
g Fül lEr Tí mEa

Nem tu dom, fel fi gyel tek-e rá, mennyi
minden nek „nap ja” lett mos ta ná ban.
A nap tá runk te lis-te li a fon to sabb nál
fon to sabb dá tu mok kal és ha laszt ha -
tat lan ten ni va lók kal, rá adá sul még
ez a sok „nap” is kö zé jük fu ra ko dik.
A Föld nap ja, a víz vi lág nap ja, a köz -
mé dia nap ja, a rock nap ja, a pol gá -
ri vé de lem vi lág nap ja… 

Sőt las san min den nap több do -
log nak is „nap ja” lesz, hát ha leg -
alább ak kor va la me lyest gon do lunk
rá, fog lal ko zunk ve le úgy, aho gyan
meg ér de mel né. Ro ha nós hét köz -
nap ja ink kö zött már a ki eme lé sek
ki eme lé sé vel pró bál ko zunk, hogy így
te remt sünk nagy já ból ren det a fe -
jünk ben, a szí vünk ben. Hogy mi re
ju tunk ez zel a sok fé le „nap pal”,
nem tu dom. 

Az anyák nap já ra most nem a
„há lá val tar to zók” fi gyel mét sze -

ret ném föl hív ni, ha nem az anyá két.
Hogy ün nep lik őket, vagy sem, tu laj -
don kép pen lé nyeg te len. De hogy ők
te szik-e a dol gu kat, vagy sem, azon
a vi lág for dul meg, hi szem. 

A tö mén te len „tel je síts”, „fo gyassz”,
„ter melj” pa rancs szó kö zött ők hor -
doz hat ják élet re ké pes sé a vi lá got.
Ők ad hat nak időt, me leg sé get, vé del -
met, nö ve ke dé si le he tő sé get és vé gül
– sok szor fáj da lom árán is – sza bad -
sá got, ön ál ló vá vál ni tu dást az em -
ber nek. Ne kik ada tott meg az aján -
dék, hogy be fo gad has sa nak és el fo -
gad has sa nak fel té tel nél kül. Ná luk
le he tünk ki csik, fá rad tak, gyen gék is
– egy szó val em be rek.

Anyák, em lé kez tes sen ben ne te ket
ez a nap a ha tal mas le he tő ség re,
ame lyet kap ta tok a Te rem tő től.
Emel jé tek fel a fe je te ket, és néz ze -
tek kö rül. Hogy sa já to tok-e a „gye -
rek”, nem fon tos. Nyis sá tok ki ada -
ko zó ke ze i te ket, mert na gyon el -
anyát la no dott a vi lág!
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„A saj tó mun ka sem ma radt ab ba: 1972-től mi
je len tet tük meg az 1957-ben in dult és az anya -
or szá gon kí vül élők nek ma gyar nyel vű lel ki 
út ra va lót kí ná ló evan gé li u mi la pot, az Úti tár sat.”

Stuttgarti beszélgetés Gémes Istvánnal
f 6. oldal

„Így süllyedt le ha lottsi ra tó
gyász kö zös ség gé pro tes táns
egy há za ink né pe is, ami kor
nagy pén te ket tar tot ta 
a leg fon to sabb ün ne pé nek.”
Mindennapok hite f 7. oldal

Az Úristen háza Mandabokorban f 3. oldal
Tudósok a katedrán f 5. oldal
Felekezet nélküli kereszténység? f 6. oldal
Kedves fészekhagyó gyermekeim! f 8. oldal
Jó imádság? f 8. oldal
Melléklet: ÚTITÁRS magyar evangéliumi lap

„Ro gate va sár nap já nak, az imád -
ko zó gyü le ke zet va sár nap já nak
kö ze lé ben fe dez zük fel új ra 
az imád ság ban rej lő, még Is tent
is moz gó sí ta ni ké pes erőt.”

Érintésre várva f 3. oldal

Anyák és na pok

Áp ri lis 27-én, szom ba ton egy há zunk dia kó ni ai szol gá la tá nak szer ve zé sé ben az or szág szá mos pont ján össze sen mintegy
tíz ezer adag ebéd del várták a rá szo ru lók at.
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Tízezer tálas gesztus

„Meg kell hirdetni 
az új »keresztény
kurzust«, ami azt jelenti,
hogy mindenkor vállaljuk
keresztény hitünket.”
Tatrangi zsinat f 9. oldal

f��Az ételosztó akcióról beszámolónk a 4. oldalon
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Feb ru ár ban, ami kor két he tet Iz ra el -
ben, leg fő kép pen pe dig Je ru zsá lem ben
tölt het tem, az egyik ked ves he lyem a
nyu ga ti fal, a so kak ál tal si ra tó fal ként
is mert épít mény volt. A fal a má so dik
temp lom ide jé ből (Kr. e. 516 – Kr. u.
70) meg ma radt tám fal Je ru zsá lem ben.
A si ra tó fal el ne ve zés ar ra utal, hogy a
zsi dók en nél a fal nál imád koz va gyá -
szol ják a temp lom le rom bo lá sát; nyu -
ga ti fal nak pe dig azért ne ve zik, mert
egy kor a He ró des ál tal új já épí tett
má so dik temp lom ud va rát ha tá rol ta.
A si ra tó fal a je ru zsá le mi óvá ros ban a
val lá si em lé kek együt te sé nek, a Temp -
lom-hegy nek a ré sze.

Meg ha tott, ahogy ott a hí vő zsi dó
em be rek imád koz tak. Ott áll tam,
néz tem, amint a fal fe lé for dul nak,
meg érin tik, és ima köny ve i ket ol vas -
va haj lon ga nak a fal előtt. Nem tud -
tam ma gam ki von ni a lát vány ha tá sa
alól, sír va fa kad tam. Azt érez tem,
hogy ott van az Is ten. Pe dig tu dom,
hogy Is ten min den hol ott van. Még -
is olyan áhí tat jár ta át a lel ke met, hogy
mu száj volt elő ven nem a kis fü ze te -
met, ki tép nem be lő le pa pír da ra bo kat,
fel ír nom a szá mom ra na gyon fon tos
em be rek ne vét. Mu száj volt oda men -
nem a fal hoz, meg érin te nem, és be -
ten nem a fal ré se i be a kis cet li ket. 

Nem én vol tam az egyet len, aki így
tett. A fal min den re pe dé se te le van
kis pa pír da ra bok kal, lent, a föl dön is
min de nütt a le esett fec nik szer te szét.
Még is va la mi bel ső kény szer in dí tott
ar ra, hogy ugyan úgy cse le ked jek,
mint má sok. Azt érez tem, az itt el -
hang zott imát meg kell, hogy hall gas -
sa az Is ten. Olyan erőt érez tem ma -
gam ban, a töb bi ek ben, ami lyet ta lán
még so ha más kor. Az imád ság ere jét,
az imád ság meg ren dí tő vol tát érez tem
a le ve gő ben.

Igénk ben Sa la mon ki rály imád sá -
gát ol vas hat juk, amely a temp lom -

szen te lé si ün ne pen hang zott el. Hét
év után vég re el ké szült az a temp lom,
ame lyet Is ten ígé re te sze rint épí tett fel
az ural ko dó. Nem akár mi lyen mun -
ka volt ez. 

Már az épí tés elő ké szü le tei is óri -
á si mé re te ket öl töt tek. Sa la mon mun -
ká so kat gyűj tött egész Iz ra el ből. A
mun ká sok szá ma har minc ez ret tett
ki, raj tuk kí vül Sa la mon hat van ezer
te her hor dó ja és nyolc van ezer kő fej -
tő je is itt dol go zott. A ki rály ha tal mas
kö vek fej té sét ren del te el, hogy fa ra -
gott koc ka kö vek ből ves se nek ala pot. 

A temp lom 60 kö nyök (29 mé ter)
hosszú, 20 kö nyök (9,5 mé ter) szé les
és 30 kö nyök (14,5 mé ter) ma gas
volt. Egy sze rű for mák ból al ko tott
te rek ből állt. A vas tag kő fa lak kal ha -
tá rolt te ret céd rus fá ból ké szült fa la -
zat osz tot ta két rész re: a szent hely -
re és a szen tek szent jé re. A temp lom -
hoz ud var, csar nok és szá mos mel lék -
épít mény is kap cso ló dott. 

Az imád ság ban a há la és az öröm
fe je ző dik ki, hi szen a temp lom el ké -
szü lé se an nak bi zo nyí té ka, hogy Is ten
hű sé ges, és amit meg ígér, azt meg is
te szi. Hi szen már Dá vid ki rály nak
szólt az ígé ret, hogy ő ugyan nem épít -
het temp lo mot Is ten nek, mert sok vér
ta pad a ke zé hez, vi szont a fia, Sa la mon
vég re hajt hat ja ezt a fon tos fel ada tot. 

Sa la mon örö me tel jes, há lá ja ha tár -
ta lan. Még is az imád ság ban meg fo -
gal ma zó dik az is, hogy Is tent nem le -
het a temp lom ba be zár ni. Őt, aki
min den ha tó és min de nütt je len va ló,
nem köt he tik rög höz az em be ri al ko -
tá sok, még ha oly pom pás re mek mű -
vek is, mint Sa la mon temp lo ma.

Nem is szól va ar ról, hogy a temp lom -
kul tusz va ló ban ott és ak kor kez dő -
dik el, ami kor fel szen te lik az el ső
temp lo mot. 

Ma is va ló sá gos az itt fel me rült
prob lé ma. Va jon temp lo munk van,
vagy Is te nünk, aki akár hol meg hall -
gat min ket? Sa la mon ban ott van az
alá zat, ami kor azt ké ri Is ten től, hogy
még is hall gas sa meg az ő és né pe imá -
ját, ami kor ezen a he lyen imád koz nak.

Ta lán a leg na gyobb ké rés ez. Is ten
még is hall gas son meg min ket. Ak kor
is, ha ki akar juk re kesz te ni az éle -
tünk ből, a hét köz nap ja ink ból, és a
temp lom ba szám űz zük, és csak va -
sár nap szen te lünk ne ki időt. A leg na -
gyobb do log ez: Is ten még is meg hall -
gat min ket. 

Egy ba rá tom mal az imád ság ról
be szél get tünk. El me sél te édes any ja
gyó gyu lá sá nak cso dá la tos tör té ne tét.
A ba rá tom ma gá ban már el te met te az
édes any ját, ami kor kór ház ba ke rült
sú lyos szív- és ér rend sze ri prob lé mák -
kal. Nem a ba rá tom imád sá ga gyó gyí -
tot ta meg. Ő nem mert hin ni az
imád ság ere jé ben. Egy szom széd ja
azon ban, ami kor rá né zett, és lát ta ba -
rá tom el ke se re dett ar cát, meg kér -
dez te, hogy mi a baj. Ami kor meg tud -
ta, hogy a be teg édes any já ért va ló ag -
gó dás gyöt ri így, csak annyit mon dott:
me gyek, imád ko zom ér te. Az édes -
anya két nap múl va ne vet ve te le fo nált
ott hon ról a fi á nak, hogy meg gyó gyult,
tel je sen egész sé ges. 

Spur geon, a 19. szá zad ban élt hí res
pré di ká tor jegy zi fel nagy any já nak és
nagy ap já nak a tör té ne tét. A nagy ma -
ma, hí vő, sze líd és jó sá gos asszony,

egész éle té ben azért imád ko zott,
hogy a fér je, aki zsém bes, há lát lan, ká -
rom ko dó, go nosz em ber volt, tér jen
meg Is ten hez, és vál toz zon meg. Az
uno kák gyak ran mond ták a nagy ma -
má nak, hogy hagy ja ab ba az imád sá -
got, nincs sem mi ér tel me. 

A nagy ma ma még sem hagy ta ab -
ba. Öt ven hét évig imád ko zott a fér -
jé ért. Ak kor meg halt. A nagy pa pa pe -
dig ott, a fe le sé ge sír já nál om lott
össze, tér delt le, és tért meg Is ten hez.
Az uno ka, a ké sőb bi hí res pré di ká tor
a nyolc van há rom éves ag gas tyán
mel lé tér delt. Az egy kor annyi ra ret -
te gett zsar nok sze líd, sze re tet tel jes,
hű sé ge sen kö nyör gő nagy apó lett,
aki min den lá to ga tó ját in tet te, hogy
ad ja át éle tét az Úr nak. Spur geon így
ta pasz tal ta meg a so ha el nem lan ka -
dó imád ság ere jét és az imád sá got
meg hall ga tó Is tent. 

Azt gon do lom, mind egyi künk nek
szám ta lan pél dá ja van ar ra, hogy Is -
ten még is, min den bű nünk, hi bánk,
Is ten-el le nes sé günk da cá ra meg hall -
gat ja az el mon dott imát. Mert ő a mi
Is te nünk. Jé zus ezt így mond ja a He -
gyi be széd ben: „Kér je tek, és ada tik
nek tek, ke res se tek, és ta lál tok, zör ges -
se tek, és meg nyit ta tik nek tek. Mert aki
kér, mind kap, aki ke res, ta lál, és a zör -
ge tő nek meg nyit ta tik.” (Mt 7,7–8)

g HEi nE mann Il di kó 

Imád koz zunk! Kö szö nöm, Uram,
hogy te még is meg hall gatsz min ket,
ak kor is, ha csak ak kor for du lunk fe -
léd, ami kor baj ban va gyunk. Ámen. 

HÚS vét Után 5. va Sár nap (ro gate) – 1kir 8,28–30

Még is
a va Sárnap ig éje

b NéhányhónapmúltánújraSzom-
bathelyrelátogatunk.Agyüleke-
zetmásodlelkészéneksegítségé-
velbetekintéstnyerhetünkajövő
generációnevelésénekfolyamatá-
ba,ahittanórákvilágába.

„Éne kel je tek új éne ket az Úr nak, éne -
kelj az Úr nak, te egész föld!” (Zsolt 96,1)

„A gye re kek nek éne kel ni ük kell, és
ze nét ta nul ni uk az egész ma te ma ti -
ká val együtt.” (Lu ther Már ton)

Már a zsol tá ros is ar ra biz tat min ket,
hogy ének kel di csér jük az Urat, a fen -
sé ges Is tent, aki meg al ko tott mind -
annyi un kat. Egye sek nek ha tal mas te -
het sé gük van a ze né hez, a mű vé sze tek -
hez, má sok nak ke ve sebb. A hit ok ta tás -
ban mind ezt ta pasz tal hat juk. Sok gyer -
mek fo gé kony a ze né re, az ének lés re,
és még ha nincs is annyi te het sé ge hoz -
zá, buz ga lom mal és nagy öröm mel
éne kel. Sok szor azon ban en nek az el -
len ke ző jét él jük meg: na gyon biz tat ni
kell őket, hogy éne kel jünk az órá kon.

Evan gé li kus iden ti tá sunk ból kö vet -
ke ző en azon ban fe le lős sé günk, hogy
a gyer me ke ket már kis gyer mek ko -
ruk tól kezd ve – aho gyan Lu ther is ta -
ní tot ta és gya ko rol ta – buz dít suk az
ének lés re, ze né lés re, mert ez olyan
aján dék, amely egész éle tünk ben
hasz nunk ra vál hat, sok örö möt ad -
hat. Mind eze ket fi gye lem be vé ve
fon tos nak tar tom, hogy a gyer me kek
egy ház ze né hez va ló vi szo nyát szo ro -
sabb ra fűz zük, hogy az is ten tisz te le -
ten ne érez zék ma gu kat ide ge nül,

ami kor el hang zik a ko rál vagy ép pen
egy gyö nyö rű or go na da rab.

Ezt pró bál juk meg va ló sí ta ni Szom -
bat he lyen a hoz zánk tar to zó hit ta no -
sok vagy a ba ba-ma ma cso port ba já -
ró gye re kek kö ré ben egy aránt. Gyü -
le ke ze tünk ben 2007 óta mű kö dik a
ba ba-ma ma kör. Eze ken az al kal ma -
kon na gyon so kat ének lünk, és cso dá -
la tos lát ni, hogy az egé szen pi cik is
mennyi re fi gyel nek, és mennyi re sze -
re tik az éne ke ket. Itt még nem ko rá -
lo kat éne ke lünk, ha nem olyan gyer -
mek éne ke ket gi tár kí sé ret tel, ame lye -
ket mu to gat ni is tu dunk.

Ez után kö vet ke zik az is ko lás kor -
osz tály, ahol iga zán meg mu tat hat juk
az egy ház ze ne min den te rü le tét.
Mert na gyon fon tos nak tart juk, amit
Lu ther is le írt: „A ze nét az is ko lá ban
min den eset re ta ní ta ni kell. A ta ní tó
ért sen az ének lés hez, kü lön ben lát -
ni se aka rom. Sőt a fi a tal lel kész je löl -
te ket se sza bad a lel ké szi szol gá lat ra
fel avat ni, ha a ze nét ta nul má nya ik so -
rán nem mű vel ték és nem gya ko rol -
ták.” (Vi rág Je nő: Dr. Lu ther Már ton
ön ma gá ról. Ordass Lajos Baráti Kör,
Budapest, é. n., 28. ol dal.)

Lu ther ra di ká li san fo gal maz za
meg az ének lés, a ze ne irán ti el kö te -
le zett sé gét. Ha nem is ennyi re éle sen,
de ne künk is cé lul kell ki tűz nünk azt,
hogy a gyer me kek mi nél több ol da -
lát meg is mer jék az egy ház ze né nek.
Ne csak a gi tá ros éne kek vi lá gá ban
nő je nek fel, ha nem éne kel je nek ko -
rá lo kat, a na gyob bak hall gas sa nak
kan tá tá kat, ezen ke resz tül érez zék
meg az Is ten hez tar to zás örö mét.

Szom bat he lyen száz har minc egy

hit ta nos gyer me ket ok ta tunk kü lön -
fé le cso por tok ban, két hely szí nen. Az
egyik hely szín a Re mé nyik Sán dor
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la (2007-től
evan gé li kus fenn tar tá sú), ahol fel me -
nő rend szer ben ve zet tük be a hit ok -
ta tást. Je len leg az el ső hat osz tály ban
van óra rend be il leszt ve he ti két óra. A
cso por tok át lag lét szá ma ti zen há rom
fő. A hit tan órá kon na gyon fon tos az
ének lés: rend sze rint két ha von ta tar -
tunk olyan órá kat, ame lye ken csak
ének lünk, és az éne kek kap csán be szél -
ge tünk az ad dig ta nult tör té ne tek ről.

Az éne ke ket az adott kor osz tály -
nak meg fe le lő en vá lo gat juk össze: az
el ső sö ket ele in te még mu to ga tós
gyer mek éne kek kel is mer tet jük meg,
és ké sőbb té rünk át a tan me net ál tal
ja va solt ko rá lok ra. Má so dik osz tály -
ban na gyon jó nak tar tom, hogy a hit -
tan könyv vé gén van egy ének gyűj te -
mény gyü le ke ze ti és bib lia órai éne -
kek ből. Ezt a gye re kek is sze re tik, hi -
szen kéz ben van, és még a szü le ik nek
is meg mu tat hat ják ott hon. 

A fel sőbb kor osz tá lyok ban is a gyü -
le ke ze ti éne ke ket vesszük elő. Nem ma -
rad hat nak ki a re per to ár ból a könnyebb
mű fa jok, a gi tá ros éne kek sem, ezért a
hét fő reg ge li is ko lai áhí ta to kon in -
kább ezek ből ta nu lunk és ének lünk. 

El ké szült egy tan me net-ki egé szí tés,
amely az ének órák tan me ne té be be -
il lesz tet te az egy há zi esz ten dő nek
meg fe le lő gyü le ke ze ti éne ke ket, így fe -
le ke zet től füg get le nül min den év fo lya -
mon ta lál koz nak ezek kel a gye re kek.
Fon tos, hogy az is ko lánk ba já ró di á kok
is me re tet kap ja nak – akár az éne ke ken
ke resz tül is – az evan gé li kus ság ról.

Az ok ta tás má sik hely szí ne a gyü -
le ke zet: itt szin tén el ső től ha to dik
osz tá lyig fo lyik he ti két órá ban a
hit tan ta ní tás, va la mint he te dik osz -
tály tól a kon fir man du sok kal va ló
fog lal ko zás. Itt sok kal több a le he tő -
ség be szél ge tés re, ének lés re, a kö zös -
ség meg ta pasz ta lá sá ra. Mind ezt azért
gon do lom így, mert eze ket az órá kat
– oly kor há rom kor osz tállyal is – kö -
zös ének lés sel kezd jük. 

Volt már olyan al kal munk is, hogy
az egy há zi év kap csán be szél get -
tünk egy-egy ének ről – ke let ke zé sé -
ről, szö ve gé ről –, és ezen ke resz tül ta -
nul tuk meg a hit ta nos anya got. Hús -
vét kor így vet tük elő a 217-es szá mú
éne ket – Fel vir radt ál dott, szép na -
punk –, ame lyet Ni ko laus Her man ki -
fe je zet ten gyer me kek ta ní tá sá hoz
írt, és a fel tá ma dás cso dá ját en nek se -
gít sé gé vel ele ve ní tet tük fel.

Nem min dig egy sze rű ezek kel a
kor osz tá lyok kal ko rált éne kel ni, de
elő for dul, hogy a könnyebb mű fa jú
ze né ket sem ér té ke lik iga zán. Sok szor
ta pasz tal juk, hogy nem haj lan dók be -
kap cso lód ni az ének lés be, fő ként a
ka ma szok.

Még is fon tos, hogy tá gít suk lá tó -
kö rü ket, éne kel je nek és hall ja nak
olyan egy ház ze nei kin cse ket, ame lye -
ket más hol nem. Fon tos cé lunk az is,
hogy a kán tor kép ző be küld jünk fi a -
ta lo kat, va la mint ének ka runk nak is
után pót lást biz to sít sunk.

Egye dül ál ló al ka lom volt hús vét -
kor a kan tá ta ze nés is ten tisz te let,
amely re sok is ko lás gyer mek, fi a tal is
el jött: eb ből lát szik, hogy a fo gé ko -
nyak nak si ke rül át ad ni egy ház ze nei
ér té ke in ket.

g Tor ma-Ha sza Mó ni ka

az ének lé S je len tő Sé g e é S g ya kor l a ta

Hit tan órák Szom bat he lyen – 
is ko lá ban és gyü le ke zet ben

Mennyei Atyánk! Jé zus Krisz tus
Urunk és a Szent lé lek ál tal szün te le -
nül buz dí tasz és ta ní tasz min ket
imád koz ni, ezért most eléd visszük
kö nyör gé se in ket. Kö nyör günk a te -
rem tett vi lá gért. Há lát adunk ne ked
gon dos ko dá so dért, az éle dő ter mé -
szet ből ára dó re mény sé gért. 

Kö nyör günk egy há zun kért. Há lát
adunk ne ked leg fő kép pen Jé zus Krisz -
tu sért, a mi Urun kért és Meg vál tón -
kért. Kö nyör günk az egy há zi ve ze tő -
kért és a ve ze tet te kért, ki csi kért és na -
gyo kért. Tud juk, hogy aki re so kat
bíz tál, at tól so kat kérsz szá mon, add
erő det, hogy ne fá rad junk be le az
evan gé li um hir de té sé be. Adj újult
lel ke se dést, ha a kö zöny fa lá val ta lál -
ko zunk! Kö nyör günk e vi lág ban fogy -
tán lé vő tü rel mes szó ért, adj ki tar tást
vá lasz tot ta id nak! Erő sítsd és ol tal -
mazd né pe det, add, hogy meg hall juk
hí vó és út mu ta tó sza vad! 

Kö nyör günk ha zán kért, né pün kért
ha tá ra in kon in nen és túl. Há lát
adunk ne ked min den aján dé kért,
me lyet ma gyar né pünk nek ad tál.
Kö nyör günk min den né pért és nem -
ze tért. Adj böl cses sé get egy más se -
gí té sé ben és a jó ban elő re ha la dást! 

Kö nyör günk a rá szo ru ló kért. Há lát
adunk ne ked, hogy te nem pró bálsz
min ket erőn kön fe lül, és a ne héz sé gek -
ben is meg mu ta tod meg tar tó erő det
a ben ned bí zók nak. Adj alá za tos és en -
ge del mes szí vet, adj vi gaszt, erőt és re -
ményt ne künk! Kö nyör günk a rá szo -
ru ló kért, a be te ge kért, el ha gyot ta kért
és gyá szo ló kért. Kö nyör günk a sze -
gény ség gel küz dő kért és a gaz dag ság -
ban el té ve lye det te kért is. 

Kö nyör günk kö zös sé ge in kért. Há -
lát adunk ne ked kö ze li és tá vo li ro -
ko na in kért, sze ret te in kért, ba rá ta in -
kért. Te áldd meg ott ho na in kat, csa -
lá dun kat! Add meg ke gyel me sen
mind azt, ami re kö zös sé ge ink épí té -
sé hez szük sé günk van! Adj ne künk
több meg ér tést egy más iránt! 

Kö nyör günk az édes anyá kért. Há -
lát adunk ne ked azért, hogy gon dos ko -
dá so dat raj tuk ke resz tül is ki tel je sí tet -
ted. Kö nyör günk, tedd al kal mas sá az
édes anyá kat az ön fel ál do zó fel adat ra.
Adj jó szü lő ket, meg hitt csa lá di bé két
min den ott hon ba! Add, hogy ne csak
ezen az egy na pon jus son eszünk be
meg kö szön ni az élet aján dé kát! 

Vé gül eléd visszük há lán kat és kö -
nyör gé sün ket min de nért, ami tet -
szé sed sze rint va ló. Fo gadd há la adá -
sun kat, és tel je sítsd ké ré se in ket a mi
Urun kért, Jé zus Krisz tu sért. Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„Mennyei Atyám, édes Is te nem! Ha -
szon ta lan, bű nös em ber va gyok, mél -
tat lan ar ra, hogy sze me met, ke ze met
hoz zád emel jem, s imád koz zam. De
te mind nyá junk nak meg pa ran csol tad,
hogy imád koz zunk, és meg ígér ted,
hogy meg hall gatsz. Te ma gad ta ní tot -
tál ben nün ket drá ga Fi ad, a mi Urunk
Jé zus Krisz tus ál tal, mit és ho gyan
imád koz zunk. Ezért a te pa ran cso la -
tod sze rint, ne ked en ge del mes ked ve
jö vök. A te ke gyel mes ígé re ted re bí -
zom ma ga mat, és az én Uram Jé zus
Krisz tus ne vé ben imád ko zom a föl dön
le vő min den szent ke resz tyén hí ved -
del együtt, amint ő ta ní tott en gem: Mi
Atyánk, ki a mennyek ben vagy stb. –
vé gig szó ról szó ra.” 
d Lu ther Már ton: Így imád koz zál!

(Ba li kó Zol tán for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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A vi rág il la tú má jus az esz ten dő, az
egy há zi esz ten dő leg szebb idő sza ka
– ta lán nem va gyok egye dül ez zel a
vé le mé nyem mel. Több nyi re eb ben
a hó nap ban van a kon fir má ció, a
menny be me ne tel és pün kösd ün ne -
pe, va la mint az egy ház ke rü le ti misszi -
ói na pok öröm te li ta lál ko zó ja. 

A jö vő szom ba ton sok sze re tet tel
hív juk és vár juk egy há zunk né pét, ap -
ró kat és na gyo kat, if ja kat és vé ne ket
a há zi gaz da gyü le ke ze tek be: Be led -
re, Ka zinc bar ci ká ra, Kis kő rös re. Nem
csu pán lel ke sí tő tö meg él ményt re mé -
lünk et től a nap tól, ha nem ma gá nak
a pün kös di Lé lek nek, „Is ten uj já -
nak” az érin té sét. Hi szen a fe lül ről ér -
ke ző szél ma is fúj ar ra, amer re akar,
az egy ház Ura ma is kész meg le pe té -
sek re, né pé nek meg újí tá sá ra.

Eb ből a szem pont ból is ér de mes
időn ként át néz ni a szom széd ba, a
test vér egy há zak hoz: ná luk va jon mi
új ság, tör té nik-e va la mi új? Nem ar -
ról van szó, hogy a szom széd rét je
min dig zöl debb, sok kal in kább ar ról
a meg ta pasz tal ha tó tény ről, hogy
köl csö nö sen ta nul ha tunk egy más -
tól, hi szen er ről szól az egész sé ges
öku me né.

Ró mai ka to li kus test vé re ink nél
friss sze lek fúj nak. No men est omen:
Fe renc pá pa nem csak név vá lasz tá sá -
val ho zott újat, ha nem sze mé lyes,

em ber- és élet kö ze li stí lu sá val, a sze -
gé nyek és az ir ga lom egy há zá nak
meg hir de té sé vel is.

A má sik na gyobb test vér nél, a re -
for má tu sok nál is ígé re tes kez de mé -
nye zé sek ről ol vas ha tunk. Az egy -
há zunk stra té gi ai mun ka cso port já -
hoz ha son ló cél lal élet re hí vott egy -
há zi jö vő kép bi zott ság a na pok ban
küld te szét az összes re for má tus
gyü le ke zet nek azt a mun ka fü ze tet,
amely nek már a cí me is iz gal mas:
Érin tés – Sors dön tő pár be széd a
meg úju lá sért. A fü zet be ve ze tő gon -
do la tai ih let ték írá som cím vá lasz tá -
sát: „Va ló di kö zös ség nincs érin tés,
egy más ra ha tás nél kül. De a ká osz -
ból rend és a sem mi ből élet sem szü -
le tik más képp, mint a Szent lé lek Úr -
is ten érin té se ál tal.”

En nek a tá jo ló, út mu ta tó fi gyel -
mez te tés nek a fé nyé ben a rö vid
szom szé do ló öku me ni kus ki rán du -
lás után for dul junk is mét sa ját egy -
há zi re mé nye ink fe lé, hi szen mi ért
ép pen a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy há zat ke rül né el a Szent lé lek
érin té se?! Mi len ne al kal ma sabb en -
nek a pün kös di cso dá nak a meg élé -
sé re, mint ép pen a kö zel gő misszi ói
na pok? Ter mé sze te sen tisz tá ban va -
gyunk az zal, hogy nem mi ren del ke -
zünk Is ten Lel ké vel, ha nem ép pen
for dít va: ő ra gad hat meg min ket ott,

ak kor és úgy, ahol, ami kor és aho gyan
ne ki tet szik. 

Ugyan ak kor ép pen most, Ro gate
va sár nap já nak, az imád ko zó gyü le ke -
zet va sár nap já nak kö ze lé ben fe dez zük
fel új ra az imád ság ban rej lő, még Is -
tent is moz gó sí ta ni ké pes erőt. Az
imád ság mel lett te he tünk is va la mit
azért, hogy utat ké szít sünk a Lé lek
áhí tott mun ká já nak. Egy má sik kép -
pel él ve: a mi dol gunk a vi tor lák ki -
fe szí té se a vár va várt szél ér ke zé sé nek
re mé nyé ben. En nek ér de ké ben né -
hány pon ton át han gol tuk a kis kő rö -
si misszi ói nap prog ram ter ve ze tét.

El ső íz ben hir det tük meg egy ház -
ke rü le tünk leg na gyobb ren dez vé -
nyét csa lá di, if jú sá gi misszi ói nap -
ként, tu da to san in teg rál va a ke rü le ti
if jú sá gi na pot. Gyü le ke ze te ink ben
gyak ran szen ve dünk a ge ne rá ci ók kö -
zöt ti sza ka dék tól, nem rit kán ép pen
a csa lá dok és az if jú ság fá jó hi á nyá -
tól. Hisszük, hogy a pün kös di Lé lek
meg aján dé koz hat min ket kö zös
nyelv vel, a nem ze dé kek egy más ra
ta lá lá sá nak örö mé vel. En nek a cso -
dá nak az esé lyé ről már Jó el pró fé ta
köny vé ben is ol vas ha tunk: „Az után
ki töl töm majd lel ke met min den em -
ber re. Fi a i tok és le á nya i tok pró fé tál -
ni fog nak, vé ne i tek ál mo kat ál mod -
nak, if ja i tok lá to má so kat lát nak.”
(Jó el 3,1) 

Új don ság, hogy az egész dél előt ti
prog ram a nyi tó evan gé li zá ci ó ra
épül. Ez út tal nem lesz plusz elő adás,
ha nem az ige érin té sé re sze ret nénk
vá la szol ni az ebé dig meg hir de tett
bib lia kö ri cso por tok ban. Jó len ne, ha
az ige egy há zá ban va ló ban a cent -
rum, az élő és él te tő evan gé li um ke -
rül ne a kö zép pont ba.

Eb ből kö vet ke ző en a nap csat ta nó -
ját is – a dél utá ni fa kul ta tív prog ra -
mo kat kö ve tő en – Is ten hall ha tó és
lát ha tó igé je ad ja majd az úr va cso rai
kö zös ség ben. Bi zo nyos te kin tet ben
ez is új elem a dé li ke rü let misszi ói
nap ja in. Az elő ző há rom esz ten dő ben
ugyan is a bony há di evan gé li kus At -
lé ti kai Cent rum adott ott hont a kö -
zel ezer fős dé li nagy csa lád nak, ahol
a re mek inf ra struk tú ra da cá ra sem
mer tünk kí sér le tet ten ni az úr va cso -
rai is ten tisz te let hez szük sé ges temp -
lo mi áhí tat meg te rem té sé re. Az idén
vi szont a meg újult kis kő rö si temp lom
ide á lis hely színt kí nál az úr va cso ra
mél tó ün nep lé sé re, az iga zi eu cha -
risz ti á ra, há la adás ra. 

Ép pen a gyó ná si, úr va cso rai li tur -
gi á ban él het jük majd át a nap mot tó -
já nak – El en ge dett adós ság – fel sza -
ba dí tó öröm üze ne tét. Ez egy ben a
misszi ó ra is moz gó sít min ket az ál -
dást meg elő ző el bo csá tás so ra i val:
„Test vé re im! Men je tek el, és hir des -

sé tek az Úr ha lá lát és fel tá ma dá sát!
Te gye tek bi zony sá got sze re te té ről!
Akik meg ta pasz tal tá tok a bűn bo -
csá nat örö mét, épít sé tek a test vé ri kö -
zös sé get az em be rek kö zött meg bo -
csá tás sal és ön fel ál do zó sze re tet tel!”

Er re a bol do gí tó érin tés re, a má -
sok fe lé út nak in dí tó, kül dő szó ra, az
erő, sze re tet és jó zan ság lel ké re vá -
runk Be le den, Ka zinc bar ci kán, Kis -
kő rö sön és szer te az or szág ban. Ezért
a pün kös di cso dá ért imád koz zunk
mind há rom egy ház ke rü le tünk ben
– és ne csak Ro gate va sár nap ján!

Érin tés re vár va é gtájoló

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Is ten kö zös sé gi há za épül cím mel
la punk már ci us 10-i szá má ban je lent
meg össze fog la ló – szám sze rű in for -
má ci ók kal – az Észak-al föl di ope ra -
tív prog ram ból el nyert pá lyá za ti tá -
mo ga tás sal meg va ló sult épü let ről és
a kör zet lel ké szé nek mun ká já ról. A
hír adás az zal zá rult: min den ki na -
gyon vár ja, hogy fel szen tel -
jék az Is ten há zát, és hét hó -
nap pal a 2012. szep tem ber
16-i alap kő le té tel után va ló -
ság gá vál jon a re mény: „Áll
az Úr is ten temp lo ma, há za
a Min den ha tó nak.”

A fel szen te lé si ün nep sé -
gen Helf rich Gá bor, az épü -
let ter ve ző épí té sze ad ta át a
be já ra ti aj tó kul csát dr. Fa bi -
ny Ta más püs pök nek, hogy
az új épü let be be vo nul has -
son Krisz tus gyü le ke ze te.
Az ün ne pi is ten tisz te let li tur gi ai
szol gá la tát a ko ráb bi pa ró kus, Bozo -
rády Zol tán né és Zsar nai Krisz ti án
es pe res vé gez te az egy ház ke rü let
lel ké szi ve ze tő jé vel. 

Fa bi ny Ta más ige hir de té sé ben a
meg hí vón ol vas ha tó ige vers alap ján
szólt a min den he lyi sé get és a kinti
sá tort is tel je sen meg töl tő gyü le ke -
zet hez. Há rom kulcs szó ban fog lal ta
össze, mit is je lent, hogy Is ten ne künk
ad ja há zát: „Vár a mi Is te nünk ide, e
mul ti funk ci o ná lis épü let be, hogy a
mi vá runk, temp lo munk és ott ho -
nunk le gyen!” Az ol tár fe lett e két szó
ol vas ha tó: Is ten sze re tet.

A nagy szám ban je len lé vő lel ké -
szek ajkáról elhang zó ősi Con fir ma
után a leg ki seb bek – a nyír egy há zi és
a man da bo ko ri óvo dá sok – vet ték
bir tok ba az épü le tet, csen gő ének kel
hir det ve: „Éle tünk ha jó ja re mény -
ség ha jó, a mi kor má nyo sunk Jé zus
Krisz tus Úr!” 

Es pe re si kö szön té sé ben Zsar nai
Krisz ti án el mond ta, hogy a Ko vács
csa lád csak azért ad ta el ezt a száz éve
a bir to kuk ban lé vő tel ket, hogy raj -
ta Is ten nek szánt épü let áll jon. A fa -
lak fel hú zá sa után most a lel ki épü -
lés ide je kö vet ke zik. 

Az es pe res meg kö szön te a köz re -
mű kö dő vál lal ko zók ki vá ló tel je sít -
mé nyét és fe le sé ge ön zet len, ál do zat -
kész se gít sé gét is. (Zsar na i né Ur bán
Nó ra szó ló ének ben tett er ről bi -
zony sá got: „Csak Krisz tus ban kap tam
re ményt, új örö met, új élet célt.”)
Mi u tán az es pe res meg ke resz tel te a
gyü le ke zet leg if jabb tag ját, a több év -

ti ze des kul túr há zi „al bér let” után
hi va ta lo san is kez de tét ve het te a
gyü le ke ze ti élet a man da bo ko ri kör -
zet sa ját haj lé ká ban. 

En nek ze nei nyi tá nya ként a nyír egy -
há zi gyü le ke zet ének ka ra éne kelt dr.
Ko vács Lász ló At ti la igaz ga tó lel kész
ve zény le té vel, majd a he lyi hí vek idéz -
ték fel az épít ke zés ide jét, mert – úgy -
mond –: „Cso dák ra em lé kez ni jó!”

A kö szön té sek so rát dr. Vin nai
Győ ző kor mány meg bí zott, a me gyei
kor mány hi va tal ve ze tő je kezd te,
majd Be czúr Lász ló tisz te let be li fel -
ügye lő ad ta át – a más el fog lalt sá ga
mi att tá vol le vő dr. Fáb ri György
ke rü le ti fel ügye lő üd vöz le té vel – az
egy ház ke rü let aján dé kát: Lu ther 95
té te lé nek ma gyar nyel vű pla kát ját. 

Győ ri Já nos Sá mu el pest er zsé beti
lel kész – le á nyá val kö zö sen –
ének kel kö szön tött, vé gül Ve -
c zán Zol tán össz gyü le ke zeti
nyír egy há zi fel ügye lő bá to rí -
tot ta a je len lé vő ket az Út mu -
ta tó az na pi igé jé vel: „Kö ves sé -
tek azo kat, akik hit és tü re lem
ál tal örök lik az ígé re te ket!”
(Zsid 6,12) 

Né meth Lász ló né kör zeti
fel ügye lő „prog ra mon kí vül”
kért szót, hogy el mond ja azt,
amit a he lyi asszo nyok az
al ka lom ra – több mint száz

to jás fel hasz ná lá sá val – ké szí tett
óri á si tor tá juk fel ira tá val is szem lél -
tet tek: „Ha az Úr nem épí ti a há zat,
hi á ba fá ra doz nak az épí tők.” (Zsolt
127,1)

A Him nusz hang jai után a püs pök
és az es pe res egy fa cse me tét ül te tett
el a temp lom kert ben, majd sze re tet -
ven dég ség vár ta a mint egy két órás
ün nep ség min den részt ve vő jét. 

g Ga rai And rás 

Az ün nep ség tel jes hang anya ga el ér -
he tő a tu dó sí tó hon lap já nak Hang zó
öröm hír tá rá ban (ga rai nyh.hu).

Az Úr is ten há za 
a mi vá runk, temp lo munk és ott ho nunk

Kö zös sé gi épü le tet szen tel tek Man da bo kor ban

b AcímbenmegfogalmazottgondolattalszenteltefelazÉszakiEgyház-
kerületpüspökeáprilis27-éndélutánaNyíregyháziEvangélikusEgy-
házközség mandabokori többfunkciós közösségi épületét. A hét
hónapalattelkészült,Ualaprajzúlétesítményegyikszárnyaatemp-
lom,amásikatirpákutódokmindennapiegyetemesiskolája,amely
mindenkorosztályszámárakínálelfoglaltságotésnyújtismereteket.
Ameghívónezazigevoltolvasható(KároliGáspár fordításában):„…a
munkapedignagy,mertnememberélészenezaház,hanemazÚrIs-
tené.” (1Krón29,1)

A nap Is ten re fi gye lés sel kez dő dött,
az az ének lés sel és áhí tat tal, me lyet
Dar vas Ani kó is ko la lel kész tar tott. 

A ver seny re ti zen há rom egy ház -
me gyé ből ér ke zett össze sen öt ven hét
csa pat tag jai idén is kor osz tá lyi bon -
tás ban, dél előtt és dél után jár tak ál -
lo más ról ál lo más ra, hogy – szá mot
ad va tu dá suk ról – a le he tő leg jobb
ered ményt ér jék el, a leg több pon tot
gyűjt sék össze. A ver seny egyes ál lo -
má sa in a ki adott tör té ne tek hez kap -
cso ló dó an kel lett rejt vé nye ket meg -
ol da ni uk: rá kel lett is mer ni ük egy-
egy bib li ai sze rep lő re vagy hely szín -
re. Ta lá lós kér dé se ket is meg kel lett
fej te ni ük, il let ve meg kel lett ál la pí ta -
ni uk, hogy igaz vagy ha mis ál lí tást ol -
vas-e fel az ál lo más ve ze tő. 

A nagy iz ga lom kö ze pet te azért
min den ki nek volt le he tő sé ge ki csit
la zí ta ni is. A fel sős kor osz tály nak (az

5–6. és 7–8. osz tá lyo sok nak) dél előtt,
az al só sok nak (az 1–2. és 3–4. osz tá -
lyo sok nak) pe dig dél után. Az is ko lai
hely szín le he tő sé get adott a fo ci zás ra,
röp lab dá zás ra a sport pá lyán, a tár sas -
já ték szo bá ban pe dig kü lön fé le lo gi kai
és kár tya já té kok vár ták a gye re ke ket.
A Rex Ku tya ott hon jó vol tá ból raj -
zol hat tak plüss já té kért, az ud va ron óri -
ás sak kal ügyes ked het tek, részt ve -
het tek kü lön dí ja zá sú rajz ver se nyen,
va la mint ké szít het tek bá bo kat, és éne -
kel het tek a Pa lin ta Tár su lat tag ja i val. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház (MEE) Gyer mek- és If jú sá gi
Osz tá lyá nak mun ká ját most is se gí -
tő kész teo ló gus hall ga tók, lel ké szek,
va la mint a ven dég lá tó is ko la pe da gó -
gu sai és di ák jai se gí tet ték. A tar tal -
mas na pot az ered mény hir de tés és az
aján dé kok ki osz tá sa ko ro náz ta meg. 

g LKG

Or szá gos evan gé li kus
hit tan ver seny

b Verőfényesnapsütésbentalálkozhattakegymássalazországkülön-
bözőpontjainélőevangélikusgyermekeka22.országosevangélikus
hittanversenynapján.Arendezvénynekáprilis27-énabudapestiPod-
maniczkyJánosEvangélikusÓvodaésÁltalánosIskolaadottotthont.
Azegyhéttelkorábbiiskolaidöntőutánezúttalagyülekezeticsapa-
tokmérhettékösszebibliaismeretüket.

P
e

ll
e

s
 f

e
r

e
n

c
 f

e
lv

é
t

e
le

B
a

lo
g

H
 i

m
r

e
 f

e
lv

é
t

e
le

A hittanverseny korcsoportonkénti dobogósait lapunk 10. oldalán soroljuk fel.



a lU tHe r k i ad ó aján l a ta

Íz le lő – (egy)ház tá ji íze ink
Rend ha gyó sza kács könyv 

nem csak evan gé li ku sok nak
Szerk.: Bu day-Ma lik Ad ri enn
Lu ther Ki adó, 2013 • Ára: 2580 Ft (5% áfá val)
148 ol dal, 200 × 225 mm, ke mény táb lás

„Jö vel, Jé zus, légy ven dé günk, áldd meg ele de lünk és együtt lé tünk!” Er dé -
lyi ba rá ta ink így imád koz nak ét ke zés előtt, és jó ide je már mi is kö vet jük
a pél dá ju kat. Mert az élet örö me, az ízek él ve ze te az együtt lét ben tel je se -
dik ki. Te rí tett asz tal mel lett együtt len ni pe dig iga zi ün nep. Há lát ad hat
ér te, aki nek ez meg ada tik. S mint az ün nep re ál ta lá ban, a kö zös ét ke zés -
re is meg le pe tés sel, aján dék kal ké szü lünk: fi nom fo gá sok kal, ame lyek be min -
den sze re te tün ket be le főz zük. Ilye nek kel van te le ez a rend ha gyó sza kács -
könyv. Le gyen so kak szá má ra öröm te li és ál dott együtt lé tek for rá sa!

Fa bi ny Ka ta lin
Igyek szem foly tat ni a csa lá di ha gyo mányt, szá mom ra ma is na gyon fon -
to sak a csa lá di, ba rá ti, gyü le ke ze ti kö zös ét ke zé sek, ezért is örü lök en nek
a sza kács könyv nek. Nagy öröm lát ni gyer me ke ink, uno ká ink, ba rá ta ink
ar cán a há lás mo solyt, ami kor sa ját főz tün ket tesszük az asz tal ra. S hogy
meg tud junk újul ni a fő ző tu do má nyunk ban, eb ben se gít het egy ilyen ki -
pró bált gyűj te mény, ami a kap cso ló dó tör té ne tek mi att is kü lön le ges.

Kí vá nom min den ked ves ol va só nak: „Íz lel je és lás sa meg, hogy jó az
Úr!” Íz lel je és lás sa meg az itt kö vet ke ző re cep tek ben a lel kész fe le sé gek
kö zös sé gé nek min den sze re te tét és le le mé nyes sé gét!

Gáncs Pé ter né, Már ti
Ez a ki ad vány kép vi se li szá mom ra mind azt, ami az evan gé li kus iden ti -
tás hoz tar to zik. Szép szo ká sok és re cep tek gyűj te mé nyét, amely a gyö -
ke re ink re mu tat, de az új don sá go kat is ma gá ban hor doz za. Így aján lom
ezt a köny vet azok nak, akik még csak most ke res gé lik a sa ját íze i ket, és
azok nak is, akik va la mi új ra, fel fris sü lés re vágy nak. 

Sze me re i né Szi ge thy Eni kő

Mar got Käß mann:

Anyák a Bib li á ban
20 port ré a ma em be re szá má ra

A bo rí tót Pol gár Ró zsa Anya ság cí mű gobe lin jé nek fel hasz ná -
lá sá val Tö rök And rea ter vez te • For dí tot ta: Gyö kös Ré ka 
Lu ther Ki adó, 2013 • Ára: 1690 Ft (5% áfá val)
156 ol dal, 120 × 190 mm, kar ton ált

Az anya ság cso dá la tos – ám ami azt il le ti, ne héz is tud len ni.
És az anyá vá vá lás már ré gen sem volt ma gá tól ér te tő dő. A Bib -
li á ban ta lá lunk gyer mek te len asszo nyo kat, akik gyer mek re vágy -
nak, és olyan anyá kat is, akik nek ko ránt sem volt könnyű dol -

guk – olya no kat, mint a szív te len anya, az idő sen gyer me ket szü lő anya, a sok gyer me kes és az
örök be fo ga dó anya. A bib li ai anya port rék meg le pő pers pek tí vá kat tár nak fel: Mar got Käß mann
a bib li ai anyák ról me sél ne künk, rá mu tat va tör té ne te ik mai na pig tar tó ér vé nyes sé gé re.

Mar got Käß mann evan gé li kus lel kész, teo ló gi ai dok tor és tisz te let be li dok tor 1958-ben
szü le tett, 1999-től a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház Han no ve ri Tar to má nyi Egy há zá nak
püs pö ke volt, 2009-től a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház el nök-püs pö ke 2010-ig. Éle té -
nek ko ráb bi ál lo má sai: gyü le ke ze ti lel kész, egye te mi ta nár, a Né met Pro tes táns Zsi nat fő -
tit ká ra, több nagy si ke rű pub li ká ció szer ző je, négy gyer mek édes any ja.

„El vé gez te tett”
Fe le ke ze ti tár lat ve ze té sek 

Mun ká csy Krisz tus-tri ló gi á ja előtt

A kö tet szer zői: Be er Mik lós ka to li kus püs pök, Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök, Gáncs Pé ter evan gé li kus püs pök, Je le nits
Ist ván pi a ris ta szer ze tes, Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus püs pök,
Sza bó Ist ván re for má tus püs pök, Ter nyák Csa ba ka to li kus ér -
sek és Zász ka licz ky Zsu zsan na mű vé szet tör té nész

Lu ther Ki adó, 2013 • Ára: 3200 Ft (5% áfá val) • 160 ol dal, 200 × 225 mm, ke mény táb lás

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á val és a Mun ká csy
Ala pít vánnyal együtt mű köd ve evan gé li kus, gö rög ka to li kus, ró mai ka to li kus és re for má tus egy -
há zi ve ze tő ket kért fel ar ra, hogy Mun ká csy Mi hály há rom is mert al ko tá sa előtt mond ják el fe -
le ke ze tük meg kö ze lí té sé ből fa ka dó mű elem zé sü ket. A so ro zat hoz ala pít vá nyunk nem csak püs -
pö kö ket és teo ló gu so kat, ha nem egy há zi és vi lá gi ze né sze ket is fel kért, hogy egy részt a fe le -
ke ze tek böj ti egy ház ze nei kin csét, más részt a mű vek ből fa ka dó sa ját ze nei gon do la ta i kat is osszák
meg a je len lé vők kel. A so ro zat cent ru má ban az a meg kö ze lí tés állt, hogy bár a tri ló gia al ko tá -
sa it, mű vé szet tör té ne ti ér tel me zé süket so kan is me rik, va ló di teo ló gi ai tar tal muk kal mégis ke -
ve sen ta lál koz nak. Bár a ke resz tény ség szá má ra köz pon ti je len tő sé gű nagy he ti ese mé nye ket
dol goz zák fel ezek a kö zel száz éves al ko tá sok, még sem volt még olyan kez de mé nye zés, amely -
nek se gít sé gé vel az ér dek lő dők a tri ló gia teo ló gi ai tar tal má ról hall hat tak vol na. Mint ahogy nem
volt pél da ar ra sem, hogy kö tet for má já ban je len je nek meg a fe le ke ze tek sa já tos lel ki sé gé nek
meg fe le lő, bib li kus ala po kon el hang zó meg kö ze lí té sek. Mun ká csy Mi hály Krisz tus-tri ló gi á já -
nak ér tel me zé se a tár lat ve ze tők jó vol tá ból túl mu tat a mű vé szet tör té ne ti meg kö ze lí té sen, és az
elem zés kö zép pont já ba a mű tár gyát, az az Krisz tus szen ve dés tör té ne tét he lye zi.

Kiadványaink mindhárom egyházkerület missziói napján 15% kedvezménnyel kaphatók.
Luther Kiadó: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: (1) 317-5478, (20) 824-5518. 
Köny ves bolt: (1) 411-0385, fax: (1) 486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu, 
web: www.lu ther ki ado.hu, http://www.fa ce book.com/Lu ther Ki ado
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Ba ráz dált ar cú, sza kál las fér fi
mel lé ké redz ke dem egy ár -
nyé kos pad ra: be szél ges sünk,
míg a bab gu lyás ra, az étel -
osz tás kez de té re vá runk. 

Kész sé ge sen en ged be pil -
lan tást éle té be: a ko ráb bi gép -
la ka tos el vesz tet te jó ál lá sát,
és el vált. Ak ko ri ban még deb -
re ce ni volt, az el múlt tíz év ben
be lak ta Nyír egy há zát. A Bok -
ré ta ut cai haj lék ta lan szál lón
éj sza ká zik te len te, krí zis idő -
szak ban ott meg van a zsí ros ke -
nyér-va cso ra is. Ebé del ni ide, a
Rá kó czi ut cai nap pa li cent rum
nép kony há já ra jön. Ez már
csak azért is jó, mert a szom szé -
dos, má ig KGST-nek ne ve zett
pi a con oly kor még si ke rül va -
la mi al kal mi mun ká hoz jut ni,
de né ha mun ka nél kül is ad nak
pénzt, ételt, aján dé kot a jobb ér -
zé sű pi a co sok, akik is me rik.
Mos ni, fü röd ni a Szar vas ut cán
szo kott, a bap tis ta egye sü let nél
van egy szek rény ké je is, amely -
ben a mo tyó ját tart ja. On nan
most egy edény két ma gá val
ho zott, mert úgy tud ja, eset leg
vi het is el az osz tás kor – és ak -
kor meg len ne a va cso rá ja…
Fel de rül a gon do lat ra, hogy
még dél sincs, mi kor ki lá tás van
az es ti be te vő re… 

Szem ők And rás köz ben el ké -
szült. A nyu gal ma zott ka to na
ru ti no san je len ti La borczi Gé -
za evan gé li kus lel kész nek: so -
ra koz hat nak a jár mű vek, kezd -
he tik a por ci ó zást a mun ká ra
vá ró ön kén te sek. A gu lyás -
ágyú négy ha tal mas fő ző edé -
nyé ben hat van ki ló hús, hat van
ki ló bab for tyo gott csen de sen
mos ta ná ig. A ki ló nyi, fél ki ló nyi
egyéb ada lék fel so ro lá sá val
nem bí be lő dik a fő sza kács, aki
épp ilyen kor van ele mé ben,
ami kor nyolc száz adag ételt
kell el ké szí te nie. 

Gen csi Sán dor, a nép kony -
ha ve ze tő je Pá ter Ber na det tet,
Mar kos Ad ri enn Kit tit, Ko -
vács Debó rát, Mé szá ros Or so -
lyát, Módy Vi rá got te re li be fe -
lé az ud var ról. A Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos suth La jos
Gim ná zi um ön kén te sei an -
nak a négy száz adag étel nek a
ki osz tá sá ban fog nak köz re -
mű köd ni, ame lyet itt hely ben
az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat
kli en se i nek szán nak. 

Az eme le ti ebéd lő ben meg -
il le tő döt ten fo gad ják az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö két, pe dig
a kék pó ló ba bújt Fa bi ny Ta más
most sem mi ben nem kü lön bö -
zik a töb bi se gí tő től. 

* * *

A kert vá ro si gyü le ke zet tag jai,
az in téz mé nyek mun ka tár sai
meg rak ják a Joób Oli vér Gon -
do zó és Re ha bi li tá ci ós Sze re tet -
in téz mény ta nya gond no ki au -
tó ját, míg a Ro ma Szak kol lé gi -
um ön kén te sei – Konc zá nyi
Kla u dia, Pos váncz Jó zsef és
Sza bó Zsa nett – a Bo lyai té ri
gyü le ke ze ti köz pont ba és az
anya óvó ba in du ló au tók ra ko -
má nyá val tö rőd nek. A gu lyás -
ágyú kör nyé ke el csen de se dik az
ud va ron, az ut ca fron ti ré szen
pe dig mind na gyobb a jö vés-
me nés, a pi a ci for ga lom ból
egy re töb ben tér nek be fel tű nés
nél kül, edényt rej tő sza tyor ral
– és nem csak haj lék ta la nok.

A Bo lyai té ri gyü le ke ze ti

köz pont ban azon ban nem so -
kan vá ra koz nak. A Joób Oli vér
Sze re tet in téz mény ve ze tő jé -
ből, Hor nyák Eni kő ből csa ló -
dot tan tör fel a kér dés: mi ért?
Hi szen hir det ték, hív ták az
em be re ket… Mi kor szó ba ele -
gye dünk a vá ra ko zók kal, meg -
ért jük. A tisz tes, csa lá di há zas
kert vá ros ban sze mér mes a sze -
gény ség, ki-ki a ma ga mód ján
küzd a nél kü lö zés sel, s bár na -
gyon is jól es ne az aján dék ba
ka pott tar tal mas fi nom ság, ne -
héz hagy ni, hogy ez látsszon. 

– A sze gény ség, az el sze gé -
nye dés egy re ko mo lyabb tár -
sa dal mi prob lé ma – erő síti
meg La borczi Gé za igaz ga tó
lel kész, a nyír egy há zi ak ció
mo tor ja –, s eb ben gaz da sá gi,
po li ti kai és kö zös sé gi szin ten
ki nek-ki nek meg van a ma ga
ten ni va ló ja és fe le lős sé ge. Ha -
mis kül de tés tu dat len ne azt
hin ni, hogy egy ilyen ak ci ó val
bár mit is meg tu dunk ol da ni!
De rá irá nyít hat juk a fi gyel -
met ar ra a lát ha tat lan há ló ra,
ame lyet a he lyi kö zös sé gek
fe szí te nek ki, s a há lót az ilyen
kez de mé nye zés sel to vább sző -
het jük, erő sít het jük. És rá -
mu tat ha tunk, hogy ezt más is
vé gez he ti. Ar ra is fel hív juk
szol gá la tunk kal a fi gyel met,
hogy a nél kü lö zők ré te ge egy -
re szé le sebb, ezért a szo ci á lis
el lá tó rend szert szak ma i lag és
pénz ügyi leg is úgy kell mű -
köd tet ni, hogy a rá szo ru lók ne
zu han ja nak még ki lá tás ta la -
nabb hely zet be.

– A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház, il let ve an nak
dia kó ni ai szol gá la ta – Tedd
tel jes sé a mo solyt! mot tó val –
az or szág tíz te le pü lé sén szer -
vez te meg az ak ci ót. Ör ven de -
tes, hogy egy há zunk nak mind -
egyik hely szí nen van olyan
szo ci á lis in téz mé nye, amely
ké pes volt en nek meg va ló sí tá -
sá ra, s hogy a mun ka tár sak hoz
min de nütt csat la koz tak ön -
kén te sek is, akik „jó lé lek kel”
for dul tak a rá szo ru lók hoz, és
va ló ban mo solyt csal tak az
ar cok ra – te szi hoz zá Fa bi ny
Ta más, a dia kó ni ai mun ká ért
is fe le lős püs pök.

– Azt ír ja a zsol tá ros, hogy
ami kor meg ta pasz tal tuk, hogy
jó ra for dí tot ta Si on sor sát az
Úr, ak kor meg telt a szánk ne -
ve tés sel, és olya nok vol tunk,
mint az ál mo dók! Gesz tus -
nak szán juk az ak ci ót, és azt
re mél jük, hogy az egy szá za lé -
kos fel aján lá sok ré vén még
töb bet se gít he tünk, erő sít het -
jük egy há zunk tár sa dal mi
szol gá la tát. Mi nem óri ás pla -

ká tok kal vagy mé dia kam -
pánnyal sze ret nénk hat ni, ha -
nem em be rek szol gá la tán ke -
resz tül. A mo soly át ra gad a
má sik em ber re. Sze ret ném,
ha egész tár sa dal munk mo -
soly gó sabb tud na len ni egy há -
zunk de rűt su gár zó szol gá la -
tán ke resz tül is.

* * *

A Bo lyai tér ről a vá ros kör nyé -
ki bo kor ta nyák fe lé ve szi az
irányt Fa bi ny Ta más sal együtt
Ben czúr Lász ló tisz te let beli
egy ház ke rü le ti fel ügye lő, va la -
mint az egy há zunk or szá gos
iro dá ját kép vi se lő Ko csis Ist ván
pá lyá za ti re fe rens. Por tá ról
por tá ra jár va be szél get nek az
éte les do bo zok fö lött, itt ha mar
gaz dá ra lelt a Bo lyai té ri „fe les -
leg” is. Köz ben a Csil lag ut cai
anya óvó la kó i hoz is el jut a
me leg étel, ám az oda ter ve zett
lá to ga tás ra csak a man da bo -
ko ri kö zös sé gi ház szen te lé sét
kö ve tő en, a ko ra esti órák -
ban ke rül het sor.

* * *

Ha son ló ese mé nyek zaj lot tak
ezen a szom ba ton Bé kés csa -
bán, Dom bó vá ron, Tót kom ló -
son, és ön kén tes di á kok Győ -
rött is be se gí tet tek a sze re tet -
ház ban ké szült szé kely ká posz -
ta ki osz tá sá ba. 

Ör mény kú ton nem csak az
étel osz tás tet te öröm te li vé és
mo soly gós sá a na pot, de a fa -
lu nap pal egy be kö tött ren dez -
vény egy út tal a le ány gyü le ke -

zet meg ala ku lá sá nak al kal má -
vá is vált. 

Cell dö möl kön a La kos Ádám
Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat
mun ka tár sa it is so kan se gí tet -
ték, hogy a kör nye ző te le pü lé -
sek la kó i hoz is el jus son az
adomány, Bony há don csa lá di
na pot tar tott az evan gé li kus
kö zös ség. 

A szar va siak Can ta te va sár -
nap já ra idő zí tet ték a nyolc száz
adag étel ki osz tá sát, aho gyan
a mis kol ci Kos suth La jos
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la,
Gim ná zi um és Pe da gó gi ai
Szak kö zép is ko la is. (A bor so -
di me gye szék he lyen he lyi vál -
lal ko zók is csat la koz tak a jó
ügy höz.) Bu da pes ten öt ven
hi deg élel mi szer-cso ma got
osz tot tak szét haj lék ta la nok
kö zött: a De ák Té ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um és az egy -
ház köz ség fi a tal ön kén te sei
ad ták a kör nyé ken idő zők ke -
zé be a gyü le ke zet nő egy le té -
nek tag jai ál tal vá sá rolt és cso -
ma golt ado má nyo kat.

g VEszp ré mi Er zsé bEt

tedd tel je S Sé a m o S oly t!

Tízezer tálas gesztus

Ételosztás – hol is?
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Haj dó Ákos, a ven dég lá tó in téz mény
igaz ga tó ja nyi tó be szé dé ben a fa so ri
és más gim ná zi u mi tu dós ta nár elő dök
– Jed lik Ányos, Rátz Lász ló, Mi ko la
Sán dor, Ver mes Mik lós, Öv eges Jó zsef
– pél dá ját he lyez te a hall ga tó ság szí -
vé re, to váb bá a ne ve lő-ok ta tó és a tu -
do má nyos mun ka egy sé gét, il let ve a
fo lya ma tos ön kép zés fon tos sá gát
hang sú lyoz ta.

Fa bi ny Ta más a kon fe ren cia elő ké -
szü le te i ről szól va el mond ta, hogy
ma ga is „bot csi nál ta ta nár” volt egy -
kor a Fa sor ban. Lu ther mint föl kent
lel kész és Me lancht hon mint ízig-
vé rig ta nár pá rat lan pá ro sá val il luszt -
rál ta pap és ta ní tó ősi gyö ke rek re
vissza nyú ló sors kö zös sé gét, hang sú -
lyoz va ez zel, hogy a kon fe ren cia nem
tit kolt szán dé ka en nek a – szán dé kol -
tan meg la zí tott – sors kö zös ség nek új -
bó li meg ele ve ní té se.

A püs pök után Prőh le Ger gely ka -
pott szót (képünkön). Egy há zunk or -
szá gos fel ügye lő je – reflek tál va a szi -
tu á ci ó ra – a „ru ti nos be széd tar tás tól”
meg kí mél te a kö zön sé get, el len ben egy
sze mé lyes fa so ri di ák él mé nyét meg -
osz tot ta az egy be gyűl tek kel.

Ezek után hang zot tak el a húsz per -
ces ple ná ris elő adá sok; a le ve ze tő el -
nök Var ga Már ta, az or szá gos iro da
ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lyá nak ve ze -
tő je volt. 

kutatókat segítendő
Dr. Hu bert Gab ri el la iro da lom tör té -
nész, az Evan gé li kus Or szá gos Könyv -
tár – ré gi ma gyar iro da lom mal fog lal -
ko zó – tu do má nyos mun ka tár sa a
ku ta tó kat se gí tő ku ta tó ként mu tat ko -
zott be a ren dez vé nyen. 

Az evan gé li kus ér ték köz ve tí tés, il -
let ve a re for má ció kez de té nek öt szá -
za dik év for du ló já ra va ló fel ké szü lés je -
gyé ben ala kult meg 2010-ben egy há -
zunk re for má ci ói em lék bi zott sá ga,
mely nek szá mos pro jekt je van. Hu bert
Gab ri el la ket tő vel is mer tet te meg a kö -
zön sé get: a Ma gyar Evan gé li kus Di gi -
tá lis Tár (ME DiT – medk.lu the ran.hu/)
és a Ma gyar Evan gé li kus Bib li og rá fia
(MEB – hu ma nus.bibl.u-sze ged.hu/hu -
man/meb) ne vet vi se lő adat bá zi sok kal.
Mind ket tő az Evan gé li kus Or szá gos
Könyv tár szak mai mun ká ja ként jö he -
tett lét re. A ki ve tí tőn a kö zön ség meg -
te kint het te az ol da lak struk tú rá ját, és
az elő adó szem lél te tés ként kü lön bö ző
spe ci á lis ke re sé se ket is in dí tott az
adat bá zi sok hasz ná la tá ra biz tat va. 

A ME DiT és a MEB ket tős célt szol -
gál: egy részt bel ső iden ti tás erő sí tést,
az erők össze vo ná sát, az evan gé li kus
ér tel mi ség mun ká já nak se gí té sét, más -
részt nyi tást a kül vi lág fe lé – mond ta
az iro da lom tör té nész. A ME DiT ed -
dig kö rül be lül nyolc van ezer ol dalt
tar tal maz, pél dá ul di gi ta li zált fo lyó ira -

to kat is, mint ami lyen az 1883-ban in -
dult, 1905-ig mű kö dő Evan gé li kus
Egy ház és Is ko la.

A MEB a ma gyar or szá gi evan gé li -
kus szer zők mű ve it, il let ve a ma gyar -
or szá gi evan gé li ku sok kal fog lal ko zó
mű ve ket gyűj ti, ta nul má nyo kat és
köny ve ket egy aránt. Ed dig nyolc ezer
re kord ta lál ha tó az adat bá zis ban.
Nagy elő nye a rend szer nek, hogy
éven te olyan össze fog la ló bib li og rá fi -
át le het ké szí te ni ve le, amely az adott
év ben meg je lent összes evan gé li kus
pub li ká ci ót tar tal maz za. A 2012-es
jegy zék – mely 595 té te les – áp ri lis vé -
gén ke rül majd föl a könyv tár, il let ve
az em lék bi zott ság hon lap já ra, ahol
bár ki meg te kint he ti. 

Hu bert Gab ri el la ar ra biz tat ta a
je len lé vő ku ta tó ta ná ro kat, hogy
mun ká i kat, il let ve azok bib li og rá fi ai
ada ta it küld jék el a MEB csa pa tá nak. 

Wagner Wagnerről
A kö vet ke zők ben dr. Wag ner Szi lárd
sop ro ni is ko la lel kész, kar ve ze tő és
or go nis ta szólt Ric hard Wag ner Par -

si fal cí mű ope rá ja kap csán a meg vál -
tás le he tő sé gé ről, il let ve le he tet len sé -
gé ről. Az elő adás ap ro pó ja egy részt az
volt, hogy az ope ra egyik fő pró bá ját a
tör té nel mi egy há zak „kap ták aján -
dék ba” a nagy hé ten, ezért a né zők kö -
zött szép szám ban he lyet fog lal hat tak
evan gé li ku sok is; más részt pe dig Wag -
ner Szi lárd tol lá ból elem ző be szá mo -
ló je lent meg ró la – la punk fő szer kesz -
tő jé nek fel ké ré sé re – az Evan gé li kus
Élet ha sáb ja in (áp ri lis 7-ei szá munk 9.
ol da lán ol vas ha tó).

A nietz schei és scho pen hau e ri gon -
do la tok kal „meg fer tő zött” ze nész mű -
ve i ben meg mu tat ko zik az „ab szo lút
sej tel me” – ál lí tot ta az elő adó nagy ívű,
Wag ner ko rát, szel le mi kö ze gét és a

mű ke let ke zé sé nek kö rül mé nye it is il -
luszt rá ló elő adá sá ban. Ta lán a leg iz gal -
ma sabb a Par si fal bib li ai hát te re. Az
ope rá ban kö zép ko ri le gen dák ele mei
is meg je len nek, így az ál lí tó lag az
utol só va cso rán hasz nált, a cím sze rep -
lő ál tal is őr zött Grál-ke hely és a Jé zus
ol da lát át fú ró, va la mint a mű be li Grál-
ki rály, Am for tas tes tén gyó gyít ha tat -
lan se bet ej tő dár da. 

Grál és dár da egy más el len pont jai
a mű ben – hang sú lyoz ta az elő adó. A
da rab te tő pont ján a bu kott Grál-lo vag,
„Par si fal, »a rész vét böl cse, a bal ga
szent« vég zi el a sok vi szon tag ság és el -
té rí té si kí sér let el le né re meg ta lált kül -
de té sét: vissza szer zi a dár dát, meg gyó -
gyít ja a ki rályt, és új ki rály ként át ve szi
a rend ve ze té sét”. Itt a vég ső győ zel met
az em be ri hős tett je len ti – ál lí tot ta
Wag ner Szi lárd. 

A mű kö zép pont já ba az elő adó
sze rint a Krisz tus ra uta ló erek lye ke -
rül, így ha az ope ra a meg vál tás ra nem
épp ke resz té nyi vá laszt ad is, köz ve tet -
ten még is a jé zu si meg vál tás ra mu tat. 

életrevalók
A leg ele ve nebb és -élet re va lóbb elő -
adást min den bi zonnyal Hor váth Er -
nő gyógy pe da gó gus, a sop ro ni Eöt vös
Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la ta ná ra
tar tot ta. Elő adá sá nak ugyan azt a cí met
ad ta, mint amit a – mo zik ban még
most is lát ha tó – nagy si ke rű fran cia
film, az Élet re va lók vi sel. Hor váth Er -
nő rá mu ta tott ar ra, hogy a ta nu lá si za -
va rok sok szor együtt jár nak va la mi fé -
le al ko tó mun ká ra kész te tő egye di -
ség gel, ere de ti ség gel. Ah hoz, hogy
ezek a kü lön le ges ké pes sé gek ki bon -

ta koz has sa nak, tü re lem re, sze re tet re
van szük ség a gyógy pe da gó gus ál lí tá -
sa – és ta pasz ta la ta – sze rint. 

A ta nu lá si za va rok kal – leg több ször
disz le xi á val – küz dők kö zött nem ki -
sebb sze mé lyi sé ge ket so rolt fel, mint
Le o nar do da Vin ci, Al bert Eins tein,
Win ston Chur chill, John Len non vagy
ép pen Szé che nyi Ist ván. Hor váth Er nő
szi por ká zó elő adá sa me ló di ák ban is
gaz dag volt, ke re tes szer ke ze tet mu ta -
tott: Ér di Ta más nem lá tó zon go ra mű -
vész mű vé sze tek pa lo tá ja bé li Liszt-
zon go ra já té ká val in dult, és Ray Charles
– szin tén ta nu lá si za va rok kal küz dő,
ám ki ma gas ló tel je sít ményt pro du -
ká ló – zon go ris ta, éne kes nép sze rű slá -
ge ré vel, a Hit the Road Jack kel zá rult.

modellezett párbeszéd
Dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter ről, aki az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Gya kor la ti Teo ló gi ai Tan szé ké nek ok -
ta tó ja és hit tan ta nár, ke ve sen tud ják,
hogy ma te ma ti ka–fi zi ka sza kon is
vég zett. A di á kok min dig na gyon meg -
le pőd nek ezt hall va – me sél te –, va la -
hogy nem fér a fe jük be, ho gyan le het
va la ki egy szer re hu mán- és re ál tu do -
mány nak is el kö te le zett je. Ko dá csy-Si -
mon Esz ter er re a sú lyo san két pó lu sú
gon dol ko zás ra ke res te a gyógy írt. 

Elő adá sá ban olyan ta ná rok pél dá -
ját és ne ve lő-ok ta tó mód sze re it, a
függ vény sze rű gon dol ko dást is mer tet -
te, mint Rátz Lász ló, Wig ner Je nő,
Har sá nyi Já nos vagy Lánczos Kor nél.
Az utób bi tu dós ta nár a kvan tum me -
cha ni ka ku ta tá sá ban ért el fon tos
ered mé nye ket, és – tet te hoz zá a ku -
lisszák mö gé lá tó fi zi kus-teo ló gus –
„Eins tein he lyett ő ol dot ta meg a ne -
he zebb fel ada to kat”. 

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
cí mű elő adá sá nak konk lú zi ó ja, hogy te -
ret kell ad ni teo ló gia és tu do mány
pár be szé dé nek. Ha ez a pár be széd mo -
dell jel lem zi majd az is ko lai ok ta tást –
mond ta –, ak kor tud csak fel ol dód ni a
val lá sos, il le tő leg ter mé szet tu do má nyos
szo ron gás, és te he tünk szert gaz da gabb,
egy sé ge sebb vi lág kép re. 

trianon után…
Szin tén az ár nyal tabb gon dol ko zás -
mód fon tos sá gát hang sú lyoz ta dr. Pé -
ter fi Gá bor tör té nész Sza bó De zső ről
és a Tri a non utá ni Ma gyar or szág ról
szó ló elő adá sá ban. Az író vagy – Pé -

ter fi Gá bor sze rint el ső sor ban – pub -
li cis ta Sza bó De zső iro da lom tör té neti
be so ro lá sa ma is élénk vi ta tár gya. A
szer ző ta valy ke rült be az új ke ret tan -
terv be a két há bo rú kö zötti Ma gyar -
or szág iro dal mát il luszt rá lan dó. 

Sza bó De zsőt el ső sor ban an ti sze mi -
ta né ze tei mi att tá mad ják. Ám akik ezt
ál lít ják a po li ti zá ló író ról, azok min den
bi zonnyal csak ko rai mun kás sá gát is -
me rik – ál lí tot ta az elő adó –, „más a hú -
szas, és más a har min cas évek Sza bó
De zső je”. En nek alá tá masz tá sá ra Pé ter fi
Gá bor el be szélt egy anek do tát: mi kor
Szá la si föl ke res te a már nagy ban a né -
met asszi mi lá ció el len til ta ko zó írót, és
meg pró bál ta meg vesz te get ni, Sza bó
De zső – a rá jel lem ző nagy sze rű hu -

mor ral – azt mond ta, rend ben, haj lan -
dó min den írá sá ban a nyi las ve zért di -
cső í te ni, ha cse ré be Szá la si ki megy
Né met or szág ba, és agyon lö vi Hit lert.

Az elő adás ból meg tud hat ta a kö -
zön ség, mennyi re prog resszív gon dol -
ko dó volt Sza bó De zső. Meg döb ben -
tő pél dá ul, hogy már ek kor, fris sen a
tri a no ni trau ma után mennyi re nem
tu laj do ní tott je len tő sé get a ha tár kér -
dés nek, ál lít va, il let ve – és ez fon tos –
meg jó sol va, hogy „a ha tá rok el fog ják
ve szí te ni je len tő sé gü ket”.

Sza bó De zső er dé lyi szár ma zá sa el -
le né re el uta sí tot ta a re ví zi ós tö rek vé -
se ket, hang sú lyoz ta, hogy Ma gyar or -
szág nak sem le ges kül po li ti kát kel le ne
foly tat nia, és a ke let-eu ró pai kis né pek -
kel, a „tej test vé rek kel” kel le ne – ka to -
na i lag, gaz da sá gi lag és kul tu rá li san –
össze fog nia. Mint né pi író és a moz -
ga lom ala pí tó ja kö ve tel te a nagy bir tok -
rend szer fel szá mo lá sát, a pa rasz ti szár -
ma zá sú ak ta nít ta tá sát és a prog resszív
adó rend szert. Min de nek előtt azon ban
a mo rá lis erőt hang sú lyoz ta mint az ál -
lam tar tó osz lo pát. 

lila köd helyett „sárga csönd”
A té nyek vas kos vi lá gá ból – De si ré vel
ka ron fog va – nap sü töt te ok tó be ri
táj ra ka la u zol ta a hall ga tó sá got dr.
Ér falvy Lí via, a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um ban négy éve ok ta tó ta nár,
Kosz to lá nyi-ku ta tó, iro da lom kri ti kus.

Ér falvy Lí via szö veg cent ri kus elő -
adá sá ban a szó má gia nyo má ba eredt
sza vak kal. Egy esszen ci á lis há rom -
so ros ki me rít he tet len gaz dag sá gát
mu tat ta be/ki: „Pi ros le vél től vér ző ve -
nyi gék. / A sár ga csönd be lá zas val lo -
má sok. / Sza vak. Ki ál tó, lán go ló igék.”

Az Ok tó be ri táj cí mű vers őszi val -
lo más he lyett va ló já ban szín tisz ta
me ta fi zi ka, bi zo nyí tot ta az elő adó hí -
res iro dal má rok – Kab de bó Ló ránt,
Kul csár Sza bó Er nő – so ra it idéz ve.
Sze ren csé re az tán – jó ér zék kel – a
„sár ga csönd be” me rí tet te alá a kö zön -
sé gét, ma guk ra a ki ál tó sza vak ra, il let -
ve „szó tör té né sek re” kon cent rál va. 

Ér falvy Lí via ál lí tá sa sze rint a vers
név szói ál lít má nya az „igék”. Az összes
töb bi szó a vers ben „az ige szó bel ső for -
má já nak ki bon tá sá ra” szü le tett. Pár hu -
zam ként Já nos evan gé li u má nak lo -
gosz sza vát em lí tet te, mely szó Is ten lé -
nye gé re, a vi lág te rem té sé re utal.
„Kosz to lá nyi nál az ige szó hoz szin te
min dig szak rá lis kép zet tár sul, a szó -
val va ló te rem tés, az is te ni ige kép ze -
te, ami gyak ran a köl tői te vé keny ség -
nek is szi no ni má ja.” Is ten lán go ló igé -
jé ről tett val lo más te hát a vers – von -
ta le a kö vet kez te tést az elő adó. 

* * *

A köl tői tu do mány ba va ló má gi kus be -
me rít ke zés után a négy szek ció kö zül
vá laszt ha tott a ple ná ris elő adá sok hall -
ga tó sá ga. Ki-ki ér dek lő dé se sze rint
vá lo gat ha tott a szé les kí ná lat ból, Day -
ka Gá bor köl té sze té től az evan gé li kus
li tur gia ko rál lá vált mi se té te le in át
akár a ter mé szet tu do má nyos te het ség
fel is me ré sé nek kér dé se i ig. Ezek is -
mer te té sé től azon ban a tu dó sí tó –
mi vel egy sze mély ben ba jo san le he tett
je len min den egyes szek ció ülé sen –
kény te len (kel let len) el te kin te ni. Már
csak azért is, mert az elő adá sok írott
vál to za tai a ter vek sze rint meg je len nek
majd nyom ta tás ban.

g Ki nyik Ani ta

Tu dó sok a ka ted rán 
Evan gé li kus is ko lák ku ta tó ta ná ra i nak kon fe ren ci á ja
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Má jus 5-én, va sár nap az M1-en 10.55-kor
Evan gé li kus ma ga zint lát ha tunk, me lyet a Te -
le text 111. ol da lán fel irat tal el lát va is meg le -
het néz ni. Az adást má jus 8-án, szer dán a

Du na World csa tor nán 15.40-kor meg is mét -
lik. Fel ira toz va a Te le text 444. ol da lán lesz
lát ha tó. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző:
Hor váth Ta más.

A Ke resz tény Öku me ni kus Ba rá ti Tár sa ság
(KÖT) kö vet ke ző össze jö ve te le má jus 6-án,
hét főn 18 óra kor lesz a Pár be széd Há zá ban
(Bu da pest VI II. ker., Ho ránsz ky u. 20.). Elő -

adást tart For rai Ta más Ger gely, a je zsu i ták
ma gyar or szá gi tar to mány fő nö ke Je zsu i ta
erő fe szí té sek a ro ma ok ta tá si in teg rá ci ó ért cím -
mel. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak.

evan gé li kus ma ga zin a ma gyar te le ví zi ó ban kÖt-össze jö ve tel a pár be széd Há zá ban
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– 1956-ban hagy tam el Ma -
gyar or szá got, Auszt ri á ba men -
tem, majd – Szép fa lu si Ist ván
bé csi lel kész kol lé gám ré vén –
elő ször „egé szen vé let le nül”
Dá ni á ba ke rül tem: ezer ma -
gyar me ne kült épp oda in -
dult, és fel ké rés re „pap juk -
ként” ve lük men tem. Ha most
vissza gon do lok az éle tem re,
hi he tet len, hogy mennyi min -
den tör tént ve lem ad dig is, de
kü lö nö sen at tól kezd ve… Mi
min de nen men tem ke resz -
tül… De ez min den bi zonnyal
így volt elő re el ter vez ve. Ma
azt mon dom, nem is ér tem,
hogy vág hat tam be le ilyen
me rész ka lan dok ba…

– Vél he tő en fi a ta lon sze -
ret te a ki hí vá so kat.

– Ez, mond juk, igaz. Kí ván -
csi vol tam, mi ként le het le -
győz ni az elém tor nyo su ló
aka dá lyo kat. És per sze na -
gyon ér de kel tek ma guk az
em be rek. Pél dá ul már út ban
Dá nia fe lé el kezd tem a lel ki -
gon do zói mun kát, be szél get -
tem a vo na ton azok kal, akik
szó ba áll tak ve lem. 

Dá nia mel lett Svéd or szág,
majd Nor vé gia dé li vi dé ke is
„hoz zám tar to zott”. Öt ven öt
me ne kült tá bor ba jár tam lá to -
gat ni – ál lan dó an úton vol tam,
so ká ig Bib lia és éne kes könyv
nél kül vé gez ve szol gá la to mat.

– Egy mai lel kész, azt hi -
szem, ezt a hely ze tet ne he zen
vagy egy ál ta lán nem tud ja el -
kép zel ni…

– Gon do lom, így van, pe dig
sze rin tem eb ben nem volt
sem mi kü lö nös, csak tet tem a
dol go mat, úgy, aho gyan ko -
ráb ban is, ami kor még ott hon,
leg utol só ma gyar or szá gi szol -
gá la ti he lye men, Pé csett vol -
tam káp lán.

– Tér jünk vissza az uta zá -
sa i ra és azok nak egy má sik as -
pek tu sá ra, a nyelv is me ret re.
Oko zott eset leg gon dot Lel -
kész úr szá má ra, hogy hol
ilyen, hol olyan ide gen nyel vű
kör nye zet ben élt és dol go zott?

– Nem iga zán. Szar va son
szü let tem 1927-ben, a szlo vák
nyel vi alap így adott volt. Érett -
sé gi után pe dig fran cia–ma -
gyar–orosz szak ra je lent kez -
tem a Páz mány Pé ter Tu do -
mány egye tem re, két sze mesz -
tert el is vé gez tem, de vé gül az -

tán a teo ló gi át és a lel ké szi hi -
va tást vá lasz tot tam.

– Mi ként lett Dá nia után
a kö vet ke ző ál lo más épp Bra -
zí lia?

– Ak kor tájt igen csak nagy
volt az ot ta ni ma gyar szór -
vány, és igé nyel ték, hogy le -
gyen lel ké szük. Fel kér tek er re
a fel adat ra, és én igent mond -
tam. A Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség meg bí zá sá ból és anya -
gi tá mo ga tá sá val két szer öt
esz ten dőt töl töt tem ott, egy év
meg sza kí tás sal. Köz ben a né -
met or szá gi Hei del berg ben
vol tam, ahol a dok to ri disszer -
tá ci óm meg írá sá ra ké szül ve
Qum ran nal, a qum ra ni te ker -
csek kel fog lal koz hat tam.

– Úgy tu dom, ma gán éle ti
vo nat ko zás ban is so kat kö -
szön he tett La tin-Ame ri ká nak.

– Igen, ott is mer tem meg
ké sőb bi fe le sé ge met, Réz Ka -
ta lint, az író nő, Ko sáry né Réz
Lo la uno ka hú gát, a né hai Ko -
sáry Do mo kos tör té nész pro -
fesszor uno ka test vé rét. Idén
öt ven há rom esz ten de je, hogy
össze kö töt tük az éle tün ket.
Há rom fi unk szü le tett, és hat
uno kánk van. 

Mi vel nem akar tunk vég leg
Bra zí li á ban ma rad ni, 1968-ban
a han no ve ri tar to má nyi egy ház
meg hí vá sá ra Észak-Né met or -
szág ba köl töz tünk. Két fa lu,
két ezer lé lek gon do zá sa lett a
fel ada tom. Ezen kí vül mun ka
mel lett el vé gez tem egy lel ki -
gon do zói tan fo lya mot – Nyu -
ga ton már ak ko ri ban elő tér be
ke rült a sze mély köz pon tú lel -
ki gon do zás –, és úgy volt, hogy
Han no ver be ke rü lünk majd,
ahol lel ki gon do zói in té zet épül.
Az volt a terv, hogy en nek az
in téz mény nek a ve ze tő je, Pie -
per pro fesszor mel lett dol go -
zom asszisz tens ként.

– Sza vai azt sej te tik, hogy
éle te, éle tük ek kor is mét vá rat -
lan for du la tot vett…

– „Vé let le nül” épp ek kor
kér tek fel a ma gya rok közt
vég zen dő szol gá lat ra. Hét főn
utaz tunk vol na Han no ver be,
de a szom ba ti pos tá val jött
egy le vél, hogy el utaz nék-e
Stutt gart ba úgy, hogy né met
nyel vű lel ké szi szol gá la tom
mel lett – Kótsch La jos utód ja -
ként – a ma gya rok közt is
mun kál kod jam. Utób bit ter -

mé sze te sen a sza bad időm -
ben, in gyen és bér ment ve te -
gyem, te he tem. Ezt az utat
vá lasz tot tam, és az óta sem
bán tam meg a dön té se met.
Már csak azért sem, mert min -
dig is „oda fi gyel tem a ma gya -
rok ra”, bár hol vol tam, fog lal -
koz tam a ma gyar fi a ta lok kal,
rá di óz tam, új ság cik ke ket,
köny ve ket ír tam.

– Stutt gart ban mi lyen fel -
ada tok vár ták, és ho gyan kez -
dett hoz zá a mun ká hoz a ma -
gya rok kö zött?

– 1972-ben Stutt gart-Bad
Canns tatt ba ke rül ve az it te ni
Lu ther-temp lom négy lel ké -
szé nek egyi ke let tem. Ti zen -
két ezer fő tar to zott a gyü le ke -
ze tünk höz. E szol gá lat mel lé
jött a ma gya rok közt vég zett
mun ka úgy, hogy a né met lel -
ké szek szá má ra kö te le ző en
vég zen dő hit ok ta tás alól fel -
men tést kap tam, és ezalatt
fog lal koz hat tam a ma gyar
anya nyel vű hí vek kel.

Ide ér ke zé sem kor azt lát -
tam, hogy a sok fé le ség jel -
lem ző az it te ni ma gya rok ra.
Kü lön bö ző idő pon tok ban ér -
kez tek, ki nek-ki nek má sutt
vol tak a gyö ke rei… Ta lál koz -
hat tam dél vi dé ki – az ak ko ri
Ju go szlá vi á ból a hat va nas évek
ele jén ide ér ke zett – ven dég -
mun ká sok kal. ’56-osok nem -
igen vol tak már itt ad dig ra, tán
én va gyok az egyet len ilyen, a
töb bi ek Nyu gat-Né met or szág -
ból to vább utaz tak Ka na dá ba,
Ame ri ká ba. De vol tak még
olya nok, akik a má so dik vi lág -
há bo rú után ke rül tek ide, az -
tán a több ség kö zü lük is „to -
vább ván do rolt”. A het ve nes
évek ben szá mo san jöt tek po -
li ti kai me ne kült ként, ők vol tak
az úgy ne ve zett „klasszi kus
disszi den sek”. Kö zü lük sem
so kan ma rad tak itt, men tek
to vább, tá vo labb. Er dé lyi ek
fő ként a nyolc va nas évek ben
ér kez tek na gyobb szám ban.

Be lő lük állt hát össze a gyü -
le ke zet. Az el ső lé pés az volt,
hogy a ha vi egy is ten tisz te le -
tet át tet tük dél után ra, és mert
a ta lál ko zás fon tos, utá na min -
dig sze re tet ven dég sé get tar tot -
tunk, hogy az em be rek be szél -
get hes se nek, ta lál koz has sa -
nak egy más sal. 

Egyéb ként is a ta lál ko zás
volt szol gá la tom egyik leg fon -
to sabb, ha nem a leg fon to -
sabb ele me, ami kor a Bo de n-
tó tól egé szen Würz bur gig
ter je dő te rü let „hoz zám tar to -
zott”. Hi szen a ma gya rok egy -
kor is, és most is szét szór va él -
tek és él nek Né met or szág -
ban. Igaz, itt-ott – pél dá ul
Stutt gar ton kí vül Ulm ban,
Mün chen ben, Han no ver ben,
Köln ben, Frank furt ban és
Mainz ban, Hei del berg ben,
Nürn berg ben és Ber lin ben –
ki ala kult egy-egy na gyobb
tömb, és lét re jöt tek pro tes táns
gyü le ke ze tek is. Ezek ben rend -
sze rint re for má tus a több ség,
de össze fog ják az egyéb –
mond juk így – „nem ró mai
ka to li ku so kat” is.

Itt je gyez ném meg, hogy
épp a „szét szó ra tott ság” mi att
volt na gyon fon tos a ki sebb
cso por tok ban, az úgy ne ve zett
há zi gyü le ke ze tek ben vég zett
mun ka, amely ma gá ban fog lal -

ta a há zi bib lia órát, a be ve ze -
tést a hit ok ta tás ba, a fel nőtt -
ok ta tást, az iro dal mi mun kát
és az if jú ság kö ré ben vég zett
szol gá la tot is.

A saj tó mun ka sem ma radt
ab ba: 1972-től mi je len tet tük
meg az 1957-ben in dult és az
anya or szá gon kí vül élők nek
ma gyar nyel vű lel ki út ra va lót
kí ná ló evan gé li u mi la pot, az
Úti tár sat. En nek szer kesz té sét
csu pán pár éve ad tam át. Az -
óta az új sá got Bu da pes ten ké -
szí tik, az Evan gé li kus Élet ol -
va sói a lap mel lék le te ként ve -
he tik kéz be, de to vább ra is
pos táz zák ön ál ló an is szer te a
nagy vi lág ba.

Ha fel la poz za a gyü le ke zet
meg ala pí tá sá nak negy ve ne -
dik év for du ló já ra 2007-ben
meg je lent kis fü ze tün ket, ab -
ból is ki de rül, mi lyen sok ré tű
mun kát vé gez tünk és vég -
zünk: az is ten tisz te le ti szol gá -
lat mel lett na gyon fon tos nak
te kin tet tük a lá to ga tást, il let -
ve az if jú sá gi és gyer mek mun -
kát, le gyen az hit ok ta tás vagy
cser ké szet. Ké szí tet tünk egy
sa ját éne kes köny vet is, ame -
lyet az tán Di csér jé tek az Urat
cím mel 1984-ben, majd 1991-
ben ad tunk ki. Kö rül be lül ki -
lenc ven ének a re for má tus,
hat van az evan gé li kus, negy -
ven egy a sza bad egy há zi és
húsz a ró mai ka to li kus ének -
ha gyo mány ból va ló. Min dig
meg őriz tük az ere de ti szö ve -
get és dal la mot.

– Je len leg hány tag ja van a
gyü le ke zet nek?

– Er re a kér dés re ne héz
vá la szol ni. Há rom száz cí münk
van, a sta tisz ti ka sze rint ezt
néggyel meg szo roz va kap ha -
tunk egy kö rül be lü li lé lek szá -
mot, te hát úgy ezer két száz
fő vel szá mol ha tunk. Aki vel
csak tu dom, ma is tar tom a
kap cso la tot, a be szél ge tő kör is
ná lunk van még pél dá ul két -
he ten ként kedd es te.

Az utób bi idő ben saj nos a
fi a ta labb kor osz tály már rit -
káb ban ke re si a ma gyar kö zös -
ség al kal ma it, az is ten tisz te le -
te ket Canns tatt ban a hó má -
so dik vagy Heilbronn ban a
hó har ma dik va sár nap ján. A
mai fi a ta lok a ma gyar szót és
a tár sa sá got – ha egy ál ta lán
igény lik – in kább a kö tet le -
nebb, la zább al kal ma kon, pél -
dá ul a Stutt gar ti Ma gyar Klub
össze jö ve te le in ke re sik.

De per sze et től ma ga a
szol gá lat nem ma radt és nem
ma rad hat ab ba, hi szen nincs
is szebb és na gyobb aján dék
an nál, mint ami kor ide gen
nyel vi kör nye zet ben ki-ki az
anya nyel vén hall hat ja Is ten
üze ne tét.

Ami en gem il let, ko rom ra
és egész sé gi ál la po tom ra va ló
te kin tet tel ta valy az egyik fi -
am nak, Pál nak ad tam át a
szol gá la tot, aki ugyan csak
evan gé li kus lel kész lett, és
Stutt gart közelében él. Al kal -
man ként azért ter mé sze te sen
még ma gam is pré di ká lok, hi -
szen a szol gá la tom – ame lyet
annyi ra sze ret tem, és min dig
lel ke sen és öröm mel vé gez -
tem, és amelynek annyi min -
dent kö szön he tek – nem ér
vé get ad dig, amíg élek.

g Gaz dag Zsu zsan na

„Én az evan gé li um hir de tő je vagyok…”
Stutt gar ti be szél ge tés Gé mes Ist ván nal

b „Amagyarnyelvetéskultúrátnagyrabecsülöm,deazúgy-
nevezett »magyarkodást« nem szerettem soha. Én az
evangéliumhirdetőjevagyok”–hangsúlyozzaGémesIst-
ván, akinégyévtizedenát,1972és2012közöttvoltaWürt-
tembergiMagyarProtestánsGyülekezetlelkésze.Gazdag
Zsuzsanna otthonábankerestefelanyugalmazottevan-
gélikuslelkipásztort,akiörömmeltekintettvisszaesemé-
nyekbengazdagéletéreésszolgálatára.

Az Evan gelis cher Bund (a pro -
tes táns egy há zak szö vet sé ge) el -
nök asszo nya, dr. Gury Schnei -
 der-Lu dorff ne u en dett el sa ui
rek tor a lét re ho zó és fenn tar tó
egy há zi szer ve zet ne vé ben el -
is me rés sel szólt a fél év szá zad
teo ló gi ai ered mé nye i ről és tá -
jé koz ta tó szol gá la tá ról, míg a fe -
le ke zet kö zi mun ka bi zott ság
eu ró pai pro tes táns el nö ke, dr.
Mar tin Fried rich pro fesszor a
je len fel ada ta it vá zol ta.

Nagy ér dek lő dés sel kí sért
elő adás hang zott el Mit hisz nek
a hes se ni né me tek? cím mel,
amely egy szo cio ló gi ai fel mé -
rés ered mé nye it is mer tet te. A
több mint öt száz sze mély vá la -
szai je lez ték a sze ku la ri zá ció
mér sé kelt elő re tö ré sét, de egy -
ide jű leg a val lás és az egy ház
nél kü löz he tet len szük sé ges sé -
gét is. Vissza esett a ka to li kus
egy ház zal szim pa ti zá lók és az
egy ház ta gok szá ma. A fe le ke -
ze ti ön tu dat csök ke né se mind -
két egy ház nál meg fi gyel he tő.

A bi zott ság lá to ga tást tett a
frank fur ti Pro tes táns Aka dé mi -
án, ahol az in téz mény mun ká -
já val is mer ke dett, és meg hall -
gat ta a té ma jó is me rő jé nek,
Eber hard Harbs mei er nek, a
dá ni ai Løgum klos ter ben mű -
kö dő pe da gó gi ai-teo ló gi ai in -
té zet rek to rá nak elő adá sát. A
pro fesszor egy ér tel mű en amel -
lett fog lalt ál lást, hogy a né met
ke resz té nyek a jó kö zös sé gű
gyü le ke ze tet, a szó szé ken élet -
kö ze li pré di ká ci ó kat tar tó lel -
kész ek lé zsi á ját vá laszt ják lel -
ki ott ho nuk ként, gyak ran fe le -
ke zet től füg get le nül, kü lö nö sen
az egy re gya ko ribb ve gyes há -
zas sá gok ese té ben.

Ér té kes be szá mo lót hall -
gat tunk meg a re pü lő té ri fe le -
ke zet kö zi mun ká ról: zsi dó,
isz lám, or to dox, ka to li kus és
pro tes táns lel ké szek vég zik
spi ri tu á lis szol gá la tu kat. A
kö zel fél száz ezer rep té ri al kal -
ma zott lel ki gon do zá sa ki tün -
te tet ten fon tos fel ada tuk.

Nem ki sebb ér dek lő dés kí -
sér te a frank fur ti Com merz -
bank-Are na lab da rú gó-sta di -
on evan gé li kus lel ké szé nek
be szá mo ló ját. A le lá tó épü le -
té ben ki ala kí tott ká pol ná ban

be szélt mun ká já ról, ame lyet a
spor to lók és a me ne dzse rek
kö zött vé gez. Ke resz tel, kon -
fir mál, es ket, s oly kor te met is.

Az egyes or szá gok kép vi se -
lő i nek öku me ni kus be szá mo -
lói szí nes és re ményt kel tő
ké pet ad tak az eu ró pai öku -
me né ről, amely mutat ta az új
pá pa, Fe renc irán ti ha tal mas
el vá rást is.

Nagy ívű elő adást tar tott a
kon fe ren cia té má já ról dr. Fried -
rich We ber bra unsch wei gi
evan gé li kus püs pök, ka to li kus -
kér dé sek ben meg bí zott elöl já -
ró. Ket tős meg ál la pí tá sa zsi nór -
mér ték ként ér tel mez he tő. A
fe le ke ze ti gyü le ke zeti bel ső kör
(Kern ge me in de) el kép zel he -
tet len tu da tos teo ló gi ai és fe le -
ke ze ti ön azo nos ság (iden ti tás)
nél kül. Ugyan ak kor a nép egy -
ház ban (Volks kirche) egy ér -
tel mű ten den cia a mi nő sé gi
lel ké szi mun ka iránti igény (az
ige hir de tés és a sze mé lyes lel -
ki gon do zás te rü le tén) és a Jé -
zus ra s egy más ra fi gye lő, jó
kö zös ség át élé se. S itt a vá -
lasz tás ese tén a fe le ke zeti ha tá -
rok egy re in kább át jár ha tók ká
vál nak. Ezek nek a gyü le ke ze -
tek nek van misszi ói von zá suk
és nö ve ke dé sük is, fő ként a
nagy vá ro sok ban. Ezt nem le het
s nem is sza bad fe le ke ze ti szűk -
keb lű ség gel meg aka dá lyoz ni –
hang sú lyoz ta a fő pász tor.

Az egyes na po kat áhí ta tok
ke re tez ték. Ezek egyi kén e so -
rok író ja Jn 6,60–69 alap ján
szol gált. A kon fe ren ci át le zá -
ró va sár na pon Ul ri ke Scherf
püs pök he lyet tes ige hir de té -
sét hal lot tuk.

Es te, mi köz ben a re pü lő gép
Bu da pest fe lé szállt ve lünk a
fel hők fö lött, gon do la ta im
még so ká ig jár tak a kon fe -
ren ci án el hang zott, szí nes él -
mé nyek ről szó ló, vé le mé nye -
ket elénk tá ró be szá mo lók
kö rül. Vég ső so ron csak Jé zus
épí ti, te rem ti Lel ke ál tal az
egy há zat, épí ti a von zó kö zös -
sé get, és éb resz ti az élő hi tet
ben nünk. Ez ke resz tény meg -
győ ző dé sünk zá lo ga. És sen ki
el ne hagy ja a ma ga gyü le ke -
ze tét (Zsid 10,25).

g D. SzE bik Im rE

Fe le ke zet nél kü li
keresztény ség?

b Sajátostematikávalrendezettkonferenciátanémetorszá-
giBensheimbenaFelekezetköziKutatóintézetabbólaz
alkalomból,hogyötvenévehívtákéletreazökumenikus
teológiafigyelemmelkíséréseésmagasszintűművelése
érdekében.AFrankfurtamMaintólfélórárafekvő,cso-
daszéptermészetikörnyezetbenelterülő,mintegynegy-
venezerlakosúvárosadottotthontatanácskozásnakáp-
rilis18–21.között,hogyEurópatizennyolcországábólér-
kezett résztvevői kifejtsék véleményüket a Felekezet
nélkülikereszténység témakörről,ésnevesteológusokál-
lásfoglalásaitvitassákmeg.

Sza bad egye te mi elő adás a Bé csi ka pu té ren
A Bé csi ka pu té ri evan gé li kus temp lom ká pol ná já ban (Bu da -
pest I. ker., Tán csics Mi hály u. 28.) min den hó nap el ső hét -
fő jén 19 órai kez det tel sza bad egye te mi elő adá sok han goz nak
el. A kö vet ke ző, nyol ca dik al ka lom má jus 6-án lesz. Elő adó:
dr. And rás falvy Ber ta lan Szé che nyi-dí jas nép rajz ku ta tó. Té -
ma: Az „ős ha gyo mány” er köl cse. Há zi gaz da: dr. Fa bi ny Ta más
püs pök. A rész vé tel in gye nes. A szer ve zők min den ér dek lő -
dőt szí ve sen lát nak.

E v a n g é l i k u s  é l E t .  é l E d ?
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„Ál dott le gyen Is ten, mert nem uta -
sí tot ta el imád sá go mat, sze re te tét
nem von ta meg tő lem.” (Zsolt 66,20)

Hús vét ün ne pe után az 5. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li s he ti igé i ben az imád -
ko zó s az Úr ra né ző gyü le ke zet ké pe
tá rul elénk. Is ten Krisz tu sért meg hall gat: imád koz za tok – Ro gate –, „szün -
te le nül imád koz za tok” (1Thessz 5,17)! „Min den jó ado mány és tö ké le tes aján -
dék fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól száll alá…” (Jak 1,17; LK) Jé zus az imád ság
meg hall ga tá sát ígé ri: „Bi zony, bi zony, mon dom nék tek, hogy amit csak kér tek
az Atyá tól az én ne vem ben, meg ad ja nek tek. …hogy örö mö tök tel jes le gyen.”
(Jn 16,23–24) Az Úr is ten „tel je sí ti az őt fé lők kí ván sá gát, meg hall ja kö nyör -
gé sü ket, és meg se gí ti őket.” (GyLK 775,12) Pál ar ra kér min de nek előtt min -
ket: „tart sa tok kö nyör gé se ket, imád sá go kat, ese de zé se ket és há la adá so kat min -
den em be rért”, mert Is ten „akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus -
son az igaz ság meg is me ré sé re”. (1Tim 2,1.4) „Az imád ság, a pa nasz ki ön tés meg
a fel emelt kéz Is ten előtt a leg ked ve sebb ál do zat; ő azt akar ja, hogy légy gyen -
ge el hor doz ni s le gyűr ni a nyo mo rú sá got, és ta nulj meg ben ne len ni erős, hogy
az ő ere je di cső ül hes sen meg ben ned.” (Dr. Lu ther) Sa la mon így kért böl cses -
sé get: „Adj azért szol gád nak en ge del mes szí vet, hogy tud ja kor má nyoz ni né -
pe det…” Tet szett az Úr nak: „…ezért tel je sí tem ké ré se det: …bölcs és ér tel mes
szí vet adok ne ked… Sőt azt is meg adom ne ked, amit nem kér tél…” (1Kir 3,9.12–
13) Mó zes imád ko zott né pé ért az üt kö zet alatt, s ami kor „ke zei el fá rad tak…
Áron és Húr… tar tot ta…, úgy hogy két ke ze föl emel ve ma radt nap le men tig. Így
győz te le Jó zsué Amá lé kot és an nak ha dát fegy ver rel.” (2Móz 17,12–13) Jé zust
ta nít vá nyai kér ték: „Uram, ta níts min ket imád koz ni…” Ő pe dig ezt mond ta
ne kik: „Ami kor imád koz tok, ezt mond já tok: Atyánk, szen tel tes sék meg… Jöj -
jön el…, add meg…, bo csásd meg…, ne vígy…” (Lk 11,1–4) S menny be me ne -
tel ün ne pén Jé zus ezt mon dot ta: „…ha fel emel te tem a föld ről, ma gam hoz von -
zok min de ne ket.” (Jn 12,32) Fel tá ma dá sa után negy ven nap pal ki vit te ta nít vá -
nya it „Be tá ni á ig, fel emel te a ke zét… És mi köz ben ál dot ta őket, el tá vo lo dott tő -
lük, és fel vi te tett a menny be.” (Lk 24,50–51) „…sze mük lát tá ra fel emel te tett,
és fel hő ta kar ta el őt a sze mük elől.” (Ap Csel 1,9) Ezt hal lot ták: „Ga li le a be li fér -
fi ak, mit néz tek az ég fe lé? Ez Jé zus, ki fel vi te tett tő le tek a menny be, ek kép -
pen jő el íté let re.” (GyLK 708) Mi „néz zünk fel Jé zus ra, a hit szer ző jé re és be -
tel je sí tő jé re, aki a reá vá ró öröm he lyett ke resz tet szen ve dett, és Is ten jobb -
já ra ült”. (Zsid 12,2; LK) Ma is köz ben jár egy há zá ért Urunk, s Pi lá tus nak ki -
je len tet te: „Az én or szá gom nem e vi lág ból va ló (…) Te mon dod, hogy ki rály
va gyok. (…) min den ki, aki az igaz ság ból va ló, hall gat az én sza vam ra.” (Jn
18,36.37) Pál kér és áld: „Min den… kö nyör gé se tek ben imád koz za tok min den -
kor a Lé lek ál tal. (…) A ke gye lem le gyen mind azok kal, akik el nem mú ló sze -
re tet tel sze re tik a mi Urun kat, Jé zus Krisz tust.” (Ef 6,18.24) Jé zus, te „Mennyei
fény be tá voz tál, / Hí vő imád ság meg ta lál, / Ál dá sod száll re ánk.” (EÉ 478,5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Vet tem már rész t o lyan be szél ge té sen,
ahol azt kér dez ték, hogy az Apos toli
hit val lás nak min den egyes té te lét
egy for mán kell-e hin ni. Hin ni kell-e
még Jé zus szűz től szü le té sét, menny -
be me ne te lét, nem is szól va a leg ne he -
zebb ről: a fel tá masz tá sát? Nem len ne
a leg egy sze rűbb min den ki nek sza bad
ke zet ad ni, hogy el dönt se, me lyi ket hi -
szi, és me lyi ket mel lőz he ti? Vagy is ki -
szed he ti a ma zso lát, és a ka lá csot el -
dob hat ja, ahogy azt gye re kek te szik. 

De Jé zus fel tá masz tá sá nak meg val -
lá sa még is csak szer ves al ko tóele me a
hit val lás nak. Ne héz len ne ki tö röl ni
be lő le. Sőt a ke resz tény ség egyik el en -
ged he tet len hit cik ke lyé nek tart ja, ame -
lyen áll vagy bu kik nemcsak az egy ház,
ha nem az egyes hí vő lé te és hi te is. 

Já nos evan gé li u má ban a sí ró, ha -
lott ke re ső Má ri á ban min den to váb -
bi nél kül ma gunk ra is mer he tünk,
ez a je le net en nek a fon tos hit nek és
el fo ga dá sá nak min den ne héz sé gét
meg mu tat ja.

„Asszony, mi ért sírsz?” – ez a
kér dés fo gad ja azt, aki a már nem
ott le vő ha lot tat ke re si. Hát nem is -
me rünk itt ma gunk ra? Mi is szí ve -
sen el me gyünk odá ig, hogy ez a mi
Urunk szü le te tett, élt, szen ve dett és
meg halt. De itt az tán ha mar le cö ve -
ke lünk, és csak a holt tes té nek aka -
runk vég tisz tes sé get ten ni. 

Gon dol junk azon ban ar ra, hogy a
ke resz tény ség va ló já ban so ha nem
ala kí tott ki va la mi fé le „sír tisz te le tet”.
Nincs Mek kánk, aho vá kö te le ző len -
ne el za rán do kol ni. És azt is tud juk,
hogy csak igen ké sőn ala kult ki a ke -
resz tény el huny tak sír já nak „tisz te le -
te” is. Meg bol do gult elő döm a tra gi -
kus mó don el hunyt fe le sé ge sír ját a
ste in hal den fel di te me tő ben so ha
nem lá to gat ta meg. Ami kor en nek
okát meg kér dez ték tő le, rö vi den ezt
fe lel te: „Vagy sí ro kat ápo lunk, vagy
hi szünk a fel tá ma dás ban!”

Nem ezt tesszük mi is, ami kor Jé -
zust egé szen ha lá lá ig akar juk „tisz tel -
ni”? De itt az tán el is fogy a hi tünk, és
meg re ke dünk a ta pasz ta la ti ke re tek
kö zött: szü le tett, élt és meg halt. Akár -
csak min den más em ber. Lás suk el a
holt tes tét, sír ját, vi rá goz zuk föl a fej -
fát, de töb bet sen ki ne kí ván jon tő -
lünk. Elég, ha mi a gyá szunk nál ma -
ra dunk. Csak hogy ak kor szem be ta -
lál juk ma gun kat a kér dés sel, ame lyet
Lu kács jegy zett föl: „Mit ke re si tek a
hol tak közt az élőt? Nincs itt, ha nem
fel tá madt!” (Lk 24,5–6) Mi mást is
mond hat tak vol na ar ról az Is ten ről,
akit Jé zus úgy hir de tett meg, hogy ő
nem a hol tak, ha nem az élők Is te ne?

Szo mo rú nak tar tom, hogy éne kes -
köny ve ink ben is túl ten ge nek a nagy -
pén te ki si ra tá sok, és sok kal ke ve sebb
a fel tá ma dá si éne künk. A most hasz -
ná la tos né met éne kes könyv ben is leg -
alább húsz szá za lék kal bil len a mér leg
a nagy pén te ki ek ja vá ra. Így süllyedt le
ha lottsi ra tó gyász kö zös ség gé pro tes -
táns egy há za ink né pe is, ami kor nagy -
pén te ket tar tot ta a leg fon to sabb ün -
ne pé nek. Azon le he tett sír ni, jaj ve szé -
kel ni, Jé zus szen ve dé sé ről el el mél -
ked ni és az tán dol ga vé ge zet ten, jó
ke resz tény ként ha za men ni és – ha lat
ebé del ni. Pe dig Jé zus-kö ve té sünk nem
a ha lott nak szól, ha nem a fel tá ma dott,
élő Úr nak! Ahogy a Je le né sek köny ve Jé -
zu sa is mond ja: „Íme, ha lott vol tam, és
élek…” (1,18)

* * *

Be kell per sze val la nunk, hogy ket -
tős ne héz ség gel ta lál ja ma gát szem -
be, aki Jé zus fel tá masz tá sát hin ni
sze ret né. Az egyik ab ból adó dik,

hogy ma gát a fel tá masz tást az ég ad -
ta vi lá gon sen ki nem lát ta. Reg gel a
sír hoz si e tő asszo nyok ugyan úgy
nem, akár csak a fő pa pok ál tal sír őr -
zés re ál lí tott ka to nák sem. (Ezt a hi -
ányt pró bál ták pó tol ni az úgy ne ve -
zett apok rif ira tok, sok szor haj me -
resz tő me sék kel!) Ami kor pe dig a fő -
pap ság tu do má sá ra ju tott, hogy se -
hol se le lik Jé zus holt tes tét, ak kor za -
va ruk ban ki ta lál ták, hogy ta nít vá nyai
lop ták el, mi alatt az őrök el alud tak. 

Ez az „el alud tak” ar ra in dít, hogy
Jé zus fel tá masz tá sa és Éva te rem té se
kö zött pár hu za mot von junk. Itt is az
őr zők éber sé gét ki kap csol va cse le ke -
dett Is ten, mint ami kor az Ádám se -
gí tő jé nek szánt asszonyt meg te rem -
tet te: Is ten el al tat ta Ádá mot. Ami kor
pe dig Jé zus a Ge cse mán é-kert ben

ví vó dott, a ve le le vő ta nít vá nyok is el -
alud tak. Pe dig ak kor dőlt el, hogy Jé -
zus en ge del mes ke dik-e Aty ja meg bí -
zá sá nak. Nagy dön té sek ide jén Is ten
egye dül cse lek szik, és nem en ged
be le te kin te nünk a kár tyá i ba!

A fel tá ma dás sal kap cso la tos má -
sik ne héz sé günk on nan ered, hogy az
egy ál ta lán nem fér be le a mi ta pasz -
ta la ti vi lá gunk ba. Má ri á é ba is alig. De
még ez a há lás asszony is, akit Jé zus
ör dö gi kö te lé kek től sza ba dí tott meg,
még ő is csu pán a holt tes tet ke re si,
és csak a har ma dik ne ki fu tás ra haj -
lan dó fel is mer ni az előt te ál ló ban –
holt test he lyett – az élő Úr Jé zust, a
fel tá ma dot tat. Mű kö dé se so rán Jé zus
több ször tá masz tott fel em be re ket,
azok ké sőbb még is meg hal tak. Ez zel
szem ben Jé zus fel tá masz tott ként ma
is Urunk és Meg vál tónk.

Pál apos tol ra is ér de mes em lé -
kez nünk, aki szá má ra nem is annyi -
ra a ga li le ai Jé zus volt fon tos, mint a
ha lá lá ban és fel tá ma dá sá ban meg nyi -
lat ko zó Úr. Ő so rol ja föl – nyil ván a
ko rai ké tel ke dők meg győ zé se cél já -
ból – mind azo kat, akik a Fel tá ma dot -
tal még ta lál koz tak.

Ezek nek a ta pasz ta la ti vi lá gá ba
se fért be le va la ki nek a fel tá masz tá -
sa. Őket is meg döb ben tet te a ve le va -
ló ta lál ko zás. A ha lász mes ter sé gét ab -
ba ha gyó és most új ra föl ve vő Pé ter
ugyan úgy döb bent meg, ami kor a
Fel tá ma dott a há ló ja új bó li ki ve té sé -
re szó lí tot ta föl. Az Em maus ba gya -
log ló két ta nít vány is csak a jel leg ze -
tes ke nyér tö rés ről is mer te fel meg -
döb ben ten a Mes te rét. Nem is szól -
va a ke resz tény ül dö ző Saul ról, aki
Da masz kusz ka pu ja előtt meg va kul -
tan kény te len meg hal la ni a Fel tá ma -
dott szem re há nyá sát: „Saul, Saul,
mi ért ül dö zöl en gem?” (Ap Csel 9,4)

Nem va gyunk hát mi az el sők, akik
azon akad nak fenn, hogy egy egész éle -
ten át nem ta lál koz nak a Fel tá ma dot -
tal. A mag da lai Má ria is ott si rán ko -
zott és to por gott, és ta pasz ta la tok hí -
ján egy ál ta lán nem akart meg ba rát koz -
ni az zal a gon do lat tal, hogy őt az élő
Sza ba dí tó ja szó lít hat ja meg. Ez zel a
gon dol ko dás sal ő csak egyik el ső je

azok so rá nak, akik az egy ház tör té net
fo lya mán mind má ig ar ról tesz nek bi -
zony sá got, hogy – ilyen vagy olyan
mó don – lát ták az Urat. A sor má ig
nem sza kadt meg: bol dog nak mond -
hat juk ma gun kat, bi zony sá got té ve ar -
ról, hogy nem a ha lott Jé zus re lik vi á it
őriz get jük, ha nem egész éle tün ket
meg ha tá roz za az élő Jé zus ba ve tett hi -
tünk. A ha lott Jé zus ne ga tív em lé ke he -
lyett a Fel tá ma dott meg ele ve ní tő je len -
lé té ben élők nek vall juk ma gun kat. 

Aki pe dig ezt túl el mé le ti nek vagy
el vont nak érez né, an nak Jé zus egé -
szen konk rét ese tet is ajánl a ve le va -
ló ta lál ko zás hoz. Az utol só íté let ről
el mon dott nagy pél dá za tá ban azt
hir det te meg, hogy aki le ha jol egy se -
gít ség re és is tá po lás ra szo ru ló hoz, se -
gít ve ne ki, an nak „alak já ban” ma gá -
val az Úr Jé zus sal ta lál ko zott. „…ami -
kor meg tet té tek ezt akár  csak eggyel
is a leg ki sebb atyám fi ai kö zül, ve lem
tet té tek meg.” (Mt 25,40) 

Ez a le he tő ség va la mennyi ünk szá -
má ra nyit va áll. Nem csak a ka bát -
ját a kol dus sal meg fe le ző To urs-i
Szent Már ton nak, a va gyo nát szét -
osz tó Val dus Pé ter nek, Bo delsch -
wingh nek, az epi lep ti ku sok meg -

men tő jé nek vagy Kal kut tai Te réz
anyá nak. Ennyi re kö zel jö het bár -
me lyi kőnk höz a fel tá ma dott Úr Jé zus
Krisz tus. A hit sze me meg lát ja őt. Ép -
pen az el esett ben és rá szo ru ló ban. 

* * *

Jé zus fel tá masz tá sa így, eb ben az el -
lent mon dá sos sá gá ban a mi hi tünk
kin cse. Meg tör tén tét nem le het ki ik -
tat ni az em be ri ség tör té nel mé ből. De
min dig el len ál lás ba üt kö zünk, ha
őt, a Fel tá ma dot tat bár mi lyen ön ző
cé lunk ra akar juk fel hasz nál ni. 

Jé zus, a fel tá ma dott azt a re mény -
sé get tart ja ben nünk, hogy nem a ha -
lá lé az utol só szó. Ugyan ak kor vi szont
rá döb bent ar ra, hogy menny be me ne -
te le óta ő egy más, is te ni vi lág ba ke -
rült vissza. Csak er re te kint ve mond -
hat ta, ami kor kény te len volt ki mon -
da ni – any ja és test vé rei szá má ra
nyil ván nem ked ve ző mó don –, hogy
a vér ség jo gá nál már most ma ga sabb
vi lág ba ke rült. Aho vá vi szont – ígé re -
te sze rint – majd mi is ke rül he tünk.
„Ha majd el men tem, és he lyet ké szí -
tet tem nek tek – mond ta ta nít vá nya -
i nak –, is mét el jö vök, és ma gam mel -
lé vesz lek ti te ket, hogy ahol én va gyok,
ott le gye tek ti is.” (Jn 14,3)

Má ria túl ha mar és min den át me -
net nél kül gon dolt a föl di kap cso lat
új ra fel vé te lé re. Ar ra, hogy min den a
ré gi „ter mé sze tes ke re tek be” tér
vissza. S meg kel lett hal la nia, hogy Jé -
zust ugyan lát hat ta, és er ről bol do -
gan be is szá molt ta nít vány tár sa i nak
(18. v.), de ha tárt akart át lép ni, amely
csak Jé zus menny be me ne te le után
nyílt meg min den kö ve tő je szá má ra.

Ott to por gott Má ria a Fel tá ma dott
előtt, és ez zel is pél da ké pünk ké tet -
te őt Is ten. En nél a to por gás nál több -
re mi se visszük, ha a fel tá masz tás tit -
kát fe sze get jük. De ha a sa ját vé günk -
re gon do lunk, nagy vi gasz ta lást és bá -
to rí tást je lent het nek az apos to li igék:
„Mert ha hisszük, hogy Jé zus meg halt
és fel tá madt, az is bi zo nyos, hogy Is -
ten ve le együtt az el huny ta kat is elő -
hoz za Jé zus ál tal, ve le együtt. (…) és
így min den kor az Úr ral le szünk. Vi -
gasz tal já tok te hát egy mást ezek kel az
igék kel.” (1Thessz 4,14.18)

Nos, ép pen en nek a vi gasz ta ló
üze ne te vissz hang zik az Apos to li hit -
val lás ból is fe lénk. Ezért nem sza bad
ki hagy ni be lő le a fel tá ma dást. 

g Gé mEs Ist ván 

min den na p ok Hi te

Ha lott-tisz te let vagy…? 
(Jn 20,11–18)

A kü lön bö ző bib lia for dí tá sok mé -
lyeb ben ért he tő vé te szik ezt a mon -
da tot: „Nyisd meg szá dat a né má ért
és azo kért, akik ve sze de lem ben van -
nak; és azo kért, akik ve szély ben van -
nak; és a kis em ber ügyé ért; és min den
sze ren csét len jo gá ért.”

Igénk ben Urunk ar ra biz tat, hogy
ne vesd meg és ne hagyd fi gyel men
kí vül a ná lad egy sze rűbb vagy ügyet -
le nebb em bert, ha nem se gíts raj ta.
Gon dolj be le ab ba is, hogy ne ked is
jól esett, ha va la ki a te ügyed mel lé állt.

Elő ször is ide kí ván ko zik ez az ige:
„Sü ke tet ne szi dal mazz, és vak elé ne
vess gán csot, ha nem féld Is te ne det.”
(3Móz 19,14; újon nan re vi de ált Ká ro -
li-for dí tás) Há nyan né zik le és ve tik
meg azt, aki csak egy ki csit is ke ve -
sebb re ké pes, mint ők, vagy lej jebb
van a rang lét rán! 

A má sik ol dal te hát a po zi tív hoz -
zá ál lás: te gyél va la mit a má si kért! Le -
he tő leg mi nél töb bet. Te gyél meg
min den tő led tel he tőt! Ve ze tő let tél?
Ha tal mad, pén zed vagy le he tő sé ge -
id van nak. Eb ben az eset ben se fe -
lejtsd el a volt osz tály tár sa i dat, a tá -
vo li csa lád ta go kat, a gyer mek ko ri
paj tá so kat sem. Tény leg úgy van,
hogy a fi a ta lon kö tött ba rát sá gok a
leg ma ra dan dób bak és a leg iga zab -
bak? Va ló szí nű, mert ak kor még ön -
zet le nül ala kul ki a do log. De éve id
mú lá sá val se öld ki ma gad ból szí ved
ne mes vol tát és a ré gi ba rát sá got. 

Ha még oly ha tal mas vagy is, egye -
dül nem tu dod él vez ni kin cse i det. Is -
ten úgy ad ta ké pes sé ge i det, tál en tu -
ma i dat, hogy má sok nak osz to gass
be lő lük – és an nál több ma rad ne ked!

„A más sal jót te vő em ber bő vel ke dik,
és aki mást fel üdít, ma ga is fel üdül.”
(Péld 11,25)

Van, aki nem tud ja el mon da ni
ba ját, nem tud ja meg fe le lő en meg fo -
gal maz ni pa na szát. De ott vagy te, és
se gít hetsz ne ki. Hisz érez ted már an -
nak az örö mét is, hogy a mel lék út ról
be en ged tél ma gad elé a hosszú sor -
ba egy au tót. Plá ne ha az még vil lan -
tott is egyet-ket tőt kö szö net kép pen!
Na gyobb öröm volt ez, mint be fu ra -
kod ni va la ho vá, utol só nak be men ni
egy hi va tal ba és el ső ként ki jön ni.

És mit tett Urunk a Szent lé lek ál -
tal? „A Lé lek is se gít sé gé re van a mi
erőt len sé günk nek. Mert ami ért imád -
koz nunk kell, nem tud juk úgy kér ni,
amint kel le ne, de ma ga a Lé lek ese de -
zik ér tünk ki mond ha tat lan fo hász ko -
dá sok kal. Aki pe dig a szí ve ket vizs gál -
ja, tud ja, mi a Lé lek gon do la ta, mert
Is ten sze rint ese de zik a szen te kért.”
(Róm 8,26–27) Le gyen szá munk ra vi -
gasz ta lá sul, hogy Jé zus szá má ra mi
va gyunk a leg fon to sab bak.

Mond ha tom így is: te vagy a leg fon -
to sabb (min dig az, aki ép pen őhoz zá
for dul). Az éle tét is oda ad ta ér ted,
hogy meg ke res sen, és meg sza ba dít son
a meg kö tö zött ség ből, bűn ből. És ha már
fel de reng va la mi, de nem tu dod pon -
to san meg fo gal maz ni, ki fe jez ni, és egy -
ál ta lán nem tu dod ki har col ni: ak kor
csak só hajts hoz zá, és bíz zál ben ne. Hát
nem nagy sze rű, hogy van va la ki, aki
két ség nél kül min dig tö rő dik ve led?!

Ahogy a Lé lek ese de zik ér ted, he -
lyet ted, úgy légy szó szó ló ja és se gí -
tő je te is rá szo ru ló test vé red nek!

g Széll Bul csú

A hó nap igé je
„Nyisd meg szá dat a né má ért, a mu lan dó

embe rek ügyé ért!” (Péld 31,8)
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Egy szek ta ve ze tő a kö vet ke zőt ta nít ja: Is ten
meg hall gat ja az imád sá got, de fon tos, hogy
pon to san meg fo gal maz zuk, mi re is van szük sé -
günk. Is ten va ló já ban ek kor tud ja tel je sí te ni
mind azt, amit ké rünk. Ő ma ga pél dá ul – mond -
ta a ve ze tő – buz gón imád ko zott egy bi cik li ért,
amely re nagy szük sé ge lett vol na mun ká já hoz, de
so ká ig hi á ba várt a po zi tív vá lasz ra Is ten től. Míg
vé gül rá éb redt: va ló já ban nem jól kér te, amit kért.
„Is ten meg mu tat ta ne kem – fej tet te ki –, hogy
nem jól imád koz tam, hi szen azt el fe lej tet tem el -
mon da ni ne ki, mi lyen szí nű le gyen a bi cik li!…”

Hm. Nem volt jó az imád ság?
Né hány he te Ma gyar or szá gon járt a vi lág hí -

rű, kéz és láb nél kül szü le tett Nick Vu ji cic, aki
szin tén be szá molt egy ilyen nem meg hall ga tott
imád ság ról. Azt mond ta: „Ko mo lyan hit tem ab -
ban, hogy Is ten ha tal mas és min den ha tó. So -
kat imád koz tam azért, hogy ha ez tény leg így
van, te gyen ve lem cso dát, és va la hogy nő jön ki
a ke zem és a lá bam, hogy tel jes éle tet él hes sek,
mint a töb bi em ber!”

Vi lá gos, hogy Is ten ezt a ké rést sem tel je sí -
tet te, pe dig elég konk rét és egy ér tel mű volt.

Nick tör té ne te azon ban nem itt ért vé get: „Is -
ten meg hal lot ta az imád sá go mat, de más vá -
laszt adott. Elő ször is rá kel lett éb red nem, hogy
mennyi re nem tel jes so kak éle te, an nak el le né -
re, hogy van ke zük és lá buk. Mennyi hi ány, nyo -
mo rú ság, bol dog ta lan ság van az éle tük ben. És
ez zel ar ra is rá jöt tem, hogy a bol dog ság és az
élet tel jes sé ge nem a ke zek ben és lá bak ban rej -
lik. Is ten azt is meg ta ní tot ta ne kem, hogy így
is bol dog le he tek, és hogy így ta lán még in kább
tu dom szol gál ni őt.”

Is ten meg hall gat min den imád sá got. A
rosszul si ke rül tet is, a bu gyu tát is, mert nem
az imád ko zó sze mé lyét vagy imád sá gá nak mi -
nő sé gét né zi. De iga zi vá la sza csak a nyi tott

szív be ér kez het meg. Ah hoz az em ber hez, aki
nem hi szi azt, hogy min dent job ban tud az Is -
ten nél. Sok kal in kább tud ja vi szont, hogy Is ten
az, aki is me ri őt, és aki az zal is tö ké le te sen tisz -
tá ban van, hogy ne ki mi re van szük sé ge. 

Nem azért kell te hát imád koz ni, hogy Is tent
a szí vünk tit ka i ról tá jé koz tas suk, ame lyek től ne -
ki majd jól el ke re ke dik a sze me, vagy le esik az
ál la, ha nem sok kal in kább azért, hogy a mi fü -
lünk és a szí vünk vál toz zon meg. Ki nyíl jon
mind ar ra, amit ő sze ret ne ne künk mon da ni. Az
ő ter ve ugyan is na gyobb, és messzebb re te kint:
a tel jes és bol dog élet ről szól. Nem ar ról, hogy
min den meg van, még ha fe les le ges és szük ség -
te len is, ha nem ar ról, hogy az egy iga zán szük -
sé ges do log meg van, a töb bi pe dig aján dék!

„Kér je tek! Ke res se tek! Zör ges se tek!” – biz -
tat Jé zus imád ság ra. De így ta nít: „Ke res sé tek
elő ször az Is ten or szá gát, és min den egyéb rá -
adás ként meg ada tik nek tek!”

Jó-e az imád ság? Mind ez a szív ben dől el!
g Győ ri Gá bor Dá vid

pa l aC k p oS ta

Jó imád ság?

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

„Em be rek szö vőd mé nyes kap -
cso la ta i ról, sír va, vi gad va, da -
lol va, iga zul” – ezt ígé ri a Já -
kim Stú dió Szín há zi Tár sa ság
Stand by me – „Egy más ra
utál va” cí mű elő adá sa.

Két sze rel mes pár. Az egyik
fi a tal és gaz dag, a má sik pe dig
a má so dik fi a tal sá gát éli az
ut cán, min den na pi ke nye ré ért
– na meg pi á já ért – kö nyö rög -
ve. Két fél eszű bo lond, két
maffia tag. Egy (nem csak)
moz gás sé rült. Há rom
ár va kis lány. Fér fi ak és
nők, egész sé ge sek és
be te gek, sze gé nyek és…
még sze gé nyeb bek.

Mi kö zük ezek nek az
em be rek nek egy más -
hoz? Hát az, hogy em -
be rek. Az em ber em -
ber sé gé nek van kö ze a
má sik em ber hez. Em -
be rek ről szólt a da rab ele jé től
vé gig – és tel je sen egy ér tel mű -
en, még is ke vés szó ban az
Em ber ről, aki is ten sé gét nem
saj nál va lett em ber ré, hogy
kö ze le gyen az em ber hez.

Ke re sés ről szól a da rab, tu -
da tos, va gyont és hír ne vet fel -
rú gó ke re sés ről és nem tu da -
tos, a má sik em bert meg rú gó
ke re sés ről. Éber, vég ső kig el -
me nő en vir rasz tó ke re sés ről és
be le tö rő dő, szu nyó ká ló ke re -
sés ről. Olyan ke re sés ről, amely
bé kes ség ben ke re si to vább
azt, amit már meg ta lált, és

olyan ke re sés ről, amely a lát -
szat bé kes ség csap dá já ba me -
ne kül ve ma gya ráz za ki bé -
két len sé gét. Szü lő ke re sés ről,
ott hon ke re sés ről.

Sze gény ség ről is szól a da -
rab. Az idő sebb há zas pár kol -
dus, a két bo lond kö zül csak az
egyik kol dus, a má sik „csak”
haj lék ta lan, aki kol dus ba rát -
ja se gít sé gét el fo gad va él. A két
maffia tag nem más maffia tag -
ja, mint a kol dus maffi áé. A fi -

a tal, szép sze rel mes pár egyik
tag ja ugyan csak ár va ként nőtt
fel, az ut cán, a má sik tag ja
meg a leg sze gé nyebb az összes
kö zül, pe dig zse bei tel ve van -
nak, és a bank szám lái is. A há -
rom kis lány az ut cá ra me ne -
kült a há rom kü lön bö ző csa -
lád ból, mert a test vé rek egy be -
tar toz nak.

De a da rab nem csak a ke re -
sés ről szól, ha nem a meg ta lá -
lás ról és fő leg – a meg ta lált -
ság ról is! Nem csak a sze gény -
ség ről, ha nem a gaz dag ság ról,
sőt a nagy lel kű ség ről is. Az az

em be ri kap cso la tok ról, ame -
lyek olyan em be ri ek, aho gyan
csak ezen a föl dön le het, a Bla -
ha Luj za té ri alul já ró ban, a
kül vá ro si kocs mák ban. És
még is olyan em be ri ek, ami lye -
ne ket csak az em ber Krisz tus
Jé zus te remt het.

Krisz tus ról szól a da rab. Ele -
jé től a vé gé ig. Krisz tus ról, aki
oda aján dé koz za ma gát. Krisz -
tus ról, aki oda aján dé koz za egy -
más nak a két fél eszűt, hogy

ket tő jük nek egy tel jes
le gyen. Krisz tus ról, aki
oda aján dé koz za a fér fit
az asszony nak és az
asszonyt a fér fi nak,
hogy ket ten egyek le -
gye nek egész ség ben és
be teg ség ben, gaz dag -
ság ban és sze gény ség -
ben, ke re sés ben és
meg ta lált ság ban. Krisz -

tus ról, aki test vé re ket ad, és
vég ér vé nye sen min den ki nek:
szü lőt és ott hont.

g Ju li

A kö vet ke ző elő adás idő pont ja:
má jus 7., 19 óra. Hely szín: Eöt vös
10 Kö zös sé gi és Kul tu rá lis Szín -
tér (1067 Bu da pest, Eöt vös ut ca
10.). Jegy ren de lés: 70/340-0773.
Je gyek kap ha tók to váb bá a hely -
szí nen, il let ve az In ter tic ket jegy -
iro dák ban. Tel jes árú jegy: 2000
fo rint. Cso por tos (10 fő fe lett) és
nyug dí jas jegy: 1500 fo rint.

oSz to zó

Stand by me – 
ke re sés ről és meg ta lált ság ról

So ha sem gon dol tam vol na,
hogy egy szer el jön a pil la nat,
ami kor azt ér zem, el tud lak
en ged ni ben ne te ket. Meg le -
pőd te tek ti is, hogy ta valy
nyá ron olyan bé kes ség gel fo -
gad tam a tényt: na gyob bik lá -
nyom ból asszony lett, ezen túl
pár já hoz ra gasz ko dik. S tu -
dom, el cso dál koz ta tok, hogy
csep pet sem til ta koz tam, sőt
buz gón tá mo gat tam, ami kor
egyi kő tök elő állt kó sza öt le té -
vel, hogy al bér let be köl tö zik. 

Higgyé tek el, ná la tok job -
ban már csak én lepődtem
meg ma ga mon! Min dig úgy
gon dol tam, bor zasz tó fáj da -
lom lesz, ami kor el hagy já tok
a csa lá di fész ket. Ám mos tan -
ra bé kes ség ben meg ér le lő dött
ben nem a tu dat, hogy ez így
van rend jén. Fel nőt te tek. Sa -
ját lá ba tok ra kell áll ni, szár nya -
i to kat ki pró bál ni. 

Még sem si et tek. Tu dom,
ma Ma gyar or szá gon nem is
olyan könnyű fi a ta lon eg zisz -
ten ci át te rem te ni. Ba jor ven -
dé ge ink gyak ran fur csál lot -
ták, hogy ha zánk ban az egye -
te mis ták nagy há nya da még a
szü le i vel él. Ott ugyan is az
érett sé git kö ve tő en a leg több
fi a tal a ba rá ta i val köl tö zik
össze, la kást bé rel. Meg is iri -
gyel té tek őket. Én meg an nak
örül tem, hogy hosszabb ide ig
ma rad hat ta tok a szár nya im
alatt. Most még is ar ra em lé -
kez tet lek ben ne te ket, hogy a
fész ket el kell hagy ni. 

Azt gon dol hat já tok, ön zés
van sza va im mö gött, hogy
„anya vég re a sa ját éle tét akar -
ja él ni”, de té ved tek, mert épp
a sze re tet be szél be lő lem. Ez -
tán sem lesz so ha csak sa ját
éle tem, az enyém nek min dig
ré sze sei ma rad tok. Ám ak kor
tény leg ön ző vol nék, ha a sze -
re te tem mel meg akar ná lak
köt ni ben ne te ket.

El áru lom azon ban, hogy
őszin tén ag gó dom: va jon mit
visz tek ma ga tok kal tő lem? Mi -
re si ke rült meg ta ní ta nom ben -
ne te ket, mi lyen szív vel gon dol -
tok majd vissza a gyer mek -
évek re, az együtt meg élt kö zel
ne gyed év szá zad ra? Pap gye re -
kek ként ki csit sem szok vá -
nyos dol gok ban volt ré sze tek.
Nem min den ki mond hat ja el

ma gá ról, hogy már cse cse mő -
ként is a szór ványt „gon doz ta”.
Né hány hó na po sak vol ta tok, s
már vit te lek is ti te ket va sár na -
pon ként egy-egy ked ves csa -
lád hoz, hogy né hány pe len ka
és cu mis üveg tár sa sá gá ban a
gond ja ik ra bíz za lak ti te ket. A
tol nai kis gyü le ke ze tek ben,
ahol min den lel kész re leg -
alább négy-öt is ten tisz te let
tar tá sa há rult, nem lett vol na
tisz tes sé ges még he lyet te sí -
tést is kér ni az agyon ter helt
kol lé gák tól. Büsz ke vol tam rá -
tok, ide gen ben min dig jól vi -
sel ked te tek. 

Ké sőbb, a nagy vá ros ban is
volt olyan es te, hogy más vi gyá -
zott rá tok. Édes apa he lyett vagy
én he lyet tem az ál dott em lé kű
Li zus né ni mond ta a me sét.
(Igaz, előt te jól be lak má roz ta -
tok a lek vá ros nud li ból, amit ki -
fe je zet ten nek tek ké szí tett.)
Nem is be szél ve Bö zsi né ni ről,
aki a mai na pig oly sze re tet tel
ér dek lő dik fe lő le tek, mint ha
tu laj don uno kái len né tek. S
ami kor apa ha lá la után egye dül
ma rad tunk, ak kor is gyak ran a
nagy pa pá ék nál ma rad ta tok ké -
ső dél utá nig, mert én csak es -
te ér tem ha za a nő vére tek kel.

Sok szor fo gott el a két ség,
hogy jó anya va gyok-e. A kér -
dés per sze nem ben nem me -
rült fel elő ször. Ez min den nő
di lem má ja, aki nek meg kell
osz ta nia ide jét a mun ká ja és a
csa lád ja kö zött. Én mind ket -
tőt fe le lős hi va tás nak tar tom.
Mint lel kész el hí vást kap tam,
de Is ten től fo gad tam el aján -
dék ként azt is, hogy édes anya
le he tek. S bár ilyen kor min dig
fi gyel mez tet ni szok ta tok –
„Anya, ne pré di kálj!” –, azért
hadd je gyez zem meg, mennyi -
re örü lök, hogy ti is így gon -
dol kod tok: Is ten ve ze té sét lát -
já tok ab ban, hogy mely hi va -
tást vá lasz tot tá tok. Az ő ere -
jé vel, hi szem, ál dás lesz ter ve -
i te ken, éle te te ken.

Ami kor egy szer rám ne he -
ze dett a tu dat, hogy bár -
mennyi re igye kez nék is, nem
va gyok tö ké le tes anya, Lu ther
Már ton imád sá gá nak egy so -
ra ju tott eszem be: „Ha nem se -
gí tet tél vol na, már ré gen el -
ron tot tam vol na min dent.”
Fur csa mó don re for má to -

runk nak ez a val lo má sa vi -
gasz ta lás sal, bá tor ság gal töl tött
el. Mert hogy a mon dat így is
ér tel mez he tő: Is ten se gít sé -
gé vel nincs el ront va min den.
Nincs olyan, ami az ő ke gyel -
mé ből ne len ne hely re hoz ha -
tó. Mi lyen fel sza ba dí tó eb be
be le gon dol ni!

Idén Ro gate, az az imád ko zás
va sár nap já ra esik anyák nap ja.
Pró bál tam ma gam nak meg -
fo gal maz ni, hogy szá mom ra
mit is je lent szü lő nek len ni. S
bár szám ta lan vá la szom le -
het ne, én még is csak eb ben a
két szó ban tu dom össze fog lal -
ni: szün te len imád ság. Szü le té -
se tek pil la na tá tól kezd ve hor -
doz lak ben ne te ket Is ten előtt,
hol há la adás sal, hol kér dé sek
özö né vel, és van, hogy két ség -
be eset ten kö nyö rög ve bo csá -
na tért, vi gasz ta lá sért. Van,
hogy az imád ság csu pán egy
só haj, egy röp ke, há lás fo hász,
de bi zony le het éj sza ká kon át
tar tó gyöt rő dés is. 

S most, hogy fé szek ha gyók
lesz tek, az ima té mák kö re egy -
re bő vül. Már nem csak ér te tek,
ha nem há zas tár sa i to kért s a re -
mény ség sze rint meg szü le ten -
dő uno ká kért is hang zik majd
a há la sza va és a kö nyör gés. De
leg fő kép pen azért imád ko zom
szü net nél kül, hogy va la -
mennyi en meg ma rad ja tok
Krisz tus kö ve té sé ben.

Mi köz ben fé szek ha gyók nak
ne vez lek ti te ket, és bá to rí ta lak,
hogy men je tek, vág ja tok be -
le ön ál ló, fel nőtt éle te tek be,
fi gyel mez tet ni is sze ret né -
lek. Egy va la ki nek a szár nyai
mel lől so ha ne tá vo lod ja tok
el. Tud já tok, ki ről be szé lek.
Igen, Jé zus hasz nál ta ezt a ki -
fe je ző ké pet egy ko ron, ami -
kor pa nasz ko dott és bán kó -
dott, hogy ép pen a sa ját né -
pe, a zsi dók uta sít ják el őt:
„…hány szor akar tam össze -
gyűj te ni gyer me ke i det, aho -
gyan a tyúk szár nya alá gyűj -
ti a csi bé it, de ti nem akar tá -
tok.” (Lk 23,37b)

Ti vi szont – fel nőtt, fé szek -
ből ki ke rü lő gyer me ke im –
min dig akar já tok és vágy já tok
ezt az ol tal mat!
g B. Pin tér Már ta lel kész,
egy dip lo más és két fő is ko lás

gyer mek édes any ja

Ked ves 
fé szek ha gyó gyer me ke im!

név jegy: 
győ ri gá bor dá vid
2012. au gusz tu si lel -
késszé szen te lé sem óta a
Me ző be ré nyi Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Kol lé gi um in -

téz mé nyi lel ké sze ként és a Me ző be ré nyi I.
Ke rü le ti Evan gé li kus Egy ház köz ség be -
osz tott lel ké sze ként imád ko zom a rám
bí zott hat száz di á kért és ta ná ra i kért. No és
per sze azért, hogy ne kem is előbb a fü lem
és a szí vem le gyen nyi tott, és csak az után
a szám…

b Májuselsővasárnapjánvirágcsokorralköszöntjükazédesanyákat.Nektekpedig,tízes,hú-
szaséveitekbenjárófiataloknakegykülönlegesírássalkészültünk.Azalábbolvashatóle-
veletszerzőjeelsősorbanháromgyermekénekcímezte,dehiszem,mindannyian–legyünk
bárgyermekekvagyédesanyák–találunkbenneolyangondolatokat,amelyeksegítenek
megérteni,illetvehelyettünkismegfogalmazni,mitjelentédesanyánaklenni.–V.J.
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b „A világ közepén” tartotta –
amint Székely Levente lelkész
köszöntőbeszédébenelhangzott
– április 19–20-án a Romániai
Evangélikus-LutheránusEgyház
háromévente esedékes zsinati
ülésénekelsőülésszakát.Atat-
rangizsinatiüléstünnepiisten-
tiszteletnyitottameg.Ezalka-
lommalszenteltelelkésszéAdor-
jániDezsőZoltán püspökKalit
Eszter gyakornoklelkipásztort.

Jel 3,14–19 alap ján tar tott ige hir de -
té sét a püs pök a nagy már tír teo ló -
gus, Di et rich Bon hoef fer gon do la ta -
i val kezd te: „A ke resz tyé nek dol ga
hosszú idő re halk és rej tett lesz. A ke -
resz tyé nek a vi lág ban csak egy ki -
sebb sé get fog nak ké pez ni, az egy ház
pe dig egy faj ta szór vány ba, di asz pó -
rá ba kény sze rül. Amo lyan halk, zsu -
go ro dó »föld só ja«, kis lét szá mú »al -
ko tó ki sebb ség« le szünk.”

Ador já ni De zső Zol tán el mond -
ta: egy ér tel mű en ta gad ta ezt a gon -

do la tot, nem tu dott azo no sul ni ve -
le mind ad dig, amíg fel nem me rült
ben ne az a kér dés, hogy va jon nem
csak egy szim pa ti kus nak hitt dísz -
let sze re pet szán nak-e a mai egy há -
zak nak. A ki ré gült, meg ko pott, el -
avult, hasz nál ha tat lan dísz le tek sor -
sa vi szont nem más, mint hogy ki -
dob ják, új jal he lyet te sí tik őket. 

Mind ez saj nos azért tud be kö vet -
kez ni – foly tat ta a püs pök –, mert
a la o di ce ai gyü le ke zet lan gyos lel -
kü le te, nem pe dig az apo lo ge ti kus,

hi tet vé dő szel le mi ség jel le mez
ben nün ket. So kat be szé lünk, kon -
fe ren ci á kat szer ve zünk, meg hir -
det jük a li tur gi ai re form kor sza kát,
de mind ez csak tü ne ti ke ze lés,
amely nem old ja meg a fő prob lé -
mát. Gyö kér ke ze lés re van szük ség,
mely nek el ső lé pé se, hogy ki mond -
juk, őszin tén be is mer jük, hogy baj
van hi tünk kel, hit eles sé günk kel.
Hi tünk már nem hat per zse lő erő -
vel, nincs moz gás ba ho zó ere je,
nem ra gad ma gá val, nem kész tet
cse le ke de tek re.

Ér de mes-e egy ilyen lan gyos, le bé -
nult tár sa da lom ban szol gá la tot vál -
lal ni? – for dult a püs pök Ka lit Esz ter
fel szen te len dő lel kész hez. A vá lasz
egy ér tel mű en igen, hi szen ha őszin -
tén be is mer jük hely ze tün ket, al kal -
mat lan sá gun kat, ak kor le szünk iga -
zán al kal mas esz kö zök a min den ha -
tó Is ten ke zé ben.

Vé get kell vet ni te hát lan gyos sá -
gunk nak, és meg kell hir det ni az új
„ke resz tyén kur zust”, ami azt je len -
ti, hogy min den hely zet ben és min -
den ki vel szem ben vál lal juk ke resz -
tyén sé gün ket, hi tün ket, éle tün ket.

Az ige hir de tés után ke rült sor Ka -
lit Esz ter lel ké szi fo ga da lom té te lé re és
lel késszé szen te lé sé re. A szen te lé si ak -
tus után mint egy húsz lel kész aj ká ról
hang zott a meg erő sí tő Con fir ma
imád ság (képün kön), majd min den lel -
kész kü lön is ál dás sal in dí tot ta a szol -
gá lat út já ra új lel kész tár sát.

A zsi nat nyi tó is ten tisz te le tén zaj -
lott az új zsi na ti ta gok fo ga da lom té -
te le és meg ál dá sa is.

Az is ten tisz te let be fe jez té vel Szé -
kely Le ven te, a há zi gaz da lel kész üd -
vö zöl te az egy be gyűl te ket, majd a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház,
il let ve az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ne vé ben kö szön töt te a zsi -
na tot és Ka lit Esz tert dr. Bé res Ta más
do cens, az egye tem rend sze res teo -
ló gi ai tan szé ké nek ve ze tő je.

A zsi na ti ülé sen Ador já ni De zső
Zol tán püs pök Fe lel jen a jö vő ért cí -
mű ex po zé já ban az el múlt év ti ze dek
nép szám lá lá si sta tisz ti ká i nak tük ré -
ben ele mez te az egy há zak mai hely -
ze tét, Riedl Ru dolf egy ház ke rü leti fel -
ügye lő szá molt be mun ká já ról, majd
Fe hér At ti la egy ház ke rü le ti fő ta ná -
csos is mer tet te a leg utób bi zsi nat óta
ho zott ha tá ro za to kat és a pénz ügyi
je len tést.

A zsi na ti ülés hát ra le vő ré szé ben
meg tör tént a Ro má ni ai Evan gé li -
kus-Lu the rá nus Egy ház ká non já nak,
jog sza bá lya i nak szük ség sze rinti
meg tár gya lá sa és mó do sí tá sa. Az
egy ház köz sé gi, egy ház me gyei, va la -
mint egy ház ke rü le ti tör vé nyek mó -
do sí tá sa, ak tu a li zá lá sa nyo mán több
épí tő meg be szé lés és vi ta ala kult ki,
me lyek se gí tet ték a jó dön tések meg -
ho za talát. A tör vé nyek mó do sí tá sá -
ra az egy ház gör dü lé ke nyebb mű kö -
dé se ér de ké ben volt szük ség.

g FEj ér Oli vér

Zsi nat és lel kész szen te lés „a világ közepén”

b APápaiEvangélikusEgyházközséggyü-
lekezeti termébe várta az elmúlt hét
szombatjánaNyugati(Dunántúli)Egy-
házkerületelnökségeakerületközgyűlé-
sitagjait.AtanácskozásTóthKároly ta-
kácsilelkészáhítatávalvettekezdetét.A
közgyűléselsőrészébenazelnökségésa
kerületitisztségviselőkjelentéseithallgat-
tákésvitattákmegaküldöttek.

Sze me rei Já nos püs pök az el ső olyan je len té sét
mond ta el, amely egy tel jes szol gá la ti évet ölelt
fel. Az egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je vissza -
te kin tett a ta valy le bo nyo lí tott ál ta lá nos tiszt -
újí tás ra, be szá mol va – töb bek kö zött – ar ról,
hogy az egy ház ke rü let es pe re si ka rá nak min -
den tag ját új ra vá lasz tot ták a gyü le ke ze tek, az
egy ház me gyei fel ügye lők kö zül pe dig csak azt
nem, aki nem vál lal ta a szol gá la tot a kö vet ke -
ző cik lus ra. Ez – meg lá tá sa sze rint – azt je len -
ti, hogy az egy ház me gyék ben fo lyó mun ká val
a gyü le ke ze tek elé ge det tek, s hogy a me gyei el -
nök sé gek tag ja it bi zal mi lég kör ve szi kö rül. 

A ke rü le ti szer ve zé sű al kal mak si ke re sek vol -
tak – foly tat ta a püs pök –, nagy szám ban vet -
tek rész raj tuk az egy ház ke rü let gyü le ke ze tei.
Ez azt bi zo nyít ja, hogy a job bá ra szór vány hely -
zet ben élő gyü le ke ze ti ta gok vá gya koz nak a na -
gyobb kö zös ség al kal mi ta lál ko zá sa i ra is.

Az ak tu á lis ki hí vá sok kö zött Sze me rei Já nos
em lí tést tett el gyen gü lő anya gyü le ke ze te ink
hely ze té ről, a lel ké szi el lá tott ság ról, a test vé ri
össze fo gás fon tos sá gá ról és az új rend sze rű hit -
ok ta tás ról, amely egy szer re hor doz re ményt és
fé lel met.

Mé szá ros Ta más egy ház ke rü le ti fel ügye lő je -
len té sé ben szin tén ki tért a hit ok ta tás hely ze -
té re, to váb bá érin tet te a nép szám lá lás ko ráb -
ban nap vi lá got lá tott ada ta it. 

Az el nök ség je len té se i nek meg hall ga tá sát
és el fo ga dá sát az egy ház ke rü le ti tiszt ség vi se -
lők be szá mo lói kö vet ték. Ve rasz tó Já nos
misszi ói és Bé res Lász ló Gusz táv Adolf se gély -
szol gá la ti elő adó után dr. Hor váth Jó zsef egy -
ház ke rü le ti ügyészt hall gat ták meg a kül döt -
tek. A köz gyű lés mind egyik je len tést egy han -
gú lag el fo gad ta.

Ezt kö ve tő en egy tár su lá si szer ző dés jó vá ha -
gyá sa várt a gré mi um ra. A Nagy ka ni zsa kör nyé -
ki gyü le ke ze tek kö zül több is olyan mér ték ben
meg gyen gült, hogy ön ál ló an nem ké pes lel ké szi
ál lást fenn tar ta ni. A nagy ka ni zsai egy ház köz ség -
ben vi szont pá lyá za ti pénz ből si ke rült szé pen fel -
újí ta ni a ré gi pa ró ki át, így ott már két lel kész la -
kás áll ren del ke zés re. Ké zen fek vő nek tűnt te hát
az a meg ol dás, hogy az ed dig egy lel ké szes nagy -
ka ni zsai gyü le ke zet meg hív jon egy má sik lel készt
is, majd há rom gyü le ke zet – Sze pet nek, Sand és
Pat – Nagy ka ni zsá hoz tár sul jon. 

A tár su lá si szán dé kot a So mogy-Za lai Egy ház -
me gye köz gyű lé se tá mo gat ta, így már csak a ke -
rü le ti köz gyű lés nek kel lett rá bó lin ta nia ah hoz,
hogy a tár su lás tény le ge sen is, a tör vény elő írá -
sai sze rint meg tör tén jen. A köz gyű lés meg ad ta
er re a fel ha tal ma zást. A most már Nagy ka ni zsa
és Kör nyé ke Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség
har minc na pon be lül dön te ni fog a díj le vél ről, il -
let ve a má sik lel ké szi ál lás be töl té sé ről.

A kö vet ke zők ben egy tá mo ga tá si ké re lem -
ről ha tá ro zott az egy ház ke rü le ti köz gyű lés. A
mencs he lyi pa ró ki án szük sé ges el vé gez ni né -
hány nem ha laszt ha tó fel újí tást. A ké mény a té li
idő já rás kö vet kez té ben ko mo lyan meg ron gá -
ló dott, az elekt ro mos há ló zat hi bái mi att pe -
dig több he lyi ség ben nincs áram. Az épü let fa -
lai meg re ped tek, és a la kás egy ré szét új ra is kell
fes te ni. Az egy ház köz ség mind er re 800 ezer fo -
rint tá mo ga tást kért és ka pott a ke rü let től.

Az egy ház ke rü le ti köz gyű lés utol só na pi ren -
di pont ja ként a hosszú ide je tetsz ha lott ál la pot -
ban lé vő egy ház ke rü le ti új ság, a Du nán tú li Ha -
rang szó új ra in dí tá sá ról dön töt tek a köz gyű lé -
si ta gok. Az új ság ne gyed éven te szí nes ben, ki -
lenc száz pél dány ban fog meg je len ni, ki adá sá -
nak és ter jesz té sé nek tá mo ga tá sá ra az egy ház -
ke rü let költ ség ve té sé ből évi egy mil lió fo rin tot
fog biz to sí ta ni. Az idén két szám je le nik meg,
az el ső szep tem ber ben. A tes tü let meg vá lasz -
tot ta az új ság fő szer kesz tő jét is Ko vács Lász ló
ne mes kol tai lel kész sze mé lyé ben.

A köz gyű lés vé gez té vel az egy ház ke rü le ti el -
nök ség, il let ve köz gyű lé si ta gok a vá ros te me -
tő jé ben imát mond tak a ke rü let né hai püs pö -
ke, az 1841. áp ri lis 27-én szü le tett és 1925. má -
jus 3-án meg halt Gyu rátz Fe renc sír já nál.

g Kiss Mik lós

…nyugaton
b ADéliEgyházkerületazelmúlthétvégén
Szekszárdontartottamegtavasziközgyű-
lését.SzabónéMátraiMariannapüspök-
helyettesvezetésévelimmármásodikalka-
lommalvezettebeakerületközgyűlésétaz
egyházkerületiésegyházmegyeielnöksé-
gekszámárameghirdetettcsapatépítőtré-
ning, ezúttal Szemben a depresszióval
címmel.

A csü tör tök es te és pén tek reg gel tar tott kép -
zés cí mé nek ak tu a li tá sát a nép szám lá lá si ada -
tok nyo mán ta pasz tal ha tó egy há zi köz han gu -
lat ad ta. Az egy ház ke rü let ve ze tői egyet ér tet -
tek ab ban, hogy nem a szá mok ér tel me zé se a
leg fon to sabb fel adat, ha nem a krí zis hely zet oka -
i nak kö zös fel tá rá sa a te rá pia meg ta lá lá sa re -
mé nyé ben.

A részt ve vők iz gal mas in ter ak tív cso port -
mun ká ban ke res ték a leg fon to sabb krí zis pon -
to kat, majd más nap az ezek re ad ha tó vá la szok -
kal fog lal koz tak. Az al ka lom hely szí né ül egy
Szek szárd kö ze li han gu la tos ta nya szol gált,
amely nek ki vá lasz tá sá ért min den ki há lás volt
An dor ka Ár pád ke rü le ti má sod fel ügye lő nek. A
tré ning után a csa pat a szek szár di evan gé li kus
temp lom ba vo nult, ahol egy ház ke rü le ti köz gyű -
lés sé bő vül tek.

A köz gyű lést Sef csik Zol tán szek szár di lel -
kész áhí ta ta ve zet te be. A há zi gaz da Dán 1,3–
7 alap ján hív ta fel a fi gyel met ar ra a ve szély re,
hogy kör nye ze tünk igyek szik meg vál toz tat ni
ben nün ket, meg pró bál va ki kez de ni ke resz -
tény iden ti tá sun kat. Hang sú lyoz ta Is ten től
ka pott örök sé günk, ér té ke ink fel is me ré sé nek
és meg őr zésé nek fon tos sá gát.

A köz gyű lés Gáncs Pé ter püs pök je len té sé -
vel foly ta tó dott. „A je len té sem cí mé ben fel ve -
tett kér dés re – Zöl del lő vagy ki szá ra dó egy ház -
ban élünk-e? – nincs egy sza vas vá lasz. Egy há -
zunk, egy ház ke rü le tünk fá ján ta lá lunk nem egy
sor va dó, szá ra dó ágat, de akad nak jö vőt ígé -
rő rü gyek is – mond ta az egy ház ke rü let lel ké -
szi ve ze tő je. – Fon tos, hogy fe lül ről kér jünk és
kap junk böl cses sé get és erőt a szá raz ágak le -
met szé sé re és az új haj tá sok gon do zá sá ra, ápo -
lá sá ra… Fel kell vál lal nunk oly kor fáj dal mas

dön té se ket is az élet kép te len né vált, ki szá radt
fák ról, hogy kor lá to zott erőn ket plán tá lás ra,
az élet ké pes kö zös sé gek fo ko zott tá mo ga tá sá -
ra kon cent rál juk. Bíz ha tunk a Jób köny vé ben
meg fo gal ma zott ígé ret ben: »Még a fá nak is van
re mény sé ge: ha ki vág ják, új ból ki hajt, és nem
fogy nak el haj tá sai. Még ha el vé nül is a föld -
ben gyö ke re, ha el hal is a por ban csonk ja, a víz
il la tá tól ki hajt, ága kat hoz, mint a cse me te.«
(Jób 14,7–9)”

Ra dos né Len gyel An na egy ház ke rü le ti fel -
ügye lői je len té sé ben az el múlt év örö me it és ne -
héz sé ge it szám ba vé ve em lí tést tett a ca no ni -
ca vi s i ta ti ók és egyéb lá to ga tá sok so rán szer -
zett ta pasz ta la ta i ról, az in téz mény át vé te lek ről,
is ko lák és óvo dák in du lá sá ról. Re mé nyét fe jez -
te ki, hogy ezek nek az in téz mé nyek nek a ta nu -
lói egy há zunk jö vő jét je lent he tik: „Van fény az
alag út ban, nem csak az alag út vé gén! Óvo dá -
kat, is ko lá kat vet tünk át. Ezek az in téz mé nye -
ink sok-sok gye re ket, szü lő ket, nagy szü lő ket,
ba rá to kat, is me rő sö ket, pe da gó gu so kat je len -
te nek. Bí zom ben ne, hogy a kö vet ke ző nép -
szám lá lás kor nagy ré szük majd evan gé li kus nak
vall ja ma gát. Tő lünk is függ!” 

A köz gyű lés – né hány hoz zá szó lást kö ve tő -
en – mind két je len tést egy han gú lag el fo gad ta.

Sza bó né Mát rai Ma ri an na a 2012-es lel ké -
szi je len té sek tük ré ben tár ta fel a mö göt tünk
ha gyott év gyü le ke zet épí tő szol gá la tá nak jel -
lem ző vo ná sa it, trend je it. A ta nul sá gos elem -
zés vé gén a tes tü let „há zi fel ada tot” is ka pott
a hal lot tak to vább gon do lá sá ra. Ez a pre zen tá -
ció, akár csak a püs pö ki és fel ügye lői je len tés,
az egy ház ke rü let hon lap ján (del.lu the ran.hu)
el ér he tő. 

Né hány gyü le ke ze ti be ad vány meg tár gya lá -
sa után a köz gyű lés dr. Szá raz Csen ge Git ta je -
lö lő- és sza va zat bon tó bi zott sá gi el nök elő ter -
jesz té se alap ján meg vá lasz tot ta a egy ház ke rü -
let kül döt te it a kü lön bö ző in téz mé nyek igaz -
ga tó ta ná csa i ba. 

A sza va zá so kat kö ve tő en dr. Font Éva egy -
ház ke rü le ti ügyész, va la mint Ká posz ta La jos
Gusz táv Adolf se gély szol gá la ti elő adó szá -
molt be éves mun ká já ról. A köz gyű lés be re kesz -
té se után a gyü le ke ze ti te rem ben fel szol gált íz -
le tes ebéd del zá rult a csa pat épí tés. 

g Kiss Ta más
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Egyházkerületi közgyűlés

a
 s

z
e

r
z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le



Mennybemenetel ünnepe. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Mk 16,14–20; 1Kir 8,22–28. Textus: Róm 8,31–34. Énekek: 278/226.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvös-
völgyiút193. de. 9.; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. du. 6. Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér du. 6.
Bá lint né Varsányi Vil ma; Deáktér,V.,Deáktér4.de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Smi -
dé li usz Gábor; Fasor,VII.,Városligetifasor17.de. 8. (diákistentisztelet be ik ta tás sal) dr. Csepregi
And rás és Győri Gá bor; du. 6. (egyházzenei istentisztelet) Pe li kán András; VIII.,Karácsony
S.u.31–33.du. 6. Románné Bolba Márta; Kőbánya,X.,Kápolnau.14.de. 10. Benkóczy Péter;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. du. 6. (úrv.) Gáncs Tamás; Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17. du. 6. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. du. 6. Grendorf Péter;
Zugló,XIV.,Lőcseiút32.de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más né; Rákospalota,XV.,Juhosu.28.(kis-
templom)du. 6. Ponicsán Erzsébet; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. Vető István;
Rákoshegy,XVII.,Tessediktérdu. 6. Ko vács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u.du. 6.
Nagy né Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3.du. 6. Győri Gá bor; Kispest,XIX.,
Templomtér1. du. 6. Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,Szeretetotthon,VirágBenedeku.36.
de. 9. (úrv.) Győ ri János Sá mu el; Csepel,XXI.,Deáktérde. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok,
XXII.,Játéku.16.du. 6. Hokker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75.du. 6. Endreffy Géza; Bu-
dakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) du. 6. dr. Lacknerné Puskás Sára; XXIII.,Soroksár,
reformátustemplom du. 6. (ökumenukus istentisztelet) Győri Já nos Sámuel.
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Összeállította: Balla Mária

H i r d e t é s

b Személyétésmunkásságátjele-
nünkben alig ismerik.Családi
neveazonbanismerősencseng-
hetsokakszámára,hiszenaké-
sőbbmártírhalált haltBajcsy-
ZsilinszkyEndrének anagybáty-
javolt.Demitisillenetudnunk
a 175 éve született Zsilinszky
Mihályról?

Zsi linsz ky Mi hály 1838. má jus 1-jén
szü le tett Bé kés csa bán. Ele mi is ko lá it
szü lő he lyén, il let ve Oros há zán vé gez -
te, utá na pe dig Szar va son járt gim -
ná zi um ba. Ezek az is ko lák a hoz zá -
juk fű ző dő he lyi és egy há zi ha gyo má -
nyok kal jó hát te ret ad tak in du lá sá -
hoz. 1858-ban a pes ti Pro tes táns
Teo ló gi ai Aka dé mi á ra irat ko zott be.
(Ve le egy idő ben foly tat ta ott ta nul -
má nya it Győry Vil mos és Thaly Kál -
mán is.) 1860-ban kül föl dön gya ra -
pí tot ta is me re te it: egy fél évet a hal -
lei, egy má si kat pe dig a ber li ni egye -
te men töl tött, de más egye te me ket is
lá to ga tott Né met or szág ban, il let ve
Svájc ban.

Ha za tér ve a szar va si fő gim ná zi um
ta ná ra lett. Ta ná ri mun ká ja mel lett
több tan köny vet írt, így is se gít ve egy -
há zunk ok ta tó-ne ve lő mun ká ját. Ál -
lá sá ról azon ban már 1874-ben le mon -
dott, bár a vár me gye köz igaz ga tá si és
egy há zi éle té ben to vább ra is részt

vett. 1875-ben Gyo mán kép vi se lő vé
vá lasz tot ták, így po li ti kus lett. Két
cik lus ban ezt a ke rü le tet, ket tő ben
pe dig Bé kés csa bát kép vi sel te az or -
szág gyű lés ben. 

1889-ben Csong rád, 1892-ben pe -
dig Zó lyom vár me gye fő is pán ja lett.
1895. feb ru ár 20-án ál lam tit ká ri ki ne -
ve zést ka pott a val lás- és köz ok ta tás -
ügyi mi nisz té ri um ban. Pe da gó gi ai
és po li ti kai ta pasz ta la ta it mi nisz té ri -
u mi mun ká já ban is jól hasz no sí tot ta.

A Ti sza-kor mány bu ká sa kor, 1905-
ben mon dott le mi nisz té ri u mi ál lá sá -
ról. 1896–1904 kö zött, majd 1910-től
is mét kép vi se lő sé get vál lalt.

Tör té net tu dó si mi vol tát bi zo nyít -
ja, hogy a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia már 1878-ban le ve le ző tag já -
vá vá lasz tot ta – szék fog la ló ér te ke -
zé sé nek cí me Nagy fér fi ak sze re pe a
tör té ne lem ben volt –, 1899-ben pe dig
ren des tag ja lett a tes tü let nek. 

1903–1909 kö zött a Ma gyar Tör -
té nel mi Tár su lat al el nö ke volt. Tu do -
má nyos mun kás sá gát el is mer ve a
ko lozs vá ri egye tem 1896-ban böl csé -
sze ti, a gen fi egye tem pe dig 1909-ben
teo ló gi ai dísz dok to rá vá avat ta.

Ve ze tő tag ja volt a Lu ther Tár sa -
ság nak és a Ma gyar Pro tes táns Iro -
dal mi Tár sa ság nak. Né hány fon to -
sabb, egy há zunk hoz kap cso ló dó mű -
ve: Szar vas vá ros tör té nel me és je len
vi szo nya i nak le írá sa (Pest, 1872); Bé -
kés me gyei ok le vél tár (Ha an La jos sal,

Bu da pest, 1877; a szin tén tör té net tu -
dós bé kés csa bai lel kész Zsi linsz ky
apó sa volt); A ma gyar or szág gyű lé sek
val lás ügyi tár gya lá sai a re for má ti ó -
tól kezd ve (I–IV. kö tet, Bu da pest,
1880–1897); Csong rád vár me gye tör -
té ne te (I–III. kö tet, Bu da pest, 1897–
1900); Az 1848-iki val lás ügyi tc. tör -
té ne te (Bu da pest, 1908).

Kü lön meg em lít jük A ma gyar ho -
ni pro tes tán egy ház tör té ne te cí mű,
nyolc száz ol da las köny vet, amely
Zsi linsz ky Mi hály szer kesz té sé ben,
Far kas Jó zsef, Ko vács Sán dor és Po -
koly Jó zsef köz re mű kö dé sé vel je lent
meg „a mű velt kö zön ség szá má ra”
(Bu da pest, 1907). Zsi linsz ky ír ta meg
az anyag 1608–1711 kö zöt ti ré szét. E
nagy for má tu mú, ala pos könyv – a
szük sé ges fenn tar tá sok kal és kri ti kák -
kal – je le nünk ben is jól hasz nál ha tó.

Zsi linsz ky Mi hály fel ügye lő ként te -
vé ke nyen részt vett egy há zunk éle té -
ben. Előbb a te kin té lyes bé kés csa bai
egy ház köz ség nek, ez után a bé ké si,
majd az arad-bé ké si egy ház me gyé -
nek, 1898-tól 1911-ig pe dig a bá nyai
egy ház ke rü let nek volt a fel ügye lő je.

Zsi linsz ky Mi hály 1925. ok tó ber 6-
án hunyt el Bu da pes ten. Mű ve i nek
egy ré sze időt ál ló, se gít sé get ad hat a
tör té net tu do mány nak – és ezen be -
lül az egy ház tör té net nek –, ezért a tu -
dós nak ki já ró tisz te let tel em lé ke -
zünk meg ró la.

g Dr. Bar cza Bé la

Zsi linsz ky Mi hály ra em lé ke zünk

1–2. osz tály
1. he lye zett: Ba kony ta má si Evan gé li kus Egy ház köz ség
2. he lye zett: Ceg lé di Evan gé li kus Egy ház köz ség 
3. he lye zett: Luc fal vai Evan gé li kus Egy ház köz ség 

3–4. osz tály
1. he lye zett: Bu da ke szi és Óbu dai Evan gé li kus Egy -

ház köz ség össze fo gá sa
2. he lye zett: Pi li si Evan gé li kus Egy ház köz ség 
3. he lye zett: Bé kés csa ba-Er zsé bet he lyi Evan gé li kus

Egy ház köz ség

5–6. osz tály
1. he lye zett: Szent end rei Evan gé li kus Egy ház köz ség,

Uraiújfalui Evan gé li kus Egy ház köz ség
2. he lye zett: Pest szent lő rinc–Pest szent im rei Evan gé -

li kus Egy ház köz ség
3. he lye zett: Pi li si Evan gé li kus Egy ház köz ség 

7–8. osz tály
1. he lye zett: Bo bai Evan gé li kus Egy ház köz ség 
2. he lye zett: Pest szent lő rin ci Evan gé li kus Egy ház köz ség 
3. he lye zett: Pest hi deg kú ti Evan gé li kus Egy ház köz ség

a 22. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny gyü le ke ze ti dön tő jé nek he lye zett jei

gon do la tok az egész ség ről és az egész ség ne ve lés ről
Kép zés az EHE-n

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gon do la tok az egész ség ről és az
egész ség ne ve lés ről cím mel há rom ré szes so ro za tot in dít. A kép zés cél ja,
hogy komp lex, át fo gó és a gya kor la ti mun ká ban, ta nács adás ban jól hasz -
nál ha tó, fe le lős ség tel jes in for má ci ó kat ad junk a kor sze rű örök lés bio ló -
gi ai alap is me re tek, a kör nye zet tu da tos ság, a táp lál ko zás, a moz gás kul -
tú ra és a szen ve dély be teg sé gek kér dé se in át az egész sé ges öre ge dés, a csa -
lád és a bio e ti ka leg főbb kér dé se i nek kö ré ből.

Az el ső al ka lom ra má jus 15-én és má jus 16-án 16 órá tól ke rül sor az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men (1141 Bp., Ró zsa völ gyi köz 3., 10-es elő adó).

Ma xi má lis cso port lét szám: 50 fő, a rész vé tel té rí tés men tes. Az elő adá -
so kat az Eduv ital Non pro fit Egész ség ne ve lé si Tár sa ság tag jai tart ják.

elő adá sok:
Má jus 15.: Ep ige ne ti ka és élet mód – dr. Fa lus And rás egye te mi ta nár •
Kör nye zet tu da tos ság és a glo ba li zá ció ki hí vá sai – dr. Tom pa An na egye -
te mi ta nár • Stressz, stressz ol dás, ki égés – dr. Bagdy Emő ke egye te mi ta -
nár • Evés- és test kép za va rok – Ba bu sa Ber na dett egye te mi ta nár se géd
Má jus 16.: Örök lött és szer zett egész ség – dr. Fa lus And rás egye te mi
ta nár • Gye rek be teg sé gek, ame lye ket egy gye rek kö zös ség ve ze tő jé nek
is mer nie kell – dr. Ma da ra si An na PhD, fő or vos • Min den na pi test -
moz gás – egész sé ges élet – dr. Vass Zol tán PhD, stra té gi ai mun ka cso -
port ve ze tő • Csa lá di kö zös ség és a lel ki egész ség – dr. Pu rebl György
egye te mi do cens

A je lent ke zé se ket a fel nott kep zes@lu the ran.hu cím re kér jük meg kül -
de ni. Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 10. A to váb bi két al kal mat jú li us ban
Rév fü lö pön és szep tem ber ben Bu da pes ten ter vez zük meg tar ta ni.

Húsvét ünnepe után ötödik vasárnap. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 16,23b–27; Jak 1,22–27. Textus: 1Kir 8,28–30. Énekek: 72., 322.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlb ruch;
de. 11. (úrv.) dr. Agod Anett; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyiút193. de. 9. (úrv.);
Sarepta,II.,Modoriu.6.de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögárok
u.9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de.
10. (úrv.) Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde. 10. (úrv.) Bálintné Var sá nyi Vilma;
Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
TóthAladárút2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.,
csa lá di) Smidéliusz Gá bor; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (úrv., Megálló nevű
if jú sá gi is tentisztelet) Gáncs Tamás; Fasor,VII.,Városligetifasor17.de. fél 10. (angol nyelvű
áhí tat) Scott Ryll; de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.) Pelikán András; Józsefváros,
VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák)
Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33.de. 9. Románné Bolba Márta; Ferenc-
város,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., családi) Koczor Tamás; Kőbánya,X.,
Kápolnau.14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Pé ter; Kerepesiút69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné;
Kelenföld,XI.,Bocskaiút10.de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) Gáncs Ta -
más; de. fél 11. (úrv.) dr. Blá  zy Árpád; du. 6. (vespera) Schulek Mátyás; XI.,Németvölgyiút
138.de. 9. Missura Ti bor; XI.,Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,Magyartudósokkrt.3.du.
5. (lát hatatlan szín ház: A Szövetség); Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24.de. 9. (úrv.) dr.
Agod Anett; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17.de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Már ta; negyed
12. Keczkó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22.de. 10. (úrv.) Grendorf Pé ter; Zug-
ló,XIV.,Lőcseiút32.de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.,Gyarmatu.14.de. fél 10. Tamásy
Tamásné; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,XV.,
Juhosu.28.(kistemplom)de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősök
tere10–11. de. 10. (úrv., csa lá di) Börönte Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11.
(úrv.) Vető István; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,XVII.,
Tessediktér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11.
(úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. (úrv.) Darvas Ani kó;
Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. (úrv.) Darvas Anikó; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kos-
suthtér3. de. 10. (úrv.) Eszlényi Ákos; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(református
templom)de. 8. (úrv.) Eszlényi Ákos; Kispest,XIX.,Templomtér1.de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú;
XIX.,Hungáriaút37. de. 8. (úrv.) Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.)
Győ ri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktérde. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,
Játéku.16.de. 10. (úrv.) Hok ker Zsolt; Budaörs,Szabadságút75.de. 10. (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.
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ol vas suk együtt lu thert!
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar or szá gi
Lu ther Szö vet ség kö zös so ro za tá nak cí me: Ol vas suk együtt Lu thert! A kö -
vet ke ző al ka lom a menny be me ne tel ün ne pe mi att nem a hó nap má so dik,
ha nem a har ma dik csü tör tö kén, má jus 16-án, 17 óra kor kez dő dik az or -
szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). Itt zés
Já nos nyu gal ma zott püs pök tart elő adást A ke resz tyé nek és Mó zes cím mel.
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Ta vasz van! Vég re ta vasz van! Ta lán
fur csá nak tű nik szá mod ra ez az uj jon -
gás ott, a vi lág túl só fe lén, de mi bi zony
ki böj töl tük idén a jó időt! Már ci us 15-
én a hó tor la szok mi att két na pig el vol -
tunk zár va a kül vi lág tól, de az or szág
nyu ga ti ré szén még hús vét kor is hó fú -
vás volt. 

Áp ri lis ele jé ig etet tük a ma da ra kat,
de jöt tek is csa pa tos tul az ete tő höz,
mert a nagy hó mi att nem ta lál tak
ma guk nak élel met. Saj nos ren ge teg
ro var evő kis ma dár el pusz tult éhen. A
gye re kek két kis ki éhe zett rozs dás far -
kút pá tyol gat tak itt hon, ame lyek hir -
te len szárny ra is kap tak, és röp dös ni
kezd tek itt a szo bá ban – leg na gyobb ré -
mü le tem re, de saj nos annyi ra le vol tak
már gyen gül ve, hogy nem le he tett őket
meg men te ni. 

Mos tan ra azon ban ki zöl dült min -
den, a ter mé szet né hány nap alatt be -
hoz ta a hó na pos le ma ra dást. Meg ér -
kez tek a fecs kék és a gó lyá ink is, bár
azok mi att is iz gul tunk, mert so ká ig
csak a pár egyik fe lét lát tuk a fé szek ben.

Ször nyű hí rek bor zol ják mos ta ná -
ban a ma dár ked ve lők ide ge it: sor ra
mér ge zik meg ra ga do zó nagy ma da ra -
in kat. Sa sok, hé ják, öly vek es nek ál do -

za tul en nek az ér tel met len pusz tí tás -
nak az or szág kü lön bö ző ré sze in, még
a nem ze ti par kok te rü le tén is. Leg utóbb
épp egy jel adós ke re csen só lyom te te mét
fe dez ték fel. En nek a ha zánk ban rit ka
ma dár nak egy mil lió fo rint az esz mei
ér té ke pél dá nyon ként, de a kár en nél
jó val több, hi szen az egye dül ma radt
pár vagy nem tud ja ki köl te ni a to já so -
kat, vagy már a ki kelt ki csi nye ket nem
tud ja majd egye dül fel ne vel ni. 

A csa lád ban egyéb ként újab ban
nagy a lel ke se dés a ma da rak iránt! A
gye re kek az uno ka test vé rek kel jár nak
ma dár les be, fény ké pe zik őket, kü lön bö -
ző ma dár meg ha tá ro zó köny ve ket ol vas -
nak, s olyan bol do gok, ha fel fe dez nek
egy-egy rit kán lá tott pél dányt! Idén a bí -
bic volt a nagy új ság, nagy csa pa to kat
fe dez tek fel a már ci us vé gi nagy ha von. 

Ami kor ott hon vol tunk, Vész tőn,
ha tal mas csa pat ve té si var jút lát -
tunk, fe ke tél lett az ég, ami kor es te és
reg gel fel ke re ked tek. Eszem be ju tott a
ré gi ker tünk, ahol a ha tal mas dió fá kon
ez ré vel ta nyáz tak te len te. Ezen a vi dé -
ken nincs ve té si, csak szür ke var jú. És
hol ló! Új ra sza po ro dik a hol ló ál lo mány,
ta lán majd azt is egy re gyak rab ban ve -
het jük szem ügy re.

A kert is zöl dül vég re! Ír tam már
ne ked a med ve hagy má ról, szin te az
az el ső zöld nö vény, ame lyet le le het
szed ni és jó ét vággyal el fo gyasz ta ni.
De már a spár ga is be in dult – tu dom,
hogy mennyi re sze re ted ezt a fi nom -
sá got! Na pon ta le het szed ni a fris sen
ki haj tott zöld sí po kat, ame lye ket az -
tán le ves ként vagy csak meg pá rol va
jó ét vággyal el fo gyasz tunk. De ké szí -
tet tem már be lő le spár gás-saj tos pi -
tét és csir ke mell be és sza lon ná ba
gön gyölt fi nom sá got is. Most meg
már azt les sük, mi kor vi rág zik az eper,
mert ak kor már csak né hány hét, és
ehet jük a fi nom gyü möl csöt!

Ta lán so ha nem örül tünk még
ennyi re a ki ke let nek, mint most, a jó
hosszú ra nyúlt tél után! Mi lyen jó is
új ra fel fe dez ni azt, ami már olyan ter -
mé sze tes, hogy szin te ész re sem
vesszük!

Sze re tet tel üd vö zöl:
g Ani kó

Ked ves Hú gom!

mozaik

Üz enet az ar ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu
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„nem sa ját öt let ből…”
Tisz telt Szer kesz tő ség!
Né hány meg jegy zést sze ret nék ten ni Gre ger sen-La bos sa György nek az
Evan gé li kus Élet már ci us 24-i szá má ban meg je lent, a ma gyar or szá gi né me -
tek ki te le pí té sé ről szó ló cik ké hez („A sváb ság egy ba tyu val jött ide, egy ba -
tyu val is men jen”, 5. o.).                  

El ső ren den sze ret ném fel hív ni Nagy tisz te le tű Úr fi gyel mét ar ra, hogy le -
het tek – nyil ván vol tak is – az ak ko ri ma gyar kor mány ban, akik egyet ér tet -
tek a ki te le pí tés sel (s eb ben a Volks bund kel tet te gyű lö let nek bi zo nyo san nagy
ré sze volt), de leg jobb tu dá som sze rint ma gá ra a tény re nem zet kö zi egyez -
mény kö te lez te a ma gyar kor mányt – nem sa ját öt let ből tet ték, amit tet tek.
(Leg alább más bű nét ne ve gyük ma gunk ra – van sa já tunk is elég…)

A má sik do log, ame lyet igen-igen ne hez mé nye zek a cikk ben (és ez zel nem
va gyok egye dül): a „Schwä bis che Tür kei” név hasz ná la ta Tol na-Ba ra nyá ra.

Mint Nagy tisz te le tű Úr a ma gyar tör té ne lem ből bi zo nyá ra jól tud ja, mi a száz -
öt ven év alatt sem vol tunk „Tür kei”, az az Tö rök or szág, csak hó dolt sá gi te rü let.
Ami kor Má ria Te ré zia és II. Jó zsef a né me tek be te le pí té sét vé gez te, már az sem
vol tunk. „Sváb Tö rök or szág” ho nunk ban so sem lé te zett. Ezt a meg szé gye ní -
tő és ha mis fo gal mat egy bé kés csa bai, We id le in Jo hann ne vű, a har min cas évek -
ben erő sen hit le ris ta be ál lí tott sá gú em ber „hoz ta vi lág ra”. 1967 óta élt kint Né -
met or szág ban, de köny ve e té má ról és ez zel a cím mel 1958-ban je lent meg oda -
kinn. Mind ezt dr. Kol ta Lász ló né hai bony há di hely tör té nész től tu dom. 

Kinn élő, né met gyö ke rű ro ko na ink ha za jő ve fel há bo rod va mond ták el, hogy
ezt a ki fe je zést hasz nál ják a né me tek – „hogy mit ki nem ta lál nak!”. Saj nos a tör -
té nel mün ket nem vagy hi á nyo san is me rő em be rek hasz nál ják itt hon is. Ké rem,
a ma ga esz kö ze i vel küzd jön el le ne, mint min den tör té ne lem ha mi sí tás el len!

Tisz te let tel:
Dr. Si mor FE rEnc né (Sik lós)

vá lasz dr. Si mor fe renc né ol va sói le ve lé re
Ked ves ol va sónk nak sze ret ném meg kö szön ni le ve lét és cik kem hez fű zött ész -
re vé te le it.

A le ír tak kal kap cso lat ban jel zem: ter mé sze te sen a va ló ság nak meg fe lel, hogy
a há bo rú után nem zet kö zi egyez mény ír ta elő (1945. ja nu ár 20-án a Ma gyar Ide -
ig le nes Kor mány ál tal meg kö tött fegy ver szü ne ti egyez mény) a né met ál lam -
pol gá rok in ter ná lá sát. „En nek nyo mán szü le tett meg feb ru ár vé gén a 302/1945.
M. E. sz. ren de let, mely ki mond ta, hogy »az or szág te rü le tén tar tóz ko dó min -
den né met ál lam pol gárt in ter nál ni kell, ki vé ve Né met or szág zsi dó nem ze ti sé -
gű la ko sa it«. A ma gyar or szá gi né me tek kö zül vi szont csak azok let tek né met
ál lam pol gá rok, akik 1942–1943 fo lya mán ön ként lép tek be né met fegy ve res ala -
ku lat ba” – ol vas suk Mar c hut Ré ka ki tű nő ta nul má nyá ban (A ma gyar or szá gi
né me tek in ter ná lá sa) a Ru bi con tör té nel mi ma ga zin 2012/11. szá má ban. 

A cikk ből vi lá go san ki de rül, hogy a jo gi ala pot az in ter ná lá sok hoz, a kény -
szer mun ká hoz és a meg bé lyeg zés hez a 81/1945. M. E. sz., nép bí rás ko dás ról
szó ló ren de let ad ta, amely – is mét az említett tanulmányt idéz ve – „há bo -
rús bű nös nek nyil vá ní tot ta azt, aki ma gyar ál lam pol gár ként né met fegy ve -
res vagy biz ton sá gi szol gá lat ba lé pett. A mi nisz ter el nö ki ren de le tet azon ban
igen tá gan és ön ké nye sen ér tel mez ték, ami te ret nyi tott a fék te len ül dö zés -
nek, meg bé lyeg zés nek és a kol lek tív bű nös ség el ve ér vé nye sí té sé nek…”

En nek alap ján te hát tör té nel mi tény, hogy töb bek kö zött a né met ki sebb -
sé get is tá ma dó ag resszív po li ti ka, amely ké sőbb to tá lis dik ta tú rá ban tel je -
se dett ki, a né pi de mok ra ti kus rend ki épí té sé nek ré sze volt. Ér de mes ko ra -
be li bal ol da li hor dó szó no kok be szé de it és po li ti kai nyi lat ko za ta it ol vas ni! A
sztá li nis ta prog ram, mi sze rint csak va gon kér dés egyes né pek, ki sebb sé gek
sor sa, füg get le nül nem zet kö zi egyez mé nyek től, köz vet le nül a há bo rú be fe -
je zé se után kí mé let len fo lya ma to kat in dí tott el Ma gyar or szá gon.

Ked ves ol va sónk má sik ész re vé te lé vel kap cso lat ban sze ret ném meg je gyez -
ni, hogy cik kem ben én nem tér tem ki a Schwä bis che Tür kei ki fe je zés po zi -
tív vagy ne ga tív je len té sé re és ere de té re. A le vél író já nak fi gye lem re mél tó
so ra it tu do má sul vé ve és ak cep tál va sze ret ném még is meg je gyez ni, hogy füg -
get le nül eme el ne ve zés ere de té től, úgy tű nik, hogy a kor ral és a té má val fog -
lal ko zó tör té né szek ta nul má nya i ban és tu do má nyos ki ad vá nyok ban min den -
fé le pe jo ra tív tar ta lom nél kül e meg je lö lés el ter jedt.

A ki egé szí tést ol va só ink ne vé ben is kö szö nöm, és re mé lem, hogy írá som -
mal ere de ti cé lo mat el ér tem: igye kez tem a Ma gyar Par la ment pél da mu ta -
tó dön té sé ről hírt ad ni és teo ló gi ai szem pont ból a kol lek tív bű nös ség el vé -
nek hely te len sé gét ki fej te ni, füg get le nül at tól, hogy ez mely nép cso por tot hol
és mi kor súj tot ta vagy sújt ja nap ja ink ban is.

GrE gEr sEn-La bos sa György

* * *

Le gyen sza bad tisz telt ol va sónk fi gyel mé be aján la nom e té má ban egy könnyen
hoz zá fér he tő má sik írást is: Rutsch Nó ra A né met ség el űzé se cí mű dol go za ta
ugyan csak a Ru bi con 2012/11. szá má ban je lent meg. Eb ben ol vas hat juk a kö -
vet ke zőt: „A len gyel-, cseh- és ma gyar or szá gi né met ség ki te le pí té sé nek gon do -
la ta nem az 1945-ös pots da mi kon fe ren ci án fo gal ma zó dott meg elő ször […]. 
A ma gyar or szá gi pár tok már 1945 ta va szán tár gyal tak a ki te le pí tés le he tő sé -
gé ről, sőt a brit és a szov jet kor mány vé le mé nye után is ér dek lő dött Gyön gyö -
si Já nos kül ügy mi ni szer, majd jú li us ban a SZEB-nek [Szö vet sé ges El len őr ző
Bi zott ság] írt le vél ben kér te, hogy »szí ves ked jék elő se gí te ni, hogy ezek a svá -
bok Ma gyar or szág te rü le té ről Né met or szág te rü le té re te le pít tes se nek ki«.” 

A Schwä bis che Tür kei meg ne ve zés ről pe dig ta lán ér de mes el mon da ni azt is,
hogy ön ál ló szó cik ket ka pott az öt kö te tes, 1977 és 1982 kö zött az Aka dé mi ai Ki -
adó nál Ort utay Gyu la fő szer kesz té sé ben meg je lent Ma gyar nép raj zi le xi kon ban
(„A Schwä bis che Tür kei ki fe je zést a 19. sz. el ső fe lé ben kezd ték a mo.-i né met nyelv -
ben hasz nál ni” – ol vas hat juk ben ne). Ér de kes, hogy ezt „a meg szé gye ní tő és ha -
mis fo gal mat” nem átall ja hasz nál ni a ma gyar or szá gi né me tek tér ké pé nek el -
ké szí tő je, Sa si At ti la tér ké pész sem a ma gyar or szá gi né met hely ne vek ről szól va:
„Az el ső és leg na gyobb cso port a né me tek ál tal la kott te le pü lé sek ne vei. Ezek lé -
nye gé ben a ha gyo má nyo san né met nem ze ti sé gű te rü le tek re (el ső sor ban Dél-Du -
nán túl, az ún. Schwä bis che Tür kei) jel lem zők, és a né met el ne ve zé sek zö me itt
egy a ma gyar te le pü lés név alap ján ki ala kult né met nyelv já rá si for ma.” (Sa si At -
ti la ta nul má nya A ma gyar or szá gi né me tek tér ké pe cím mel a Ba rát ság fo lyó irat
2004/6. szá má ban je lent meg.)

g Dob so nyi Sán dor ol va só szer kesz tő

b „Azéletaz,amiértérdemesés
kellisküzdenünk!”–idézteid.
dr.BéresJózsef szavaitBéresKlá-
ra, ahúszévesBéresAlapítvány
elnökeadaganatosgyermekek
megsegítésére rendezett jóté-
konyságiestkezdetén,melynek
főszereplőjeMagyarországtánc-
művészeti életének egyik leg-
rangosabbtársulata,aCsillagsze-
műtáncegyüttes volt.Anagysi-
kerűestteljesbevételétaTűzol-
tóutcaigyermekklinikaújinten-
zívosztályánakkorszerűfelsze-
reléséreajánlottákfel.Errőlaz
adományozásiokiratotdr.Szabó
Andrásprofesszor,aklinikaigaz-
gatójavetteátBéresKlárától.

g PE tő Zsu zsa fel vé te le

élet men tő mű Sz e rek a tűz ol tó U t C ai g yer mek k li ni k á nak

Jó té kony sá gi est tel ün ne pelt 
a húsz éves Bé res Ala pít vány

Bu da pes ti ki rán du lás
A Te het ség hi dak Pro jekt iro da a TÁM OP 3.4.5-12-2012-
0001 Te het ség hi dak prog ram ke re té ben fel hí vást tett köz -
zé ma gyar or szá gi akk re di tált és akk re di tált ki vá ló Te het -
ség pon tok szá má ra. A pá lyá zat cél ja, hogy tan órán kí vüli
te het ség se gí tő prog ra mok kal fej lessze a Te het ség pont -
nál ta nu ló di á kok, pe da gó gu sa ik, il let ve a di á kok
szü lei kö zötti kap cso lat rend szert. Ezen a
pá lyá za ton a szar vasi Ben ka Gyu la Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko la szín ját szó te -
het ség mű he lye két na pos ta nul má nyi
ki rán du lást nyert Bu da pest re. 

A kis csa pat (har minc nyolc gyer -
mek, két pe da gó gus és tíz szü lő)
áp ri lis 20-án, in téz mé nyünk kul tu -
rá lis gá la mű so ra után in dult el a fő -
vá ros ba. 

Prog ra munk el ső hely szí ne a Ci ta -
del la volt. Meg cso dál hat tuk Bu da pest
ki vi lá gí tott pa no rá má ját, a hi da kat, a
gyö nyö rű épü le te ket, temp lo mo kat ez út tal
nem min den na pi pers pek tí vá ból. Ez után el fog -
lal tuk szál lásun kat a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
kol lé gi u má ban, a Ró zsák te rén. Az épü let han gu la ta (ahogy
egyik anyu kánk meg fo gal maz ta) kép ze let ben vissza re pí tett
ben nün ket az Abi gél le ány kol lé gi u má ba.

Más nap Pest szent lő rin cen evan gé li kus is ten tisz te le ten
vet tünk részt. Sze re tet tel várt ben nün ket Győ ri Gá bor es -
pe res úr és Ko rá nyi And rás lel kész úr. Gyer me ke ink tar -
tal mas szol gá lat tal ké szül tek. Olyan sze re tet ben volt ré -
szünk, hogy ez a dél előtt min den ki nek nagy lel ki fel töl tő -

dést adott. (Ez úton sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Lá -
zár Zsolt es pe res úr nak is, aki ezt a prog ra mot meg szer -
vez te szá munk ra.)

Az is ten tisz te let után drá ma fog lal ko zást tar tot tak ne künk.
A té ma és a fel ada tok, éne kek kap cso lód tak Dá vid ki rály tör -
té ne té hez, éle té hez. A fog lal ko zás ba be kap cso lód tak pes ti

di á kok is, így iz gal ma sabb volt a já ték. A vi szont lá -
tás re mé nyé ben kö szön tünk el a ked ves gyü -

le ke zet től.
A kol lé gi um tár sal gó já ban fel fe dez -

tünk egy szín pa dot, mely nek na gyon
meg örül tünk, hi szen ké szü lünk a
má jus 12-i ala pít vá nyi elő adá sunk -
ra. Két órás in ten zív pró bát tar tot -
tunk a hely szí nen.

El ér ke zett a szín ház lá to ga tás ide -
je. A pá lyá zat szín ház je gyek vá sár lá -

sá ra is adott le he tő sé get, így meg
tud tuk néz ni a Ma dách Szín ház ban a Jó -

zsef és a szí nes, szé les vász nú álom ka bát
cí mű mu si calt. 

A szín ház pa ti ná ja, han gu la ta már meg ala poz -
ta a részt  ve vő gyer me kek és fel nőt tek ked vét, ame lyet

az elő adás még fo ko zott. A le nyű gö ző dísz le tek, a jel me zek,
a szín pa di moz gás, tánc, a da rab hu mo ra, az ének han gok
olyan él ményt ad tak, me lyet so ha nem fo gunk el fe led ni. Leg -
ke vés bé azok a gye re kek, akik – a mai ne héz anya gi hely -
zet ben – ilyen él mé nyek kel nem gaz da god tak vol na, ha két -
na pos ki rán du lá sunk tel jes költ sé gét nem fi ze ti ki ré szük -
re a pá lyá za tot ki író Te het ség hi dak prog ram.

g Hi mEr né Du ló Eri ka pe da gó gus (Szar vas)

Bé res Klá ra, a Bé res Ala pít vány el nö ke jel ké pe sen át ad ja az ado mányt dr.
Sza bó And rás pro fesszor nak, a Tűz ol tó ut cai gyer mek kli ni ka igaz ga tó já nak
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VASÁRNAP

8.00/CivilRádió(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.00/ARD1(német)
Evangélikus istentisztelet
A Kirchentag záró
istentiszteletének közvetítése
a hamburgi Stadtparkból
10.55/M1
Evangélikus magazin
20.55/DunaTv
Liliomfi
(magyar játékfilm, 1954) (106’)

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/DunaTv
Isten kezében
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Bach: Singet dem Herrn 
ein neues Lied – BWV 225
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus 
egyház félórája
19.53/Kossuthrádió
Harmatos zöld fűben
Móra Ferenc meséjének
rádióváltozata
21.04/Kossuthrádió
Belépő (kulturális magazin)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

19.35/Bartókrádió
Közvetítés 
a barcelonai Auditóriumból
Pablo Casals: 
A jászol – oratórium
19.50/DunaTv
Margarétás dal
(magyar tévéfilmsorozat)
20.00/CorvinusRadió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.15/DunaTv
Genova
(angol játékfilm, 2008) (90’)
22.03/Petőfirádió
Akusztik
A Mrs. Columbo koncertje
az MR 8-as stúdiójában
2.30/Tv2
Az ember, aki nappal aludt
(magyar akciófilm, 2003) (103’)

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
13.35/Bartókrádió
Az Affetti Musicali hangversenye
Alessandro Scarlatti: 
Tu nei quella chi al nome –
kantáta
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Jean-Luc Moreau 
francia műfordító
18.30/M1
Maradj talpon!
(műveltségi vetélkedő)
19.55/DunaWorld
Vasfüggöny – Színház 
a Váci Fegyház és Börtönben
(magyar dokumentumfilm)
21.15/DunaTv
Pacsirták cérnaszálon
(csehszlovák játékfilm, 1961) (90’)

CSÜTÖRTÖK

9.05/DunaWorld
Magyar elsők
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Az első magyar mentőszolgálat
9.20/DunaTv
Elfeledett magyar irodalom
Takaró Mihály műsora
12.05/Bartókrádió
Tokody Ilona a pódiumon
14.05/Kossuthrádió
Arcvonások
Gyulay Zsolt kajakos
15.40/DunaTv
Az első harapás – 
Az alma kultúrtörténete
(osztrák ismeretterjesztő film)
21.15/DunaTv
Nápolyt látni és...
(magyar játékfilm, 1972) (80’)
23.00/Bartókrádió
Ars nova
Reger: Változatok és fúga 
egy Telemann-témára

PÉNTEK

5.20/M1
Hajnali gondolatok
11.07/Kossuthrádió
A Hely (riportműsor)
11.25/AgnusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
18.15/M2
Magyar népmesék
19.45/DunaTv
Őszi versenyek
(magyar tévéfilm, 1976)
20.15/M1
Legenda (zenés show-műsor)
21.00/HBO
A város alatt
(lengyel filmdráma, 2011) (136’)
22.00/Bartókrádió
Celluloidák – 
a legjobb filmzenék
A magyar hangosfilmgyártás
hajnala

SZOMBAT

7.55/DunaTv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A Rákócziak földjén
8.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.30/M1
Kajak-kenu világkupa
Élő közvetítés Szegedről
19.35/Bartókrádió
Beethoven+
22.05/M1
Az álomnő
(amerikai–angol–német
filmvígjáték, 2007) (89’)
23.40/M1
Budapest Bár
(magyar koncertfilm)

VASÁRNAP

9.30/MezzoTv
Bach: Máté-passió
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.50/M1
A Biblia a magyar
képzőművészetben
12.00/Kossuthrádió
Déli harangszó a soltvadkerti
evangélikus templomból
12.05/Bartókrádió
Bravissimo!
Bach: Húsvéti oratórium –
BWV 249
19.35/Bartókrádió
A Svéd Rádió Ének- és
Zenekarának hangversenye
Berlioz: Krisztus
gyermekkora – oratórium
0.50/M1
MüpArt-koncertek
Herczku Ágnes koncertje 
a Művészetek Palotájában

VASáRnApTÓL VASáRnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 5-étől május 12-éig

va sár nap (má jus 5.)
A nap ne men jen le a ti ha ra go tok kal. Ef 4,26b (Zsolt 4,5a; Jn 16,23b–28/29–
32/33; 1Tim 2,1–6a; Zsolt 1) Aki ha rag gal fek szik, nagy va ló szí nű ség gel ha -
rag gal is kel. Az új nap min dig a meg elő ző es té vel ve szi kez de tét. A meg bo -
csá tás hoz ket ten kel lünk. A konflik tu sok nem ol dód nak meg „csak úgy”, ma -
guk tól. A fe le dés sem gyógy ír. Ott és ak kor, he lyü kön kell ke zel nünk prob -
lé má in kat. Eh hez pe dig hit re és bá tor ság ra van szük ség.

Hét fő (má jus 6.)
Vesz te ge tés re szánt aján dé kot ne fo gadj el, mert az ilyen aján dék vak ká te -
szi a vi lá go san lá tó kat, és az igaz be szé det is el csa var ja. 2Móz 23,8 (Tit 2,11–
12; 1Kir 3,5–15; Péld 29,1–18) A ke resz tyén ség nem hagy kis ka pu kat. Egy sze -
rű en nin csen szük sé ge rá. Rá döb ben, hogy nincs töb bé sem mi a vi lá gon, ami
Krisz tus sze re te té vel fel ér. Sem mi, ami ért akár pil la na tok ra is fél re néz ne, és
meg fe led kez het ne ar ról, ami re az igaz ság vagy még pon to sab ban: a va ló ság
kö te le zi. Krisz tus áron vett meg min ket. Éle tünk nem el adó töb bé.

kedd (má jus 7.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Nem min den ki megy be a mennyek or szá gá ba, aki ezt
mond ja ne kem: Uram, Uram, ha nem csak az, aki cse lek szi az én mennyei Atyám
aka ra tát.” Mt 7,21 (Józs 1,8a; 2Móz 17,8–13; Péld 30,1–19) Gyak ran meg tör -
té nik, hogy ha va la mit elég gyak ran és elég ha tá ro zot tan mon do ga tunk, vé -
gül ma gunk is el hisszük. De ez csak af fé le szó má gia. Az Úr ar ra fi gyel mez -
tet, hogy ez nem lesz elég. Ne le gye nek il lú zi ó ink. Azok, akik hit ben jár nak,
mennyei pol gá rok már most – per sze tel jes sé gé ben még nem. De már elő -
vé te lez het jük a mennyei, vagy is Is ten-kö ze li lét szám ta lan ál dá sát, az oda tar -
to zást. Mi a mennyei Atya aka ra ta? A mi üd vös sé günk, hit ál tal.

Szer da (má jus 8.)
Az ökör is me ri gaz dá ját, a sza már is urá nak jász lát, de Iz rá el nem is mer, né -
pem nem ért meg en gem. Ézs 1,3 (Ef 5,17; Lk 11,1–4; Péld 31,1–8) Le lep le ző
ki je len tés: az em ber at tól ér zi ma gát nagy nak és ret tent he tet len nek, hogy azt
kép ze li, a ma ga ura. Hogy ez mennyi re ok ta lan, azt a pró fé ta na gyon is jó
hu mor ral dör gö li az or runk alá. Vagy is ép pen a hit és en ge del mes ség kér -
dé sé ben előz meg ben nün ket két ok ta lan nak tar tott ál lat… Lu ther pe dig egye -
ne sen a ló hoz ha son lít ja az em bert, aki nek min dig van lo va sa. Vagy Is ten,
vagy a sá tán. De min dig ma ga dön ti el, hogy ki ül a há tán. 

Csü tör tök (má jus 9.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Jobb nek tek, ha én el me gyek; mert ha nem me gyek
el, a Párt fo gó nem jön el hoz zá tok, ha pe dig el me gyek, el kül döm őt hoz zá tok.”
Jn 16,7 ( Jer 32,39; Lk 24,/44–49/50–53; Ap Csel 1,3–4/5–7/8–11; Zsolt 47) Az -
zal, hogy az Ige test té lett, min den meg vál to zott. A ko ráb ban el ér he tet len -
nek tű nő Is ten ből meg is mer he tő Atya, a meg fog ha tat lan Szent lé lek ből sze -
mé lyes Párt fo gó lett. Azért, hogy kö zel ke rül hes sen hoz zánk, akik ön ma gunk -
ban nem va gyunk elég erő sek és tisz ták, hogy el jut has sunk Is ten or szá gá -
ba. Az Ige test té vá lá sá val új egy sé get te remt a Szent lé lek ál tal, aki össze köt
min ket, eggyé és tel jes sé tesz, fel ké szí tet té az örök élet re.

pén tek (má jus 10.)
Hit ál tal ért jük meg, hogy a vi lá go kat Is ten sza va al kot ta, úgy hogy a nem lát -
ha tók ból állt elő a lát ha tó. Zsid 11,3 (Jer 10,12; Jn 18,33–38; Ap Csel 1,1–4) A
hit min dig meg elő zi a tu do mányt. Aho vá a ku ta tók las san ként, a tu do mány
és tech ni ka se gít sé gé vel – nem egy szer – döb ben ten el jut nak, azt Is ten már
ré gen meg hagy ta ne künk a Szent írás ban. Vál lal ta, hogy mi ér tünk a ki mond -
ha tat lant is sza vak ba zár ja. Hogy min dent tisz tán lás sunk, fél re ért he tet le -
nül. Ah hoz pe dig, hogy amit lá tunk és hal lunk, an nak okát is ért sük, el en -
ged he tet len az Is ten be ve tett hit.

Szom bat (má jus 11.)
Or szág, or szág, or szág! Hall gass az Úr sza vá ra! Jer 22,29 (Kol 3,16a; Ef 6,18–
20/21–22/23–24; Ap Csel 1,15–26) Él tünk dik ta tú rá ban és ta lán de mok rá ci -
á ban. De a „te ok rá ci át”, vagy is Is ten ki rály sá gát, ural mát még nem pró bál -
tuk. Meg va ló su lá sát nem e vi lág ra vár juk, de egyé ni éle tünk ben már most
ki tel je sed het, és a tár sa da lom ra is hat hat. Eb ben rej lik min den or szág meg -
ma ra dá sá nak, talp ra ál lá sá nak, fej lő dé sé nek ga ran ci á ja. 
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Új nap – új kegyelem
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meg hí vó női hét vé gé re
A Női Misszi ói Szol gá lat Is ten or -
szá ga ben nünk össze fog la ló cím -
mel női hét vé gét szer vez jú ni us
6–9. kö zött (csü tör tök es té től va -
sár nap dé lig) Rév fü lö pön, az Or -
dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont ban. Min den ér dek lő dő
je lent ke zé sét sze re tet tel vár juk
má jus 14-ig a kö vet ke ző el ér he tő -
sé ge ken: MEE Női Misszió, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.; mar ta.pin -
ter@lu the ran.hu.

ju bi láns kon fir man du sa it vár ja 
a pest szent lő rin ci gyü le ke zet

A pest szent lő rin ci és a pest szent im rei ju bi láns kon fir man du sa in kat sze -
re tet tel hív juk má jus 19-én, pün kösd ün ne pén 10 óra kor kez dő dő úr va -
cso rás is ten tisz te le tünk re. Vár juk mind azok ér ke zé sét, je lent ke zé sét, akik
az 1933., 1938., 1943., 1948., 1953., 1958., 1963., 1968., 1973., 1978., 1983., 1988.,
1993., 1998., 2003., 2008. év ben kon fir mál tak temp lo munk ban vagy más -
hol, de je len leg gyü le ke ze tünk te rü le tén él nek. El ér he tő sé günk: 1183 Bu -
da pest, Kos suth tér 3. Tel.: 290-6408, mo bil: 20/824-2410.

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

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H i r d e t é s

HÍREK, HIRDETÉSEK
könyv vá sá rok má jus ban

A Lu ther Ki adó min den ér dek lő dőt sze re tet tel
vár köny ves pa vi lon já nál a XXI. Szent Ist ván
könyv hé ten (Bu da pest, Egye tem tér) má jus 13-
ától 18-áig 10 és 18 óra kö zött. Ezen kí vül idén
is részt ve szünk mind há rom egy ház ke rü let
misszi ói nap ján má jus 11-én.

Sa ját ki ad vá nya ink ra 15% ked vez ményt biz to -
sí tunk!

Sze ret nénk fel aján la ni gyü le ke ze te ink nek,
in téz mé nye ink nek és egyé ni vá sár ló ink nak az

elő ren de lés le he tő sé gét, hogy könyv ren de lé sü ket a hely szí nen pos ta költ -
ség nél kül át ve hes sék. Eh hez meg ren de lé se i ket leg ké sőbb má jus 6-ig küld -
jék el a ki ado@lu the ran.hu cím re. Szí ves ked je nek je lez ni, hogy me lyik
könyv vá sár ba ké rik a cso ma got, és hogy kész pénz zel vagy át uta lás sal kí -
ván nak-e fi zet ni. 

Át uta lá sos szám la ese tén 10%, kész pén zes fi ze tés ese tén 15% ked vez -
ményt adunk. A könyv vá sá rok ban csak kész pén zes szám lát áll mó dunk -
ban ki ál lí ta ni!

Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518.
Köny ves bolt: 1/411-0385. Fax: 1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu,
web: www.lu ther ki ado.hu; http://www.fa ce book.com/Lu ther Ki ado


