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„A fél mil lió di ák al ma ma te re a tu do má nyok 
őr he lye és vi lá gí tó tor nya, a ma gyar kul tú ra szol gá ja 
a Kár pát-me den cé ben, jel mon da ta pe dig (»Oran do
et la bo ran do«, az az »Imád koz va és dol goz va«) 
az egész nem zet er köl csi tar ta lé ka i nak gya ra pí tó ja.”

Ünnepel(t) a Kollégium f 4. oldal

Misszió és/vagy tolerancia f 3. oldal
Kirkkopäivät – a finn Kirchentag f 7. oldal
Interjú dr. Franz J. Mönks professzorral f 8. oldal
A legkomplexebb evangélikus iskola f 9. oldal
Jézus a mi gyógyítónk f 11. oldal
Sült hal a hittanteremben f 12. oldal

g Ri bár Já nos

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni va sár -
na pok el ne ve zé se nem ke vés test vé -
rünk nek vagy Krisz tus ügye iránt ér -
dek lő dő fe le ba rá tunk nak okoz gon dot.
El ső sor ban nem a va sár na pok szá mo -
zá sá val van baj. So ka kat – el ső sor ban
kí vül ál ló kat, de az egy há zon be lü li e -
ket is – ez a gyak ran is mé telt fo ga lom
kész tet töp ren gés re: Szent há rom ság.

A Szent írást ol vas ga tó in tel li gens
is me rő söm egy szer így fe jez te ki ér -
tet len sé gét az el ne ve zés sel kap cso la -
to san: „Meg fog ha tat lan. Nem tu dok
ve le mit kez de ni, nem va gyok ké pes
meg ér te ni. Va jon mi ért bo nyo lít ják
túl a teo ló gu sok?” 

Mi vel ő sze ret te vol na meg ér te ni
ezt a ti tok za tos té mát, tisz te let tel fo -
gad ta lel ké sze sze rény kí sér le tét ar -
ra, hogy ér tel mé hez kö ze lebb ke rül -
jön a Szent há rom ság fo galma. A be -
szél ge tés so rán elő ke rül tek olyan
bib li ai ige he lyek, ame lyek se gít sé gé -
vel egy ér tel mű en és vi lá go san le he -
tett de monst rál ni e név nek a szent -
írá si va ló sá gát. 

A te rem tő Is ten, a meg vál tó Jé zus
Krisz tus és a meg újí tó, hi tet adó
Szent lé lek Is ten – a szent írá si idé ze -
tek kel szem ben nem is volt ki fo gá sa
a kér de ző nek, még is úgy vél te, az ő
esze így sem tud mit kez de ni ez zel a
szent név vel. Egy má sik be szél ge tés
al kal má val fi lo zó fi ai fo gal mak is elő -
ke rül tek, sőt nagy teo ló gu sok gon do -
la tai is, kezd ve Au gus ti nus szal, nem
ki hagy va Aqui nói Ta mást sem. Ha -
son ló kép pen a pro tes táns or to do xia
je le sei is fel so ra koz hat tak egé szen a
mo dern nek mon dott váz la to kig. A jó
szán dé kú ké tel ke dő ele gán san az zal
tért ki az esz me fut ta tás elől, hogy „az
ő mo dern, szá mí tó gép hez, okos te le -
fon hoz, szu per tech ni ká hoz szo kott
agya” nem tud mit kez de ni ez zel az
el ne ve zés sel. Só hajt va az zal zár ta le
a ma gán sze mi ná ri u mot, hogy „ezt
ak kor sem le het meg ér te ni”. 

Meg döb ben ve is mer tem fel: iga za
van! Né hány má sod per cig el ámul -
tam, hogy a hí vő em ber szá má ra
mennyi re egy sze rű ez a kér dés. Vagy -
is tel je sen vi lá gos, hogy mi ért nem le -
het meg ér te ni! Nem pusz tán azért,
mert nem len ne meg hoz zá az em -
ber nek a fel fo gó ké pes sé ge. S nem is
azért, mert eb ben a lát ha tó nak mon -
dott im ma nens vi lág ban is még min -
dig vég te le nül sok je len ség van, ame -
lyet egy elő re nem ér tünk, vagy fel
sem tu dunk fog ni iga zán, mint pél -
dá ul az élet ti tok za tos ke let ke zé sé nek
a kér dé se, de ma ga az élet je len sé ge
is. Vagy azt a kér dést sem tud nánk
meg vá la szol ni, hogy egy ál ta lán mi -
ért van lét, és nem az el len ke ző je.
(Hei deg ger is so kat töp ren gett ezen.)
A Szent há rom ság tit ka azon ban nem
ezért ma rad rejt ve előt tünk! 

Va jon mi ért nincs még csak esé -
lyünk sem ar ra, hogy Is ten ti tok za -
tos va ló sá gát – szent há rom sá gi mi -
vol tát – meg ért sük, eszünk kel meg -
ra gad juk? 

A vá lasz egy sze rű: mert a szent sé -
ge sen szent Is ten – a Szent há rom ság
egy igaz Is ten – fe lett so ha nem ural -
kod ha tunk. So ha, de so ha nem ve het -
jük bir to kunk ba, so ha nem ra gad -
hat juk meg, nem mér het jük le! So ha
nem fog hat juk sze ke rünk elé az ő va -
ló sá gát! 

Amit ugyan is meg ér tünk, azt meg -
fo gal maz zuk, az az meg fog juk, és
előbb-utóbb fel tud juk hasz nál ni,
vagy ha tal munk alá hajt juk. 

Ami kor Ben ja min Frank lin meg ér -
tet te a vil lám ter mé sze tét, ki ala kí tot -
ta ve le szem ben a vé de lem le he tő sé gét;
egy fran cia tu dós fel fe dez te a ra dio ak -
ti vi tás je len sé gét, majd a Cu rie há zas -
pár (és még má sok is) az atom ener gia
fel hasz ná lá sát tet te le he tő vé. Nem so -
rol juk to vább a pél dá kat, a lé nyeg így
is ért he tő: ami kor az em ber meg ért va -
la mit, és rá adá sul fo gal mak se gít sé gé -
vel meg is „fog ja”, meg ra gad ja, ak kor va -
la mi lyen fo kon szol gá la tá ba is ál lít ja.
Meg ér te ni – ez az em ber szá má ra
azt je len ti, hogy előbb vagy utóbb ha -
tal má ba ven ni és ki hasz nál ni. 

A min den ha tó Is tent – mint Szent -
há rom ság egy igaz Is tent – ezért
sem le het meg ér te ni: mert őt so ha, de
so ha nem ál lít hat juk a szol gá la tunk -
ba, se ha tal munk ba nem ve het jük, hi -
szen mi va gyunk az ő te remt mé nyei
az egész lát ha tó és lát ha tat lan va ló -
ság gal együtt. Ezért kell be le tö rőd -
nünk ab ba, hogy őt így – ez zel a hát -
só szán dék kal – nem ért het jük meg. 

Na gyon nagy ügy, hogy Jé zus
Krisz tus a szol gá la tunk ra jött – de
nem azért, mert mi ezt így akar tuk
vol na, ha nem mert Is ten akar ta így!
Ha ezt az egy sze rű tényt be lát tuk, ak -
kor vi lá gos sá vá lik, mi a he lyes, kö -
ve ten dő ma ga tar tás ve le szem ben: le -
bo rul ni előt te, imád ni, ma gasz tal ni,
di cső í te ni, sze ret ni, há lát ad ni, ál da -
ni. En nek lesz meg az egész éle tün -
ket át ala kí tó cso dá la tos ha tá sa. 

Nagy sze rű le he tő ség er re a fog la la -
tos ság ra a me di tá ció ke resz tyén vál to -
za ta, ami kor szem lé lem Is ten irán tunk
meg nyil vá nu ló sze re te tét, gyö nyör -
kö döm tet te i ben, kezd ve a te rem tett vi -
lág cso dá já val (az egek be szé lik Is ten
di cső sé gét) a gol go tai ke resz ten be mu -
ta tott ál do za ton át a fel tá ma dás öröm -
hí ré ig és a Szent lé lek vá rat lan és élet -
be vá gó an fon tos ki ára dá sá ig. 

A meg ér tés he lyett az imá dás lel ki
alá za ta az egyet len he lyes lel ki ma ga -
tar tás. Mi ért nem ért he tő a Szent há -
rom ság tit ka? Mert nem hajt ha tó a ha -
tal munk alá! Mert az élő Is ten nem az
a szél, akit „csak úgy” be fog ha tunk a vi -
tor lánk ba. „A szél ar ra fúj, amer re akar;
hal lod a zú gá sát, de nem tu dod, hon -
nan jön, és ho va megy…” (Jn 3,6)

Ha ér te ni aka rod, ak kor ural kod -
ni akarsz fe let te! De ha imá dod, ő fel -
emel! Be lép az éle ted be, és majd el -
jön az ide je, hogy már nem kér de zel
sem mit, mert min den vi lá gos lesz ott
– az örök ké va ló ság ban!

A szer ző nyu gal ma zott evan gé li kus
es pe res

Miértnemérthető?

Az al ka lom fő szer ve zői Ros tá né Pi ri
Mag da es pe res mel lett Ve rasz tó Já nos
ke rü le ti misszi ói lel kész és a há zi gaz -
da Gyar ma ti Ist ván lel kész vol tak, de
va la mi lyen for má ban az egy ház me gye
va la mennyi pász to ra, il let ve a ko ráb -
ban itt szol gá ló kol lé gá ik is köz re mű -
köd tek. Az is ten tisz te le ten össze gyűlt
ado má nyok a Gusz táv Adolf Se gély -
szol gá lat cél ja it szol gál ják.

Az erős fa lak közt ál ló sá tor az
egy ház ket tős ter mé sze té re em lé kez -
tet – kezd te ige hir de té sét Gáncs Pé ter,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
el nök-püs pö ke az úr va cso rás nyi tó is -
ten tisz te le ten. „Áll junk oda a start vo -
nal ra!” – szó lí tot ta fel a né pes hall ga -
tó sá got, majd Mt 28,18–20 alap ján kül -
de té sünk alap sza bá lya i ról be szélt.
Ezek kö zül a leg fon to sabb az, hogy a
ha ta lom Jé zu sé, ne ki van egye dül jo -
ga oda ren del ni a ver seny zőt, aho vá
akar ja. A start vonalról azon ban csak
tér de lő rajt ban le het in dul ni, és a cél
nem a vi lág le győ zé se, ha nem az em -
be rek ta nít vánnyá té te le. 

Az el nök-püs pök – aki egyéb ként
szin tén ke me nes al jai ősök kel büsz kél -
ked het – a nap mot tó já ra utal va így zár -
ta sza va it: „Az ígé ret azok nak szól, akik
el in dul nak a kül de tés be, hogy min den
né pet meg pró bál ja nak ta nít vánnyá
ten ni, vagy is Krisz tus hoz ve zet ni.”

A pré di ká ció után az úr va cso rai li -
tur gi át Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs -
pök és Ba ra nyay Csa ba es pe res he lyet -
tes, kő sze gi lel kész vé gez te. A több hely -
szí nen zaj lott úr va cso ra osz tás ban a
je len lé vő lel ké szek se géd kez tek. Az is -
ten tisz te let zá rá sa ként a gyü le ke ze tek

fel ügye lői – Mé szá ros Ta más egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő ve ze té sé vel – ko szo -
rút he lyez tek el a sár vá ri pro tes táns
már tí rok em lék táb lá já nál a vár ud va rán.

Kö szön té sek kel foly ta tó dott a há la -
adó nap. A va si ak finn test vér egy ház -
me gyé jé nek, a mik ke li egy ház me gyé -
nek az es pe re se, Mat ti Tol va nen öröm -
mel em lé ke zett meg a négy éve fenn -
ál ló part ner kap cso lat ról. Ma ga és el -
nök tár sa ne vé ben ad ta át jó kí ván sá ga it
Mé szá ros Ta más, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let fel ügye lő je. 

Ko vács Fe renc, a Vas Me gyei Köz -
gyű lés el nö ke a hely je len tő sé gé re
utal va el mond ta: ezek a fa lak most
megint tör té nel mi pil la nat ta núi. Kon -
do ra Ist ván he lyi pol gár mes ter pe dig
így buz dí tot t: „A hit le gyen olyan ta -
lap zat, amelyre a jö vőt épít het jük!”

A bő sé ges ebé det a szar va si dia kó -
nia szol gá lói ké szí tet ték gu lyás ágyú
se gít sé gé vel. A kö zös ét ke zés után a bel -
ső és kül ső hely szí ne ken egy mást kö -
vet ték a prog ra mok. A sá tor ban a kő -
sze gi TE KI Band kon cer te zett, míg a
gyü le ke ze tek fo ci csa pa tai az egy ház me -
gyei ku pá ért ver se nyez tek, ame lyet
vé gül a rép ce la ki ak nak si ke rült meg sze -
rez ni ük. A gye re ke ket ját szó ház vár ta.

A mú ze um he lyi sé ge i ben könyv be -
mu ta tó ra és ki ál lí tás meg nyi tó ra ke rült
sor. Ko vács Mik lós Sze ge den élő nyug -
dí jas fő is ko lai ta nár, szer kesz tő Abá -
di Be ne dek ről szó ló, nem ré gi ben meg -
je lent köny vét Itt zés Já nos nyu gal ma -
zott püs pök mél tat ta. El mond ta, hogy
Abá di Be ne dek mű vé szi ké pes sé gű, jó
teo ló gus nyom dász volt a 16. szá zad -
ban. Ne ki kö szön het jük a Syl ves ter Já -

nos ál tal ma gyar ra for dí tott Új szö vet -
ség ki adá sát.

A Va si Egy ház me gyé nek a ju bi le um -
ra ké szült ki ad vá nyá ról a lét re ho zá sá -
ban orosz lán részt vál la ló Ba ra nyay
Csa ba és Söp tei Im re le vél tá ros, gyűj -
te mé nyi fe le lős mon dott is mer te tőt,
Ros tá né Pi ri Mag da es pe res pe dig az
egy ház me gye új cí me rét mu tat ta be.

Ez után meg nyi tot ták a Ná dasdy-vár
he lyi sé ge i ben lá to gat ha tó idő sza ki ki -
ál lí tást, ame lyet a he lyi mú ze um mun -
ka tár sai az Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um mal, il let ve az egy ház me gye gyü -
le ke ze te i vel együtt mű köd ve állí tot tak
össze. A tár lat cí me: Lu ther ma gya rul
– Evan gé li ku sok Vas me gyé ben. 

Ko vács Ele o nó ra egy ház ke rü leti
gyűj te mé nyi fe le lős el mond ta: az anyag
össze gyűj té se és el ren de zé se so rán a
könyv ki adás, a ma gyar nyel vű evan gé -
li kus szer zők mun ká i nak be mu ta tá sá -
ra, il let ve a hét köz na pi val lás gya kor lás
tár gya i nak meg is mer te té sé re fó kuszál -
tak. Így olyan ki ál lí tás szü le tett, amely
a szak mai meg ala po zott sá got az él -
mény sze rű ség gel pá ro sít ja.

A tár lók anyagának meg te kin té se
után to váb bi prog ra mok vár ták az ér -
dek lő dő ket. A ren dez vény sá tor ban
szín pad ra állt a sár vá ri gyü le ke zet
ének ka ra, majd a szom bat he lyi Re mé -
nyik su li szín pad ad ta elő Weö res Sán -
dor ra em lé ke ző mű so rát. A vár árok -
ban a La jos ko má ro mi fú vós ze ne kar
lé pett fel, az ud va ron pe dig – az egy -
ház köz sé gek és in téz mé nyek mun ká -
ját be mu ta tó sát rak meg lá to ga tá sa
mel lett – íjász kod ni is le he tett.

A tar tal mas na pot – a Ros tá né Piri
Mag da ál tal el mon dott úti ál dást kö -
ve tő en – a rép ce la ki Vek ker+ ze ne kar
kon cert je zár ta.

g Adá mi Má ria

A vasi jubileumra ké szült kiad vány -
ból lapunk 7. oldalán kö zöl jük – rö -
vi dít ve – D. Ke ve  há  zi Lász ló egy ház -
tör té ne ti ta nul má nyát

Sátorerősfalakközött
Há la adó nap a Va si Egy ház me gyé ben
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„A pün kös di temp lom dí szí tés szo ká sa
Mag ló don nem Men de-mon da!
Idő sebb asszony test vé rek is 
em lé kez nek er re a pün kösd höz 
kap cso ló dó né pi val lási gya kor lat ra.”

Evél&levél f 10. oldal

„A hit nek ugyan is az a sa já tos sá ga, hogy
csak ak kor ma rad meg, ha to vább ad juk. 
A to vább adás a hit meg tar tá sá nak út ja.
Ha hi tün ket gyü le ke ze ti szol gá lat ban nem 
ad juk to vább, ak kor be szá rad és meg zá pul.”

A gyülekezet mozgósítása f 13. oldal
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Tel ler Ede elő adá sa az Eöt vös Lo ránd
Tu do mányegye te men ezer em ber
előtt, 1993. no vem ber 25-én: „1933-
ban és 1934-ben Kop pen há gá ban
dol goz tam. 1934 őszén Ang li á ba
men tem. Épp egy fi zi kus ülés volt,
Rut her ford be szélt. És bi zony Rut her -
ford tíz per cig, ne gyed órá ig menny -
dör gött ar ról, hogy van, aki azt hi szi,
hogy a mag ener gi át hasz nál ni is le -
het ne. Ez pe dig le he tet len ség. A
mag ener gia csak a tisz ta fi zi ka szá -
má ra ér de kes, azt a vi lá gon sem mi -
re sem le het hasz nál ni. Én ezt nem
tu dom úgy el mon da ni, mint Rut her -
ford tet te, mert ő ne gyed órán ke resz -
tül ma gya ráz ta, de ez volt a lé nyeg.
Nem ér tet tem, mi ütött be lé. De ez -
után, még azon a hé ten föl ke re sett
Lon don ban egy ré gi ba rá tom: Szi lárd
Leó. Ő egé szen kü lön le ges em ber
volt. Nem bán ta, ha em be re ket sér -
tett meg, de volt egy el ve: az em be -
re ket nem sza bad un tat ni. Ezért so -
ha éle té ben nem mond ta azt, amit
vár tak tő le.”

* * *

A Pál Ró mai le ve lét meg ala po zó sú -
lyos mon da tok pe dig ezek: „Mert
nem szé gyel lem az evan gé li u mot, hi -
szen Is ten ere je az, min den hí vő nek
üd vös sé gé re, el ső ként zsi dó nak, de gö -
rög nek is, mert Is ten a ma ga igaz sá -
gát nyi lat koz tat ja ki ben ne hit ből hit -
be, aho gyan meg van ír va: »Az igaz
em ber pe dig hit ből fog él ni.«”

Pál szá má ra a „nem szé gyel lem” itt
azt je len ti, hogy az evan gé li um úgy
je le nik meg ne ki, mint a va ló di kör -
nye zet, amely az éle tét meg ha tá -
roz za és ér tel mes sé te szi. Ő az evan -
gé li um em be re, ez az iden ti tá sa.
Egy szé dü le tes kul tú ra fő vá ro sá ban,
egy na gyon von zó em be ri szem -

pon to kat szol gá ló val lá si kö zeg ben
szó lal meg egy na gyon tá vo li ná zá -
re ti ács ne vé ben. 

* * *

„Hát ne kem Szi lárd Leó el me sél te,
hogy ő bi zony el ment Rut her ford hoz,
és azt mond ta ne ki, hogy a mag ener -
gi át föl le het hasz nál ni, hogy ab ból
nagy rob ba ná so kat le het ne csi nál ni.
Er re őt Rut her ford nagy ív ben ki rö -
pí tet te. Rut her ford úgy fel iz gult,
hogy még jó val ké sőbb is csak ar ról
tu dott be szél ni, elő adá sá ban is nagy -
részt azt bi zony gat ta, hogy ez mi lyen
nagy bu ta ság.

Szi lárd ne kem el ma gya ráz ta, hogy
egé szen egy sze rű a kér dés: van-e
olyan mag re ak ció, amely egy ne ut ron
ha tá sá ra in dul meg, és az em ber a vé -
gén több ne ut ront kap. Szi lár dot
annyi ra bosszan tot ta Rut her ford
vissza uta sí tá sa, hogy el ha tá roz ta: ő
most er re a ne ut ron lánc re ak ció-öt let -
re sza ba dal mat kér. Meg is kap ta. Sok
év vel ké sőbb sza ba dal mát el ad ta az
ame ri kai kor mány nak húsz ezer dol lá -
rért – egész ol csó áron. De a sza ba da -
lom ba pon to san be kel lett ír nia, mi vel
csi nál ja a lánc re ak ci ót, és ho gyan.” 

* * *

Az em ber ősi vá gya, hogy le gyen elég
ere je, vagy ahogy az itt sze rep lő gö -
rög szó mond ja: ener gi á ja. Mi cso da
hi he tet len le he tő ség Is ten ener gi á ját
ki ak náz ni! Az evan gé li um Is ten ener -
gi á ja. Ta lán ez tet te Pált elég erős sé,
hogy egy olyan vi lág bi ro da lom és
gon dol ko dá si for ma el le né ben a ke -
resz tyén ség ről mer jen be szél ni, amely
az tán év ez re dek re ki ha tott az em be -
ri tör té ne lem re és kul tú rá ra. Ki mer -
ne Is ten nel szem be száll ni? Az em ber
ke zé ben a ha tal mas ener gi ák bir tok -

lá sa egyen lő volt az ural ko dás sal. Ki
ne ha jol na meg Is ten ere je előtt?

* * *

„A nagy föl fe de zés re még pár évet
vár ni kel lett, de az tény, hogy Szi lárd
jó négy év vel a mag ha sa dás tu da tos
föl fe de zé se előtt már föl is mer te a
lánc re ak ció lé nye gét: mag ener gi át
bi zo nyos kö rül mé nyek kö zött le het
kap ni egy sze rű en az ál tal, hogy az em -
ber al kal mas anyag ból egy kri ti kus
tö me get össze hord.

Min den ki tud ja, hogy ez at tól lett
le het sé ges, hogy az urán atom mag ne -
ut ron be su gár zás ha tá sá ra – a Cou -
lomb-ta szí tás kö vet kez té ben – két
rész re ha sad. Ezt a je len sé get már
Fer mi is lát ta, de nem ér tet te, hogy
mit lát. A mag ha sa dást vé gül is a
Kaiser Wil helm Ins ti tut ban fe dez ték
föl Ber lin ben 1938 vé gén.”

* * *

Ha azon ban az evan gé li um Is ten ere -
je, ak kor ez egy na gyon is meg alá zott,
ere jé ről le mon dó Is ten ről szól. Az
evan gé li um az, hogy Is ten ere je nem
di cső sé ges, ha nem a ke reszt el rej tett
tit ka. Az, hogy Is ten nem az em be rek
el pusz tí tá sá ra, ha nem meg men té sé re
szán ta el ma gát. Sze re te te kész az
em ber szá má ra meg te rem te ni a vég -
te len sza bad sá got, és kész min dent
meg ten ni azért, hogy akár sa ját ál do -
za tos sá ga árán is ki tel je sít se gyer me -
kei iden ti tá sát, éle tét és bol dog sá gát.
Ez Is ten ere je, mely ide gen sé ge mi att
va ló ban tud szé gyen le tes sé vál ni kö -
ve tői szá má ra. De aki en nek em be ré -
vé lesz, an nak Is ten be ve tett bi zal ma
nem ma rad rejt ve. Olyan lesz, mint a
he gyen épült vá ros vagy mint a só az
étel ben és a vi lá gos ság a sö tét ben. 

* * *

„Egyik nap Szi lárd oda jött hoz zám, és
azt mond ta: »Tel ler úr, ké rem, hajt son
ki ve lem Eins tein hez!« (So ha éle té ben
nem te ge zett. Na gyon jó ba rá tok vol -
tunk, de én nem Ed ward vagy Ede vol -
tam Szi lárd nak, én Tel ler úr vol tam.)
Eins tein nya ralt. Hát jó, au gusz tus 2-
án ki haj tot tam. Az egyet len baj az
volt, hogy Szi lárd nem tud ta, hogy
Eins tein hol la kik. Kér dez tük, sen ki
nem tud ta. A vé gén egy nyolc éves kis -
lányt – szép copf fal – kér dez tünk
meg, hol la kik Eins tein. Ő se tud ta. Er -
re Szi lárd azt mond ta: »Hát az az
öreg em ber a hosszú fe hér haj jal?«
»Az ott la kik a má so dik ház ban!« Be -
men tünk, Eins tein szí ve sen fo ga dott,
te át adott Szi lárd nak, és mert de mok -
ra ta volt, be hív ta a so főrt is. 

Szi lárd ki vett a zse bé ből egy le ve -
let, azt Eins tein szép las san el ol vas ta,
és azt mond ta: »Hát ez lesz az el ső eset,
ahol is a mag ener gi át köz vet le nül fel -
hasz nál juk, nem pe dig köz vet ve az ál -
tal, hogy a Nap csi nál ja, mi pe dig a
Nap tól ka punk ener gi át.« Ez zel rá ír -
ta a le vél re, hogy Al bert Eins tein.”

* * *

Is ten ere je nem ke rü li ki az éle tün ket.
Ar ra szá mít, hogy sza va ink, cse le ke -
de te ink hit val lá sa sod ró lesz, mely em -
be ri sor sok szá má ra el ér he tő vé te szi,
hogy ő köz vet le nül meg mu tat has sa
ma gát. Eh hez azon ban sa ját stí lu sá hoz
kell ala kí ta nia min ket. Ő így mond ja:
„Ha va la ki én utá nam akar jön ni, ta -
gad ja meg ma gát, ve gye fel a ke reszt -
jét, és kö ves sen en gem. Mert aki meg
akar ja men te ni az éle tét, az el vesz ti,
aki pe dig el vesz ti az éle tét énér tem és
az evan gé li u mért, meg men ti azt.” (Mk
8,35) Ez Is ten ere je.

g Ko czor Ta más

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe U tán 1.  va Sár nap – rÓm 1,16–17 

Láncreakció
a va Sárnap ig éje

b Folytatjuk az énekeskönyvünk
számárakészülténekekbemuta-
tását.Nyíregyháziemléktáblája
tömörenösszefoglaljadr. Bod rog
Mik lós (1929–2009)tevékenysé-
gét:evangélikuslelkész,teológi-
aitanár,énekszerző,műfordítóés
pszichoterapeuta.

Előt tünk a sok ol da lú élet mű egy sze -
le te: négy ének for dí tás (EÉ 318, 362,
436, 452) és tíz ere de ti köl te mény.

A him nusz dal lam ra al kal ma zott
Jó Krisz tu sunk, mel lénk te állj rög tön
meg mu tat ja a szer ző erő tel jes nyel vét,
jel leg ze tes ké pe it, az em be ri hi bák hoz,
bű nök höz va ló ön kri ti kus hoz zá ál lá -
sát. „Mert mély ör vény az em ber szív,
/ Tév út ra, dő re ség re hív. / Vágy, fé le -
lem és in du lat / Jő, s el va kít egy perc
alatt. // Míg azt hisszük: csak jót te -
szünk, / Mind ön ma gun kért resz ke -
tünk. / Jöjj, áraszd ránk Szent lel ke det,
/ Oldj fel, hogy szol gál junk ve led! //
Hány lé lek seb zett és ke mény, / Hány
gyöt rött nép és tört re mény! / Rád vár
a ver gő dő vi lág, / Ó, halld meg es dő
só ha ját!” (EÉ 90,2–4)

A reg ge li ének szö veg – El szállt az
éj, az álom – egy es ti ének dal la má -
hoz kap cso lód va ér zé kel te ti a na pok
ál lan dó kör for gá sát. Krisz tus meg szó -
lí tá sá nak vá gya ere de ti szó kap cso la -
to kat is élet re hí vott. „El szállt az éj,
az álom, / A szí vem nap ra tá rom: /
Fé nye det vesd re ám! / Ha ár nyé -
koz na két ség, / Gond, in du lat, vak
mély ség, / Te ve zess en gem, jó

Atyám! // Jé zus, ki Üd vö zí tő, / Vi lág-
be tel je sí tő, / Ir ga lom, bé ke vagy, /
Erőd del min den óra / Ta nít-len dít a
jó ra – / Szent, új utat elénk te adj!”
(EÉ 104,1 és 4)

Az örök jö ven dő re ké szü lő, fényt és
ár nyé kot szem be ál lí tó – dán nép dal
hang ja in meg szó la ló – es ti ének el ső
ver se for dí tás, a töb bi sa ját köl te -
mény. „A nap vi lá ga, ím, ki huny, / Lo -
póz nak az éji ár nyak, / Te fé nyen és
ho má lyon Úr, / Te szent lé nyed min -
dent át hat: / A menny re ké szítsd fel
szí vünk! // Ki len ne más jó pász to -
runk? / Te éle ted ad tad ér tünk! / Ha
dol go zunk, ha ál mo dunk, / Min dig
ke gyel med ből élünk. / A menny re ké -
szítsd fel szí vünk! // Nyug szunk ir gal -
mad rej te kén, / S a hol nap ba új erő
visz. / A Gol go tá ról jő a fény: / Nap
és éj me ző in őriz. / A menny re ké -
szítsd fel szí vünk!” (EÉ 126,1–3)

A Ha za sze re tet cím szó alatt ta lál -
ha tó, zsol tár pa raf rá zis-dal lam ra éne -
kelt Ál dás és bé kes ség ren dít he tet le -
nül el he lyez a vi lág ban, és ezt a gon -
do la tot a Meg vál tó val is össze kap -
csol ja. „Min ket az Úr is ten / Nem te -
rem tett kó sza szél nek, / Mert he -
lyünk van it ten, / Ahol őse ink is él -
tek. (…) Egy má sért él he tünk / És
együtt a nagy vi lá gért. / Meg vál tónk
van ve lünk, / Min den ki ért ő on tott
vért.” (EÉ 485,2–3)

A ré gi ma gyar dal lam ra szü le tett
Vak sö tét ben a vi lág a ka rá cso nyi
evan gé li um meg fo gal ma zá sá tól el jut
a sze mé lyes meg szó lí tá sig. „Tud ja ő
a ne ve det, / Más he lyet ted nem me -
het, / In dulj bát ran, ter ve van ve led!

// Vi gyük hit tel szer te szét / Örök élet
ere jét, / Meg újí tó, nagy sze re te tét!”
(EÉ 172,4 és 6)

A Te hoz zád száll fel éne künk óév
es té re szánt, de min dig ak tu á lis, grá -
nit szi lárd sá gú szö ve gét a ka ted rá lis -
sze rű pün kös di dal lam to vább erő sí -
ti. Az egy szer re kü lön bö ző és azo nos
ref rén a Ky rie és az Ag nus Dei hár -
mas sá gá ra is em lé kez tet het. „Te hoz -
zád száll fel éne künk / Év al ko nyán,
jó Is te nünk! / Há lát adunk ma min -
de nért, / Mit tet tél gyer me ke i dért. /
Bé két, erőt, egész sé get, / Ál dást,
min den jót és szé pet / Ad tál ne künk,
hű Te rem tő, / Bűn ha tal má ból is
meg men tő – / Té ged zen günk, örök
Is ten! // Száll az idő s az al ka lom, /
Légy ve lünk, égi ir ga lom, / Mert
sok jót el mu lasz tot tunk, / Míg csak
ma gunk ra gon dol tunk. / Test vér ba -
ját meg se lát tuk, / Min dig ma gun -
kat saj nál tuk, / Bűnt bán ni rest volt
a szí vünk, / Ám más hi bá ján tör vényt
ül tünk – / Szánj meg min ket, örök Is -
ten! // Kő szí vün ket meg tör he ted: /
Hús-szív ként szol gál jon ne ked. /
Add szik la zú zó igé det: / Új év ben le -
gyen új élet. / Szét szórt lel künk tedd
egésszé, / Té ríts min den jó ra késszé,
/ Hogy ál ta lunk a jö ven dőt / For máld:
a bol dog új esz ten dőt – / Áldj meg
min ket, örök Is ten!” EÉ 177,1–3)

A kö vet ke ző éne kek ál ta lá nos
hasz ná lat ra is al kal ma sak, de az egy -
há zi év be is be il leszt he tők.

A Crü ger-dal lam ra il lesz tett Mind
el vé gez ted, Jé zu sunk híd hús vét és
menny be me ne tel kö zött. „Egy más -
ra bí zol ben nün ket: / Ne ma rad junk

ár ván, / Mun kál junk bé két, jó ügyet,
/ Ös vé nye den jár ván. // Mennyei
fény be tá voz tál, / S így vagy kö zel
hoz zánk, / Hí vő imád ság meg ta lál, /
Ál dá sod száll re ánk.” (EÉ 478,4–5)

A nép sze rű es ti éne künk höz kap -
cso ló dó Áld juk Te rem tőnk: ér tünk al -
ko tott szer ve sen épít ke ző, jól be vált
min tát kö vet (lásd EÉ 248–252, GyLK
816–817). Négy stró fá ja elő ször kü -
lön-kü lön, majd együtt szó lít ja meg
a Szent há rom ság tag ja it (az ének
utol só so ra lett cik künk cí me). „Lé -
lek fu val ma, drá ga égi tűz, / Tégy esz -
kö zöd dé, fél szet messze űzz! / Tá vol
s kö zel ben mun kánk mennyi még –
/ Lán go dat add, ve zér lő fé nyes ség! //
Szí ned elé tart mind e föl di lét – /
Pró bás vi har ban-éj je len ki véd? /
Szép, új vi lá god hozd el, Is te nünk, /
Szent há rom ság, erőd del légy ve -
lünk!” (EÉ 253,3–4)

A Nic o lai-dal lam és a vers té má ja
mi att is az egy há zi év vé gé re il lik az Új
fény tá mad, kel a haj nal: „Jé zus Krisz -
tus tart ja kéz ben / El hí va tá sod föl dön,
égen. / Jöjj, kül de té sed Ura vár! /
Nem ké nyel met ad ő, / De ná la az erő.
(…) Nem más – ő a jö vő, / A hű Üd -
vö zí tő, / A böl cses ség, / A kez det, vég.
/ Lesz új föld s ég. / Őt zen gi majd a
min den ség!” (EÉ 273,1–2)

Re mény sé günk az, hogy ez a szö -
veg gyűj te mény meg szó lít: akár most
is mer ke dünk Bod rog Mik lós éne ke -
i vel, akár az új ra fel fe de zés él mé nyé -
vel kö ze lí tünk hoz zá juk.

g Dr. EcsE di Zsu zsa

„Szentháromság,erőddellégyvelünk!”
Bod rog Mik lós ének szö ve gei

C antate

Mennyei Atyánk! Min den ha tó Is ten -
ként sze re tet tel kö ze ledsz hoz zánk.
Em ber lé tünk ér tel mé vé tet ted, hogy
te sze retsz ben nün ket. Kö szön jük,
hogy ab ban a bi zo nyos ság ban for dul -
ha tunk hoz zád imád sá gunk ban, hogy
te éle tün ket, üd vös sé gün ket, ja vun -
kat aka rod.

Há lát adunk ne ked mind azért,
amit tet tél ér tünk. Éle tet ad tál ne künk,
Fi ad ban meg nyi tot tad előt tünk a hoz -
zád vissza ve ze tő utat, Szent lel ked del
éb resz ted ben nünk ben ned va ló hi -
tün ket. Kö nyör günk, em lé kez tess
min ket új ra és új ra sze re te ted mély -
sé gé re, ke gyel med gaz dag sá gá ra. Tarts
meg ben nün ket a ve led va ló sze re tet -
kö zös ség él te tő va ló sá gá ban.

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért, egy -
há zad kö zös sé gé ért. Tartsd meg meg -
vál tott né pe det a hit örö mé ben. Aján -
dé kozd meg nyi tott ság gal, ta lá lé kony -
ság gal, bé kes ség gel, hogy kö zös sé ge -
ink éle te, sze re te te bű ne ink el le né re is
be tölt hes se azt a hi va tást, amely re el -
hív tad eb ben a vi lág ban. Se gítsd azo -
kat, akik re a tet te id re, sze re te ted re va -
ló em lé kez te tés szol gá la tát bíz tad.
Se gítsd meg né pe det, hogy sza va in -
kon, éle tün kön tük rö ződ jön, hogy
rád nem csak em lé ke zünk, ha nem élő
va ló ság le het min den ki szá má ra a
ve led va ló kö zös ség aján dé ka. 

Kö nyör günk azo kért, akik nem
tud tak fel is mer ni min den ha tó Úr ként
és sze re tő Atya ként. Se gítsd meg
azo kat, akik az élet mély sé ge i ben el -
té ved tek, és re mé nyü ket ve szí tet ték.
Mu tasd meg sze re te ted tit kát, hogy
ép pen ak kor lel he tünk a leg vég ső
aján dé kod ra, ami kor vég re min den e
vi lá gi re mé nyün ket el ve szí tet tük. Se -
gítsd meg azo kat, akik az élet fel szí -
nén jár va kép te le nek meg lát ni a fel -
szín alat ti mé lyebb va ló sá got. Ne
en gedd, hogy be le vessze nek e föl di
élet vé ges le he tő sé ge i be és örö me i be.

Kö nyör günk, Atyánk, azo kért,
akik ter mé sze ti csa po sok tól, el nyo -
ma tás tól, éh ség től, be teg ség től szen -
ved nek. Se gítsd meg mind azok mun -
ká ját, akik a szen ve dők fáj dal ma i nak
eny hí té sén, tisz tább, igaz sá go sabb
vi lá gért fá ra doz nak.

Mennyei Atyánk! Sze re te ted ben,
ke gyel med ben, éle tet újí tó erőd ben
re mény ke dünk. Kö szön jük ne ked,
hogy ar ra hívsz mind annyi un kat,
hogy re mény sé günk tel jes ség re jus -
son el jö ven dő or szá god ban a mi
Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Nem ar ról vi tat ko zunk, hogy ki hisz,
és ki nem, ki zsi dó, és ki po gány, mi
tör té nik az zal, aki hisz, és mi az zal, aki
nem, mert ez an nak a fel ada ta, aki fi -
gyel mez tet. Mi ar ról be szé lünk, hogy
mi lyen ér dem vagy cse le ke det ál tal le -
het hit re jut ni, hogy be ol tas sunk, il -
let ve hi tet len ség re, mely nek kö vet kez -
té ben le vá ga tunk – er ről szól jon a ta -
ní tás! Ezt az ér de met írd kö rül! Pál
ugyan is azt ta nít ja, hogy mind ez cse -
le ke de te ink től füg get le nül, Is ten sze -
re te te, il let ve ha rag ja ál tal tör té nik.
Ami kor pe dig meg tör té nik, szük ség
van a biz ta tás ra, hogy áll ha ta to sak ma -
rad junk, ne hogy le vá gas sunk. Az is -
te ni fi gyel mez te tés te hát nem azt bi -
zo nyít ja, ami re ké pe sek va gyunk, ha -
nem csu pán a ten ni va ló in kat ír ja elő!” 
d Lu ther Már ton: A szol gai aka rat
(Ja kab né Csiz ma zia Esz ter, Welt ler

Ödön, Welt ler Sán dor for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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Egy há zunk zsi na ta a na pok ban tár -
gyal ja a misszi ói és evan gé li zá ci ós bi -
zott ság ál tal ké szí tett do ku men tu -
mot, mely nek cí me: Misszi ói kon cep -
ció egy há zunk meg újí tá sá ért. Eb ben
a fon tos kér dés ben nem sze ret nék
elé be vág ni a zsi na ti vi tá nak és dön -
té sek nek, de út ke re ső, tá jé ko zó dó ro -
va tunk ban – mint egy ko ri or szá gos
misszi ói lel kész – sze ret ném kö zös
gon dol ko dás ra hív ni la punk ol va só -
it. In to ná ci ó ként idé zek né hány mon -
da tot a kon cep ció be ve ze té sé ből:

„Bár tud tuk-sej tet tük, és ta lán lé -
lek ben ké szül tünk is rá, a szem be sü -
lés a leg utób bi nép szám lá lás ránk vo -
nat ko zó ered mé nyé vel sok kolt ben -
nün ket. S ki-ki vér mér sék le te sze rint
kez dett vész ha rang kon ga tás ba vagy
nad rág szíj hú zós ter vek meg fo gal ma -
zá sá ba. Vol tak és van nak azon ban,
akik in kább a ki hí vást, a fel ada tot lát -
ják az egyéb ként va ló ban le han go ló
ered mé nyek ben. A Min den ha tó ta lán
még idő ben fi gyel mez te tett ben nün ket,
hogy kap junk ész be, gon dol kod junk el
együtt, és te gyünk va la mi elő re vi vőt.
A jó idő ben ka pott fi gyel mez te tés
még a hasz nunk ra vál hat!”

Ugyan csak hasz nunk ra vál hat, ha a
kö zel múlt ban tar tott ke rü le ti misszi -
ói na pok ez zel kap cso la tos ered mé nye -
it is köz kinccsé tesszük. A dé li ke rü -
le ti ta lál ko zón hang sú lyo san ke rült elő
a té ma az egyik szek ci ó ban, ahol a fó -
rum be szél ge tést Misszió és/vagy to le -

ran cia cím mel hir det tük meg. Már a
be szél ge tés hely szí ne is pro vo ka tí van
iz gal mas volt, hi szen az egy ko ri kis kő -
rö si zsi na gó ga telt meg zsú fo lá sig a té -
ma iránt ér dek lő dők kel… 

A fó rum a te ma ti kus év ből in dult
ki: 2013 a re for má ció és to le ran cia éve
egy há zunk ban. Va jon mennyi ben
te kint he tő to le ráns nak az a Lu ther
Már ton, aki nem tűr te el egy há za bű -
ne it, ha nem bát ran harc ba szállt a
meg úju lá sért? Mennyi ben le het Jé zus
to le ran ci á já ról be szél ni, aki ugyan -
csak ke mé nyen szem be for dult a ko -
ra be li val lá si élet visszás sá ga i val?
En nek leg lát vá nyo sabb pél dá ja a je -
ru zsá le mi temp lom meg tisz tí tá sa…

Egyet ér tet tünk ab ban, hogy Jé -
zus, va la mint olyan iga zi kö ve tői,
mint Lu ther Már ton, so ha nem
huny tak sze met az Is ten jó rend jét
fel dú ló bűn nel szem ben, de ugyan -
ak kor to le ráns, ir gal mas sze re tet tel
for dul tak a bű nös em be rek fe lé: Zá -
ke us, a há zas ság tö rő asszony, a la tor
a ke resz ten – és foly tat hat nánk a sort.

Mind ezek fé nyé ben éle sen ve tő -
dött fel a to le ran cia és/vagy misszió
di lem má ja. Le het-e misszi ói a to le -
ráns egy ház, il let ve össze egyez tet he -
tő-e a to le ran cia az egy ház misszi ói
kül de té sé vel? Hi szen a misszió nem
csu pán el hor doz ni, ha nem meg vál -
toz tat ni akar ja a má sik em bert. „Te -
gye tek ta nít vánnyá min den em bert…”
(Mt 28, 19) – hang zik az egy ér tel mű

jé zu si pa rancs, amellyel az el múlt va -
sár nap a pré di ká ció alap igé je ként is
szem be sül tünk, és ame lyet min den
ke resz te lés kor fel ol va sunk. Ho gyan
le het to le rán san ta nít vánnyá ten ni
azt, aki más ként gon dol ko zik, aki
más ban, más kép pen hisz, vagy ép pen
hi tet len? Ho gyan ke rül he tő el, hogy
a misszió ne csap jon át ag resszi ó ba?!

Fon tos, hogy er ről a kér dés ről pün -
kösd kö ze lé ben, a Szent lé lek vi lá gos -
sá gá ban gon dol koz zunk együtt. Ép pen
Lu ther Már ton Kis ká té ja mu tat ja
meg vi lá go san, hogy ki a for rá sa a szí -
vünk ben éb re dő hit nek. Ho gyan is ta -
nul tuk a kon fir má ci ó ra ké szül ve? Is -
mé tel jük át: „Hi szem, hogy sa ját eszem -
mel és erőm mel nem tud nék Jé zus
Krisz tus ban, az én Uram ban hin ni,
sem őhoz zá el jut ni, ha nem a Szent lé -
lek hí vott el en gem az evan gé li um ál -
tal, ő vi lá go sí tott meg aján dé ka i val, ő
szen telt meg, és tar tott meg az igaz hit -
ben; aho gyan a föl dön élő egész egy há -
zat is el hív ja, gyűj ti, meg vi lá go sít ja,
meg szen te li, és Jé zus Krisz tus nál meg -
tart ja az egy igaz hit ben…”

„Nem ha ta lom mal és nem erő -
szak kal, ha nem az én lel kem mel”
(Zak 4,6) – fi gyel mez tet már az
ószö vet sé gi pró fé cia. Nem mi ve zet -
jük hit re az em be re ket, nem mi té rít -
jük meg őket, ha nem az erő, sze re -
tet és jó zan ság lel ke.

De ez a Lé lek nem nél kü lünk, nem
he lyet tünk, nem tő lünk füg get le nül

akar ja vé gez ni mun ká ját, ha nem min -
ket fel hasz nál va, ha úgy tet szik: ben -
nünk, ve lünk és ál ta lunk is! A misszió
min dig ki lé pést, ha tár át lé pést je lent.
Elő ször is ön ma gunk bör tö né ből, az
ön ző Én ből kell ki tör nünk és el in dul -
nunk a má sik em ber fe lé. 

Er re a bá tor ki lé pés re biz ta tott a
pün kös di pász tor le vél is: „…erős vá -
ra in kat von zó, hí vo ga tó lel ki ott ho -
nok ká kell for mál nunk… Nem elég
csu pán ha za vár nunk a név és arc nél -
kü li hit test vé re ket. A pün kös di Lé lek
moz gó sít hat min ket, hogy fel tá ma dott
Urunk, a Jó Pász tor nyo má ban in dul -
junk el mi is az el ve szett, el kal ló dott,
el rej tő zött csa lád ta gok fel ku ta tá sá ra.” 

Eköz ben szá mol nunk kell az zal,
hogy a misszió a má sik em ber oly kor
„szö ges drót tal” vé dett ha tá ra i nak az át -
lé pé sét is je len ti. An nak ér de ké ben,
hogy ez a ha tár át lé pés ne le gyen ag -
resszív ha tár sér tés, szük sé ges a ta pin -
ta tos, ha úgy tet szik: to le ráns sze re tet,
amely kész a má sik meg hall ga tá sá ra és
meg ér té sé re. So ha sem le győz ni akar -
juk a má si kat, ha nem meg győz ni Is ten
sze re te té vel Is ten sze re te té ről!

Nem könnyű meg ta lál ni ezt a kes -
keny kö zép utat a kö zöm bös hall ga tás
és az erő sza kos té rít ge tés kö zött. Ezen
a pon ton is Jé zus ígé re té be ka pasz kod -
ha tunk, aki a kül de tést fel vál la ló apos -
to la i nak – de csak ne kik! – ígér te
meg, hogy „…ve le tek le szek min den na -
pon a vi lág vé ge ze té ig”. (Mt 28, 20) 

Mind ez ho gyan va ló sul meg? Jé zus
bú csú be szé dé ben er ről szól: „A Párt -
fo gó pe dig, a Szent lé lek, akit az én ne -
vem ben küld az Atya, ő ta nít majd meg
ti te ket min den re, és esze tek be jut tat
min dent, amit én mond tam nek tek.” (Jn
14,26) „…el jön ő, az igaz ság Lel ke, el -
ve zet ti te ket a tel jes igaz ság ra; mert
nem ön ma gá tól szól, ha nem azo kat
mond ja, ami ket hall, és az el jö ven dő
dol go kat is ki je len ti nek tek.” (Jn 16,13) 

Imád koz zunk ki tar tó an azért,
hogy ez a Lé lek ve zes se bölcs dön tés -
re zsi na tun kat, hogy a for má ló dó
misszi ói kon cep ció va ló ban gyü le ke -
ze te ink, in téz mé nye ink, egész egy há -
zunk meg úju lá sát se gít se elő!

Misszióés/vagytolerancia é gtájolÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Két év szám kö zé sű rű sö dik mind -
annyi unk éle te. Ha sze mé lye sen is -
me rünk va la kit, ak kor el rak tá roz zuk
éle te fon to sabb ese mé nye it, in tel lek -
tu sunk meg őr zi sze mé lyes ta lál ko zá -
sa ink em lé két, ér zel me ink pe dig
pon to san jel zik, mit je len tett ő szá -
munk ra. Ha Mó zes Ár pád püs pök -
re al kal maz zuk a fen ti meg ál la pí tást,
ak kor könnyű élet út ját szá mon tar -
ta ni és sze mé lyi sé gét be mu tat ni
azok nak is, akik kö ze lebb ről nem is -
mer het ték.

A bar ca sá gi Kriz ba ked ves han gu -
la tú fa lu já ban lát ta meg a nap vi lá got
1931. jú li us 25-én de rék föld mű ves -
csa lád ban. Édes any ját ha ma rost el -
ve szí tet te. Ele mi is ko lá it szü lő fa lu -
já ban vé gez te, majd a ró mai ka to li -
kus fő gim ná zi um ban tett érett sé gi
vizs gát Bras só ban 1950-ben. Jól meg -
ta nult ro mánul is, de ta nul má nyait
mind vé gig ma gya rul foly tat ta. A si -
ke res érett sé gi vizs ga után a ko -
lozs vá ri Bab eş–Bo lyai Tu do mány -
egye tem ma te ma ti ka–fi zi ka ta ná ri
sza kán kezd te meg fel ső fo kú ta nul -
má nya it. Egy év múl tán ki zár ták
édes ap ja ku lák ká, osz tály ide gen né
mi nő sí té se mi att.

Ezt kö ve tő en a ko lozs vá ri pro tes -
táns teo ló gi ai in té zet hall ga tói kö zé
nyert fel vé telt, ahol 1952–1956 kö zött
ké szül t a lel ké szi pá lyá ra. Ar gay
György püs pök szen tel te lel késszé.
Egy évig püs pö ki tit kár ként szol gált
Ko lozs vá rott, majd 1957-ben Szé -
kely zsom bo ron vá lasz tot ták meg pa -
ró kus lel kész nek. Köz ben meg nő -
sült, Nagy Lí via ta ní tó nőt vet te fe le -
sé gül, aki már teo ló gus évei alatt szí -
ve vá lasz tott ja volt. 

Szé kely zsom bo ron ér te utol a ro -
mán ál lam vé del mi ha tó ság le tar tóz -
ta tá si pa ran csa. Hat éven át töl töt te
bün te té sét a Du na-del ta vi dé kén,
kény szer mun ka tá bor ban, alap ta lan
vá dak alap ján. Bí ró sá gi íté le te ti zen -
nyolc évi fegy ház volt.

Ko ráb ban je lent ke ző és kór ház ban
há rom hó na pig ke zelt ízü le ti gyul la -

dá sa cso dá val ha tá ros mó don a zord
és hi deg bör tön vi szo nyok kö zött tel -
je sen meg gyó gyult, és so ha töb bé
nem tért vissza. Or vo sai nem tud tak
er re az ör ven de tes je len ség re sem mi -
fé le szak sze rű tu do má nyos ma gya rá -
za tot ad ni.

1964-ben sza ba dult a ret te ne tes
rab ság ból, ahol hu szon öt lel kész -
tár sá val együtt szen ve dett és imád -
ko zott. Ek kor lát hat ta meg s ölel het -
te ma gá hoz elő ször ak kor már hat -
éves kis fi át, akit édes any ja egye dül
ne velt sze rény ta ka rí tó női, majd ké -
sőbb köny ve lői fi ze té sé ből.

Mó zes Ár pád ez után lel ké szi szol -
gá la tot vál lal ha tott a Szat már me gyei
ki csi gyü le ke zet ben, Nagy ká roly -
ban. Ti zen ki lenc évet töl tött itt, lel -
ki is me re tes mun kát vé gez ve fi a ta lok
és fel nőt tek kö zött. Köz ben 1979-ben
a gyü le ke ze tek bi zal ma az es pe re si
tiszt re emel te, 1983-ban pe dig az
egy ház ke rü let egyik leg na gyobb te -
kin té lyű gyü le ke ze te, Arad hív ta
meg lel ké szé nek. Ki lenc évi te vé -
keny sé ge so rán re no vál tat ta – je len -
tős kül föl di tá mo ga tás sal – a vá ros
ki emel ke dő szép sé gű temp lo mát.
A gyü le ke zet lel ki éle te egy re erő tel -
je seb bé és ren de zet teb bé vált. 

Itt ér te a meg tisz tel te tés 1992-
ben – im már a Ro má ni á ban is be kö -
vet ke zett po li ti kai vál to zá sok után –
, hogy a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház gyü le ke ze tei a püs -
pö ki tiszt re mél tat ták, s így Ko lozs -
vá ron el fog lal ta a püs pö ki szé ket.
Egy ide jű leg a gyü le ke zet püs pök-lel -
ké szé vé is lett, rend sze re sen pré di -
kált a nagy múl tú fe hér temp lom
szó szé kén. 

2004-ben vo nult nyu ga lom ba.
Egy ko ri gyü le ke ze te, Nagy ká roly
üre sen ma radt pa ró ki á já ba köl tö zött
vissza hit ve sé vel. A csen des kis vá -
ro si lég kör ben öku me ni kus nyi tott -
ság gal ápol ta a pro tes táns és ka to -
li kus kap cso la to kat, gya ko ri ven dég
ige hir de tő volt a re for má tus gyü le -
ke zet ben. Meg ír ta vissza em lé ke zé -

seit, kü lö nö sen a bör tön ben töl tött
évek tör té ne lem mé vált éve it és
püs pö ki szol gá la tá nak sű rű ese -
mény so rát.

Tíz év vel ez előtt egy Ma gyar or -
szá gon vég zett szív mű tét vissza -

ad ta fi zi kai ere jét és élet ked vét.
Rend sze re sen jött az anya or szág ba
or vo si fe lül vizs gá lat ra és ro ko ni lá -
to ga tás ra. Így tör tént ez idén áp ri -
lis vé gén is. Ek kor azon ban a ha za -
u ta zás előt ti éj sza ká ján rosszul
érez te ma gát; meg pir kad ván be -
ment az ál ta la jól is mert szív kli ni -
ká ra. Itt vizs gá lat köz ben rosszul
lett, ál la po ta egy re sú lyos bo dott. Az
or vo si se gít ség ke vés nek bi zo nyult
élet ben tar tá sá hoz. Sok szen ve dést
át élt szí ve má jus 1-je ké ső dél után -
ján utol sót dob bant.

* * *

Ki volt Mó zes Ár pád püs pök? Meg -
pró bált éle tű, hat éves bör tön fog ság -
ban meg ér lelt hi tű ke resz tény, aki so -
ha nem lá zadt Te rem tő je el len, s
nem kér dez te, mind ezt mi ért en ged -
te meg tör tén ni az Is ten. Fo goly tár sa -

i val va ló kö zös sé gé ről min dig há lá -
val s el is me rés sel be szélt. Egy más ban
tar tot ták a sza ba du lás re mény sé gét,
és sok új is me ret tel gaz da god tak
pro fesszor rab tár sa ik tár sa sá gá ban.

Jó em ber is me ret tel meg ál dott,
me leg szí vű lel ki pász tor volt. Oda -
adás sal és sze re tet tel pász to rol ta
előbb hí ve it, majd a rá bí zott lel ki -
pász to ro kat. Jó elő re lá tás sal szer ve -
ző egy há zi ve ze tő volt. Örült, ami kor
a sep si szent györ gyi új evan gé li kus
temp lom fel épült, s kö rü löt te meg -
sok szo ro zó dott a hí vek szá ma. Jó ér -
zék kel ve zet te egy ház ke rü le té nek

gaz da sá gi ügye it és az egy há zi nyug -
díj in té ze tet.

Ne héz idők ben kül föl di test vér egy -
há zak fi nan ci á lis tá mo ga tá sát kér te,
s biz to sí tot ta a lel ké szek meg él he té -
sét és a szór vány ban élő ma gyar
evan gé li ku sok gon do zá sá hoz nél -
kü löz he tet len gép ko csikat. Több pa -
ró kia és temp lom meg úju lá sa mö gött
volt ott se gí tő tá mo ga tá sa.

Igaz ma gyar em ber volt, aki sze ret -
te ha zá ját, örült az 1956-os for ra da -
lom és sza bad ság harc ered mé nye i -
nek. So kat fá ra do zott az er dé lyi ma -
gyar ság össze tar tá sá ért, a ma gyar
kul tú ra meg őr zé sé ért és ízes szép
ma gyar nyel vünk fenn ma ra dá sá ért.
Sze mé lye Er dély-szer te nagy te kin -
tély nek ör ven dett.

Szí ve sen pré di kált; ke resz tény hit -
be li meg győ ző dést su gár zó pré di ká -
ci ó i nak ha tá sa so ká ig él hall ga tó i nak
s a gyü le ke ze tek nek a szí vé ben.

Egy ház kor mány zói te vé keny sé gé -
ből kö vet ke ző en gyak ran ta lál ko -
zott kül föl di egy há zi ve ze tők kel, és
kap cso la ta it egy há za szá má ra ka -
ma toz tat ta. Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy há zunk hoz is szo ros test vé -
ri és ba rá ti szá lak fűz ték. Gyak ran
pré di kált gyü le ke ze te ink ben, az
együtt mű kö dés le he tő sé ge it ke res tük
a meg vál to zott po li ti kai és tár sa dal -
mi vi szo nyok kö zött. Itt hon érez te
ma gát Ma gyar or szá gon, s in ten zív
kap cso la tot ápolt a min den ko ri kor -
mánnyal az er dé lyi ma gyar ság ér de -
ké ben.

Köz vet len, ked ves, jó ke dé lyű, ko -
moly ma gyar em ber volt, aki na gyon
sze ret te csa lád ját, gyü le ke ze te it, lel -
kész tár sa it s mind nyá jun kat, akik kel
össze hoz ta a min den ség Ura. De rűt
su gár zott te kin te te, és re mény sé get
hor doz tak meg nyi lat ko zá sai.

Az élet és ha lál Ura rö vid szen ve -
dés sel já ró ha lált je lölt ki né ki. 

Le gyen ál dott em lé ke és min den
el vég zett szol gá la ta Ro má ni á ban,
szer te a ma gyar ró nán és kül föl dön.

g D. SzE bik Im rE

InmemoriamMózesÁrpádnyugalmazottevangélikuspüspök
(1931–2013)



Az el ső na pon a reg ge li áhí tat
után a részt ve vők ar ról szá mol tak
be, hogy mi lyen prog ra mok zaj lot -
tak ta valy sa ját öku me ni kus ta ná -
csuk szer ve zé sé ben. Öröm mel
hall gat tuk egy mást, hi szen ezek ből
a je len té sek ből so kat le het ta nul -
ni. A be szá mo ló kat sok hoz zá -
szó lás kö vet te, őszin te lég kör ben
zaj lott az esz me cse re. 

A to váb bi ak ban a hel sin ki zsi dó
is ko la igaz ga tó ja tar tott elő adást, il -
let ve az óra rend be il lesz tett musz -
lim hit ok ta tás ról hall hat tunk egy
állami iskola hitoktatójától, aki
ma  ga is muszlim. Az elő adók hang -
sú lyoz ták, hogy nem té rí te ni akar -
nak az is ko lák ban, ha nem az a cél -
juk, hogy a tan terv ke re té ben is me -
re te ket nyújt sa nak val lá suk ról.

Az észt öku me ni kus ta nács
meg hí vá sá ra más nap Tal linn ba lá -
to gat tak a fő tit ká rok. A par la -
ment ben meg hall gat ták az al kot -
mány ügyi bi zott ság el nö ké nek elő -
adá sát. Észt or szág biz to sít ja pol gá -
ra i nak a val lás sza bad sá got, egy ben
sze ku lá ris ál lam – hang zott el –,
ahol meg tör tént az egy ház és az ál -
lam tel jes szét vá lasz tá sa. 

A kö vet ke ző elő adó a bel ügy mi -
nisz té ri um egy há zi ta nács adó ja
volt, aki az egy há zi tör vény ről be -
szélt. Em lí tést tett ar ról, hogy Észt -

or szág ban ti zen négy re giszt rált
egy ház és öt száz olyan kö zös ség
van, amely – egye sü le ti be so ro lás -
ban – gyü le ke zet ként mű kö dik. 

Az észt evan gé li kus ér sek ala pos
át te kin tést nyúj tott a rend szer vál -
tás kö rül mé nye i ről és az egy há -
zak ra gya ko rolt ha tá sá ról. Dél után
egy or to dox ko los tor ban az or to dox
met ro po li ta tar tott elő adást. Mint
el mond ta, a leg fris sebb nép szám lá -
lás alap ján 160 ezer or to dox és 110
ezer evan gé li kus él Észt or szág ban.

Csü tör tö kön a Finn Öku me ni -
kus Ta ná csot Heik ki Hut tu nen
fő tit kár mu tat ta be. Bu da Dá ni el,
az Egy há zak Vi lág ta ná csa (EVT)
eu ró pai tit ká ra a vi lág szer ve zet
2013-ra ter ve zett ren dez vé nye i -
ről szá molt be. Dél után az Eu ró -
pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak
(EEK) fő tit ká ra, Guy Liag re az ez
év jú li us 3–8. kö zött Bu da pes ten
– kö zel négy száz eu ró pai egy há zi
ve ze tő rész vé te lé vel – meg ren de -
zen dő nagy gyű lés elő ké szü le teit is -
mer tet te.

Az es ti áhí ta tot e so rok író ja tar -
tot ta Mt 17,1–7 alap ján an gol nyel -
ven, az ige alap ján ki emel ve a
mun ka utá ni pi he nés fon tos sá gát. 

g Fischl Vil mos 
evan gé li kus lel kész, 

a ME ÖT fő tit ká ra

 e 2013. június 2. Evangélikus ÉletkErEsztutak

A mint egy száz fős pün kös di gyü le -
ke ze tet dr. Fischl Vil mos evan gé li kus
lel kész, a ME ÖT fő tit ká ra üd vö zöl -
te. Az egy ség re a Szent lé lek ere je ve -
zet het el ben nün ket – hív ta fel a fi -
gyel met.

Ze nés vi gí li á ról lé vén szó, ének kel,
ze né vel több cso port is szol gált. Az
al kal mat az Ócsai bap tis ta di cső í tő
cso port tag jai kezd ték len dü le tes éne -
ke ik kel, majd a ké sőb bi ek ben ti zen -
öt-ti zen öt perc ben meg szó lalt az
evan gé li kus Szél ró zsa Band, il let ve a
re for má tus Bu dai di cső í tő csa pat,
és az Al ber tir sai öku me ni kus gos pel -
kó rus zár ta az együtt lét prog ram ját.
(A szer ve zé s ben a Ke resz tény Ön kén -
te sek Szö vet sé ge az If jú sá gért [KÖ -
SZI] is se gí tett ön kén te se i vel.) 

A pün kös di tör té ne tet Grend rof-
Ba logh Me lin da evan gé li kus lel kész
ol vas ta fel az Apos to lok cse le ke de tei
2. fe je ze te alap ján, Szont ágh Sza -
bolcs re for má tus lel ki pász tor, a ME -
ÖT If jú sá gi Bi zott sá gá nak el nö ke –

aki fő szer ve ző je is volt az es té nek –
pe dig imád sá gá ban a Szent lé lek ere -
jét kér te a meg je len tek re. 

Ige hir de tés sel Cser nák Ist ván me -
to dis ta szu per in ten dens szol gált. A
nap té má ja a kö vet ke ző volt: Örö kös
vagy?, így a Zsi dók hoz írt le vél egy
sza ka sza – „…hogy ne le gye tek res tek,
ha nem kö ves sé tek azo kat, akik hit és
tü re lem ál tal örök lik az ígé re te ket”
(6,12) – ad ta a pré di ká ció alap ját.
Cser nák Ist ván hang sú lyoz ta a ke -
gye lem sze re pét a Szent lé lek mun -
ká já ban. Ki tért ar ra is, hogy nem csak
kér dő jel lel sze re pel het az, hogy „örö -
kös vagy”, ha nem pont tal és fel ki ál -
tó jel lel is. 

Az ige hir de tés után az egy be gyűl -
tek kö zö sen mond ták el a Mi atyán kot.

A ME ÖT fő tit ká ra a pün kös di ze -
nés if jú sá gi vi gí lia vé gén ar ra hív ta föl
a je len lé vő ket, hogy ki-ki a sa ját
gyü le ke ze té ben ve gyen részt az ün -
ne pi is ten tisz te le ten.

d EvÉ let-in fó

Pünkösdakegyelem
idejeaMEÖT-benis…

b IdénismegrendeztehagyományospünkösdizenésvigíliájátaMagyar-
országiEgyházakÖkumenikusTanácsának(MEÖT)IfjúságiBizott-
sága–együttműködveaTeológiaiKeresztyénEgységBizottsággal–
május17-én,apünkösdötmegelőzőpénteken.Avi gí lia virrasztástje-
lent.Haennekszószerintnemfeleltismegazalkalom,hiszencsu-
pánkétórátvoltakegyüttarésztvevők,átvittértelembenalelkükmég-
isvirrasztott.

Nemzetiökumenikus
tanácsok

főtitkáraitalálkoztak
b Azeurópaiországokökumenikustanácsainakfőtitkáraimájus14.
és17.közöttHelsinkibentartottákévesértekezletüket.Atizennyolc
vezetőrészvételévelzajlotttalálkozótazEurópaiEgyházakKonfe-
renciájaésavendéglátóország–jelenesetbenFinnország–nem-
zetiökumenikustanácsarendezte.Heik ki Hut tu nen, aFinnÖku-
menikusTanácsfőtitkárakiválóházigazdájavoltazértekezletnek.

Bölcs kei Gusz táv Pál apos tol athé ni
be szé de alap ján (Ap Csel 17,22–34) el -
mon dott ige hir de té sé ben ki fej tet te:
a Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um
(DRK) Eu ró pa nagy vá ro sa i ból, egye -
te me i ről össze gyűj töt te a lel ki, szel -
le mi kin cse ket, majd szét szór ta szer -
te a ha zá ban. Ez le het a tit ka an nak,
hogy az in téz mény a vál sá gok so rá -
val ter helt év szá za do kon ke resz tül is
meg ma rad ha tott. 

A ti szán tú li püs pök ar ra em lé -
kez te tett, hogy a kol lé gi um ala -
pí tá sa is a nem zet egyik leg na -
gyobb vál sá ga, a mo há csi
vész utá ni évek ben tör tént,
és hogy az in téz mény nagy
ju bi le u ma i hoz is min dig
egy-egy vál sá gos, vál to zá -
sok kal te li idő szak kap cso -
ló dott. Azon ban, mint ahogy
fel hív ta rá fi gyel met, a kol lé -
gi um még sem ma gát ün ne pel -
te ilyen kor, ha nem a jö vő fe lé és
a rá szo ru lók fe lé for dult.

Így tör tént ez pél dá ul a négy szá za -
dik év for du lón is, ami kor a vi lág há bo -
rú ki rob ba ná sát meg elő ző esz ten dő -
ben di a ko nissza-anya há zat szen tel tek
fel, és egye te mi temp lom alap kö vét
tet ték le Deb re cen ben. Bölcs kei Gusz -
táv meg je gyez te, hogy ma is épül re -
for má tus temp lom a cí vis vá ros ban, a
Sze re tet híd ön kén te sei pe dig szer te a
Kár pát-me den cé ben hir de tik, amit
Pál is meg fo gal ma zott Athén ban: egy
vér ből va lók, az az mind nyá jan Is ten
gyer me kei va gyunk.

A ma gyar is ko láz ta tás sa já tos és
ér té kes le té te mé nye sé nek ne vez te a
DRK-t Fe ke te Ká roly, a Deb re ce ni Re -
for má tus Hit tu do má nyi Egye tem
rek to ra. Kö szön tő jé ben le szö gez te,
hogy meg be csü lik a 16. szá zad re for -
má to ri örök sé gét, a 17. szá zad pu ri -
ta niz mu sá nak ér té ke it és a 18. szá zad
szel le mi pezs gé sét is, éb ren tart ják
1848–49 nem ze ti füg get len sé gért
ho zott ál do za tá nak em lé két, és nem
fe lej tik a kol lé gi um nak a 20. szá zad
vi szon tag sá gai kö zött be töl tött me -
ne dék sze re pét sem. 

Az in téz mény ve ze tő hoz zá tet te:
nyu gat-eu ró pai kap cso la ta i nak és fi -
ók is ko lai há ló za tá nak kö szön he tő en
a fél mil lió di ák al ma ma te re a tu do -
má nyok őr he lye és vi lá gí tó tor nya, a
ma gyar kul tú ra szol gá ja a Kár pát-me -
den cé ben, jel mon da ta pe dig („Oran -

do et la bo ran do”, az az „Imád koz va és
dol goz va”) az egész nem zet er köl csi
tar ta lé ka i nak gya ra pí tó ja.

Or bán Vik tor az össze fo gás fon tos -
sá gát hang sú lyoz ta kö szön tő jé ben. A
mi nisz ter el nök el mond ta: min den
tár sa dal mi rend szer nek van nak in téz -
mé nyei, tör vé nyei, po li ti ká ja, de a leg -
fon to sabb még is, hogy lel ki tar tal ma
le gyen, hi szen ez az, ami he lyes
rend be szer ve zi a dön té se ket, és sza -
bá lyo kat ál lít min den ki nek, köz tük a
ve ze tők nek is. 

„A győz tes nek nem iga za van, ha -
nem fel ada ta. Ezért a győz tes től nem
azt vár juk, hogy bi zony gas sa az iga -
zát, ha nem azt, hogy tel je sít se a fel -
ada tát” – vé le ke dett a kor mány fő, aki
– sza vai sze rint – nem csak azért jött
el Deb re cen be, hogy ki fe jez ze tisz te -
le tét és meg be csü lé sét a ma gyar re -
for má tus ság iránt, ha nem egy fon tos
fel adat el vég zé se, a ju bi lá ló in téz mény

meg újí tá sá ról szó ló meg ál la po dás
meg kö té se mi att is. 

A kom mu nis ta rend szer el lop ta az
egy ház is ko lá it – mond ta Or bán
Vik tor –, ezért ami kor az ál lam tá mo -
ga tást ad a tör té nel mi egy há zak nak,
azt ad ja vissza, amit ko ráb ban el vet -
tek tő lük, és azt va ló já ban a ma gyar
nép nek ad ja vissza. A mi nisz ter el nök
hang sú lyoz ta: amit az egy há zak nak
ad az ál lam, az itt ma rad, a ha záé ma -

rad, hi szen „az egy há zak nem
hagy nak itt ben nün ket”. 

A kor mány fő sze rint a DRK
meg újí tá sa mél tó foly ta tá sa az
elő dök mun ká já nak, de így le -
szünk ér de me sek uno ká ink
tisz te le té re is. A po li ti kus vé -
gül fel idéz te az egy ház ál lan -
dó meg újí tá sá nak szük sé ges -
sé gé re vo nat ko zó jel mon da tot,

ki fejt ve, hogy Eu ró pá nak is
kész nek kel le ne len nie a foly to -

nos meg úju lás ra. Vé le mé nye sze -
rint azon ban a vén kon ti nens „mint -

ha el fe lejt ke zett vol na ko ráb bi ér ték -
rend sze ré ről, és a meg úju lás he lyett in -
ter na ci o na lis ta, csa lád el le nes, sze ku -
lá ris lán go lá sok tól gyö tör ve egy re
mé lyeb ben gá zol a vál ság in go vá nyá -
ban”. A mi nisz ter el nök úgy lát ja, Ma -
gyar or szág ez zel szem ben más utat jár:
alap tör vé nye ki mond ja az egy ház és az
ál lam szét vá lasz tá sát, ugyan ak kor ma -
gá é nak vall ja a ke resz tyén ség mér té -
ke it és ér té ke it, ami sze rin te a meg úju -
lás alap ja. „A tá mo ga tá si szer ző dés alá -
írá sa te hát nem a múlt meg be csü lé sé -
ről szól csu pán, ha nem a jö vő ről, a jö -
vő re for má tu sa i ról és a jö vő ma gyar -
ja i ról” – tet te hoz zá Or bán Vik tor.

Az ün ne pi li tur gi ai szol gá la tot az
anya or szá gi és a ha tá ron tú li re for -
má tus egy ház ke rü le tek püs pö kei lát -
ták el. Az is ten tisz te le ten köz re mű -
kö dött a DRK Kán tu sa. Az össze gyűlt
per sely pénzt a ju bi lá ló in téz mény
egy ko ri par ti ku lá i ként mű kö dő kár -
pát al jai re for má tus is ko lák tá mo ga -
tá sá ra for dít ják a szer ve zők.

g Kiss Sán dor
(For rás: re for matus.hu)

Ünnepel(t)adebreceniKollégium
b MegújulhatareformációkezdeténekötszázadikévfordulójáraaDebre-
ceniReformátusKollégiumésintézményhálózata.Atízmilliárdforintál-
lamitámogatásrólszólómegállapodástmájus25-énadebreceniNagy-
templombanírtaaláOr bán Vik torminiszterelnökésBölcs kei Gusz táv
tiszántúlipüspök.Mindeztazintézményfennállásának475.évforduló-
jaésaDóczyIntézet175évesjubileuma,valamintamagyarreformátus
egységnapjaalkalmábóltartotthálaadóistentiszteletelőztemeg.

A há rom év for du ló ra is em lé kez te tő ün ne pi is ten tisz te let után ír ta alá a deb re ce ni Nagy temp lom ban Bölcs kei Gusz -
táv püs pök és Or bán Vik tor mi nisz ter el nök azt a meg ál la po dást, amely nek ér tel mé ben a kor mány – 2017-ig – tíz -
mil li árd fo rint tal (!) tá mo gat ja az egy kor „az or szág is ko lá ja ként” em le ge tett Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um in -
téz mény há ló za tát. (A do ku men tum alá írói mö gött az in téz mény rek to ra, dr. Fe ke te Ká roly áll.)
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„Is ten élő Lel ke, jöjj!” – zen gett nem -
csak az is ten tisz te let kez dő éne ké ben,
ha nem több kó rus tol má cso lá sá ban
is, hi szen a Szent lé lek ké pes ar ra,
hogy ezen az ősi kö zös nyel ven, az
ének lés, az együtt ze né lés nyel vén is
kö ze lebb vi gyen az Is ten hez, hi tet éb -
resszen, olyas mit szó lal tas son meg az
em be ri lé lek ben, ami se gít át él ni Is -
ten előtt a há lát, a bűn bá na tot, az
örö möt – ame lye ket ta lán sza vak kal
nem is min dig va gyunk ké pe sek így
meg fo gal maz ni. 

Sza bó And rás es pe res Lk 22,32a
alap ján szólt az egy be gyűl tek hez
Jé zus sza va it idéz ve, aki azt mond -
ta Pé ter nek: „…de én kö nyö rög tem
ér ted, hogy el ne fo gyat koz zék a hi -
ted…” Pé ter nem volt hős, aho gyan
mi sem va gyunk azok. Há rom szor
ta gad ta meg Jé zust, mi re a ka kas
meg szó lalt, még is ő mond ta ki az
Új szö vet ség egyik leg fon to sabb hit -
val lá sát: „Te vagy a Krisz tus, az élő
Is ten Fia.” És ha a ta ga dó Pé ter ben
ezt a ki je len tést tud ta mun kál ni a
Szent lé lek, ak kor mi sem le he tünk
annyi ra el ve szet tek, annyi ra re -
mény te le nek, hogy ne szü let hes -
sen meg ben nünk ez a mon dat sa -
ját hit val lá sunk ként. 

Idén tíz gyü le ke zet kó ru sa vett
részt a ta lál ko zón. El hang zot tak
több szó la mú kó rus mű vek ré gi, nagy
ha gyo má nyok kal bí ró ének ka rok elő -
adá sá ban, szól tak friss, új éne kek
he ge dű-, fu vo la- és gi tár kí sé ret tel, a
szü gyi gyü le ke zet kép vi se le té ben
gyer me kek éne kel ték: „Drá ga Szent -
lé lek, jöjj!” – s ab ban a kö zel há rom
órá ban, amíg az egy be gyűl tek egy -
mást hall gat ták, az Is ten di csé re té nek
leg szí ne sebb ze nei pa let tá ja vo nult fel
előt tünk. 

Sza bó And rás né, az egy ház me gye
ze nei fe le lő se kö szö ne tet mon dott
a kó ru sok nak és a kar ve ze tők nek a
gyü le ke ze tek ben vég zett szol gá la tu -
kért. Mi cso da ál dás az, hogy van nak
kó ru sa ink – mond ta –, ame lyek
ének szó val együtt áld ják az Urat, és
ame lyek egy ben olyan kö zös sé gek is
a gyü le ke ze te ken be lül, ahon nan
fel fris sül ve, fel töl tőd ve megy ha za az
em ber ak kor is, ha egy fá rasz tó
mun ka nap után ked vet le nül ér ke -
zett meg. 

Ki más nak, ha nem a Szent lé lek -
nek, a ze ne nyel vén is hoz zánk szó -
ló Lel ke sí tő nek, Bá to rí tó nak, Vi -
gasz ta ló nak a mun ká ja ez?
g Zsu gyEl-KlE no vics Ka ta lin

Nógrádiénekkarok
találkozója

b AzenenyelvénszóltaSzentlélekapünkösdmásodnapjátünneplőné-
pesgyülekezethezavanyarcitemplomban.ANógrádiEgyházmegye
kórusaiazimmárévtizedeshagyományokravisszanyúlóegyházme-
gyeiénekkaritalálkozóragyűltekössze.

A fesz ti vál csa lá di ki kap cso ló dás nak is
be il lett, min den kor osz tály meg ta lál -
hat ta a szá má ra meg fe le lő prog ra mot,
akár né ző ként, akár ak tív rész tve vő -
ként. Több hely szí nen – temp lo mok -
ban, ze ne is ko lá ban s a Ba káts té ren fel -
ál lí tott szín pa don – zaj lot tak az in gye -
nes kon cer tek.

Ki eme len dő a prog ram kí ná lat ból a
már ha gyo mánnyá vált, nagy si ke rű
pén tek es ti fák lyás me net. A részt ve vők
tö me ge idén is zsol tá ro kat, di csé re te -
ket éne kel ve vo nult vé gig a Rá day ut -
cán. Ugyan csak em lé ke ze tes volt az öt -
száz fős fesz ti vál kó rus hang ver se nye,
ame lyet a Nem ze ti Mú ze um lép cső jén
a veszp ré mi MH Lé gi erő Ze ne kar kí sért.

A ko moly ze ne ked ve lői mind emel -
lett éne ke sek, ze ne ka rok, hang sze res
együt te sek, szó ló hang sze re sek szín vo -
na las kí ná la tá ból vá lo gat hat tak. A

né pi kul tú ra sem hi ány zott a so ka da -
lom ból. A Ló nyay Ut cai Re for má tus
Gim ná zi um ud va rán csán gó tánc ház
nyílt, majd Pál Ist ván Sza lon na és ban -
dá ja húz ta a talp alá va lót. A re for má -
tus teo ló gi án Be recz And rás mon -
dott me sét, meg ra gad va min den hall -
ga tó ja fi gyel mét. 

A könnye debb mű fa jok ból sem
volt hi ány. Fel lé pett – töb bek kö zött –
a Keep Floy ding, a Var ga Já nos Pro ject.
A fesz ti vált az Is me rős Ar cok zárta. 

Az evan gé li kus kö rök ben is is mert
Boyz less Vo i ce női ka ma ra együt tes
Ba káts téri fel lé pé sét (képünkön) mint -
egy száz öt ve nen kí sér ték fi gye lem mel.
Az együt tes – amely nek tag jai kü lön -
bö ző fe le ke ze tek hez tar toz nak – je len -
lé té vel a kö zös sé ge ken át íve lő egy sé -
get pró bál ta köz ve tí te ni. 

A fesz ti vál szel le mi sé ge mél tó az

egy ház ér té ke i hez, a prog ra mok nyíl -
tan be szél nek Is ten ről a vi lá gi kö -
zön ség nek. Saj ná la tos azon ban, hogy
a ren dez vény nem ka pott szé le sebb kö -
rű pro mó ci ót a vi lá gi mé di u mok ban
és köz té ri fe lü le te ken.

A fesz ti vál prog ram já ban az ér -
dek lő dők köz éle ti sze mé lyi sé gek kel
is ta lál koz hat tak. Ke rek asz tal-be szél -
ge tés ven dé ge volt pél dá ul Ba log Zol -
tán em be ri erő for rás-mi nisz ter. Be -
mu tat ko zott a Har ká nyi Sza bad egye -
tem, va la mint a Pro tes táns Új ság írók
Szö vet sé ge is.

E so rok író ja őszin tén el mond hat ja:
a ren dez vény sok szo ro san ál dott volt.
A de rűs lég kör a kí ván csi já ró ke lők re
is ki ha tott, több kül föl di lá to ga tó is
élénk ér dek lő dés sel kí sér te a prog ra mo -
kat. Az Úr sok erőt, lel ke se dést adott

a szer ve zők nek, és még a szép idő ért
mon dott imá ik is meg hall gat tat tak. 

A jö vő má ju si ta lál ko zás re mé nyé -
ben vál tam el ma gam is né hány em ber -
től. Ám aki most le ma radt, ne szo mor -
kod jon, hi szen előt tünk van egy kö zel -
gő ese mény: jú li us 6-án, szom ba ton
19.30-kor ren de zik meg a Re for má tus
éne kek XII. hang ver se nyét a Mű vé sze -
tek Pa lo tá já ban. Ez a szép, szín vo na las
kon cert mél tó képp ko ro náz za meg a
re for má tus ze nei fesz ti vált. 

g Kiss VE ro ni ka

Reformátuszeneifesztiváltizedszer
b „Areformátuszeneifesztiválküldetésénektartja,hogyaMagyarorszá-
giReformátusEgyháznélkülözhetetlenkulturális,társadalmi,szociá-
liséshitéletimunkájátegyháztagjaiésavilágelétárja”–summáztaBö -
ször mé nyi Ger gely arendezvénycélját.(AfesztiválMagyarÖrökségdíjas
főszervezőjekiemelkedőmunkásságáértidénFerencvárosJózsefAtti-
la-díjábanrészesült.)Akimájus24–26-ánabudapestiIX.kerületiBa-
kátstérenésaRádayutcábanjárt,igaziforgatagba,nyüzsgésbecsöp-
pent.Afesztiválttizedikalkalommalrendeztékmeg,határoninneniés
túlirésztvevőkkel,reformátusokkalésmásfelekezetekheztartozókkal.

Ta nul má nyi ki rán du lás ra in dul tak
– több éves ha gyo mányt kö vet ve –
má jus 23-án a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já -

nak (OI) és az Ül lői úti épü let ben
mű kö dő or szá gos evan gé li kus gyűj -
te mé nyek nek, il let ve a Lu ther Ki adó -
nak a mun ka tár sai. Az al ka lom ki vá -

ló le he tő sé get nyúj tott, hogy a részt -
ve vők meg is mer ked hes se nek több
gyü le ke zet éle té vel és a fó ti kán tor -
kép ző mun ká já val.

A mun ka tár sak el ső ként az
Ybl Mik lós ter vez te fó ti ka to li kus
temp lo mot te kin tet ték meg (bal
oldali ké pünkön), majd dr. Cser -
há ti né Sza bó Iza bel la lel kész
ve ze té sé vel az evan gé li kus gyü -
le ke zet tör té ne té be és min den -
nap ja i ba pil lant hat tak be le. A fóti
Evan gé li kus Kán tor kép ző In té -
zet ben zaj ló pe da gó gi ai és tu do -
má nyos mun ká ról dr. Ben ce Gá -
bor igaz ga tó adott tá jé koz ta tást,
az in téz mény tu do má nyos mun -
ka tár sa, dr. Ecse di Zsu zsa pedig
or go na já ték kal ör ven dez tet te
meg al kal mi kö zön sé gét.

Az or szág leg ma ga sabb pont -
ján, a Ké kes te tőn el fo gyasz tott
ebéd után Hat van ban Helf rich
Pé ter né Fa ta lin Hel ga lel kész nő
vár ta az iro dai dol go zó kat. A
ma rok nyi evan gé li kus kö zös ség
lel ki ve ze tő je nem csak a he lyi,
de a hoz zá juk tar to zó gyön gyö -
si gyü le ke zet örö me i ről és az
őket érin tő ki hí vá sok ról is me -
sélt, majd áhí ta tá val lel ki út ra va lót
adott az OI mun ka tár sa i nak (jobb
oldali képünkön). A nap zá rá sa ként a
ki rán du lás részt ve vői – a gyü le ke zet

szor gos ke zű asszo nya i nak kö szön he -
tő en – a he lyi há zi sü te mé nyek íz vi -
lá gá val is meg is mer ked het tek.

g B. M.

Irodaimunkatársakatemplompadokban
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b Az egyetem magas épülete,
hosszúfolyosók.Valaholittvan
azőszobájais:éppenelőadását
hallgatjákafiatalok.Lehet,azok
is ittülnek,akiknéhányórája
mégtüntettekigazukért.Ponto-
san két órakor nyílik az ajtó,
kedvesenüdvözöl,ésinvitálbe-
felé.Bentalacsonyasztal,szé-
kek,afalakoníróportrék,köny-
vek,azőtanulmánykötetei.Ke -
nye res Zol tán nak, azEötvösLo-
ránd Tudományegyetem Böl-
csészettudományiKarModern
MagyarIrodalomtörténetiTan-
széke professor emeritusának
az édesapja is irodalmár volt,
1935–48közöttszerkesztettea
Di á ri u mot, amelybenWeö res
Sán dor sokszormegjelent.Ke-
nyeresprofesszortalánezértis
foglalkozott annyit nagy köl-
tőnkkel;Tün dér síp címmel1983-
banmonográfiát írtróla.Arra
keresteaválaszt,hogyajátékos,
varázsosköltészetmiképpnyi-
tottgyönyörködtetőcsodáivalúj
távlatokatamagyarlírában.A
koradélutáncsendjébenmun-
kájáról és Weöres Sándorról
kérdeztemKenyeresZoltánt.

– Leg ré geb bi gye rek ko ri él mé -
nyem, ami re vissza tu dok em lé kez -
ni – kez di a be szél ge tést –, va la mi -
kor a negy ve nes évek ele je. Édes apám
ha za jött az egye te mi nyom dá ból,
ki nyi tot ta az aj tót, és mond ta anyám -
nak: „Va sár nap jön hoz zánk ebé del -
ni Weö res Sán dor.” Öt éves vol tam,
ami kor ver set írt ne kem, ez a Há rom
ve réb, amelyet ké sőbb az Egy be gyűj -
tött írá sok ban át ke resz telt Ke nye res
Zo li nak cím re. 1964-ben ke rül tem be
az Iro da lom tu do má nyi In té zet be,
Sza bol csi Mik lós jó vol tá ból; ő ja va -
sol ta, hogy a Nyu gat har ma dik nem -
ze dé ké nek köl té sze tét kezd jem el
iro da lom tör té ne ti leg fel dol goz ni. El -
ső sor ban Weö res Sán do rét.

– Sze mé lye sen meg ke res te a köl tőt?
– Mi kor föl hív tam te le fo non, már

tud ta, hogy ki va gyok. Mond tam a
ne ve met, és vissza szólt: „Zo li kám,
gye re, lá to gass meg!” Így is tet tem,
föl ke res tem a Tö rök vész úti la ká sá -
ban, s ahogy ha lad tam az írás ban,
min dig meg mu tat tam ne ki az új ré -
sze ket. Ő ma gya ráz ta meg, hogy az
imp resszi o niz mus nem egy han gu lat -
mű vé szet, ha nem ko moly la bo ra tó ri -
u mi irány zat. So kat ta nul tam tő le.
Amit má ig nem tu dok meg ma gya ráz -
ni, hogy bár szü le im kor osz tá lyá ba tar -
to zott, le te gez tem. Azt mond tam ne -
ki: „Sa nyi”. Nem tisz te let len ség volt ez
a ré szem ről, in kább a ter mé sze tes ség,
a na gyon ré gi is me ret ség mint ha
meg fi a ta lí tot ta vol na…

– Nem volt le ke ze lő?
– So ha nem vol tak „nagy írós” al -

lűr jei. Haj lan dó volt ve lem, a fi a tal -
em ber rel le ül ni és vá laszt ad ni a
kér dé se im re. Min den ver sét tud ta kí -
vül ről, és azt is tud ta, hogy mi kor ír -
ta. So ha, egyet len egy szer nem uta sí -

tot ta el ké ré se met. Nem is mer tem
írót, aki ennyi re köz vet len, ennyi re
ked ves lett vol na; ma gá tól ér te tő dő -
nek tar tot ta, hogy nem csak a vi lág fo -
lyá sá ról, nagy fi lo zó fi ai dol ga i ról le -
het be szél ni, de a sa ját ver se i ről is.

– Azok szá má ra, akik nem is mer -
ték sze mé lye sen, ho gyan idéz né meg
Weö res Sán dor em be ri alak ját?

– Ala csony, vé kony don gá jú, kis
ke zű em ber volt. Nem le he tett fel té -
te lez ni, hogy ne héz fi zi kai mun kát
vég zett. Én is mer tem Kas sá kot, az ő
kéz fo gá sa egy vas mun kás üd vöz lé se
volt, an nak el le né re, hogy ő sem
volt nagy ter me tű, nem úgy, mint
Krú dy Gyu la, aki két mé ter nél is ma -
ga sabb ra nőtt… Sán dor tö ré keny,
vé kony han gú, rend kí vül szí vé lyes
em ber volt. És nem  csak ve lem.
Édes apá mat jól is mer te, hoz ta ver se it
a Di á ri um ban. Lát tam tár sa ság ban
is, vagy ha én men tem hoz zá va la ki -
vel, az zal ép pen olyan ked ve sen vi -
sel ke dett. Az egész em ber ter mé sze -
tes volt, tisz ta lé lek. Hi he tet len me -
mó ri á ja volt, az egész vi lág iro dal mat
is mer te.

– Cso dá la tos volt az in du lá sa…
– Ti zen öt éves ko rá ban meg ke res -

te Kosz to lá nyi De zsőt, el küld te a
ver se it Ba bits Mi hály nak. Ko rai írá -
sai is re mek mű vek, és nyil ván va ló,
hogy az el ső le ve lé nek el ső be kez dé -
se alap ján tud ták, hogy nem akár ki -
vel van dol guk. Le ve let se le het csak
úgy pa pír ra vet ni, ab ban is ben ne van
az írás te het sé ge, az egész jö vő: eb -
ből az em ber ből igen nagy köl tő
lesz! Na gyon rit ka, hogy va la ki gye -
rek zse ni nek in dul, és fel nőtt zse ni
lesz be lő le. Em lék szem, egy szer be -
szél get tem Kor mos Ist ván nal. Va la -
ki pa nasz ko dott ne ki, hogy nem tud -
ják el vi sel ni a zse ni a li tá sát, mi re azt
fe lel te: ha egy zse ni vel akar ta lál koz -
ni, ak kor men jen föl Weö res Sán dor -
hoz! Egész éle té ben el is mer ték, még
azok is, akik ideo ló gi ai cik ke ket ír tak
el le ne. Ne kik sem volt két sé gük,
hogy nem min den na pi em bert szo -
rí ta nak ki az iro da lom ból.

– Ko dály Zol tán is sze re tet tel hív -
ta…

– Ko dály szi go rú ta nár volt, ha va -
la ki egyet len han got fél re ütött, az ná -
la nem lett ze nész. És egy ti zen öt éves
gye rek ver sét meg ze né sí tet te, az
Öre ge ket, amely ből élet mű vé nek
egyik leg szebb kó rus da la lett. Itt-ott
be le ja ví tott, re me kül, volt egy ke vés
szen ti men ta liz mus, azt ki hagy ta, de
még is csak egy du nán tú li, csön gei
is ko lás ver sét ze né sí tet te meg a 20.
szá zad egyik leg na gyobb alak ja.

– Tün dér síp cí mű Weö res-köny vé -
ből mit emel ne ki?

– A köl tő het ve ne dik szü le tés -
nap ját kö szön töt te a köny vem. El ső
kö te te i ről ír tam, a má so dik, hosszabb
részt egy hu zam ban. Má ig úgy gon -

do lom, hogy a Tűz kút a köl tői pá lya
csú csa; és en nek nem hal vá nyo dó
foly ta tá sa a Me rü lő Sa tur nus. Be ha -
tó an kel lett ta nul má nyoz nom atyai
mes te rét, Ham vas Bé lát. Min dent el -
ol vas tam, a hat va nas évek ele jén el -
men tem Ham vas fe le sé gé hez, Ke -
mény Ka tó hoz. Egy dup la ágy tar tó -
ban vol tak az át kö tött kéz ira tok; re -
mény nem volt ar ra, hogy eze ket ki
fog ják ad ni. Köz ben jöt tem rá, hogy
va la mi jár tas sá got kell sze rez nem a
budd hiz mus ban, an nak egész szim -
bó lum rend sze ré ben, és kell a teo zó -
fi á val, az ant ro po zó fi á val is fog lal koz -
nom. Szó val ez nagy sze rű ta nu lás volt
a ta ní tás mel lett… 

Weö res re vissza tér ve: a csúcs a
Tűz kút cí mű kö te te és a Me rü lő Sa -

tur nus. Vé gig elem zem a ver se ket, a
cso dá la tos szo net te ket. Mi cso da ma -
gas la tok ba emel ke dik! És so rol hat -
nám to vább: az édes any ja ha lá lá ra írt
Má ria menny be me ne te le, a hosszú
ver sek, vagy aho gyan Bo ri Im re ki ta -
lált egy szebb el ne ve zést: hosszú éne -
kek. Ha tal mas, csu pa fény kom po zí -
ci ók ezek, s most az ün ne pen ki -
mond hat juk: a vi lág iro da lom nagy
köl te mé nyei!

– A Psy chét ho vá il leszt het jük?
– En gem za vart a Psy ché nép sze -

rű sé ge. Ek kor ér te el a leg na gyobb is -
mert sé get Weö res Sán dor, meg ér de -
mel ten. Egy pil la nat alatt el ter jedt a
hí re; kor szak te rem tő, bra vúr a ma -
gyar köl té szet ben. Re mek mű, de én
úgy gon do lom, ki csit len tebb he -
lyez ke dik el esz té ti ka i lag, mint a
Tűz kút ver sei. 

Hogy utá noz, ki emel ko ra be li köl -
tő ket, aki ket tö ké le te sen meg tud
szó lal tat ni, azt előt te né há nyan már
meg pró bál ták, pél dá ul Ka rin thy Fri -
gyes az Így ír tok ti-ben. Az övé annyi -
val több, hogy itt nem egyes han gok
szó lal nak meg, ha nem egy egész kor -

szak. Mi lyen lett vol na egy bol dog
ma gyar ro ko kó, ahol nem kel lett vol -
na a nem zet ügye i vel fog lal koz ni,
lett vol na egy gaz dag or szág, ahol csak
sze re lem ről éne kel nek a köl tők… 

Örü lök, hogy le he tő sé gem nyílt
köny vem foly ta tá sá ra, így ír ha tok
utol só mun ká i ról. A Pos ta messzi ről,
a Kút ba né ző kö te tek ben is szép dol -
gok van nak, ki le het emel ni gyöngy -
sze me ket. De ez már olyan, mint az
egyik be szél ge té sünk meg ha tá ro zá -
sa: „Lá tod, eb ben már ke ve sebb a hús,
mint a lé.”

– Rit káb ban em lít jük a köl tő szín -
há zát.

– Egész éle té ben iz gat ta a szín ház.
So kan pró bál ták drá má it szín re vin -
ni. Hogy az Oc to pust mi kép pen le het

elő ad ni, nem tu dom el kép zel ni, mert
shakes peare-i hosszú sá gú da rab. Kel -
lett vol na egy szi go rú dra ma turg, aki
a har ma dát ki húz za… A leg nép sze -
rűbb mű A hold be li csó na kos (1941).
A leg jobb a Két fe jű fe ne vad (1968),
ak kor ját szó dik, mi kor Bu dát vissza -
fog lal ják a tö rök től. Óri á si össze -
vissza ság az egész, de van ben ne
va la mi gyö nyö rű, amit ma gyar író
nem szo kott ki mon da ni, vagy nem
mer: az élet! Az Élet él ni akar, le győ -
zi a tör té nel met, hogy Ady sza va it
hív jam se gít sé gül. Le het, hogy nem
sza ba dul tunk föl, egyik el nyo mó he -
lyett jött a má sik, az élet még is ment
to vább, az em be rek tet ték a dol gu kat.

– Ho gyan ju tott ide je Weö res nek a
mű for dí tás ra?

– Azok ban az évek ben for dí tott
so kat, mi kor nem ad ták ki a ver se it,
mert pesszi mis tá nak tar tot ták őket.
A ke le ti fi lo zó fia át hal lá sai vol tak
ben ne, ami mi att ret te ne te sen tá vol
volt a mar xiz mus tól. Hál’ Is ten nek,
nem hagy ták éhen hal ni, dol goz ha -
tott ked vé re. Nem tu dom, mi lyen
nyel ve ken be szélt, ta lán né me tül jól,

de a leg fon to sabb az: na gyon érez te
a ma gyar nyel vet. Ez zel a zse ni á lis ké -
pes ség gel, for ma kész ség gel min den
fel ada tot meg ol dott. Bő kinccsel
meg ra kod va tért vissza a vi lág iro da -
lom ból.

– So kat vi tat koz nak Weö res Sán -
dor hi té ről.

– Mi kor a köny ve met ír tam, és jár -
tam hoz zá a het ve nes évek ben, er ről
nem be szél get tünk. A ver se i ről ír tam.
Van egy szép meg fo gal ma zá sa: egyet -
len em ber lé te zik, Jé zus. És min den
em ber iga zá ból Jé zus. A ke resz tény
mi to ló gia ben ne élt; kis gye rek ko rá -
tól meg ta nul ta, mint annyi an. Weö -
res Sán dor óri á si köl tői élet mű vé ben
van egy krisz ti a nis ta vo nu lat, ame lyet
ki le het emel ni be lő le, és el he lyez ni
őt a ma gyar ke resz tény köl tők csar -
no ká ban.

– Ká ro lyi Amy mi lyen fe le ség volt?
– Mint min den al ko tó, ő is ér zé -

keny em ber volt. Fon tos volt, hogy az
em ber őt is köl tő ként tisz tel je, és én
vi gyáz tam is er re min dig. Ne be szél -
jek úgy Sán dor ról, mint ha csak ő len -
ne a vi lá gon, ő a leg na gyobb. 

– A köl tő szá za dik szü le tés nap ját
ho gyan kö szönt het nénk?

– Én a Nyu gat el ső nem ze dé két ta -
ní tom a hall ga tók nak az egye te men.
Adyn, Ba bit son, Kosz to lá nyin és a
töb bi e ken le tu dom mér ni az idő vas -
fo gát. El mond ha tom, hogy itt-ott
bi zo nyos mér ték ben hal vá nyul tak, de
nagy fénnyel vi lá gí ta nak. Ne héz pon -
to san le mér ni, a har ma dik nem ze dék
ho gyan is áll, de az biz tos, hogy a leg -
na gyobb Weö res Sán dor. Hogy ha tal -
mas fé nye fa kult-e, nem tu dom még
le mér ni pon to san. Na gyon kí ván csi
va gyok, hogy most, a szá za dik szü -
le tés na pon ki de rül-e va la mi. Az iro -
da lom tör té nész-tár sa da lom nak most
le kell mér nie, őszin tén meg vi tat ni. 

Én na gyon nagy köl tő nek tartom
Weö res Sán dort, hi szek ab ban, hogy
nem vesz tett sú lyá ból. A hosszú -
éne kek, a szo net tek mel lett ott van -
nak a gye rek ver sek is. De ezek nem
csak a gye re kek nek szól nak – a ma -
gyar nyelv já té ká ban foly ta tott olyan
kí sér le tek, ame lyek tö ké le te sek.
Olyan ze nei hang zá so kat hoz ki a köl -
tő, mint sen ki előt te. Amit a leg na -
gyob bak is csak sej tet tek. 

Weö res Sán dor me ta fi zi kus szem -
lé le tű em ber volt. Hitt ab ban, hogy
a meg fog ha tó dol go kon túl van még
más is. Ezért nin cse nek fi lo zó fi ai
ér te lem ben vett iro ni kus ver sei. He -
gel azt mond ta, az iró nia is ten te len.
Per sze a sti lisz ti kai ér te lem ben vett
iró nia gyak ran fel tű nik ver se i ben,
mint a gúny és szar kaz mus ro kon
sza va. A já ték is kö zel áll eh hez.

g FEny vE si Fé lix La jos

ElnemmerülőSaturnus
Weö res Sán dor ra em lé ke zik Ke nye res Zol tán iro da lom tör té nész
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– A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház or szá gos rajz pá lyá za tá nak
idei té má ja a to le ran cia volt. Fél tünk,
hogy mi lyen al ko tá sok fog nak er re
a ko runk ban ké nyes kér dés re ér kez -
ni, azon ban öröm mel ta pasz tal tuk,
hogy a di á kok és ok ta tó ik ko mo lyan
vet ték a pá lyá za tot, így szín vo na las
al ko tá sok kö zül vá laszt hat tuk ki a
ka te gó ri ák dí ja zott mű ve it – mond -
ta el kér dé sünk re Ká ro lyi né Ma gyar
Il di kó raj zért, vi zu á lis kul tú rá ért
fe le lős ta nár. 

És va ló ban! A díj ki osz tó ün nep sé -
get meg elő ző en ki ve tí tett al ko tá sok
hű en iga zol ták: a fi a ta lok ér zé keny -

sé ge és to le ran ci á ra tö rek vé se pél da
le het akár a fel nőt tek szá má ra is.

A di á kok kü lön bö ző ka te gó ri ák ban
mér ték össze tu dá su kat. Így töb bek
kö zött az ovi sok nak a „se gí tek a
nagy pa pá nak és nagy ma má nak” volt
a té ma, az al só ta go za to sok egy sza -
ba don vá lasz tott ci gány nép me se
alap ján al kot hat tak, míg az idő sebb
kor osz tály a to le ran cia szó ról fo gal -
maz hat ta meg vi zu á lis for má ban
gon do la ta it. 

A Ma gyar Mó ni ka és Szőcs Gé za
gra fi kus mű vé szek ál tal zsű ri zett mű -
vek mind egyi ke meg fo gal maz za: az
egyes em ber nek fe le lős sé ge a má sik

em ber re va ló fi gye lés és az el fo ga dás.
A pá lya mű vek dí ja zot tai nem csak a
tar tal mat vet ték ko mo lyan, ha nem el -
kép ze lé se i ket olyan mű vé szi ki dol go -
zott ság gal va ló sí tot ták meg, mely
mél tó az el is me rés re – mond ta Ká -
ro lyi né Ma gyar Il di kó. Az al ko tá sok
lát tán kü lön kö szö net il le ti nem -
csak a di á ko kat, ha nem azo kat a
rajz ta ná ro kat is, akik oda adó mun -
ká juk kal se gí tet ték nö ven dé ke i ket a
ki bon ta ko zás ban, a szín vo na las al ko -
tá sok lét re ho zá sá ban.

Az ün ne pé lyes díj ki osz tót kö ve tő -
en a di á kok Az ég bolt má sik fe le – Vá -
lo ga tás a Lud wig Mú ze um gyűj te mé -

nyé ből cí mű idő sza ki ki ál lí tá son mú -
ze um pe da gó gu sok se gít sé gé vel kap tak
in ter ak tív be te kin tést a 20. szá za di és
a kor társ mű vé szet mai irány za ta i ba.
A fi a ta lok nem csak el mé lyed het tek
egyes mű tár gyak meg is me ré sé ben,
ha nem ma guk is ré sze sei le het tek egy
al ko tás ké szí té sé nek. Így le he tő sé gük
nyílt ar ra, hogy a mú ze um ter me i ben
újabb, kö zös mű ve ket hoz za nak lét re.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház or szá gos rajz pá lyá za tá nak részt -
ve vői kö zül kö zel szá zan vol tak je len
a díj ki osz tó ün nep sé gen.

g Ga lam bos Ádám
For rás: Evan gé li kus.hu
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if jú sá gi ve ze tő kép ző innsb ruck ban
A Salz burg–Ti ro li Evan gé li kus Egy ház me gye if jú sá gi ve ze tő kép zőt
szer vez Ma gyar or szág, Auszt ria, Né met or szág, Ro má nia rész vé te lé vel
ti zen nyolc–hu szon öt éves fi a ta lok szá má ra. A rész vé tel hez kö zép szin tű
né met nyelv-tu dás szük sé ges. Hely szín: Innsb ruck, Auszt ria fő tu risz ti -
kai köz pont ja. Idő pont: jú li us 8–12. El szál lá so lás csa lá dok nál. Rész vé teli
díj: ma gyar or szá gi ak nak har minc eu ró, er dé lyi ek nek tíz eu ró. Uta zás sa -
ját költ sé gen, de tá mo ga tás igé nyel he tő. Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 10.
In for má ció: Szent pé tery Mik lós, mik los.ipc@gmail.com. Hon lap, je lent -
ke zés: href.hu/x/klq7.

Ha a má jus 1–5. kö zöt ti ham bur gi
Kirchen tag ra gon do lunk, a ket tőt
nem le het össze ha son lí ta ni. A Kir -
chen tag óri á si ren dez vény, öt nap alatt
majd há rom száz ez ren for dul nak meg
a prog ram ja in, mint egy négy ezer
kül föl di részt ve vő je van, és ren ge teg
kul tu rá lis ese mény kí sé ri. A Kirk -
kopäivät har minc ezer em bert vonz,

szá mos prog ram mal, de fő leg egy há -
zi kö zeg ből, ke vés bé hat ják át az ak -
tu á lis tár sa dal mi és po li ti kai té mák,
mint Né met or szág ban. El ső sor ban
hit mé lyí tő sze re pe van, és nem la i kus
kez de mé nye zés, mint a Kirchen tag,
ha nem az egy ház szer ve zi. 

Ahogy a Szél ró zsa ta lál ko zó fő ként
a ma gyar evan gé li ku so kat vár ja, a
Kirk kopäivä tet is el ső sor ban fin nek -
nek szer ve zik. Nincs is más nyel vű
prog ram, bár kül föl di ven dé ge ket
azért min dig hív nak, és an gol tol má -
cso lást biz to sí ta nak szá muk ra.

Az idén új pró bál ko zás ként – pár -
hu za mo san az egy há zi na pok kal – fi -
a ta lo kat is meg hív tak a Ku o pio mel -
let ti kon fir man dus tá bor ba (egy „mi -
ni-Ba la ton szár szó ra”). Ez út tal há -
rom ma gyar fi a tal is ér ke zett Győr -
ből, va la mint egy ki sebb if jú sá gi cso -
port Pa lesz ti ná ból és evan gé li kus fi -
a ta lok Észt or szág ból. 

Az if jú sá gi cso port tag jai a Kirk -
kopäivät ke re té ben fő ként sa ját prog -
ram ju kat kö vet ték, mi vel a fin nek cé -
lul tűz ték ki, hogy ez zel a kü lön
szer ve zés sel erő sít sék a test vér kap -
cso la tot a fi a ta lok kö ré ben is. A
mint egy hu szon öt fős cso port ad hoc
kó rust és ze ne kart ala pít va lé pett fel
az egy há zi na pok szom bat es ti prog -
ram ján, va la mint a va sár na pi zá ró is -
ten tisz te le ten Ku o pio Män nis tö gyü -
le ke ze té ben.

A prog ra mo kon kí vül a Kirchen -
tag és a Kirk kopäivät egy aránt el ső -
sor ban a ta lál ko zá sok nak ad ott -
hont. Így volt ez Ham burg ban, de így
volt Ku o pi ó ban is. 

A ma gya ro kat na gyon meg be csü -
lik Finn or szág ban. Az öt ven hat finn–
ma gyar gyü le ke ze ti kap cso lat a leg -
ré gibb és a leg ál lan dóbb kül föl di

test vér kap cso la ta mind a finn,
mind a ma gyar evan gé li kus egy -
ház nak – nem csök kent ve mind -
ez zel a ba jor test vér kap cso lat je -
len tő sé gét, amely ki ter jedt gyü -
le ke ze ti és in téz mé nyi há ló za tá -
val a finn mel lett a má sik leg fon -
to sabb test vér kap cso la tunk.

A ta lál ko zá sok több szin ten
zaj lot tak: e so rok író ját dr. Kim -
mo Kää riäi nen öku me ni kus és
kül ügyi egy ház fő ta ná csos lát ta
ven dé gül, de Pek ka Hu o ku ná val,
az egy ház gyü le ke ze te kért fe le -
lős ope ra tív osz tá lyát ve ze tő
egy ház fő ta ná csos sal, va la mint
Jus si Ry könn en nel, a Kot i maa
he ti lap ma gya rul jól be szé lő
szer kesz tő jé vel is fo lya tott esz -
me cse rét.

A meg be szé lé se ken azok az
egy há zi és tár sa dal mi té mák
sze re pel tek, ame lyek ak tu á li san
fog lal koz tat ják egy há za in kat:

ma gyar rész ről a nép szám lá lás ada -
tai, Ma gyar or szág meg íté lé se kül föl -
dön, finn rész ről pe dig a sze ku la ri zá -
ció és az egy ház ból va ló ki lé pé sek.
Szó ba ke rült ezen kí vül kö zös rész vé -
te lünk a KEK (Eu ró pai Egy há zak
Kon fe ren ci á ja) jú li u si bu da pes ti
nagy gyű lé sén, il let ve té ma volt a
test vér kap cso la tok nak a dia kó nia
te rü le té re va ló ki ter jesz té se is. 

A szom bat es ti ta lál ko zás Hu o vi -
nen, Jolk kon en, Häk ki nen és Kal lia -
la püs pö kök kel szin tén meg gaz da gí -
tó volt, s nem csak az egy há zi pro to -
koll, ha nem a test vé ri össze tar to zás
je le ként is kö zös áhí tat zár ta az
együtt lé tet, pél dát ad va ar ra, hogy a
finn lel ki ség mennyi re fon tos nak
tart ja a hit kö zös meg élé sét egy még -
oly hét köz na pi al kal mon is.

Az egy há zi na po kat pün kösd ün -
ne pén úr va cso rai is ten tisz te le tek
zár ták. A Män nis tö gyü le ke zet lel -
kész nő je, bár fin nül pré di kált, né me -
tül és an go lul kö szön tött, s a Szent -
lé lek se gít sé gét kér te min den je len -
lé vő szá má ra, hogy így is meg ért sék
a pré di ká ció mon da ni va ló ját. Azt
hi szem, so kan érez tük úgy, hogy
ezen a pün kös dön ki csit fin nül is ér -
tet tünk.
g CsE lovsz kyné dr. Tarr Klá ra,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Or szá gos Iro dá ja Öku me ni kus 
és Kül ügyi Osz tá lyá nak ve ze tő je

Kirkkopäivät–
afinnKirchentag

b HáromnapFinnországban.Kevésahhoz,hogyazemberkicsitismeg-
ismerjeazországot,elégahhoz,hogyolyanemberekkeltalálkozzon,
akikenkeresztülbetekintéstnyerhetafinnekéletébe,belelássonaz
egyházésatársadalommindennapjaiba.AFinnországiEvangélikus
Egyházmájus17–19.közöttKuopióbantartottaakétéventemegren-
dezettfinnegyházinapokat,azazaKirk kopäivä tet.

g D. KE vE há zi Lász ló

Ha zánk ban a re for má ció min den bi -
zonnyal Sop ron nál és kör nyé kén „lép -
te át a ha tárt”. Payr Sán dor ír ta: „A lu -
the ri ta nok na gyon ha mar utat ta lál -
tak a sop ro ni pol gár ság hoz, ami nek
oka fő leg a vá ros né met nyel vű sé ge
volt. (…) Idő rend sze rint má so dik, de
je len tő sé gük sze rint el ső he lyen ál la -
nak a du nán tú li egy ház ke rü let tör té -
ne té ben a Ná dasdyak uro dal mai.” 

Ná dasdy Ta más – a ké sőb bi ná dor
– már 1525-ben Bu dán tar tóz ko -
dott, Má ria ki rály né hu ma nis tái, re -
for má to rai kö ze lé ben. 1526-ban részt
vett a speye ri bi ro dal mi gyű lé sen. Fe -
le sé ge, Ka ni zsai Or so lya ré vén kap -
ta Vas vár me gyei bir to ka it. Ő fo gad -
ta ide Syl ves ter Já nost, aki az el ső ma -
gyar nyel vű tel jes Új szö vet ség-for dí -
tást el ké szí tet te (1541; egy út tal ez az
el ső olyan tel je sen ma gyar nyel vű
könyv, amely Ma gyar or szá gon je lent
meg), majd Dé vai Bí ró Má tyás re for -
má to runk ke rült Ná dasdy ud va rá ba.

A Nádasdyak lel ké sze i mind a lu -
the rá nu sok kö zül ke rül tek ki. Sár vár
lett „a ma gyar Wart burg”, in nen
áradt, mint a he gyen épült vá ros ból,
az új és tisz ta vi lá gos ság. A Ná -
dasdyak vé del me alatt Ma gya ri Ist ván
es pe res őr kö dött az Úr nyá ja fe lett.

A kez de ti ek kö zül még a kő sze gi
gyü le ke zet szá mí tott je len tő sebb -
nek. Itt Sem lyén Si mon volt az el ső lu -
the rá nus pré di ká tor 1554-től. A kő -
sze gi plé bá nos – meg ért ve „az idők
sza vát” és a vá ro si la kos ság vá gyát –
át ad ta a Szent Ja kab-temp lom kul csát
az evan gé li kus gyü le ke zet nek. Ke vés
he lyen ment vég be ilyen bé ké sen a
re for má ció.

az össze zár kó zás évei 
A kez de ti idő ben egy ház me gyei szer -
ve zett ség ről nem tu dunk, a föl des úri
bir to ko kon ala kult gyü le ke ze tek azon -
ban ha mar fel fi gyel tek egy más ra.
Lel ké szek „fra ter ni tá sok ban”, test vé -
ri kö zös sé gek ben jöt tek össze a zsi -
na to kon. Ilyen cso mó pont lett Sár vár,
Kő szeg és ké sőbb Csep reg. Így szer -
ve ződ tek össze las san a du nán tú li
gyü le ke ze tek. Fon tos lé pés volt eb ben
a du nán tú li ke rü let meg szü le té se.

„En nek pe dig az val lás nak őri zé sé -
re és Is ten után va ló ol tal ma zá sá ra s
az egész anya szent egy ház nak itt az ti
Ura ság tok tar to má nyá ban va ló igaz -
ga tá sá ra vá lasz tot ta Su per in ten den -
sül amaz tu dós és is ten fé lő Ze ge di
Mat the prae di ca tort, ki meg em lé kez -
vén tisz ti ről, gon dot is vi selt, ed gyes -
ség ben és nagy bé kes ség ben tar tot -
ta az ő tisz ti alatt va ló anya szent egy -
há za kat.” A vá lasz tás – így a ke rü let
meg ala kí tá sa is – 1576-ban tör tént. 

A ke rü le ten be lül ala kul tak az
egy ház me gyék. Tör té ne tük elég gé
iz gal mas, moz gal mas és saj nos ne he -
zen kö vet he tő.

A je len le gi Va si Egy ház me gye déli
te rü le te in az 1560-ban át tért Bat thyá -
ny Bol di zsár tól in dult ki a re for má -
ció ta ní tá sa, a Hegy há ton és a Rá ba
men tén a Da ra bos, Ná dasdy és Bat -
thyá ny csa lád ha tá sá ra. El ső sor ban itt
jöt tek lét re evan gé li kus gyü le ke ze tek.

A vár me gye észak nyu ga ti ré szén
szer ve zett es pe res ség nek Csep reg
lett a köz pont ja Reczés Já nos ta ní tó,
ké sőb bi lel kész-es pe res irá nyí tá sá val,
de más ne ves lel ké szek is mű köd tek
eb ben a szol gá lat ban. Nyu ga ton a fer -
tő mel lé ki es pe res ség nek hí vott egy -
ház me gye ala kult meg, el ső ve ze tő -
je Soós Já nos ló zsi lel kész lett. Ke me -
nes al ja ké sőbb „zár kó zott össze”, bár
a re for má ció ha tá sa en nél előbb je -
lent ke zett.

Az 1603. évi ivá ni zsi nat jegy ző -
köny vé ben em lí tést nyer tek az „ecc -
le si ae Ke me ne sallyen sis” (ke me nes -
al jai gyü le ke ze tek) is, elő ször ilyen
né ven. A zsi nat Ma gya ri Ist ván fő es -
pe rest és Czi czak Já nos egy ház ke rü -
leti jegy zőt küld te ki a ke me nes al jai
gyü le ke ze tek meg lá to ga tá sá ra. Er re
em lé ke zünk ma úgy, mint „a va si egy -
ház me gye” ala ku lá sá ra, négy száz tíz
év vel ez előtt re, mert az előbb em lí -
tett te rü le tek össze fo gá sát sza bá -
lyoz ta. 

pró bás idők
Az el len re for má ció ide jé ben az egy -
ház me gye is „zsu go ro dott”. Ek kor
zaj lott le Csep reg pusz tu lá sa, ami kor
1621-ben há rom nap alatt több mint
ezer em bert öl tek meg. Egy 1646. évi
gyű lés re meg hí vó le vél ben – töb bek
kö zött – ezt ol vas hat juk: „Tisz te -
len dő ség tek jól tud ják leg töb bünk nek
a pa róc hi á ból va ló ki uta sí tá sát és si -
ral mas szám űze té sét. Ezek mi att a mi
fel dúlt és össze ros kadt egy ház ke rü -
le tünk nek meg úju lá sá ra, új já ava tá sá -
ra van szük ség.”

Kis fel lé leg zést vagy ép pen a ne héz
hely zet rög zí té sét hoz ta az 1681. évi
sop ro ni or szág gyű lés „ar ti ku lá ris”
tör vé nye, amely sze rint nyil vá nos
is ten tisz te le tet csak „ar ti cu lus ba”,
tör vény cik kely be fog lalt he lye ken
le he tett tar ta ni. A vár me gyé ben ezek
Ne mes csó és Ne mes dö mölk vol tak.
Ide jár tak evan gé li kus hí ve ink a vár -
me gye, de még a mai Auszt ria te rü -
le té ről és a Mu ra köz ből is, ha is ten -
tisz te le ten óhaj tot tak részt ven ni. 

Az em lí tett két hely, il let ve temp -
lo ma ik vál tak a „ré gi ók” köz pont já -
vá. Már a „gyász év ti zed” után va -
gyunk, ami kor a lel ké sze ket és ta ní -
tó kat gá lya rab ság ra ad ták. Ne vük a
sár vári mú ze um ban van fel je gyez ve.
Tu dunk azon ban Kis som lyón olyan -
ról is, hogy a lel kész eb ben az idő -
szak ban egy pin cé ben rej tő zött, ott
ke res ték fel hí vei, ha szol gá la tá ra
igényt tar tot tak. 

Nin cse nek ada ta ink ar ról, hogy
1681 után a kö zös sé gek mi kor éled tek
új já, de 1695 ele jén a Győr vár me gyei
lel ké szek szük sé gét érez ték, hogy a
gyü le ke ze tek új ra egy ház me gyé be
szer ve ződ je nek, ezért Kis péc re zsi na -
tot hív tak össze. Itt ala kí tot ták meg a
mai mér ték kel mér ve óri á si egy ház -
me gyét: ide tar to zott Győr vár me -
gyén kí vül a rá ba kö zi és a Veszp rém
vár me gyei pá pai gyü le ke zet is. 

As bóth Já nos ke me nesszent már to -
ni lel kész ér te sült er ről a szán dék ról,
de ma guk a győ ri ek kér ték, hogy Ke -
me nes al ja a tá vol ság mi att kü lön
szer ve ződ jön. Több le vél vál tás és
ter ve zés után 1695. ok tó ber 9-re Ke -

me nes mi hály fá ra hív ták össze a gyű -
lést. Ek kor szü le tett meg a ke me nes -
al jai egy ház me gye As bóth Já nos es -
pe res ve ze té sé vel, aki szor gal ma san
lá to gat ta a rá bí zott gyü le ke ze te ket. 

1696. már ci us 7-én a kö vet ke ző
egy ház me gyei köz gyű lést Ke me nes -
mi hály fán tar tot ták. Ek kor csat la ko -
zott Sár vár és kör nyé ke. As bóth Já nos
ne mes ké ri, majd ne mes csói lel kész fá -
rad ha tat la nul vé gez te szol gá la tát.
Utód ja idő sebb Aách Mi hály tu dós és
éne kes könyv-szer kesz tő lel kész lett,
aki a Rá kó czi-sza bad ság harc ban tá bo -
ri lel kész ként is mű kö dött.

Óri á si lé pés nek szá mí tott eb ben a
kor ban, ami kor 1711-ben Bo ros Ger -
gely ne mes dö möl ki ta ní tó egy gyű lé -
sen be je len tet te: sa ját költ sé gén fá ból
va ló „ora to ri u mot”, ima há zat épít tet.
A temp lom he lyén 1732-ben na -
gyob bat emel tek. Ad dig Ne mes dö -
möl kön nem volt al kal mas épü let az
is ten tisz te le tek szá má ra. 

a tü rel mi ren de let után
Tom pos Ba lázs es pe re si szol gá lati
ide jé re te he tő a tü rel mi ren de let
meg je le né se. Tar tal ma va ló ban örö -
möt és lel ki fel sza ba du lást je len tett.
Igaz, csak to le ran ci át ígért, de hoz -
zá já rult, hogy ahol száz „aka to li -
kus” csa lád nál töb b élt, ott to rony
nél küli ora tó ri u mot épít het tek – ha
vál lalták a költ sé ge it –, és lel készt hív -
hat tak. Ez után az egy ház me gyében
rö vid idő alatt ti zen egy temp lo mot
emel tek. 

Eze ket már ne héz lett vol na Ke me -
nes al já ról irá nyí ta ni. Meg szü le tett
a va si-fel ső egy ház me gye Kő szeg,
Ro honc, Sza ló nak és Bo ros tyán kő
gyü le ke ze tek kel. A va si-kö zép egy -
ház me gyé be tar to zott Ne mes csó,
Mesz len, Ura i új fa lu, Ne mes kol ta,
Csön ge, Ke me nes hő gyész, Ke me -
nes ma ga si, Vö nöck, Ke me nes mi -
hály fa, Ne mes dö mölk, Nagy si mo nyi,
Bo ba és Kis som lyó. A va si-al só egy -
ház me gye na gyobb gyü le ke ze teit
Ho dos és Tót ke reszt úr al kot ták. 

A 19. szá zad vi szony lag nyu gal ma -
sabb idő szak nak szá mí tott. Ek kor
szol gál tak az is mert Per la k yak püs -
pök ként és es pe res ként is. Eb be a sor -
ba tar to zott a ki emel ke dő író nak, köl -
tő nek is bi zo nyult Kis Já nos püs pök,
aki ne mes dö möl ki lel kész ként élt
hí vei kö zött. Döb ren tey La jos fia,
Gá bor a Ma gyar Tu do má nyos Aka -
dé mia el ső tit ká ra ként is mert. Gyu -
rátz Fe renc püs pök ösz tön zé sé re
1899-ben in dult az egy ház ke rü let
ál tal ala pí tott és fenn tar tott kő sze gi
fel sőbb le ány is ko la.

1952-ben egy fe lül ről irá nyí tott
zsi nat „zsu go rí tot ta” egy há zun kat,
az ad di gi négy egy ház ke rü let ből
ket tőt, az Észa kit és a Dé lit lét re hoz -
va, ke rü le ten ként nyolc-nyolc egy -
ház me gyé vel. Ek kor kap tuk ma is vi -
selt ne vün ket: Va si Evan gé li kus
Egy ház me gye. Ez a név és meg ala -
ku lás vol ta kép pen te hát „csak” hat -
van egy éves.

Ami kor ma négy száz tíz esz ten dő -
re em lé ke zünk, ad junk há lát Is ten -
nek, hogy meg tar tot ta me gyén ket,
gyü le ke ze te in ket kül ső és bel ső vi ha -
rok kö ze pet te, és kér jük Is ten Szent -
lel két, ele ve nít se meg egy ház me -
gyénk, gyü le ke ze te ink éle tét! Áld ja
meg ke gyel me sen em lé ke zé sün ket, és
te gye em lé ke ze tes sé!

A szerző egyháztörténész,  nyu gal ma -
zott evangélikus esperes. Tanul má nya
meg je lent a vasi egyházmegye má jus
26-i hála adónapjára készült kiad -
vány ban.

AVasiEvangélikusEgyházmegye
négyévszázada
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– Pro fesszor úr ról ho gyan és mi kor
de rült ki, hogy te het sé ges, és gyer mek -
ko rá ban mi re fi gyel tek fel Ön ben?

– Né met or szág ban nőt tem fel, öt
fi út és egy lányt ne vel tek a szü le im.
Mind kö zü lünk a leg idő sebb test vé rem
volt a leg oko sabb. Sze gény, egy sze rű
csa lád ba szü let tem, ezért úgy gon dol -
tam, az ál ta lá nos is ko la el vég zé se
után hi deg bur ko ló nak vagy vil lany sze -
re lő nek ta nu lok, és ha mar pénzt fo -
gok ke res ni, hogy se gít sem a csa lá dot. 

Tag ja let tem a cser kész csa pat nak,
ahol az egyik fiú ar ra ösz tö kélt, hogy
jár jak kö zép is ko lai elő ké szí tő be. Az
egyik ka rá csony előtt az is ko la igaz -
ga tó hí va tott, és kö zöl te, hogy
ma gán ta nu ló ként foly tat ha tom
az is ko lát, s ilyen for mán egyé ni
fej lesz té se ket is igény be ve he -
tek. Mi vel so kat be te ges ked tem,
ezért csak ké sőbb tud tam foly tat -
ni a ta nul má nya i mat; igaz, ak kor
az tán a ki lenc év fo lya mot öt év
alatt vé gez tem el. Há lás va gyok
se gí tő im nek, hogy a ma gam üte -
mé ben ha lad hat tam, hogy ma xi -
má li san fi gye lem be vet ték az igé -
nye i met. 

Hogy mi ben mu tat tam te het -
sé get? Fő ként szer ve zé si fel ada -
tok ban, mert már ak ko ri ban is jó
ve ze tői kész sé gek kel vol tam meg -
áld va.

– Mind két adott ság ra má ig
szük sé ge van ah hoz, hogy jól be
tud ja osz ta ni az ide jét és ener gi -
á ját. Fi a tal tu dós ként sem le he tett
más ként.

– Bonn ban, Müns ter ben és Nij -
megen ben jár tam egye tem re, pszi -
cho ló gi át és ger ma nisz ti kát hall gat -
tam. Nij megen ben, a Rad bo ud Egye -
tem Fej lő dés- lé lek ta ni Tan szé kén
vol tam ta nár se géd 1963-ban, ami kor
a pro fesszo rom fel kért, hogy ír jak egy
cik ket az ab ban az év ben meg ren de -
zen dő nem zet kö zi szim pó zi um ra a
gyer me kek és a ka ma szok kre a ti vi tá -
sá ról. Ez ak ko ri ban még nem volt ki -
emelt té ma, a cikk hez szük sé ges
szak iro da lom át ta nul má nyo zá sa köz -
ben let tem egy re iz ga tot tabb és lel -
ke sebb. 

A nij mege ni egye te men zaj lott
kon fe ren ci án ta lál koz tam olyan ne -
ves sze mé lyi sé gek kel, akik a gyer mek-

és fel nőtt ko ri te het ség gel fog lal koz -
tak. Az ő biz ta tá suk is lö kést adott
ah hoz, hogy er re a szak te rü let re fó -
kusz ál jak. An nak el le né re, hogy dán
és né met szak la pok ban is meg je -
lent a ta nul má nyom, nem ka pott
kü lö nös hang súlyt ez a té ma. Vi szont
1980-ban pon to san e cikk mi att hív -
tak meg Ham burg ba, az el ső te het -
ség gon do zás té má jú kon fe ren ci á ra.
In nen től már fel gyor sul tak az ese mé -
nyek, ha tal mas lett az ér dek lő dés a
szak em be rek és a szü lők ré szé ről is.
Ren ge teg mun ka várt rám.

– Ami szin te a mai na pig tart. Töb -
bek kö zött ti zen két évig volt az Eu ró -

pai Te het ség se gí tő Ta nács el nö ke.
Ho gyan is mer ke dett meg a ma gyar -
or szá gi te het ség gon do zás sal?

– Ta valy volt húsz éve, hogy Mün -
chen ben ren dez ték meg az Eu ró pai
Te het ség se gí tő Ta nács (Euro pe an
Coun cil for High Abi lity, ECHA)
so ros kon fe ren ci á ját. Itt ta lál koz -
tam elő ször olyan ma gyar szak em be -
rek kel, akik szin tén el kö te le zet tek
vol tak e té ma iránt, s ala po sabb is me -
re tek kel is bír tak. Na gyon jó kol le giá -
lis vi szony ba ke rül tünk, és az óta
igyek szem hat ha tó san se gí te ni a ma -
gyar te het ség gon do zás ügyét. Éven -
te több al ka lom mal el lá to ga tok Ma -
gyar or szág ra. Egyéb ként az ECHA
má jus 19-én ün nep li hu szon ötö dik
szü le tés nap ját.

– Pro fesszor úr nak har minc há -

rom év nyi szak mai ta pasz ta la ta van.
Mit gon dol a ma te het sé ge i ről?
Könnyebb a fel szín re tör ni ük?

– Lé nye ge sen. Ma már csa lá don
be lül sem csu pán csu da bo gár nak
né zik őket, ha nem se gí tik a fej lő dé -
sü ket. A szü lők is sok kal ta nul tab bak,
kép zet teb bek, ezért el fo gad ják, tá mo -
gat ják te het sé ges gyer me kü ket. A
ta ná rok pe dig két éves poszt gra du á -
lis kép zé sen ve het nek részt, ahol
úgy ne ve zett ECHA-dip lo mát kap -
nak. Vi lág szer te több mint más fél
ezer ilyen pe da gó gus van, köz tük há -
rom száz ma gyar sze rez te meg a ké -
pe sí tést. A Nij mege ni Egye tem poszt -
gra du á lis te het ség szak ér tői prog -
ram ját ad ta át a Deb re ce ni Egye tem -
nek, s ezt vet te ala pul a töb bi ma gyar -
or szá gi kép zés is. 

Ám az Önök ha zá já ban már
hosszabb múlt ra te kint vissza a te het -
ség fej lesz tés. Pél da er re az ál ta lam is
jól is mert tö rök szent mik ló si is ko la és
mód szer ta ni köz pont, ahol pár nap
múl va em lék kon fe ren ci át tar ta nak a
te het ség gon do zás hu szon öt évé ről, s

aho va elő adó nak hív tak. A Beth -
len Gá bor Re for má tus Ál ta lá nos
Is ko la egyéb ként ECHA-dip lo -
má sok mű he lye is. 

De ne is men jünk messzi re,
hisz ezek ben a na pok ban itt,
Bony há don zaj lik az a nem zet kö -
zi ma te ma ti ka tá bor, ame lyen
Brüsszel ből ér ke zett te het sé ges
di á kok együtt hall gat nak an gol
nyel vű e lő adá so kat a gim ná zi um
te het sé ges di ák ja i val. Most já -
rok elő ször a bony há di evan gé li -
kus gim ná zi um ban, s meg kell
mon da nom, hogy na gyon jó a be -
nyo má som, nem csak a nagy vo na -
lú an ter ve zett te rek és épü le tek,
ha nem a szel le mi sé ge mi att is.

– Ahol va la mi kor ta nár se géd
volt, ott most pro fes sor eme ri tus.
Ugyan ak kor ven dég pro fesszo ra

töb bek közt Düs sel dorf, Li ma, Ban -
dung, Ja kar ta, Lex ing ton, Deb re cen,
Sang haj egye te mé nek; el nö ke több
nem zet kö zi szer ve zet nek, és szá mos
díj ki tün te tett je – a ma gyar Nem ze -
ti Te het ség se gí tő Ta nács ál tal ado má -
nyo zott Te het sé gek Szol gá la tá ért
Élet mű díj bir to ko sa is. Szám ta lan
pub li ká ció jegy ző je; jegy zet, könyv
szer ző je, szer ző tár sa. Szer te ága zó és
idő igé nyes mun kái so rán bi zo nyo san
igény be ve szi az adott kor tech ni kai
vív má nya it. Mi a meg lá tá sa: a mo -
dern esz kö zök se gí tik a te het ség ki tel -
je se dé sét, vagy épp el lus tít ják, el -
nyom ják?

– Csa lá don be lül ről is tu dok pél -
dát hoz ni. A ki seb bik fi am nem ol vas
köny vet. Azt mond ja, hogy az in ter -
ne ten min dent meg ta lál. Én mind két

in for má ci ós for rást igény be ve szem,
de el kell fo gad ni, hogy ma más fel -
té te lek és le he tő sé gek van nak. Hogy
mi lyen a mo dern tech ni ka ha tá sa a
te het ség re? Úgy vé lem, hogy se gí ti és
gá tol hat ja is az adott sá gok ki fej lesz -
té sét. Van nak, akik a szol gá la tuk ba ál -
lít ják az esz kö zö ket, és a leg job bat
hoz zák ki ve lük ma guk ból, és van nak,
akik ezek kel nem vagy rosszul él nek.
Ez utób bi eset ben igen, el is ma rad -
hat a te het ség ki bon ta ko zá sa.

– Pol gár Ju dit sakk nagy mes ter azt
mond ja, hogy a di csé ret a leg jobb és leg -
ol csóbb dop ping. Elég szer élünk ve le?

– Is me rem a Pol gár csa lád tör té -
ne tét. Ju dit nyil ván ma ga ta pasz tal -
ta meg a di csé ret ha té kony sá gát.

Min dig él nünk kel le ne ve le. De hadd
hív jam fel a fi gyel met ar ra, hogy
nem elég, ha va la ki te het sé ges, ez az
ő pél dá ju kon is lát ha tó. Te het ség gel
le het szü let ni, de gya ko rol ni kell.
Még hoz zá cél zott gya kor lás ra van
szük ség. 

Mit gon dol, hány óra igen ke mény
gya kor lás kí ván ta tik ah hoz, hogy va -
la ki ki tű nő ping pon go zó, he ge dű -
mű vész, sak ko zó vagy ma te ma ti kus
le gyen? A ku ta tá sok alap ján tíz ezer
óra gya kor lás kell. Tíz ezer óra! Ha jó
tör vény ho zók, jó szü lők és jó pe da gó -
gu sok van nak egy or szág ban, és a te -
het ség hez szor ga lom tár sul, ki emel -
ke dő ered mé nyek szü let het nek!

g V. Gänsz lEr BE á ta

Élet-ésemberszeretethatjaátmindenszavátésmozdulatát
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tatásnemzetköziszaktekintélyeátfogóképetkapottazintézményben
folyóoktatómunkáról,különösképpatehetséggondozásrólésazehhez
kapcsolódó,többévebevezetettprogramokról.Emellettnevesmagyar
matematikusokróltartottelőadástamájus4-énkezdődöttnemzetkö-
zimatematikatáborban.

Ja kab Ta más, a gim ná zi um egy ko ri ta ná ra ki len ce dik éve ta nít Brüsszel -
ben. A cse re di ák ság ra épü lő ma te ma ti ka tá bor öt le tét a brüssze li 1. szá -
mú is ko la finn igaz ga tó ja lel ke sen tá mo gat ta. Az ide á ból gya kor lat és ha -
gyo mány lett, idén im már a ha to dik ma te ma ti ka tá bort ren dez ték meg
má jus 4–8. kö zött. Össze sen ti zen két ma te ma ti ka órát tar tot tak a ven -
dég  elő adók.

A te het ség gon do zás idén fő ként a prob lé ma meg ol dás ra kon cent rált.
Az an gol nyel vű órák után kö zös ség épí tő, egy más kul tú rá ját meg is me -
rő prog ra mo kon vett részt a har minc nyolc di ák. Bel gi um ból ti zen ki len -
cen ér kez tek, ez az ed di gi „re kord”. Hat spa nyol, négy ro mán, két fran -
cia, egy-egy bel ga, olasz, szlo vén, ír, an gol, len gyel–an gol és dán fi a tal
al kot ta a he te ro gén kül föl di csa pa tot. 

Hen rik Hog stad, a brüssze li is ko la dán ta ná ra ta valy elő adást tar tott,
most Ja kab ta nár úr ral kí sé rő ként vett részt a tá bor ban. Csir ke Ba lázs
öreg di ák, az EL TE hall ga tó ja, Ec ker Ber na dett, a sze ge di Rad nó ti Mik -
lós Gim ná zi um ta ná ra, volt bony há di kol lé ga és dr. Pin tér Ka ta lin Sze -
ged ről gon dos ko dott ar ról, hogy a részt ve vők meg is mer jék és össze han -
gol ják egy más gon dol ko dá si struk tú rá ját. 

Ja kab Ta más sal tan év köz ben dr. Ka tz Sán dor tart ja a kap cso la tot, kí -
vü le a tá bor ban Kim le Má ria és Si mon né Krum Esz ter ma te ma ti ka ta ná -
rok se gí tet ték a di á kok és a ven dég  elő adók mun ká ját. 

Ősszel a bony há di te het sé ges és an go lul jól tu dó di á kok utaz nak
Brüsszel be.

Te het ség hi dak cí mű prog ram ját a Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö -
vet sé ge (Ma te hesz) ál tal ki írt pá lyá zat nyer te se ként va ló sí tot ta meg a bony -
há di kö zép is ko la. Lencz né Vrobvsz ki Ju dit, a pá lyá zat gon do zó ja és az elő -
adás-so ro zat szer ve ző je el mond ta, hogy sok szor ta nács ta la nok a szü lők,
nem tud ják, mit is kezd je nek, ho gyan se gít se nek te het sé ges gyer me kük -
nek. Ezek a fi a ta lok más ként mű köd nek, mint a töb bi ek, a ma ga tar tá -
suk, élet lá tá suk el tér a meg szo kot tól. Az elő adá sok kal a pe da gó gu sok sze -
ret nék meg mu tat ni, hogy mi ként tá mo gat hat ják szü le ik eze ket a gye re -
ke ket. Az is ko la dísz ter me ad fesz te le nebb kör nye ze tet, ol dot tabb lég -
kört a szü lők-ne ve lők-gye re kek pár be szé dé hez. 

A fel kí nált le he tő ség gel a vár tnál lé nye ge sen több szü lő élt, ami öröm -
te li vissza jel zés. A mód szer ta ni ta ná csok mel lett a részt ve vők be pil lan tást
nyer het tek ab ba, hogy mi lyen te het ség gon do zás fo lyik az evan gé li kus gim -
ná zi um ban. Nagy And rea és dr. Ka tz Sán dor a ter mé szet tu do má nyos, Óno -
di Sza bolcs a sport-, Fu tár Raj mund né és Kut nyánsz kyné Bacs kai Esz ter
a nyel vi te het ség gon do zás ról, Lencz né Vr bov szi Ju dit te het ség fej lesz tő szak -
ta nács adó ként és dr. Gyar ma thy Éva pszi cho ló gus ál ta lá ban a te het ség -
gon do zás ról tar tott, il let ve tart elő adást. A jú ni us ban vé get érő prog ram -
ban igaz ga tói ál ló fo ga dás is sze re pel. Az ün nep sé gen – Kräh ling Dá ni el
lel kész és Óno di Sza bolcs igaz ga tó kö szön tő sza vai után – a ne ve lők nek
és a szü lők nek ma guk a gye re kek ad nak mű sort. 

b ANyíregyháziEvangélikusKos-
suth Lajos Gimnázium május
22-i,tavaszicsendesnapjánazis-
koladiákjaiéstanárai–Bozo -
rády Il di kó iskolalelkésznekkö-
szönhetően–azÉszakiEgyház-
kerületpüspökétésfelügyelőjét
egyarántmeghallgathatták.Fa -
bi ny Ta más igeigondolatokkal,
Fáb ri György pedig előadással
állt a diákok és tanáraik elé a
nyíregyháziNagytemplomban.
A reggelkilencórátóldélután
egyóráigtartóprogram–azőszi
csendesnapfolytatásaként–az
„…ös vé nye id re ta níts meg en -
gem!” vezérgondolatátkövette.

A püs pök há rom új szö vet sé gi tör té -
net alap ján há rom út ra in vi tál ta a hall -
ga tó sá got: az em mau si, a da masz ku -
szi és a gá zai út ra. A gyá szo ló ta nít -
vá nyok, a ma ga biz tos Pál és a ke re ső
eti óp kincs tár nok éle té be kü lön bö ző
mó don, még is ugyan azon szán dék kal
lé pett be Jé zus: mel lé jük állt az úton,
ke resz tez te út ju kat, az írá so kon ke -
resz tül fel fed te ma gát. Bár mi lyen
úton já runk is – mond ta Fa bi ny Ta -
más –, Jé zus nak meg van a ha tal ma,
hogy meg szó lít son ben nün ket, és
meg vál toz tas sa éle tün ket, hogy on -
nan tól kezd ve az ő ös vé nyén jár junk.

Fáb ri György fel ügye lő in ter ak tív, a
temp lom pad so rok kö zött sé tál va el -
mon dott elő adá sát is a ve zér ige ha tá -
roz ta meg. A fó kusz ban a „mi ért éri

meg Jé zus út ján, Jé zus sal jár ni a vi lág -
ban” kér dés, az el kö te le ző dés, hű ség és
hi te les ség állt. A köz vet len, fi a ta lok
nyel vén meg szó la ló fel ügye lő nek si ke -
rült az, ami min den elő adó ál ma: tar -
tó san le köt ni több mint négy száz, tíz
és ti zen nyolc év kö zöt ti di ák fi gyel mét. 

A nap fo lya mán, mint egy vissza té -
rő köz já ték ként, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem li tur gi kus ének-
sze mi ná ri u ma szol gált Fin ta Ger gely
ve ze té sé vel.

A temp lo mi, el ső rész után a di á kok
a gim ná zi um épü le té be vo nul tak,
ahol egy-két osz tá lyon ként be osz -
tott cso por tok ban dol goz ták fel a
dél előtt hal lot ta kat. 

Az egy ház ke rü let el nök sé gé nek –
Nyír egy há zán ta lán el ső – kö zös je len -

lé tét ki hasz nál va dél után a gim ná zi u -
mi, az ál ta lá nos is ko lai és kol lé gi u mi,
va la mint a ré gi ó ban szol gá ló lel ké szek
fó ru ma vet te kez de tét. Az el nök ség
nyi tó gon do la tai után kö tet len, de
cél irá nyo san mo de rált be szél ge té sen
vi tat ták meg a je len lé vők az ok ta tás-
ál lam-egy ház kap cso lat rend sze rét és

az e te rü le ten mu tat ko zó öröm teli
fej le mé nye ket, il let ve buk ta tó kat. Az
egy re in ten zí vebb be szél ge tést be fe jez -
ni nem si ke rült, csak fél be sza kí ta ni, ab -
ban a re mény ben, hogy to váb bi fó ru -
mok ad nak majd le he tő sé get a kö zös
konst ruk tív gon dol ko dás nak.
g Horváth-HEgyi Áron felvétele

Csendesnapkerületielnökséggel
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b Szeptembertőltovábbszínese-
dik a mai nevén Békéscsabai
Evangélikus Általános Iskola,
Gimnázium, Művészeti Szak-
középiskola,KollégiumésAlap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény oktatási palettája azzal,
hogymegkezdimunkájátazóvo-
da.Szinténazújtanévtőlveszi
felazoktatásikomplexuma19.
századbanéltcsabaievangélikus
püspök, Sze be ré nyi Gusz táv
Adolf nevét.

Ko la rovsz ki Zol tán, az in téz mény
is ko la igaz ga tó ja az Evan gé li kus Élet -
nek el mond ta: má jus vé gé ig be fe je -
ződ nek a hosszabb ide je fo lyó, nagy -
sza bá sú át ala kí tá si mun kák a fő épü -
let mel let ti is ko la épü let ben, ott, ahol
az óvo da és a mos ta ni tan év ben be -
in dult al só ta go zat nyer el he lye zést. 

Ki ala kít ják az óvo dai cso port szo -
bá kat, fog lal koz ta tó kat, ki szol gá ló he -
lyi sé ge ket, ne ve lői szo bát. A ve ze tés
„zöld” el kö te le zett sé gét mu tat ja,
hogy meg úju ló ener gia for rás sal, nap -
kol lek tor ral igye kez nek majd csök -
ken te ni az ener gia költ sé ge ket. 

Az al só sok is meg újult kör nye zet -
ben ta nul hat nak majd im már két

év fo lya mon négy (két el ső és két
má so dik) osz tály ban. Az is ko la jó hír -
ne vé nek is kö szön he tő ugyan is, hogy
szep tem ber től újabb két el ső osz tály -
ban öt ven két gyer mek kezd he ti meg
ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya it. 

„Olyan nagy volt az ér dek lő dés Bé -
kés csa bán az evan gé li kus ál ta lá nos is -
ko lai kép zés iránt, hogy né hány gye -
re  ket saj nos el is kel lett uta sí ta nunk”
– mond ta az igaz ga tó. 

Kor sze rű sí tés re van szük ség az
ud va ron is: az asz falt ré te get fel sze dik,
és mo dern óvo da ud vart, af fé le ját szó -
te ret hoz nak lét re. A vál toz ta tá sok a
fő épü le tet és az itt ta nu ló kat szin tén
érin tik, hi szen egy na gyobb ka pa ci -
tá sú ka zánt he lyez nek üzem be. A fű -
tés kor sze rű sí tés a fenn tar tó egy ház
tá mo ga tá sá val va ló sul hat meg.

Az in téz mény be – be le ért ve az
óvo dát, az ál ta lá nos is ko lát, a gim ná -
zi u mot, a mű vé sze ti kép zé se ket és a
kol lé gi u mot – mint egy ki lenc száz -
har minc di ák fog jár ni a kö vet ke ző
tan év ben. „Is ko lánk nem a leg na -
gyobb lét szá mú, de min den bi -
zonnyal a leg komp le xebb kép zést
nyúj tó evan gé li kus ok ta tá si in téz -
mény” – büsz kél ke dett Ko larovsz ki
Zol tán. 

Az óvo dai be irat ko zá sok a kö zeli
na pok ban lesz nek, a ve ze tés egy

tisz ta (al só ta go za tos) cso port el in -
dí tá sát ter ve zi. Mi vel ez lesz a bé ké -
si me gye szék hely el ső fe le ke ze ti óvo -
dá ja, in dí tá sát öku me ni kus össze fo -
gás kí sér te. Az evan gé li kus mel lett a
ró mai ka to li kus és a re for má tus egy -
ház köz ség is az is ko la ren del ke zé sé -
re bo csá tot ta azok nak a gye re kek nek
a ne vét, aki ket új szü lött ként 2010-
ben ke resz tel tek, így e csa lá do kat
köz vet le nül tud ta meg szó lí ta ni az
igaz ga tó.

„Meg győ ző dé sem, hogy az óvo dás
és kis is ko lás gye re kek kel va ló fog lal -
ko zás nagy sze rű le he tő sé get hor -
doz a gyü le ke zet épí tés re. Hi szen a
gye re kek, de még fi a tal szü le ik is na -
gyon nyi tot tak er re. Óvo da és al só ta -
go zat mű köd te té se egy ben be fek te -
tés a jö vő be” – szö gez te le Ko la rovsz -
ki Zol tán.

Az is ko la idén szep tem ber el se jén
nagy sza bá sú ün ne pi tan év nyi tón ve -
szi fel Sze be ré nyi Gusz táv Adolf ne -
vét. A 19. szá zad ban élt csa bai evan -
gé li kus püs pök mun kás sá gát a ve ze -
tés a Sze be ré nyi-év ren dez vé nye i vel
sze ret né mi nél több fó ru mon meg -
is mer tet ni nem csak a mai és egy ko -
ri di ák ság gal, ha nem a szé le sebb
egy há zi és vá ro si, sőt me gyei köz vé -
le ménnyel is. 

g SzEg fű Ka ta lin

Alegkomplexebbevangélikusiskola
Sze be ré nyi Gusz táv Adolf ne vét ve szi fel 

az idén húsz éves bé kés csa bai gim ná zi um

Kö zel száz öt ven egy há zi ve ze tő ér ke -
zett Bej rút ba er re a négy nap ra,
hogy el mond has sák vé le mé nyü ket a
tér ség ben tör tént vál to zá sok ról. Eu -
ró pá ból csu pán né há nyan vol tunk a
kon fe ren ci án.

Az el ső két nap ban mint egy het -
ven fel szó la lást hall hat tunk a kö zel-
ke le ti egy há zi ve ze tők től. Min den ki
el akar ta mon da ni a kon fe ren cia
részt ve vő i nek, hogy mit tart fon -
tos nak a Kö zel-Ke le ten. Ál ta lá nos vé -
le mény volt, hogy bár a ke resz tény
egy há zak ki sebb ség ben van nak, ha -
tá suk a tár sa da lom ra meg kér dő je lez -
he tet len. Az egy há zak szá mos is ko -
lát, kór há zat és dia kó ni ai in téz ményt
is mű köd tet nek, me lyek se gít sé gé vel
a tár sa da lom lát ha tó és ta pasz tal ha -
tó ré szé vé vál nak. 

A li ba no ni egy há zak hang sú lyoz -
ták öku me ni kus nyi tott sá gu kat, amely
töb bek kö zött ab ban is meg nyil vá nul,
hogy úr va cso rá juk nyi tott más fe le -
ke ze tek szá má ra is. Ez ta lán egye dül -
ál ló a vi lá gon. Az egyip to mi egy há zak
nagy fej lő dé sen men tek ke resz tül,
hi szen ta valy meg ala kult az Egyip to -
mi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
(EE ÖT), öt tag egy ház zal. A kor -
mány vál tás egy ér tel mű vé tet te szá -
muk ra, hogy ke resz té nyek ként össze
kell fog ni uk, mert csak így tud nak az
isz lám kö zeg ben ér vé nye sül ni. En nek
kö vet kez mé nye ként kö zö sen kér ték
a kor mány tól az egy há zi tör vény
meg vál toz ta tá sát is an nak ér de ké ben,
hogy es kü vő ik Egyip tom ban hi va ta -

lo san el is me rést nyer hes se nek, és ne
a sa ria jog le gyen ér vé nyes pél dá ul vá -
lás ese tén.

A leg ér de ke sebb meg szó la lást a
szír egy há zi ve ze tők től hall hat tuk. El -
mond ták, hogy Szí ri á ban min den
rend ben van. Azt ál lí tot ták, hogy a
nyu ga ti mé dia nem meg fe le lő ké pet ad
a ki ala kult hely zet ről. Ezt a gon do lat -
me ne tet nem csak a nyu ga ti or szá gok -
ból jö vők, ha nem a kö zel-ke le ti or szá -
gok ból ér ke zet tek is fur csál lot ták. 

Sen ki nem ezt vár ta. Azt gon dol -

tuk, hogy kor má nyu kat el íté lik majd
az el nyo má sért, de nem ez tör tént.
Egy em ber ként ál lí tot ták, hogy ők az
em be rek ol da lán áll nak, or szá guk
sza bad és biz ton sá gos. A két szír
püs pök el rab lá sa kap csán annyit
mond tak, hogy ar ról azon cso por tok
te het nek, ame lyek el len sé ges ke dést
kel te nek az em be rek kö zött. 

Ne he zen tud tunk ezek hez a mon -
da tok hoz vi szo nyul ni. Érez tük, hogy
a po li ti kai ha ta lom mi lyen ko moly be -
fo lyás sal bír hat. Ma gam is pró bál tam
sze mé lyes be szél ge té se ket foly tat ni a
szír egy há zi ve ze tők kel, de tö ret le nül
ki tar tot tak ál lás pont juk mel lett.

A kon fe ren cia arab nyel ven folyt,
an gol tol má cso lás sal. A részt ve vők -
nek le he tő sé gük volt há rom perc ben
fel szó lal ni. A ME ÖT fő tit ká ra ként
szót kér tem, és el mond tam, hogy
Ma gyar or szág ha gyo má nyo san jó
kap cso la to kat ápol az arab vi lág gal
(Kö zel-Ke let tel), hi szen ösz tön dí ja -
ink ré vén sok or vos és mér nök ta nult
ha zánk ban. El mond tam, hogy Be c ha -
ra But rosz Rai, a ma ro ni ták an ti ó khi -
ai pát ri ár ká ja Li ba non ból ta valy Bu -
da pest re lá to ga tott, s ez al ka lom mal
egy há zi együtt mű kö dé si meg ál la -
po dást írt alá a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem és a Li ba no ni Kas lik
Szent lé lek Egye tem. 

A lá to ga tás nak ha tá sa volt Li ba non
és Ma gyar or szág po li ti kai kap cso la -
ta i ra is, hi szen Ma gyar or szág mi -
nisz ter el nö ke – szá mos ma gyar üz let -
em ber rel – a gaz da sá gi kap cso la tok

elő se gí té se cél já ból idén
ta vasszal Li ba non ba lá to -
ga tott. Fel szó la lá so mat
ara bul mond tam el, ezt
azért tar tot tam fon tos -
nak, hogy ez ál tal is meg -
erő sít sük a ma gyar or szá -
gi egy há zak ke resz té nyi
szo li da ri tá sát a Kö zel-
Ke le ten élő ke resz tény
test vé rink iránt. El mond -
tam, hogy Bu da pes ten
van nak kopt ke resz té -
nyek is, akik kel jó kap cso -
la tot ápo lunk. 

A ta nács ko zás har ma -
dik és ne gye dik nap ján
fő ként mun ka cso por tok -
ban foly tak a meg be szé lé -
sek. A részt ve vők vá laszt -
hat tak a mun ka cso por tok
kö zül. Ma gam Az öku -
me né le he tő sé gei és ha tá -
rai el ne ve zé sű mun ka -
cso por tot vá lasz tot tam.
A mint egy tíz fős cso port -
ban fel me rült a ve gyes
há zas ság és a kö zös úr va -

cso ra vé tel kér dé se is. Jó volt lát ni azt
a sze re te tet, amellyel ezek ről a nem
egy sze rű teo ló gi ai és gya kor la ti kér dé -
sek ről be szél get tünk. Vé gül a cso -
por tok ve ze tői meg osz tot ták konk lú -
zi ó i kat a kon fe ren cia részt ve vő i vel.

Há lás va gyok Is ten nek, hogy le he -
tő sé gem volt ezen a kon fe ren ci án
részt ven ni. A ta lál ko zás re mé nyé ben
bú csúz tunk el egy más tól.

g Dr. Fischl Vil mos 
evan gé li kus lel kész,

a ME ÖT fő tit ká ra

ÜlésezettaKözel-keleti
EgyházakTanácsa

b Bejrútban,Libanonfővárosábantartottaülésétmájus21.és24.között
azEgyházakVilágtanácsa(EVT)ésaKözel-keletiEgyházakTanácsa
(KKET).AzEVTfőtitkára,dr. Olav Fyk se Tve itmeghívásáralehető-
ségemnyíltaMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)
főtitkárakéntrésztvenniatanácskozáson,egyúttalakelet-közép-eu-
rópaiországokökumenikustanácsaitisképviselve.Jóvoltújraarab
szóthallanom,hiszenLíbiában,Tripolibanjártamáltalánosiskolába,
majdaKuvaitiEgyetemarabszakántanulhattamállamiösztöndíjas-
kéntarabnyelvetésiszlámtörténelmet.

A bejrúti Notre Dame (kolostor)

Újabb két el ső osz tály ban öt ven két gyer mek kez di meg ta nul má nya it szep tem ber ben Bé kés csa bán. A fel vé te len a mos -
ta ni 1/b osz tály ta nu lói.
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b Akiaztgondolja,hogyegyház-
nakésbörtönneknemsokköze
vanegymáshoz,aztéved.Mert-
hogyholmáshol,haneméppa
legnagyobbmélységeketmegjárt
férfiakésnőkközöttvanszükség
a szabadítás örömhírének to-
vábbadására.Avastagfalak,rá-
csok, ajtók és fegyveres őrök
nemgátjaiabűntőlmegroskadt
lélekszabadulásának.Sőt–még
haabszurnak is tűnik– lehet,
hogyösztönzői…

A nyír egy há zi Sza bolcs-Szat már-
Be reg Me gyei Bün te tés-vég re haj tá -
si In té zet ben má jus 22-én Szent lé lek
a bör tön ben cím mel pün kös di öku -
me ni kus is ten tisz te le tet tar tot tak. 

Dro tár Zsolt al ez re des és Lip pai
Csa ba bör tön lel kész kö szön tő sza vai
után Fa bi ny Ta más észa ki ke rü le ti

püs pök ige hir de té sé ben a té koz ló
fiú pél dá za ta alap ján ar ról szólt,
hogy az Atya min dig vár ben nün ket
ha za. A tör té net négy „fel vo ná sa” (el -
sza ka dás, vál ság, ha za té rés, a má sik
fiú) el gon dol ko dás ra kész tet: há nya -
dán ál lunk Is ten nel? Hosszú, akár ha -
ra gos és fáj dal mas el vá lást kö ve tő tá -
vol lét után vissza tér ve sze ret te ink is
tárt ka rok kal vár nak, de Is ten meg -
bo csá tó öle lé se en nél még fon to -
sabb és drá gább. Ő, aki meg bo csát a
meg té rő bű nös nek, azt akar ja, hogy
sza ba don és fel sza ba dul tan él jünk ve -
le és az ő di cső sé gé re.

Az ige hir de tést kö ve tő en Ko csis
Fü löp gö rög ka to li kus me gyés püs -
pök az ima te rem leg újabb li tur gi kus
ele mét, a Pé ter és Pál ikont szen tel -
te meg. Ez al ka lom ból pél da ként be -
szélt a két apos tol ról, akik bár kü lön -
bö ző ek vol tak (tu dós és ha lász), a
Krisz tus-kö ve tés ben egyek le het -
tek. Is ten nek nem szá mít, hon nan

jö vünk, hasz nál ni akar öröm hí ré nek
ter je dé sé ben.

Az is ten tisz te le tet Bo sák Nán dor
ró mai ka to li kus me gyés püs pök – pa -
pi pá lya fu tá sá nak öt ve ne dik év for du -
ló ja al kal má ból – arany mi sés ál dás sal
zár ta.

Az is ten tisz te let után a je len lé vők a
fog va tar tot tak pün kös di ze nés-ver ses
mű so rát te kint het ték meg. A zárt kö -
rű együtt lé ten Dro tár Zsolt el mond ta,
hogy mind a sze mé lyi ál lo mány, mind
pe dig a fog va tar tot tak nagy sze re tet -
tel vár ják az egy há zi al kal ma kat. Saj -
nos azon ban hely szű ke mi att csak
ke ve sen ve het nek részt eze ken – a rész -
vé tel tu laj don kép pen ki vált ság. Ki fe jez -
te há lá ját és örö mét, hogy az egy há zak -
kal gyü möl csö ző kap cso la tot ápol hat -
nak, és hogy az ál ta luk meg szó lal ta tott
evan gé li um sze mel lát ha tó vál to zá -
so kat hoz, el vi sel he tőb bé te szi az in téz -
mény ben töl tött na po kat.
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egy nap – 
csak tisz ta ér té kek ről
„Még két fon tos dol got kell mon da -
nom nek tek” – ez zel a mon dat tal
kezd te nyi tó áhí ta tát Bé la bá csi (Ka lács -
ka Bé la nyu gal ma zott es pe res) má jus
má so dik szom bat ján Ős agár don, ahol
tíz évet szol gált. Pár éve egy sza bad -
té ri evan gé li zá ció tu dó sí tó ja ként azt ír -
ta, hogy Ős agár don min dig tör té nik
va la mi. Ezt ez a nap is iga zol ta. A volt
ba las sa gyar ma ti és kör nyék be li if jú ság -
ból so kan gyűl tünk össze csa lá dos tul.
Ko ráb ban Ba las sa gyar ma ton tar tot -
tunk nosz tal gia ta lál ko zót.

Bé la bá csi sze mé lyi kar ton ján a
hat va nas évek ben azt is fel tün tet ték,
hogy „val lá sos agi tá tor”. Ezt a be jegy -
zést az zal ér te el, hogy ta nul má nyai
so rán és mun ka he lye in ke mény har -
cot foly ta tott hit be li meg győ ző dé sé -
ért. Lel kész ként az egy párt rend szer
ko ri fe u sai már ke vés bé „kós tol gat ták”
őt, és ke vés bé aka dá lyoz ták lel ké szi
mun ká já ban. Így – már es pe res ként
– a nyolc va nas évek má so dik fe lé ben
el in dí tot ta az if jú sá gi kon fe ren ci á kat
és tá bo ro kat a me gyé ben, majd a ki -
lenc ve nes évek ele jén a Nóg rád me -
gyei sza bad té ri evan gé li zá ci ó kat, az
egy ház me gyei fo lyó ira tot, a Bé kes sé -
get, amely az if jú ság ról is tu dó sí tott. 

Mi, az ifi kon fe ren ci á sok – öt ven–
het ven fő – a me gyei evan gé li zá ci ók
rend sze res „sze rep lői”, szol gá lói vol -
tunk. Szol gá la tun kat ké pez te a me gye
gyü le ke ze te i nek meg lá to ga tá sa, az ot -
ta ni ki bő ví tett is ten tisz te le tek meg szer -
ve zé se és meg tar tá sa, ame lye ken csak

az ige hir de tést vé gez te az es pe res.
Kö zü lünk ma már töb ben mint lel ké -
szek, fel ügye lők, pres bi te rek szol gál -
nak egy há zunk ban. 

A kon fe ren ci ák ra ké sőbb a me gyén
és a ha tá ro kon túl ról is ér kez tek fi a -
ta lok. A sza bad té ri evan gé li zá ci ók zá -
ró nap ján a fi a ta lok szü lei is el jöt tek.
Most már azon ban nem a szü lők
hoz nak-visz nek ben nün ket, ha nem
ma gunk jöt tünk össze – töb ben már
gyer me ke ik kel – az or szág kü lön bö -
ző ré sze i ből.

Az egyik fon tos do log – hang zott
a töb bi kö zött Ef 1,20–23 alap ján –,
hogy „az em bert el le het pusz tí ta ni, de
nem le het le győz ni”, amint He ming -
way mond ja. S va ló ban: a bűn zsold -
ja, a ha lál el pusz tít ja az em ber mu lan -
dó ré szét, de az élet vég ső prin cí pi u -
mát nem tud ja le győz ni, így meg sem -
mi sí te ni sem. 

A má sik fon tos do log: a koz mosz -
ban a fel tá ma dott Jé zus nak ada tott
min den ha ta lom. Egye dül ő tud ja a
bűn től, a ha lál tól és az ör dög ha tal má -
tól meg sza ba dí ta ni a min den sé get,
hogy új ra Is ten sze re te té nek har mó ni -
á ja has sa át, és hir des se a min den ség
egy sé gét. „…Krisz tus ban egy be fog lal
min de ne ket…” (Ef 1,10)

A ta lál ko zót kö zös igény hív ta élet -
re is mét, s na gyon vár tuk a na pot, ami -
kor évek múl tán új ra össze jö he tünk
majd nem úgy, mint ré gen. A vi szont -
lá tás örö mé vel alig tud tunk be tel ni, s
kö zös ének lés sel kezd tük a prog ra mot.
Kö zel öt ve nen tud tunk részt ven ni a
ta lál ko zón, eb ből ti zen hét gyer mek.

So kan van nak az egy be gyűl te ken kí -
vül is, akik szí ve sen jöt tek vol na, csak
egyéb el fog lalt sá ga ik, prog ram ja ik mi -
att nem tud tak. Így meg be szél tük,
hogy eze ket az al kal ma kat rend sze res -
sé tesszük, és a jö vő ben más-más
hely szí ne ken ren dez zük meg.

A gyer me kek re Bab ka Zsu zsan na
óvó nő vi gyá zott, il let ve kü lön fé le já -
té kok kal, prog ra mok kal tet te szí ne seb -
bé nap ju kat, míg mi az áhí ta ton vet -
tünk részt. Az ebé det – amely az ős -
agár di asszo nyok, név sze rint Ko czur
Ti bor né, Racs kó Já nos né, Agár di And -
rás né, Tóth And rás né ke ze mun ká ját
di csér te – jó ízű en, vi dám han gu lat ban
fo gyasz tot tuk el, ez úton is meg kö szön -
ve min den se gít sé get. 

Ebéd után min den ki el mond hat ta,
mi tör tént ve le, il let ve kö tet len be szél -
ge té sek is ki ala kul tak. Sok szó esett a
csa lá di élet mel lett a he lyünk ről, sze re -
pünk ről az egy há zunk ban, gyü le ke ze -
tünk ben. Dél után Esz lé nyi Ákos, az ős -
agár di gyü le ke zet lel ké sze is meg tu dott
je len ni kö rünk ben, és kö szön töt te az if -
jú sá got; kö zü lük töb ben is vol tak már
Ős agár don ko ráb ban tá bo roz ni.

A ti zen öt-húsz év vel ez előt ti kon -
fe ren ci á kat vi deo fel vé te lek és fo tók
ki ve tí té sé vel idéz tük vissza, sok-sok
ne ve tés kö ze pet te, ahogy min den ki
fel fe dez te gye rek ko ri ön ma gát a fel -
vé te leken. Az együtt töl tött órák na -
gyon gyor san el re pül tek.

Aho gyan kezd tük a na pot, áhí tat -
tal is fe jez tük be, mint egy ke re tet ad -
va en nek a szép al ka lom nak. A zá ró -
áhí ta ton Kő sze ghy Mik lós Dán 9,18–
19 alap ján hir det te az igét, majd az Úr
szent va cso rá já ban ré sze sül tünk.

Ez a ta lál ko zó is azt iga zol ja, hogy
az egy ház él, és a fel nőt té vá ló fi a ta -
lok to vább ad ják a hi tü ket gyer me ke -
ik nek. Fon tos üze ne tet hor doz fo gyó
gyü le ke ze te ink szá má ra: ha jó a ve -
tés és a gon do zás, ak kor a nö ve ke dést
és a gyü möl csöt meg ad ja az Is ten.

PEt rás né Kár dá si Ad ri Enn
(Budapest)
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a ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház 
stra té gi ai mun ka cso port já nak pá lyá za ta 

gyü le ke ze ti stra té gi ák el ké szí té sé re
A pá lyá zat cél ja, hogy a Lát ha tó an evan gé li kus – A Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház stra té gi ai pri o ri tá sai 2012–2017 cí mű do ku men tum ra épít -
ve gyü le ke ze ti szin ten is el mé lyül jön a stra té gi ai gon dol ko dás és ter ve zés.

A pá lyá za tot – mely nek tar tal maz nia kell az ope ra tív ter ve zést is – leg -
alább 6–8 ol dal (kö rül be lül 12 ezer ka rak ter) ter je de lem ben kell el ké szí -
te ni. A pá lyá za to kat a strategia@lu the ran.hu cím re kell be kül de ni  2013.
au gusz tus 15-ig, ered mény hir de tés szep tem ber 15-én vár ha tó.

I. díj: 100 ezer Ft; II. díj: 60 ezer Ft; III. díj: 40 ezer Ft. (A pá lya dí jak
net tó össze get je len te nek.) 

A stra té gi ai mun ka cso port és az ál ta la be vont szak ér tők min den be -
ér ke zett pá lyá zat ról rö vid ér té ke lést ké szí te nek, ez zel is se gít ve a to váb -
bi gon dol ko dást és ter ve zést.

A pá lyá zat ról to váb bi tá jé koz ta tás kér he tő: Joób Má té tól (tel.: 20/824-
2027, e-mail: ma te.jo ob@lu the ran.hu). A stra té gi ai hon lap cí me:
http://strategia.lu the ran.hu/.

meg hí vó
Or szá gos fér fi misszi ói nap lesz jú ni us 22-én, szom ba ton a Ke len föl di Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ter me i ben (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.). 

prog ram
9.30: Gyü le ke zés, ének lés
10.00: Nyi tó áhí tat – Ba li cza Iván
10.30: Elő adás – Tu bán Jó zsef: Kor sze rű hit val lá sos ság, hit val ló kor sze -
rű ség
11.30: Elő adás – La borczi Pál: Nem pisz kos pénz ügye ink, avagy a bib li -
kus gaz dál ko dás alap jai
12.30: Ebéd
13.00: Ügyes sé gi ve tél ke dő
13.30: Elő adás – Jo hann Gyu la: Men tá lis és lel ki prob lé mák meg ol dá sa
a fér fi ak éle té ben 
14.30: Be szá mo lók a fér fi kö rök éle té ből
15.00: Ak tu á lis té mák – Ko há ry Fe renc
15.30: Zá ró áhí tat – Sze ve ré nyi Já nos

Je lent kez ni le het Ko há ry Fe renc fér fi misszi ói re fe rens nél e-mail ben a fe -
renc.ko hary@lu the ran.hu cí men, a 96/360-013-as ve ze té kes vagy a
20/824-7122-es egy há zi mo bil szá mon jú ni us 20-ig.
Min den kit sze re tet tel vá runk!

egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ja
A női misszi ói szol gá lat „…de leg na gyobb a sze re tet” cím mel idén is mét
meg ren de zi az egye dül ál ló szü lők és gyer me ke ik kon fe ren ci á ját a rév fü -
lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban jú li us 22–28. kö zött.

Az el múlt esz ten dők gya kor la tá nak meg fe le lő en dél előt tön ként te ma -
ti kus mun ka fo lyik kor osz tá lyos cso por tok ban. A dél utá nok sza ba dok,
al kal mat te remt ve ar ra, hogy a szü lők nyu godt kö rül mé nyek közt le hes -
se nek együtt gyer me ke ik kel. Es tén ként – az áhí tat után – kö zös kre a -
tív prog ra mok vár ják a részt ve vő ket. 

A rész vé te li díj fel nőt tek nek 25 000 Ft. Sok sze re tet tel vár juk a je lent -
ke zé se ket jú ni us 25-ig a kö vet ke ző cím re: MEE Női Misszi ói Szol gá lat, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24. vagy a mar ta.pin ter@lu the ran.hu e-mail cím re. Tel.:
20/824-2791.

eB Be-est
Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) és a Ma gyar or szá gi Lu -
ther Szö vet ség kö zö sen ren de zett so ro za tá nak cí me: Ol vas suk együtt Lu -
thert! A már ci u si hó esés mi att el ma radt al ka lom jú ni us 13-án, csü tör tö kön
17 óra kor kez dő dik az or szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.). Mi az evan gé li um? cím mel Isó Do rottya tart elő adást.

84. ün ne pi könyv hét és 12. gyer mek könyv na pok
A Lu ther Ki adó sze re tet tel és ked vez mé -
nyek kel vár min den kit a 84. ün ne pi könyv -
hé ten és a 12. gyer mek könyv na po kon jú -
ni us 6–10. kö zött a bu da pes ti Vö rös mar -
ty té ren – a Kál vin Ki adó val és a Ma gyar
Bib lia tár su lat tal kö zös 85-ös stan don.

Az el múlt évek ben nagy si kert ara tott
köny vek éj sza ká ja ren dez vényt idén is
meg tart ják. A prog ram 18.30-kor a Sebő-
együt tes kon cert jé vel in dul, 19.30-kor az
Így ját szunk mi! cí mű ese ménnyel foly ta -
tó dik, me lyen Vá mos Mik lós mű sor ve ze -
té sé vel fel lép Bar na Im re, Bor nay Ti bor, Bródy Já nos, Gre csó Krisz ti án,
Háy Já nos. A könyv he ti ut ca bál 20.30-kor kez dő dik, Ge ren dás Pé ter együt -
te se szol gál tat ja a ze nét a tánc hoz.

evan gé li kus ma ga zin a ma gyar te le ví zi ó ban
Jú ni us 2-án, va sár nap az M1-en 10.55-től Evan gé li kus ma ga zint lát ha tunk.
Az adás ban be szá mo lunk a ka zinc bar ci kai misszi ói nap ról és a Sár vá ron
meg tar tott va si há la adó nap ról is. Az adást a Du na World csa tor nán jú -
ni us 5-én, szer dán 15.25-kor meg is mét lik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

Zöld ága zás mag ló don is
Ér dek lő dés sel ol vas tuk az Evan gé li -
kus Élet má jus 26-i szá má nak 6. ol -
da lán a men dei gyü le ke zet pün kös -
di temp lom dí szí té sé ről szó ló tu dó sí -
tá su kat. A hír utol só, zá ró jel be
tett mon da ta így hang zik: „Ez az ősi
tra dí ció ál lí tó lag a kö ze li Mag lód
evan gé li kus gyü le ke ze té ben is él.”

Ez a ré gi ün ne pi gya kor lat nem ál -
lí tó lag, ha nem va ló sá go san ve lünk
élő ha gyo mány. A pün kös di temp -
lom dí szí tés szo ká sa Mag ló don nem
Men de-mon da! Idő sebb asszony -
test vé rek is em lé kez nek er re a pün -
kösd höz kap cso ló dó né pi val lási
gya kor lat ra. El mon dá suk és út mu -
ta tá suk alap ján – még 1999-ben – a
mag ló di evan gé li ku sok, a he lyi szlo -
vák kö zös ség és több ci vil szer ve zet
tag jai fel ele ve ní tet ték a múlt szá zad
má so dik fe lé ben meg szűnt pün kös -
di zöld ága zás szo ká sát. 

En nek lé nye ge, hogy pün kösd
szom bat já nak reg ge lén a gyü le ke zet
fér fi tag jai to po lya fa ága kat gyűj te nek
a ha tár ban, és be vi szik őket a temp -
lom ba. A gyü le ke zet asszo nyai és a
Mag ló di Nő klub tag jai eze ket a zöld

nyár fa ága kat fel dí szí tik hím zett kesz -
ke nők kel, szí nes sza la gok kal. A szé pen
hím zett és mo nog ram mal el lá tott
ken dő ket er re az al ka lom ra ké szí tet -
ték az asszo nyok már nem ze dé kek kel

ez előtt is. A be já ra tot, a pa do kat, a kar -
zat mell véd jét, a szó szé ket szí nes vi -

rá gok kal, el ső sor ban pi ros szeg fű vel,
pün kös di ró zsá val dí szí tik fel.

Pün kösd va sár nap dél előtt jén töb -
ben a szép mag ló di nép vi se le tet ma -
guk ra ölt ve jön nek fel az is ten tisz te let -

re. A temp lom ban fel csen dül a gyü -
le ke zet pün kös di temp lom dí szí tést
fel idé ző éne ke: „Száll jon há la ének, /
Mert itt a Szent lé lek! / Tárj aj tót, ka -
put! / Lé gyen száz vi rág gal, / Zsen -
dü lő fa ág gal / Ékes most az út!”

A mag ló di evan gé li kus gyü le ke zet
pün kös di temp lom dí szí tő szo ká sá ról
bő veb ben a Nép raj zi Mú ze um mun -
ka tár sa, Ja kab Ilo na 1952-ben vég zett
gyűj tést. Írá sa a Nép raj zi Mú ze um
Adat tá rá ban ol vas ha tó. Idén pe dig a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Böl -
csé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont
Nép rajz tu do má nyi In té ze té nek mun -
ka tár sa, Ian cu La u ra járt Mag ló don
adat gyűj tés cél já ból, és do ku men tál -
ta a gya kor la tot.

Re mény sé günk sze rint so ká ig
ve lünk élő, a gyü le ke zet éle tét is
meg újí tó ha gyo mány ma rad a pün -
kös di temp lom dí szí tés Mag ló don.

Kér gEs Lász ló fel ügye lő, 
al pol gár mes ter (Mag lód)

pün kösd a dió fa alatt
Len ge de zett pün kösd má so dik ün ne -
pén Baj nán a szél, ami kor az Esz ter -
go mi Evan gé li kus Egy ház köz ség gyü -
le ke ze ti na pot tar tott fel ügye lő urunk
há zá nak ud va rán. Pün kös di Lé lek re
vágy tunk. Ar ra a Lé lek re, amely to bo -
roz za né pét. Ar ra a Lé lek re, amely egy -
más test vé re i vé tesz Krisz tus ban. Ar -
ra Lé lek re, amely nek mun ká ja meg -
aján dé ko zot tá tesz ben nün ket Is ten ke -
gyel mé ben, sok fé le aján dé ká ban.

Már már ci us ban ki tűz tük a dá tu -

mot, hogy mind annyi an együtt le hes -
sünk, és en nek ered mé nye ként a gyü -
le ke zet va ló ban együtt volt. Szí nes,
sok ré tű prog ram várt ránk. Pün kösd
kap csán az éb re dés volt a té mánk. Só -
vá rog juk, hogy Urunk Esz ter gom -
ban és kör nyé kén fris sít se meg né pét,
újít sa meg gyü le ke ze tün ket.

Egy test vé rünk bi zony ság té te lét
hal lot tuk, aki most tud ta meg, mi ért
ka pott egy év vel ez előtt egy Spur -
geon-köny vet, és a ta pasz ta la ta it
össze gez te szá munk ra. Négy hó nap -

nyi ke mény ke reszt hor do zá sá ról és
ak tív imád ko zó éle té ről tud tunk meg
epi zó do kat.

A Lé lek mun ká ja ez. Össze gyűjt
ben nün ket. Nagy ál dás, ha egy ház,
egy csa lád egy egész gyü le ke ze tet be -
fo gad. A ben nünk – és per sze Kal -
már Zol tán fel ügye lőnk ben és fe le -
sé gé ben – mun kál ko dó Szent lé lek
tet te ezt. Ne ki le gyen há la, di cső ség
az Atyá val és a Fi ú val együtt!

Kli mEnt né FE rEn czy And rEa
(Esz ter gom)

EVÉL&LEVÉL&LEVÉL&LEVÉL
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Jé zus Krisz tus mond ja: „Aki ti te ket
hall gat, en gem hall gat, és aki ti te ket
el uta sít, en gem uta sít el.” (Lk 10,16a)

Szent há rom ság ün ne pe után az 1. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i ben
Is ten hív min ket – fi gyel jünk az ő hí -
vó sza vá ra! „Vi gyáz za tok, hogy el ne uta sít sá tok azt, aki szól!” (Zsid 12,25) „Ál -
dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty ja, aki meg ál dott min ket min den
lel ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) „Min den hű ke resz tyén csak Krisz tus -
ban bíz zék, mert tud ja, hogy Krisz tus né ki örök ol tal ma.” (GyLK 700) A név -
te len gaz dag em ber úgy zár ta ki ma gát az örök lét ün ne pi va cso rá já ból, hogy
nem tért meg e föl dön. „Volt egy Lá zár ne vű kol dus is, aki ott fe küdt a gaz dag
előtt, fe ké lyek kel te le, és azt kí ván ta, hogy bár csak jól lak hat na a gaz dag asz ta -
lá ról le hul ló mor zsák kal; de…” – azt sem ka pott! És az örök gyöt re lem he lyé -
ről kér te Áb ra há mot a gaz dag a test vé re i ért; de mi ként ő is: „Ha Mó zes re és a
pró fé ták ra nem hall gat nak, az sem győ zi meg őket, ha va la ki fel tá mad a ha -
lot tak kö zül.” (Lk 16,20–21.31) Mi így is mer jük őt: „Is ten sze re tet…” Ám – mi -
ként a gaz dag – aki hit ből fa ka dó cse le ke de tek kel „nem sze re ti a test vé rét, akit
lát, nem sze ret he ti Is tent, akit nem lát”. A ket tős nagy pa ran cso la tot a sze re tet
apos to la így összeg zi: „…aki sze re ti Is tent, sze res se a test vé rét is.” (1Jn 4,16b.20.21)
Dr. Lu ther sze rint: „Is ten min de nek fe lett va ló sze re te te az, hogy sze rel mes Fi -
át is ér ted ad ta, az evan gé li um mal ha za visz, és min den nyo mo rú ság ból ki ment.
Te het ne-e ő ér ted en nél töb bet?” Jé zus misszi ós mun ká ra küld te ki ma ga előtt
ta nít vá nya it: „Gyó gyít sá tok az ott lé vő be te ge ket, és mond já tok ne kik: El kö ze -
lí tett az Is ten or szá ga.” S a he ti igénk sze rint ő azo no sít ja ma gát ve lünk, s Aty -
já val is: „…és aki en gem el uta sít, az azt uta sít ja el, aki el kül dött en gem.” (Lk
10,9.16b) Jó ják im ki rály el uta sí tot ta Is ten sza vát, sőt el éget te a te ker cset, mely -
re Je re mi ás le írat ta Bárúk kal az Úr is ten üze ne tét: „…ha meg tér nek a rossz út -
ról, én meg bo csá tom bű nü ket és vét kü ket.” A pró fé ta új ból le dik tál ta Is ten igé -
it, és azok be is tel je sed tek! (Jer 36,3; lásd 31) Pál nyíl tan, tisz tán s in gyen hir -
det te a gyü le ke ze tek ben Is ten evan gé li u mát: „…kér ve kér tünk ti te ket: él je tek az
Is ten hez mél tó mó don, aki az ő or szá gá ba és di cső sé gé be hív ti te ket” – ma is.
(1Thessz 2,12) Jé zus hív ta Pé tert: „Kö vess en gem!” S a lel ki pász to ri al kal mas sá -
gi vizs gán há rom szor fel tett – „Sze retsz-e en gem?” – kér dés re adott „jó” vá lasz
után el nyer te Krisz tus nyá já nak őr zé sé re s le gel te té sé re szó ló meg bí za tá sát. (Jn
21,15–19) Az egy ház fe je az Úr Jé zus: „Én pe dig olyan va gyok kö zöt te tek, mint
aki szol gál.” (Lk 22,27) S mi vel „a ta nít vány nem fel jebb va ló a mes te ré nél” (Mt
10,24), „aki ve zet, olyan le gyen, mint aki szol gál” (Lk 22,26). Pál fog sá ga „az evan -
gé li um ter je dé sét szol gál ja”, mert so kan eb ből „bi zal mat me rít ve fé le lem nél kül,
bát ran szól ják Is ten igé jét. (…) Krisz tust hir de tik…” (Fil 1,12.14.18) Kér(het)jük:
„Vér tezd fel szol gá i dat: / Ró lad bát ran szól ja nak!” (EÉ 265,5) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTRAVALÓ

a 2013. évi misszi ói pá lyá zat nyer te sei
Össze sen 88 pá lyá zat ér ke zett, a pá lyá zók 6 427 000 Ft-ot igé nyel tek. A szét oszt ha -
tó összeg 3 200 000 Ft volt.

Amb róz fal va–Csa nád al ber ti–Pit va ros 40 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Ba kony szent -
lász ló 35 000 Ft (csa lá di misszi ói nap); Ba kony ta má si 35 000 Ft (hat pres bi té ri um és
csa lád ja ik ta lál ko zó ja); Ba la ton bog lár 70 000 Ft (strand misszió); Bács-Kis kun Egy -
ház me gye 60 000 Ft (me gyei misszi ói sport nap); Bo ba 40 000 Ft (gyü le ke ze ti nap);
Bőny 40 000 Ft (fa lu misszi ói al ka lom); Bu da fok 40 000 Ft (kö zös ség épí tő ki rán du -
lás); Bp.-An gyal föld 30 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Bp.-Bu da vár 60 000 Ft (evan gé -
li kus fesz ti vál); Bp.-Csil lag hegy 40 000 Ft (bib li o dráma-tá bor); Bp.-Fa sor 40 000 Ft
(gyü le ke ze ti nap); Bp.-Fe renc vá ros 50 000 Ft (lel ki pász to ri kör le vél); Bp.-Kő bá nya 50 000
Ft (gyü le ke ze ti hír le vél); Bp.-Pest szent lő rinc 60 000 Ft (gyü le ke ze ti misszi ói nap); Bp.-
Rá kos ke reszt úr 30 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Bük 30 000 Ft (csa lá di evan gé li zá ci ós
na pok); Ceg léd 50 000 Ft („Együtt” – gyü le ke ze tek nyílt nap ja); Cell dö mölk–Al só -
ság 40 000 Ft (gyü le ke zet épí tő nap); Csik vánd 50 000 Ft (gyü le ke ze tek ta lál ko zó ja);
Csor vás 50 000 Ft (ProCh rist); Csö mör 30 000 Ft (gyü le ke ze ti csen des hét vé ge); Du -
na ke szi 30 000 Ft („Evan gé li ku sok va gyunk” ki ad vány); Du na új vá ros 40 000 Ft (csa -
lá di misszi ói hét vé ge); Esz ter gom 30 000 Ft (gyü le ke ze ti misszi ói nap); Fel ső pe tény
40 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Ge ren dás 40 000 Ft (re for má ci ói misszi ói nap); Győr -
új arát 50 000 Ft (misszi ói nap); Győr-Mo so ni Egy ház me gye 40 000 Ft (misszi ói nap);
Gy őrs ág 40 000 Ft (gyü le ke ze ti nap); Gyu la 20 000 Ft (új ság, ka rá cso nyi mel lék let);
Hat van 50 000 Ft (misszi ói nap); Hód me ző vá sár hely 40 000 Ft (há la adó csa lá di nap);
Ka pos vár 40 000 Ft (Ars Sac ra fesz ti vál); Kecs ke mét 20 000 Ft (há za sul tak utó ta lál -
ko zó ja); Ke me nes hő gyész 40 000 Ft (misszi ói csa lá di nap); Két bo dony 40 000 Ft (gyü -
le ke ze ti misszi ói hét vé ge); Kis apos tag 30 000 Ft (misszi ói nap); Kő vá gó örs 40 000 Ft
(ad ven ti al kal mak); Lé bény 20 000 Ft (hit mé lyí tő al kal mak); Luc fal va 40 000 Ft (uta -
zás evan gé li zá ci ós al kal mak ra); Mag lód 40 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Me ző be rény
40 000 Ft (gyü le ke ze ti csa lá di nap); Mis kolc, Hu nya di u. 40 000 Ft (gyü le ke ze ti csen -
des nap); Mo nor 40 000 Ft (tan év kez dő csa lá di na pok); Mó ric hi da 40 000 Ft (fa lu -
misszió); Nagy bán he gyes 30 000 Ft (misszi ói es te); Nagy szé nás 40 000 Ft (evan gé -
li kus ta lál ko zó); Nyír te lek-Fi la del fia 80 000 Ft (mo ti vá ci ós hét vé ge); Ózd 40 000 Ft
(gyü le ke ze ti nap); Őri ma gya rósd 40 000 Ft (gyü le ke ze ti nap – kon fir man dus ta lál -
ko zó); Pá pa 40 000 Ft (kö zös sé gi nap); Pécs 40 000 Ft (gyü le ke ze ti misszi ói hét vé -
ge); Pi lis csa ba 40 000 Ft (év kez dő gyü le ke ze ti nap); Pusz ta föld vár 50 000 Ft (nyi tott
temp lom éj sza ká ja); Pusz ta szent lász ló 20 000 Ft (gyü le ke zet lá to ga tás); Put nok
20 000 Ft (gyü le ke ze ti ki rán du lás); Rép ce lak, Vek ker 40 000 Ft (öku me ni kus
misszió); Sár bo gárd 80 000 Ft (csa lá di misszi ói nap); Sár szent lő rinc 60 000 Ft (ci gány -
misszi ói nap); Sár vár 30 000 Ft („Nyi tott ka puk” a folk lór fesz ti vá lon); Si ká tor
20 000 Ft (fi a tal szü lők csa lá di nap ja); Sze ged 30 000 Ft (csa lá di misszi ói nap); Szen -
te tor nya 50 000 Ft (misszi ói nap, ci gá nyok nak is); Szent gott hárd 30 000 Ft (gyü le -
ke ze ti nap); Szol nok 50 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Szom bat hely 50 000 Ft (nyu ga ti ke -
rü le ti fér fi kör-ta lál ko zó); Tab 40 000 Ft (prog ram so ro zat: fa li nap tár el ké szí té se); Te -
lek ge ren dás 30 000 Ft (csa lá di nap); Tényő 40 000 Ft (misszi ói nap); Tés 50 000 Ft
(csa lá di nap); To kaj 40 000 Ft (me gyei csen des nap); Tor das–Gyú ró 40 000 Ft (társ -
gyü le ke ze ti misszi ói na pok); Va dos fa 30 000 Ft (gyü le ke ze ti új ság); Va si Egy ház me -
gye 80 000 Ft (me gyei misszi ói nap); Vár pa lo ta 40 000 Ft (Alp ha-kur zus); Veszp rém
40 000 Ft (csa lá di misszi ói nap); Veszp ré mi Egy ház me gye 40 000 Ft (misszi ói nap);
Za la ist vánd–Za la szent grót 30 000 Ft (fi a tal szü lők misszi ó ja – „Kul túr ti vor nya”).

Ifj. Vic tor Já nos Jé zus ön arc ké pei cí mű
köny ve (ki ad ta a Lo ránt ffy Zsu zsan -
na Egye sü let 1915-ben) kü lö nös ha tás -
sal volt rám, ami kor sú lyos be te gen ol -
vas tam a Jé zus or vo si sze mé lyi sé gé -
ről szó ló fe je ze tet. Jé zus úgy gyó gyí -
tott, hogy nem tett kü lönb sé get test
és lé lek kö zött. El len sé ge volt min den
rom lás nak. Vé get ve tett min den fáj -
da lom nak, akár kül ső seb okoz ta azt,
akár va la mi mély bel ső lel ki kór ból
szár ma zott. Hang sú lyoz ta: „Nem az
egész sé ge sek nek van szük sé gük or vos -
ra, ha nem a be te gek nek; nem azért jöt -
tem, hogy iga za kat hív jak, ha nem
hogy bű nö sö ket.” (Mk 2,17)

Mi el akar juk fe lej te ni, hogy ba jok
is van nak a vi lá gon! Jé zus vi szont azt
mond ja: „Jöj je tek én hoz zám mind -
nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg
vagy tok ter hel ve…” (Mt 11,28) 

Ami kor tíz éve sen a lé vai kór ház ban
negy ven egy fo kos láz zal az éle te mért
küz döt tek az or vo sok, az ár va ház ban
ta nult Hal le lu ja-ének so rai ju tot tak
eszem be: „Az ál dott or vos kö ze leg, /
A drá ga fő pap, Jé zus; / Sza va szí vünk
eny hí ti meg, / Egyet len üd vünk Jé zus.
(…) Ki min den vét ket meg bo csát / S
bű nünk el tör li, Jé zus, / Meg nyit ja a
menny aj ta ját, / S ve zé rel min ket Jé -
zus. (…) Ti gyer me kek, ki csik, na gyok,
/ Ti é tek is a Jé zus, / Csak út ja in ha lad -
ja tok, / És vé le tek lesz a Jé zus.” Meg -
gyó gyul tam. Imád koz va ad tam há lát
gyó gyu lá so mért.

Jé zus min den be teg tes ti-lel ki fáj -
dal mát át érez te. Ta nít vá nyai meg fi -
gyel ték őt gyó gyí tás köz ben, és ezt je -
gyez ték fel ró la: „Kö nyö rü le tes ség re in -
du la raj tuk…” (Mt 9,36; Ká ro li-for dí -
tás); „Meg szá ná őket…” (Mt 9,36).
Min dig gyó gyí ta ni akar ta a be te ge ket,
de nem csak tes ti leg, ha nem lel ki leg is.
És ez utób bi volt ná la a fon to sabb.

Sok szor ta pasz tal tam meg én is,
hogy lel ki gyó gyu lá som után be kö vet -
ke zett a tes ti gyó gyu lá som is. A ka pott
lel ki erő min dig gyó gyí tó ha tá sú volt.

Jé zus nagy mes te re volt a be teg ség
di ag nosz ti zá lá sá nak. Is te ni is me ret -
tel és biz tos kéz zel ta pin tott rá az iga -
zi be teg ség re. Ezt pél dák so ka sá ga iga -
zol ja: a gu ta ütött ről szó ló tör té net ben
azon nal meg lát ta a be teg bé na sá gá nál
na gyobb bajt, mert az volt el ső sza va,
amit sen ki sem várt: „Bíz zál, fi am!

Meg bo csát tat tak bű ne id!” (Mt 9,2)
A gaz dag if jú ese té ben is, aki ke vés -
sé is mer te ön ma gát, azon nal meg ál -
la pít ja a bajt: „Még egy fo gyat ko zás van
ben ned: add el min den va gyo no dat,
oszd szét a sze gé nyek nek…” (Lk 18,22) 

Én is több ször meg ta pasz tal tam,
hogy be teg sé gem ben is mer tem meg
iga zán bű ne i met, és a bűn bá nat
könnye it Jé zus tö röl te le meg bo csá -
tó sze re te té vel.

Gyen géd ta pin tat jel le mez te őt,
amellyel a be teg em be ri éle tet a le he -
tő leg ki sebb fáj da lom árán akar ta el -
ve zet ni a gyó gyu lás ra. Ke ze egy szer -
re su gár zott erőt és gyön géd sé get.
Akik na gyon mély re zu han tak bű ne -
ik ben, s akik ről má sok már le mond -
tak, Jé zus azo kat sem hagy ta ma -
guk ra. Kí mél te őket min den szük ség -
te len fáj da lom tól: a bűn bá nó könnye -

i vel Jé zus lá ba it áz ta tó bű nös asszonyt
meg véd te, és meg szé gye ní tet te el -
len sé ge it: „Aki kö zü le tek nem bű nös,
az ves se rá az el ső kö vet!” (Jn 8,7) Akit
má sok ki ta gad tak, azt ő vé del mé be fo -
gad ta, és a be teg meg ta lál ta a gyó gyu -
lá sát. Meg ke se re dett, két ség be esett ál -
la po tá ból ma gá hoz té rí tet te a be teg
lel ket: „Hol van nak a vád ló id? (…) Én
sem ítél lek el té ged, eredj el, és töb bé
ne vét kez zél!”(Jn 8,10.11) 

De meg ta lál juk Jé zus ban – mint
min den nagy or vos ban – a kí mé let -
len sé get is, ha a szük ség úgy kí ván ja.
A cél a gyó gyí tás, az élet meg men té -
se. Lát szó lag ke gyet len ope rá ci ók nak
ve tet te alá egyes ta nít vá nya it. „Va la -
ki az eke szar vá ra ve ti ke zét, és hát -
ra te kint, nem al kal mas az Is ten or -
szá gá ra.” (Lk 9,62; Ká ro li-for dí tás)
„Aki in kább sze re ti aty ját és any ját,
hogy nem en ge met, nem mél tó én hoz -

zám…”( Mt 10,34) A bű nös szo kást
igye ke zett kö nyör te len ala pos ság -
gal ki ir ta ni, akár hogy fájt is be te gé -
nek. „Ha a te jobb sze med meg bot rán -
koz tat té ged, vájd ki azt, és vesd el
ma gad tól, sem hogy egész tes ted a
gye hen ná ra vet tes sék…”(Mt 5,29–30)

Jé zus tü rel mes volt. Az iga zi or vos,
ha a be teg ség ma ka csul vissza tér, még
szí vó sab ban har col el le ne. Jé zus ta -
nít vá nya i nál is vol tak ilyen kró ni kus
be teg sé gek (a szen ve dést mint a vi -
lág meg vál tá sá nak mód ját se hogy
sem tud ták meg ér te ni).

Fel tét len bi zal mat éb resz tett ma ga
iránt. A gyó gyu lás ban bí zó lel kü let
már fél gyó gyu lás. Sen ki nek sem volt
e föl dön olyan ha tal ma ar ra, hogy fel -
tét len bi zal mat éb resszen ma ga iránt,
mint Jé zus nak. Ami kor be te gek jöt tek
hoz zá, elő ző leg meg kér dez te: „Hi -
szi tek-e, hogy én ezt meg cse le ked he -
tem?” (Mt 9,28) A gyó gyu lást e sza vak -
kal köz ve tí tet te: „Le gyen né ked a te hi -
ted sze rint.” (Mt 9,29) A tá vo zó be teg -
nek bú csú zó ul ezt mond ta: „A te hi -
ted meg tar tott té ged. Eredj el bé ké vel.”
(Lk 8,48) Jé zus gyö nyör kö dött is eb -
ben a bi za lom ban: „Bi zony mon dom
nék tek, sen ki ben sem ta lál tam ilyen
nagy hi tet Iz rá el ben.” (Mt 8,10)
„Asszony, nagy a te hi ted, le gyen úgy,
amint kí vá nod!” (Mt 15,28)

Előt te nem volt gyó gyít ha tat lan
be teg. Az agyon haj szolt lel kek bi za -
lom mal jöt tek hoz zá. Az, aki előt te
már „sok or vos tól so kat szen ve dett, és
min den va gyo nát el köl töt te, és sem mit
sem ja vult, sőt in kább rosszab bul lett”
(Mt 9,21), új bi za lom ra éb redt: „Ha
csak ru há ját il le tem is, meg gyó gyu lok.”

Tel jes hit tel bi zo nyí tom: Jé zus raj -
tunk is el tud ja vé gez ni ezt a cso dát!
Csak is mer jük meg őt mint or vost.
Ha van nak pa na sza ink, fáj dal ma -
ink, sé rel me ink, gyön ge sé ge ink, bű -
ne ink, ne nyu god junk be le ab ba,
hogy ezek kel együtt kell él nünk, le -
mond va a gyó gyu lás ról.

Vi gyük oda min den ba jun kat Jé zus -
hoz, mert ő azt kér de zi: „Akarsz-e meg -
gyó gyul ni?” (Jn 5,6) Légy biz tos ab ban,
hogy ő elég lesz tes ti-lel ki gyó gyu lá sod -
hoz. Én hoz zá for dul tam, és min dig
meg gyó gyí tott. Ve led is meg te szi, ha
bi za lom mal ke re sed meg őt!

g SzEn czi Lász ló

Jézusamigyógyítónk

„Is ten nem hagy ta ma gát bi zony ság
nél kül, mert jó te vő tök volt, a menny -
ből esőt adott nek tek és ter mést ho zó
idő ket; bő ven adott nek tek ele delt és
szív bé li örö möt.” (Ap Csel 14,17)

„Van Is ten!” – mond ta an nak ide -
jén jó né hány kö zép is ko lás osz tály tár -
sam, ami kor meg úsz ta a fe le lést. De
hát en nek a föl ki ál tás nak van kö ze Is -
ten hez? Alig ha. Mint ami kor va la ki így
szól: „Hál ’ Is ten nek nem esett ba jom.”
Egész mást je len te ne így: „Há lát adok
az Úr nak, hogy nem esett ba jom.”
Mert az utób bi azt mu tat ja, hogy be -
le gon dolt a mon dat tar tal má ba, és ko -
mo lyan vet te, hogy Is ten volt az, aki
meg se gí tet te. 

Hány szor mond juk ki könnyel mű -
en vagy ér te lem nél kül Is ten ne vét!
Nem ítél jük el az ilyen em be re ket,
csak sze ret nénk to vább ve zet ni őket in -
nen, az út le ges leg ele jé ről. Mert a mai,
tel je sen ön ző és is ten te len vi lág ban már
az is nagy do log, hogy va la ki nek a mon -
dá sa i ban, szo ká sa i ban ott van Is ten.

Mert: „Itt az Is ten köz tünk!” (EÉ
280) Csak nem „szent a je len lé te”, és
nem „hó do lat tal hul lunk térd re” előt -
te. A mos ta ni igénk eb ben esz mél tet.
Hogy van Is ten, és van Is te nünk.

Ke res sük az „is ten bi zo nyí té ko -
kat”: mi ből tud juk, hogy ő lé te zik?

Elő ször is ab ból, hogy gon dos ko -
dik ró lunk a ter mé szet ben. A Nap, az
égi tes tek já rá sa olyan össze han golt,
hogy az nem le het vé let len. A Föld
„gyom rá ba” be le rej tet te a tü ze lő -
anya got és az ipar alap anya ga it, a fel -
szín kész „élés kam ra” a vi lág összes
élő lé nye szá má ra. Az élő lé nyek, az
élet rend sze re, az em be ri test, a gyö -
nyö rű tá jak, a ter mést meg ön tö ző, az
ut cá kat, há za kat, fá kat meg tisz tí tó
eső is ró la be szél.

Az Úr nagy al ko tá sai kö zött, aján -
dé ka i ban ré sze sed ve élünk és já runk.
Jó sá ga kö rül vesz ben nün ket. Hogy -
ne tel ne meg ámu lat tal a szí vünk:
„Nagy Is te nem, ha né zem e vi lá got,
/ Me lyet te rem tett szent »le gyen« sza -
vad, / Ha itt a föl dön mil lió lényt lá -
tok, / Ki ket igaz gatsz s táp lálsz egy -
ma gad, / Szí vem fe léd uj jong öröm -
te le: / Mily nagy vagy te, mily nagy
vagy te!” (Hal le lu ja 145)

Az tán ab ból tud juk, hogy ő lé te zik,
hogy meg hall gat ja imád sá ga in kat.
Van, hogy a nem hí vőt, a ké tel ke dőt is
meg hall gat ja, mert ez zel is azt sze ret -
né el ér ni, hogy ész re ve gye őt. De van,
hogy a hí vő is úgy ér zi, hogy nem hall -
gat ja meg Is ten, mert nem tel je se dik
ké ré se. Pe dig ta lán rosszat kért, és az
Úr ne met mon dott, vagy pe dig vár nia

kell. Ta nul juk meg, amit még az ét te -
rem be me nő em ber is tud: ha le ad tam
a ren de lést a pin cér nek, nyu god tan
vár ha tok. Szá mon van tart va a ké ré -
sem. És az Úr ide jé ben meg is ad ja, ami
a ja vunk ra van. Meg hall gat ja imá in kat,
jó te vőnk az Is ten.

Vé gül ab ból tud hat juk, hogy van
Is ten, hogy szív bé li örö möt ad. A fi -
lo zó fia föl so rol ren ge teg is ten bi zo nyí -
té kot. De ezek szá raz lo gi kai ér vek.
És a leg több em ber nek nem elég a lo -
gi ka. Sőt a leg erő sebb ér ve lés után is
azt mond ja: nem. Mert a hit aka rat,
sze mé lyes dön tés kér dé se is. 

Elénk tár ja Is te nünk ma is a sze re -
te tét. Min den ke reszt azt hir de ti,
hogy job ban sze ret min ket bár mi nél
és bár ki nél. Egy szü lött Fia éle tét ad -
ta ér tünk. Ha Jé zust, a Sza ba dí tót ké -
red, ő meg sza ba dít a mar do só lel ki -
is me ret től, bűn től, a le ráz ha tat lan el -
len ség től és a bel ső el len ség től, aki
min dig mást ten ne, mint ami jó. Ez a
szív bé li öröm: Jé zus sza bad dá és tisz -
tá vá tesz. Kö rül vesz jó sá ga és sze re -
te te. Ta ná csol ja és ol tal maz za övé it. 

Hát még mi lyen bi zo nyí ték, bi -
zony ság kell, hogy öröm mel vall -
hasd: van Is ten, sze ret az Is ten, jó az
ő út ján jár ni?!

g Széll Bul csú
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Két he te el kez dő dött a je lent -
ke zés. A kol lé gi um fris sen
kö ve zett ud va ra már elő re ér -
zi a kí ván csi és tán co ló fi a ta -
lok lép te it. Ze ne ka rok han -
gol nak, és elő adók ke re sik a
meg fe le lő sza va kat. Mi ért?
Mert ér té kes vagy, ér té ke sek
va gyunk! Ki nek va gyunk
ér té ke sek? Ne ki, aki azt
mond ta: „Ne félj, mert
meg vál tot ta lak, ne ve den
szó lí tot ta lak, enyém
vagy!” (Ézs 43,1b)

Ké szü lő dik a ta lál ko zó,
hogy so kak szí vé be ír ja
ezt a mon da tot. Ké szü lő -
dik a Köz-ép-pont er dé lyi
lu the rá nus if jú sá gi ta lál -
ko zó, hogy au gusz tus 1. és
4. kö zött ön kén te sek kel
és mun ka tár sak kal együtt
kö zel négy száz fi a tal szá -
má ra tar tal mas ki kap -
cso ló dást és fel töl tő dést
hoz zon.

A hely szín, ahol a
pom pá san fel újí tott is ko la -
ud var a fi a ta lok ra vár, nem
más, mint Sep si szent györ -
gyön a kö zel két év szá za dos
múlt ra vissza te kin tő Szé kely
Mi kó Kol lé gi um.

Há rom szék fő vá ro sá ban
az evan gé li kus temp lom ban
nyi tó is ten tisz te let tel kez -
dő dik a ta lál ko zó. Dél előt -
tön ként elő adá sok vár ják a fi -
a ta lo kat, majd cso port fog lal -

ko zá sok ke re té ben gon dol -
kod hat nak el kö zö sen ar ról,
hogy mi az ér té kes sé günk
lé nye ge, mi az ér té kes sé -
günk ből fa ka dó kül de té sünk,
és mennyi ben le hetünk ér té -
kes tag jai kö zös sé ge ink nek,
egy há zunk nak.

Dél utá non ként a kí ván -
csi ak vá ros né zés ke re té ben
fel fe dez he tik a több sé gé ben
ma gya rok lak ta me gye szék -
he lyet, és meg lá to gat hat ják a
Kós Ká roly ter vei alap ján
épült Szé kely Nem ze ti Mú -
ze u mot. Ter mé sze te sen lesz
kéz mű ves ke dés és min den -
fé le sport fog lal ko zás is. Az
al ter na tív szín tár su lat, a Vá -
ró te rem Pro jekt elő adá sá ban

meg te kint he tik a sze ren csé -
sek Ka to na Jó zsef Bánk bán -
ját olyan fel dol go zás ban,
aho gyan még so ha és se hol
másutt nem lát hat ták. Ezen -
túl lát ha tat lan szín ház és
ki ál lí tá sok is ké szül nek au -
gusz tus ele jé re. 

Nem ma rad hat nak el
a kon cer tek sem, szín -
pad ra lép az Equin ox, a
Szél ró zsa Band és a Má -
csa fej ze ne kar is. A tánc -
há zat a Száz lá bú nép -
tánc együt tes elő adá sa ve -
ze ti fel. A zá ró ak kor dot
va sár nap Ta más-mi se
ke re té ben a HMIK Band
játssza.

A ma gyar or szá gi fi a ta -
lok – kö zép is ko lá sok,
egye te mis ták – je lent ke -
zé sét a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház
Gyer mek- és If jú sá gi Osz -
tály szer ve zi.

Az er dé lyi lu the rá nus
if jú sá gi ta lál ko zó fi a tal kez -
de mé nye zés és egy ré gi terv
meg va ló su lá sa is egy ben. Re -
mény ség sze rint si ke res és ál -
dá sos al ka lom elé be né zünk.
Elő re is kö szö net min den
tá mo ga tá sért, mun ká ért, biz -
ta tá sért és anya gi hoz zá já ru -
lá sért!

g Ka lit Esz tEr 
evan gé li kus lel kész 

(Ko lozs vár)
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Az en ge del mes ség am bi va lens fo ga lom. Szem -
ben áll ve le a sza bad ság, spon ta ne i tás, kre a ti -
vi tás, fan tá zia, au to nó mia. A vak en ge del -
mes ség ről nyo masz tó tör té nel mi ta pasz ta la tok
jut nak eszünk be: há bo rús gaz tet tek, fa na ti zált
tö me gek, szek ta ve zé rek vissza élé sei, ré gi mó -
di is ko lák zsar no ki ne ve lői.

Az idé zett bib li ai igé ben azon ban más fé le
en ge del mes ség ről van szó. Nem vak en ge del mes -
ség ről, ha nem leg in kább nyi tott ság ról. Nyi tott -
ság ról, amely re vá gyunk, és amely olyan jó, ha ta -
lál ko zunk ve le; ami kor va la ki nyi tot tan for dul fe -
lénk, ami kor nyi tot tak tu dunk len ni má sok fe lé.

Imád ság ban hang zik el ez a mon dat. Sa la mon
imád ko zott így, ami kor ki rály lett Dá vid után.
Az ural ko dás hoz nem gaz dag sá got, hosszú éle -
tet, győ zel me ket kért. Nem konk rét cél jai meg -
va ló su lá sát, aka ra tá nak tel je sü lé sét. Ha nem az -
zal a nyi tott ság gal imád ko zott Sa la mon, hogy „Is -
te nem, itt va gyok, ez most a hely ze tem, itt van -
nak vá gya im, ér zé se im, si ke re im, ku dar ca im. Le -
te szem eléd, ha gyom, hogy vál toz zon. Ha -
gyom, hogy job ban meg ért sem, ami ve lem tör -
té nik. For málj át, vál toz tass meg!”

Is me rő söm azt mond ta, ami kor a jó és a
rossz ige hir de tés ről be szél get tünk: „Pró bál jon
ne kem va la ki úgy pré di kál ni, hogy én ab ból ne
vi gyek ha za sem mit.” Nyi tot tan van je len az is -
ten tisz te le ten, en ge di, hogy vál toz tas sa őt a je -
len lét. Vál toz tas sa az ige hir de tés, az imád ság,
az ének, a li tur gia. Nem konk rét cél jai, ha tá ro -
zott el kép ze lé sei van nak, ame lye ket sze ret ne
meg erő sí te ni, iga zol ni. Ha nem en ge del mes,
más szó val nyi tott szív vel van je len.

Sa la mon így imád ko zott. Nem gaz dag sá got,
hosszú éle tet, győ zel me ket kért, nem cél jai iga -
zo lá sát, ha nem en ge del mes, nyi tott szí vet,
hogy tud jon vál toz ni, tud ja más kép pen lát ni a
hely ze tét. Is ten meg ad ta ne ki, amit kért: böl -
cses sé get. Mert a böl cses ség ez: nyi tott ság, a
vál to zás ké pes sé ge.

Amíg a vak en ge del mes ség könnyű, nyi tott -
nak len ni ne héz. Gon dol junk ar ra, hogy mi -
lyen le he tet len ké rés, hogy le gyél nyi tott.
Aján dék ez is. Aján dék ba ér ke zik Is ten től. Ezért
ké ri Sa la mon imád ság ban, a töb bit pe dig rá -
adá sul kap ja.

g Kézdy Pé tEr

pa l aC K p oS ta

„Adjazértszolgádnak
engedelmesszívet…”

(1Kir 3,9)

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

KöZ-ép-p ont

Erdélyilutheránus
ifjúságitalálkozó

– He ni, Esz ter, No el, mi ez
az egész? Egy szer csak ka pok
egy e-mailt a ta ná ri le ve le ző -
lis tán, hogy is ko lánk csa pa ta
meg nyer te a te rem tés vé del mi
ver senyt. Óri á si! De hát mi ez?
Mi ről szólt a ver seny?

– Hát nem egy ha gyo má -
nyos ver seny volt, az biz tos!
Ar ról szólt, hogy Is ten nem hi -
á ba te rem tet te a vi lá got. Kel -
lett va la mi lyen for mát ta lál -
nunk ar ra, hogy át ad juk a Bib -
lia üze ne tét ar ról, hogy a vi lá -
got őriz ni kell, a vi lág ban meg
kell tar ta ni a fenn tart ha tó sá -
got. Eb ben per sze so kat se gí -
tet tek ta ná ra ink is. Az tán szép
las san meg szü le tett az öt let,
meg va ló sí tot tuk, no meg jó
so kat hoz zá ol vas tunk.

– No és vé gül mi volt az öt let?
– Oda ju tot tunk, hogy az ét -

ke zés, a meg ven dé ge lés mo tí -
vu mát hasz nál juk fel, mi vel ez
kap csol ha tó a Bib li á hoz és a
kör nye zet vé de lem hez is. Egy -
sze rű en meg hív tuk egy la ko -
má ra, sze re tet ven dég ség re az
osz tály tár sa in kat, aho gyan ezt
Jé zus is gyak ran tet te. De nem
ám akár mi lyen re! Min dent mi
ké szí tet tünk elő. Elő ször is
No el ké szült a ke nyér rel, utá -
na is né zett tu do má nyo san,
de ő ma ga meg is sü töt te.

– No el, fiú lé ted re sü töt tél?
– Per sze. Nem is ér tem a

kér dést, mi ért ne? Si ma ügy:
ott vol tak a hoz zá va lók, ott a
da gasz tó gép meg a vil lany -
tűz hely. Mi van eb ben ext -
rém? A töb bi nagy já ból IQ-ból
ment, bár hasz nál tam né mi
szak iro dal mat.

– És mi volt még? Hal lom,
He ni, te ké szül tél a bor ral.
Hit tan órán bo roz gat ta tok?

– Jaj, ta nár nő, tud tam, hogy
majd jön ez a kér dés! Én utá -
na néz tem, és fel ké szül tem
min den nel, amit a bor ról tud -
ni kell. De vé gül No el ho zott
bo dza ször pöt, ami egye sek
sze rint nem volt elég édes,
de ez nem igaz, tel je sen jó volt!
Ki por ci óz tuk po ha rak ba, tet -
tünk be le kis men ta le ve let.
Szé pen mu ta tott.

– Bor, ke nyér, ed dig jó, de
per sze va la mi még hi ány zik.
Esz ter, mi volt a te re szor tod?

– Ki star csa mel lett van a
nagy bá tyám nak egy kis ha las -
ta va, ott szok tam ve le időn -
ként hor gász ni, ezért én vál lal -
tam a ha la kat.

– Há á át, nem is tu dom,
olyan ne he zen kép ze lek el egy
ti ze di kes ter mé szet tu do má nyi
ta go za tost, amint né mán ücsö -
rög bot tal a ke zé ben. Tény leg
sze retsz hor gász ni?

– Ta nár nő, ne tes sék így
be szél ni a hor gá szok ról! A hor -
gá szat szép do log, si ker él ményt
ad, meg nyug tat, old ja a stresszt.

– Jól van hát. De vissza tér -
ve a la ko má ra: csak nem ki -
star csai ha lak fe szí te nek büsz -
kén a fo tó kon?

– De bi zony! Ki fog tuk őket,
elő ző nap be sóz tam, az nap
reg gel anyu kám mal ki sü töt tük
őket, és már hoz tam is be az
is ko lá ba a la ko má ra. Fi nom
volt na gyon, még an nak is íz -
lett, aki nem sze re ti a ha lat!

– Te hát egy át la gos hit tan -
órás is ko lai na pon meg te rí tet -
te tek a föld szin ti hit tan te rem -
ben, fel ír tá tok az ide vá gó bib -
li ai szto rit a táb lá ra, és be in -
vi tál tá tok a töb bi hit tan cso -
por tot. Csak evan gé li ku sok jö -
het tek?

– De hogy is! Szép öku me ni -
kus volt! És igen nagy si ke rünk
volt a la ko má val, ve vők vol tak
rá a töb bi ek! A sa ját ké szí té sű
szap pa nunk kal elő ször ke zet
kel lett mos ni uk, az tán fel is ol -
vas tunk a Bib li á ból, imád koz -
tunk, és vég re jö he tett a ka ja!
Köz ben per sze fo tóz tunk, mert
ez az egész – ki egé szít ve a hát -
tér ku ta tá sunk kal – ké pez te azt
a pre zen tá ci ót, amellyel be le he -
tett ne vez ni a ver seny re. Mert
a szó be li for du lón már csak
me sél ni kel lett a ké pek alap ján.

– Más nem is tör tént?
– De, kap tunk még kü lön -

bö ző fel ada to kat is, né me lyik
egész vá rat la nul ért ben nün -
ket. Mint pél dá ul az, hogy

an go lul kel lett el ma gya ráz ni a
je len lé vő skót lel kész nek,
Nor man nek, hogy ha csak
egy va la mit ment het nénk meg,
ak kor mi len ne az. Mi vé gül a
fák mel lett dön töt tünk, ami
va la hogy evi dens, de azért
an go lul már nem is olyan
könnyű el ma gya ráz ni!

– Iz gal mas le he tett, és úgy
tű nik, a pre zen tá ci ó ra va ló
ké szü lés is ér de kes volt. Ilyen -
kor szo kás meg kér dez ni, hogy
vé gül mi fo gott meg a leg in -
kább a ké szü lő dés ben. Hadd
kér dez zem meg én is! Esz ter?

– Per sze jó volt is mét hor -
gász ni meg sü tö get ni, de ta lán
a leg több új don sá got szá mom -
ra a Bib lia ta nul má nyo zá sa
hoz ta. El nem tud tam vol na
kép zel ni, hogy a hal ennyi
minden nek a szim bó lu ma! A
kö zös ség, a misszió, és még
so rol hat nám… Ne kem vé gül
ez így ér de kes volt, ahogy
össze állt a kép!

– No és te, He ni?
– Hát, én is ta lál tam egy-két

iz gal mas ügyet a Bib li á ban a
bor ról, de azt vé gül nem aján -
lot ta a hit tan ta ná rom, hogy
be le te gyük a pre zen tá ci ó ba!
(Ne vet.) A lé nyeg, hogy a bor -
nak volt jó és rossz ha tá sa
ak kor is, és most is!

– No el?
– Ne kem eb ben az egész -

ben az volt a leg jobb, hogy rá -
jöt tem, még sem annyi ra ré -
mes csa pat ban dol goz ni. Mert
amúgy na gyon nem bí rom a
csa pat ver se nye ket, mert va la -
ki min dig lóg. De ezek a lá -
nyok egész jók vol tak. Sőt!

– Tí zes ská lán?
– Nyolc-ki lenc.
(No, ez a vá lasz nagy fel há -

bo ro dást kelt, mert ezek a lá -
nyok tí zes ská lán tí zet akar nak
kap ni. Idő vel azért csi tul nak az
in du la tok.)

– Ked ves Esz ter, He ni, No el!
Az én sze mem ben – no és a
zsű ri é ben is – tí zes ská lán tí -
zet pro du kál ta tok! A pre zen tá -
ci ó tok iz gal mas, ere de ti és ér -
de kes, a hát tér is me re te itek
ala posak, az oda adá so tok pél -
da mu ta tó! Irány hát a fő díj, a
skó ci ai uta zás!

g Itt zés Szil via

Sülthalahittanteremben
– avagy mi lyen egy te rem tés vé del mi ak ció

név jegy: 
Kézdy pé ter
Negy ven négy éves va -
gyok, ti zen há rom éve
lel kész. Öt évig a Fa sor -
ban szol gál tam, nyol ca -
dik éve Pi lis csa bán. A

fa so ri évek alatt hit tant ta ní tot tam a Bu da -
pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um ban és
tíz éven át a Syl ves ter Já nos Pro tes táns
Gim ná zi um ban. Pi lis csa bán egye te mi lel -
kész va gyok a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem böl csész ka rán, de na gyobbrészt
gye re kek kel fog lal ko zom, mert két száz
fős gyü le ke ze tünk fe le gyer mek. Ezen kí vül
sa ját, há rom és fél és más fél éves gyer me -
ke in ket ne vel jük.

Min den di ák tel je sít mény, min den is ko lai ered mény mö gött
van egy ta nár. Gyak ran szin te lát ha tat la nul, meg hú zód va,
de a lé nyeg re fi gyel ve: ho gyan tud ná a di á ko kat a leg jobb
tel je sít mény re ösz tö nöz ni? Ben kő né Di Gi o van ni Ri ta
gim ná zi u munk ter mé szet tu do má nyos la bor já nak ve ze tő -
je ként, Pál Be á ta pe dig re for má tus hit ok ta tó ként ren ge teg
plusz órát rá szán va, a szak mai hát tér anya gok biz to sí tá sá val,
a di á kok lel ke sí té sé vel, ér dek lő dé sük fel kel té sé vel és fenn -
tar tá sá val já rult hoz zá a szép ered mény hez.

Só lyom No el, And reé Hen ri et ta és Var ga Esz ter 

b Skóciaiutazástnyertekfődíjkéntazelsőországosterem-
tésvédelmiversenygyőztesei.Amintazevangélikus–re-
formátusközösszervezésűvetélkedőkezdeményezőifo-
galmaztak,acél„akeresztyénhitésakörnyezettudatos
felelősségvállalásösszekapcsolásaakeresztyénfiatalokgon-
dolkodásmódjában”.Ateremtettvilágrólszólóújszövet-
ségibibliaitörténetekreésamaiökológiaiösszefüggése-
ikrefókuszálóversenyelsőfordulójábanegyteremtésvé-
delmiakciótkellettmegvalósítaniukésdokumentálniuk
aháromfős,tizenhat-tizennyolcévesfiatalokbólállócsa-
patoknak.Amásodik,szóbelifordulóbanakiadottszak-
irodalomismeretanyagárólkellettszámotadniukazsű-
rielőtt.Azelsőhelyezettcsapattagjai–And reé Hen ri et -
ta, Só lyom No el és Var ga Esz ter – a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnáziumban tanulnak. Angoltanáruk,
Itt zés Szil via beszélgetettvelük.(V. J.)
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1. Gyü le ke ze te ink ben a most kö vet -
ke ző he tek ben lesz nek a ren des évi
be szá mo ló köz gyű lé sek, me lye ken
töb bek kö zött be szá mo lók hang za -
nak el gyü le ke ze te ink lel ki éle té ről. A
be szá mo lók – ke vés ki vé tel lel – azt
a be nyo mást szok ták kel te ni, hogy a
gyü le ke ze tek lel ki éle te szé pen fo lyik,
nin csen sem mi baj, min den rend ben
van. Na gyobb nyo ma ték ked vé ért
és iga zo lá sul ren de sen fel so ra koz nak
a sta tisz ti kai ada tok: ennyi is ten -
tisz te let, bib lia óra, if jú sá gi  ó ra, val -
lá sos est stb. volt a gyü le ke zet ben. A
gyü le ke ze ti köz gyű lé sek ről a gyü le -
ke zet ve ze tői is, meg a gyü le ke zet tag -
jai is az zal a meg elé ge dett ér zés sel
szok tak tá voz ni: meg tet tük, amit
meg te het tünk.

Pe dig a gyü le ke ze ti köz gyű lé sek -
ről csak egy fé le kép pen tá voz ha tunk:
bűn bá nat tal és pi rul va. Gyü le ke ze te -
ink éle té vel kap cso lat ban ugyan is
in kább hal dok lás ról, mint vi rág zás -
ról be szél he tünk. In kább al vás ról,
mint élet ről. Gyü le ke ze te ink jó ré sze
nem a Krisz tus ban va ló élet lá zas üte -
mét ve ri, ha nem a sá tán nagy örö mé -
re a ha lál moz du lat lan sá gát áb rá zol -
ja. Majd nem min de nütt „csend, rend,
nyu ga lom” ho nol. Egy ál ta lá ban nem
lát szik meg gyü le ke ze te in ken, hogy
azok ban olyan lel kek van nak, aki ket
Krisz tus „meg sza ba dí tott a sö tét ség
ha tal má tól, és át vitt az ő sze rel mes
Fi á nak or szá gá ba” (Kol 1,13), akik
meg me ne kül tek, meg men tet tek. 

El len ben jól meg lát szik gyü le ke ze -
te ink ben az, ami a sar dis be li gyü le -
ke zet ről is le rítt: „Az a ne ved, hogy
élsz, és ha lott vagy.” Né ha-né ha ugyan
egy-egy evan gé li zá ció, té li tá bor
vagy kon fe ren cia kö vet kez té ben fel -
lán gol egy-egy lé lek ben a Lé lek tü ze,
de a ha ló dók a „jó zan ság” ne vé ben
azt is ha mar el ol to gat ják. Az tán fo -
lyik az al vás to vább.

Gyü le ke ze te ink nek ez a nyú lós
lom ha sá ga és moz du lat lan sá ga kell,
hogy a gyü le ke ze ti ta go kat Is ten sze -
rin ti meg szo mo ro dás ra in dít sa (2Kor
7,10). Ahol ugyan is va ló sá gos gyü le -
ke zet van, ott nem csend ural ko dik,
ha nem moz gás, élet, lük te tés. Az
egy ház lé nye gé hez úgy hoz zá tar to zik
a di na mi kus, ma gá val sod ró élet,
se rény cse lek vés és lá zas elő re tö rés,
mint a pa tak hoz a me der. Hi szen az
egy ház élő test! Krisz tus nak a tes te
(1Kor 12,12)! Nem or ga ni zá ció, ha -
nem or ga niz mus! Krisz tus tes té nek
tag jai pe dig a gyü le ke ze tek és gyü le -
ke ze ti ta gok. Ez az élő test, Krisz tus -
nak a tes te pe dig nem tűr het meg
nyu gal mi ál la po tot. 

Ahol Krisz tus a fej, ott lük te tés ben
van az élet. Egész ke re ken meg -
mond hat juk, hogy a gyü le ke zet csak
ad dig gyü le ke zet, amíg moz gás ban
van! Mi helyt a gyü le ke zet meg ve ti
Krisz tus el hí vó ke gyel mét, és „nyu -
ga lom ba vo nul”, va ló já ban meg szűnt
gyü le ke zet len ni. A moz du lat lan,
nyu ga lom ba vo nult gyü le ke ze te in ket
moz gó sí ta ni kell ad dig, míg nem
lesz ké ső, „mert a ti el len sé ge tek, az
ör dög, mint or dí tó orosz lán szer te jár,
ke res vén, kit el nyel jen” (1Pt 5,8). Jé zus
ma ga pa ran csol ja: „Vi gyázz, és erő -
sítsd meg a töb bi e ket, akik ha ló fél ben
van nak.” (Jel 3,2)

2. Hogy ju tot tunk el a ha ló dó vagy

ha lott gyü le ke ze te kig? Úgy, hogy fél -
re tol tuk az egy ház Urá nak az ő egy -
há zá ra vo nat ko zó pa ran csa it. Így pél -
dá ul a leg sú lyo sabb bű nünk az, hogy
a gyü le ke ze tek és azok ve ze tői nem
vál lal ták Krisz tus nak a gyü le ke zeti ta -
go kat szol gá la tá ba ál lí tó pa ran csát.
„Min de nes től fog va ne ve ked jünk ab -
ban, aki a fej, a Krisz tus ban, aki ből az
egész test szép rend del egy be rakat ván
és egy be szer kesz tet vén az ő se ge del mé -
nek min den kap csa i val, min den egyes
tag nak mér té ke sze rint va ló mun kás -
ság gal tel je sí ti a test nek ne ve ke dé sét a
ma ga fel épí té sé re sze re tet ben” –
mond ja az Ige (Ef 4,15–16). 

Pál apos tol itt a gyü le ke ze tet megint -
csak test hez ha son lít ja, amely uj jak ból,
sze mek ből, lá bak ból áll. És a test min -
den tag já nak a gyü le ke zet ben meg ha -

tá ro zott szol gá la ta van. A gyü le ke zet
csak ad dig él, míg a ta gok tel je sí tik
szol gá la tu kat. 

Ép pen azért ha lot tak a gyü le ke ze -
tek, mert a sze mek, a lá bak stb. nem
szol gál nak! A gyü le ke ze ti ta gok nak
nem kell a gyü le ke ze ti mun ka. A gyü -
le ke ze tek ben egy em ber vagy leg fel -
jebb ket tő vég zi a mun kát. Mond hat -
nám úgy is, hogy a gyü le ke ze tek el -
pa po sod tak. Lel ké sze ink ből las san-
las san bű vész mu tat vá nyo sok let tek,
akik fut nak, lo hol nak (és ez még a
job bik eset!), és bir kóz nak egy egész
gyü le ke zet tel; a gyü le ke zet tag jai pe -
dig, élü kön a pres bi té ri um mal, le -
eresz tett ke zek kel és sok szor unott
arc cal szem lé lik, hogy mit tud be mu -
tat ni. Köz ben meg di csé rik a mu tat -
vá nyost, vagy nem tet szé sü ket nyil vá -
nít ják. 

Így a tel jes pusz tu lás fe lé ha lad nak
a gyü le ke ze tek. A gyü le ke zet tag ja -
i nak rá kell ne ve lőd ni ök a gyü le ke zeti
mun ká ra, és meg kell ta nul ni ok szol -
gál ni az egy ház Urát. Enél kül nincs
gyü le ke ze ti éb re dés!

A gyü le ke ze ti mun ká so kon ke -
resz tül, azok szol gá la ta ál tal akar ja a
Szent lé lek meg újí ta ni ha lott gyü le ke -
ze te in ket. Bi zo nyo sak va gyunk ab -
ban, hogy a gyü le ke ze ti szol gá lat ál -
tal újít meg a Szent lé lek gyü le ke ze ti
ta go kat és raj tuk ke resz tül egész
gyü le ke ze te ket. Az egy ház Urá nak
ugyan is tet szett úgy vé gez ni, hogy a
gyü le ke zet ke re tén be lül a ne ki va ló
szol gá lat ban és a ve le va ló szol gá lat -
ban öl dök lőd jék meg mindjob ban a

mi óem be rünk, és tá mad jon fel a mi
új em be rünk! 

Vi szont a hit ben ben ne élő gyü le -
ke ze ti tag csak ak kor tud a gyü le ke -
zet nek élő tag ja ma rad ni, ha gyü le -
ke ze ti szol gá la tot vé gez. A hit nek
ugyan is az a sa já tos sá ga, hogy csak
ak kor ma rad meg, ha to vább ad juk. 
A to vább adás a hit meg tar tá sá nak
út ja. Ha hi tün ket gyü le ke ze ti szol gá -
lat ban nem ad juk to vább, ak kor be -
szá rad és meg zá pul. Azért a hit ben
va ló nö ve ke dés nek és meg szen te lő -
dés nek iga zi út ja: szol gál ni a gyü le -
ke zet ben. A kü lön bö ző kon fe ren ci -
á kon és evan gé li zá ci ó kon meg in -
dult lel kek azért zá pul nak sok szor
meg, és azért nem ter jed raj tuk ke -
resz tül to vább az éb re dés, mert nem
vál lal nak vagy nem kap nak a gyü le -
ke zet ben szol gá la tot.

Va jon mi ért lesz a gyü le ke ze ti tag
szol gá la ta az egyé ni és gyü le ke zeti
meg úju lás esz kö ze? Azért, mert min -
den szol gá lat ban ma gá val Krisz tus -
sal van ta lál ko zá sunk. Ige szol gá la tok -
nál ép pen úgy, mint sze re tet szol gá -
la tok nál.

3. Gya kor la ti sür gős ten ni va ló ink
a kö vet ke zők:

a) Azok, akik nek fáj gyü le ke ze tük
ha lot ti der medt sé ge, a gyü le ke zet
lel ké szé vel együtt tit kos kam rá juk ban
és meg ala kí tott ima órá ju kon kö zö sen
imád koz za nak ki tar tó an gyü le ke ze -
tük meg új ho dá sá ért, gyü le ke zeti
mun ká sok mun ká ba ál lí tá sá ért. Hét -
ről hét re kö nyö rög je nek a Szent lé lek
gyü le ke ze tük ben va ló mun ká já ért.

b) A pres bi té ri u mok nak vissza kell
tér niök a költ ség ve té sek tár gya lá sa in
túl ere de ti hi va tá suk hoz: „Le gel tes sé -
tek az Is ten nek köz te tek le vő nyá ját,
…mint pél da ké pei a nyáj nak” (1Pt 5,2–
4). Min den hó nap ban leg alább egy szer
a pres bi te rek szá má ra össze jö ve telt
kell tar ta ni, ahol evan gé li zá ló jel le gű
elő adá sok nak kell el hang za ni uk, kü -
lö nös te kin tet tel a pres bi te rek gyü le -
ke ze ti fel ada ta i ra és kö te les sé ge i re.

c) A vá ro si gyü le ke ze te ket ha la -
dék ta la nul őr ál lói kör ze tek re kell
osz ta ni. Egy-egy kör zet be leg fel jebb
har minc-negy ven csa lá dot kell be osz -
ta ni. Min den őr ál lói kör zet gon do zá -
sá ra egy pres bi tert (de nem kell min -
den áron pres bi ter nek len nie!) és egy
nő egy le ti ta got kell ál lí ta ni. Az őr ál -
lók nak fel ada ta, hogy mi nél gyak rab -
ban lá to gas sák meg a csa lá do kat,
kü lö nös te kin tet tel azok ra, akik nem
vesz nek részt a gyü le ke zet éle té ben,
őket hí vo gas sák. Nagy gon dot kell
for dí ta ni a be te gek re, el ha gyot tak ra
és ín ség ben le vők re. 

d) Az őr ál lók szá má ra leg alább ha -
von ta egy szer össze jö ve telt kell tar -
ta ni. Ezt az al kal mat fel kell hasz nál -
ni a ta pasz ta la tok, ne héz sé gek meg -
be szé lé sé re, leg fő kép pen pe dig az őr -
ál lók to vább kép zé sé re. 

e) A nő egy le tek ke re té ben meg kell
szer vez ni a se gé lye ző mun kát, hogy
az őr ál lók ál tal aján lott csa lá do kat
rend sze re sen meg se gít hes sék. Krisz -
tus gyü le ke ze té ben nem le het éhe ző,
fá zó és ru hát lan tag.

f ) A fa lu si gyü le ke ze tek ben is, ha
azok na gyobb ki ter je dé sű ek, őr ál lói
kör ze te ket kell szer vez ni. Még in kább
a le ány gyü le ke ze tek ben és szór vá -
nyok ban!

Kö nyö rög jünk mind nyá jan ha lott
gyü le ke ze te ink éb re dé sé ért és gyü le -
ke ze ti mun ká sok mun ká ba ál lá sá ért!
„Aki kér, kap!”

g Kál dy Zol tán

Az ere de ti írás meg je lent az Evan gé -
li kus Élet 1947. feb ru ár 16-i szá má -
ban, és ol vas ha tó Ga rai And rás hon -
lap ján is (href.hu/x/kk ha).

g G. A.

Agyülekezetmozgósítása
b Egyhatvanhatévelapunkbanmegjelentírásmáighatóüzeneteez:ah-
hoz,hogyegyreláthatóbbanlegyünkevangélikusok,elengedhetet-
lenülszükségesagyülekezetmozgósítása!Ahalódógyülekezeteknek
ébredésrevanszükségük.Hogyanleszagyülekezetitagokszolgála-
taagyülekezetimegújuláseszközévé?Melyekasürgőstennivalók?
Kál dy Zol tán lelkészújraközreadottírásamaishasznosíthatójavas-
latokkalszolgál–nemcsakapresbitereknekésagyülekezetimun-
katársaknak…Kér(het)jükis:„Uram, éb reszd egy há za dat, és kezdd
raj tam!” (LásdEÉ737.o.)

A szer kesz tő bi zott ság tag jai az el múlt
évek ben el lá to gat tak töb bek kö zött
Deb re cen be, Eger be, Kecs ke mét re,
Győr be, Rév ko má rom ba, Nagy vá rad -
ra. A lap öku me ni kus jel le gé ből adó -
dó an min den hely szí nen ta lál koz tak
a kü lön bö ző egy há zak, fe le ke ze tek
kép vi se lő i vel, élénk esz me cse rét foly -
tat va töb bek kö zött ar ról, hogy egy
rend sze re sen meg je le nő öku me ni kus
tu do má nyos ki ad vány mi kép pen se -
gít he ti még erő tel je seb ben a lel ki -
pász to ri mun kát, a lel kész kép zést
és a lel kész to vább kép zést. 

A szem lejel leg ből adó dó an kü lön
hang súlyt ka pott a tá jé koz ta tás nak, a
refle xi ók köz lé sé nek az a mód ja, ame -
lyet a Theo lo gi ai Szem le ed di gi for má -
ja és új me di á lis le he tő sé ge ál tal al kal -
maz. Több ször volt olyan ta lál ko zó is,
fő leg fi a tal lel ké szek kel, hit tu do má nyi
ka rok hall ga tó i val, dok to rand uszok kal
– így töb bek kö zött Bu da pes ten, Győr -
ben, Rév ko má rom ban –, ahol a be szél -
ge tés so rán a lap pal kap cso la tos ér té -
ke lé sek mel lett meg fo gal ma zód tak a
szer kesz tő ség és a szer zők fe lé irá nyu -
ló el vá rá sok is.

Bács fe ke te he gyen a Szer bi á ban
szol gá ló lel ké szek kö ré ben dr. Fischl
Vil mos evan gé li kus lel kész, a Ma -
gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak (ME ÖT) fő tit ká ra a Theo -
lo gi ai Szem lét ki adó kö zös ség ne vé ben
szólt – töb bek kö zött – az öku me ni -
kus ta nács het ven éves ju bi le u ma kap -
csán tar tott ülé sek ről, meg em lé ke -
zé sek ről. Ki emel te, hogy a ME ÖT ál -
tal gon do zott lap el nyer te a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia tu do má nyos
mi nő sí té sét, s a kö zel múlt ban az in ter -
ne ten is hoz zá fér he tő vé vált. 

A szer kesz tő bi zott ság el nö ke, dr. Ká -
dár Zsolt is mer tet te a szem le tör té ne -
tét, és vá zol ta a szer kesz té si szem pon -
to kat. Ki tért ar ra, hogy a szer kesz tő -
bi zott ság szí ve sen bő ví te né a vi szony -
lag szűk szer ző gár dát, és ta nul má nyok,
re cen zi ók, for dí tá sok be kül dé sé re buz -
dí tot ta a szer bi ai lel ké sze ket. 

Ká dár Zsolt a szer kesz tő bi zott ság
je len lé vő tag ja i nak be mu ta tá sa kor
rá mu ta tott ar ra, hogy re for má tus,
evan gé li kus, bap tis ta, me to dis ta és
or to dox lel ké szek, teo ló gi ai ta ná rok
di csé re tes együtt mun kál ko dá sa ré -
vén áll össze egy-egy lap szám. 

Az al kal mon be teg sé ge mi att nem
le he tett je len dr. Bó na Zol tán, a ME -

ÖT ko ráb bi fő tit ká ra, a lap fő szer -
kesz tő je. Ott volt vi szont a ta nács ko -
zá son Szu hánsz ky T. Gá bor bu da pes -
ti me to dis ta lel kész, az Evan gé li u mi
Ali ansz fő tit ká ra és Ja kab Lász ló Ti -
bor, a lap ol va só szer kesz tő je.

A több órás meg be szé lé sen a szer -
bi ai lel ké szek – kö zöt tük Orosz At -
ti la re for má tus es pe res, Ha ran go zó
Lász ló bács fe ke te he gyi re for má tus
lel ki pász tor, in té zet igaz ga tó, Gyen ge
Ká roly to ron tál vá sár he lyi lel ki pász -
tor, Ha lász Sá mu el hit ok ta tó, va la -
mint Hall ga tó Im re fő gond nok –
el mond ták, hogy rend sze re sen el jut
hoz zá juk a Theo lo gi ai Szem le, mely
ko moly se gít sé get je lent szá muk ra a
teo ló gi ai tu do má nyos tá jé ko zó dás -
ban. Be szél tek ar ról is, hogy mit je -
lent ide gen nyel vi kö zeg ben, nagy
egy ház tes tek szo rí tá sá ban, az egy re
in kább ér zé kel he tő nem ze ti és fe le -
ke ze ti iden ti tás vesz tés, be ol va dás
fo lya ma tá ban él ve meg őriz ni a ma -
gyar pro tes táns hit be li ön azo nos sá -
got. Öröm mel szá mol tak be vi szont
ar ról, hogy ép pen a ta nács ko zás
nap já nak dél előtt jén nagy szá mú gyü -
le ke zet kö ré ben ment vég be sok he -
lyen a kon fir má ció.

Több gon do san és szé pen fel újí tott
temp lom ba is el lá to ga tott a szer -
kesz tő bi zott ság, de szí vet szo rí tó ta -
pasz ta lat volt jó né hány ko moly fel -
újí tás ra vá ró, igen ki csiny gyü le ke ze -
tet be fo ga dó, ha tal mas mé re tű temp -
lom ban meg áll ni, kö zös imád ság -
ban és ének ben kér ve Is ten újat adó
Lel ké nek ki ára dá sát. 

A test vé ri ta lál ko zó utol só ál lo -
má sa a ver bá szi me to dis ták temp lo -
ma volt. Itt a misszió és öku me ni ci -
tás be szé des je le ként az úr asz ta lán a
nyi tott Bib lia hét nyel ven szó lí tot ta
meg a gyü le ke ze tet. A fi a tal lel kész,
Fa ze kas Vla di mir az if jú ság, a fi a tal
há za sok és a ci gány ság kö ré ben vég -
zett vá ro si misszió ál dá sa i ról be szélt,
jel lem ző en fő képp szer bül és an go lul.

A Theo lo gi ai Szem le szer kesz tő bi -
zott sá gá nak éves ter vei kö zött to -
váb bi ki he lye zett ülé sek, öku me ni kus
lá to ga tá sok, teo ló gi ák és teo ló gu sok
fel ke re sé se sze re pel. Ezek a ta lál ko zók
ed dig is köl csö nös meg gaz da go dást
ad tak. Épí tet tek a to váb bi épí té se ket
szol gál va. 

g ME ÖT – Theo lo gi ai Szem le
szer kesz tő bi zott sá ga

Theologiai
SzemleSzerbiában

b Azegyiklegrégibbmagyarteológiaifolyóirat,atöbbmintnyolcévti-
zedesmúltravisszatekintőTheo lo gi ai Szem le szerkesztőbizottságának
tagjaimájus11–12-énlátogatásttettekaszerbiaiBácsfeketehegyenés
Verbászvárosában.Közelegyévtizedehatároztaelaszerkesztőbizott-
ság,hogykihelyezettülésekenismertetimegegyházielöljárókkal,lel-
kipásztorokkal,teológiaihallgatókkal,presbiterekkel,valamintgyüle-
kezetitagokkalafolyóiratsajátosszolgálatánaktörténetét,felmutatva
mindazonértékeket,amelyekkelegytudományoskiadványhozzájárul-
hatazegyházküldetésénekmégteljesebbbetöltéséhez.
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A Ba kony cser nyei Evan gé li kus Egy ház -
köz ség 1726-ban ala kult meg az itt le -
te le pe dő szlo vák és ma gyar evan gé li -
ku sok ból. A temp lom je len le gi for má -
ját 1816-ban nyer te el. 1862-ben tűz vész
ron gál ta meg az épü le tet. 1867-ben ké -
szült el az új or go na, majd 1907-ben
szen tel ték fel az ol tárt, me lyet két an -
gyal vi gyáz. Az így meg szé pült is ten -
há za az 1980-as évek vé gé től or szá gos
vé dett ség alatt ál ló mű em lék.

2009-ben eu ró pai uni ós pá lyá zat
se gít sé gé vel kör nye zet ba rát geo ter -
mi kus fű tés sel gaz da god ha tott a
temp lom, mely ben a va sár na pi is ten -
tisz te le te ket át la go san száz hú szan-
száz öt ve nen ün nep lik. A mai ba -
kony cser nyei evan gé li kus gyü le ke zet
– a hoz zá  tar to zó szór vá nyok kal
együtt – ezer hat száz lel ket szám lál.

1998-tól az egy ház köz ség be ik ta -
tott lel ké sze Szar ka Ist ván, aki 2006-
tól a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me -
gye es pe re se is. 2009-ben ke rült sor
Szar ka Éva lel kész nő be ik ta tá sá ra. Az
ő szol gá la ti te rü le tei kö zé tar to zik a
2000-ben ala pí tott Ba kony cser nyei
Evan gé li kus Óvo da igaz ga tá si fel -
ada ta i nak el lá tá sa, a dol go zók és az
óvo dá ba já ró öt ven ki lenc gyer mek
csa lád já nak lel ki pász to ro lá sa. 

A ha gyo má nyos is ten tisz te le ti szol -
gá la tok mel lett ha von ta csa lá di is ten -
tisz te let re hív ják a gyer me ke ket és a
szü lő ket. A gyü le ke zet Öröm hír kó ru -
sa a nagy ün ne pi is ten tisz te le te ken, ze -
nés áhí ta to kon szol gál. Bib lia órát he ti
két al ka lom mal tar ta nak, a hit ok ta tás
ti zen két cso port ban fo lyik az is ko lá -
ban és óvo dá ban, mely ben se gí tő jük
Pap pné Si mon fay Esz ter óvó nő. Az if -

jú sá gi cso por to kat Ben c ze Győ ző teo -
ló gus hall ga tó és a lel ké szek ve ze tik. 

A gyü le ke zet új kö zös sé ge a fér fi -
kör, mely nek tag jai ha von ta ta lál koz -
nak. Éven te há rom al ka lom mal új sá -
got ad nak ki Evan gé li kus Hír le vél
cím mel, mely a gyü le ke zet hon lap ján
(http://ba kony cser nye.lu the ran.hu/)
is ol vas ha tó. A gyü le ke zet Élő Kö vek
Ala pít vá nya ha té ko nyan se gí ti a te -
le pü lé sen zaj ló ka ri ta tív mun kát.

Év ti ze dek alatt test vé ri együtt mű -
kö dés ala kult ki a finn or szá gi Ni va la
és Val ke ala gyü le ke ze te i vel, ame lyek -
kel az el múlt év ben éb re dé si ün ne pet
tar tot tak. A gyü le ke zet ele ven óvo dai
test vér kap cso la tot ápol az augs bur gi
Co lum bus Óvo dá val. A dol go zók
szá má ra két éven te val lás pe da gó gi ai
to vább kép zé se ket tar ta nak.

A ba kony cser nyei gyü le ke zet küz -
del mes múlt já ban, meg be csült mű -
em lé ke i ben és moz gal mas hét köz nap -
ja i ban őr zi Is ten meg tar tó sze re te tét.
Hit tel vall ja ma gát a re mény ség gyü -
le ke ze té nek, mert tud ja: a re mény ség
nem szé gye nít meg (Róm 5,5).

iS ten tiSZ te let-KöZ ve tí téS a ma gyar rá di Ó Ban
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Pál; negyed 12. Keczkó Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. (úrv.) Grendorf
Pé ter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV.,Gyarmatu.14.
de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rá-
kosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11. de. 10. (úrv., tanévzáró, hálaadó istentisztelet)
Bö rön te Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld,
XVI.,Prodámu.24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. (úrv.)
Dar vas Anikó; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. (úrv.) Darvas Anikó; Rá-
koscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. (úrv.) Kovács Áron; Rákosliget,XVII.,GózonGy.
u. de. 11. (úrv.) Ko vács Áron; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. (úrv.) Győri
Gá bor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. (úrv.) Győri
Gá bor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37.
de. 8. (úrv.) Széll Éva; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16.
de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Reuss
And  rás; Budaörs,Szabadságút75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza.
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Összeállította: Balla Mária

A Nap rend szer égi test je it érin tő csil -
la gá sza ti és ama tőr csil la gá sza ti meg -
fi gye lé sek egyik leg fon to sabb és leg -
ked vel tebb cél pont ja a Mars. A leg -
ked ve zőbb meg fi gye lé si idő sza kot a
szem ben ál lá sok (op po zí ci ók) je len -
tik – az égi test ek kor tar tóz ko dik leg -
kö ze lebb a Föld höz.

Ki ne ját szott vol na el a gon do lat -
tal, hogy va la mi kor ma ga is a vö rös
boly gó fel szí né re lép jen? Eset leg tag -
ja le gyen az el ső ként em bert a Mars -
ra jut ta tó, vár ha tó an 2050 tá ján el in -
du ló ex pe dí ci ó nak? Ad dig azon ban
nem ma rad más hát ra, mint táv csö -
vek kel és űr szon dák kal vizs gál ni boly -
gó szom szé dun kat… és a pla né ta geo -

ló gi ai vi szo nya i ra em lé kez te tő, föl di
ere de tű Mars-ana ló gi á kat ke res ni. 

Ha meg le pő en hang zik is, tény,
hogy ezek ből ha zánk te rü le té re is jut
vagy fél tu cat nyi. Pél dá ul a Bács-Kis -
kun me gyei Fü löp há za ha tá rá ban.
Az 52-es fő út 24-es ki lo mé ter kö vé től
Kecs ke mét fe lé ha lad va az út két ol -
da lán hú zód nak a Kis kun sá gi Nem -
ze ti Park ré szét ké pe ző Fü löp há zi-ho -
mok buc kák. Egye di sé gü ket jel zi, hogy
az ál ta lá nos is ko lák kör nye zet is me ret-
tan köny vei is meg em lí tik őket. 

A ko csit hát ra hagy va, gyér nö -
vény ze tű, li ge tes tá jon észak fe lé ha -
lad va ér het jük el az iga zi lát vá nyos -
sá got: azo kat a fu tó ho mo kos buc ká -

kat, me lyek egye di vé te szik a te rü le -
tet. Saj nos a nö vény te le pí té sek meg -
kö töt ték a ho mok nagy ré szét, így a
ter mé sze ti je len ség csak kis te rü let -
re kon cent rá ló dik. 

A szél ér de kes for má kat hoz lét re,
mi ként a gra vi tá ció is, Föl dön tú li táj -
já va rá zsol va az al föl di te re pet. Egy -
szer re van olyan ér zé sünk, mint ha
Rej tő Je nő nyo mán a lát ha tat lan lé gi -
ó val a Sza ha rá ban me ne tel nénk… és
mint ha a hosszú űr uta zás vé gén
geo ló gus ként már a mar si fel színt
ana li zál nánk. Egy-egy ro var, egy-
egy kó sza nö vény elő for dul, de az
esszen cia: ho mok ho mok há tán.

g RE zsa bEk Nán dor

K i r án dU lÓ g y Ü le K e Z e te K fi g ye l mé Be!

Marsbélitájon–aKiskunságban
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Ajándék volt ez a nap – így tud nám
rö vi den meg fo gal maz ni a solt vad -
kerti Ta lál ko zá sok Há zá ban má jus
10-én le zaj lott, A dal nap ja cí mű ren -
dez vény lé nye gét.

Min den gyü le ke ze tünk, in téz mé -
nyünk éle té ben van nak olyan ün nep -
na pok, ame lyek egy részt meg ko ro -
náz zák a hét köz na pok mun ká ját,
más részt ta lán messzebb re vi lá gít va
is hírt ad nak egy-egy kö zös ség ről. A
dal nap ján a ré gió nyolc óvo dá já ból
negy ven hét gyer kőc és óvó nő ik rész -
vé te lé vel szem- és fül ta núi le het -
tünk an nak, ho gyan le het gye re kek
és fel nőt tek szá má ra egy aránt ün nep -
na pot va rá zsol ni a hét köz na po kon
vég zett mun ka be mu ta tá sá val.

A szer ve zők mun ká ja min den di -
csé re tet meg ér de mel, hi szen a meg -
fe le lő kö rül mé nyek ki ala kí tá sa mel -
lett azt is fon tos nak tar tot ták, hogy
Solt vad kert vá ros né hány ve ze tő jét is
meg hív ják, ez zel is emel ve az ese mény
rang ját. Hach bold Éva, a he lyi evan -
gé li kus óvo da ve ze tő je te hát a gye re -
kek, óvó nők és a szép szám ban je len
lé vő szü lők mel lett kö szönt het te Le -
hocz ki Fe renc pol gár mes tert, dr. Visz -
kók Zol tán jegy zőt, Fo dor né Schisz ler
Te ré zia al jegy zőt, Ud var he lyi At ti lát,
a solt vad ker ti Kos suth La jos Evan gé -
li kus Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ját és
Sza ba di né Visz meg Er zsé bet igaz ga -
tó he lyet test, va la mint a zsű ri tag ja i -
ként Solt vad kert dísz pol gá rát, Pécz -

ka Lász ló né, Ibo lya óvó né nit, Ho mo -
ki Pál lel készt, Ka to na Klá ri mű vész -
nőt, va la mint e so rok író ját – hi szen
az a meg tisz tel te tés ért, hogy részt ve -
het tem a zsű ri mun ká já ban. 

A nap prog ram já nak gör dü lé keny
le ve ze té sét, a kö zös ének lé se ket és
tán cot pe dig dr. Fo dor Ka ta lin ta nár -
nő nek és fér jé nek, dr. Pet hő Ist ván -
nak kö szön het tük.

Bár zsű ri ről be szé lek, itt még sem
ver seny ről volt szó; ugyan ki emel tük
a leg job ba kat, még is min den kit meg -
em lí tet tünk, il let ve min den ki ugyan -
azt az aján dé kot kap ta, mint a ki -
emel tek – és ez na gyon jól volt így.
A gye re kek sze rep lé sét lát va és hall -
va lel ke sí tő volt meg bi zo nyo sod ni ar -
ról, hogy a ze nei ne ve lés és kész ség -
fej lesz tés ennyi re hang sú lyo san je len
van az evan gé li kus óvo dák ban, il let -
ve hogy a mu zsi ká ban rej tő ző cso dá -
ra, já ték ra, öröm re va ló rá ta lá lás ké -
pes sé gé nek bir tok lá sa nem függ az
élet kor tól. 

Mint meg tud tuk, Solt vad ker ten a
kü lön bö ző vá ro si, is ko lai vagy gyü le -
ke ze ti ren dez vé nye ken rend sze re -
sen vesz nek részt a ze nei szol gá lat ban
olyan gye re kek és fi a ta lok, akik már
az óvo dá ban el kezd tek is mer ked ni a
ze né vel. Er re a solt vad ker ti ek kel
együtt mél tán le he tünk büsz kék.

A nap vé gén Ka to na Klá ri a zsű ri
el nö ke ként meg in dí tó ked ves ség gel
ad ta át az aján dé ko kat, köz tük Ze ne -
or szág cím mel gyer me kek nek ké -
szí tett ze nei te het ség gon do zó DVD-
jét min den részt ve vő nek
és fel ké szí tő ik nek. Min -
den gyer kőc höz volt né -
hány mo soly gós, di csé rő
sza va, de fi gyel mes sé gé -
ből tar ta lé kolt a fel nőt tek -
nek is. A dí jak át adá sa, a
gye re kek től va ló el kö szö -
nés után még ma rasz tal -
ta a szü lő ket, óvo da pe da -
gó gu so kat, hogy együtt
cseng hes sen le va la -
mennyi ünk ben az együtt
meg élt dél előtt min den
szép sé ge, ér té ke. Élet cí -
mű írá sát mond ta el,
mely ből sze ret nék idéz -
ni egy gon do la tot: „Sem -
mi sem tud ta el ven ni a
ked vem tő le. Az igen lé -
sé től, a ma gasz ta lá sá tól. Az irán ta ér -
zett cso dá lat tól.”

A mű vész nő már a nap ele jén el -
mon dott rö vid kö szön tő jé ben azt
hang sú lyoz ta, hogy a ze ne: öröm for -
rás, a gyer me ket hoz zá jut tat ni pe dig
min den nél na gyobb aján dék. Köl csö -
nö sen nagy aján dék. Adó nak, ka pó -

nak egy aránt. A ki csik éne ke i ből a be -
mu ta tó so rán több ször érez het tük,
mi lyen nagy do log, ha ez si ke rül.

Itt be is fe jez het ném tu dó sí tá so mat
az zal, hogy Ho mo ki Pál sza va it ma -

gam ban fel idéz ve vá rom 2014 má ju -
sát, hi szen a lel kész úr el kö szö né sé -
ben mint egy ígé ret ként fo gal maz ta
meg: e nap ha gyo mányt te remt het.
Még is más sal, egy sze mé lyes él -
ménnyel sze ret ném zár ni so ra i mat.
A dal nap ján szá mom ra az je len tet -
te a leg na gyobb cso dát, hogy en gem

egy olyan ovis éne ke és elő adá sa
nyű gö zött le leg job ban, aki ről a nap
vé gén meg tud hat tam: prob lé mák -
kal te li csa lád ban él.

A meg elő ző na pon épp Kecs ke mé -
ten szol gál tam Bá rá nyos ne vű ze ne -
ka rom mal, a he lyi re for má tus is ko la
al só ta go za tos kis di ák ja i nak ját szot -

tunk, éne kel tünk sa ját da -
lo kat. Ezek iga zá ból meg -
ze né sí tett ige ver sek a Jó
Pász tor ról és az ő nyá já -
ban lé vő ju hok ról, vagy is
ma gunk ról, em be rek ről. 

Egy szer csak „be kö -
szön tött” a cso da. Min -
den fé le biz ta tás nél kül a
leg alább száz al só ta go za -
tos egy szer re kez dett üte -
mes taps ba a kö vet ke ző
so rok hal la tán: „Szí vem
tisz ta hadd le gyen, hadd
ra gyog jon fé nye sen! Bűn -
től tisz ta tük ré ben meg -
lá tom az Is tent!”

Íme, a zá ró mon da tom:
akár a szín pa don áll nak,
akár a né ző té ren ül nek,

fi gyel ni kell a gye re kek re, mert va la -
mi olyat tud nak (ta ní ta ni) a sze re tet -
ről, amit mi, fel nőt tek ta lán már rég
el fe lej tet tünk.

g Hu szák Zsolt, 
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus 

Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi 
Osz tá lyá nak ze nei re fe ren se
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Ha kö rül né zünk, ész re ve het jük,
mennyi – oly kor „ha szonta lan” –
szép ség gel aján dé koz meg ben nün ket
az Úr is ten a ter mé szet ál tal: szí nek kel,
for mák kal, il la tok kal. Per sze ál ta lá ban
van va la mi ra ci o ná lis – fi zi kai, ké mi -
ai, bio ló gi ai – oka és ma gya rá za ta a
meg fi gye lé se ink nek, és sok szor ép pen

ez a tu dás tesz olyan ma ga biz tos sá
ben nün ket, hogy azt gon dol juk: kor -
lát la nul irá nyít hat juk és át ala kít hat juk
a ter mé sze tet és egyes fo lya ma ta it.

Ép pen e ma ga tar tá sunk kö vet kez -
mé nye i re fi gyel mez tet ben nün ket két
je les kör nye zet vé del mi nap is má jus ban.
Az eu ró pai nem ze ti par kok nap ján –
1999 óta má jus 24-én tart juk – a je len
és a jö vő ge ne rá ci ói szá má ra meg őr zen -
dő te rü le tek, vagy is a nem ze ti par kok
és egyéb vé dett te rü le tek fon tos sá gá ra
és cél jai ra irá nyul a fi gye lem. Eze ken a
vé dett te rü le te ken sza bá lyoz va van a

me ző gaz da sá gi és az ipari te vé keny ség,
a tu do má nyos mun ka mel lett pe dig jó
le he tő ség kí nál ko zik az ok ta tá si és
sza bad idős prog ra mok ra is. 

Ma gyar or szág te rü le tén je len leg
tíz nem ze ti park ta lál ha tó. Leg el ső ként
az idén ép pen negy ven éves Hor to bá -
gyi Nem ze ti Par kot hoz ták lét re 1973.

ja nu ár 1-jén, leg utóbb pe dig a Fer tő–
Han ság Nem ze ti Park ala kult meg
több te rü let egye sí té sé vel 1991-ben,
majd há rom év múl va sor ke rült az
oszt rák ol da li nem ze ti park kal tör té -
nő össze kap cso lás ára is.

Im már he te dik al ka lom mal egész
he tes, vál to za tos prog ra mok ból ál ló
ren dez vény so ro za tot is tar ta nak a
park igaz ga tó sá gok ma gyar nem ze ti
par kok he te né ven (idén jú ni us 7. és
16. kö zött), de ezen kí vül is szá mos le -
he tő ség (tan ös vé nyek, öko tu risz ti kai
ren dez vé nyek, szer ve zett tú rák, be -

mu ta tók, nyá ri tá bo rok) vár ja a fel -
nőt te ket és gye re ke ket egy aránt.

A nem ze ti par kok és egyéb ter mé -
szet vé del mi te rü le tek, ar bo ré tu mok
– töb bek kö zött – fon tos sze re pet töl -
te nek be a nö vény- és ál lat vi lág sok -
fé le sé gé nek, vagy is a bio di ver zi tás nak
a meg őr zé sé ben is, amely nem pusz -
tán er köl csi kö te les sé günk, ha nem az
öko ló gi ai egyen súly fenn tar tá sa ér -
de ké ben egy ben mind annyi unk fe le -
lős sé ge is. En nek je len tő sé gé re és a
fe nye ge tő ve szé lyek re hív ja fel a fi -
gyel met a bio ló gi ai sok fé le ség nem zet -
kö zi nap ja (má jus 22.). 

Is ten-em ber-ter mé szet vi szo nyá -
ra szá mos tör té ne tet ta lá lunk a Bib -
li á ban is. Az ó- és új szö vet sé gi pél -
dák, ha son la tok, a pró fé ták ta ní tá sai,
a zsol tá ros sza vai, Jé zus pél dá za tai
sok eset ben a ter mé szet ké pe it hív -
ják se gít sé gül Is ten igé jé nek meg ér -
té sé hez. Sok eset ben pe dig ép pen nö -
vé nyek, ál la tok vagy ép pen ter mé sze -
ti je len sé gek ál tal ta pasz tal ha tó meg
az Atya gon dos ko dó sze re te te. 

S ha bár el mú lik min den ezen a vi -
lá gon – amint Ézsa i ás pró fé ta is em lé -
kez tet min ket er re –, hi tünk mégis túl -
mu tat ezen a mu lan dó sá gon. A szi vár -
vánnyal „meg pe csé telt” szö vet ség után
Krisz tus vé re ál tal új szö vet ség köt te -
tett Is ten és em ber kö zött. En nek a hit -
nek a fé nyé ben kell te kin te nünk er re a
te rem tett vi lág ra is, ahol a sok ne héz -
ség és nyo mo rú ság el le né re is biz to san
tud hat juk, hogy ha junk „szá lai is mind
meg van nak szám lál va”. (Lk 12,7)

Fü lem be csen ge nek a Ko vács Kati ál -
tal éne kelt ré gi slá ger so rai: „Hal lot tam
egy ré gi me sét, / el nem fe le dem. / Ha
át me gyek a szi vár vá nyon, / bol dog
lesz éle tem.” Va jon eszünk be jut-e nap
mint nap há lát ad ni Is ten gond vi se lő
sze re te té ért? Meg lát juk-e még a te -
rem tett vi lág szép sé ge it, a szi vár vány
szí ne it, s pusz tán gyer me ki kí ván csi -
ság ból meg kí sé rel jük-e még a le he tet -
lent: át men ni alat ta?

g JCsCs

Menjünkát
aszivárványalatt!

b Egymájusikoraesteazerkélyenüldögélveegytávolabbelvonulózi-
vatarutánszivárványtpillantottunkmegazégboltonadiófalomb-
jaiközött.Agyerekekelőszöris–Ma rék Ve ro ni ka kedvesmesefigu-
rája,Annipanninyomán–számbavettékaszivárványszíneit,majd
avacsoraasztalthátrahagyvakiszaladtakazudvarra,éspercekigné-
zelődveazontanakodtak,vajonhollehetavége.Mi,felnőttekcsodál-
kozvanéztükazönfeledtgyermekijátékotésörömöt.

,,Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad 
a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.’’ (Ézs 40,6c.8)
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az evan gé li kus or szá gos hit tan ver seny dön tő jén jár tunk
A fel ké szü lés hosszú idő sza ka, a he lyi, me gyei meg mé ret te tés után áp ri lis
27-én, szom ba ton vég re el jött a nap, ami kor út ra kel het tünk, hogy részt ve -
gyünk Bu da pes ten a 22. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny dön tő jén,
aho vá min den me gyé ből négy kor osz tály négy fős leg jobb csa pa tai ér kez tek.
Mi az 1–2. osz tályt kép vi sel tük egy ve gyes csa pat tal: Kmet ti Erik Ba kony szent -
lász ló ról, Ma gassy Ré ka és Pá koz di Lé na Si ká tor ról és jó ma gam, Sza kos Han -
na Ba kony ta má si ból. Mi hár man, lá nyok a veszp rém var sá nyi is ko lá ba já runk.
A 7–8. osz tá lyos dön tő se ink: Ber zsé nyi Ka ta lin, Ihász Ni kol, Sif fel Hen ri ett
és Tö rök Kla u dia mind ba kony szent lász ló i ak, ott is jár nak is ko lá ba.

Már na gyon vár tuk a ki rán du lást, hisz a pá pai me gyei for du ló ról sok szép
él ménnyel tér het tünk ha za, és tud tuk, hogy még sok meg le pe tés vár ránk. Édes -
apám, Sza kos Csa ba evan gé li kus lel kész na gyon jól fel ké szí tett ben nün ket a ver -
seny re, hogy gyü le ke ze te in ket kép vi sel jük. Több ször ír tunk még dol go za tot is.
Olyan ala po san fel ké szül tünk, hogy szin te szó sze rint tud tam a hat bib li ai tör -
té ne tet. Na gyon iz gul tunk, mert sze ret tünk vol na győz te sek len ni.

Ami kor meg ér kez tünk, részt vet tünk egy áhí ta ton. El mond ták, me lyik csa -

pat há nyas ál lo má son kezd. Mi az ötös nél kezd tünk, ki lenc ál lo más fel ada -
tai vár tak ránk. A fel ada tok kö zött vol tak ne he zek is, de kö zö sen mind egyi -
ket meg ol dot tuk, és azt is meg tud tuk, hogy min den ál lo má son ma xi má lis
pont szá mot kap tunk. 

Az utol só ál lo mást kö ve tő en vég re el ér ke zett az ön fe ledt já ték ide je. El -
ső ként a tram bu lint pró bál tuk ki, de a sza bad té ri óri ás sak kal is meg bir kóz -
tunk, báb ké szí tés ben vet tünk részt, és egy kon cer ten, ahol a bá bok is elő -
ke rül tek, ame lye ket ké szí tet tünk. A sza bad időnk alatt a fel ső sök ver se nyez -
tek, ők is na gyon ügye sek vol tak.

A rajz ver seny ju tal ma zá sa után vég re el kezd ték is mer tet ni az ered mé nye -
ket. Ve lünk, a leg ki seb bek kel kezd ték. Sor ban mond ták a csa pa tok ne vét, s ami -
kor a má so di kat hir det ték, ak kor már tud tuk: mi let tünk az el sők. Na gyon örül -
tünk, volt aki örö mé ben ug rált. Ok le ve let kap tunk és két köny vet, ezek ből az -
óta es tén ként anya ol vas. A ba kony szent lász lói lá nyok 8. he lye zést ér tek el, de
sze rin tem ők is és min den dön tős csa pat nyer tes, hogy el jut hat tak idá ig.

Ha za fe lé meg áll tunk Ta ta bá nyán, a tu rul ma dár nál rá cso dál koz tunk,
hogy mi lyen ki csik is va gyunk hoz zá ké pest.

Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni min den ki nek, aki azért fá radt, hogy fe -
lejt he tet len él mény ben le gyen ré szünk. Há lás va gyok el ső sor ban Is ten nek,
de sok min den ki más nak is. Kö szön jük a fe nyő fői ön kor mány zat nak, hogy
a kis bu szuk kal el me het tünk, és még az úti költ sé get is ki fi zet ték. 

Az anyák na pi is ten tisz te le ten kö szön tött a gyü le ke zet ben nün ket, mi pe -
dig édes anyá in kat és nagy ma má in kat, aki ket en nél szeb ben nem is kö szönt -
het tünk vol na.

Re mél jük, hogy jö vő re is el jut ha tunk idá ig, és lesz al kal munk még olyat
ten ni, ami ért büsz kék le het nek ránk.

Sza kos Han na 8 éves ta nu ló (Ba kony ta má si)
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A szerző jobbján a zsűri elnöke, Katona Klári
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Csen des hét és há zas ság gon do zó hét 
A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csen des he tet szer vez há zas pá rok -
nak jú li us 1–7. kö zött Dö mö sön. A hét ve ze tő je: dr. Pál he gyi Fe renc. In -
for má ció: www.bhsz.hu, in fo@bhsz.hu vagy 20/417-4871 (Ne mes ké ri né
Tóth Éva). Ezenkívül csa lá dos há zas ság gon do zó he tet szer vez jú ni us 30.
és jú li us 6. kö zött Pé li föld szent ke resz ten. A hét ve ze tő je: Amb rusz Gá -
bor. In fo má ció: www.bhsz.hu, amb rusz.ga bor@bhsz.hu vagy 20/886-3835
az es ti órák ban.
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
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VASÁRNAP

6.50/MáriaRádió(Budapest)
Ökumenikus lapszemle
8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló 
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.30/ZDF(német)
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Zürichből
Igét hirdet: 
Christoph Sigrist lelkész
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.55/M1
Evangélikus magazin
11.20/M1
Református ifjúsági műsor
20.25/DunaWorld
Lélek Boulevard
Dr. Hámori József

HÉTFŐ

9.40/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Vivaldi: In furore iustissimae
irae – motetta RV 626
10.10/DunaTv
Isten kezében
13.30/Kossuthrádió
Erős vár a mi Istenünk!
Az evangélikus egyház
félórája
19.30/DunaWorld
Elfeledett magyar irodalom
Takaró Mihály műsora
22.30/DunaTv
Gyulafehérvártól Trianonig
(magyar dokumentumfilm)
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Dufay: 
Mise Szentháromság napjára
20.00/CorvinusRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
20.15/M1
Ábel az országban
(tévéfilm) (56’ + 57’)
21.00/DunaTv
Trianon
(magyar dokumentumfilm)
(129’)
23.00/Bartókrádió
Ars nova
Gyöngyössy Levente: Stabat
Mater
23.25/DunaTv
Szlovákmagyarok
(magyar dokumentumfilm)

SZERDA

13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
15.35/DunaWorld
Evangélikus magazin
16.00/DunaWorld
Református ifjúsági magazin
19.35/Bartókrádió
Robert Schumann és 
a Dávid-szövetség
Bach–Kurtág: 
106. kantáta (Actus tragicus)
20.15/DunaWorld
Hitvallók és ügynökök – 
Az igazság szabaddá 
tesz benneteket...
(magyar dokumentumfilm-
sorozat)
21.15/DunaTv
Bobby Kennedy – 
A végzetes nap
(amerikai játékfilm, 2006) (112’)

CSÜTÖRTÖK

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Mozart: Exsultate, jubilate –
motetta K 165
11.45/PaxTv
Ki is volt Luther Márton?
12.15/DunaTv
Kultúra a nagyvilágból
(angol ismeretterjesztő sorozat)
Régi autók múzeuma
13.05/RTLKlub
Egészségkalauz
(egészségmagazin)
19.55/DunaWorld
Talentum
Jókai Anna
21.15/DunaTv
A kétarcú ember
(francia tévéfilmsorozat, 2009)
2/1. rész
22.40/M1
Nemzeti nagyvizit
IV. Béla, a második
honalapító

PÉNTEK

5.20/M1
Hajnali gondolatok
11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
18.25/M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
18.30/M1
Maradj talpon
(műveltségi vetélkedő)
18.40/HBO
Az élet fája
(angol filmdráma, 2011) (133’)
19.30/DunaWorld
Találkozások Tamási Áronnal 
– Kányádi Sándor emlékeiből
(magyar dokumentumfilm)
20.15/DunaTv
Isten szolgája: Sándor István
szalézi vértanú

SZOMBAT

6.40/DunaTv
Századfordító magyarok
Vas István költő
8.45/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
10.00/Bartókrádió
Súgólyuk (kulturális magazin)
14.50/DunaWorld
Négy szellem (riportmagazin)
19.48/Kossuthrádió
Csigahéj
Gryllus Vilmos lemezéről
21.15/DunaTv
Alvilági melódia
(francia játékfilm, 1962) (103’)
23.55/M1
Nagyon zene
A Quimby zenekar koncertje
a Sziget fesztiválon

VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikáló reggel
Vasárnapi orgonamuzsika
8.30/RégióRádió1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.04/Kossuthrádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Bakonycsernyéről
Igét hirdet: Szarka Éva lelkész
10.30/M1
A Biblia a magyar
képzőművészetben
14.00/BudaörsRádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)

VASÁRNAPTÓLVASÁRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 2-ától június 9-éig

va sár nap (jú ni us 2.)
És min den nyelv vall ja, hogy Jé zus Krisz tus Úr az Atya Is ten di cső sé gé re. Fil
2,11 (Lk 16,19–31; 1Jn 4,16b–21; Zsolt 3; Mik 5,3b) Ti ki nek mon do tok en gem?
– te szi fel Jé zus a kér dést egy kor a ta nít vá nyok nak. És ez zel a kér dés sel ne -
künk is szem be sül nünk kell új ra és új ra: sze mély sze rint ne künk mit je lent
Jé zus Krisz tus, ki nek mond juk őt, ki cso da ő szá munk ra? Pál apos tol a Fi lip -
pi ek hez írt le ve lé ben az ős ke resz tyén ség hit val lá sa ként fo gal maz za meg: Jé -
zus Krisz tus Úr. Nem ke ve seb bet ál lít ez zel, mint hogy Is ten ő, min de nek Ura,
aki a mi éle tünk ben is, éle tünk min den ese mé nyé ben, el hang zó sza va ink ban,
meg szü le tő gon do la ta ink ban a mi Urunk sze ret ne len ni. És bár ta lán ma még
so kak szá má ra kér dés, hogy ki cso da ő, ám egy kor már nem kér dés lesz, ha -
nem olyan nyil ván va ló tény, ame lyet min den nyelv vall, hogy Jé zus Krisz -
tus Úr az Atya Is ten di cső sé gé re.

Hét fő (jú ni us 3.)
Is ten a Fiú ál tal szólt hoz zánk, akit örö kö sé vé tett minden nek, aki ál tal a vi -
lá got te rem tet te. Zsid 1,2 (Lk 10,1-9/10–15/16; Ap Csel 6,1–7; 5Móz 10,14) Az
Is ten sok fé le kép pen szólt az em ber hez, üze ne tét sok fé le úton-mó don pró -
bál ta el jut tat ni hoz zá. Ha az egyik kom mu ni ká ci ós csa tor na cső döt mon dott,
ak kor más utat ke re sett az em ber hez, hogy az vég re meg ért se aka ra tát, el -
fo gad ja sze re te tét, vissza tér jen a ve le va ló kö zös ség be. Leg ha tal ma sabb, dön -
tő sza va azon ban Jé zus Krisz tus ban, az ő sze re te té ben, ke gyel mé ben, meg -
vál tó mű vé ben, az ő ránk mon dott igen jé ben ért el hoz zánk. Az Is ten a sok -
fé le szó után vé gül Fi á ban mond ta el, hogy mennyi re sze re ti az em bert, és
ez a szó ké pes ma is vál toz tat ni, új ra kez dés re biz tat ni, bűn bá nat ra in dí ta ni
és a bűn bo csá nat örö mét ad ni szá munk ra.

Kedd (jú ni us 4.)
Az Úr jár előt te tek, Iz rá el Is te ne lesz mö göt te tek is. Ézs 52,12b (Jer 36,1–6/7–
9/10.21–24.27–31; Ap Csel 6,8–15; Ap Csel 14,27) Előt tem bi zony ta lan sö tét,
mö göt tem át élt vesz te sé gek. Előt tem kér dé sek so ka sá ga, mö göt tem gö rön -
gyös út. Előt tem a kö vet ke ző lé pés, mö göt tem a vissza von ha tat lan. Előt tem
pis lá ko ló fény, mö göt tem meg bé kélt nyu ga lom. Előt tem re mény ség, mö göt -
tem ke gye lem. Előt tem az Úr jár, mö göt tem Is te nem.

Szer da (jú ni us 5.)
Is ten el tö röl te a kö ve te lé sé vel min ket ter he lő adós le ve let, amely min ket vá -
dolt, el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda sze gez ve a ke reszt fá ra. Kol 2,14 (1Thessz
2,1–8/9–12/; Ap Csel 7,1–16; Zsolt 65,4) Adós nak len ni, át él ni az adós ság
tör lesz té sé nek le he tet len sé gét bé ní tó ér zés. Ezt a bé ní tó le he tet len sé get tet -
te még is le he tő ség gé szá munk ra az Is ten, ami kor egyet len Fi á ban oda sze -
gez te a min ket ter he lő adós le ve let a ke reszt fá ra, hogy bű ne ink adós sá ga
töb bé ne vá laszt has son el tő le, hogy a re mény te len ből új kez det le hes sen
szá munk ra, hogy a te le írt adós le vél he lyett tisz ta la pot kap has sunk a ke -
zünk be. Jé zus Krisz tus ke reszt jé vel meg tör tént a le he tet lent le he tő vé te -
vő cso da, és így már nem a bű ne ink adós sá gá val, ha nem há lánk kal és di -
csé re tünk kel, szol gá la tunk kal és sze re te tünk kel va gyunk „adó sok” Is ten -
nek – és egy más nak is.

Csü tör tök (jú ni us 6.)
És ami kor Jé zus asz tal hoz te le pe dett ve lük, vet te a ke nye ret, meg ál dot ta, meg -
tör te, és ne kik ad ta. Er re meg nyílt a sze mük, és fel is mer ték. Lk 24,30–31 (Jn
21,15–19; Ap Csel 7,17–43; Ézs 55,2) Egy moz du lat né ha sok kal töb bet el árul
az em ber ről, mint a sza vai. Az arc ki fe je zés, a gesz tu sok, a moz du la tok ak -
kor is árul kod nak ró lunk, ha a sza va ink mást mon da nak. A ta nít vá nyok is
ar ról az is me rős moz du lat ról is mer ték fel Jé zust, aho gyan a ke nye ret ne kik
ad ta. Az ál dás és az oda aján dé ko zás moz du la tá ról is mer ték fel, hi szen ez ha -
tá roz ta meg egész föl di éle tét. Mi lyen jó len ne, ha mi is azok kal a moz du -
la tok kal tud nánk kö ze led ni egy más hoz, ame lyek kel Jé zus a ta nít vá nya i hoz,
ha a mi egy más fe lé va ló moz du la ta ink ban is ő len ne meg is mer he tő.

pén tek (jú ni us 7.)
Amit csak akar az Úr, meg te szi az égen és a föl dön és a mély sé ges ten ge rek -
ben. Zsolt 135,6 (Lk 22,24–30; Ap Csel 7,44–53; 1Kor 10,22) Is ten min de nek
fe let ti ural mát, aka ra tá nak ha tár ta lan sá gát ének li meg a zsol tá ros, amely az
em be ri szem szá má ra lát ha tó táv la tok ban – égen és a föl dön – és a lát ha -
tat lan, ne he zen el ér he tő sí kon, a mély sé ges ten ge rek ben is ér vé nyes. Az éle -
tünk egé szen hét köz na pi tör té né se i ben és a lel künk leg rej tet tebb mély sé ge -
i ben is je len van: ala kí ta ni és for mál ni ké pes. Le gyünk nyi tot tak ar ra, hogy
aka ra ta ben nünk, ve lünk, ál ta lunk is meg tör tén jen.

Szom bat (jú ni us 8.)
Is mer tesd meg ve lem, me lyik úton jár jak, mert hoz zád vá gyó dik lel kem. Zsolt
143,8b (Fil 1,12–18a; Ap Csel 7,54–8,3; Lk 5,27–28) Né ha kény szer pá lyán moz -
gunk, más kor he zi tá lunk: a sok fé le dön té si le he tő ség kö zül me lyi ket vá lasszuk.
Né ha egy ér tel mű az út, más kor út ke resz te ző dé sek nél ál lunk té to ván. Né ha
biz tos az irány, más kor kér dé sek ci káz nak a fe jünk ben: mer re to vább? Ám
ha a szí vünk ben ott van a vágy – nem ar ra, hogy a sa ját utun kat jár has suk,
nem ar ra, hogy a sa ját fe jünk után me hes sünk, ha nem ar ra, hogy az Is ten -
hez egy re kö ze lebb le hes sünk –, ak kor fel fény lik az az út is előt tünk, ame -
lyen ve zet ni akar ben nün ket, az az út, amely hoz zá ve zet, min dig fe lé.

g Zsu gyEl-KlE no vics Ka ta lin

Újnap– újkegyelem
APRÓHIRDETÉSEK

An gol nyel vi tá bor Wales ben 8–17
éve sek nek. Tel.: 20/886-8195, uta re -
meny hez.hu.

* * *

Fi a ta los, ked ves, 24 m2-es, ud var ra
né ző, csen des, vi lá gos la kás be épí tett
bú to rok kal a XII. ke rü let ben, kö zel a
MOM Park be vá sár ló köz pont hoz, jó
köz le ke dés sel  el adó 7 900 000 Ft-ért.
20/773-8740.

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

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H i r d e t é s

EvangélikusélEt.élEd?

meg hí vó or go na kon cert re
Sze re tet tel vá runk min den ze ne ba rá tot a nagy tar csai evan gé li kus temp -
lom ba Rá kász Ger gely or go na kon cert jé re jú ni us 9-én 18 órá ra. 14 órá -
tól meg te kint he tők a nagy tar csai fa lu mú ze um ki ál lí tá sai, töb bek kö zött
Szteh lo Gá bor nak, Nagy tar csa el ső lel ké szé nek és gyer mek men tő nek az
em lé kei. Ha még nem lát ták, néz zék meg az ud va ron ál ló, ma gyar or szá -
gi má so dik Szteh lo Gá bor-szob rot!


