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„Már az is el gon dol kod ta tó szá munk ra, hogy csak azo kat
tart ják nyil ván, akik va ló ban az egy ház hoz tar toz nak. 
Így ugyan csak ti zen hét ezer olasz or szá gi evan gé li kus 
sze re pel a lajst rom ban, de ők va la mennyi en ak tív tag jai 
a ki csiny, ám in ten zív gyü le ke ze ti éle tet élő kö zös ség nek.”

Evangélikus zsinat Rómában f 4. oldal

„Evan gé li kus ként rég óta vágy tam rá, hogy egy szer 
a sa ját sze mem mel is lát has sam és sze mé lye sen 
át él hes sem a vi lág leg na gyobb evan gé li kus ta lál ko zó -
ját. El sőként a Kirchen tag mé re tei  döb ben tet tek meg.
Az egész vá ros ban min de nütt min den er ről szólt.”

Égtájoló f 3. oldal

Szomjazók sziklája f 2. oldal
India keresztény arca f 4. oldal
Az Ördög-árkon túl f 7. oldal
Legyetek jók, ha tudtok… f 7. oldal
Biztonság, biztonságpolitika f 10. oldal
Jobb későn, mint soha f 11. oldal

„Szól nom kell a költő hi té ről. 
Hi szen a leg töb bet er ről kér dez ték,
pro vo kál ták, és ő – szo ká sá hoz 
hí ven – min dig ked ve sen vá la szolt.
Pon to san és érc be vés ve.”

Weöres Sándor 100 f 5. oldal

A pe ro non ál lok, a vo na tot vá rom.
Mel let tem egy sze rel mes pár bú csúz -
ko dik. Hal lom, ahogy a nő ar ról be -
szél, mennyi re  fog ne ki a  fér fi hi á -
nyoz ni. A fér fi nyug tat gat ja: „De hi -
szen én min dig ve led va gyok, ak kor
is, amikor fi zi ka i lag nem va gyok je -
len. Ezt jó, ha meg jegy zed.” 
Ar ra  gon do lok,  va jon  egy  ilyen

mon dat  meg nyug tat-e  egy  sze rel -
 mes női szí vet. El hi szi-e a nő, amit a
fér fi mond, vagy ész le li-e an nak va -
ló ság tar tal mát, ami kor a má sik fi zi -
ka i lag nincs je len az éle té ben? Nem
in kább azt kel lett vol na mon da nia,
hogy akár hol va gyok, és te akár hol
vagy,  mi  min dig,  min den kép pen
össze tar to zunk? Ez job ban meg fe lel -
ne a ta pasz ta lat nak és a va ló ság nak. 
Fel öt lik ben nem egy kép a múlt ból.

Az a pil la nat, ami kor az egyik gyer -
me kem han go san üvöl tött, sírt, to -
por zé kolt, hogy ne hagy jam ma gá ra
az óvo dá ban, ne men jek el, in kább
ma rad jak ott, vagy leg jobb len ne, ha
őt is ma gam mal vin ném. Az óvo dá -
ba  szok ta tás  ne héz  nap jai  vol tak
ezek, ami kor nem is tu dom, me lyi -
künk szen ve dett job ban. Az együtt
töl tött há rom év után, ami kor szin -
te nem volt olyan óra, perc, hogy ne
let tünk vol na fo lya ma tos szim bi ó zis -
ban,  na gyon  ne héz  volt  el en ged ni
egy mást és hoz zá szok ni ah hoz, hogy
most már éle tünk ré sze lesz az óvo -

da, a töb bi kis gyer mek, az óvó né nik,
a na pon kén ti el vá lás.

Negy ven nap pal hús vét után Jé zus el -
tű nik a ta nít vá nyok sze me elől. A ta -
nít vá nyok fel nőtt fér fi ak, ott áll nak az
ég  fe lé  bá mul va,  der med ten.  Nem
hi á ba szól nak rá juk az an gya lok: „Ga -
li le i ai fér fi ak, mi ért áll tok itt az ég fe -
lé néz ve?” (Ap Csel 1,11) Az ég fe lé bá -
mu ló, Jé zust el tűn ni lá tó ta nít vá nyok
jo gos gon do la ta le he tett, hogy most mi
lesz, ho gyan to vább Jé zus nél kül.

Szá mom ra ez az ün nep a ta nít vá nyok
ma gá ra ha gya tott sá gá nak az ün ne pe.
Ugyan az a pil la nat, ami kor a vo nat
ki gör dül az ál lo más ról. A ke zek még
in te ge tés re  len dül nek,  az tán  a
messzi ség be bá mu ló nő csak az egy -
re ki seb bé vá ló jár mű vet lát ja, míg az
vég leg  el  nem  tű nik  a  ka nyar ban.
Ugyan az a pil la nat, ami kor a gyer me -
kem oda ta paszt ja a nó zi ját, az ar cát,
a sze mét, a ke zét az ab lak üveg re, és
bá mul ad dig, amíg én el nem tű nök
az óvo da ka pu já ban. Még vissza for -
du lok, a ke zem in te get, lá tom a gyer -
me kem sze mé ben a könnye ket. 
A ta nít vá nyok az ég fe lé bá mul nak,

és egy szer csak Jé zus tel je sen el tű nik
a sze mük elől. Et től kezd ve Jé zus már
sem mi lyen for má ban nem lát ha tó, de
még nem áradt ki a ta nít vá nyok ra a
Szent lé lek, hogy bá tor sá got ad jon ne -
kik kül de té sük tel je sí té sé re. Va ló já -

ban a ta nít vá nyok ezen a pon ton még
a fel adat tal sin cse nek tisz tá ban. 
A „már nem” és a „még nem” ket -

tős sé ge hat ja át az ér zé se i met. A ta -
nít vá nyok vi szont még nem tud ják,
hogy mi kö vet ke zik, csak ab ban az
ígé ret ben bíz hat nak, ame lyet Jé zus
adott ne kik, amely ar ról szól, hogy
erőt kap nak, ami kor el jön hoz zá juk
a Szent lé lek, és Jé zus ta núi lesz nek a
föld vég ső ha tá rá ig. 
Igénk a Ró mai le vél ből csu pa biz -

ta tás.  Épp  ar ról  szól,  hogy  nincs
ilyen, hogy „már nem”, vagy is an nak
el le né re, hogy Jé zus szem mel nem ér -
zé kel he tő, ve lünk van, akár mi tör té -
nik is. Nincs okunk fél ni, meg ijed ni
vagy  bár mi től  tar ta ni.  A  ta nít vá -
nyok nak  ezt  mond ta  Jé zus:  „…én
ve le tek va gyok min den na pon a vi lág
vé ge ze té ig.” (Mt 28,20b) 
Pál apos tol az ak ko ri gyü le ke ze tet,

Jé zus-kö ve tő ket az zal bá to rít ja, hogy
nem árt hat ne kik sem mi, mert ha Is -
ten ve lük van, ki le het el le nük. Az el -
ső  Jé zus-kö ve tők nek  nem  volt
könnyű hely ze tük, a ke resz tény ül dö -
zé sek ide jén na gyon is szük ség volt
ar ra a biz ta tás ra, hogy sem mi lyen ha -
ta lom, el len ség, ül dö zés nem ejt he ti
ki a min den ko ri ta nít ványt Is ten ke -
gyel mé ből. 
A da masz ku szi út előtt ma ga Pál

(Saul) is ül dö ző je volt a ke resz tény -
ség nek, de be kel lett lát nia, hogy az

evan gé li um  ter je dé se  nem  aka dá -
lyoz ha tó meg sem mi lyen esz köz zel.
A da masz ku szi út után pe dig Pál is
Is ten ha tal ma alatt ál ló em ber ré vá -
lik, aki ma ga is át éli azt, hogy bi zony
aki Jé zus Krisz tus ha lá lá ról és fel tá -
ma dá sá ról be szél, an nak óha tat la nul
tá mad nak el len sé gei, akik az el pusz -
tí tá sá ra tö re ked nek. 
Bib lia órá in kon épp az Apos to lok

cse le ke de te it ol vas suk. Meg le pő dünk
azon, hogy Pál mek ko ra el szánt ság -
gal és hő si es ség gel áll ki a zsi dók elé,
a hely tar tók elé vagy akár Ag rip pa ki -
rály elé is, és be szél Jé zus ról, a föl tá -
madt Úr ról. Su gár zik a le írá son ke -
resz tül is Pál nak az a bi zal ma, hogy
még a ha lál sem vá laszt hat ja el őt Is -
ten sze re te té től. 
Mi,  a  mai  Ma gyar or szá gon  élő

ke resz té nyek nem va gyunk ki té ve ül -
döz te tés nek.  Kis  kö zös sé günk ben
nem  győ zünk  elég szer  há lát  ad ni
azért,  hogy  Is ten nem pró bál meg
annyi ra  ben nün ket,  mint  Ist vánt,
Pált és a töb bi, az ókor ban élt ke resz -
tényt, mert nem tud juk, hogy mennyi
len ne és med dig tar ta na a mi ki tar -
tá sunk  a  meg pró bál ta tás  ide jén.
Ugyan ak kor ben nün ket is ér nek tá -
ma dá sok, oly kor on nan, ahon nan a
leg ke vés bé vár nánk. Sa ját csa lá dunk
egyes tag jai gú nyol nak, fi gu ráz nak ki,
vagy mon da nak  ró lunk  rosszat hi -
tünk mi att, vagy pró bál nak vissza tar -

ta ni  a  temp lom ba  já rás tól,  hi tünk
gya kor lá sá tól. 
Min dig nagy öröm szá mom ra, ha

tel jes csa lá do kat lá tok a temp lom ban,
mert ak kor az a re mény sé gem tá mad,
hogy  a hit nem  szét vá laszt,  ha nem
össze köt.  Krisz tus  nem  azért  halt
meg  ér tünk,  hogy  mi at ta  csa lá di
konflik tu sok tá mad ja nak, ha nem hogy
rá is mer jünk ar ra a sze re tet re, amellyel
min dent oda aján dé koz ne künk. 
Ha az a nő és az a fér fi a vas út ál lo -

má son iga zán sze ret te egy mást, ak kor
iga za van a fér fi nak, ak kor is a lánnyal
van, ha ki lo mé te rek vá laszt ják el őket.
Ahogy hi á ba nőt tek meg a gyer me ke -
im, és vá lunk el egy más tól akár he tek -
re is, mi is tud juk, hogy a sze re tet kap -
cso la tunk mi att sem mi nem sza kít hat
el ben nün ket egy más tól. Hát hogy ne
len ne még in kább így Is ten és a mi
kap cso la tunk kal!  Sem mi  és  sen ki
nem árt hat ne künk, mert Is ten irán -
tunk va ló sze re te té től sem mi el nem
tá vo lít hat ben nün ket. 

g Hei ne mann Il di kó

Imád koz zunk! Is te nünk, kö szön jük,
hogy sze retsz min ket, és Jé zus ban
azt ígér ted ne künk, hogy so ha sem kell
azt érez nünk, hogy el ha gyot tak va -
gyunk, mert át él het jük, hogy ve lünk
vagy min den kor és min den hol.

Menn Y Be Me ne TeL ün ne pe – RÓM 8,31–34

HaIstenvelünk…
Az ünne p ig éje

Má jus el se je. Erős szél Ham burg -
ban.  Lan dungsb rüc ken  met ró -
meg ál ló.  Óri ási  ha jók,  ha tal mas

kon té ne rek és a fod ro zó dó El ba.
Tu ris ták száll nak ki-be – west-, il -
let ve  os teu ró pa i ság ból  kö vet ke -

ző en – zász lók kal dí szí tett monst -
rum ba vagy csöpp lé lek vesz tő be.
A 34. Kirchen tag ra lá to ga tó nak el -
len ben a ví zi köz le ke dés hez sem
kell  je gyet  vál ta nia,  meg te szi  a
re giszt rá ci ó nál ka pott kár tyá ja.

* * *

Majd száz húsz ezer részt ve vő az idei
evan gé li kus  egy há zi  na po kon.  A
Han za-vá ros sze les ro man ti ká ja át-
meg át fúj a tö me gen, össze bor zol ja
a fri zu rá kat, te ker ge ti a Kirchen tag-
sho pos  szél mal mo kat,  föl la poz za
itt-ott a hat száz ol da las prog ram fü -
ze tet, és la zít fe szí tő sű rű sé gén. 

Kirchentagavilágkapujában
b A 34. né met or szá gi evan gé li kus egy há zi na pok nak má jus 1. és 5.

kö zött – a Kirchentag tör té ne té ben im már ne gye dik al ka lom mal
– az észa ki ki kö tő vá ros, Ham burg adott ott hont. A ven dég lá tó
az Észak-né met or szá gi Evan gé li kus Egy ház volt. A Kirchen tag
több év ti ze des tra dí ci ó ja a né met pro tes tan tiz mus nak. A két éven -
te meg ren de zett sok szí nű prog ram so ro zat cél ja az egy ház meg -
újí tá sa, a ke resz tény ér té kek köz ve tí té se, va la mint pár be széd kez -
de mé nye zé se ak tu á lis eti kai, tár sa dal mi, gaz da sá gi kér dé sek ben.
A nagy sza bá sú ren dez vény min dig igye ke zett a ke resz tény ség szel -
le mi-lel ki kin cse it meg őriz ve és fel mu tat va a kül vi lág fe lé is nyit -
ni. Idén épp a né met aj ka kon „a vi lág ka pu ja ként” em le ge tett vá -
ros ban…

f Folytatás a 8–9. oldalon
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Halld meg, Uram, hí vó han go mat!
Szom ja zom!  Mind  szom ja zunk!
Nincs vi zünk, vé ge lát ha tat lan a si -
va tag. For ró szél fúj ja ar cunk ba a ho -
mo kot. Csak ván dor lunk évek, év -
ti ze dek  óta.  Lá bunk,  izom za tunk
már tel je sen meg szok ta és fel vet te
lép te ink  rit mu sát,  ta lán  még  ál -
munk ban  is me gyünk,  egy re  csak
me gyünk. 
Nem tud juk, med dig tart ez még.

Nem tud juk, mi ért kell si va ta gi ván -
do rok ként  él nünk,  és  mi ért  nem
ta lá lunk ha za. Min den új nap küz -
de lem az éle tért. Egy korty ví zért, ár -
nyé kos oá zi sért, re ményt adó szó ért,
egy kis ké nye le mért. Küz de lem ván -
dor lá sunk ér tel mé ért. Te, aki ígé re -
tet tet tél ar ra, hogy ve lünk mész az
úton, és be ve zetsz a jó föld re, tá gas
ott ho nunk ba,  halld  meg,  Urunk,
hí vó han gun kat! Szom ja zunk!
Mir jám, a pró fé ta nő itt halt meg

a pusz tá ban. Ő, aki a ten ger part ján
győ zel mi éne ket zen gett ne ked, s aki
egy kor fél tőn őriz te öccsét, a ki csi
Mó zest a Ní lus part ján, és meg men -
tet te őt a pusz tu lás tól, itt, eb ben a
ki et len si va tag ban fe jez te be az éle -
tét. A pusz ta lett a sír já vá, szom ja -
zó né pe kö ré ben te met ték el. Mi pe -
dig  itt  ál lunk,  víz re  vá runk, mert
még élünk, és él ni sze ret nénk. Halld
meg té ged hí vó han gun kat!
Ne ked van ha tal mad ar ra, hogy

éle tet adj, hogy vi zet fa kassz ne künk.
A te sza vad ra  fel tör nek a mély ség
for rá sai,  a  te  sza vad ra  könnyez ni
kezd a szik la is. A te sza vad ra meg -
vál to zik a si va tag. 
Lá tod gyön ge sé gün ket, bi zony ta -

lan sá gun kat.  Tu dod,  hogy mi lyen
ne héz együtt él ni ki szol gál ta tott sá -
gunk kal, új ra és új ra ránk tö rő re -
mény te len sé günk kel, és mi lyen ne -
héz egy re csak vár ni, men ni, meg -

áll ni, új ra el in dul ni. Te tu dod, mi lyen
ke gyet le nül ne héz bíz ni ab ban, hogy
mind ez  egy szer  jobb  le het…  Hát
tégy jót ve lünk, tégy cso dát! Hall gass
meg ben nün ket!
A bib li ai ha gyo mány ar ról ta nús -

ko dik, hogy a ki vo nu lás után a Sí nai-
hegy  fe lé  kö ze le dő  nép  már  át élt
egy szer egy víz fa kasz tás él ményt. A
ván do rok már  meg is mer ték  Is ten
élet adó ha tal mát és gon dos ko dá sát.
Tud ják, hogy őt meg le het szó lí ta ni,
hogy hoz zá for dul hat nak, mert ő tud
se gí te ni. Ő egye dül ké pes se gí te ni.
Va ló já ban ez ma ga a cso da.
Mó zes és Áron meg áll a sá tor nál,

és le bo rul nak Is ten szí ne előtt. Köz -
ben já rók ként vi szik a Ma gas sá gos
elé  a  szom ja zók  vá gyát. Mind azt,
ami re most a leg na gyobb szük sé gük
van. És vár nak az út mu ta tás ra: va -
jon mit kell majd ten ni ük? 
Mó zes és Áron vál lát nagy fe le lős -

ség nyom ja: ne kik kell a lát ha tat lan
Is ten  va ló sá gát  egé szen  kö ze li vé,
kéz zel fog ha tó vá ten ni – sza va i kon,
tet te i ken ke resz tül. Ne kik ada tott az
a fel adat, hogy az ő ha tal mát cso dák -
kal,  je lek kel  ér zé kel tes sék,  és  ta -
nús kod ja nak ar ról, hogy Is ten meg -
sza ba dít,  éle tet  hoz,  re ményt  ad.
Együtt  ván do rol nak  né pük kel,
ugyan azo kat a ne héz sé ge ket szen ve -
dik  el,  ugyan azok  a  kö zös  él mé -
nye ik. Em be rek, aki ket gond vi se lő
ve ze tők ké  tett  a  nagy  ta lál ko zás.
Em be rek,  akik  osz toz nak  né pük
küz del me i ben, egész sor sá ban. 
Mó zes  föl eme li a bot ját. Rá üt a

szik la szirt re.  A  vá ra ko zás  fe szült
pil la na tai: min den ki lé leg zet-vissza -
fojt va fi gye li a kö vet. Az tán hir te len
fel bu zog, és egy re csak árad, pa tak -
ként árad a víz. 
Meg le pő, hogy a hé ber szö veg ben

az  Egyip tom ból  va ló  „ki ve ze tés”

sza va ugyan az, mint itt a víz fel fa -
kasz tá sáé.  Biz to san  nem  vé let le -
nül.  Ugyan az  az  éle tet  mun ká ló
ha ta lom vit te vég be mind két cso dát.
Aho gyan  egy kor  Is ten  ki ve zet te
né pét a szol ga ság há zá ból, úgy most
ki ve zet te szá muk ra a vi zet is a kő -
szik lá ból.
Egy re csak árad a víz, csil la pít ja

em ber  s  ál lat  szom ját.  Fel üdí ti  a
ván do ro kat,  le mos sa  ar cuk ról  a
port, meg tisz tít ja se be i ket, el mos sa
a két sé ge ket, a szo ron gást, a fé lel -
met. Árad a víz, ki mos sa, ki ve zeti
őket  a  ha rag  foj to ga tó  szo rí tá sá -
ból,  amely  per sze  so ha  sincs  ok
nél kül, de csak na gyon rit kán bír jó
ok kal. Árad a víz, és meg sze lí dí ti a
mér ges Mó zest is, akit el ra gad ha -
rag ja. Árad a víz, és ál dást hoz, éle -
tet. Meg mu tat ja a Szent je len lé tét,
érez te ti Is ten jó sá gát. 
Az tán évek, év szá za dok tel nek el.

Egy fá radt nép át kel a fo lyón, és ha -
zá ra  ta lál.  Meg ér kez nek  a  ta va szi
esők, az őszi esők. Lesz ve tés és ara -
tás.  Jön nek  per sze  olyan  évek  is,
ami kor csak szű kö sen jut ke nyér az
asz tal ra.  Oly kor  hi á ba  kém le lik  a
föld mű ve sek az eget. Jön nek ide gen
ha tal mak, nagy szo mo rú sá gok. Pusz -
tá vá  lesz  a  vá ros,  rom hal maz zá  a
temp lom.  Szám űze tés ben,  ide gen
fo lyók part ja i nál si ra tó ének hang ja
száll föl az el ve szí tett ha zá ért. 
Az tán egy szer csak fel hang zik a

pró fé ta  biz ta tá sa:  ne  fél je tek,  in -
dul ja tok! Le telt rab sá go tok. A pusz -
ta új ra ki zöl dül, tó vá lesz a dé li báb,
víz fa kad a szom jas föl dön. Új ra ott -
hon. Él nek, dol goz nak, re mél nek az
em be rek. Újabb szá za dok tel nek el. 
Vé gül el jön va la ki, aki meg áll a

pusz tai pró fé ta előtt, be le gá zol a fo -
lyó ba, és vál lal ja kül de té sét. Hall ja
a  szó za tot:  „Ez az én sze re tett Fi -

am…, reá hall gas sa tok!” (Mt 17,5)
El in dul, ván dor ként jár ja Jú dea út -
ja it, és él te tő vi zet ígér a szom ja zók -
nak. Sze re te te és ha tal ma nyo mán
élő víz  fo lya mai  tör nek  föl, éle tek
vál toz nak meg,  hi tek  újul nak,  re -
mény szü le tik. Míg vé gül a ke resz -
ten függ ve át éli ő is az egy ko ri si va -
ta gi ván do rok kín zó szom jú sá gát.
„Szom ja zom” (Jn 19,28) – mond ja,
és  ecet tel  ke vert  bort  nyúj ta nak
ne ki. De nincs vé ge, nem le he tett
vé ge  itt  a  tör té ne té nek.  Ő ma  is,
most is hív: „Jöjj! Aki szom ja zik, jöj -
jön! Aki akar ja, ve gye az élet vi zét
in gyen!” (Jel 22,17)
Az a víz, ame lyet ő ad ne künk, az

élet ma ga. Biz ton ság, tá masz, gyó -
gyu lás. Sza bad ság, len dü let, bá tor -
ság. Alá zat, re mény ség és út mu ta -
tás. Lé lek je len lét szol gá la ta ink ban,
őszin te ség a sza va ink ban, hű ség a
kap cso la ta ink ban, jó zan ság a dön -
té se ink ben. Az élő víz ál dás: a mai
nap ra és a hol na pok ra szó ló erő, Is -
ten je len va ló sze re te té nek érin té se.
Őt hív juk most, hogy kö ze lít sen,

hogy ki nyújt sa fe lénk a ke zét, és tá -
vo li ból kö ze li vé vál jon szá munk ra.
Őt  vár juk  most,  hogy  be tölt sön
mind az zal,  ami re  a  leg na gyobb
szük sé günk  van  –  ki nek-ki nek,
egyen ként. És nem ma ra dunk, so ha
nem ma ra dunk szom ja san.

g Dr. Var ga Gyön gyi

Imád koz zunk! Ál dott légy, Is te nünk,
hogy az élő víz fo lya mai árad nak, és
be töl töd hi á nya in kat. Ál dott légy,
hogy éle tet hoz tál, és rád szom jaz ha -
tunk min dig, új ra és új ra. Ál dott légy,
hogy mi is fel üdít he tünk má so kat jó
sza vak kal, sze re tet tel. Er re se gíts
ben nün ket! Ámen.
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Ami kor  ezt  a  cik ket  írom,  egy há -
zunk ban – re mény ség sze rint ak tí van
– ké szü lünk az ének lés, a ze ne va sár -
nap já ra. A va sár nap zsol tá rá nak fel -
szó lí tá sa: Can ta te, az az Éne kel je tek,
min den ki nek szól, akár mely te rü le -
ten te vé keny ke dik is az egy há zi szol -
gá lat ban.  Ezért  te het jük  fel  azt  a
kér dést is, hogy mi a hely zet egy egy -
há zi ok ta tá si in téz mény ben hit tan -
órai és egyéb ke re tek kö zött az egy -
ház ze nei ér té kek át adá sá val.
Ma gam  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  lel ké sze ként
há rom kü lön bö ző tí pu sú kép zés ben
– gim ná zi um, szak kö zép is ko la, sa já -
tos ne ve lé si igé nyű (SNI) ta nu lók osz -
tá lya – részt ve vő, 14–18 éves evan -
gé li kus  di á kok  kö zött  igyek szem
meg ta lál ni az ének ta ní tás le he tő sé -
ge it a hit tan órán és azon kí vül. Az in -
téz mé nye ink ben  ta nu ló  di á kok ra
néz ve kü lö nö sen fon tos fel ten ni azt
a kér dést, hogy hon nan jö vünk, és
ho vá me gyünk. 
Míg az el ső re sok fé le vá lasz szü let -

het, a má so dik kér dés re sze ret nénk
azt vá la szol ni, hogy utunk a gyü le ke -
ze ti kö zös ség fe lé ve zet. S ha pil la nat -
nyi lag ke vés bé lát szik is fon tos nak, e

vá lasz  össze füg gé sé ben  lé nye ges sé
vá lik, hogy vég zett di ák ja ink a lel ki
ott ho nu kat je len tő gyü le ke zet éle té -
be  az  éne kük  út ján  is  be  tud ja nak
kap cso lód ni. Így re mél he tő, hogy a
gyü le ke ze ti kö zös ség be va ló be kap -
cso ló dást  kí sé rő  sok  ide gen  elem
kö zött  az  ének  olyan  le het,  amely
meg szo kott sá ga ré vén se gí ti az in teg -
rá ló dást. Eb ben a te kin tet ben az in -
téz mé nye ink ben hit tant és éne ket ta -
ní tók szol gá la ta ha son ló a kon fir má -
ci ói ok ta tás so rán egy há zi éne ket ta -
ní tó lel ké szé hez, aki ez ál tal is se gíti
ta nít vá nya it ab ban, hogy a va sár na -
pi temp lo mi is ten tisz te let mi nél több
ele me  is me rős  le gyen  a  szá muk ra.
Ép pen ezért a hit tan órá nak is ter -

mé sze tes ré sze a már is mert ko rá lok
ének lé se és újak ta nu lá sa. Az éne kek
leg főbb for rá sa éne kes köny vünk, de
oly kor  sor ra  ke rül  egy-egy  if jú sá gi
ének vagy ká non is. Fon tos nak tar -
tom hang sú lyoz ni, hogy az ér té kes és
ke vés bé ér té kes – vagy egye ne sen ér -
ték te len – (egy ház)ze ne ha tá ra nem
a ré gi és az új, a ha gyo má nyos és a
mo dern  kö zött  hú zó dik.  Min den
kor szak ban  szü let tek  és  szü let nek
szín vo na las éne kek, így az ok ta tás ban
is meg kell ta lál ni a gyak ran éne kelt,

nép sze rű és a rit káb ban meg szó la ló,
ugyan ak kor íz lést ala kí tó éne kek ta -
ní tá sá nak he lyes ará nyát. 
Az a ta pasz ta la tom, hogy a di á kok

szá má ra – akik egy ben je len le gi vagy
re mény be li gyü le ke ze ti tag ja ink is –
nem az a lé nye ges, hogy elő ze te sen vé -
le ményt  mond ja nak  meg ta nu lan dó
éne kek ről,  vagy  mi nő sít se nek  szá -
muk ra  is me ret len  ér té ke ket.  Ezt  a
nyi tott sá got  kell  ki hasz nál ni  ak kor,
ami kor az egy ház ze ne kü lön bö ző kor -
sza ka i nak kin cse it is mer tet jük meg ve -
lük – le gyen az gre go ri án ének, evan -
gé li kus ko rál vagy mo dern dal. 
A dön tő eb ben a fo lya mat ban a lel -

kész, a ta nár sze mé lyi sé ge, az a meg -
bíz ha tó szak ér te lem, is me ret és meg -
győ ző dés, amely be lő le su gár zik, és
amely ked velt té te het ad dig is me ret -
len,  ide gen nek tű nő éne ke ket vagy
ze nét. Így van al ka lom a ha gyo má -
nyos ko rál ének lés mel lett gre go ri án
dal la mok meg ta nu lá sá ra, kö zös zsol -
tá ro zás ra és az eh hez kö tő dő gesz tu -
sok be gya kor lá sá ra, a li tur gia ré sze -
i nek meg is me ré sé re. 
Ter mé sze te sen  leg alább  ennyi re

fon tos a ta nár nyi tott sá ga is. Jó, ha
kész meg is mer ni a fi a tal ge ne rá ci ó hoz
kö zel ál ló ze nét, és ar ról úgy tud vé -
le ményt mon da ni, hogy nem a sza ka -
dé kot mé lyí ti a ked velt és a meg ta nu -
lan dó kö zött.
Az egy ház ze ne ér té ke i nek meg ta -

nu lá sá ban dön tő nek tar tom, hogy a
ta ní tá suk ne le gyen el szi ge telt je len -
ség az  in téz mény ben. A hit tan órai
ének ta ní tás épül jön rá az in téz mény

más al kal ma i nak re per to ár já ra, és ve -
zes sen  is  to vább  ezek re  az  al kal -
mak ra. An nál is in kább fon tos ez, hi -
szen ez zel azo kat is meg szó lít hat juk,
akik nem evan gé li ku sok, ha nem más
fe le ke ze tek  tag ja i ként  dol goz nak
vagy ta nul nak in téz mé nyünk ben. 
Ha  ter mé sze tes sé  vá lik,  hogy  a

min den na pi élet meg ha tá ro zó ele me
az ének lés, ak kor az evan gé li kus egy -
ház egye bek mel lett ének lő egy ház -
ként is be mu tat koz hat in téz mé nye -
in ke resz tül, s ez zel már to vább ad ta
egy na gyon fon tos ér té két. Le gyen szó
reg ge li áhí tat ról, tan év nyi tó és tan -
év zá ró is ten tisz te let ről, bal la gás ról,
di ák- és ta ná ri csen des nap ról, ta ná -
ri ér te kez let ről, min de nütt meg szó -
lal az ének, a ze ne. Így kör vo na la zó -
dik egy bi zo nyos ének kincs, ame lyet
egy részt mind annyi an is me rünk és
szí ve sen  hasz ná lunk,  más részt  ez
az ének anyag jel lem ző le het az adott
kö zös ség re,  an nak  ér ték köz ve tí tő,
ér ték te rem tő és íz lés for má ló tö rek -
vé sé re. 
Egé szen bi zo nyos, hogy az el ha tá -

ro zás tól a le he tő leg jobb meg va ló su -
lá sig sok ter ve zés re van szük ség, és
sok idő te lik el. A ta pasz ta la tom azt
mu tat ja, hogy még is meg éri a fá rad -
sá got, s ezért min den kép pen ér de -
mes az egy ház élet meg nyil vá nu lá sa -
i nak ezt a te rü le tét, az az az egy há zi
ze ne  gaz dag  tár há zát  is  gyü möl -
csöz tet ni a hit ta ná ri mun ká ban, ez -
ál tal az is ko lai élet ben.

g Dr. Wag ner Szi lárd
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Urunk,  aki  azt  ígér ted,  hogy  meg -
hall ga tod né ped ki ál tá sát, biz tass, bá -
to ríts és erő síts ben nün ket, hogy kö -
nyör gé sünk ked ves előt ted, és min dent
meg te szel éle tün kért és üd vös sé gün -
kért ké ré se in ken fe lül is.
Hoz zád  ki ál tunk,  Urunk,  a  vi lá -

gért. Em ber hez mél tó éle tért, táp lá ló
éle le mért, az ott hon me le gé ért, be fo -
ga dó kö zös sé ge kért min den em ber nek.
Kö nyör günk a ter mé sze tért, amely ben
ott hont ad tál ne künk, és fe le lős ség gel
ru ház tál fel ér te. Add, hogy meg ta lál -
juk kör nye ze tünk kel a har mó ni át, és ne
ki ra bol ni akar juk erő for rá sa in kat. 
Hoz zád ki ál tunk, Urunk, azo kért,

akik szen ved nek föl di éle tük ben. Azo -
kért,  akik  éhez nek  és  szom jaz nak,
azo kért,  akik  nem  él het nek  sze re tő
em beri kö zös ség ben, azo kért, akik nek
me ne kül ni ük kell ott ho nuk ból, azo -
kért, akik el ve szí tet ték mun ká ju kat,
meg él he tési  le he tő sé gü ket.  Urunk,
ne en gedd, hogy kö zö nyö sen néz zük
má sok szen ve dé se it, aján dé kozz meg
ben nün ket ir gal mas ság gal és le le mé -
nyes sze re tet tel.
Hoz zád ki ál tunk, Urunk, azo kért,

akik nem tud nak hoz zád ki ál ta ni, mert
nem is mer nek té ged ir gal mas Is ten -
ként, mert éle tük ter hei, fáj dal muk és
szen ve dé sük min den re mény től meg -
fosz tot ta őket. A szen ve dés mély sé ges
né ma sá gá ban állj mel lé jük, biz tasd és
bá to rítsd őket, hogy ami kor min dent
el ve szí tet tek, ben ned és ál ta lad ak kor
nyer het nek meg min dent.
Hoz zád ki ál tunk, Urunk, egy há za -

dért. Óvd meg a szét hú zás tól, a tő led
ide gen ta ní tás tól és men ta li tás tól, a
ter mé ket len ség től, a sze re tet len ség -
től. Hoz zád ki ál tunk, Urunk, sze ret -
te in kért és ma gun kért. Aján dé kozz
meg min ket is na pon ként a hit örö -
mé vel és biz ton sá gá val, bű ne ink, hi -
bá ink meg lá tá sá nak le he tő sé gé vel és
az el szá nás sal, hogy ki tud juk ja ví ta -
ni, amit el ron tot tunk. 
Hoz zád  ki ál tunk,  Urunk,  mert

nem tu dunk és nem aka runk más hoz
ki ál ta ni.  Há lát  adunk  ne ked,  hogy
sze re tő mennyei Atyánk vagy, és éle -
tün ket és üd vös sé gün ket aka rod, és
min dent meg tet tél ér tünk Jé zus Krisz -
tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

C AnTATe

„Zsolt 51,3: Kö nyö rülj raj tam ke gyel -
med del, Is te nem! Az őszin te és bűn -
bá nó szí vet sem mi sem fog lal koz tat -
hat ja job ban, mint bű ne és lel ki is me -
re té nek nyo mo rú sá ga. Ezért e sza va -
kat sen ki sem mond hat ja ko mo lyan,
aki szí vé ben érez még va la mi lyen ké -
pes sé get vagy ki utat, ezért nem süllyed
a nyo mor mé lyé re, ha nem ta lál még
vi gasz ta lás mor zsát Is ten ir gal mas sá -
gán kí vül. Az ige ér tel me te hát ez: Ó,
Is te nem, sen ki em ber fia, sem mi lyen
te remt mény nem ké pes se gí te ni raj -
tam vagy meg vi gasz tal ni, oly nagy a
nyo mo rú sá gom. Hi szen ba jom nem
tes ti, sem át me ne ti, ezért kö nyö rülj
hát te raj tam, aki Is ten vagy és Örök -
ké va ló. És egye dül te se gít hetsz raj tam.
Ir gal mad nél kül min den dol gom bor -
zal mas és ke ser ves. De nem »cse kély«
ke gyel met ké rek tő led, amely tes ti és
át me ne ti nyo mo rú sá go mon meg kö -
nyö rül – ha nem kö nyö rülj raj tam a te
nagy ir gal mas sá god dal, amellyel lel -
kem ín sé gén kö nyö rülsz.” 

d Lu ther Már ton:
A ne gye dik bűn bá na ti zsol tár

(Zsolt 51) (Welt ler Ödön for dí tá sa)

Se MpeR RefoR M AndA

b A hús vé ti idő vé gén, pün kösd fe lé kö ze led ve ma ra dunk to vább ra is
a hit tan órák té má já nál. Meg győ ző dé sünk ugyan is, hogy ami ott tör -
té nik, alap ve tő en ha tá roz za meg a fi a ta lok egy ház hoz, kö zös ség hez,
ér té kek hez va ló vi szo nyát. Most egy is ko la lel kész oszt ja meg ve lünk
gon do la ta it.
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Mi  kö ti  össze  La jos ko má ro mot
Larv ik kal?  Nem más,  mint  Ham -
burg. Nem le pő döm meg, ha a ked -
ves  ol va só  nem  ér ti  –  még  nem
érti –, hogy mit is akar ez a rejt vény
je len te ni.  Há rom,  egy más tól  na -
gyon tá vo li, na gyon el té rő adott sá -
gú  te le pü lés  tel je sen  más  jel le gű
ese mé nye it kö töm egy sze mé lyes él -
mény cso kor ba  az zal  a  re ménnyel,
hogy  ma gá ra  a  kö zös  elem re:  az
iden ti tás fon tos sá gá ra tu dom irá nyí -
ta ni a fi gyel met.
La jos ko má rom  fi a tal,  1802-ben

te le pí tett, Fej ér me gye dé li ré szén
fek vő,  2203  la ko sú  fa lu.  Egy kor
evan gé li kus több sé gű volt, az in du -
lás kor há rom fe le ke ze tű és há rom -
nyel vű kö zös ség. Ala pí tá sá tól kezd -
ve  a me ző gaz da ság ból  él.  Ne kem
azon ban La jos ko má rom en nél sok -
kal több. A szü lő fa lum, ahol fel nő -
het tem, ahol a gyö ke re im van nak,
ahol ott hon ér ze tem van.
La jos ko má rom ban áp ri lis 26-án

egy olyan könyv be mu ta tón vet tem
részt, amely egy ben író-ol va só ta lál -
ko zó is volt. A nem ré gi ben meg je -
lent, Evan gé li ku sok La jos ko má rom -
ban cí mű könyv be mu ta tó já ra el jött
a könyv két szer ző je – Ko vács Ele -
o nó ra és Kol le ga Tar soly Ist ván –,
va la mint ven dég ként és a ta lál ko zó
le ve ze tő je ként  meg hív ták  a  Ma -
gyar  Or szá gos  Le vél tár  cím ze tes
fő igaz ga tó ját, Re isz T. Csa bát. A fő -
igaz ga tó meg em lí tet te, hogy éle té -
ben elő ször jár La jos ko má rom ban,
de biz to san nem utol já ra.
El mond ta, ne ki is az a kü lö nös él -

mé nye,  hogy  fel fe dez te:  fel me női

itt él tek. Meg ígér te, hogy leg kö ze -
lebb már a gyer me ke i vel együtt tér
vissza… 
A két szer ző nagy aján dé kot adott

a la jos ko má ro mi ak nak. Élet re kel -
tet ték a múl tun kat, kö zel hoz ták fel -
me nő in ket. A könyv gaz dag és sok -
ol da lú hát tér anya ga nem csak új in -
for má ci ó kat adott, ha nem va ló sá go -
san láz ba ho zott. Szű kebb és tá gabb
csa lá dom ról is szá mos ér té kes ada -
lék kal  szol gált,  ame lyek  újab bak
ki ku ta tá sá ra kész tet nek. 
Ham burg a ma ga 1,8 mil li ós la -

kos sá gá val iga zi vi lág vá ros. Az Eu -
ró pai Unió leg na gyobb olyan vá ro -
sa, ame lyik nem fő vá ros. Itt van a vi -
lág har ma dik leg na gyobb ki kö tő je –
er re  utal va  a  vi lág  ka pu já nak  is
hív ják. Az ame ri ka i ak in nen im por -
tál ták a ham bur gert, hogy ké sőbb
vissza hoz zák,  és  el ter jesszék  Eu -
ró pá ban… 
Ham burg nem ép pen a val lá sos -

sá gá ról is me re tes. Be szé des, hogy
ne ve ze tes sé gei so rá ban az úti köny -
vek az el sők kö zött em lí tik a pi ros
lám pás ne gye det… Amo lyan mo -
dern Ko rint hus. Ham burg ban a fe -
le ke ze ti rang sor ban az evan gé li ku -
so ké az el ső hely  a  la kos ság 26%-
ával, míg  a  ró mai  ka to li ku sok hoz
kö rül be lül  10%  tar to zik.  Ami  vi -
szont meg hök ken tő: a la kos ság több
mint fe le val lás ta lan!
Má jus el ső öt nap já ban et től füg -

get le nül ez a hely a né met evan gé -
li kus ság  fő vá ro sa  lett.  Idén Ham -
burg adott ott hont ugyan is a pro tes -
tán sok  két éven te  tar tott  gi gan ti -
kus fesz ti vál já nak, a Kirchen tag nak.

Evan gé li kus ként  rég óta  vágy tam
rá, hogy egy szer a sa ját sze mem mel
is lát has sam és sze mé lye sen át él hes -
sem a vi lág leg na gyobb evan gé li kus
ta lál ko zó ját. 
El sőként  a  Kirchen tag  mé re tei

 döb ben tet tek  meg.  Az  egész  vá -
ros ban  min de nütt  min den  er ről
szólt. Hi he tet len, hogy a ta lál ko zó
tel jes ide jé re több mint 117 ezer em -
ber re giszt rált (a rö vi debb idő re, il -
let ve a na pi jeggyel ér ke zők tíz ez rei
eb ben a szám ban nin cse nek ben ne),
kül föl di ek pe dig több mint nyolc van
or szág ból…  A  nagy vá ros  ut cá in
min de nütt höm pö lyög a sok em ber.
Le nyű gö zött en nek a nagy prog ram -
együt tes nek a sok szí nű sé ge. Gyö -
nyö rű is ten tisz te le tek, ér de kes elő -
adá sok, ki ál lí tá sok, ze nei és mű vé -
sze ti prog ra mok vár ták az ér dek lő -
dő ket. 
El ámul tam a pro fi szer ve zé sen is.

Aho gyan min den re jó elő re gon dol -
tak, aho gyan ezt a ha tal mas tö me -
get moz gat ni tud ták. 
A vé gé re hagy tam azt, ami a leg -

fon to sabb. Fel eme lő evan gé li kus nak
len ni egy ilyen „nagy csa lá di ta lál ko -
zón”, még ak kor is, ha itt nem a leg -
kö ze leb bi test vé rek kel va gyunk ép -
pen együtt. Jó meg ta pasz tal ni, hogy
Krisz tus evan gé li kus csa lád ja is mi -
lyen  sok szí nű,  ér té kes  kö zös ség!
Há lá val töl töt te el a szí ve met, hogy
en nek a csa lád nak a  tag ja  le he tek
ma gam  is.  Ez  a  ta pasz ta lat  pe dig
erő sít és fe le lős sé tesz. 
Larv ik Nor vé gia dé li ka pu ja. Ot -

ta ni vi szo nyok kö zött kö zép vá ros a
ma ga 41 ezer la ko sá val. Val lá si te -

kin tet ben szin te ho mo gén: gya kor -
la ti lag min den ki evan gé li kus, mint
Nor vé gi á ban min de nütt. Az itt élők
ha gyo má nyo san  ha lá szat ból  és  a
ke res ke de lem ből él nek. Nem vé let -
le nül lát ha tó a vá ros cí me ré ben ár -
boc és há rom vi tor la. 
Az utób bi idő ben Larv ik a női ké -

zi lab da si ke rei ré vén lett hí res sé. A
vi lág  női  ké zi lab da sport ját  ura ló
Nor vé gi á ban, amely nek vá lo ga tott -
ja sor ra nye ri a vi lág ver se nye ket, a
Larv ik a leg ered mé nye sebb klub. A
nor vég  baj nok ság ban  idén  még
meg szo ron gat  ni sem tud ták. 
Nem jár tam még eb ben a vá ros -

ban, de ép pen egy ké zi lab da meccs -
re ké szü ltünk Ham burg ból át ug ra -
ni a Kirchen tag után. Az Au di Győ -
ri ETO vív ta itt a nor vég baj nok kal
a Baj no kok Li gá ja dön tő jé nek el ső
mér kő zé sét,  ame lyet  a  hely szí nen
néz tünk meg a fi a im mal. 
Né hány hó nap ja még el sem tud -

tam  vol na  kép zel ni,  hogy  ek ko ra
utat, ek ko ra anya gi ál do za tot vál lal -
junk egy győ ri vo nat ko zá sú sport -
ese mény  mi att.  Bon ta ko zó  győ ri
iden ti tá sunk bim bó ja is ben ne van
eb ben. Né hány hó nap ja még azt fi -
gyel tem meg ma ga mon, hogy ami -
kor a té vé ben vé let le nül ta lált lab -
da rú gó-mér kő zé sen a Ka pos vár  a
Győr rel  ját szott  (bár már egy éve
győ ri la kos vol tam), még ösz tö nö -
sen  a  Ka pos vár nak  szo rí tot tam…
Mert a lel künk ben a fo lya ma tok las -
súb bak, mint ma ga az át köl tö zés.
A  kö tő dés nek  fel  kell  épül nie,

az iden ti tás nak is ki kell ala kul nia.
Sőt tu da to san is le het ten ni ér te az -

zal, ha új kö zös sé günk tag ja i val kö -
zös sé get  vál la lunk,  prog ram ja ik -
ban részt ve szünk, örö mük ben-bá -
na tuk ban osz to zunk. 
Re isz T. Csa ba a la jos ko má ro mi

könyv be mu ta tón mon dott be ve ze tő -
jé ben ar ról szólt, hogy az em ber tár -
sas lény ként kü lön bö ző em be rek kel
kö zös ség ben a „mi-él ményt” ke re si
és  sze ret né  meg él ni.  Sok fé le  „mi-
kap cso lat” épül vér sé gi (csa lá di), te -
rü le ti, val lá si, et ni kai, ér dek lő dé si stb.
ala pon. Mint el mond ta, ezek a „mi-
él mé nyek”  ki emel ten  fon to sak  az
em be ri élet ben, fel fe dez ni, gon doz -
ni és ápol ni kell őket!
Az evan gé li kus hit test vé rek kö tő -

dé sé nek  erő síté sé ben  is  ki emelt
fon tos sá gú  a  „mi-él mény”  fel éb -
resz té se és erő sí té se, vagy is az iden -
ti tá sunk meg szi lár dí tá sa egy há zunk
jö vő je szem pont já ból. 

IdentitásLajoskomáromtólLarvikig é gTájoLÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

Vin nai Győ zőme gyei kor mány meg -
bí zott meg nyi tó ja után Ba kay Pé ter,
az  MEE  ci gány misszi ói  re fe ren se
aján lot ta kö szön tő jé ben a ma nap ság
ta pasz tal ha tó ki re kesz tés és erő szak
el le né ben a sze re tet út ját. Hogy a ro -
mák ne ál do za tok le gye nek, ha nem
„ke gyelt jei le gye nek az ál do zat nak”.
Az Evan gé li kus Ro ma Szak kol lé gi -

um ban fél éven ként húsz fő is ko lai hall -
ga tó kap sok ré tű se gít sé get. Az in téz -
mény nem csak ta nul má nya ik ban se -

gí ti őket: a szak kol lé gi um cél ja olyan ér -
tel mi sé gi fi a ta lok ki ne ve lé se, akik fe le -
lős sé get vál lal nak és ha té ko nyan tesz -
nek is a ci gány ság fel emel ke dé sé ért és
a ci gány–ma gyar együtt élé sért. 
Az ERSZK tag jai nyír egy há zi fel ső -

ok ta tá si  in téz mé nyek  nap pa li  ta go -
za tos hall ga tói, kü lön bö ző sza ko kon
sze rez nek dip lo mát, pe da gó gus-, egész -
ség ügyi vagy épp mér nö ki pá lyá ra ké -
szül nek. A pá lyá za ti for rás ból egyé ni
és cél zott tá mo ga tást kap nak fel ső fo -

kú  ta nul má nya ik  si ke res  el vég zé sé -
hez, az ál la mi nyelv vizs ga meg szer zé -
sé hez. A tuto ri és men to ri tá mo ga tás
elő se gí ti, hogy hát rá nyos hely ze tü ket
le küzd ve meg tud ja nak fe lel ni ta nul má -
nyi kö te le zett sé ge ik nek, a ve lük szem -
ben tá masz tott el vá rá sok nak. 
A  di á kok  kol lé gi u mi  el he lye zést

kap nak, ezért dí jat fi zet nek, de tel je -
sít mé nyük től  és  hely ze tük től  füg -
gő en  ösz tön díj ban  is  ré sze sül nek.
En nek ma xi má lis mér té ke 2013-ban
öt ven egy ezer fo rint.
A kon fe ren ci át kö ve tő en tar tot ták

meg a to le ran cia je gyé ben szer ve zett
kon cert so ro zat el ső ren dez vé nyét. Az
Evan gé li kus  Ro ma  Szak kol lé gi um
és a Gryl lus Ki adó szer ve zé sé ben a
Ka lá ka együt tes, Sza ló ki Ági és a Ro -
m en go együt tes  kon cer te zett  (ké -
pün kön) a Nyír egy há zi Fő is ko lán.

d EvÉ let-in fó

Aromafiatalokesélyegyenlőségéért

b In for má ci ós na pot ren de zett a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház fel nőtt kép zé si köz pont ja áp -
ri lis 25-én a gyü le ke ze ti fenn tar -
tá sú in téz mé nyek ve ze tői és fenn -
tar tói szá má ra. Az ér dek lő dők –
több mint negy ve nen – meg töl töt -
ték az Ül lői úti or szá gos iro da
nagy  tár gya ló já nak szék so ra it. 

A ren dez vényt meg nyi tó áhí ta tot dr.
Lack ner Pál evan gé li kus lel kész, egy -
há zunk or szá gos prog ram ko or di ná -
to ra tar tot ta Márk evan gé lis tá ra em -
lé kez ve, majd Ká kay Ist ván or szá gos
iro da igaz ga tó kö szön töt te az egy be -
gyűl te ket. Dr. Fa bi ny Ta más püs pök
üd vöz lő le ve lét e so rok író ja ol vas ta fel. 
Az el ső ve tí tett ké pes elő adást dr.

Ben kő Ing rid, egy há zunk jog ta ná cso -
sa tar tot ta Egy há zi tör vé nye ink in téz -
mé nyi sza bá lyai egy ház köz sé gi fenn -
tar tók szá má ra cím mel. A mint egy
negy ven per ces  fi gye lem össz pon to -
sí tást rö vid szü net tel, ká vé val és üdí -
tő vel ol dot ta fel a hall ga tó ság. 
A szü net után Cser ven ák An ná nak,

az or szá gos iro da gaz da sá gi osz tá lya
fő köny ve lő jé nek Gaz da sá gi, ügy vi te li
kér dé sek – LIB RA cí mű, ve tí tett ké pes
tá jé koz ta tó ja hang zott el. Az elő adást
– an nak el le né re, hogy a té ma nem ép -
pen könnyen emészt he tő – nagy fi gye -
lem mel és oly kor de rült ség gel kö vet -
ték a részt ve vők. Az ebéd szü net ben
töb ben  is  az  elő adók hoz  for dul tak
kér dé se ik kel, emel lett szak mai és ba -
rá ti be szél ge té sek is ki ala kul tak.
Az ebé det kö ve tő en a dia kó ni ai, il -

let ve az ok ta tá si in téz mé nyek kép vi se -

lői  kü lön  cso port ban  kon zul tál tak.
Mind két cso por tot az il le té kes mun -
ka ág osz tály ve ze tő je – Bu da An na má -
ria és Var ga Már ta – ve zet te. A cso -
port be szél ge té sek le he tő sé get nyúj tot -
tak egy részt az elő adá sok ból fa ka dó
kér dé sek meg vá la szo lá sá ra, más részt
az együtt mű kö dés erő sí té se, ki szé le sí -
té se  ér de ké ben  szük sé ges  lé pé sek
meg ha tá ro zá sá ra is. 
Az új ra egy be gyűl tek szá má ra – a

be szél ge té se ket le zá ran dó – az osz -
tály ve ze tők  fog lal ták össze az el hang -
zot ta kat,  egy út tal  irányt  szab va  a
kap cso la tok jö vő be li ápo lá sá nak is. A
részt ve vők meg erő sí tet ték, hogy nagy
szük ség van az ilyen ta lál ko zók ra, és
igény lik  rend sze res  meg tar tá su kat.
Ká kay Ist ván zár sza vá ban ki emel -

te az or szá gos iro da tá mo ga tó mun -
ká já nak  erő sí té sét,  füg get le nül  az
in téz mé nyek fenn tar tó i tól. A részt -
ve vők Lack ner Pál úti ál dá sá val tér -
het tek ha za. 
Az el hang zott elő adá sok és a töb -

bi anyag is meg ta lál ha tó a fel nőtt kép -
zés hon lap ján (http://ok ta tas.lu the -
ran.hu/fel nott kep zes).

g Bak Pé ter 
fel nőtt kép zé si ügy in té ző

Felnőttképzésről–
gyülekezetiintézmények

vezetőinek
b Uni ós tá mo ga tás sal foly tat ja mun ká ját Nyír egy há zán az Evan gé li kus

Ro ma Szak kol lé gi um (ERSZK), a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
(MEE) 2011-ben ala pí tott fel ső ok ta tá si mű he lye. Aromafiatalokesély-
egyenlőségéért cí mű pro jekt a feb ru ár 1-jé vel kez dő dött har minc hó -
na pos meg va ló sí tá si idő szak ban mint egy két száz mil lió fo rin tos tá -
mo ga tás ban ré sze sül – hoz ták nyil vá nos ság ra az áp ri lis 25-i pro jekt -
in dí tó kon fe ren ci án. 
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A jó han gu la tú és jó ki su gár -
zá sú zsi nat öt ven há rom tag ból
áll. A tes tü let mű kö dé se gör -
dü lé keny,  ru gal mas  és  ha té -
kony. Nem  sza bá lyoz zák  túl
sem ön ma gu kat, sem egy há -
zu kat, még is ma xi má li san de -
mok ra ti ku san  mű köd nek.
Nem  vi tat koz nak  so kat,  de
ha igen, ak kor an nál in ten zí -
veb ben. Nem csak az ülés elő -
ké szí té se pél da sze rű, ha nem a
zsi na ti ta gok is fel ké szül ten ér -
kez nek a ple ná ris ülés re. Pél -
da mu ta tó ez szá munk ra is.
Szá mos ven dég is je len volt

az EL KI ülé sén. Az ügyes szer -
ve zés  kö vet kez té ben  az  „el -
hagy ha tat lan”  kö szön té sek
nem ud va ri as ál ta lá nos sá go kat
tar tal maz tak,  ha nem  a  köz -
ponti té mát vi lá gí tot ták meg
az  adott  test vér egy há zak
szem szö gé ből.  Ezért  a  ma -
gyar  részt ve vő  fel ada ta  is az
volt, hogy a ma gyar dia kó nia
ak tu a li tá sa i ról és egy-két ki -
emelt prog ram ról szól jon. Így
em lít te tett meg a Sa rep ta Bu -
dai  Evan gé li kus  Sze re tet ott -
hon új be ru há zá sa, a fo gya té -
ko sok új ott ho ná nak épí té se,
to váb bá az in téz mé nyes dia kó -
ni á ban dol go zók és az ön kén -
tes mun ká sok kép zé se.
Iz gal mas és igen tar tal mas

volt a val dens egy ház teo ló gi -
ai fa kul tá sán ta ní tó Pa o lo Ric -
ca pro fesszor elő adá sa. A dia -
kó nia bib li ai alap ja i ról szólt.
Iz gal mas  az  volt  a  tu dó sí tó
szá má ra,  hogy  azt  a  te ó ri át,
ame lyet  an nak  ide jén  Ma -
gyar or szá gon  so kat  hall hat -
tunk  (a  dia kó ni ai  teo ló gia
meg ala po zá sa)  Jé zus  szol ga
vol tá ról  (pon to sab ban  ar ról,
hogy  szol gá vá  lett  ér tünk),
most egy olasz teo ló gus szá já -
ból hall hat tam. 
Mély bib li kus meg ala po zás -

sal szólt az elő adó ar ról, hogy a
dia kó nia nem az egy ház ten ni -
va ló ja, ha nem lé nye ge. Eb ben
éli meg azt, hogy ő ma ga Krisz -
tus tes te. Krisz tus ma ga a di a -
kó nus, ezért ta nít vá nyai al kot -
ják a dia kó nia egy há zát. 
Azok  az  ige he lyek,  ame -

lye ket Ric ca pro fesszor fel so -

rolt és ki bon tott, ter mé sze te -
sen nem  iga zol ják  azt,  hogy
ha zánk ban ez a teo ló gi ai fel is -
me rés  tel je sen  fél re csú szott
és  zsák ut cá ba  ke rült  vol na.
Pál apos tol fi lip pi ek hez írt le -
ve le 2.  fe je ze té nek gyö nyö rű
mon da tai („szol gai for mát vett
fel”) és  Márk evan gé li u má -
nak sza vai ar ról, hogy az em -
ber fia azért jött, hogy ő szol -
gál jon,  meg vál toz tat ha tat la -
nok és fél re ért he tet le nek.
Pa o lo Ric ca em lé kez te tett

ar ra, hogy mi ugyan Jé zus nak
a misz ti kus  tes té ről,  az  egy -
ház ról szok tunk in kább szól -
ni, de van Jé zus nak egy konk -
rét, min den ki szá má ra lát ha -
tó tes te: a rá szo ru ló em ber. Jé -
zus ma őben nük van kö zöt -
tünk tes ti leg. Má té evan gé li u -
má nak utol só  íté let ről  szó ló
fe je ze te pe dig konk ré tan er ről
be szél. En ni ad ni az éhe ző nek,
in ni ad ni a szom ja zó nak, meg -
lá to gat ni  a  be te get…,  az az:
gond ját vi sel ni a rá szo ru ló nak
– s ben ne Krisz tus nak. 
Ez  azon ban  azt  fel té te le zi,

hogy  meg lát juk  az  em bert.

Nem csak néz zük, meg is lát -
juk, túl az elő íté le te ken, túl az
el vá lasz tó  vo na la kon,  túl  –
eset le ge sen jo gos – ki fo gá sa in -
kon. A dia kó nia nem prog ra -
mok kal, nem in téz mé nyek kel,
nem ese mé nyek kel, ha nem em -
be rek kel fog lal ko zik. Eb ben a
te vé keny sé gé ben pe dig egy pri -
o ri tás van: a rá szo rult ság.
Egy  fon tos  vo nat ko zás  az

olasz  zsi na ton  is mét  elő ke -

rült. A dia kó nia – így gon dol -
juk – tet tek ben nyil vá nul meg,
pe dig a  sza vak  is a  sze re tet -
szol gá lat fon tos esz kö zei le het -
nek. Meg szó lal ni azo kért, azok
he lyett, akik ma guk nem tud -
nak. Szó vi vők ké kell vál nia a
ke resz tény em ber nek és gyü -
le ke zet nek, hogy szó hoz jut -
has sa nak a rá szo ru lók. 
Az  olasz  evan gé li kus ság

szer ve zet ten,  össze tar tó an
vég zi mun ká ját. Már az is el -
gon dol kod ta tó  szá munk ra,
hogy csak azo kat tart ják nyil -
ván, akik va ló ban az egy ház -
hoz tar toz nak. Így ugyan csak
ti zen hét ezer  olasz or szá gi
evan gé li kus  sze re pel  a  lajst -
rom ban, de ők va la mennyi en
ak tív tag jai a ki csiny, ám in ten -
zív gyü le ke ze ti éle tet élő kö -
zös ség nek. 
Az is el gon dol kod ta tó, hogy

a hoz zánk ha son ló rend sze rű
adó át irá nyí tá sos ál la mi tá mo -
ga tás nál  a  ti zen hét ezer  egy -
ház ta gon túl so kan – össze sen
öt ven ez ren – ajánl ják fel adó -
juk egy ré szét az evan gé li kus
egy ház nak.  Árul ko dó  ez  az
adat,  hi szen  jó  ki su gár zá sú
egy ház zal so kan szim pa ti zál -
nak, s le het, hogy ez a misszió
el ső lép cső je is egy ben.
Szá mos té mát kel le ne még

érin te nem  úti  be szá mo lóm -
ban. Szól ni kel le ne az új két -
nyel vű éne kes könyv ről, egy ál -
ta lán az egy há zi két nyel vű ség
(né met és olasz) ter mé sze tes
vol tá ról;  a  szer ve zett ség ről,
ar ról, hogy a de mok rá ci át mi -
ként éli meg egy olyan egy ház,
amely nek ha zá ja más faj ta de -
mok ra ti kus  ha gyo mány ra
épül; a na gyon el té rő tra dí ci -
ó jú kö zös sé gek kö zös ne ve ző -
jé ről.  De  ír nom  kel le ne  az
egy ház ve ze tés más faj ta ér tel -
me zé sé ről is. Mind ezek ről ta -
lán más al ka lom mal. 
A tu dó sí tást az zal az öröm -

te li hír rel zá rom, hogy Ró ma
evan gé li kus  Krisz tus-temp -
lo má ban va sár nap ma gya rul is
hang zott az evan gé li um. S ez
min den ud va ri as test vér egy -
há zi nyi lat ko zat nál töb bet je -
lent. Azt,  hogy  bár  a  csa lád
tag jai a vi lág más és más pont -
ján él nek, de Krisz tus ban test -
vé rek a né me tek, az ola szok és
a ma gya rok egy aránt. Az Eu -
ró pai Unió pró bál kö zös sé get
te rem te ni – s ta lán csak gaz -
da sá gi kö zös ség lesz be lő le. Az
egy ház pe dig él az zal és ab ban
az adott kö zös ség ben, ame lyet
Krisz tus meg te rem tett mind -
annyi unk szá má ra.

g Ha fen scher Ká roly

Kisegyház
gazdagélettelésnagytervekkel

Evan gé li kus zsi nat Ró má ban

A messzi ről hoz zánk ér ke zett
tu dós ne ve nem is me ret len a
bib li kus  teo ló gi á ban  jár tas
ma gyar  ol va só kö zön ség  és
hall ga tó ság előtt. Az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok, Ja ma i ca, a
Fü löp-szi ge tek, Thai föld, Fran -

cia or szág és Olasz or szág mel -
lett  Rek ha  nő vér  ko ráb ban
már Ma gyar or szá gon is tar tott
exe ge ti kai  elő adá so kat mind
ró mai  ka to li kus,  mind  pro -
tes táns (re for má tus) egye te me -
ken. A Bib lia és az in di ai exe -
gé zis cím mel a Her me ne u ti kai
Fü ze tek so ro zat 32. ki ad vá nya -
ként  több  ta nul má nya  ma -
gyar nyel ven is meg je lent. Ke -
le ti e sen  ud va ri as,  sze rény,
szol gá lat kész  sze mé lyé ben  a
szer ze tes hez mél tó ke gyes ség -
gel egész sé ge sen öt vö ző dik a
bib li kus tu dós fel ké szült sé ge. 
Chen nat tu pro fesszor Ró -

má ban, a Pá pai Bib li kus In té -
zet ben  szer zett  li cen ci á tusi
vég zett sé get. Teo ló gi ai dok to -
ri ér te ke zé sét Jo han ni ne Dis -
cip les hip as a Co ven ant Re la -
ti onship (Já no si ta nít vány ság
mint szö vet sé gi vi szony) cím -
mel  az  Ame ri kai  Ka to li kus
Egye te men  (Wa shing ton  D.
C.) véd te meg. E mun ká já ban
a já no si ta nít vány ság teo ló gi át
az  ószö vet sé gi  szö vet ség fo -
ga lom mal kap csol ja össze:  a
Krisz tus vá lasz tá sá val ki ala ku -
ló és Já nos apos tol kö ré ben to -
vább élő tisz te le tet, köl csö nös
sze re te tet  és  en ge del mes sé -
get gya kor ló kö zös ség ben Jah -
ve és  Iz ra el kap cso la tát  lát ja
meg va ló sul ni. 
A ró mai ka to li kus Menny be

Fel vett Szűz anya rend jé nek
tag ja ként, amely hez vi lág szer -
te mint egy ezer öt szá zan tar toz -
nak, Rek ha Chen nat tu nő vér
je len leg In di á ban, a Mum ba i -
tól (Bom bay) dél ke let re fek vő
Pu ne  vá ro sá nak  egye te mén
(Jna na-Dee pa Vidya peeth) az
új szö vet sé gi tan szék ve ze tő je.
Fő ku ta tá si  te rü le tei a bib li ai

tör té ne tek  tár sa dal mi-kul tu -
rá lis vo nat ko zá sai, a fen ti e ket
tar tal ma zó bib li ai köny vek teo -
ló gi ai  szer ke ze te  és  iro dal mi
sze re pe, va la mint a nők hely -
ze te és meg be csü lé se nap ja ink
In di á já ban. 

Dr. Krá nitz Mi hály, a Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem
Hit tu do má nyi  Ka rá nak  tan -
szék ve ze tő egye te mi ta ná ra jó -
vol tá ból és kí sé re té ben Rek ha
nő vér  hit tu do má nyi  egye te -
mün kön is a fen ti te rü le te ket
érin tő  elő adá sok kal  szol gált
New Evan ge li za ti on as a Ch ris -
ti an Way of Life (Új evan gé li -
zá ció mint ke resz tény lét for -
ma)  és  Bib li cal Wo men as
Agents of So ci al Chan ge (Nők
a Bib li á ban: a tár sa dal mi sze -
rep vál la lás kép vi se lői) cím mel. 
Az  egye tem  leg tá ga sabb

elő adó ter mét meg töl tő, nyolc -
van-ki lenc ven fős hall ga tó ság
ked ves  meg le pe tés ként  ma -
gyar nép dal lal kö szön töt te a
ha gyo má nyos in di ai vi se let be
öl tö zött ven dé get. Ő mint egy
vá lasz kép pen a fen ti be ve ze -
tés hez ha son ló an ecse tel te az
in di ai  tár sa dal mi,  kul tu rá lis
és val lá si hát te ret. 
Ez után mind a hall ga tó ság,

mind az elő adá so kat tol má cso -
ló ta ná rok ál tal jól kö vet he tő és
ért he tő, ékes an gol ság gal húz -
ta alá el ső elő adá sá ban az evan -
gé li zá ció je len tő sé gét. A hit éb -
resz tés igé nyé ről nem ke gyes
frá zis ként,  ha nem  a  ke resz -
tény élet alap ja ként tett em lí -
tést. Hang sú lyoz ta, hogy a ke -
resz tény  em ber nek  nem csak
be szél nie kell az evan gé li um ról,
de ma gá nak is jó hír ré, evan gé -
li um má kell vál nia kör nye ze té -
ben, hogy így tölt se be Is ten től
ka pott kül de té sét. 
Az  elő adás,  amely  töb bek

szá má ra az ih le tett bi zony ság -
té tel ere jé vel ha tott, egy szer re
volt sze mé lyes, szí nes és tu do -
má nyos szem pont ból mé lyen
meg ala po zott.  Rek ha  nő vér

su gár zó egyé ni sé ge és ma gá val
ra ga dó stí lu sa is bi zo nyí tot ta,
hogy  az  Új szö vet ség gel va ló
pro fesszi o ná lis, egye te mi szin -
tű fog lal ko zás nem zár ja ki a
meg győ ző hi tet és a meg győ -
ző dé ses hű sé get az Igé hez, va -
la mint az egy ház hoz. 
A má so dik elő adás az in di -

ai tár sa dal mi vi szo nyok tük ré -
be ál lít va kép vi selt fi nom kri -
ti kát a nők egy re szé le sebb kö -
rű sze rep vál la lá sát el len zők kel
szem ben. Míg egyes tar to má -
nyok ban nők és fér fi ak azo nos
el bí rá lás  alá  es nek,  a  szub -
kon ti nens más vi dé ke in átok -
nak  szá mít  a  le ány gyer mek. 
A nők sze re pét il le tő szo cio -

ló gi ai kér dés re Chen nat tu pro -
fesszor teo ló gus ként vá la szolt.
Nagy ívű exe ge ti kai ta nul má -
nyá ban  olyan  bib li ai  nő ala -
kok kal is mer tet te meg a hall -
ga tó sá got, akik kör nye ze tük -

ben  nő  vol tuk kal  együtt  ki -
emel ke dő mó don kép vi sel ték
meg bí za tá su kat. A te rem tés -
tör té net Évá ja, De bó ra, Ju dit,
Má ria vagy a név te len ség ho -
má lyá ból nagy hi te ré vén ki lé -
pő ká na á ni asszony így vál tak
Is ten  ágen se i vé,  esz kö ze i vé. 
A so kak ál tal ha gyo má nyo -

san pat ri ar chá lis nak, fér fi köz -
pon tú nak tar tott Szent írás az
elő adás vé gé re egy má sik ar -
cát mu tat ta fe lénk: a nő ala kok
ma gya rá za tos ki eme lé sé vel az
elő adó min den mes ter kélt ség
nél kül egyen súlyt, har mó ni át
te rem tett az eset le ge sen el té -
rő né ző pon tok kö zött. 
Kö szö net  jár  Krá nitz Mi -

hály  pro fesszor  test vé rünk -
nek, hogy el hoz ta kö zénk Rek -
ha nő vért. Tet te ezt ba rát ság -
gal, őszin te öku me ni kus lel kü -
let tel.  Az  elő adá sok  vé gén,
bú csúz tunk ban be mu tat tuk a
hall ga tók nak  Krá nitz  pro -
fesszor nak az el múlt he tek ben
meg je lent, Együtt az úton cí -
mű va do nat új kö te tét a ke resz -
tény egy ség tö rek vé sek ről. 
No ha  a  nap fé nyes  áp ri li si

dél előt tön  csak  né hány  órát
tölt het tünk együtt, még is kon -
ti nen se ket össze kö tő lé pé se ket
tet tünk meg a kö zös úton. In -
di ai ven dé günk szak mai élet -
raj zá ba a ma gyar or szá gi ró mai
ka to li kus és a re for má tus test -
vér fa kul tás után 2013-ban az
evan gé li kus  is  be ke rül  mint
elő adá si  hely szín.  Hit tu do -
má nyi  egye te münk  em lék -
köny ve pe dig az ősi ma laj á lam
nyel ven és írás je gyek kel is őr -
zi a tő lünk tá vol szol gá ló, ám
hoz zánk egé szen kö ze li test vé -
rünk ál dás kí vá ná sát.

g Bács kai Ká roly

Indiakeresztényarca
b Egyet len or szág – két-há rom ma gyar or szág nyi tar to má nyok -

kal, több nyelv csa lád ba tar to zó hu szon két hi va ta los nyelv -
vel és leg alább ti zen egy írás rend szer rel. Egy mil li árd főt meg -
ha la dó, nyolc van szá za lék ban hin du né pes ség, ab ban a ma -
rok nyi nak szá mí tó, húsz mil li ós ke resz tény ség. Ha tal mas,
a leg mo der nebb esz kö zök kel fel sze relt mű sza ki, ke res ke -
del mi és üz le ti egye te mek, de öt ven két szá za lé kos írás tu -
dat lan ság. Átok nak szá mí tó le ány gyer me kek és ve ze tő
be osz tá sú nők, köz tük mér nö kök, fő or vo sok, mi nisz te rek.
A mai na pig vé res val lá si le szá mo lá sok és két ezer éve bé -
ké sen élő Szír-Mala bár Ka to li kus Egy ház. Ez In dia, az el -
lent mon dá sok or szá ga. Így mu tat ta be ha zá ját né hány
szó ban RekhaChennattuúj szö vet sé gi pro fesszor, ró mai ka -
to li kus szer ze tes nő vér az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men áp ri lis 16-án tar tott elő adá sa i nak be ve ze tő jé ben.

b Sok ha son ló sá got és sok el té rést le het meg fi gyel ni az
Olasz or szág ban és a Ma gyar or szá gon élő evan gé li ku sok
kö zött. A kö zös és a kü lön bö ző is össze köt! Krisz tus ban
test vé rek va gyunk, s ezért hisszük, vall juk, ta pasz tal juk,
hogy a ha son ló meg erő sít, az el té rő ta nu lás ra kész tet, de
mind ket tő ál dás sá vál hat a kö zös Úr nak vég zett szol gá -
la tunk ban. Az Olasz or szá gi Evan gé li kus Egy ház (EL KI)
áp ri lis 25–28. kö zött tar tot ta Ró má ban zsi na tá nak idei ülé -
sét, mely nek köz pon ti té má já vá a dia kó ni át tet te.

A  Va si  Evan gé li kus  Egy ház me gye  má jus 
26-án Sár vá ron ren de zi meg a IV. Gusz táv
Adolf va si há la adó na pot. Ezen a na pon há -
la adás sal em lé ke zünk meg ar ról, hogy te rü -
le tün kön négy száz tíz esz ten dő vel ez előtt ala -
kult meg a Ke me nes al jai Egy ház me gye. 
Egész na pos ün ne pünk re sze re tet tel hív -

juk  azo kat  a  gyü le ke ze te ket  lel ké sze ik kel
együtt, ame lyek va la ha a Ke me nes al jai Egy -
ház me gyé hez  tar toz tak,  de  ma  más  egy -
ház me gyék te rü le tén él nek. Vár juk a haj dan
Vas me gyé ben szol gáló lel ké sze ket és hoz zá -

tar to zó i kat, és hív juk a Vas me gyé ből el szár -
ma zott evan gé li kus test vé re in ket.
Az is ten tisz te let, mely nek li tur gi á ját Gáncs

Pé ter el nök-püs pök ve ze ti, dél előtt 10 óra kor
kez dő dik a sár vá ri vár ud va rán, és a dél utá ni
prog ra mok (ki ál lí tás, könyv be mu ta tó, iro dal -
mi ká vé ház, ve tél ke dők) hely szí ne is a vár lesz.
Min den  ér dek lő dőt  sze re tet tel  vá runk.

(Kér jük a lel ké sze ket, hogy Lu ther-ka bá tot és
– ha hasz nál ják – a pi ros stó lát hoz zák ma -
guk kal.)

Az egy ház me gye el nök sé ge

iv. gusz táv Adolf va si há la adó nap

Krisztus-templom (Christus -
kirche) – római evangélikus
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„Szeg fü vi rág le he let zu ha ta gos-örö mil -
la tu dél övi szél ben, / fü le mü le sza vu
ku sza méh zi ze gé sü lu gas su so gó sürü -
 jé ben…” – Mi cso da szó ör vé nyes mon -
da tok! Ki tud ná utá noz ni? Meg kö ze -
lí te ni? És fi a tal ko ri  re mek lé sét:  „Éj-
mély ből föl zen gő / – csing-ling-ling
– szán csen gő. / Szán csen gő – csing-
ling-ling – / tél öb lén hal kan ring.” 
Hall ga tom a mu zsi ká ló vers so ro -

kat, és egy sze ri ben föl zeng – har minc
év tá vo lá ból – egy csa pat gye rek: tök -
mag em ber kék mond ják a tün dér ver -
se ket, fúj ják te li to rok ból, és ar cuk ki -
tü ze se dik. Csu pa vi dám ság min den -
ki, majd fel röp pen nek a kö zös bol -
dog ság tól. De hol a köl tő? Ho vá lett
a ked ves ven dég a könyv tár ból? Nem
tűnt el, csak le he ve re dett a föld re, ott
ül kö zöt tük, mint egy fi úcs ka.
Meg hó dí tot ta a fi a ta lo kat. Is mer -

ték és sze ret ték. Paj tá suk nak te kin -
tet ték, meg fog ták a ke zét, men tek
együtt a te rí tett asz tal hoz, ahol for -
ró  ka kaó  vár ta  őket  és  ma zso lás
ka lács.
A fel nőt tek nem ül ték így kö rül,

nem min den ki lett lel kes ol va só ja. De
így jó, a va rázs la tos ver sek mun kál -
nak az idő ben.
Weö res Sán dor 1913. jú ni us 22-én

szü le tett. Ap ja föld bir to kos ka to na -
tiszt volt, édes any ja mű velt pol gár -
csa lád ból szár ma zott. A köl tő Csön -
gén élt so ká ig, a Nyu gat-Du nán túl
szí vé ben,  a  lágy  re dő jű  ke me ne si
dom bok ár nyé ká ban fek vő kis evan -
gé li kus  fa lu ban.  Pá pán,  Szom bat -
he lyen, Győ rött vé gez te is ko lai ta nul -
má nya it; a je les nyel vész, nép rajz tu -
dós  Páv el Ágos ton di ák ja  is  volt.
1932-ben  Sop ron ban  érett sé gi zett.
Pé csett volt jog hall ga tó az Er zsé bet
Tu do mány egye te men, majd  a  böl -
csész ka ron ta nult, vé gül a fi lo zó fia–
esz té ti ka sza kon szer zett dip lo mát. 

Hi deg van (1934), illetve A kő és az
em ber (1935) cí mű kö te tei nem csak
egy ígé re tes írói pá lya in du lá sát je len -
tet ték,  de  el is me rést  is:  1937-ben
Baum gar ten-dí jat  ka pott.  A  díj jal
já ró pénz ből szel le mét gaz da gí tó tá -
vol-ke le ti uta zást tett… 1939-ben a
vers szü le té sé ről írt (ön)val lo má sos
esszé jé vel dok to rált. 1941-ben könyv -
tá ros ként dol go zott Pé csett, majd az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár mun -
ka tár sa lett. 1947-ben Pest re köl tö -
zött; 1948-ban fe le sé gül vet te Ká ro -
lyi Amyt.
Ennyi a szűk élet rajz. A töb bi egy

tu da to san épí tett köl tői pá lya. Mun -
ka és mun ka. Fá rad ha tat la nul. Az éj -
sza ka csil lag csend jé ben.
Vissza per ge tem az időt. Mi le he -

tett a leg fon to sabb? A fel fe de zés pil -
la na ta?  1929.  áp ri lis  14-én  Bó nyi
Ador jánmint cso da gye re ket be mu -
tat ta Weö res Sán dort a Pes ti Hír lap -
ban. És a foly ta tás: Ba bits és Kosz to -
lá nyi egyen get te az if jú köl tő út ját.
Biz ta tó  le ve le ik,  szív me leg  so ra ik
mint fe hér ke nyér, olya nok le het tek.
(1928  őszén  négy  ver sét  kö zöl te  a
Nyu gat.) Ko dály Zol tán ol vas ta  az
Öre gek cí mű  köl te mé nyét,  amely
egyik leg szebb kó rus mű vé nek lett az
ih le tő je. (1934-ben Ko dály el is lá to -
ga tott Csön gé re, hogy meg hall gas sa
az ot ta ni nép da lo kat, és új fel ada tok -
ra biz tas sa a di ák sap kás fi a tal em bert.)
Az után meg ál lít ha tat lan, ter mé keny
évek jöt tek.
Ke vés  szó  esik  egy  tü ne mé nyes,

csu pa  sze re tet nő ről:  édes any já ról.
„Anyám négy nyel ven ol va sott és be -
szélt – nyi lat koz ta egy ké sei ri port -
já ban. – Örült, hogy ben nem is van
kul tu rá lis ér dek lő dés. Anyám tól már
hat-hét éves ko rom ban olyan ol vas -
má nyo kat  kap tam,  mint  Shakes -
peare, Goe the, Ma dách, Cso ko nai…” 
Mes te rek,  ba rá tok  –  mind egyik

fon tos – kí sér ték a köl tőt év ti ze de ken
át: a szom ja zó lé lek gyó gyí tó ja, Hut -
ter Zsig mond, a fa lu evan gé li kus lel -
ké sze és Weö res hit ok ta tó ja; Fül ep
La jos zen gő vár ko nyi tu dós lel kész, a
szi go rú  bí rá ló;  Vár ko nyi Nán dor
könyv tá ros, az atyai ba rát; Füst Mi -
lán, a pró fé tai ta nár; a szá zad egyik
leg na gyobb gon dol ko dó ja, Ham vas
Bé la, a ki vé te les ko vász, apa val lás a
meg pró bál ta tá sok  ide jén.  (Weö res
1957-től 1964-ig hall ga tás ra volt ítél -
ve. Ne he zen tud ta meg je len tet ni írá -
sa it,  egyet len  jö ve del mi  for rá sa  a
mű for dí tás volt.)
Mi lyen ez a köl té szet? „A pil la nat,

a tör té ne lem csak za va ros hal maz –
ír ta el ső kri ti ku sa, Ta más At ti la –,
az iga zi a szel lem alak vál tá sa i ban ra -
gad ha tó  meg.”  Ez  utób bi  va ló sult
meg  élet mű vé nek  sok fé le sé gé vel:
ké pi,  ér zel mi,  gon do la ti  és  hang -
zás ele mek ze nei fel épí té sé vel. Min -
den  tö ké le tes,  és  mu zsi kál,  föl tá -
mad az ős vi lág, a mi ti kus asszír és
ógö rög hét köz nap. 
„Sze rep ját szó kész sé gé nek és stí -

lus vir tu o zi tá sá nak re mek lé se a Psy -
ché cí mű vers re gé nye” – kö szön töt -
te meg je le né se kor Ke nye res Zol tán.
A más fél  száz  év vel  ko ráb bi  idő be
kép zelt köl tő nő nek, Ló nyay Er zsé bet -
nek ko rán ki lob bant éle te ele ve ne dik
meg az ar cha i kus nyel ven írt ver sek -
ben, le vél tö re dé kek ben.
Weö res Sán dor mű for dí tó ként is

ki vé te le set al ko tott: gö rög, la tin, an -
gol, fran cia, kí nai, olasz, orosz, uk -
rán klasszi kus mű vek tol má cso lá sá -
val a leg job bak (Ba bits, Kosz to lá nyi,
Tóth Ár pád, Sza bó Lő rinc)  kö zé
emel ke dett. 
Szín da rab jai kü lö nös vál lal ko zá -

sok, nem érik el ma gas köl tői szint -
jét. Egy elő re holt szer ző a drá ma írók
tár sa sá gá ban. Kí sér le te i ről a kul túr -
po li ti ka tud ni sem akart. A Hold béli
csó na kos pé csi  (ős)be mu ta tó já ra
negy ven évet kel lett vár ni. Me se já -
té ka i ban, ora tó ri u ma i ban, szín da rab -
ja i ban az em ber és ha ta lom vi szo nyát
vizs gál ta,  a  na gyobb  vál to zá sok
prob lé má it.
Vé gül szól nom kell Weö res Sán -

dor hi té ről. Hi szen a leg töb bet er ről
kér dez ték, pro vo kál ták, és ő – szo -
ká sá hoz hí ven – min dig  ked ve sen
vá la szolt. Pon to san és érc be vés ve.
Is te ne, ked ves csön gei temp lo ma, tá -
vol-ke le ti ko los to rai, pa go dái, imád -
ko zó szer ze te sei, mind ott rej tőz nek
ver se i ben. Gon do la tai  kö zül  egyet
idéz ek: 
„Szá mom ra csak egy em ber lé te -

zik: Jé zus. Jé zus lé te zik, és ő lé te zik
mind azok ban, akik ben ne és ál ta la
van nak.  Azért  írok,  mert  job ban,
pon to sab ban  ki  aka rom  fe jez ni  az
azo nos sá got Jé zus sal ben nem és má -
sok ban. Fü tyü lök rá, hogy há nyan ol -
vas sák vagy há nyan nem ol vas sák a
ver se i met. Egyet len cé lom: egy fok -
kal kö ze lebb hoz ni a jó aka ra tú, ér zé -
keny ol va sót eh hez az azo nos ság hoz.” 

g FFL

Múlóésörök
b A száz éve szü le tett köl tő, akit most ün nep lünk, aki ről szól ni sze ret nék,

min den tu dó és min dent lá tó. Pa pír ra va rá zsol ta a vi lág iro da lom szí ne -
it, lép del ve könnye dén év szá za do kon át, mint éne kes ma dár a fák he gyén.
WeöresSándornem szű nő kí ván csi ság gal csüg gött a vi lág dol ga in, a hét -
köz na pi kis cso dá kon. Min den ér de kel te, ami ré gi – és ami új. Szí vé ben
meg fér tek a „ma gyar” ver sek, Vis nu is ten le gen dás hí rű pap já nak,
Dzsajadévának pász tor éne ke vagy HenriMichaux da da is ta so rai…

Ter mő ékes ág, te,
jó anya,
éle tem nek el ső
asszo nya,

nagy me leg vi rág-ágy,
pár na-hely,
haj nal har ma tá val
telt ke hely,

ben ned kap tam el ső
fész ke met,
szi vem a szi ved del
lük te tett,

én s nem-én közt nem volt
mes gye-hegy,
ben ned a vi lág gal
vol tam egy.

Ál mom öb le id be új ra
vissza tér – 
ál mom öb le id be új ra
vissza tér!

Ala bást rom bál vány,
jó anya,
éle tem ha tal mas
asszo nya,

sze med Isis sma ragd-dí sze,
tisz ta, szép,
ha jad Pal las bronz-si sak ja,
szí ne ép,

csak ar co don lett ke mé nyebb
min den árny,
mint a dél utá ni égen
vér cse-szárny.

El ső szép já té kom,
jó anya,
gyer mek sé gem gaz dag
asszo nya.

A ka masz kor tő led
el ku szált,
sze mem a sze med be
nem ta lált.

Így tü nőd tem: „Mért szült,
mért sze ret,
ha örök re él ni
nem le het?

Én mi at tam annyi min dent
öl, te met!
mért nem tett a hó ba in kább
en ge met!”

A ka masz kor tő led
el ku szált,
fér fi-szí vem uj ra
rád-ta lált,

fér fi-szí vem a szi ved re
rá ta lált,
meg kö szön most per cet, évet
és ha lált.

Ál mom kar ja id ba
vissza tér,
ál mom kar ja id ba
vissza tér…

Erős ház, szép zász ló,
jó anya,
sor som nak nyu gal mas
asszo nya.

Majd ha csep pig át folyt raj tam
mind e lét,
úgy ha lok az ős-egész be,
mint be léd.

Weö res Sán dor

Anyámnak

We öRe S Sánd oR 100

Néz ni és lát ni. Egy re ke ve sebb a lá tó
em ber, aki néz, és fi gye li tár sa it, a ro -
ha nó éle tet. Rit ka az olyan fi a tal a vo -
na ton, aki in du lás után ne a mo bil te -
le fon ján  ját sza na,  vagy  egy sze rű en
álom ba ne me rül ne. Még rit kább az,
aki úgy né zi a  ta va szi  fel ke lő na pot,
mint ha elő ször lát ná, úgy né zi a fel röp -
pe nő ma da rat, mint ha egye dül csak
hoz zá akar na vissza tér ni bú za sze mért. 
Ma  már  ke ve sen  tud nak  néz ni,

ész re ven ni má so kat: sze gé nye ket és el -
eset te ket. A leg ke ve seb ben azok van -
nak, akik be fe lé lát nak, a lé lek mé lyé -
be, és on nan hoz nak föl fe le le tet. Ma
az em be rek már csak ki fe lé néz nek,
egyet len pont ra, mint  a  fe ne va dak.

* * *

Ki rály lep kék.Gyö nyö rű ter mé szet -
film a ké ső es ti órá ban. Ámul va né -
zem én is, és hall ga tom a tu dós ide -
gen ve ze tő sza va it: „Tit kos cso da az
éle tük” – mond ja csen de sen. És iga -
za van. Ka na dá tól, hogy el jus sa nak a
tá vo li Me xi kó ba, több ezer ki lo mé -
te res utat tesz nek meg, te le ve szé lyek -
kel, vá rat lan vi ha rok kal! Még is el le -
pik szep tem ber vé gén a part men ti
ha tal mas er dő ket. 

Csüng nek szo ro san egy más mel lett
a nagy arany sár ga lep kék; hét-nyolc
hó na pon át ott lóg nak a le haj ló ága kon,
moz du lat la nul,  egy mást  me le gít ve.
Az után, ahogy a nap me le ge egy re erő -
sebb lesz, kez de nek moz dul ni. Éb re -
dez nek, röp dös nek, ké szül nek vissza
ugyan azon az úton a két-há rom nem -
ze dék kel újab bak, mint ame lyek el in -
dul tak. Száz és száz ezer tü ne mé nyes,
tö ré keny  cso da,  na vi gál nak  a  rop -
pant táj fe lett, meg fejt he tet len ügyes -
ség gel és pon tos ság gal.

* * *

Hit té rí tő. Ked ves  osz tály tár sa mat
vár tam a Rá day ut ca sar kán. Szem ben
ma gas fér fi fi gyelt, ki gom bolt ka bát -
ban, lo bo gó fe ke te sál lal. Jobb ke zé ben
nagy, sö tét köny vet szo rí tott, a Bib lia
új for dí tá sát. Az tán el tűnt. Vá rat la nul
már ott is volt előt tem. „Ho gyan lát -
ja a vi lá got? – kér dez te hal kan. – Nem
pusz tul  el? Meg ma rad?” Nagy  sze -
mek kel vár ta a vá laszt. „Elég re mény -
te len. De Is ten nek van még dol ga ve -
lünk” – fe lel tem si et ve. Meg szo rí tot -
ta a ke ze met, a kö ze li ki ra kat elé hú -
zott, föl állt a ma gas pe rem re, és on -
nan  szó no kolt:  idé zett  a  Zsol tá rok
köny vé ből. So kan pénzt ad tak ne ki, el -
kí sér ték a kö ze li ke nyér bol tig.

* * * 

Do mo kos Je nő.Az er dé lyi evan gé li -
kus lel kész te le hit tel, ten ni aka rás sal.
És kö rü löt te lel kes fi a ta lok. Ré gi hob -
bi já val, a szik la má szás sal fog ta meg az
if jú sá got. Jön nek, hall gat ják, és kö ve -
tik a leg ne he zebb csú csok meg hó dí -
tá sá ra. „Ve gyé tek előbb ész re a he gyet
– mond ja in du lás előtt –, azért áll ott,
hogy meg is mer jük.” Köz ben oszt ja a
fel sze re lést, mu tat ja az erős kö te let, a
biz ton sá gos cso mó kö tést. „És ve gyük
ész re Is tent: mit üzen ne künk alig hall -
ha tó an?” – foly tat ja a já té kos bib lia órát. 

Fi a tal, tisz ta ar cú fér fi, a gyö nyö -
rű táj ván do ra, fe nyő er dők sze rel me -
se,  aki  örö mét meg  akar ja  osz ta ni
má sok kal is. 
Em lék szem,  évek kel  ez előtt  egy

pap a gör desz ka tu do má nyá val moz -
dí tot ta ki a fi ú kat és a lá nyo kat. Egy
má sik re mek fo cis ta volt, őt akar ták
le győz ni a leg ki seb bek. Szép és lel ke -
sí tő pél dák, bi zo nyá ra Is ten is mo so -
lyog a kü lö nös, vi dám csa pa to kon.

* * *

Kór ház ká pol na. A nagy, ko pott épü -
let ben  vé szel tem  át  in fark tu so mat.
Em lék szem, a má so dik hé ten az ügye -
le tes or vos mint vé res posz tó ra, úgy né -
zett a ke zem ben lé vő Pi linsz ky-kö tet -
re. „Szög és olaj – vet te ki a ke zem ből
–, ma ga ilye ne ket ol vas?” Vissza kér dez -
tem vol na, de egész éj jel fájt a szí vem.
Ki szol gál ta tott nak érez tem ma ga mat. 
Most meg lep ve lát tam, hogy a kerti

pad mel lett, ahol so kat ül tem és vá ra -
koz tam, kis ká pol nát emel tek. Egy sze -
rű, fa és üveg szer ke zet, szí nes ab la kok -
kal. Be néz tem, meg áll tam a nyi tott aj -
tó kö ze lé ben. Idős lel kész a dél előt ti 
is ten tisz te le ten, szé pen be szélt, a Bib -
li át idéz te. Öreg né ni hall gat ta egye dül,
hunyt szem mel pi hent a ta va szi mély
csend ben. Mi lyen föl eme lő, gon dol tam,
ma gá nyo san is te szi a dol gát, pon to san,
fi gyel me sen, az utol só pil la na tig.

* * * 

A könyv ha lá la. Új ból kon gat ják a
vész ha ran go kat, eb ben a hó nap ban
ne gyed szer  hal lom.  Pe dig  a  könyv
mint for ma és rá for dí tás jó be fek te -
tés nek tű nik. Ki nyit ha tom, le te he tem,
be le ír ha tok  jegy ze te ket.  Ke zem be
ve he tem bár mi kor, és fel ol vas ha tok
be lő le egy me sét a gye re ke im nek. 
Most az in for má ci ós ten ger csá bít -

ja a fi a ta lo kat, ezért a köny vet mel lő -
zik, ve szí tett a fon tos sá gá ból… De tíz
év  múl va,  öt ven  év  el tel té vel,  hi -
szem, új ból föl fe de zik. Is mét zsú fol -
tak lesz nek a könyv tár ter mei, ame -
lyek ben  év ez re dek  tu dá sa,  kin cse
hal mo zó dott föl. Szin te hal la ni, hogy
a ré gi la pok ódon mon da ta i ból ki szól -
nak írók, köl tők, mű vé szek, tu dó sok.
És vá laszt ad nak kér dé se ink re.

* * * 

Az öreg szom széd. Ré gen  lát tam,
már nem is itt él, gye re kei be ad ták va -
la mi  ott hon ba,  hogy  ne  le gyen  láb
alatt. Pe dig min dig úton volt, igye ke -
zett hasz ná ra len ni a vi lág nak. Lát ha -
tat lan jó té te mé nye i vel, aho gyan most
is. A teg nap éj sza kai nagy vi har mi att
ag gó dott, azért szö kött ha za. Meg néz -
ni a vá lyog fa lú há zat, a te tő cse re pet, a
le hullt szá raz ága kat. 
A  nyolc van nyolc  éves  fér fi  min -

den ho vá be néz, sem mi nem ke rü li el
a fi gyel mét. Ka bát ja tisz ta, gu mi csiz má -
ja  meg mos va,  kesz tyű  nél kül  csi nál
min dent, hogy érez ze a fát, a va sat, a
kö vet. „Nem vagy éhes? – kér de zi a
nagy fe hér ku vaszt. – Lá tom, megint
nincs  vi zed”  –  és  fris set  hoz  a  len ti
kony há ból. 
Tű nőd ve  né zem  messzi ről:  mi

kész te ti még most is cse lek vés re? A
szün te len mun kál ko dás ra?

* * *

Pa pír lap. Egy az év ti ze des sok ezer
fel jegy zés ből. Ré gi, vas tag dosszi é ban
la pult.  Szer gej Bul ga kov teo ló gus
üze ne te: „Te rem tett sé gé ből adó dó an
az em ber va ló ban nem csak az is te ni
sze re tet ke gyel mét kap ja meg, ha nem
a le he tő sé gét an nak, hogy sze res sen
ön ma gán kí vül másva la kit is: a fe le -
ba rát ját. És ne csak em ber test vé re it,
de lel ki ba rát ját is sze res se.”

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegyzetlapok
(Nap ló, 2013)
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Má sod szor ren dez te meg
kö zép is ko lá sok nak szó ló
prog ram ját áp ri lis 29-én a
bé kés csa bai  Jó kai  Szín -
ház. Míg ta valy Ma dách
Im re örök klasszi ku sá nak
egy-egy je le ne tét mu tat -
ták be a részt ve vő csa pa -
tok, ad dig az idén bib li ai
tör té ne te ket dol goz tak fel
a vál lal ko zó szel le mű ti -
zen éve sek, mint egy két -
szá zan. 

Fe ke te Pé ter, a Jó kai Szín -
ház igaz ga tó ja a prog ram
kap csán  la punk nak  el -
mond ta, hogy a kez de mé -
nye zés  cél ja  nem csak  az,
hogy  kö ze lebb  vi gyék  a
szín ház vi lá gát a kö zép is -
ko lá sok hoz,  ha nem  hogy
ké pet kap ja nak ar ról, mi -
ként gon dol kod nak a ti zen -
éve sek a Szent írás ról. Így
ke rült szín re töb bek kö zött
Ká in és Ábel, Jó zsef és Pu -
ti fár né  tör té ne te, a  jé zu si
temp lom tisz tí tás je le ne te,
va la mint a Meg vál tó és Pi -
lá tus ta lál ko zá sa.
A  szak mai  zsű ri ben  a

szín ház igaz ga tó ja és mun -
ka tár sai mel lett he lyet ka -
pott dr. Mos ko vics Sán dor,
a he lyi zsi dó hit köz ség el nö ke,
Szi ge ti An tal bé kés csa bai plé -
bá nos és Pé ter né Be ne dek Ág -
nes evan gé li kus lel kész is.
A leg jobb új szö vet sé gi elő -

adás nak a Bé kés csa bai Evan gé -
li kus Gim ná zi um, Mű vé szeti
Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és

Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -
téz mény pro duk ci ó ja bi zo nyult
– a fi a ta lok Lá zár fel tá masz tá -
sát vit ték szín re. Az elő adá sért
a leg jobb dra ma turg dí ját kap -
ta Sal ka Zsu zsan na.A leg jobb
mo dern elő adás cí met a Me ző -
be ré nyi Pe tő fi Sán dor Evan gé -

li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um
bá be li to rony épí tést be mu ta tó
je le ne te ér de mel te ki, míg Sza -
bó Cson gor, a bé kés csa bai lu -
the rá nus  in téz mény  di ák ja  a
leg jobb fér fi mel lék sze rep lő dí -
ját ve het te át. 

g –ó –ő –a

Békéscsabai„Biblia-drámák”
Evangélikus diákszínjátszó-sikerek

A ta va lyi, er dé lyi kon cert kör -
út után idén a Fel vi dék re lá to -
gat tunk a Ko rál-szi get együt -
tes sel. Ma gyar aj kú gyü le ke ze -
tek ben csen dül tek fel az éne -
kes könyv jól is mert dal la mai,
ame lye ket  sa já tos,  mo dern
ze nei  szö vet be  öl töz tet tünk. 

A  té te lek  kö zött  igye kez -
tünk ki bon ta ni az ének szö ve -
gek evan gé li u mi üze ne tét is. Jó
né hány új fel dol go zás is be ke -
rült a mű sor ba, a vár ha tó an az
év vé gén meg je le nő má so dik
CD  anya gá ból  igye kez tünk
mi nél töb bet élő ben is meg -
szó lal tat ni. 
Hat nap alatt hét kon cer tet

adott a ze ne kar: Al só sze li, Ipoly -
ság,  Hosszú szó,  Sa jó gö mör,
Torn al ja és Ri ma szom bat evan -
gé li kus kö zös sé ge i ben jár tunk,

Rozs nyón pedig a re for má tus
test vé rek  ven dé gei  le het tünk.
A prog ra mok elő ké szí té sé -

ben, meg szer ve zé sé ben a tel jes
hát te ret biz to sí tó Végh Sza bol -
csonkí vül ko moly fel ada tot vál -
lalt  Ló czy Ti bor, a  fel vi dé ki
evan gé li kus  misszió  mun ka -

tár sa. A tech ni kát Jan sik Ta más
tar tot ta kéz ben, aki egy ben a fel -
lé pé sek hang mér nö ke  is  volt.
Meg ha tá ro zó  él mény  volt

ta lál koz ni  –  ma gyar ként  és
pro tes táns ként  egy aránt  ki -
sebb sé gi hely zet ben élő – ven -
dég lá tó ink kal, Rusz nyák De -
zső, Hor váth Oli vér, Bu za Zsolt
és Bod nár Aran ka lel késszel,
Sr na Zol tán pol gár mes ter rel,
a hosszú szói gyü le ke zet ve ze -
tő i vel, akik büsz kén mu tat ták
be lel ki és kul tu rá lis kin cse i ket

és  a  Fel vi dék  gaszt ro nó mi ai
kü lön le ges sé ge it.
A  fel mor zso ló dás  és  az

asszi mi lá ció ve szé lyé nek ki té -
ve is a bi za ko dás, az elő re te kin -
tés, az él ni aka rás, a tra dí ci ók
őr zé se mel lett bi zo nyos ér te -
lem ben a meg úju lás je le i nek ta -

núi le het tünk. A be szél ge té sek -
ben a pa na szos hang gal szem -
ben erő tel je sen szó lal tak meg
a jö vő ter ve zés gon do la tai, ka -
pott han got a re mény te li cse -
lek vés,  a  vál toz ta tás ra  va ló
kész ség és el tö kélt ség.
Mind annyi unk  szá má ra

meg erő sí tő ta lál ko zá so kat je -
len tett az áp ri li si hét. Jö vő re a
ter vek  sze rint  a  Dél vi dé ket
lá to gat juk meg.

g Smi dé li usz Gá bor,
a Ko rál-szi get együt tes tag ja

H AT nAp AL AT T HéT kon C eRT

Korál-szigetaFelvidéken

A he lyi evan gé li kus egy ház köz -
ség ün ne pi is ten tisz te let szer -
ve zé sé vel vál lalt részt eme ne -
mes cél meg va ló sí tá sá ban. Is -
ten igé jét Győ ri Já nos Sá mu el
bu da pest-pest er zsé be ti evan -
gé li kus lel kész hir det te, hang -
sú lyoz ván, hogy szük ség van az
ün nep örö mé re, hiszen az ün -
ne pet Is ten te rem tet te, és az „a
menny or szág  egy  mor zsá ja,
ké szü lő dés az üd vös ség re”. Pál
apos tol sza va it is idéz te, aki így
biz tat:  „Örül je tek az Úr ban
min den kor, is mét mon dom,
örül je tek.”
Az  ige hir de tő  meg győ ző -

dé se, hogy „Nagy vá rad nak  is
szük sé ge  van  egy  erős  vár ra,
szük sé ge van Is ten re”.
A li tur gi kus szol gá la tot Má -

tyás At ti la he lyi lel kész vé gez -
te, aki a kö szön té sek kap csán
azt is meg em lí tet te, hogy déd -
nagy ap ja – Ro lik La jos– ép pen
a  pest er zsé be ti  evan gé li kus
gyü le ke zet nek  volt  hű sé ges
pres bi te re.
A  Pe tő fi-bi zott ság  ku ta tá -

sa i ról és Pe tő fi Sán dor Bar gu -
zin ban  fel te he tő en  meg ta lált
ham va i nak  kál vá ri á já ról  tar -
tott ér dek fe szí tő elő adást Pat -
ru bány Mik lós, a  Ma gya rok

Vi lág szö vet sé gé nek el nö ke. El -
mon dá sa  sze rint  ért he tet len,
hogy  a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia mi ért aka dá lyoz za a
DNS-vizs gá lat alap ján igé nyelt
azo no sí tást.  Szo mo rú,  hogy
ép pen azok tesz nek meg min -
dent  an nak  ér de ké ben,  hogy
Pe tő fi azo no sí tá sa ne  tör tén -

hes sen meg, akik nek szol gá la ti
kö te les sé ge  len ne  a  ku ta tás -
ban elöl jár ni. 
A Vo ce Vi ta kvar tett és Ben -

czé di Mó ni ka ze ne ta nár nő
szín vo na las ze né vel emel te az
al ka lom  ün ne pé lyes sé gét.  A
pár éve ala kult ének együt tes

tag jai  (De mény fal vi Ág nes –
szop rán, Ho van csek Tün de –
alt, Kiss Hu ba Er nő – te nor és
Ben czé di Hu nor – basszus)
klasszi kus és könnyű ze nei da -
ra bok kal ör ven dez tet ték meg
a  hall ga tó sá got.  A  szí ve ket
be töl töt te a gyö nyö rű mu zsi -
ka  har mó ni á ja.  Az  or go na
hang ja is mét le nyű göz te a je -
len le vő ket.
E  sorok  írója  kü lön  aján -

dék kal kö szön te meg  Jon nie
Bosch nak, a kam pe ni test vér -
gyü le ke zet tag já nak már több
év ti ze de tar tó se gí tő kész sé gét
és a nagy vá ra di evan gé li ku sok
irán ti hű sé gét. 
Az ün ne pély nek a ma gyar

nem ze ti him nusz ad ta meg a

mél tó  zá ró ak kor dot.  A  ven -
dég se reg  ter mé sze te sen  a
temp lom  ud va rán  elő ké szí -
tett  sze re tet ven dég sé g re  is
meg hí vást ka pott.

g Má tyás At ti la 
nagy vá ra di 

evan gé li kus lel kész

FestumVaradinum
b Ha gyo mányt te rem tett a Kár pát-me den cé ben Nagy vá rad

ma gyar sá ga az zal az ün nep ség so ro zat tal, ame lyet áp ri -
lis 21–28. kö zött im már hu szon ket te dik al ka lom mal
ren dez tek meg a vá ros ban. A tör té nel mi egy há zak, a ci -
vil, il let ve po li ti kai szer ve ze tek ren dez vé nyei a ma gyar -
ság iden ti tá sá nak egy-egy szín folt ját meg je le nít ve já rul -
nak hoz zá a ke resz tyén hit és a nem ze ti iden ti tás erő sí -
té sé hez, ha gyo má nya ink ápo lá sá hoz.
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Nem sze re tem, ami kor po li ti -
kai  szlo gen né  vál nak  bi zo -
nyos fo gal mak, mint pél dá ul a
to le ran cia,  az  esély egyen lő -
ség vagy az in teg rá ció fo gal ma.
Ilyen kor az az ér zé sem, hogy
író asz tal  mö gött  ülők  okos -
kod nak anél kül, hogy egy szer
is le ül tek vol na az asz tal mel -
lé an nak a kö zös ség nek a tag -
ja i val,  amely nek  a  jo ga i ért
har col nak, anél kül hogy részt
vet tek vol na az éle tük ben. 
Épp ezért fel eme lő és nagy -

sze rű lát ni azt, ami kor a kö -
zös ség vál la lás nem a szlo ge -
nek ben, ha nem a tet tek ben je -
le nik meg. Mint pél dá ul ami -
kor egy ama tőr szín tár su lat –
a sop ro ni dESZ Ka Tár su lat –
fog össze egy szel le mi fo gya -
té ko sok kal  fog lal ko zó  in téz -
mény,  je len  eset ben  a  zsi rai
ott hon (Fő vá ro si Ön kor mány -
zat Ér tel mi Fo gya té ko sok Ott -
ho na) szín tár su la tá val, a Ko -
misz (Ko mé di ás  In teg rált
Szín ház) csa pa tá val.
Áp ri lis  13-a,  ülök  a  zsi rai

ott hon szín ház ter mé nek né ző -
te rén, és né zem a na gyon so -
kak ál tal is mert, 1983-ban ké -
szült  olasz  film,  a  Le gye tek
jók, ha tud tok alap ján ké szült
da ra bot. A szín pa don sop ro -
ni  if jak,  a  dESZ Ka  Tár su lat
tag jai, köz tük az evan gé li kus
gim ná zi u mok, a lí ce um és az
Eöt vös di ák jai – sőt egy ta nár
is! A ren de ző, Be tu ker Bo tond
ma ga is az Eöt vös-gim ná zi um
ta ná ra.  Meg hat va  fi gye lem
őket, köz tük ifi se i met is, amint
ön fe led ten ját sza nak, éne kel -
nek – és mel let tük, pon to sab -
ban ve lük együtt ott ját sza nak
a zsi rai ott hon la kói is a ma guk
kü lö nös sé gé vel.
Né zem őket, és ar ra gon do -

lok, mi lyen cso dá ban ré sze sül -
het tek ezek a fi a ta lok. Nem -
csak azért, mert át él het ték a
szín ház örö mét az el ső pró bá -
tól kezd ve a tap so kig, ha nem
azért, mert át él he tik azt, ami
so kak szá má ra csak pa pír ízű
elv:  együtt  él ni,  lé le gez ni  és
dol goz ni olya nok kal, akik má -
sok (de utá lom ezt a ki fe je zést!),
aki ket min den ki ki ke rül ne ál -
la po tuk mi att. Az iga zi együtt -
lét az, ami kor nem me rül föl a
kér dés, ho gyan bán jak va la ki -
vel, ami kor le het együtt ne vet -
ni, vic ce lőd ni, nem kell a má -
sik kal  fo gya té kos sá ga  mi att
hí mes to jás ként bán ni. Az elő -
adá son  pe dig  át sü tött  ez  az
egy más ra ta lá lás. 
Ma ga  a  tör té net  is  kis sé

más volt, mint az, amit a jól is -
mert  film ben  lát hat tunk.  A
film  lá gyabb,  so kak szá má ra
giccse sebb nek  tű nő  meg ol -
dá sok kal él. 
A  szín da rab  ko mo lyabb,

me ré szebb lett, a vic cek is éle -
seb bek. A sze rep lők – a fo gya -
ték kal élők is – oly kor rög tö -
nöz tek, ön ma gu kat ad ták, és
et től a da rab iga zi mai, el gon -
dol kod ta tó,  sí rás ra  és  ne ve -

tés re egy aránt kény sze rí tő mű
lett. Fü löp atya na iv, vég te len
jó sá ga egy ben élet sza gú, a sze -
rel me sek sem csak éte ri szin -
ten  vá gyód nak  egy más után. 
A szín da rab – an nak da cá -

ra, hogy a 16. szá zad ban ját -
szó dik – na gyon mo dern kér -
dé se ket fe sze get: a ben nünk
élő jó és rossz, a vá gyak és az
el foj tá sok, a meg bo csá tás és a

bosszú  ál lan dó  fe szült sé ge
jár ja át a tör té ne tet. 
Nagy sze rű volt lát ni, hogy a

sze rep lők mennyi re él ve zik a
kö zös  já té kot.  És  kü lö nö sen
meg ha tó, ami kor a fo gya ték kal
élők ma guk is mer nek po én -
kod ni – akár a sa ját ál la po tu -
kon is. A já té kos ság nak és az
(ön)iró ni á nak ez a fo ka csak az
iga zi el fo ga dó sze re tet lég kö -
ré ben tud meg szü let ni…

Irigy lem eze ket a fi a ta lo kat.
Nem csak a tap sért, nem csak
a  si ke rért,  ha nem  azért  is,
mert ilyen fi a ta lon meg él het -
ték a kö zös mun ka örö mét, és
még in kább: hogy meg él he tik
a fo gya té ko sok kal va ló kö zös -
ség örö mét. Hi szem, hogy en -
nek a cso dá ja nem fog el tűn -
ni az éle tük ből.

g He ge dűs At ti la

Legyetekjók,hatudtok–együtt!

A  hely színvá lasz tá s  ez út tal
nem szo rul kü lö nö sebb ma -
gya rá zat ra, hi szen az 1945 utá -
ni kom mu nis ta ha ta lom át vé -
telt kö ve tő en a leg ke mé nyebb
ül döz te tést a ka to li kus szer ze -
tes ren dek kö zül ta lán ép pen a
je zsu i ták szen ved ték el. 
A szín da rab, me lyet az elő -

adás al ko tói a mű pél dá zat jel -
le gé hez iga zo dó an „drá má zat”
mű fa ji  meg je lö lés sel  il let tek,
kö ve ti  a  je zsu i ta  ha gyo má -
nyo kat, hi szen tör té ne te so rán
a rend nagy fi gyel met szen telt
a ta ní tá sok dra ma ti zált meg -
je le ní té sé nek is, s a je zsu i ta is -
ko la drá mák a ma gyar iro dal -
mi ha gyo má nyok ér té kes ré -
szét ké pe zik.
A  Pár be széd  Há za  nagy -

ter mé ben meg ren de zett elő -
adás szép szá mú, zö mé ben fi -
a tal né ző előtt in dult. A da rab
ka ma ra jel le gű, a há rom szín
alatt mind össze két sze rep lő
be szél ge tett vál ta ko zó sze rep -
kör ben  előbb  a  vá ros ma jo ri
park fá it sti li zál tan áb rá zo ló,
majd az utol só szín ben zárt te -
ret imi tá ló mű anyag pa ra vá -
nok előtt. 
Az el ső fel vo nás ban té zis -

ként két il le gá lis kom mu nis -
ta be szél ge té sét hall hat tuk a
Hor thy-rend szer utol só idő -
sza ká ból. A sze rep lők az ül -
döz te tés ke se rű pil la na ta i ba
és a moz ga lom szét hul lá sá nak
fo lya ma tá ba avat ták be a né -
ző ket. A szín vál tást kö ve tő en
an ti té zis ként  ugyan ez  a  két
sze rep lő  je zsu i ta  szer ze tes -
ként  az  öt ve nes  évek ben  a
föld alat ti egy há zi mun ka gya -
kor la tát és ne héz sé ge it tár ta
a né zők elé. Bár te vé keny sé -
gük  moz ga tó ru gói  ko ránt -
sem  ha son lí tot tak  egy más -
ra, az il le gá lis kom mu nis ták
és  az  ül dö zött  je zsu i ták  ki -
szol gál ta tott sá ga az ál lam ha -

tal mat  ép pen  gya kor lók kal
szem ben ha son ló vo ná so kat
mu ta tott. 
A drá má zat a csúcs pont ját

– szin té zis sze rű en – az And -
rássy út 60. alag so ri bör tö né -
ben  éri  el,  itt  ke rül  egy más

mel lé  a  si ra lom cel lá ban  az
elő ző szí nek sze rep lői kö zül az
egyik je zsu i ta és az egyik kom -
mu nis ta. Mind ket te jük az ár -
tat lan ság bi zo nyos sá gá val néz
szem be a ki vég zés sel: a há bo -
rús  idők ben  el len ál ló  kom -
mu nis tát  moszk vai  elv tár sai
íté lik ha lál ra az il le gá lis párt
fel osz la tá sá nak vád já val, míg
a je zsu i ta pusz ta lé te is olyan
ki hí vást  je lent az ál lam ha ta -
lom szá má ra, mely csak a fi zi -
kai meg sem mi sí tés sel szün tet -
he tő meg. 
A ha lál ra ítélt kom mu nis ta

a  ta lál ko zás  el ső  pil la na ta i -
ban az el len sé get lát ja a ha lál -
ra ké szü lő  je zsu i tá ban, aki a

ha lál utá ni élet re mény sé gé vel,
va la mint a vi gasz ta lás szol gá -
la tá val pél dát mu tat a kom mu -
nis tá nak. A szen ve dő em be rek
kö zös sor sa és a je zsu i ta hi té -
nek  pél dá ja  a  kom mu nis tát
is né ze tei át ér té ke lé sé re in dít -

ja. Bár  a hit  ke gyel mét nem
kap ja meg, a szer ze tes pél dá -
ja em be ri tar tást éb reszt ben -
ne, s a vesz tő hely re már – a
vá ros ma jo ri fák ágai kö zött fel -
sej lő ke reszt re te kint ve – a je -
zsu i tá hoz ha son ló an, be gom -
bolt ing gal lér ral megy.
A  kö rül be lül  egy órás  ka -

ma ra da rab szí nei kö zött zon -
go ra mu zsi ka szól. A ren de ző,
Kaj Ádám pu ri tán jel me zek -
ben és dísz le tek kö zött ve zeti
szí né sze it, fe szült fi gye lem re
kész tet ve a lel kes hall ga tó sá -
got, mely az elő adást kö ve tő
pó di um be szél ge tés be is élén -
ken be kap cso ló dott. 

g Zs. J.

SzintézisazÖrdög-árkontúl
b Az Ör dög-árok a 20. szá zad ele jé ig a bu dai Vá ros ma jor par -

kon át fo lyó, cse kély víz ho za mú pa tak volt. Le fe dé sé vel és
kör nye ze té nek par ko sí tá sá val a két vi lág há bo rú kö zött ked -
velt sza bad té ri pi he nő hely ala kult ki. A fél re e ső, még is jó
köz le ke dé si kap cso la tok kal bí ró par kot nem csak a tár sa -
ság ra vá gyó bu dai if jú ság és a fák ár nyé ká ban pi he nő bu -
dai pol gá rok hasz nál ták ki, ha nem ki vá ló ta lál ko zó he lyet
nyúj tott a ha tó sá gok ér dek lő dé sét ke rül ni vá gyó „ké tes eg -
zisz ten ci ák nak” is. Ezen a hely szí nen in dul HajnalGéza
Ördögárok cí mű al ko tá sa. A da ra bot áp ri lis 25-én ad ták elő
a jó zsef vá ro si Pár be széd Há zá ban, amely több mint hat -
van év után ke rült vissza a je zsu i ta rend tu laj do ná ba. 

HajnalGéza:
Ördögárok–drá má zat 

há rom szín ben

Elő ad ják: 
Pig nitz ky Gel lért
és Ko vács Ta más

Ren de ző: Kaj Ádám
Dra ma turg: Pász tó And rás
Ze ne: Emszt And rás
Ren de ző asszisz tens: 

An tal Kla u dia

– A mű töb bek közt a hit hasz nát fe sze ge -
ti. A je zsu i ta szer ze tes ke resz tény hi te és a re -
ne gát kom mu nis ta tár sa da l mi egyen lő ség be
ve tett hi te kö zött van-e mi nő sé gi kü lönb ség?
Egyen ér té kű-e a hit és a vak hit? – kér dez tük
Haj nal Gé zát, a szer zőt.
– Ter mé sze te sen nem állt szán dé kom ban

egyen lő ség je let ten ni a két em ber hi te kö zé,
de ke resz tény hi tünk sze rint mind ket ten Is -
ten gyer me kei, Is ten előtt egyen lők. A hit ke -
gyel me nem min den kit ér el, a kom mu nis -
ta azt ta nul ja meg a je zsu i tá tól a bör tön cel -
lá ban, hogy tart son ki a sa ját hi té ben.

– A ha lál kö zel sé gé ben a je zsu i ta és a for -
ra dal már az em be ri kö zel ség ben csak nem
meg bé kél egy más sal. Össze bé kít he tő-e a ke -
resz tény hit és a kom mu nis ta ideo ló gia az
igaz sá gos tár sa da lom meg va ló sí tá sá ért foly -
ta tott küz de lem so rán?
– A je zsu i ták egyik moz gal ma, az úgy ne ve -

zett vi lág szo li da riz mus er re pró bált kí sér le tet
ten ni. A rend egész föl dön vál lalt misszi ós te -
vé keny sé gé nek  egyik  lé nye ges  ele me  (ezt  a
prob lé mát fe sze ge ti töb bek kö zött a Misszió

cí mű film), hogy úgy hir de tik Krisz tust, hogy
köz ben al kal maz kod nak a he lyi vi szo nyok hoz,
kul tú rá hoz. A je zsu i ták pon to san tud ták, mi -
re szá mít hat nak a szov jet meg szál lás alatt. Egy-
két szer ze te sük az il le ga li tás ban óri á si ha tást
gya ko rolt a kö vet ke ző nem ze dék re, a da rab -
ban meg idé zett pá ter Pá los vagy pá ter Vácz a
ma gya kor ló ka to li ku sa i nak hagy tak élet re szó -
ló pél dát. De nem ke rü löm meg a kér dést: az
ideo ló gi ák nem, csak az em be rek bé kít he tők
össze egy más sal és Is ten nel!

– A da rab meg te kin té sé vel az idő sebb ge -
ne rá ció a tör té nel mi em lé ke it idéz he ti föl, míg
a fi a ta lok szá má ra az is me ret ter jesz tést szol -
gál hat ja a „drá má zat”. Em lé kez te tő vagy ok -
ta tó ré te gét te kin ti ma in kább ak tu á lis nak?
– Mind ket tő nek örü lök, ha így van. Nagy

él mény szá mom ra, hogy lel kes hu szon éve -
sek hoz ták lét re az elő adást, és hogy a ba rá -
ta ik töl töt ték meg a né ző tér na gyob bik ré szét.
Ta lán egyik gyen gé je a da rab nak, hogy az idő -
seb bek nek túl sá go san, a fi a ta lab bak nak pe -
dig nem elég gé di dak ti kus. 

g Zsu gyel Já nos
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„So vi el  du  bra uchst”,  „Amennyi re
szük sé ged van” (2Móz 16,18) – szól
az idei mot tó, fel hív va a jó lé ti tár sa -
da lom ban élők fi gyel mét a tu da to -
sabb erő for rás-hasz ná lat ra mind ma -
te ri á lis,  mind  spi ri tu á lis  ér te lem -
ben. Szük ség van a tu da to sabb élet -
ve ze tés re, az ön refle xi ó ra és mér ték -
tar tás ra, szük ség van a má sik szük -
sé gé nek meg lá tá sá ra. (E gon do la to -
kat tet tel is meg pe csé tel ve a zá ró is -
ten tisz te let of fer tó ri u mát egy részt a
Dél-Szu dán ban fel épí ten dő egész ség -
ügyi  köz pont  tá mo ga tá sá ra,  más -
részt a mo zam bi ki föld mű ves csa lá -
dok meg se gí té sé re aján lot ták föl.) 
A kér dést sok fé le irány ból kö ze lí -

tet ték meg a bib lia ta nul má nyo zók és
pó di um be szél ge tők  –  teo ló gu sok,
fi zi ku sok, mi nisz te rek, pub li cis ták,
szo cio ló gu sok –, a pénz eti kus hasz -
ná la tá tól  egé szen  a  pszi cho ló gi ai
elé ge dett ség fo ga lo mig. Idén a meg -
hí vott ven dé gek kö zött volt töb bek
kö zött Ang e la Mer kel né met kan cel -
lár,  Jo a chim Ga uck né met ál lam fő,
Mar got Käß mann, a re for má ció öt -
szá za dik év for du ló já nak nagy kö ve te
és Ans elm Grün ben cés apát, író.
A te ma ti ku san el ren de zett le he tő -

sé gek pi a cán az ér dek lő dők meg is mer -
ked het tek  az  öku me né,  a  dia kó nia
vagy az if jú sá gi és misszi ói mun ka te -
rü le té vel, de in for má lód hat tak akár az
öko ló gia és ál lat vé de lem kér dé se i ről

is, be te kint het tek sok fé le kul tú rá ba. A
Ma gyar or szá gi  Re for má tus  Egy ház
ön ál ló stan don kép vi sel tet te ma gát.
Bölcs kei Gusz táv püs pök,  a  zsi nat
lel ké szi el nö ke több pó di um be szél ge -
tés nek is részt ve vő je volt. 

* * *

A  ma gyar or szá gi  evan gé li ku so kat
az össze vont „os teuroper” stan don a
dia kó ni á ban  dol go zók  két busz nyi
csa pa ta – Nyír egy há zá tól Dom bó vá -
rig – kép vi sel te. 
Ma gyar  fel lé pők ben  ugyan  nem

bő vel ke dett az ez évi Kirchen tag, de
szol gá lat u kat a kö zön ség sze re tet tel fo -
gad ta. El hoz ta da la it a szü gyi po pos-
pun kos M.Is.K.A., a Czön dör Ist ván lel -
kész, illetve Gás pár Sán dor ve zet te ba -
la ton bog lá ri Se ven Hous esgos pel kó rus,
az egy há zunk if jú sá ga szá má ra emb -
le ma ti kus  Szél ró zsa Band, to váb bá
bib li o drá ma-fog lal ko zást tar tott Do -
náth-Mun tag Il di kó és Fal vay Dó ra.

* * *

Az  öt na pos  ham bur gi  ren dez vény
iden ti tás erő sí tő, öröm re, fe le lős ség -
vál la lás ra  buz dí tó  kék-fe hér,  höm -
pöly gő va ló sá ga – a Bin ne nals te ren
vi lá gí tó  száz öt ven ezer  nap bú csúz -
ta tó gyer tya ké pe, a Fisch mark ton az
öku me ni kus is ten tisz te le ten ki osz tott,
hal ala kú Bre zen íze – re mél he tő leg
még so ká el kí sé ri és még na gyobb ki -
kö tők fe lé te re li a ha za u ta zót.

g Ki nyik Ani ta

Avilágkapujában
f Folytatás az 1. oldalról

„So vi el du bra uchst”, „Amennyi re szük sé ged van” (2Móz 16,18) – hir det ték a
34. Kirchen tag bib li ai mot tó ját a kék zász lók min de nütt a vá ros ban

Az öt na pos ren dez vény száz húsz ezer részt ve vő je kö zött ez al ka lom mal is szép
szám mal kép vi sel tet ték ma gu kat a Né met or szá gon kí vül ről ér ke zett pro tes -
táns hí vek. A nyi tó is ten tisz te let után őket kü lön is kö szön töt ték a ren de zők

A le he tő sé gek pi a cán ez al ka lom mal is sok egy há zi és ci vil szer ve zet hasz nál ta ki a le he tő sé get a be mu tat ko zás ra 

El csen de se dés az El ba part ján
Na pon ta több tu cat pó di um be szél ge tés és elő adás, va la mint kul tu rá lis
prog ram vár ta az ér dek lő dő ket a csar no kok ban és a szín pa dok nál

A ham bur gi 34. Kirchen ta gon ké szült vi deo fel vé te lek egy há zunk hon lap ján, 
a www.evan ge li kus.hu-n te kint he tők meg.

A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház stand já nál Bölcs kei Gusz táv püs pök, a zsi nat lel ké szi el nö ke be szél get Jörg Schmidt
né met re for má tus egy ház el nök kel

¸
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A ma gyar dia kó nia stand já nál ké szült fo tón Sza bó Szi lárd, a Ka posszek csői
Evan gé li kus Dia kó ni ai Ott hon  lel ké sze, Sza bó Mik lós, a szom bat he lyi Jo han -
ne um Evan gé li kus Dia kó ni ai Köz pont ve ze tő ápo ló ja, Fri c ker And rea, a ka -
posszek csői in téz mény ve ze tő je és a szintén ka posszek csői Hoff mann Ti bor

Ham burg ut cá it jár va „hu zal em -
ber rel” is ta lál koz hat tak a kirchen -
ta go sok

A prog ra mok so rá ban az áhí ta tok és
a bib lia ta nul má nyok fon tos sze re pet
kap tak Szín pa don a Szél ró zsa Band

A M.Is.K.A. kon cert je a Kirchen ta gon

A ba la ton bog lá ri Se ven Hous es gos pelkórus fel lé pé se Gás pár Sán dor kó rus -
ve ze tő irá nyí tá sá val

Ang e la Mer kel né met kan cel lár
Mennyit ér a te rem tés a glo ba li zált vi -
lág ban? cí mmel tartott elő adá st

A vá ro si park ban száz ezer fő rész vé te lé vel meg tar tott, zá ró úr va cso rai is ten tisz te le ten Nic ho las Ba ines, az ang li ai
Brad ford ang li kán püs pö ke szol gált ige hir de tés sel. Az al kal mat a te le ví zió élő ben köz ve tí tet te

Az utol só va cso ra há rom di men zi ós fo tó ján Jé zus Györ fi Mi hály nyír te le ki evan -
gé li kus lel kész lá bát mos sa

Vi szont lá tás ra 2015-ben Stutt gart ban, 2017-ben, a re for má ció kez de té nek öt -
századik ju bi le u mi évé ben pe dig Ber lin ben!
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Jé zus Krisz tus is be szélt a mi fo gal ma -
ink sze rin ti biz ton ság po li ti ká ról – a
had ba  vo nu lás pél dá za tá ban: „…ha egy
ki rály el akar in dul ni, hogy harc ba bo -
csát koz zék egy má sik ki rállyal, va jon
nem ül-e le előbb, és nem tart-e ta ná -
csot ar ról, hogy szem be száll hat-e tíz -
ezer élén az zal, aki húsz ezer rel jön el -
le ne? Kü lön ben kö vet sé get küld, ami -
kor az még tá vol van, és meg kér de zi a
bé ke fel té te le ket.” (Lk 14,31–32) Nóg rá -
di György  eh hez  annyit  tett  hoz zá,
hogy a tá ma dó nak leg alább há rom szo -
ros fö lény ben kell len nie. Ha túl ere je
csak két sze res, ak kor a si ker re mé nyé -
ben le het fel ven ni el le ne a har cot. 
Ami úgy ál ta lá ban a biz ton sá got il -

le ti, az a múlt ban ab szo lút, a je len ben
re la tív,  a  jö vő ben  pe dig  bi zony ta -
lan… A Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
pro fesszo ra a vi lág tér kép re mu tat va fi -
gyel mez te tett, hogy Eu ró pa már nem
a vi lág kö ze pe. Az Egye sült Ál la mok
a Csen des-óce án ra, Kí ná ra te kint. 
A  bu da pes ti  szov jet  nagy kö vet

már 1972-ben azt mond ta, hogy Kí -
nát ré szek re kel le ne szab dal ni, mert
kü lön ben na gyon ve szé lyes lesz. Kí -
na 2011-ben a brut tó nem ze ti össz ter -
mék  (GDP)  te kin te té ben  le hagy ta
Ja pánt, és a má so dik gaz da sá gi ha ta -
lom lett. Az arany- és va lu ta tar ta lé -
kok fe lét bir to kol ja. Még tíz-ti zen öt
év re van szük sé ge há bo rú nél kül ah -
hoz, hogy vi lág ha tal mi sze re pe meg -
kér dő je lez he tet len le gyen. 
Kí na szá má ra há rom ta bu van: az

atom fegy ve rek, Taj van és Ti bet. Utób -
bi an nál is in kább, mert itt van az or -
szág édes víz tar ta lé ká nak egy har ma -
da. Ha jó ban aka runk len ni Kí ná val,
ak kor – ál la mi szin ten – nem fo gad -
hat juk a da lai lá mát és az uj gu rok kép -
vi se lő it. Az isz lám val lá sú, a ma gya -
ro kat ro ko nok nak te kin tő uj gu rok a
kí na i ak sze rint „erő sza kos tár sa ság”, és
–  mint  fi gyel mez tet nek  –  ha  kell,
sok ál do zat árán is meg fé ke zik őket. 
A ko re ai hely zet ről Nóg rá di György

a kö vet ke zőt ál la pí tot ta meg: Kí na azt
akar ja, hogy Dél-Ko rea ne nyel je el, il -
let ve az Egye sült Ál la mok ne ke be lez -
ze be Észa kot, ne le gye nek ame ri kai
ka to nák a kí nai ha tá ron. Észak-Ko rea
azért fe nye ge tő zik az atom fegy ver ke -
zés sel, hogy tár gya ló asz tal hoz ül tes -
se az Ál la mo kat. Egy há bo rú vi szont
Kí ná nak nem ér de ke.
Orosz or szág sze re pe nagy részt az

olaj és a föld gáz vi lág pi a ci árá tól függ.
Va ló já ban két szu per ha ta lom lesz, az
USA és Kí na, Orosz or szág pe dig „a
leg fon to sabb se géd erő”. És kit tá mo gat
az utób bi? Tak ti ka i lag Kí nát, stra té gi -
a i lag  min den ben  üt kö zik  ve le.  „Az
USA összes kér dé se Ázsia – mond ta
az elő adó –, nem Eu ró pa, nem Af ri -
ka és nem is La tin-Ame ri ka.”

* * *

Ami az isz lám vi lá got, elő ször is Af -
ga nisz tánt il le ti, „az af gán há bo rút el -
vesz tet tük”.  „Aki  ki megy,  pén zért
megy har col ni.” Le het az zal büsz kél -
ked ni, hogy a NA TO-tag ál la mok mi
min dent  épí tet tek,  má ra  vi szont
ezek nek az épít mé nyek nek a ki lenc -
ven öt  szá za lé ka  ro mok ban  he ver.
Nóg rá di György el mond ta, hogy járt
a ma za ri-sa ri fi né met bá zi son, aho -

vá a te jet és a virs lit is Né met or szág -
ból szál lít ják. A ká vét,  te át vi szont
hely be li ek fő zik, és „csak” az a kér -
dés, hogy mi ért nem mér ge zik meg
a né met ka to ná kat. A vá lasz: „Amíg
az af gán törzs fő meg kap ja a pén zét,
ad dig nincs me rény let.” 
Irán nem mond le az atom prog -

ram ról. Ugyan ak kor tud ni kell, hogy
a sí i ta–szun ni ta el len tét sok szor erő -
sebb, mint az iz ra e li–arab. Leg han -
go sab ban  Sza úd-Ará bia  kö ve te li,
hogy ver jék szét Irán sí i ta ve ze té sét.
Az iz ra e li tit kos szol gá lat in for má ci -
ó kat cse rél Sza úd-Ará bi á val. Az arab
vi lág Ma rok kó tól a Shatt al-Ara big
ter jed, de az USA sze rint Tö rök or -
szág is ide szá mít ha tó. 
Az „arab ta vasz” eu ró pai ér té ke lé se

és fo gad ta tá sa té ves volt. Kad ha fi ki -
szol gál ta Eu ró pát, aka dá lyoz ta a mig -
rá ci ót, egy ben tar tot ta Lí bi át. De be val -
lot ta, hogy anya gi lag se gí tet te Nic o las
Sar kozy volt  fran cia el nök vá lasz tási
kam pá nyát. Egyip tom az arab vi lág kul -
csa, és még min dig az egyet len olyan
or szág, amely ké pes a ve ze tés re. Fő be -
vé te li for rá sa a Szu e zi-csa tor na, a kül -
föl dön élők ha za uta lá sai és a tu riz mus.

Két ki szá mít ha tat lan or szág van:
Irak és Szí ria. Az ira ki há bo rú költ -
sé ge it nyolc száz- és há rom ezer mil -
li árd dol lár kö zé te szik. Mi vel hi tel -
ből fi nan szí roz ták, a pon tos össze get
sen ki sem tud ja. Öt ezer ame ri kai és
száz het ven ezer ira ki ha lot tat kö ve telt. 
Szí ri á ban az ale vi ta ki sebb ség ural -

ko dik, amely kö zel áll a sí i ták hoz. Tö -
rök or szág azt sze ret né, hogy a szun -
ni ták ve gyék át az ural mat, és így ki -
szo rít sa Iránt. Ka tar és Sza úd-Ará bia

ré vén áram lik nyu gat ról a fegy ver a
fel ke lők nek. 
Iz ra el po zí ci ó ja  is  rom lott,  a Ha -

mászt Egyip tom és Sza úd-Ará bia egy -
re in kább tá mo gat ja, Irán pe dig egy -
re ke vés bé. Jor dá ni á ban szin tén – a pa -
lesz tin több ség és az egy re több ira ki,
szí ri ai me ne kült mi att is – az a kér dés,
hogy mi kor dől meg a ki rály ság. Szí -
ria há rom-négy rész re sza kad hat, ez –
amint Nóg rá di György fog alam zott –
„élet ve szé lyes”, hi szen a nyu ga ti be avat -
ko zás nyo mán az or szág a ne gye dik
mű kö dés kép te len ál lam len ne Af ga -
nisz tán, Irak és Lí bia után.
Tö rök or szág ban a ha tár men tén

szük ség ese tén min den pa rancs nok
ma ga dönt het az eset le ges be avat ko -
zás ról. Szá muk ra dön tő szem pont,
hogy ne le gyen Irak hoz ha son ló kurd
au to nó mia. Szí ri á ban a dip lo má ci á -
ban a fel ke lők áll nak nye rés re, ka to -
na i lag a hely zet dön tet len. A Biz ton -
sá gi  Ta nács ban  Kí na  és  Orosz or -
szág nem tá mo gat ja a fel ke lő ket.
Eu ró pá ban a mig rán sok im már ne -

gye dik nem ze dé ke bi zo nyí tot ta, hogy
a  „mul ti kul ti”  nem  jár ha tó  út,  ezt
Ang e la Mer kel né met kan cel lár, Nico -
las Sar kozy és Da vid Ca me ron brit
mi nisz ter el nök  is  kény te len  volt
meg ál la pí ta ni. Ha öt év vel ko ráb ban
mond ják, meg buk nak. 
Mind a NA TO, mind az Eu ró pai

Unió (EU) bő ví té se po li ti kai, nem pe -
dig  szak mai  szem pon tok  alap ján
tör tént,  en nek  fi zet jük  az  árát.  A
ha ma ro san EU-tag Hor vát or szág al -
kal mas sá gát is so kan meg kér dő je lez -
ték. Ami Tö rök or szá got il le ti, az EU
ve ze tő ál la mai egy re ke vés bé óhajt -

ják  tel jes  jo gú  tag sá gát.  Az  USA
szor gal maz za, hogy ez zel is gyen gít -
se Eu ró pát. 
Az arab vi lág ban négy-öt szá za lé -

kos a gaz da sá gi vissza esés, me ne kül
a  kül föl di  tő ke,  óri á si  a  kor rup ció,
emel ked nek  az  élel mi szer árak,  ez
Ma gyar or szág ra  is ha tás sal  lesz. A
nem zet kö zi szer ve ze tek a köz ki adá -
sok  csök ken té sét  ajánl ják ne kik  is,
ami megint csak koc ká za tos. 

* * *

Fischl Vil mos evan gé li kus  lel kész,
az öku me ni kus ta nács fő tit ká ra fel -
hív ta  a  részt ve vők  fi gyel mét  ar ra,
hogy Olov Fyk se Tve it, az Egy há zak
Vi lág ta ná csá nak fő tit ká ra ép pen az -
nap ér ke zik Egyip tom ba, és ta lál ko -
zik az el nök kel és a kopt pá pá val. A
jö vő már ci u si vi lág ima nap szer ve ző -
je egyéb ként Egyip tom lesz.
Nóg rá di György hoz zá tet te, hogy

Mo ha med Mur szi egyip to mi el nök
nem akar a had se reg gel uj jat húz ni,
mert  meg buk tat hat nák.  Egyip tom
kap ja az USA-tól a má so dik leg na -
gyobb éves ka to nai se gélyt. Egyip tom
la kos sá gá nak negy ven szá za lé ka ti -
zen öt év alat ti. A Sí nai-fél szi get be -
du in jai töb bek kö zött a ká bí tó szer-
csem pé szés ből jól meg él nek, és szá -
muk ra min dig is csak az volt a kér -
dés, hogy me lyik  tit kos szol gá lat tól
kap nak több pénzt.
Li ba non  a má so dik  vi lág há bo rú

vé gé ig Szí ria ré sze volt, az al kot mány
sze rint az ál lam fő nek éven te két szer
kon zul tál nia kell Szí ri á val. Az 1975-
ös pol gár há bo rú ig az or szág a Kö zel-
Ke let Sváj ca volt, ahol a te le ví zió el -
nö ké nek  poszt já ig  me nő en  sza bá -
lyoz ták, hogy hol mi lyen val lá sú sze -
mély  tölt het  be  ve ze tő  tiszt sé get.
Má ra  az  egyen súly  –  a  né pes ség
ará nya i nak  vál to zá sa,  a  pa lesz tin
me ne kül tek és a Hez bol lah mi att –
a múl té, de a kí vül ál lók nak je len leg
ép pen ez fe lel meg.
Kér dé sek re vá la szol va a pro fesszor

ki fej tet te: ami a ter ro riz mus el le ni há -
bo rút il le ti, 2001. szep tem ber 11. óta
az USA-ban nem volt  je len tős me -
rény let. (A bos to ni ma ra to non a rob -
ban tás kö zép-eu ró pai idő sze rint áp -
ri lis 15-én es te fél tíz kö rül tör tént. Há -
rom ha lá los ál do za tot kö ve telt, szep -
tem ber 11. mint egy há rom ez ret.) Eu -
ró pá ban há rom ter ror tá ma dás is volt:
Mad rid,  Lon don,  Isz tam bul  (2004,
2005, 2012). Az USA szét akar ja ver -
ni a ter ro ris tá kat, míg Eu ró pa a ter ro -
riz mus oka it sze ret né meg szün tet ni,
ami per sze nem si ke rül. Az arab vi lág -
ban so kan gyű lö lik az USA-t, még is
sze ret né nek ott él ni. 
Az Eu ró pá ban élő musz li mok ese -

té ben  nem  le het  ar ra  szá mí ta ni,
hogy  be lát ha tó  időn  be lül  vissza -
tér né nek. Az elő adó el mond ta, hogy
két éve be szélt af gán me ne kül tek kel,
akik  sze rint  azért  jó  Eu ró pá ban,
mert  könnyű  szert  ten ni  al kal mi
kap cso la tok ra. De ha va la ki a hú guk -
ra, nő vé rük re gon dol na ugyan így, azt
gon dol ko dás nél kül meg öl nék. Ange -
la Mer kel sze rint is a musz li mok tíz
szá za lé ka  szél ső sé ges,  ami  per sze
még nem egyen lő a ter ro riz mus sal. 
Az egy há zi dip lo má cia sze re pé ről

Nóg rá di  György  el mond ta,  hogy
éve kig  járt  a  Han no ver hez  kö ze li
loc cu mi evan gé li kus aka dé mia kon -
fe ren ci á i ra, ahol „el ké pesz tő en em -
be ri ek” vol tak. Ha nem kell is túl be -
csül ni az egy há zak le he tő sé ge it, a lel -
ki ha tás ak kor sem el ha nya gol ha tó –
zár ta elő adá sát az egye te mi ta nár.
A ki vá ló szak em ber na gyon jól lát -

tat ta,  hogy  mi lyen  is  az  a  vi lág,
amely ben élünk. Töb bek kö zött ar -
ra fi gyel mez te tett, hogy ne higgyünk
túl könnyen a lát szat nak. Már csak
azért sem, mert „tíz elő re jel zés kö zül
ti zen egy nem jön be”. Még egy szer:
„A biz ton ság a múlt ban biz tos, a je -
len ben re la tív, a jö vő ben bi zony ta lan.” 
Mi kor fog ják vég re a sze lí dek örö -

köl ni a föl det?
g Szent pé tery Pé ter

Írá sunk az öku me ni kus ta nács hon lap -
ján (me ot.hu) meg je lent be szá mo ló nak
a szer ző ál tal rö vi dí tett vál to za ta

Biztonság,iszlám,biztonságpolitika
Nóg rá di György elő adá sa az öku me ni kus ta nács ban

Lő rin ci ér dek lő dők
Tea há za

A  pest szent lő rin ci  evan gé li kus
gyü le ke zet  Lő rin ci  Ér dek lő dők
Tea há za  (LÉT)  sze re tet tel  hív
min den  ér dek lő dőt  kö vet ke ző
al kal má ra má jus 16-án (csü tör tö -
kön) 18 órá ra. Dr. Cser há ti Pé ter
or vos, egész ség po li ti kai he lyet tes
ál lam tit kár  lesz  a  ven dé günk.
Az est té má ja: Nem vagy tok-e ti
sok kal ér té ke seb bek ná luk? – Az
em be ri élet ér té kei. Hely szín:
1183  Bu da pest,  Kos suth  tér  3.
(evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem).
Meg kö ze lít he tő  az  Ül lői  úton
vagy az 50-es vil la mos sal.

Lel kész aka dé mia
Mi vel most ala kul a Lel kész aka -
dé mia új szer ve ze te és ve ze tő sé -
ge, az át me ne ti idő ben (a 2013.
év ben) az ügy iránt el kö te le zett
egy há zi  ve ze tők  meg bí zá sá ból
há rom lel kész aka dé mi ai kur zust
szer ve zünk egy há zunk ok ta tá si
köz pont já ban Rév fü lö pön. 
A Lel kész aka dé mia kö vet ke ző

al kal mát jú ni us 2–6. kö zött Itt az
Is ten köz tünk cím mel  tart juk a
ma gyar evan gé li kus is ten tisz te -
let teo ló gi ai és gya kor la ti kér dé -
se i ről. A prog ram va sár nap es te
kez dő dik, és csü tör tö kön reg ge li
áhí tat tal ér vé get. A kur zus ve ze -
tő je dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor,
há zi gaz dá ja és elő adó ja dr. Ha -
fen scher Ká roly lel kész, az ige ta -
nul má nyo kat Itt zés Já nos nyu gal -
ma zott püs pök tart ja. 
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel

vá runk er re az al ka lom ra, amely
ta nu lá si le he tő sé get, to vább kép -
zést, tes ti-lel ki-szel le mi töl te ke -
zést, test vé ri kö zös sé get kí nál. A
kur zus  el vég zé se  be le szá mít  a
tör vény ál tal elő írt to vább kép zé -
si rend be. 
Je lent kez ni  le het  a  rev fu -

lop@lu the ran.hu  e-mail  cí men
má jus 17-ig. 
A szer ve ző kö zös ség ne vé ben: 

Dr. Fa bi ny Ti bor 
és Dr. Ha fen scher Ká roly

b Az is mert biz ton ság po li ti kai szak ér tő, NógrádiGyörgy volt áp ri lis 15-
én a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) Val lás kö -
zi és Dia ló gus Bi zott sá ga nyílt ülé sé nek ven dé ge. Je len so rok író ja az ülés
meg nyi tá sa kor utalt a Szent írás ta ní tá sá ra a biz ton ság ról. Dá vid ezt mond -
ta Gó li át nak: „AzÚréaháború,ésőadkezünkbebenneteket.” (1Sám 17,47)
Az iga zán fon tos per sze az Újszövetség ta ní tá sa. A Hegyibeszédbol dog -
mon dá sai után ott van az el len ség sze re te té nek pa ran csa (Mt 5,3–10.43–
48). Az Útmutató az na pi új szö vet sé gi igé je is az ab szo lút biz ton ság ra ta -
ní tott: „…akárélünk,akármeghalunk,azÚréivagyunk.” (Róm 14,8) 
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a Csí ki  szé kely 

kró ni ká ról
Má jus 16-án, csü tör tö kön 19 óra -
kor a Kál vin-te rem ben (Bu da ke -
szi, Fő u. 159.) a Csí ki szé kely kró -
ni ká ról tart  elő adást  Csu tak
Bod ro ghy At ti la tör té nész. Sze -
re tet tel vá runk min den ér dek lő -
dőt. Az elő adás in gye nes. Ado -
má nyo kat a bu da ke szi Pro tes táns
Kör  te vé keny sé gé nek  tá mo ga -
tá sá ra el fo ga dunk.

A Pro tes táns Kör szer ve zői 

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.
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Jé zus Krisz tus ígé ri: „Ha fel emel te tem
a föld ről, ma gam hoz von zok min de -
ne ket.” (Jn 12,32)

Hús vét ün ne pe után a 6. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igéi a föl dön
szol gá ló  gyü le ke zet  új  éle té be  ad -
nak be te kin tést. Pün kösd böjt jé ben a ke reszt re, majd a menny be fel emel te -
tett Uruk ígé re té ben bíz va a hí vő nép így ki ált: Exa u di! „Halld meg, Uram,
hí vó han go mat! Kö nyö rülj raj tam, hall gass meg en gem!” (GyLK 687,6) Az Úr
meg hall gat ja erőt len né pe ki ál tá sát. „Az Úr gaz da gon meg áld min den kit, aki
őt se gít sé gül hív ja.” (Róm 10,12; LK) Jé zus nem hagy ta ma gá ra egy há zát, ha -
nem Is ten jobb ján szün te le nül köz ben jár ér te. S így bá to rít ja ta nít vá nya it: „Ami -
kor el jön a Párt fo gó, akit én kül dök nek tek az Atyá tól, az igaz ság Lel ke…, az
tesz majd bi zony sá got én ró lam; de ti is bi zony sá got tesz tek…” (Jn 15,26–27) Pál
a gyü le ke ze té ért térd re hull, hogy „a Krisz tus lak jék szí ve tek ben a hit ál tal”,
és „meg is mer jé tek Krisz tus nak min den is me re tet meg ha la dó sze re te tét”. (Ef
3,17.19) Egye dül Is te né a di cső ség az egy ház ban! És így vall Lu ther: „Én olyan
egy ház ki csi csa pa tá ban aka rok len ni s ma rad ni, akik ér zik és el is me rik bű -
ne i ket, nyo mo rú sá gu kat; ezért szün te len Is ten vi gasz ta ló se ge del mé ért só -
haj toz nak szív bé li ki ál tás sal, hisz nek a bűn bo csá nat ban, s az igé ért ül döz te -
tést szen ved nek.” Pró fé tá ja ál tal az Úr meg ígér te fog ság ból ha za té rő né pé nek:
„Egy szí vet adok majd ne kik, és új lel ket adok be lé jük, el tá vo lí tom tes tük ből
a kő szí vet, és hús szí vet adok ne kik, hogy ren del ke zé se im sze rint él je nek…” (Ez
11,19–20) Jé zus bá to rít: a nagy meg pró bál ta tás „al ka lom lesz nek tek a ta nú -
ság té tel re.(…) én adok nek tek szá jat és böl cses sé get, amely nek nem tud el len -
áll ni vagy el le ne mon da ni egyet len el len fe le tek sem. (…) Áll ha ta tos sá go tok -
kal nye ri tek meg majd a lel ke te ket.” (Lk 21,13.15.19) Bi zony ság té tel re biz tat: „…ha
va la ki val lást tesz ró lam az em be rek előtt, az Em ber fia is val lást tesz ar ról az
Is ten an gya lai előtt. (…) ne ag gód ja tok ami att…, mit mond ja tok, mert a Szent -
lé lek ab ban az órá ban meg ta nít majd ti te ket ar ra, amit mon da no tok kell.” (Lk
12,8.11–12) Pé ter ja vas la tá ra Jú dás he lyé re Jé zus éle té nek két ta nú ját je löl ték,
s mi u tán imád koz tak, „sor sot ve tet tek rá juk: a sors Má tyás ra esett, és a ti zen -
egy apos tol kö zé so rol ták őt” (Ap Csel 1,26). Ha lá la előtt a ke resz ten Jé zus gon -
dos ko dott édes any já ról; így szólt hoz zá: „Asszony, íme, a te fi ad!” Majd ezt
mond ta Já nos nak, sze re tett ta nít vá nyá nak: „Íme, a te anyád!” (Jn 19,26.27) Az
Is ten lá to más ban adott ki je len tést pró fé tá já nak a je ru zsá le mi temp lom új já -
épí té sé ről. Az ő két fel kent je: a ke gyel met nyert Jó sua fő pap s a hely tar tó, Ze -
rub bá bel „az egész föld Urá nak a szol gá la tá ra áll nak”. Ám nem föl di esz kö -
zök kel, de Is ten Lel ke ere jé vel tart az épít ke zés, mi ként az anya szent egy há -
zé is, amely nek a Mes si ás az alap kö ve és a zá ró kö ve is: „Az Úr igé je ezt mond -
ja Ze rub bá bel nek: Nem ha ta lom mal és nem erő szak kal, ha nem az én lel kem -
mel! – mond ja a Se re gek Ura.” (Zak 4,14.6) Kér het jük az ősi ének sza va i val:
„Jö vel, Szent lé lek Is ten, / Tarts meg min ket igéd ben; / Ne le gyünk sö tét ség -
ben, / Ma rad junk igaz hit ben!” (EÉ 230) Lel kes ün ne pet!

g Ga rai And rás

HetI ÚtrAVALÓ
„Jobb ké sőn, mint so ha sem meg is -
mer ni a tel jes igaz sá got” – mond ta
egy szer egy sú lyos be teg a kór há zi
ágya mel lett  ül dö gé lő  lel ké szé nek,
mi u tán úr va cso rát  vett,  és  lel ké vel
meg ér tet te, szí vé vel fel fog ta a bűn bo -
csá nat cso dá ját. Meg val lot ta, el múlt
éle te év ti ze dei alatt nem ér de kel ték
a hit kér dé sei, így szo ci a li zá ló dott, az -
az így ne vel ték. Él te a ma ga szok vá -
nyos éle tét, mint sok mil li ó an még
raj ta kí vül, nem tö rőd ve se élet tel, se
el mú lás sal,  se  Is ten nel,  se  ha lál lal.
Csak élt hét köz na pi tu dat tal a min -
den na pok ta po só mal má ban, ki szol -
gál tat va az idő ma kacs mú lá sá nak,
mun ka adói ké nye-ked vé nek. Ezt lát -
ta gyer mek ko rá ban, er re ta ní tot ták
haj dan az is ko lá ban; azt hit te, ennyi
az élet – és kész. 
Csak most, a be teg sé ge kez de tén

gon dolkozott el az élet lé nye gé ről! Ta -
lán még is csak több ről van szó, mint
ed dig fel té te lez te. Ele in te csak ho má -
lyos kér dés ként buk kant fel: mi is le -
het az em be ri élet ere de te, ér tel me,
cél ja? Mit is kezd jen sa ját el ron tott,
ki fi ca mo dott  éle té vel? Na gyon  sok
min den ba lul ütött ki az évek so rán.
Mi u tán  meg be te ge dett,  és  már  a
har ma dik or vos mond ta ki ugyan azt
a di ag nó zist, döb bent rá – el mon dá -
sa sze rint –, hogy va la mi nincs rend -
ben a vi lág gal, de ta lán in kább az ő
vi lág ké pé vel.
Ek kor for dult egy lel kész hez, aki

szé pen, las san, fo ko za to san Jé zus hoz
ve zet te, és el ju tott odá ig, hogy a be -
teg ágyon  el is mer te  és  meg val lot ta
bű ne it, élt az Úr szent tes té vel és vé -
ré vel, és meg ta pasz tal ta a lel ki bé kes -
sé get „a ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben”,
ahogy a zsol tá ros is imád koz za (23,4).
S ezt a val lo má sát zár ta le a fent idé -
zett mon dat tal: „Jobb ké sőn, mint so -
ha sem meg is mer ni a tel jes igaz sá got.” 
Egé szen más vo nat ko zás ban, de –

és ez az én mu lasz tá som – csak most
ke re ke dett ki az a kép, amely a fran -
cia tu dós, Lap lace el mé le té hez fű ző -
dik. Kö zép is ko lás ko rom óta hor doz -
tam ma gam ban egy Lap lace sze mé -
lyé vel és el mé le té vel kap cso la tos tör -
té nel mi  anek do tát,  amely  az  ate iz -
must volt hi va tott alá tá masz ta ni. 
A tör té nel mi anek do ta úgy szól,

hogy ami kor Pier re Si mon Lap lace
(1749–1827) meg ír ta A vi lág rend sze -
ré nek ma gya rá za ta cí mű  mű vét,
öröm mel aján dé koz ta meg az ak ko -
ri ban ál ta la is ra jong va tisz telt fran -
cia csá szárt, Na pó le ontmű ve egy pél -
dá nyá val. 
A  har ci as  csá szár  in tel lek tu á lis

be csü le té re le gyen mond va: el ol vas -
ta a tu dós mű vét, és imi gyen szólt:
„Sok száz ol dal szól az ég ről, de a Jó -
is ten se hol se sze re pel ben ne.”  Lap -
lace ezt fe lel te a fel sé ges ural ko dó nak:
„Fel ség! Er re a hi po té zis re nem volt
szük sé gem.” Erre ál lí tó lag Na pó le on
azt mond ta vol na: „Pe dig re mek hi -
po té zis!” 
De nem Na pó le on fe le le te mi att

idéz tük fel a hí res anek do tát, ha nem
a tel jes igaz ság ked vé ért. Ugyan is di -
vat tá vált ate is ta kö rök ben Lap lace ki -
je len té sét har ci a san is ten ta ga dó, Is -
tent fe les le ges sé nyil vá ní tó té tel ként
idéz ni, és mint egy fen nen hir de tett
jel sza vá vá lett a büsz ke tu do mány -
nak,  hogy  az  „Is ten  hi po té zi sé re”
nin csen szük ség. 
A  ma gyar  könyv pi a con  nem rég

meg je lent Nagy kér dé sek – Is ten cí -
mű  kö te té ben  (Geo gra phia  Ki adó,
Bu da pest, 2013) Mark Ver non szá mol
be ar ról, hogy a Lap lace–Na pó le on-
eset nek az ed di gi el be szé lé si mód ja
nem  a  tel jes  igaz sá got  ad ja  vissza.
Ideo ló gi ai ha szon le sők sa ját ate is ta el -
mé le te ik alá tá masz tá sá ra pro pa gan -
disz ti kus mó don ak náz ták ki ezt az
ese tet – a tel jes igaz ság az, hogy Lap -
lace nem volt ate is ta. 
El mé le te  sze rint  a  nap rend szer

egy  iz zó  és  ka var gó  gáz tö meg ből
ke let ke zett, de nem vé let le nül, nem
ön ma gá tól, ha nem a ter mé szet me -
cha ni kus tör vé nyei sze rint, ám eze -
ket a me cha ni kus tör vé nye ket a Te -
rem tő ren del te el! 
„Is ten elő re meg szab ta eze ket az

el ve ket” – val lot ta Lap lace, és a vi lág
ezek sze rint mű kö dik, és aki a vi lág
mű kö dé sét vizs gál ja, an nak már nem
kell fog lal koz nia az el vek, tör vé nyek
ere de té vel. 
Jó  pro pa gan dis ták  vol tak  te hát

azok, akik el ter jesz tet ték azt a fel fo -
gást, hogy a tu do mány fe les le ges sé
tet te a te rem tő Is ten sze mé lyét, mert

a je len sé ge ket ön ma guk ban is le het
vizs gál ni és le lehet ír ni. Bár mi lyen
em be ri al ko tás mű kö dé si el vét vizs -
gál hat nánk anél kül, hogy az al ko tó
ne ve után kér de zős köd nénk. Elénk
te het nek – csak pél da ként em lít ve –
egy bo nyo lult di gi tá lis órát, le ír hat -
juk mű kö dé si el vét a gyár tó irán ti ér -
dek lő dés nél kül. 
Jobb ké sőn, mint so ha sem meg is -

mer ni a tel jes igaz sá got. De az itt fel -
idé zett eset csak egy tu do mány tör -
té ne ti anek do ta, és a ben ne el rej tett
igaz ság  csu pán  fon tos  ér de kes ség,
amely re fel kap hat juk a fe jün ket, hogy
lám-lám,  még sem  ar ról  van  szó,
hogy a tu dó sok el for dul tak Is ten től,
ha nem  egé szen  más  in du la tok ból
fa kad az is ten ta ga dás szel le me, ami -
hez fél igaz sá gok ügyes fel hasz ná lá sá -
val  igye ke zett  ez  a  ta ga dó  szel lem
hoz zá já rul ni. 
A be teg ágyon fek vő, a föl di élet ből

el men ni ké szü lő dő fe le ba rá tunk egy
má sik, egy élet be vá gó an fon tos igaz -
ság meg is me ré se ál tal sza ba dult meg
a bű ne i től, és nyer te el az örök élet -
be ve tett hi tet és re mény sé get. Ez az
igaz ság  pe dig  az  a  ná zá re ti  Jé zus
Krisz tus volt, aki egy szer így is be mu -
tat ko zott: „Én va gyok az út, az igaz -
ság és az élet; sen ki sem me het az
Atyá hoz, csak is énál ta lam.” (Jn 14,6) 
A ná zá re ti Jé zus föl di éle te egyik

élet ve szé lyes  hely ze té ben,  út ban  a
ke reszt fe lé a nagy ha tal mú ró mai Pi -
lá tus nak  mon dot ta  ezt:  „Én azért
szü let tem, és azért jöt tem a vi lág ba,
hogy bi zony sá got te gyek az igaz ság -
ról: min den ki, aki az igaz ság ból va -
ló, hall gat az én sza vam ra.” A ci ni -
kus  po li ti kus nak  csak  egy  kéz le -
gyin tés re tel lett: „Mi az igaz ság?” (Jn
18,37.38)
Csak va ló szí nű sí te ni tud juk, hogy

ő nem is mer het te meg a meg sza ba -
dí tó igaz sá got, ame lyet na gyon sok
fe le ba rá tunk, test vé rünk meg is mert.
Ta lán ép pen a be teg ágyon, de jobb
ké sőn, mint so ha. Mert a meg tes te -
sült igaz ság, az az ma ga Jé zus Krisz -
tus meg sza ba dít bűn től és ha lál tól. És
ha  „meg is me ri tek az igaz sá got, az
igaz ság meg sza ba dít ti te ket” (Jn 8,32).
Csak ne le gyen túl ké ső!

g Ri bár Já nos

Jobbkésőn,mintsoha

Meg hí vó női hét vé gé re
A női misszi ói szol gá lat Is ten or szá ga ben nünkössze 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.

kör nye zet vé del mi vi lág nap – a te rem tés 23. ün ne pe
Két na pos kon fe ren ci á ra vár juk az ér dek lő dő ket má jus 17–18-án a kör nye -
zet vé del mi vi lág nap, a te rem tés 23. ün ne pe al kal má ból. A kon fe ren cia té -
má ja: Az eti ka, va la mint a hit- és er kölcs tan ok ta tá sa, kü lö nös fi gye lem -
mel a kör nye zet vé de lem és te rem tés gon do zás kér dé se i re.A kon fe ren cia hely -
szí ne: 1088 Bu da pest, Ül lői út 24., ut cá ról nyí ló kis ta nács te rem.

Misszi ói és Kör nye zet ügyi Köz pont – 
Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend

prog ram
• Má jus 17.
14.30: Öku me ni kus, tel jes li tur gi á jú is ten tisz te let (Bi czó Dé nes, Ro mán -
né Bol ba Már ta, Szé chey Bé la, Zsig mondy Ár pád) – Szol gá lat az ál dott
ke nyér rel (Guly bán Ger gely)
15.15: A kon fe ren cia meg nyi tá sa – dr. Nagy An dor le ve lét Sa hó Esz ter, dr.
Zsen gel lér Jó zsef le ve lét Alt zi eb ler Ká roly ol vas sa fel
15.45: Su dár An na má ria: Er kölcs és köl té szet
16.00: Dr. Szűcs Fe renc:Kör nye ze ti és te rem tés gon do zá si ér té kek, ame -
lye ket ki emel ten kí vá na tos meg je le ní te ni az eti ka-, va la mint a hit- és er -
kölcs tan ok ta tás ban
16.45: Dr. Fáb ri György:Ho gyan se gít he ti vagy ront hat ja a hit- és er kölcs -
tan ok ta tá sa az eti kai, ezen be lül a kör nye zet eti kai tu da tos sá got?
17.30: Dr. Jan csó Gá bor, dr. Koszt ka Mik lós, D. Sze bik Im re, Tóth Me lin -
da An na: Ta pasz ta la ta ink a kör nye zet eti ka mű ve lé se te rü le tén
18.30: Bör ön te Már ta: Ta izéi ima óra, rá kos szent mi hály–sas hal mi öku -
me ni kus kö zös ség gel
• Má jus 18.
9.30: Me di tá ció a csend ről (Kún And rás Nán dor) – Zsol tá ro zás (La ka -
tos Jó zsef )
10.00: Sza bó Erik: Gon do la tok a te le pü lés eti ka tárgy kö ré ből
10.30: Dr. Szé chey Bé la Jó zsef: Aján lá sok az eti ka, va la mint a hit- és er -
kölcs tan ok ta tá sá hoz, ki emel ten a kör nye zet vé de lem és te rem tés gon do -
zás szem pont já ból (kö zös sé gi mun ka)
12.30: A Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend köz gyű lé se
13.00: Úti ál dás

Kon zul tá ci ót tar tot tak áp ri lis 24-én
az evan gé li kus fér fi misszi ó ról egy há -
zunk or szá gos iro dá já ban. Ko há ry Fe -
renc fér fi misszi ói re fe rens és Sze ve -
ré nyi Já nos or szá gos  misszi ói  lel -
kész szá molt be az el múlt évek tör -
té né se i ről. 
2007 óta hat or szá gos kon fe ren -

ci át,  re gi o ná lis,  egy ház me gyei  és
gyü le ke ze ti  prog ra mot  szer ve zett
Ko há ry  Fe renc.  Húsz  gyü le ke zet -
ben mű kö dik fér fi kör, me lyek el té rő
szer ve zett sé gű ek.  Kü lön fé le  te vé -
keny sé gek kel, szol gá la tok kal se gí tik
gyü le ke ze te ik éle tét. A leg ak tí vabb
ta lán a szom bat he lyi kö zös ség. Hét
év  alatt  har minc egy  gyü le ke ze tet
lá to gat tak meg. A több ezer pél dány -
ban  ki adott  misszi ói  szó ró lap  és
más  cik kek,  írá sok  (Híd ma ga zin,
Épül je tek! cí mű könyv) ad tak hírt er -
ről a fon tos te rü let ről. 
A kon zul tá ció részt ve vői négy ta gú

mun ka bi zott sá got vá lasz tot tak, el ha -
tá roz ták, hogy a Hídmisszi ói ma ga -
zin ban és az éves kör le vél ben rend -
sze re sen  be szá mol nak  a  mun ka ág
ese mé nye i ről és a fér fi kö rök éle té ről. 
A leg kö ze leb bi or szá gos fér fi ta lál -

ko zó jú ni us 22-én lesz a ke len föl di
gyü le ke zet ben.

g Sz. J.

Konzultáció 
a férfi misszi óról 

Misszi ói hét vé gét tar tot tak áp ri lis 26–27-én a vár pa lo tai evan gé li kus gyü -
le ke zet ben a For rás óvo da, az egy ház köz ség és a misszi ói köz pont szer ve -
zé sé ben. A négy al ka lom ból ál ló so ro zat mot tó ja Ma radj élet ben! volt, az egyes
al kal mak té ma cí me pe dig: Ma radj élet ben, csa lád!; Ma radj élet ben, em ber!;
Ma radj élet ben, egy ház!; Ma radj élet ben, if jú ság!
Az óvo dá ban, a haj lék ta lan szál lón, a temp lom ban és a temp lom kert ben

so ka kat meg szó lí tott az evan gé li um. Sze ve ré nyi Já nosmisszi ói lel késszel együtt
szol gált ének kel, vers sel, bi zony ság té tel lel Ká li-Hor váth Kál mán, Ba log Ti -
bor és Dreny ovsz ky Pé ter.

g Sze ve ré nyi Já nos fel vé te le

Maradjéletben!
Misszi ói hét vé ge 

a vár pa lo tai evan gé li kus gyü le ke zet ben
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Ki sebb a bar na va rangy nál, hossza ki -
lenc-tíz  cen ti mé ter.  Bő re  vi lá gos -
szür ke  ala pon  nagy  sö tét zöld  fol -
tok kal min tá zott, íri sze zöld szí nű, a
hí mek  tor kán a  ta va szi  idő szak ban
hang adás köz ben fel fújt le beny lát szik.
Gya ko ri ál lat a ned ves ta la jú ré te -

ken, le ge lő kön, szé rűk, ho dá lyok kör -
nyé kén, de a fa lu si ud va ro kon, ker tek -
ben is min de nütt elő for dul. 
Éj sza kai élet mó dot foly tat. A nap -

pa li  órá kat  va la mi  ned ves,  sö tét
üreg ben, gyö ke rek kö zött, föld ben lé -
vő lyuk ban, a fa lu si ud va ro kon öreg
kü szöb alatt, pin cék ben töl ti. 
A sö tét ség be áll ta után ug rál nak

elő, és egész éj sza ka va dász nak. Min -
dent be kap nak, ami csak elé jük ke -
rül: bo ga ra kat, csu pasz csi gá kat, ba -
goly lep ké ket, pó ko kat.
Jó meg fi gye lő nek bi zo nyult Arany

Já nos, ami kor így írt Csa lá di kör cí -
mű ver sé ben: „Mint ha lá ba kel ne va -
la mennyi rög nek, / Lom ha föl di bé -
kák sza na szét gö rög nek.”
A köl tő csak a moz gá su kat il le tő -

en té ve dett, mert a zöld va rangy egy -

ál ta lán nem lom ha, sőt ki fe je zet ten
moz gé kony: gyors, rö vid ug rá sok kal
ke re si a táp lá lé kát. Ha esik az eső, és
a gi lisz ták a fel szín re jön nek, egyi -
ket a má sik után ke be le zi be. Elül -
ső lá ba i val is se gít – azok kal gyö mö -
szö li szá já ba te ker gő, nyál kás ál do -
za tát. 
Élel mes ál la tok. Sok év vel ez előtt

az az óta le bon tott dinnyé si vas út ál -
lo más nál fi gyel tem meg a kö vet ke zőt:
éj sza ka az ál lo más épü let ol dal fa lán
ne on lám pa vi lá gí tott, fé nyé re nyá ri
éj sza ká kon sok ro var gyűlt oda. Alig
sö té te dett  be,  a  be ton ke rí tés  alól
elő búj tak a zöld va ran gyok, és a ta -
laj ra ve tült  fényt kör be ül ve vár ták,

hogy ro var csa pód jon a fal nak. Az
alig esett a föld re, egy pil la nat alatt ott
ter mett a leg kö ze leb bi va rangy, és be -
kap ta. Több ször is lát tam ezt, ezek
sze rint min den éj sza ka ott ül tek, és
vár ták a fa la to kat.
A zöld va ran gyok áp ri lis és má jus

for du ló ján pár za nak, ilyen kor le het
hal la ni a hí mek fo lya ma tos pir re gé -
sét. Pe té i ket a víz be rak ják, a lár vák
ott fej lőd nek.

Ha zánk ban a bé kák vé det tek, nem
sza bad bán ta ni őket. A zöld va rangy
ter mé szet vé del mi ér té ke tíz ezer fo rint.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány pe tét rak egy
nős tény zöld va rangy?
2. Hány nap alatt kel nek ki az ebi -
ha lak?
3. Mennyi idő alatt ala kul nak át tü -
dő vel lé leg ző bé kák ká?

Zöldvarangy

Vá la szok: 1. nyolc-tíz ez ret;
2. há rom-négy;
3. két-há rom hó nap alatt.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Fel tá ma dá sa után egy nap Jé zus új -
ra meg je lent a ta nít vá nyok nak. Be -
szél ge tett  ve lük,  majd  meg pa ran -
csol ta ne kik, hogy hir des sék az em -
be rek kö zött:  a Meg vál tó  él,  és  le -
győz te  a  ha lál  ere jét.  Meg ígér te,
hogy nem so ká ra el kül di hoz zá juk a
Szent lel ket, aki erő sí te ni és bá to rí ta -
ni fog ja őket.
Majd ki men tek Be tá ni á ig, és ott

meg ál dot ta őket. Mi köz ben ezt tet -
te, el tá vo lo dott  tő lük, és  fel ment a
menny be. A ta nít vá nyok le bo rul tak
a föld re, és imád koz ni kezd tek. 
Nagy öröm mel vissza tér tek Je ru -

zsá lem be, és a temp lom ban há lát ad -
tak  az  Is ten nek  mind azért,  amit
meg ta pasz tal hat tak.

Válaszoljatokazalábbikérdések-
re,éshúzzátokkiaszámhálóbóla
feleletüladottszámokat!Ameg-
maradt számmegmutatja, hány
nap telt el Jézus feltámadása és
mennybemeneteleközött.

• Jé zus ta nít vá nya i nak szá ma
• Jé zus ta nít vá nya i nak szá ma menny -
be me ne te le kor

• Lá zár test vé re i nek szá ma
• Ennyi na pig böj tölt Jé zus a pusz tá -
ban

• Ennyi ezüst pénzt ka pott Jú dás az
áru lá sá ért

• A Jé zus ál tal meg ven dé gelt em be -
rek szá ma

• Az em mau si ta nít vá nyok szá ma
• A nagy pén te ken meg fe szí tett lat -
rok szá ma

• Az öz vegy asszony fil lé re i nek a szá -
ma

• Ennyi meg gyó gyí tott lep rás mon -
dott kö szö ne tet Jé zus nak

• Ennyi juh volt ere de ti leg a nyáj ban
• A nyáj ból  el ve szett  ju hok  szá ma
• Pé ter ennyi szer ta gad ta meg Jé zust,
mi előtt a ka kas meg szó lalt

• Az  öz vegy asszony  drah má i nak  a
szá ma, ame lyek kö zül egy el gu rult

Megoldás:

Jézusmennybemenetele
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– Apa,  a múlt kor  azt mond tad,
hogy  nagy  szé gyent  ho zok  rád  a
gyü le ke ze ti ének kar ban a rossz hit -
tan je gye im mi att. Ezer fo rin tot ígér -
tél, ha nem írok elég te len dol go za tot.
Van egy jó hí rem!
– Si ke rült a dol go za tod?
– Nem, de meg spó rol tam ne ked

egy ez rest!

* * *

Ami kor a hit tan ta nár vissza ad ja a ki -
ja ví tott dol go za to kat, Pé ter re néz ve
így szól:
– Te má sol tál!
– Hon nan tud ja ezt a ta nár nő?
– Na gyon egy sze rű. A pad szom -

szé dod azt vá la szol ta az egyik kér dés -
re: „Nem tu dom.” Ná lad pe dig ezt ol -
va som: „Én sem.”

* * *

– Az or vos ten ge ri le ve gőt ren delt.
Mit gon dolsz, ho va men jünk?
– Egy má sik or vos hoz!

* * *

– Hogy hív ják a vic ces nö vényt?
– Tré fa.

* * *

Egy vi dé ki kis ven dég lő ben a fő nök
ki tesz egy pla ká tot a kö vet ke ző szö -
veg gel: „Min den fé le szend vics kap -
ha tó!” A vá ros ból ér ke ző ra vasz ven -
dég ren del:
–  Ké rek  egy  ele fánt szend vi cset.
A fő nök el töp reng, majd kis  idő

múl va el ki ált ja ma gát:
– Kér még va la ki ele fánt szend vi cset?
Mi u tán  sen ki  sem  je lent ke zik,

oda for dul a ven dég hez:
– Saj ná lom, de csak ma ga mi att

nem vág ha tok le egy ele fán tot.

* * *

Az ős em ber fia ha za vi szi a bi zo nyít -
vá nyát. Az ap ja el kezd ki a bál ni ve le: 
– Fi am, azt még meg ér tem, hogy

ha lá szat ból  csak  ket test  kap tál,  de
hogy tör té ne lem ből is, ami kor pe dig
az csak fél ol dal…!

* * *

A há zi or vo s a túl sú lyos gróf nak:
– Uram,  ön nek  ala po san  le  kell

fogy nia. Csak gyü möl csöt, fő ze lé ket,
sa lá tát és pi rí tóst ehet.
A gróf fi gyel me sen hall gat ja az or -

vos uta sí tá sa it, majd meg kér de zi:
– Ét ke zés előtt vagy után?

* * *

A táb lá nál fe le lő di á kot sür ge ti a ta nár:
– Igye kezz, rög tön ki csön get nek!
– Én is azt vá rom.

* * *

Két vak ló be szél get a pá lya szé lén:
– Te, fi gyelj, tény leg in dul ni akarsz

a hol na pi ver se nyen?
– Nem lá tom aka dá lyát…

HuM oR z Sák
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b Az al cím ben jel zett lu the ri gon -
do lat na gyon sok me ző gaz da sá -
gi ter me lő nek lett ve zér mo tí -
vu ma az el múlt esz ten dők ben.
Az evan gé li ku sok eb ben élen
jár nak, hi szen vi dé ki gyü le ke ze -
te ink tag sá gá nak je len tős ré sze
él még min dig a föld mű ve lés ből,
il let ve az élel mi szer ipar ból. Vagy
fo gal maz zunk így: el szán tan ter -
mel nek – Ma gyar or szá gon! Ez
pe dig je len tős hi tet kí ván attól a
vál lal ko zó tól, aki nek te vé keny -
sé gét olyan, nem em ber től va ló
té nye ző is be fo lyá sol ja, mint az
ég haj lat.

Úgy tű nik, eb ből a szem pont ból jól
in dul az idei év a me ző gaz da ság nak:
meg fe le lő a ta laj ned ves ség, nem volt
ko rai a ta vasz, és ami a lé nyeg: el ma -
radt a té li fagy kár. A leg hi de gebb hó -
na pok ban sem esett a le ve gő hő mér -
sék le te  tar tó san  mí nusz  nyolc-ki -
lenc Cel si us-fok alá, így a sző lő és a
gyü mölcs fák jól át vé szel ték a te let. 
A solt vad ker ti gyü le ke zet két tag -

já val be szél ge tek az ed di gi ta pasz ta -
la tok ról és ki lá tá sok ról. Ifj. Le hocz ki
Fe renc fog lal ko zá sá ra néz ve sző lész-
bo rász szak mér nök, csa lá di gaz dál -
ko dó,  emel lett  pe dig  evan gé li kus
pres bi ter. Ve le a gaz dák ré mé ről, a ta -
va szi fa gyok ról vál tunk szót. Va jon
mit le het ten ni ezek el len?
– Elő ször is tud ni kell, hogy a fagy

ká ro sí tó ha tá sa nagy ban függ at tól, mi -
lyen ál la pot ban van a sző lő-, il let ve gyü -
mölcs ül tet vény. Ami kor a rügy fa ka dás
meg tör té nik,  at tól  kezd ve  ve szé lyes
min den ne mű fagy. Sta tisz ti ka i lag ki -
mu tat ha tó,  hogy  mi nél  hi de gebb  a
tél, an nál ha ma rabb, az az gyor sab ban
tör té nik meg a rügy fa ka dás. A 2012-es
tél – em lé kez zünk rá – na gyon ke mény
volt. Ahogy a zord idő el múlt, meg in -
dul tak a sző lők. En nek kö vet kez té ben

az tán ta valy hús vét hét főn, áp ri lis 11-én
egyes faj tá kon ke mé nyen ta rolt a na -
gyon erős fagy, mi vel a rü gyek ott már
ki fa kad tak. Más sző lő kön meg me ne -
kült a ter més. Ennyit je lent né hány nap
kü lönb ség.

– Ez volt áp ri lis. És még jött a
má jus is…
– Igen, ál ta lá ban el mond ha tó,

hogy a va ló ban ve szé lyes fa gyok
tény leg a má ju si ak:  gon dol junk
csak  a  fa gyos szen tek re  –  egé -
szen Szent Or bán nap já ig! Ek kor
ér nek el a Kár pát-me den cé be az
utol só sark vi dé ki ere de tű hi deg
lég tö me gek. Er re mond ják, hogy
„szál lí tott fagy”. Emel lett ki ala kul -
hat fagy he lyi le hű lés ből is. 

– Ho gyan le het ezek el len vé de -
kez ni?
– Nem sza bad ad dig tár csáz ni

a föl det, mert az oda vonz za és ki -
su gá roz za a hi de get. A fagy vé del -
mi ön tö zés is se gít, kül föl dön már
sok fe lé csi nál ják. A gyü mölcs fa rü -
gyé re rá fa gyott víz csep pek – bár -
mennyi re hi he tet len is – né hány
órán ke resz tül vé de nek a fagy tól!
A füs tö lés kis te rü le ten meg fe le lő, de
na gyobb te rü le ten nem. Ma már lé -
te zik vegy sze res vé de ke zés is: van nak
olyan lomb trá gyák, me lyek kel mér sé -
kel ni le het a kárt. Te gyük hoz zá: mí -
nusz két-há rom fo kos  fa gyig, alat ta
azon ban nem… Ezek a sző lő le ve lé nek
sejt ru gal mas sá gát ja vít ják. Per sze eh -
hez az szük sé ges, hogy le gyen lomb -
ja a sző lő nek, amely re ki le het jut tat -
ni ezt az ami no sav-, il let ve nit ro gén -
tar tal mú per me tet.

– Be szél nek úgy ne ve zett fagy zu go -
sabb he lyek ről. Ez mit ta kar?

– Itt az Al föl dön a mé te res kü lönb -
sé gek is szá mí ta nak! A mé lyebb pon -
to kon  to vább  meg ma rad  a  hi deg.
Emel lett lé nye ges az is, hogy mi lyen
lej té sű a te rü let. 

– Ha már bekövetkezett a fagy kár,
mit le het ten ni?
– Ha a ki fa kadt rügy el fa gyott, ak -

kor  a  ter més ment he tet le nül  el ve -
szett. A sző lő ese té ben a pon tu szi faj -
ták nál a kö zép-eu ró pai, fe ke te-ten -
ge ri  faj ta kör ben,  mint  pél dá ul  az
ezer jó, ki tud fa kad ni még má sod ren -
dű rügy. Eb ből azon ban nincs ak ko -
ra ter més, mert nem tud ja be hoz ni
a  le ma ra dást.  Be  kell  szór ni  még
egy szer  stressz ke ze lő  lomb trá gyá -
val. Ez min den kép pen se gí ti a sző lő
új ra in du lá sát.

Saj nos a ta va lyi fagy vissza ve tet te az
ül tet vé nyün ket egy év vel. Ki men tünk,
és lát tuk, hogy itt bi zony sok ter més
nem lesz. Na pok ra meg állt a nedv ke -
rin gés at tól a sokk tól, ame lyet a fagy

a sző lő vesszők nek oko zott. Új ra kell
ne vel ni  a  sző lő  ter mő  ré sze it…  És
ami még na gyon fon tos: a gaz da tár sa -
da lom azt sze ret né, hogy ki szá mít ha -
tó, jó árak le gye nek. Bi za ko dunk…

– Mit tesz a gaz da, ha min den
vesz ve van?
Nem könnyű, de hin ni kell ben ne,

hogy lesz ki út, és lesz hol nap! Mi fe -
lénk sok csa lád élt meg ne héz éve ket,
de tal pon tu dott ma rad ni. Meg volt
hoz zá a hit és az Is ten be ve tett bi zo -
da lom.

* * *

Er dős Zol tán Solt vad ker ten és Kis -
kun ha la son gaz dál ko dik. Ve le már
egy es te ta lál koz tam, ami kor a me le -
gebb na pok be kö szön té vel meg ér ke -
zett a sző lő mun kák ból. 
– Va ló igaz, sok függ at tól, hogy

mer re te rül el a sző lő ül tet vény. Ne -
kem pél dá ul sze ren csém van, mert
sok te rü le tem or szág út mel lett fek -
szik. Az utak ele ve ma ga san fu tot -
tak min dig, így a fagy le hú zó dik on -

nan. A  te her au tók és a bu szok
lég ka va rá sa  pe dig  nem  en ge di
meg ül ni a fa gyot a kör nye ző te -
rü le te ken. A má sik sze ren csém
az öreg sző lő im ben rej lik: ké sőbb
in dul nak meg, és így a ko rai fa -
gyok  ezeket  nem  is  ká ro sít ják
annyi ra. 

– Mit szólt a már ci u si fa gyok -
hoz?
– Már ci us 15-én mí nusz nyolc-

tíz fok volt, ami sze rin tem még
ép pen  ha tár eset:  a  sző lők  és  a
gyü möl csö sök  nagy  ré sze  szé -
pen át vé szel te. Eset leg a ko rán ki -
nyi tott, il let ve le met szett sző lők
ká ro sod hat tak.  A mér sé kelt  tél
után még jö het hi deg má jus. Bár
ez most ép pen nem úgy néz ki… 

– Hogy van je len a sző lész-bo -
rász éle té ben a val lás ma nap ság?
–  Vé le mé nyem  sze rint  új ra

kez de nek mű köd ni a ré gi dol gok:
ter mény ál dás, bor ál dás, há la adó is -
ten tisz te let, bor lo vag ren di ce re mó -
ni ák egy há zi köz re mű kö dés sel. Sze -
rin tem ezek jók, leg alább is ná lunk
mű köd nek. Itt nem csak az evan gé -
li kus egy ház ra gon do lok, hi szen a
ka to li kus  temp lom ban  is  éven te
tar ta nak pél dá ul bor szen te lést. Hall -
gat tam már a re for má tus és a bap -
tis ta  lel ki pász tor  ige hir de té sét  is
eb ben a té má ban. Szük ség volt rá, és
bi zo nyá ra so kak nál jó föld be hul lott
az el ve tett mag. 

g Ifj. Ká posz ta La jos 

Majdhafagy!…
Hit tel pá ro su ló jó zan ésszel – a sző lő ben is…
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Húsvét ünnepe után hatodik vasárnap (Exaudi). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 15,26–16,4; 1Pt 4,7–11. Textus: 4Móz 20,6–13. Énekek: 321., 366.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de.  9.  (úrv.)  Bencéné  Szabó  Márta;  de.  10.  (német)
Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Bencéné Szabó Márta; Fébé,
II., Hűvösvölgyi út 193.de. 9.; Sarepta, II., Modori u. 6.de. 3/4 11. Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. 5. (úrv., családi)
Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.de. 10. Donáth László; Óbuda,
III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de.
10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4.de. 9. Solymár Péter
Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.)
Cselovszky  Ferenc;  du.  6.  (asztali  beszélgetések  )  Cselovszky  Ferenc;  Fasor, VII.,
Városligeti fasor 17.de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre;
Józsefváros, VIII., Üllői út 24.de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–
33. de.  9.  (úrv.)  Románné  Bolba  Márta;  Ferencváros, IX., Gát u. 2. (katolikus
templom) de.  11.  (úrv.,  énekes  liturgia)  Koczor  Tamás,  liturgus:  Muntag  Lőrinc;
Kőbánya, X., Kápolna u. 14.de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10.de.
8. (úrv.) Smidéliusz Gábor, liturgus: dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor,
liturgus: dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138.
de. 9. dr. Blázy Árpád; XI., Egyetemi és főiskolai gyülekezet, Magyar tudósok krt. 3.
du. 6. Tamás-mise; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás;
Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld, XIII., Kassák
Lajos u. 22.de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32.de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás;
XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10.
(úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Ponicsán
Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11.de. 10. Fekete Gy. Viktor; Cinkota,
XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Halász Alexandra; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24.
de. 9. Halász Alexandra; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kovács Áron; <None>
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba, XVII., Péceli
út 146.de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u.de. 11. Nagyné Szeker
Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1.de. 10. (konfirmáció) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37.de. 8. Széll Éva;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89.de. 10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák
tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; du. 5.
(gyermekistentisztelet) Hokker Zsolt; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem)de. fél
10. (családi) dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság út 75.de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (ref. templom) du. 2.

istentiszteleti rend • 2013. május 12.

Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

Mén fő csa nak  te le pü lés  há rom  ré gi
köz ség:  Csa nak fa lu,  Csa nak hegy  és
Mén fő egye sí té sé vel és egy be épí té sé -
vel jött lét re 1934-ben. 1970-től Győr
vá ros ré sze. Itt győz te le Aba Sá mu el
a trón kö ve te lő Or se o lo Pé tert (1044),
itt tar tott IV. Bé la ki rály a ne me se i nek
íté lő szé ket (1244), és itt szü le tett Gal -
gó czi Er zsé betKos suth-dí jas író (1930).
Az  evan gé li kus ság  hit éle té nek  az

1800-as évek má so dik fe lé től lel he tők
fel nyo mai. Ek kor vá sá rol tak meg egy
ódon la kást, hogy ta ní tó juk nak – aki
ad dig ház ról ház ra járt a gye re kek kel
– le gyen hol lak nia és az órá kat tar ta -
nia. Ké sőbb ezen a tel ken is ko lát épí -
tet tek, mely ben va sár na pon ként az is -
ten tisz te le te ket is tar tot ták. 
Temp lom  épí té sé re  a  több mint

negy ven éven át Győr új ba rá ton élő,
de itt is szol gá ló Kiss Sa mu lel kész bá -
to rí tot ta a mén fő csa na ki a kat. Az ő
biz ta tá sá ra vet tek a má so dik vi lág há -
bo rú évei alatt tel ket, mely re temp -
lo mot csak is ko lá juk erő sza kos ál la -
mo sí tá sa után kezd tek épí te ni, gaz -
da sá gi lag  és  po li ti ka i lag  is  ín sé ges
idők ben: 1957 és ’60 kö zött. 

La borczi Zol tán volt ezek ben az
évek ben a lel kész, aki a ter vez te tés és
épí tés rö gös út ja in ve zet te a gyü le ke -
ze tet. Meg kel lett küz de ni ük az épí -
tési ter vek több szö ri el uta sí tá sá val, de
még a ha ta lom nak be hó do ló egy ház -
ve ze tés temp lom épí tést el len ző aka -
ra tá val is. Ti tok ban gyűj tö get ték és
a gyü le ke zeti ta gok pad lá sán rej te get -

ték a na gyon ne he zen be sze rez he tő
épí tő anya got. Mind ezt olyan lel kü -
let tel  tet te  a  kö zös ség,  hogy  sa ját
temp lo ma  épí té se  köz ben  je len tős
anya gi ak kal  és  két ke zi  mun ká val
tud ta tá mo gat ni a he lyi ró mai ka to -
li kus temp lom épí té sét is. 
Az el ső ka pa vá gás kor és az alap kő

el he lye zé se kor Tú róczy Zol tánpüs pök
szol gál ha tott. A fel szen te lés re 1960-
ban már Kál dy Zol tán püs pök ér ke -

zett. Az ol tár kép egy kor D. Ka pi Bé -
la püs pök dol go zó szo bá ját dí szí tet te,
az ő vég ren de le te nyo mán kap ta meg
a Mén fő csa na kon épült temp lom. 
Jo gi ér te lem ben is ön ál ló vá a gyü -

le ke zet 2006-ban vált. Er re az idő re ké -
szült el – egy nagy lel kű ha gya ték nak
kö szön he tő en – a lel kész la kás, mely -
nek fel szen te lé sét Itt zés Já nos püs pök
vé gez te. A Győr-Mén fő csa na ki Evan -
gé li kus Egy ház köz ség  így a Nyu gati
(Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let egyik leg fi a ta labb gyü le ke ze te.

iS Ten TiSz Te LeT-köz ve Tí TéS A MA gYAR Te Le ví zi Ó BAn

Bemutatkozik
agyőr-Ménfőcsanaki

evangélikus
egyházközség

evangélikus
istentisztelet
a Magyar
Televízióban
Május 19-én, pün -
kösd ün ne pén 11-

től istentiszteletet közvetít az M1
Győr-Ménfőcsanakról. Igét hirdet
dr. Percze Sándor lelkész.
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A tá bor la kók el ső es te – in dí tás ként –
A jövő kez de te cí mű  fil met  néz ték
meg, amely egy ti zen két éves kis fi ú ról
szól, aki egész moz gal mat in dí tott el.
A tá bo ro zók szin tén be mu tat hat ták,
ők ho gyan ten nék job bá a vi lá got. 
Más nap a kör nye zet- és te rem tés -

vé de lem ke rült fó kusz ba. An nak fon -
tos sá ga, hogy a Jó is ten ál tal te rem tett
vi lág ra vi gyáz ni kell. A fi a ta lok ar ra is
ke res ték a vá laszt, hogy Jé zus va jon
ho gyan él ne ma, és hogy va jon a ke -
resz tény em ber nek mit kell más ként
ten nie. A be szél ge tés ben szó esett ar -
ról is, mit je lent egy kö zös ség hez tar -
toz ni. Ne csak a szó ra ko zás, ki kap cso -
ló dás cél ját szol gál ja a kö zös ség hez
tar to zás – szűr ték le a tá bo ro zók –,
ha nem te gye nek is va la mit ezért a kö -
zös sé gért a tag jai, mert ez te szi job -
bá a vi lá got. A dél utá ni drá ma fog lal -
ko zá son elő ke rült a te rem tés tör té net
és an nak sa já tos fel dol go zá sa is. 
A har ma dik na pon fel tet ték a kér -

dést: ho gyan le het „jobb ve lem a vi -
lág”? A ti zen éves tá bo ro zók kor osz -
tá lyi sa já tos sá ga az után zás, a pél da -
ké pek  ke re sé se.  Va jon  ki  le het  jó
pél da kép? Mi u tán a részt ve vők be -
mu tat ták  sa ját  pél da ké pe i ket,  vá -
laszt kap hat tak a kér dés re: az a jó pél -
da kép, aki ál tal ma gá ra lel az em ber.
Be kell fo gad ni Krisz tust, és vál lal ni
kell ön ma gun kat – ha mind ez meg -
tör té nik, ak kor az éle tünk „ész re vét -
le nül” el kezd rend be jön ni. Már csak

oda kell for dul ni a tár sunk hoz, oda -
fi gyel ni rá, és ha kell, se gí te ni.
A tá bor ide je alatt a gya kor lat ban

is meg mu tat ko zott az össze tar tás és
a má sik ra va ló oda fi gye lés. Az éj sza -
kai tú ra re mek pár hu za mot nyúj tott:

aho gyan  a  fi a ta lok  se gí tet ték  egy -
mást fel jut ni a hegy csúcs ra, úgy le het -
nek  egy más  tá ma szai  az  élet  ad ta
ne héz sé gek ben is. El vo nul va a kül vi -
lág tól  fel erő söd tek ezek az  ér té kek;
nem te rel te el a fi gyel met a té vé, a szá -
mí tó gép, a Fa ce book. Iga zi kö zös ség

ko vá cso ló dott a kis csa pat ból, új ba -
rát sá gok szü let tek, ré gi ek erő söd tek. 
A ko moly té mák mel lett a szí nes

prog ram ka val kád ban bát ran elő jö he -
tett a fi a ta lok gyer me ki én je is. Gond -
ta la nul spor tol hat tak, hu mo ros ve tél -
ke dő kön te het ték pró bá ra ügyes sé -
gü ket, a Le hetsz te is sztár! prog ra -
mon meg mu tat hat ták tánc tu dá su kat,
és ta nú bi zony sá got ad hat tak ar ról is,
hogy mennyi re em lé kez nek még a ré -
gi me sék ze né jé re. 
Az utol só nap dél előtt jén a mos -

tan ra már el ma rad ha tat lan Ön dönt!
prog ram al kal má val pe dig iga zán fi -
gye lem re  mél tó  gon do la tok kal  és
vé le mé nyek kel lep ték meg egy mást
és a szer ve ző ket.
Sok részt ve vő szin te a szer ve zők

sze me előtt nőtt  fel az évek so rán.

Mos tan ra ka ma szok let tek, ka masz -
kér dé se ik kel és ka masz prob lé má ik -
kal, de mé lyen szán tó gon do la tok kal.
Ha azt a sok jót, ame lyet egy más tól
kap tak, to vább ad ják, már meg ér te.
Mert jót ten ni jó!

g Hor váth Már ta

teddjobbáavilágot!
Evan gé li kus élet ve ze té si tá bor

b Iga zi nap sü té ses ta vasz vár ta áp ri lis utol só he té ben Pi lis csa bán a 7.
Életfonal evan gé li kus élet ve ze té si tá bor 7–12. osz tá lyos részt ve vő it.
A fi a ta lok – több mint negy ve nen – és tá bor ve ze tő ik áp ri lis 25–28. kö -
zött a Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban ar ról be szél get tek, gon -
dol kod tak együtt, mi ként is te het nénk kö zö sen job bá a vi lá got. A KÖ -
SZI, az az a Ke resz tény Ön kén te sek Szö vet sé ge az If jú sá gért ugyan -
is ez al ka lom mal a Teddjobbáavilágot!mot tó val ren dez te meg a tá -
bort. Két fél és két tel jes nap állt te hát ren del ke zés re, hogy öt le tes mó -
don, két tel je sen kü lön bö ző ol dal ról dol goz zák fel a té mát. A hét fős
tá bor szer ve zői csa pa tot dr.HorváthMárta ve zet te, a lel ki ve ze tő Ko-
vácsViktor evan gé li kus lel kész volt.
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Most már „me net rend sze rin ti” szak -
mai  ese mény nek  szá mít  a  ta va szi
Bar camp, amely a we bes tech no ló -
gi ák kal fog lal ko zók egyik leg je len tő -
sebb  kon fe ren ci á ja  Ma gyar or szá -
gon. A prog ra mok kö zül pe dig idén
is  ki emel ke dett  a  több órás  Bu da -
pest Bank star tup ver seny, ame lyen
kez dő in ter ne tes vál lal ko zá sok mér -
het ték össze ere jü ket.
A star tup va ló já ban nem is vál lal -

ko zás, ha nem – a leg prak ti ku sabb de -
fi ní ci ó ja  sze rint  –  olyan  kí sér let,
amely egy  ter mék vagy vál lal ko zás
lét re ho zá sá ra irá nyul. Vagy is út ke re -
sés, amely nek a vé ge egy tény le ge sen
mű kö dő cég. 
Azért kell ezt meg em lí te ni, mert

a  Bar camp elő adá sa i ból  ér de kes
dol go kat  szűr he tett  le  a  fi gyel mes
hall ga tó. Gil Penc hi na, a kon fe ren -
cia sztár ven dé ge, a vi lág egyik leg na -
gyobb üz le té nek, az eBay nek az al -
el nö ke  el mond ta:  a  star tu pok  az
Egye sült Ál la mok ban olya nok, mint
a hip pi kor szak – csak ép pen a füg -
get le ned ni vá gyó fi a ta lok nem a ter -
mé szet be vo nul nak el, ha nem hor -
doz ha tó szá mí tó gé pük kel va la me lyik
in ter net ká vé zó ba, ahol egy le het sé -
ges üz le ten dol goz nak. A be lé pé si
kor lát ugyan is va ló já ban csak ennyi:
szá mí tó gép, sok idő és ta nu lá si kedv
bir to ká ban bár ki in dít hat in ter ne tes
pro jek tet.
És eb be a leg töb ben jól meg ha tá -

ro zott exit stra té gi á val vág nak be le.
Ez azt az elő re el ha tá ro zott célt je len -
ti, amely nek az el éré se kor ki száll nak
az üz let ből. Ide á lis eset ben ez ak kor
kö vet ke zik be, ami kor egy na gyobb
cég meg ve szi a kis in du ló vál lal ko -

zást. A ter mé ket on nan tól ez a cég
fej lesz ti, me ne dzse li to vább. 
Ame ri ká ban  er re  jó val  na gyobb

esély is van, mint Ma gyar or szá gon.
Er re a be ve ze tőt tar tó Ter ray Ta más
hív ta fel a fi gyel met. Ő pár éve szin -
tén en nek a ren dez vény nek a star tup -
ver se nyén in dult Jó sza kine vű pro jekt -
jük kel, amely nek az a cél ja, hogy a ki -
vá ló mes ter em be re ket össze kös se az
ipa ro so kat ke re ső át lag em be rek kel.
Elő adá sá hoz Ter ray ma gá hoz ha son -
ló  in ter ne tes  cég ve ze tőt  kér de zett
meg, és vé gül ar ra a kö vet kez te tés re
jutott: nem ér de mes vár ni a be fek te -
tő re és úgy fel épí te ni egy rend szert,
hogy kül ső for rás ból kell jen fi nan szí -
roz ni, ha nem min den in ter ne tes pro -
jek tet úgy kell mű köd tet ni, akár az
összes töb bi cé get, az az az el ső nap -
tól kezd ve pro fit ra kell tö re ked ni.
Az idei star tup ver seny el ső he lye -

zett je  a Drung li (www.drung li.com)
lett, amely ol csó re pü lő je gye ket kí nál.
A csa var azon ban az, hogy az al kal ma -
zás csak a ki in du lá si ál lo mást és az
uta zás nap ját ké ri be, a le het sé ges cél -
hely szí ne ket a rend szer ajánl ja. Nem
vé let le nül lett a szlo gen je Ka land ge -
ne rá tor spon tán em be rek nek, ugyan -
is ez az al kal ma zás nem az elő re el ter -
ve zett uta zá sok hoz szol gál in for má -
ci ó val – ha vi szont va la ki nek hir te len
tá mad ked ve ki rán dul ni, ak kor pél dá -
ul lap szá munk meg je le né se kor hat -
ezer fo rin tért re pül het Mi lá nó ba.
A ver seny har ma dik he lye zett je a

Sigh ter (sigh ter game.com) ne vű já ték
volt, amely va ló vi lág be li kincs ke re -
sés re hív: ér de kes he lye ket kell meg -
ta lál ni a vá ros ban. Eh hez egy fény kép
áll a ren del ke zé sünk re, il let ve az al -

kal ma zás a hely ze tünk alap ján jel zi,
hogy mer re is kel le ne men nünk. A já -
ték ki vá ló an al kal mas ar ra, hogy ér -
de kes he lye ket fe dez zünk fel la kó he -
lyünk kö ze lé ben.
Mint lát ha tó, az in ter ne tes-mo bi los

fej lesz té sek in kább a szó ra ko zás és a
já ték  irá nyá ba  mu tat nak,  il let ve  ha
nem, ak kor is jel lem ző en „el ső vi lág -
be li” prob lé má kat ol da nak meg, hasz -
ná la tuk hoz pe dig sok eset ben szük ség
van okos te le fon ra. Könnyen  tűn het
úgy, hogy a vi lág nem is szól más ról.
A star tu pala pí tók nak pe dig né ha fel
kell nyit ni a sze mü ket: ér de mes kö rül -
néz ni az ut cán és va ló di prob lé mák
meg ol dá sán fá ra doz ni. 

Jó pél da ként áll jon itt Su san Ogu ya,
aki a ke nyai M-Farm (www.m farm. -
co.ke) cé get mű köd te ti. Ke nyá ban az
em be rek ki lenc ven szá za lé ká nak van
mo bil te le fon ja, de okos te le fon szin te
alig van a ké szü lé kek kö zött. Az M-
Farm egy sze rű in for má ci ós szol gál ta -
tás: a ke nyai far me re ket sms-ben tá -
jé koz tat ja ter mé nye ik ép pen ak tu á lis
árá ról. Ez egy ál ta lán nem tren di té ma
– ugyan ak kor az egy sze rű rend szer al -
kal mas ar ra, hogy át ala kít sa, job bá, ter -
vez he tőb bé  te gye egy af ri kai or szág
me ző gaz da sá gi rend sze rét. 
A jó dol gok nem min dig in no va -

tí vak, vi szont le het nek zse ni á li sak…
g N. B.

Astartupok
ésajódolgok
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Rovatgazda: Nagy Bence

A solt vad ker ti Kos suth La jos Evan -
gé li kus Ál ta lá nos Is ko la 7. év fo lya mos
di ák jai a Ha tár ta la nul! pá lyá zat se -
gít sé gé vel áp ri lis 15–19. kö zött Sar ma -
ság ban,  Szi lágy me gye  leg na gyobb
köz sé gé ben jár tak. A Beth len Gá bor
Alap ke ze lő Zrt. 898 800 fo rint tal tá -
mo gat ta a Ta nul mány út Par ti um ban
– Ba rá ti kap cso la tok erő sí té se Sar ma -
ság ban cí mű te ma ti kus uta zá sun kat. 
A ki rán du lást hosszas  fel ké szü lés

előz te meg. A gye re kek az osz tály fő -
nö kök – Csi szár Ka ta lin és He gyi né
Sza ná di Ad ri enn– ve ze té sé vel cso por -
tok ban ké szül tek fel egy-egy nap
lát ni va ló i ból,  ne ve ze tes sé ge i ből. 

Sza ba di né Visz meg Er zsé bet
ta nár nő a Par ti um tör té nel mi hát -
te rét dol goz ta  fel  a gye re kek kel,
kü lö nös te kin tet tel a tri a no ni bé -
ke szer ző dés  kö vet kez mé nye i re.
Gur zó Lász ló né ta nár nő se gít sé gé -
vel a tér ség iro dal mi óri á sa i nak éle -
tét és köl té sze tét ele ve ní tet ték fel
Ady End re, Köl csey Fe renc és Pe -
tő fi Sán dor mű ve in ke resz tül. 

Ud var he lyi At ti la igaz ga tó ve -
ze té sé vel in dult el a negy ven két di -
ák ból és ta ná ra ik ból ál ló kül dött ség.
Nagy vá rad (Ady End re Em lék mú ze -
um),  Sző de me ter  (Köl csey  Fe renc
szü lő há za)  és  Ér mind szent  (Ady
End re szü lő há za) érin té sé vel ér kez -
tünk meg Tas nád ra, a szál lá sunk ra.
Itt me leg, ba rá ti fo gad ta tás ban volt
ré szünk: Dom bi At ti la pol gár mes ter
és Da ri Ta más igaz ga tó sze mé lye sen
kö szön tött ben nün ket. 
Más nap tól Hor váth Jó zsef ta nár úr

– aki egyéb ként gaz dag prog ra mun -
kat is össze ál lí tot ta – ka la u zolt ben -
nün ket  szin te  a  ki rán du lás  vé gé ig.
(Kü lön  meg kö szön jük  a  ta nár  úr

gon dos, lel ki is me re tes és ked ves ve -
ze té sét.) A prog ra mot úgy ál lí tot ta
össze, hogy né hány nap alatt meg is -
mer hes sük a he pe hu pás Szi lágy ság –
így ne vez te Ady – kul tu rá lis, iro dal -
mi emléke it, je len tő sebb temp lo ma -
it, ne ve ze tes is ko lá it. Emel lett a tú -
rá zás ról sem fe led ke zett meg: az al -
más gal gói „Sár ká nyok kert jé be” és a
Dr agán-völ gyi víz tá ro ló hoz gya lo gol -
tunk el.
Me leg fo gad ta tás ban ré sze sül tünk

a  zi la hi  Szil va nia Fő gim ná zi um ban,
ahol az is ko la igaz ga tó ja és tör té ne lem -

ta ná ra  várt  ben nün ket. Meg tud tuk,
hogy eb ben a szép és kor sze rű gim ná -
zi um ban egy-egy év fo lya mon ki lenc
osz tályt  in dí ta nak,  ezek ből  év fo lya -
mon ként két-két osz tály ma gyar nyel -
vű. Az is ko la erős sé ge a ma te ma ti ka–
in for ma ti ka ta go zat, de meg ta lál ha tók
a két tan nyel vű osz tá lyok is. 
Gyö nyör köd het tünk vol na a zsi bói

Wes se lé nyi-kas tély ban is, ha nem azt
kel lett vol na meg tud nunk, hogy ez a
cso dá la tos  épü let  azért  tart  zár va,
mert  élet ve szé lyes.  Az  örö kö sök
ugyan is  nem  tud nak  meg egyez ni,
ezért nincs, aki fel újít sa az om la do -
zó  kas télyt.  Saj nos  ez  nem  egye di

prob lé ma itt. Né mi leg kár pó tolt ben -
nün ket a kas tély bo ta ni kus kert je és
va das park ja. 
Há lá san gon do lunk a szi lágy lom -

pér ti és a tas ná di re for má tus lel ké -
szek ked ves ka la u zo lá sá ra, ame lyek
ré vén  meg is mer tük  temp lo ma i kat
és gyü le ke ze te ik mun ká ját. 
Ter mé sze te sen sor ke rült sze mé lyes

ta lál ko zá sok ra is a ha tá ron túl élő ma -
gya rok kal. Egy na pot töl töt tünk a sar -
ma sá gi ál ta lá nos is ko lá ban. A vad ker ti
és sar ma sá gi gye re kek kö zös órá kon
vet tek részt, kö zös cso por tok ban dol -

goz tak. Az órai mun ka után mind
a fi úk, mind a lá nyok fo ci meccset
ját szot tak a he lyi ek csa pa ta el len. 
A nem ré gen át adott kor sze rű

pol gár mes te ri hi va tal ban a jegy -
ző nő kö szön tött ben nün ket ro -
má nul.  Majd  Ka to na Sza bolcs
film jét – Hé ja nász a he pe hu pán
– néz tük meg, amely Ady End re
if jú ko rá ról szólt. A hely szí nek, a
ren de ző, de még a sze rep lők is eh -
hez a tá jék hoz kap cso lód nak. 
A sar ma sá gi is ko la nép tánc cso -

port ja – mely nek szí ve, lel ke, mo tor -
ja Bai At ti la ta nár, kul túr ház-igaz ga -
tó  –  fer ge te ges  nép tánc be mu ta tót
tar tott. Ez után pe dig a tánc ház ban
rop tuk a tán cot együtt mi, ma gya rok
– ha tá ron in nen ről és ha tá ron túl ról. 
Még  egy szer  ez úton  is  meg kö -

szön jük azt a sze re tet tel jes fo gad ta tást
– ha tár ta lan sze re tet tel –, ame lyet a
ki rán du lás so rán meg ta pasz tal tunk a
Szi lágy ság ban élő ma gyar hon fi tár sa -
ink  kö ré ben.  Ab ban  a  re mény ben
bú csúz tunk el, hogy az itt ki ala kult ba -
rát sá gok to vább erő söd nek, fel tét le -
nül to vább fog juk ápol ni őket!

g Gur zó Lász ló né

„Határtalanul!”–határtalanszeretettel
Ki rán du lás a „he pe hu pás, vén Szi lágy ban”

A bu da pest-fa so ri evan gé li kus temp -
lom ban rend sze re sen szol gá ló Mo Na -
Mo dzsessz együt tes  –  ki egé szül ve
Pet ro vics Sán dor tánc mű vésszel  –
és Ara di György lel ki pász tor volt a
ven dé ge má jus 5-én a gra zi ma gyar
evan gé li kus  gyü le ke zet nek,  aho va
cse re di ák sá gom né hány hó nap ja alatt,
a kö zös ség nyi tott sá gá nak és be fo ga -
dá sá nak kö szön he tő en, tar toz ha tok.
„Jaz zis ten tisz te let Graz ban!” – ez zel

a  hir de tés sel  kü lön bö ző  fó ru mo kon
már he tek óta ta lál ko zom; még -
is ak kor fog tam fel iga zán, hogy
hol va gyok, ami kor meg szó lalt
az  el ső  ko rál fel dol go zás. Na -
gyon sze re tem a ze nét, így az el -
ső per cek ben min den ről meg -
fe led kez tem, csak hall gat tam és
él vez tem azt, ami tör té nik. 
A kö vet ke ző ér zé sem, hogy

nem csu pán a temp lom ba ér -
kez tem meg, ha nem Is ten elé is.
Na gyon va ló sá go san. Na gyon
könnye dén,  öröm mel  a  szí vem ben.
Is ten va ló ság, itt van – érez tem – kö -
rü löt tem és ben nem. Az tán el kezd tem
fi gyel ni a ze né sze ket, a tán cost. 

Alá zat. Ez volt az el ső szó, amely
eszem be ju tott, és akar va-aka rat la nul
Mt 11,29 is: „…ta nul já tok meg tő lem,
hogy sze líd va gyok, és alá za tos szí -
vű…” Alá zat a mű vé szet,  a ze ne és
nem utol só sor ban Is ten iránt. Az ar -
cok, a han gok, a moz du la tok mö gött
nem  volt  ne héz  fel fe dez ni  Is tent.
Te hát Is ten ben nük is van. Ak kor Is -
ten szól és ze nél és moz dul is, mi köz -
ben ben nem van, aki ülök, és hall ga -

tom. Te hát Is ten hall gat is. Ek kor ta -
lán egy újabb ár nya la tát ér tet tem meg
a „hogy Is ten le gyen min den min de -
nek ben” (1Kor 15,28b) igé nek. 
Cso dá la tos Is te nünk van, és olyan

jó, hogy ké pes idő ben és tér ben min -
den hol ott len ni; és ed dig úgy ta pasz -
tal tam, hogy ez a „kö zeg” az, amely
mi att va ló di és ér té kes ta lál ko zá sa ink,
kap cso la ta ink le het nek, mind annyi -
unk nak,  akik  „őben ne élünk, moz -
gunk és va gyunk”. (Ap Csel 17,28)

Sa ját  ér zé se im ből,  em be ri  kap -
cso la tok mély sé gé ből és mi nő sé gé ből
in dul tam ki, de úgy gon do lom, szin -
tén a Krisz tus-köz pon tú gon dol ko -
dás és élet, az Is ten je len lé te az a „tér”,
ahol a sza ba dabb, me ré szebb vo ná -
sok kal ren del ke ző kor társ mű vé szet
és a sok szor, so kak ál tal me rev nek és
ré gi mó di nak tar tott egy há zi szo ká -
sok, a li tur gia „rossz száj íz” nél kül, fe -
szült ség men te sen,  sza ba don,  egy -
mást  tá mo gat va  ta lál koz hat  so kak
örö mé re. Így ta lál ko zott most Graz -
ban (is) a dzsessz és az is ten tisz te let. 

g Bar ta Esz ter

találkozások–Istenjelenlétében
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Ün ne pi szol gá lat ra gyűl tek össze a
Bu dai Egy ház me gye ének ka rai Can -
ta te va sár nap já nak dél után ján, áp ri -
lis 28-án a Bé csi ka pu té ri evan gé li -
kus  temp lom ban.  Kü lö nös  fényt
adott az ün nep nek az a tény, hogy az
együt tes  szol gá la tok  tör té ne té ben
ez volt a hat va na dik al ka lom.

Pes kó Zol tán fa so ri kán tor, or go na -
mű vész ja vas la tá ra 1954. má jus 16-án
ren dez ték meg az el ső kö zös Can ta -
te va sár na pi hang ver se nyü ket az egy -
ház me gye kó ru sai há rom ének kar – a
bu da hegy vi dé ki,  a  ke len föl di  és  az
óbu dai – rész vé te lé vel. Az ének ka rok
kö zö sen meg szólaltatott mű vek elő -
adá sá val is gaz da gí tot ták az al kal mat.
Ma gam 1957-től kap cso lód tam be az
öröm teli szol gá lat ba a bu da vá ri Schütz
kó rus élén. 
A hat év ti zed alatt a klasszi kus kó -

rus iro da lom fel eme lő al ko tá sai mel -
lett  meg szó lal tak  ma gyar  szer zők
szín vo na las éne kei is. Schütz, Bach,
Hän del, Prae to ri us, Walt her kom po -
zí ci ói mel lett Es ter há zy, Liszt, Ko dály,
Bár dos, Gár do nyi, Re zessy, Su lyok és
Szo ko lay mű vei je len tet ték a kö zös
ün ne pek leg szebb szí ne it.
Az  ének ka rok  ve ze tői  lel ke sen,

oda adás sal és szak ér te lem mel irá nyí -
tot ták a kö zös sé ge ket. Saj nos  itt –
hely szű ke mi att – nem so rol ha tom
fel mind azok ne vét, akik ezt az ál do -
za tos mun kát vé gez ték, de tisz te let -
tel  em lé ke zünk  rá juk,  kö zöt tük  a
leg hű sé ge seb bek re, Arany Sán dor ra,
Re zessy Lász ló ra, Su lyok Im ré re.

A kó ru sok az évek fo lya mán az egy -
ház me gye tíz temp lo má ban szol gál -
tak: Bu da fok, Bu da hegy vi dék, Bu da -
örs, Bu da vár, Cse pel, Érd, Ke len föld,
Óbu da, Pest hi deg kút és Szent end re
vol tak a kö zös ün ne pek hely szí nei. 
Az al kal ma kon az egy ház me gye es -

pe re sei, lel ké szei hir det ték Is ten igé jét.
Így volt ez út tal is: Ben ce Im re es pe -

res a zsol tá ros sza va i val kö szön töt te és
buz dí tot ta a több tu cat nyi éne kest, a
kar na gyo kat és a temp lo mot meg töl -
tő,  szép szá mú  hall ga tó sá got  a  ze ne
misszi ós szol gá la tá ra. A bu da ör si (Kecs -
kés Ba lázs ve ze té sé vel),  a  bu da vá ri
(Bán Ist ván ve ze té sé vel), a ke len föl di
(Ben ce Gá bor ve ze té sé vel) és a pest hi -
deg kú ti (Ku kor elly Esz ter ve ze té sé vel)
kó rus saját mű sor ral is szol gált, a kö -
zös ének lés ben pe dig részt vet tek a bu -
da hegy vi dé ki és óbu dai éne ke sek is. Ér -
de kes, új szín fol tot je len tett az es ten a
bu da vá ri gos pel kó rus sze rep lé se (Szu -
hai Mó ni ka ve ze té sé vel). 
A kö zös szá mo kat – Bach, a há -

rom száz éve el hunyt Es ter há zy Pál és
M. Re germű ve it – Bán Ist ván, Ben ce
Gá bor és Kecs kés Ba lázs ve zé nyel te.
Az es tet az egy ház me gye újon nan

meg vá lasz tott ze nei fe le lő se, Prőh le
Pé ter szer vez te, meg kö szön ve e so -
rok író já nak ed di gi, több év ti ze des
szol gá la tát. 
Vé gül Is ten to váb bi meg tar tó sze -

re te tét  re mél ve  adok  há lát  a  szent
mu zsi ka örö mé ért, misszi o ná ló szol -
gá la tá ért. 

g Csor ba Ist ván

Hat év ti zed di csé rő éne ke
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Ta ní tói ál lás
A nyír egy há zi Tú róczy Zol tán Evan gé li kus An gol Két Ta ní tá si Nyel vű
Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da az aláb bi ál lás he lye ket hir de ti meg:
3 fő ha tá ro zat lan ide jű ta ní tó (1 fő ta ní tó an gol mű velt ség te rü let tel; 2

fő ta ní tó mű velt ség te rü let meg ne ve zé se nél kül) mun ka kör.
A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide je: má jus 17. (A pá lyá zat hoz lel ké szi

aján lás csa to lá sa szük sé ges.) Cím: 4400 Nyír egy há za, Lu ther u. 7.
Bő vebb fel vi lá go sí tást Ko csis né Sá ros sy Emő ke igaz ga tó nő től a 20/824-

8354 és a 42/504-936 te le fon szá mo kon le het kér ni.
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ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

9.30 / Mezzo Tv
Bach: Máté-passió
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.50 / M1
A Biblia a magyar
képzőművészetben
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a soltvadkerti
evangélikus templomból
12.05 / Bartók rádió
Bravissimo!
Bach: Húsvéti oratórium –
BWV 249
13.00 / Duna Tv
Fűre lépni szabad
(magyar játékfilm, 1960) (80’)
19.35 / Bartók rádió
A Svéd Rádió Ének- 
és Zenekarának hangversenye
Berlioz: Krisztus gyermekkora
– oratórium

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó a szarvasi
evangélikus Ótemplomból
19.30 / Duna World
Elfeledett magyar irodalom
Károli Gáspár
19.55 / Duna Tv
Petőfi (magyar tévéfilmsorozat)
Szülőföldemen
21.05 / Duna Tv
A zene ereje
(magyar dokumentumfilm)
22.00 / Bartók rádió
Dzsesszlegendák
Woody Herman zenekara
játszik
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Részletek Händel
oratóriumaiból és operáiból
Wolfgang Katschner
feldolgozásában
10.50 / M2
Trombi és a tűzmanó
(magyar rajzfilmsorozat)
20.00 / Corvinus Radió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.11 / Kossuth rádió
Belépő (kulturális magazin)
20.35 / Duna World
A rejtélyes XX. század
A kínai nagy falon túl
21.00 / M1
Eurovíziós dalfesztivál 2013
1. elődöntő

SZERDA

9.25 / Duna Tv
Táncvarázs
Latin-amerikai táncok
magyar bajnoksága,
Budapest
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Haydn: B-dúr (Harmónia) mise
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.00 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A két Tisza között
20.51 / Bartók rádió
Bach: A fúga művészete –
BWV 1080
21.15 / Duna Tv
Hóvirágünnep
(cseh játékfilm, 1983) (83’)

CSÜTÖRTÖK

15.00 / Duna Tv
A Tisza
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
21.00 / HBO
Ház Bretagne-ban
(francia filmdráma, 2012)
21.15 / Duna Tv
Az ajtó
(magyar–német játékfilm,
2011) (94’)
21.45 / M2
Angi jelenti
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
22.30 / Pax Tv
A Deák téri evangélikus
múzeum
23.05 / Duna Tv
MüpArt classic
Bach: h-moll mise
23.40 / M1
Nemzeti nagyvizit
Történeti egészségtan

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
11.25 / Agnus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó az albertirsai
evangélikus templomból
14.25 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
14.30 / Pax Tv
Csodálatos szövetség
XIII. országos evangélikus
bábfesztivál
15.30 / Duna Tv
Európa egészsége – 
Az utolsó cigaretta
(európai dokumentumfilm)
15.50 / Duna World
A Biblia a magyar
képzőművészetben

SZOMBAT

7.10 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A nyugati Zemplénben
8.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.00 / Duna Tv
Isten kezében
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
19.00 / Bartók rádió
A Musica Aeterna
hangversenye
Bach: V. brandenburgi verseny
21.00 / M1
Eurovíziós dalfesztivál 2013
A döntő
21.15 / Duna Tv
Ahogy tetszik
(angol játékfilm, 2006) (122’)

VASÁRNAP

6.40 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
9.06 / Kossuth rádió
Nyelveken beszélnek...
10.00 / ARD (német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése
11.00 / M1
Evangélikus istentisztelet 
közvetítése a győr-
ménfőcsanaki templomból
Igét hirdet: dr. Percze Sándor
lelkész
21.00 / Duna Tv
Valahol Európában
(magyar játékfilm, 1947) (100’)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Creator Spiritus – 
részletek Arvo Pärt lemezéről
23.40 / M1
A remény rabjai
(amerikai film, 1994) (137’)

APRÓHIRDETÉS

An gol nyel vi tá bor Wales ben  8–17
éve sek nek.  Tel.:  20/886-8195,  uta re -
meny hez.hu
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w w w . M y L u t h e r . h u

va sár nap (má jus 12.)
Köz ben járt a bű nö sö kért. Ézs 53,12 (Lk 23,33–34a; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21;
Zsolt 27) Aki el le nünk ta nús kod ha tott vol na, ügyünk vé del me ző je lett. Ki
vá dol hat ez után már ben nün ket? A sá tán – Jób köny vé ből tud juk – Is ten előtt
mint ügyész je le nik meg, és vá dol min ket szün te len. De ki re ala poz za mind -
ezt? A ko ro na ta nú elő áll, és val lo mást tesz: irán tunk ér zett mély sé ges sze -
re te té ben min dent a ma ga vál lá ra vesz. 

Hét fő (má jus 13.)
Is ten pe dig hű sé ges, és nem hagy ti te ket erő tö kön fe lül kí sér te ni; sőt a kí sér tés sel
együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba du lás út ját is, hogy el bír já tok azt vi sel ni. 1Kor 10,13b
(Jer 10,24; Ez 11,14–20; Ap Csel 2,1–13) A sá tán nem csak vá dol, de ki is kér min -
ket, hogy meg ros tál jon, vagy is meg kí sért sen Is ten hez va ló hű sé günk ben. A ha -
tá ro kat azon ban Is ten szab ja. A sá tán ön ál ló an sem mit nem te het, nem egyen -
ran gú Is ten nel. Ép pen ezért akar annyi ra a ma ga ol da lá ra ál lí ta ni min ket. Mi
engedhe tünk utat a go nosz ság nak sza bad aka ra tunk ál tal. És ő ezt a kár tyát –
ahány szor te he ti – ki is játssza. Is ten azon ban so ha nem en ged olyan mély re min -
ket, ahon nan ne tud na ki emel ni, még hoz zá tel je sen meg újult va ló sá gunk ban.

kedd (má jus 14.)
Ha meg vall juk bű ne in ket, hű és igaz ő: meg bo csát ja bű ne in ket, és meg tisz tít min -
ket min den go nosz ság tól. 1Jn 1,9 (Neh 9,33; Lk 21,12–19; Ap Csel 2,14–21) Tisz -
ta és ra di ká lis gyógy mód, mel lék ha tá sok nél kül. A bo csá nat nem függ te hát sem
ér de me ink től, sem a bűn nagy sá gá tól, csak is Is ten hű sé gé től és igaz sá gá tól.

Szer da (má jus 15.)
Jé zus azt mond ta a meg gyó gyí tott nak: „Térj ha za, és be széld el, mit tett ve led
az Is ten.” Ő pe dig el ment, és hir det te az egész vá ros ban, hogy mi lyen nagy jót
tett ve le Jé zus. Lk 8,39 (Zsolt 116,12; Lk12,8–12; Ap Csel 2,22–28) Akár ho gyan
vesszük is, még min dig a sze mé lyes hír adás a leg hi te le sebb. A mé dia kü lön -
fé le csa tor nái is el ső kéz ből pró bál ják meg sze rez ni a hí re ket. Sok kal job ban
hi szek an nak, akit ma gam is is me rek. Ezért mer jük vég re ko mo lyan ven ni,
hogy a misszi ó ban is óri á si je len tő sé ge van a sze mé lyes bi zony ság té tel nek!

Csü tör tök (má jus 16.)
Mert tet szett az egész Tel jes ség nek, hogy ben ne lak jék, és hogy ál ta la bé kél -
tes sen meg ön ma gá val min dent, a föl dön és a menny ben, úgy, hogy bé kes sé -
get szer zett a ke reszt fán ki on tott vé re ál tal. Kol 1,19–20 (Hag 2,9b; Ap Csel
1,12–26; Ap Csel 2,29–36) Ha ma gunk ban ke res sük, so ha nem fog juk meg -
ta lál ni a bé kes sé get. Ha egy más ban, har mó ni á ra lel he tünk ugyan, de va ló -
di bé kes ség re csak is Krisz tus ban. Ő volt az az is te ni sze mély, aki ak kor lé -
pett be tes ti va ló já ban a te rem tett ség be, ami kor az már szét hul ló ban volt.
Ben ne össze kap cso ló dott menny és föld, Is ten és a vi lág. A Te rem tő ol da -
lá ról a te remt mény ol da lá ra jött át, hogy a ha lál erői ki tom bol has sák ma gu -
kat raj ta, és fel tá ma dá sá val adott éle tünk nek egé szen új irányt.

pén tek (má jus 17.)
Kö zel van az Úr a meg tört szí vű ek hez, és a seb zett lel kű e ket meg se gí ti. Zsolt
34,19 (Lk 18,13; Jn 19,25–27; Ap Csel 2,37–41) Is ten együtt érez ve lünk. So ha -
sem volt kö zöm bös irán tunk, hi szen min den szen ve dést ma ga is el szen ve -
dett. „S ne hidd, míg száll só ha jod, / Hogy Te rem tőd nin csen ott, / És ne hidd,
ha könnye zel, / Hogy Te rem tőd nincs kö zel. // Be lénk olt ja örö mét; / Hogy
ba junk ő zúz za szét, / És míg meg nem eny hü lünk, / Mel lénk ül és sír ve lünk”
– fo gal maz ta meg a köl tő, Wil li am Blake Is ten min ket vi gasz ta ló sze re te tét.

Szom bat (má jus 18.)
Min den ál ta la és reá néz ve te rem te tett.Kol 1,16b (Préd 12,1; Zak 4,1–14; Ap Csel
2,42–47) Krisz tus a te rem tés ak tív részt ve vő je volt a Szent há rom ság egy sé gé ben.
Ha az ő sze mé lye hi ány zott vol na, Is ten so ha nem en ged te vol na sza bad já ra azt,
amit, és azt, akit meg te rem tett. Krisz tus nél kül a te rem tés sor sa min de nes től pusz -
tu lás és ha lál len ne. Krisz tu sért le he tünk sza ba dok, és ál do za ta ré vén sor sunk
im már nem a ha lál ra, ha nem az élet re – az örök élet re ren del te tett.

g Blat nicz kyné Ham mersberg Ganc zs tu ckh Jú lia
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50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.hu

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

Ta izé-ima és ének együtt lét
A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da pest,
Hő sök te re 10–11.) min den hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb május 14-
én, 19 órá tól Ta izé-ima és ének együtt lét. Min den al ka lom mal van ige hir -
de tés is. In for má ció: gyer tya feny.lu the ran.hu.

GyÁSZ HÍR
„Ama ne mes har cot meg har col tam, fu tá so mat el vé gez tem, a hi tet meg -
tar tot tam, vé ge zet re el té te tett ne kem az igaz ság ko ro ná ja, ame lyet meg -
ad ne kem az Úr, az igaz bí ró ama na pon; de nem csak én ne kem, ha nem
mind azok nak is, akik vár va vár ják az ő meg je le né sét.” (2Tim 4,7–8)
Meg döb be nés sel és mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy a Ro má ni ai Evan -

gé li kus-Lu the rá nus Egy ház egy ko ri fő pász to ra, ft. Mó zes Ár pád nyu gal -
ma zott püs pök 2013. áp ri lis 30-án, éle té nek 82. évé ben vá rat la nul el hunyt. 
Az 1956-os ki ál lá sá ért hat év po li ti kai bör tönt vi selt nagy ká ro lyi, majd

ara di lel kész, a Ko lozs vá ri Egy ház me gye es pe re se és ti zen két éven ke resz -
tül a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház fő pász to ra hi tét, Is ten be
ve tett bi zal mát mind vé gig meg tar tot ta, és fél tő sze re tet tel pász to rol ta a
rá bí zot ta kat. A Nagy ká roly dísz pol gá ra cím mel ki tün te tett püs pök az er -
dé lyi ma gyar köz élet ki emel ke dő sze mé lyi sé ge volt. 
A fel tá ma dás re mé nyé ben bú csú zunk az el hunyt tól! Em lé ke le gyen ál dott!
A te me tés idő pont ját a gyá szo ló csa lád és a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -

the rá nus Egy ház ve ze tő sé ge a kö vet ke ző hét fo lya mán köz li.

evan gé li kus mű sor a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Május 12-én, va sár nap az M1-en 11.05-kor A temp lom épí tő Sándy Gyu la
cím mel 26 per ces do ku men tum mű sort lát ha tunk evan gé li kus temp lo ma -
ink épí tő jé ről. A mű sor ban köz re mű kö dik Kräh ling Já nos, Ko nok Ta más
és Sándy Pé ter. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Ne mes Takách Ág nes.


