ké szi mun ka kö zös -
ség éle té ben  is öröm mel vett  részt.
Öku me ni kus  nyi tott ság  jel le mez te,
így a test vér egy há zak hoz tar to zó szol -
ga tár sak is meg sze ret ték, be csül ték. 

2009-ben ve het te át gyé mánt dip -
lo má ját az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men. Egy ko ri év fo lyam tár -
sa i val – össze sen ti zen ket ten vol tak,
mint az apos to lok – rend sze res kör -
le ve lek, ta lál ko zá sok út ján gya ko rol -
ták a meg őr zött, imád sá gos kö zös sé -
get. Ő jár ta leg to vább a föl di ván dor -
utat fér fi tár sai kö zül, de sze ret te ik kel
is meg ma radt a hor do zó kö zös ség. 
Ez  év  már ci us  11-én  pi hent  el

csen de sen. A kö vet ke ző né hány vers -
sor az ő el me ne te lé re is igaz: „Is ten
ölé be hajt juk le fe jün ket, / és meg pi -
he nünk a hosszú harc után. / Mert Is -
ten gyúj tot ta meg / él tünk gyer tya -
láng ját…”  (Re in hard Abeln, An ton
Kner: A szép öreg ség tit ka, Ben cés Lel -
ki sé gi Fü ze tek, Pan non hal ma, 1994.)
A te me té si is ten tisz te le ten – Nagy -

ka ni zsán már ci us 20 -án – részt ve -
vők  se re gé ben  töb ben  ott  vol tak
azok ból  a  gyü le ke ze tek ből  is,  ahol
Sza kál Ár pád szol gál ha tott. Ez ál tal is
bi zony sá got  sze rez het tek  sze ret tei
ar ról, hogy Urunk meg ál dot ta hű sé -
ges mun kál ko dá sát. 
Is ten igé jét e so rok író ja hir det te Jn

3,34 alap ján: „Mert akit az Is ten kül dött,
az Is ten be szé de it szól ja, mert an nak ő
nem mér ték kel mér ve ad ja a Lel ket!”A
sír nál Smi dé li usz Zol tánes pe res vé gez -
te az el bo csá tás, ál dás szol gá la tát.
Má ria né ni így fog lal ta össze a le -

zá rult föl di utat: „Min de nütt érez tük
és át él tük, hogy Is ten ke ze hor doz, ő
adott erőt és böl cses sé get mind ah -
hoz, ami re szük sé günk volt.” „Új szö -
vet ség köz ben já ró ja lett Krisz tus,
mert meg halt az el ső szö vet ség alatt
el kö ve tett bű nök vált sá gá ért, hogy az
el hí vot tak el nyer jék az örök ké va ló
örök ség ígé re tét.” (Zsid 9,15)
Sza kál Ár pá dot Jé zus el hív ta kö ve -

té sé re, ígé re tet ka pott, s hisszük, hogy
ör ven dez ve vall hat ja im már: „Te tar -
tod ke zed ben sor so mat. Osz tály ré -
szem ki es hely re esett, örök sé gem na -
gyon tet szik ne kem.” (Zsolt 16,5b–6)
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EmlékezésszakálÁrpádlelkészre
(1926–2013)

nyilvános elő adás az eHe-n
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) tisz te let tel meg hív min -
den ér dek lő dőt Wolf gang Bre ulma in zi egy ház tör té nész-pro fesszor nyil -
vá nos, Au gust Her mann Franc ke und der Kö nig – Franc kes Be geg nung mit
Kron prinz Fried rich Wil helm I. 1713 cí mű elő adá sá ra. Idő pont: áp ri lis 25.,
15.45, hely szín: EHE, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.
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A sok bosszan ko dás mel lett a meg -
szo kot tól el té rő hely ze tek fi gyel mez -
tet nek  –  és  egy ben  ta ní ta nak  –  is
min ket ar ra, mennyi re füg günk kör -
nye ze tünk től, an nak élő és élet te len
ele me i től egy aránt. A túl zott csa pa -
dék  vagy  ép pen  an nak  hi á nya,  a
nem  meg fe le lő  hő mér sék let  vagy
fény mennyi ség az egész éves ter mést
meg ha tá roz za. (Ami a gaz dá kat és a
fo gyasz tó kat egy aránt érin ti.)
A ter mé szet erő it nem be fo lyá sol -

hat juk, ha tá sa it azon ban meg gon do -
lat lan te vé keny sé günk kel fel erő sít het -
jük. (Eszem be jut A vi har cí mű, ta -
lán egyes ele me i ben nem is annyi ra
utó pisz ti kus ame ri kai film, mely -
ben tu dó sok se gít sé gé vel egy
idő já rást  be fo lyá so ló
tech no ló gi át  pró -
bál nak tesz tel ni, ez
azon ban nem várt kö -
vet kez mé nye ket  idéz
elő.) Szá mos film, könyv
fog lal ko zik gló bu szunk ér -
zé keny sé gé vel, az em be ri te -
vé keny ség kör nye zet re gya ko -
rolt ha tá sa i val. Egy re több (ha zai)
szer ve zet  pró bál  gya kor la ti  út -
mu ta tót  is ad ni  min den na pi  éle -
tünk „zöl dí té sé re” prog ra mok, ki ad -
vá nyok, fi gye lem fel hí vó kam pá nyok
for má já ban.
Ma már szin te min den óvo da, is -

ko la,  szá mos  ön kor mány zat,  ci vil
és ál la mi szer ve zet meg em lé ke zik va -
la mi lyen mó don áp ri lis 22-én a Föld
nap já ról, amely ről  má ra  el mond -
ha tó, hogy a vi lág leg na gyobb kör -
nye ze ti ese mé nyé vé vált (nem zet kö -
zi szin ten negy ven há rom, ha zai vi -
szony lat ban  hu szon há rom  éves  a
ren dez vény).  Száz ki lenc ven két  or -
szág ban becs lé sek sze rint egy mil li -
árd  em ber  cse lek szik  egy  idő ben
kü lön bö ző mó don ezen a na pon. 
A ha zai, he lyi szin tű kez de mé nye -

zé se ket  az  1990-ben  ala kult  Föld
Nap ja Ala pít vány se gí ti. Igen jól át -
te kint he tő, in for ma tív hon lap ju kon
(www.fna.hu) az idei ak tu á lis ren dez -
vé nyek és hasz nos in for má ci ók, cik -
kek kö zött bön gész he tünk, ezen kí vül
kü lön bö ző ki ad vá nyok tölt he tők le

ró la, kör nye ze ti ne ve lést cél zó já té -
kok ren del he tők. 
A szá mos ren dez vény kö zül emel -

jük ki a hús men tes hét főt. (A je les nap
idén ugyan is ép pen hét fő re esik.) A
2003-ban  in dult kez de mé nye zés –
amely mö gött olyan hí res sé gek áll -
nak, mint pél dá ul Pa ul McC art ney
– rá vi lá gít a túl zott hús fo gyasz -
tás ég haj lat vál to zást be fo -
lyá so ló sze re pé re. Ha
ugyan is  egyet len
em ber  egy
éven  át
he -

ti egy na -
pon  hús men te sen  ét -
ke zik, már is száz ki lo gram mal ke ve -
sebb  szén-di o xid ke rül  a  lég kör be.
Ennyit öt ven két fi a tal fa ké pes meg -
köt ni egy év alatt a faj tá já tól, mé re -
té től füg gő en!
Ér de mes te hát el lá to gat ni a por tál -

ra, hát ha ked vet ka punk hoz zá, hogy
csat la koz zunk va la me lyik prog ram -
hoz,  vagy  ép pen  öt le tet  me rít he -
tünk egy he lyi szin tű kez de mé nye zés
szer ve zé sé hez.
A Green De pen dent Egye sü let pá -

lyá za ti for rás ból va ló sí tot ta meg az el -
múlt két év ben Kis láb nyom el ne ve zé -
sű prog ram ját (www.kis lab nyom.hu),
amely ki fe je zet ten a csa lá do kat cé loz -
ta meg. Ma Ma gyar or szá gon a ház tar -
tá sok ad ják az összes szén-di o xid-ki -

bo csá tás har minc szá za lé kát, vagy is
a csa lá dok ener gia hasz ná la ti szo ká sai
je len tő sen  be fo lyá sol ják  az  or szág
kar bon láb nyo mát.
A prog ram ban az egye sü let ar ra is

rá vi lá gí tott, hogy a tár sa da lom ener -
gia fo gyasz tá sát nem csak a fű tés, a vi -
lá gí tás vagy a köz le ke dés mi ként je
be fo lyá sol ja, ha nem pél dá ul az ét ke -
zés és a sza bad idő el töl té se is. A csa -
lá dok kö zött meg hir de tett  ver seny
mel lett kü lön bö ző hely szí ne ken kép -
zé se ket is tar tot tak, szá mos szem -
pont tal se gít ve a ház tar tá sok ener -
gia ha té kony sá gá nak nö ve lé sét.
Eh hez  ha son ló,  de  na gyobb
kö zös sé ge ket cél zó nem zet kö zi
meg ta ka rí tá si prog ram a 2011
őszén  in dult,  Ener gia Kö zös -

sé gek el ne ve zé sű  ver seny
(www.energy ne igh bour -

ho ods.eu/hu/). Ez zel
a  szer ve zők  cél ja
az volt, hogy meg -

mu tas sák: egy sze rű -
en, vi sel ke dé sünk meg -

vál to zá sá val  is  óri á si
ered mé nyek  ér he tők  el

mind  az  ener gia-,  mind  a
pénz meg ta ka rí tás te rén. A ver -

seny má so dik for du ló já nak díj át -
adó ün nep sé gé re az áp ri lis 23–27.
kö zött a fő vá ro si Sy ma csar nok ban
meg ren de zen dő Renex pón ke rül sor. 
Ez  utób bi  ren dez vény  az  el múlt

évek ben  a meg úju ló  ener gia  és  az
ener gia ha té kony ság te rü le té nek ki -
emel ke dő és a ke let-kö zép-eu ró pai
ré gi ó ban is el is mert szak mai ese mé -
nyé vé nőt te ki ma gát, de mind azok
szá má ra  ér de kes  és  hasz nos  le het,
akik  eset leg  a  kö zel jö vő ben  ilyen
irá nyú át ala kí tást ter vez nek ott ho -
nuk ban, gyü le ke ze tük ben.
Fő ként is ko lás cso por tok nak ajánl -

ha tó az or szá got já ró, Tü kör ben a vi -
lág cí mű ván dor ki ál lí tás, mely áp ri -
lis 16. és má jus 11. kö zött az Or szá -
gos  Me ző gaz da sá gi  Könyv tár ban
lesz lá to gat ha tó.
Re mél he tő leg az idő já rás sem aka -

dá lyoz  majd  ben nün ket  az  egyes
prog ra mok meg lá to ga tá sá ban…

g JCsCs

CsatlakozzunkaFöldnapjához!

mozaik

Megrendelőlap
EzennelmegrendelemazEvangélikusÉletet

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)

Afentielőfizetésidíjakbelföldre(illetveRomániaésSzlovákiaterületén)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:
EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.
(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.

AJÁNDÉKOZZON EVANGÉLIKUS ÉLETET!

b Azelmúlthetekszokatlanidőjárásaellenéreatermészettetteadol-
gát:azelsőrügyekkipattantak.Havalamelyikhó-ésesőmentesna-
ponsikerültveteményeznünk,akkorazelsőmagokiskikeltekmár,
szépsorbanmegérkeztekazelsőgólyák,akisebbmadarakisnekiáll-
takatavalyifészkekrendberakásának,sőtegyesekmárpártisválasz-
tottak.Csakvalahogymi,emberekvártukmárnagyontürelmetlenül
a„rendes”tavaszeljövetelét…

üz enet Az Ar Ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

An gol nyel vű pre zen tá ci ós ver seny 
a De ák té ri gim ná zi um ban

Az evan gé li kus kö zép is ko lák an gol nyel vű pre zen tá ci ós ver se nyét ren dez -
ték meg áp ri lis 11-én a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház szer ve zé sé ben. 
Ön ál ló an vá lasz tott té má juk ról a ver seny zők nek öt per ces Po wer Point-

pre zen tá ció ke re té ben kel lett be szél ni ük, majd a zsű ri kér dé se i re vá la szol -
tak. A ver seny re va ló fel ké szü lés so rán a di á kok be széd kész sé ge és in for ma -
ti kai is me re tei is bő vül tek. 
A ran gos zsű ri nek, amely a ver seny zők tel je sít mé nyét ér té kel te, tag ja volt Gáncs

Pé ter némint a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let kép vi se lő je; Enye di Ág nes, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem An gol Nyelv pe da gó gi ai Tan szé ké nek ta nár -
se géd je; Me l is sa Kar ges, a Lu the ran Church Mis soury Sy nod misszi o ná ri u sa
és Ke le men Fe renc ta nár kép ző, a Ba ker Street Nyelv is ko la tu laj do no sa. 
Hosszú időt vett igény be a rang sor fel ál lí tá sa, mi vel a zsű ri sze rint va la mennyi

pre zen tá ció a di á kok ala pos fel ké szült sé gé ről és biz tos nyelv tu dá sá ról árul ko -
dott. Ta nács ko zá sa után a tes tü let a kö vet ke ző ered ményt hir det te ki.
A B1 ka te gó ri á ban az el ső he lye zést Győ ri Pi ros ka (De ák té ri gim ná zi um)

ér te el, a má so dik he lyen Vin c z e ffy Eme se, az Aszó di Evan gé li kus Gim ná zi -
um ta nu ló ja, a har ma di kon pe dig Tóth Vik tó ria (ugyan csak Aszód) vég zett.
Bo da Vil mos és Pó c za Áron kü lön dí jat ka pott (mind ket ten a sop ro ni Ber -
zse nyi Dá ni el Evan gé li kus [Lí ce um] Gim ná zi um di ák jai).
A B2 ka te gó ria el ső he lyét Mi kesy Ve ro ni ka (De ák tér), a má so di kat Bar -

tók Ré ka (Aszód) és Ma ráz Kris tóf (sop ro ni lí ce um), a har ma di kat Meny hárt
Zsa nett (De ák tér) és Bo da Ben ce (Aszód) sze rez te meg. A zsű ri ne gye dik
he lye zést is ki adott, ezt Szar vas Bul csú, a Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um ver seny ző je kap ta. A ka te gó ria kü lön dí ja sai Bő sze Zsó fia (Bony há -
di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um) és Sán dor Qi a o min (ugyan csak
Bony hád) let tek.
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki a fel ké szí tő ta ná rok nak, akik lel ki is me re tes mun -

ká val ér ték el, hogy di ák ja ik ilyen ki vá ló tel je sít ményt nyúj tot tak. Ugyan csak
kö szö net il le ti az Ox ford Uni ver sity Press és a Pe ar son Long man könyv ki -
adót, va la mint a Ci ty and Guilds Nyelv vizs ga köz pon tot, ame lyek a ju ta lom -
köny ve ket biz to sí tot ták a ver seny hez. 

g Csá szár Ani kó an gol nyel vi tan tárgy gon do zó

pó di um be szél ge tés Bu da hegy vi dé ken: 
tri a non mai szem mel

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 (Bu da pest XII. ker., Kék Go lyó u. 17.) áp ri -
lis 22-én, hét főn 18.30-kor Tri a non mai szem mel cím mel pó di um be szél -
ge tést tar tunk. Elő adó: dr. Sza kály Sán dor tör té nész, egye te mi ta nár.

Az e vAn g é lI kUS .HU 
Hon l Ap ról Ajánl jUk

2012 ja nu ár já ban a Te xas Lu the ran Uni ver sityn (USA)
dol go zó H. Da vid Ba er teo ló gia- és fi lo zó fia pro fesszor
le ve let jut ta tott el az Evan gé li kus.hu szer kesz tő sé gé hez,
amely ben a val lás sza bad ság ról és az egy ház ügyi tör vény -
ről írt a ma gyar egy há zak nak. Ez zel kap cso lat ban hon -
la pun kon nyílt le ve le zés bon ta ko zott ki. 
Újabb lé pés ként 2013. már ci us 18-án Ba er je len tést kül -

dött az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Eu ró pai Biz ton sá gi
és Együtt mű kö dé si Ta ná csá nak (Hel sin ki Bi zott ság) a ma -
gyar or szá gi val lás sza bad ság hely ze té ről. A je len tés itt ol -
vas ható: href.hu/x/jtcb.
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E-mail:evelet@lutheran.hu. • EvÉleton-line: www.evangelikuselet.hu. • Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
Előfizetés: elofizetes@evelet.hu. • Szerkesztőség: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-1108, 20/824-5519; fax: 1/486-1195.
Szerkesztőségititkár(előfizetési és hirdetési ügyek referense): Balla Mária (maria.balla@lu the ran.hu). 
Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). 
Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu the ran.hu). Korrektor: Fedor Sára (sara.fedor@lutheran.hu). 
Tervezőszerkesztő/EvÉleton-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.

KiadjaaLutherKiadó (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. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu). Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, 
Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán. Árusítja a ki adó. Terjeszti a MediaLOG Zrt. Terjesztésiügyekben
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
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.10/DunaTv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.30/M1
Baptista magazinműsor
14.06/Kossuthrádió
Szonda
(tudományos magazin)
21.00/DunaTv
Jutalomutazás
(magyar játékfilm, 1974) (81’)
0.50/M1
MüpArt-koncertek
Palya Bea koncertje 
a Művészetek Palotájában

HÉTFŐ

9.50/DunaTv
Isten kezében
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház félórája
13.35/Bartókrádió
A Magyar Állami Énekkar
hangversenye
Britten: Festival Te Deum
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Somogyi Zoltán erdész kutató
19.55/DunaTv
Széchenyi napjai
(magyar tévéfilmsorozat)
21.00/DunaTv
Tartótiszt
(magyar dokumentumfilm) (90’)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Roger Fisher a wiesbadeni
nagytemplom orgonájánál
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Popvics Béla munkácsi
helytörténész
14.20/M1
Forrásbefoglalás
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
Pilis
16.00/DunaTv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)

SZERDA

5.20/M1
Hajnali gondolatok
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.40/DunaTv
Magyar történelmi
arcképcsarnok
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Déryné Széppataki Róza
20.00/DunaWorld
Talentum
Sebestyén Márta
21.04/Kossuthrádió
Belépő (kulturális magazin)
21.15/DunaTv
Gyöngyök a mélyben
(csehszlovák játékfilm, 1965)
(105’)
23.00/M1
Múlt-kor (történelmi magazin)

CSÜTÖRTÖK

9.25/DunaTv
Elfeledett magyar irodalom
Takaró Mihály műsora
12.58/Bartókrádió
Hangverseny-különlegességek
Oravecz György 50 – 
A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar hangversenye
15.00/DunaTv
Ablak a természetre
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Cincérek
19.30/Kossuthrádió
A Nagy Mese
A Festő utca meséje
21.15/DunaTv
Csinszka
(magyar tévéfilm, 1987)
(95’)
23.10/M1
Barangolások 
öt kontinensen
(nemzetközi magazin)

PÉNTEK

10.15/DunaTv
Szerelmes földrajz
Abaúj: A reményteljes múlt
11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
19.45/DunaTv
Jókai Mór: 
A nagyenyedi két fűzfa
(magyar tévéfilm) (79’)
20.15/Kossuthrádió
Levelek Júliának
(amerikai romantikus film,
2010) (101’)
22.00/Bartókrádió
Celluloidák – a legjobb filmzenék
23.05/M1
MR2 Akusztik+ a MüPából
Mókus és a Fabula Rasa
23.15/DunaTv
Koncertek az A38 hajón
Harcsa Veronika Quartet

SZOMBAT

7.30/DunaTv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
A Bodrogközben
8.15/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
8.40/DunaTv
Isten kezében
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00/Bartókrádió
Súgólyuk (kulturális magazin)
13.03/Petőfirádió
Harmincak társasága –
Petőfi top 30
20.15/M1
Armageddon
(amerikai film, 1998) (150’)
21.04/Kossuthrádió
Rádiószínház
Franz Kafka: Levél apámhoz

VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/MezzoTv
Bach: Máté-passió
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
közvetítése a debreceni
Nagytemplomból
Igét hirdet: 
Bölcskei Gusztáv püspök
21.05/DunaTv
Filmregény
(fekete-fehér magyar
filmdráma, 1977) (270’)
23.00/Bartókrádió
Ars nova
Arthur Honegger: 
III. (Liturgikus) szimfónia
23.15/M1
MüpArt-koncertek
Gálaest a tánc világnapja
tiszteletére

VAsÁRNApTÓLVAsÁRNApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 21-étől április 28-áig

va sár nap (áp ri lis 21.)
Ha pe dig a me ző fü vét, amely ma van, és hol nap a ke men cé be ve tik, az Is ten így
öl töz te ti, mennyi vel in kább ti te ket, ki csiny hi tű ek!Lk 12,28 (Zsolt 115,12a; Jn 15,1–
8; 1Jn 5,1–4; Zsolt 19) Az Úr is ten a vi lá got úgy al kot ta, hogy ab ban ne künk jó
he lyünk le gyen. Az em ber hi bá já ból per sze sok min den már nem a ré gi, de az
Úr még min dig gon dos ko dó sze re tet tel áll mel let tünk. Az övéi va gyunk. Bíz -
ha tunk ab ban, hogy meg ad ja azt, ami re va ló ban szük sé günk van. Nem biz tos,
hogy min dig azt, ak kor és úgy, aho gyan mi gon dol juk, de biz to san min dig is -
te ni sze re te té ből. El kell is mer nünk, az ag go dal mas ko dás és a fé le lem ural ja a
vi lá got. De az Úr még min dig nem fá radt be le a ró lunk va ló gon dos ko dás ba.
Ab ba a sze re tet be, amellyel Jé zus Krisz tus ban menny or szá got ígért.

Hét fő (áp ri lis 22.)
Köz te tek já rok, és Is te ne tek le szek, ti pe dig az én né pem lesz tek. 3Móz 26,12 (Kol
1,19; Róm 1,18–25; Dán 3,1–30) A kép let na gyon egy sze rű: Iz rá el né pe e nél -
kül az ígé ret nél kül az enyé szet út ján ha ladt vol na. Ha az Is ten ön szán tá ból,
csu pán sze re tet ből, sa ját gon do la ta sze rint nem kö tött vol na szö vet sé get az em -
ber rel, ak kor lé te zé sünk össze fog la lá sa ez len ne: meg fo gunk hal ni. Nem túl
szép pers pek tí va, és mi eb be még is olyan könnye dén be le tö rőd nénk. Ő azon -
ban nem! Nem azért te rem tett, és nem azért ad ta ér tünk az Egy szü löt tet, hogy
el ve szít sen min ket a vé gén. Azért élünk, és van élő re mény sé günk, mert ő ra -
gasz ko dik ígé re te i hez. Min den áron örök élet re akar meg men te ni.

kedd (áp ri lis 23.)
Igéd ki je len té se vi lá gos sá got gyújt, ér tel mes sé te szi az egy ügyű e ket.Zsolt 119,130
(Zsid 2,1; 2Kor 5,11–18; Dán 5,1–30) Is ten né pe nem a nagy oko sok kö zös sé ge, ha -
nem a meg vál tot ta ké. Azo ké, akik meg döb ben ve ve het ték ész re, hogy Jé zus Krisz -
tus mi att az ő mu lan dó éle tük még is csak cél ba ér ke zik. Gon dos ko dott ró la a mi
Urunk, hogy min dig be le üt köz zünk a meg vál tás szük sé ges sé gé be és Jé zus Krisz -
tus győ zel mes sze re te té be. Os to ba vol tam, amíg nem kér tem, nem kí ván tam, de
ő meg győ zött. Ma is és min den kor ab ban bíz ha tom, hogy az ő be szé de min den -
ben el iga zít majd. Az Úr Élő Igé je, Jé zus Krisz tus tet te nyil ván va ló vá, hogy a leg -
böl csebb do log, amit te he tek, hogy hall ga tok rá, mert ab ban élet van!

Szer da (áp ri lis 24.)
Pé ter így szólt: „Ha min ket ma egy be teg em be ren gya ko rolt jó tett fe lől val lat tok,
hogy mi től gyó gyult meg, ve gyé tek tu do má sul va la mennyi en, Iz rá el egész né pé -
vel együtt, hogy a ná zá re ti Jé zus Krisz tus ne ve ál tal.Ap Csel 4,9–10a (Zsolt 136,23;
Jn 8,31–36; Dán 6,1–29) A lát le let és a re cept annyi ra egy sze rű. Lát juk ma gunk
kö rül a be teg sé get: ma gunk ban, egy más ban, csa lád ban, egy ház ban, tár sa da lom -
ban. Küz dünk is, hogy va la mi képp ja vul ja nak dol ga ink. De mind eköz ben csak
Jé zus Krisz tus gyó gyít, ő ele ve nít meg. Min den egyéb meg re ked e vi lág ke re -
tei kö zött. Egy sze rű en te hát csak fél re kell ten ni min den más öt le tet, és őrá hall -
gat ni, tő le el kér ni! Jé zus Krisz tus nak ma is ha tal ma van ren det ten ni éle tünk -
ben. Ma is meg cse lek szi, hogy üd vös ség re ta lál ja nak azok, akik ről azt gon dol -
tuk vol na, hogy már ké ső. Az ő ne ve na gyobb ha ta lom, mint vél jük.

Csü tör tök (áp ri lis 25.)
Jé zus így szólt hoz zá juk: „Mit fél tek, ti ki csiny hi tű ek?”Mt 8,26a (Zsolt 27,1b;
Róm 8,7–11; Dán 7,1–15) Jé zus nem el ba ga tel li zál ja vagy le né zi a ta nít vá nyok
fé lel mét, nem von ja két ség be, hogy fé lel me tes hely zet be ke rül tek, csu pán fel -
hív ja a fi gyel mü ket: én is itt va gyok! En gem el ne fe lejt se tek! A ha lál meg -
kör nyé kez szám ta lan szor, meg ri aszt a le he tő ség, hogy „vé ge”. De Jé zus ve -
lünk van, hogy ne a fé le lem ural kod jon raj tunk. Azért je lent meg kö zöt tünk,
hogy ő ha tá roz za meg az éle tün ket, és ne az, ami vel a vi lág ránk tá mad. Hin -
nünk sza bad és kell, hogy a Krisz tus ura mind an nak, ami től fél he tünk. Krisz -
tus kö ze lé ben va gyunk: ott pe dig élet van, és nem ha lál!

pén tek (áp ri lis 26.)
Pál ír ja: Ép pen ezért meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy aki el kezd te ben ne tek a jó
mun kát, el vég zi a Krisz tus Jé zus nap já ra.Fil 1,6 (Zsolt 145,17; Jn 19,1–7; Dán 7,16–
28) Sok szor le he tek bi zony ta lan ön ma gam ban, még a jó szán dé kom ki me ne -
te lé ben is, sőt a hi tem ben is. De ab ban min dig biz tos le he tek, hogy Jé zus Krisz -
tus meg halt ér tem, sze re te té be fo ga dott, és tud ta, mit csi nál, ami kor ígé re tet tett
ne kem. Nem az én te het sé gem és rá ter mett sé gem szá mít, ha nem az, hogy ő a
ke zé be vett en gem. Pál apos tol sem ma ga biz tos, ha nem ab ban biz tos, amit Krisz -
tus cse lek szik. Krisz tus pe dig azt cse lek szi, hogy el ne vesszek; hogy bol dog öröm -
mel élő ta nít vá nya le gyek, aki gyö nyör kö dik az ő ke gyel mé ben: ő meg ígér te, hogy
tel jes sé te szi az éle te met, s tu dom, hogy nem fo gok csa lód ni ben ne.

Szom bat (áp ri lis 27.)
Ne le gye tek res tek, ha nem kö ves sé tek azo kat, akik hit és tü re lem ál tal örök -
lik az ígé re te ket. Zsid 6,12 (Ézs 55,3c; Jel 22,1–5; Dán 9,1–19) Az Úr szó lít, en -
gem szó lít, ná lam zör get. Nem mi fu tunk utá na, és vár juk, hogy vég re meg -
áll jon, fel ve gyen, ha nem ő van a mi nyo munk ban, és re mé li, hogy hall ga tunk
rá, meg nyit juk előt te az aj tót. Pál nem ker tel, egye ne sen be szél: szük sé ge -
tek van ar ra, hogy rá bíz zá tok ma ga to kat. Higgyé tek el, hogy sze ret ben ne -
te ket, és üd vös sé ge te ket mun kál ja. Hoz zá iga zít hat já tok ma ga to kat bát ran.
Jé zus Krisz tus ott megy előt te tek, test vé ré nek ne vez ben ne te ket, és so ka kat
hív ma gá hoz. Akik hall gat nak sza vá ra, azok éle te ér tel mes élet: cél ja van, meg -
ér ke zé se, üd vös sé ge, e vi lág ban pe dig eb ben va ló bé kes ség és öröm.

g Blat nicz ky Já nos Dániel
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HÍREK,
HIRDETÉSEK

Az össze gyü le ke zés nap ja Bé kás me gye ren
A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it és ba -
rá ta it áp ri lis 21-ére a bé kás me gye ri temp lom ba (1038 Bu da pest, Me ző
u. 12.), az össze gyü le ke zés nap já ra. 
Dél előtt 10 óra kor az is ten tisz te le ten Ivá nyi Gá bor pré di kál. Dél ben

kö zös ebéd re vár juk ven dé ge in ket. 14 óra kor ta lál ko zás Szé csé nyi Fe renc -
cel.A Kos suth-dí jas ope ra tőr rel, a Ga u dio po lis Sze re tet ház la kó já val A
ka me ra két ol da lán cím mel B. Mül ler Mag da fo tó mű vész be szél get. A
be szél ge tés előtt és után film ve tí tés: Hogy sza lad nak a fák… (1966, ren -
dez te Zol nay Pál, 81 perc), Han ni bál ta nár úr (1956, ren dez te Fáb ri Zol -
tán, 90 perc). 
Az al ka lom ra a be lé pés in gye nes, ado má nyo kat azon ban jó szív vel fo -

ga dunk.

la kó kat és gon do zó kat vár a Sa rep ta
A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon Idő sek és Fo gya té kos Sze -
mé lyek Ott ho ná nak (1029 Bu da pest, Bá t ho ri u. 8.) idős rész le ge i be idős
la kó kat vá runk. Szá muk ra tel jes kö rű, sze re tet tel jes gon dos ko dást biz -
to sí tunk. Ezen kí vül vár juk a le en dő, szak kép zett szo ci á lis gon do zó, il -
let ve ápo ló mun ka tár sa kat, akik el kö te le zett sé get érez nek az idős- és fo -
gya té kos el lá tás iránt.
Ér dek lőd ni Sztoj ano vics And rás igaz ga tó nál (tel.: 1/391-8005, 20/824-9987)

vagy Je ge si Zol tán né ott hon ve ze tő nél (tel.: 1/391-8006, 20/770-3042) le het.

APRÓHIRDETÉS

Ke re sünk 91 éves, kö ze pes de men ci -
á val küz dő, ön ál ló an moz gó, ma gát
rész ben  el lá tó  hölgy mel lé  24  órás 
fel ügye le tet vál la ló – le he tő ség sze  rint
szak kép zett  –  höl gyet  ott la kás sal.
Te le fon 9–17 óra kö zött: 30/932-5481,
e-mail: csne gu lyas mar ta@gmail.com.


