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„Aki te hát az Új szö vet ség gel össz hang ban ta nít 
és pré di kál, an nak a ta ní tá sa hi te les és kö ve ten dő.
Ez alól sen ki nem búj hat ki az zal az in dok kal,
hogy az ige hir de tő vagy a ta ní tó sze mé lye 
és éle te nem tük rö zi azt, amit ta nít.”

Hol a tekintély? f 2. oldal

A zene maga is igehirdetés f 2. oldal
Hálaadás Angyalföldön f 3. oldal
Interjú Tillai Aurél karnaggyal f 5. oldal
Kávai kimozdulás f 5. oldal
Az üveghegyen is túl… f 12. oldal
„Áll az Úristen temploma” f 15. oldal

„Olyan egy ház ról ál mo dom, 
amely komp ro misszu mok nél kül 
ra gasz kodik a bib li kus és re for má to ri
ha gyo mány hoz, ám köz ben 
fo lya ma to san ké pes a meg úju lás ra.”

Emberi és Isten-álom f 3. oldal

„Tel je sen spon tán mó don: ki men tünk két he ge dű vel 
a te lep köz pont ját ké pe ző ke resz te ző dés be, el kezd tünk
ját sza ni, majd a kö rü löt tünk össze gyűlt gye re ke ket
meg hív tuk a »Han gár ba« (a mál ta i ak bá zi sa a te lep
kö ze pén), hogy be mu tas suk a he ge dűt és a csel lót.”

Zenével a szegény roma gyerekekért f 4. oldal

g Sza bó La jos

Nem könnyű vál lal ko zás ma meg -
mon da ni, mi lyen tu dás ra és ké pes sé -
gek re lesz majd szük sé gük a tíz, ti -
zen öt év múl va a lel ké szi és hit tan -
ta ná ri kar ge rin cét al ko tó dip lo má -
sok nak. Pe dig ez is kül de té sünk ré -
sze len ne egy ház ban és a teo ló gi án
egy aránt. Konk ré tan ezt kér dez het -
jük: mit kell át ad nunk azok nak, akik
eb ben a tan év ben kez dik meg ta nul -
má nya i kat az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men? Mi re ér de mes
ál doz ni ma nap ság a to vább kép zé se -
ken és a lel kész aka dé mi án vagy az
ön kép zés ma még élő mű he lye i ben? 

Szak em be rek meg ál la pí tot ták,
hogy a fel ső ok ta tás ban meg szer zett
ál ta lá nos is me re tek nek tíz év el tel té -
vel mint egy a fe le ér té kes még. A
tech no ló gi ai tu dás ese té ben ez a
vesz tés már há rom év alatt be kö vet -
ke zik, az in for ma ti kai tu dás nál pe dig
egyet len év ele gen dő eh hez a vál to -
zás hoz. Nem vé let le nül for ró té ma és
hús ba vá gó kér dés az, hogy mi ből és
mennyit ta ní tunk meg a kö vet ke ző
ge ne rá ci ó nak ma nap ság. 

Eb ben a gyors, sa já tos „idői nyo -
más ban” és fe szült ség ben mű kö dő vi -
lág ban már sem mi lyen ok ta tást sem
le het ered mé nye sen vé gez ni ugyan -
úgy, mint az el múlt év ti ze dek ben, sőt
már úgy sem sza bad, mint aho gyan
a ta va lyi tan év ben tet tük. Az in no va -
tív hoz zá ál lás és gon dol ko dás mód
ma olyan ná lett, mint a szor zó táb la
is me re te vagy a leg egy sze rűbb nyelv -
ta ni sza bá lyok meg ta nu lá sa gyer -
mek kor ban. 

Las san a gyü le ke ze tek is úgy gon -
dol kod nak, aho gyan a ver seny szfé ra.
En nek a gon do la ti át ál lás nak nyil ván -
va ló je lei van nak. Olyan mun ka tár -
sat – lel készt és hit tan ta nárt – ve -
szünk fel, aki in no va tív gon dol ko dá -
sú, ön ál ló an meg va ló sít ja az el kép ze -
lé se it, meg szer zett tu dá sát és is me -
re te it át is tud ja ad ni. Nap ra kész és
friss. Ener gi kus és cél ra tö rő. Tisz tá -
ban van az zal, amit kép vi sel!

Ha teo ló gi ai irány ba for dít juk ezt
az el vá rás so ro za tot, ak kor azt te -
het jük hoz zá, hogy bel ső szo bá val,
sze mé lyes lel ki kin csek kel, va la mint
Is ten- és em ber kö zel ség gel is vér tez -
ze fel ma gát a kez dő lel kész. Le gyen
jó rá néz ni, és le gyen jó hall gat ni őt a
szó szé ken. Szí ve sen mond juk el ne -
ki a ba ja in kat és örö me in ket. És ha
nem je lent ke zik be elő re e-mail ben
vagy te le fo non, ak kor is örü lünk a
spon tán lá to ga tá sá nak a mo dern vi -
lág ban is, ami kor nem min dig nyit -
juk ki má sok előtt ott ho nunk aj ta ját.
A gyü le ke zet ben dol go zó mun ka tár -
sak ilyen tu laj don sá gai nél kül hi -
ány ér ze tünk len ne a gyü le ke zet ben,
de a lel künk ben is. Há la azért, hogy
sok hit ok ta tó, gyü le ke ze ti mun ka társ
vagy lel kész so rol ha tó az imént kör -
vo na la zott ka te gó ri á ba. Jó len ne, ha
szá muk egy re sza po rod na.

Al kal mas sá guk pe dig egy re nyil -
ván va lób bá vál hat na. Az egé szen biz -

tos, hogy en nek ér de ké ben ér de mes
so kat be fek tet ni a mai egy há zi élet ben
anya gi ak ban és lel ki ek ben egy aránt.
A mi enk nél ki sebb egy há zak ma Ma -
gyar or szá gon több hall ga tót, sőt a mi -
enk nek több szö rö sét ké pe zik a fel ső -
ok ta tás ban. Kell ennyi? – kér dez -
het nénk. 

Egy szak em ber így in do kol ta a na -
pok ban a nagy ará nyú kép zést: mi jö -
vő ori en tált egy ház va gyunk, ah hoz pe -
dig sok jól kép zett mun kás kell. Va jon
éb reszt-e, moz dít-e jó irány ba min ket,
evan gé li ku so kat egy ilyen val lo más?

Egy tan év kez de tén ta lán so kan
meg fo gal maz zuk ma gunk nak, hogy
nem sze ret nénk ugyan úgy ta ní ta ni,
mint ed dig. Ke re sünk va la mi újat,
ami vel job ban fel kelt he tő a fi gye lem
és az ér dek lő dés, mint ko ráb ban.
Egész sé ges ta ná ri fo gad ko zás ez. 

Nem vé let len, hogy ma a pe da gó -
gi á ban elő tér be ke rül a mód szer
kér dé se. Már az is in dok le het, ahogy
a min den na pi be szél ge té se ink ben
meg fo gal maz zuk: mennyi re más ez
a mai fi a tal ge ne rá ció! Más képp kö -
ze lí te nek a já ték hoz, az ese mé nyek -
hez, a köny vek hez vagy ma gá hoz a
ta nu lá si fo lya mat hoz, mint a ko ráb -
bi év ti ze dek fi a tal jai. 

Mu száj más kép pen vi sel ked ni és
dol goz ni a ka ted rán is, kü lön ben na -
gyobb lesz a tá vol ság a ta ná ri asz tal
és a ta nu lók pad jai kö zött. A leg fris -
sebb is ko la épí té sze ti di vat ban már
nincs is iga zán ki emelt és te kin télyt
pa ran cso ló he lye a ta ná ri pul pi tus nak.
Ke rül ni kell a ki ok ta tást, és meg kell
te rem te ni az együtt ta nu lás cso dá ját.
Ez az iga zi pe da gó gia. Hit- és er kölcs -
tan ban is ez old hat fel el len ál lást és fe -
szült sé get. A tan év kez dés mód szer -
ta ni pa ra dig ma vál tás sal csak jó ered -
ményt hoz hat szá munk ra. 

Pont ugyan ez a hely zet egy há -
zunk lel kész kép ző mű he lyé ben is. A
teo ló gi ai kép zés örök és ál lan dó tan -
anya ga egyet len zsol tár mon dat tal
ki fe jez he tő: „Hadd hall jam meg, mit
hir det az Úr is ten!” (Zsolt 85,9) Hal -
lás fej lesz tés és csi szo lás ez a ja vá ból.
Ez az iga zi teo ló gi ai tu dás. De ez sem
ér ke zik meg úgy, hogy ki ta nít juk a
kö vet ke ző nem ze dék tag ja it, ke -
mény, ri deg té zi sek be fog lal va mind -
azt, amit ed dig mi meg ta nul tunk.
Nagy szük ség van a kö zös fel fe de zés
örö mé nek át élé sé re. Kel le nek az ün -
ne pi és ma ra dan dó él ményt nyúj tó
kö zös per cek ta nár és ta nít vány al ko -
tói mun ká já ban. Ezért imád koz zunk
iga zi in no va tív erő ért a tan év nyi tón
és a teo ló gi át hor do zó gyü le ke ze tek -
ben egy aránt!

A szerző az Evangélikus Hittudomá -
nyi Egyetem rektora

Innovatívévnyitás

b Nagy öröm mel ad juk hí rül, hogy
a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív
Prog ram ban (KE OP) be adott
evan gé li kus pá lyá za tok ki emel -
ke dő si ke ré ről kap tunk ér te sí -
tést. A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja
ve ze té sé nek és pá lyá za ti mun ka -
tár sa i nak ko or di ná lá sá ban vég -
zett tu da tos ter ve ző mun ka –
há rom éves elő ké szí tés, ter ve -
zés és me ne dzse lés – gyü möl cse
ez a ki ma gas ló ered mény.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
– a töb bi fe le ke zet hez ha son ló an –
nem ren del ke zik ter me lő esz kö zök kel,
il let ve olyan va gyon nal, pénz ügyi le -
he tő sé gek kel, me lyek az egy há zunk
tu laj do ná ban lé vő ha tal mas épí tett in -
gat lan va gyon fo lya ma tos re konst -
ruk ci ó ját, szin ten tar tá sát, fel újí tá sát,
kü lö nös kép pen pe dig ér de mi kor sze -
rű sí té sét le he tő vé ten nék. En nek kö -
vet kez té ben az in gat la nok ál lag meg -
óvá sá ra, fej lesz té sé re irá nyu ló szán -
dé kok mel lé szin te ki zá ró lag pá lyá zati
for rás ból le het kel lő pénz esz kö zö ket
cso por to sí ta ni, meg ál lít va ez zel épí -
tett örök sé günk pusz tu lá sát, ál lag -
rom lá sát, oly kor a to váb bi hasz nál ha -
tó sá got meg kér dő je le ző vagy meg aka -
dá lyo zó tönk re me ne te lét.

Kü lö nö sen fon tos cso port ja az
épü let fej lesz tés re irá nyu ló pá lyá za -
tok nak az úgy ne ve zett épü let ener ge -
ti kai kor sze rű sí té se ket cél zó be ru há -
zá sok tá mo ga tá sa, hi szen ezek meg -
va ló su lá sa ese tén az adott épü let
mű köd te té se ta ka ré ko sab bá, gaz da -
sá go sab bá, fenn tar tá sa lé nye ge sen
ol csób bá vá lik – így a fej lesz tés
hosszú tá von hoz zá já rul a gyü le ke -

zet vagy in téz mény ha té ko nyabb
gaz dál ko dá sá hoz, je len tő sen se gít ve
an nak mű kö dé sét, eset le ges meg erő -
sö dé sét, hi szen a meg ta ka rí tá sok
kö vet kez té ben fel sza ba du ló pénz -
esz kö zö ket más cé lok ra le het for dí -
ta ni. Jel lem ző jük ezek nek a pá lyá za -
tok nak, hogy csak olyan pro jek tek
meg va ló su lá sát tá mo gat ják, ame -
lyek ki fe je zet ten ko moly, no mi ná li -
san is te kin té lyes meg ta ka rí tást ered -
mé nyez nek.

Eb ben az össze füg gés ben még na -
gyobb, hosszabb tá von is ka ma to zó
si ker ként ér té kel het jük azt, hogy az
el múlt hé ten nyil vá nos ság ra ho zott
pá lyá za ti ered mé nyek re mény ség -
gel várt si ker rel jár tak egy há zunk szá -
má ra. 

Az elő je lek ked ve ző ek vol tak, hi -
szen a ta valy be adott szép szá mú
épü let ener ge ti kai pá lyá zat kö zül az el -
múlt hó na pok ban már hat gyü le ke -
ze tünk és a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi -
um nyert mint egy 250 mil lió fo rin tos
tá mo ga tást, most pe dig az Új Szé che -
nyi-terv ke re té ben el nyert 917 mil li -
ós tá mo ga tás ról ka pott ér te sí tést
több gyü le ke ze tünk és in téz mé nyünk.
A cső vá ri és a győr-mén fő csa na ki
gyü le ke zet mel lett dia kó ni ai in téz mé -
nye ink kö zül a Sa rep ta-ott hon, a gö -
döl lői Tes se dik Sá mu el Idő sek Ott ho -
na és Csa lá dok Át me ne ti Ott ho na, a
ki star csai Evan gé li kus Pap nék Jo -
han ni ta Sze re tet ott ho na, ok ta tá si in -
téz mé nye ink kö zül pe dig a Szteh lo
Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos
Is ko la és Gim ná zi um, va la mint a
Ró zsák te rei kol lé gi um nyert. Kü lön
öröm szá munk ra, hogy egy há zi köz -
pon tunk rend kí vül el ha nya golt ál la -
pot ban lé vő épü le te is je len tő sen
meg újul hat az Ül lői út 24.-ben.

A fej lesz té sek ered mé nye kép pen
nem csak az üze mel te tés vá lik gaz da -
sá go sab bá, ha nem az épü le tek kül se -
je is meg újul hat a nyí lás zá rók cse ré -
jé nek és az új hő szi ge te lő va ko lat nak
kö szön he tő en.

A mun kák a tá mo ga tá si szer ző dé -
sek meg kö té se, il let ve a köz be szer zé -
si el já rá sok le foly ta tá sa után jö vő
ta vasszal kez dőd het nek. A KE OP
köz re mű kö dő szer ve zet tá jé koz ta tá -
sa sze rint a ko ráb ban hi bá san, for mai
okok ból bí rá lat ra nem bo csá tott pá -
lyá za to kat is be fo gad ták, így még eb -
ben az év ben to váb bi há rom mil li árd
fo rint nyi evan gé li kus ener ge ti kai fej -
lesz té si pro jekt ről szü le tik majd – re -
mény ség sze rint po zi tív – dön tés.

Mind ezen pá lyá za to kon va ló si ke -
res sze rep lés ér de ké ben ki emel ke dő
mun kát vé gez tek az or szá gos iro da
pá lyá za ti, épí té si és gaz da sá gi osz tá -
lyá nak mun ka tár sai. A mil li ár dos
nagy ság ren dű pá lyá za tok meg nye ré -
se, a be ru há zá sok ered mé nyes le bo -
nyo lí tá sa a pá lyá za ti és mű sza ki
szak em be rek ki vá ló együtt mű kö dé -
se nél kül épp úgy el kép zel he tet len lett
vol na, mint az il le té kes gaz da sá gi ve -
ze tők fe le lős va gyon gaz dál ko dá sa
nél kül, amely meg te rem tet te a pénz -
ügyi ala pot az ön rész és az elő ké szí -
tés fi nan szí ro zá sá hoz. 

Mun ka tár sa ink fá rad ha tat lan
mun ká já nak ered mé nye kép pen to -
váb bi nagy szá mú pá lyá za tunk áll el -
bí rá lás alatt. Bí zunk ab ban, hogy
apá ink tól re ánk ha gyott épí tett örök -
sé günk meg óvá sa, in gat lan ja ink fej -
lesz té se hosszú tá von is hoz zá já rul
gyü le ke ze te ink erő sö dé sé hez, fi zi kai
és lel ki fej lő dé sé hez, evan gé li kus
egy há zunk gya ra po dá sá hoz. Kér jük
eh hez Is ten ál dá sát!
g Ká kay Ist ván és Ko csis István

Evangélikuspályázatisikerek

„A teo ló gi ai kép zés örök 
és ál lan dó tan anya ga
egyet len zsol tár mon dat tal
ki fe jez he tő: „Hadd 
hall jam meg, mit hir det 
az Úr is ten!” (Zsolt 85,9)
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Mó zes nak nem volt tár gyi ér te lem -
ben vett ta ní tói szé ke. Is ten elő ször
az égő csip ke bo kor ból szólt hoz zá.
Ké sőbb a Sí nai-he gyen, majd a ki nyi -
lat koz ta tás sát rá ban be szélt ve le.
Mó zes a csip ke bo kor nál ka pott föl -
ha tal ma zás alap ján elő ször Egyip -
tom ban be szélt Is ten ne vé ben a né -
pé vel és a fá ra ó val. Ké sőbb a Sí nai-
hegy lá bá nál hir det te ki a tör vény tíz
igé jét, majd a pusz tai ván dor lás éve -
i ben a ki nyi lat koz ta tás sát rá nak be -
já ra ta előtt mond ta el Is ten ak tu á lis
üze ne tét. Mind ez zel Jé zus is tisz tá -
ban volt. Nem is kö töt te az írás tu dók
te kin té lyét egy Mó zes tól örö kül ha -
gyott ülő al kal ma tos ság hoz. 

Ami kor Jé zus azt mond ta, hogy az
írás tu dók Mó zes szé ké ben ül nek,
min den ki ér tet te, hogy mi re utal: az
írás tu dók Mó zes te kin té lyé vel ta ní -
ta nak, mi vel Mó zes ta ní tá sát ad ják
to vább. A Tó ra alap ján te szik ezt, te -
hát a Mó zes ta ní tói te kin té lyé vel bí -
ró hi te les for rás ból me rí te nek. A
Tó ra – Mó zes öt köny ve – pe dig ak -
kor is Mó zes hi te les ta ní tá sa, ha
olya nok ad ják to vább, akik nek a cse -
le ke de tei el len té te sek ve le. 

Jé zus ezért mond ja: „…amit mon -
da nak, te gyé tek meg és tart sá tok
meg, de cse le ke de te i ket ne kö ves sé tek,
mert be szél nek ugyan ró la, de nem te -
szik.” Ez azon ban sen ki nek nem ad
fel men tést az alól, hogy a hi te les
for rás ból szár ma zó ta ní tást kö ves se.
Hi á ba hi tel te len az írás tu dók sze mé -
lye: nem ők a ta ní tás for rá sai, ha nem
a Tó ra, ame lyet Mó zes és a hoz zá
szó ló Is ten te kin té lye hi te le sít. 

Jé zus te hát ar ra fi gyel mez tet, hogy
a ta ní tás for rá sa nem a ta ní tó, ha nem
a ki nyi lat koz ta tás és a ki nyi lat koz ta -

tást adó Is ten. Az ószö vet sé gi kor ban
a Tó ra, amely an nak a Mó zes nak a te -
kin té lyét kép vi se li, aki köz vet le nül Is -
ten től kap ta a ki nyi lat koz ta tást. Az
új szö vet sé gi kor ban Jé zus Krisz tus,
az em ber ré lett Is ten a ki nyi lat koz ta -
tás for rá sa, tar tal ma és hor do zó ja, a
ne vé ben va ló hi te les ta ní tás zsi nór -
mér té ke pe dig az ő te kin té lyé vel író
evan gé lis ták és apos to lok tol lá ból
szár ma zó Új szö vet ség.

Aki te hát az Új szö vet ség gel össz -
hang ban ta nít és pré di kál, an nak a ta -
ní tá sa hi te les és kö ve ten dő. Ez alól
sen ki nem búj hat ki az zal az in dok -
kal, hogy az ige hir de tő vagy a ta ní -
tó sze mé lye és éle te nem tük rö zi azt,
amit ta nít. Lu ther jog gal mond ja,
hogy az evan gé li um ak kor is igaz ma -
rad, ha Pi lá tus hir de ti, vagy ha cé gé -
res gaz em be rek pré di kál ják. (A re for -
má tor Pi lá tus nak Jé zus ár tat lan sá gát
ki nyil vá ní tó sza va i ra, il let ve a ko ra -
be li klé rus vi lá gi as élet vi telt foly ta tó
tag ja i ra cél zott.) 

Jé zus ko rá ban a kér dés for dí tott
irá nyú fel ve té sé nek nem lett vol na ér -
tel me. Jé zus so ha nem von ta két ség -
be, hogy az írás tu dók hi te le sen idé -
zik és ad ják to vább Mó zes ta ní tá sát.
Ha tör vény ér tel me zé sük kel nem is
ér tett min den ben egyet, so ha nem té -
te lez te föl ró luk, hogy a Tó ra szö ve -
gét meg ha mi sí ta nák, vagy a Tó rán kí -
vül más for rás ból me rí te nék a Mó -
zes te kin té lyé nek igé nyé vel el mon -
dott ta ní tá su kat. Olyas mi re nem
volt pél da, hogy egy zsi dó írás tu dó
Mó zes te kin té lyét igé nyel ve Budd ha
vagy más po gány val lás ala pí tók ta na it
ter jesz tet te vol na. Jé zus ezért fenn -
tar tás nél kül mond hat ta, hogy az
írás tu dók Mó zes szé ké ben ül nek. 

A mai „sok szí nű” ke resz tény tan -
ka val kád azon ban in do kol ja a kér dés
for dí tott irá nyú fel ve té sét is. Kell-e,
sza bad-e kö vet ni azok nak a ta ní tá sát
– még ha tisz te let re mél tó, pél dás éle -
tet él nek is –, akik ta ní tá su kat nem
csak a ki nyi lat koz ta tott Szent írás ból
(Ó- és Új szö vet ség) me rí tik, il let ve
leg fel jebb csak az Ószö vet ség egyes
írás he lye i vel iga zol ha tó, de az Új szö -
vet ség szel le mé vel szem ben ál ló ta no -
kat hir det nek? Nem tar tom ki zárt -
nak, hogy Jé zus ma sok ke resz tény
ige hir de tő ről és ta ní tó ról így nyi lat -
koz na: a jó cse le ke de te it, az er köl csös
élet vi te lét kö ves sé tek, de amit mond,
azt sür gő sen fe lejt sé tek el! Mert a ta -
ní tás hi te les sé gé nek mér té ke ma
sem a ta ní tó éle te és sze mé lyi sé ge,
ha nem az Új szö vet ség Krisz tus te kin -
té lyét hor do zó igéi. 

Jé zus föl di mun kás sá ga ide jén
nem a tan fe gye lem át há gá sát ve tet -
te az írás tu dók sze mé re, ha nem a ta -
ní tás nak nem meg fe le lő élet vi te lü ket
ki fo gá sol ta. Ma azon ban fé lő, hogy a
tan fe gye lem kér dé sét ré sze sí te né
előny ben – fél re ér tés ne es sék – a mi
egy há zunk ban is. De nem a tár gyi a -
sí tott „ta ní tó szék” hi á nyát vet né sze -
münk re, hi szen az sem mit sem ol da -
na meg. (Ró mai ka to li kus test vé re ink
ugyan „Pé ter szé ké ben” tár gyi a sí -
tot ták Krisz tus „ta ní tó szé két”, ez
azon ban nem véd te meg őket at tól a
„tan fej lő dés től”, amely nek csak ki in -
du ló alap ja az Új szö vet ség.) 

Bár a 16. szá za di re for má ció a
nyu ga ti egy ház ad di gi, az Új szö vet -
ség hez mér ve nem kí vá na tos „tan fej -
lő dé sét” több-ke ve sebb si ker rel
vissza met szet te, a re for má ció egy -
há zai sem ma rad tak men te sek a

ké sőb bi „tan fej lő dés” kí sér té sé től,
amely nek fő leg a 20–21. szá zad ban
nem tud tak el len áll ni. Bár a re for má -
ció egy há za i ban ma sem kér dő je le -
zi meg sen ki, hogy a ta ní tás hi te les
for rá sa a ki nyi lat koz ta tott Írás, még -
is egy re töb ben ve tik fel a Szent írás -
ban – és nem is csak az Ószö vet ség -
ben – ránk ha gyott ta ní tá sok kor hoz
kö tött sé gé nek kér dé sét. En nek je -
gyé ben meg kér dő je le zik, hogy ma is
bűn-e mind az, ami a bib li ai kor ban
bűn nek mi nő sült, és ami ről a bib li -
ai szer zők egy ér tel mű en mint bűn -
ről ír tak. 

De a mai „írás tu dók” kö zül so kan
to vább is men nek, és a bűn ről va ló
be széd lét jo go sult sá gát is két ség be
von ják. Is ten ki rály sá ga Ame ri ká -
ban cí mű köny vé ben H. Ric hard
Nie buhr nem alap ta la nul jel lem zi
így a li be rá lis pro tes táns irány za tok
ta ní tá sát: „Egy ha rag nél kü li Is ten a
bűn nél kü li em be re ket be vit te az
íté let nél kü li or szá gá ba egy ke reszt
nél kü li Krisz tus szol gá la ta ál tal.”

Nem ál lí tom, hogy ez az irány zat
ha zai egy há zunk ban már ural ko dó -
vá vált vol na. De ha egy há zunk ban az
ige hir de tői és ta ní tói nem fo gad ják
meg idő ben Jé zus in tel mét, és nem
aláz zák meg ma gu kat a mes te rek
Mes te re előtt, ak kor fé lő, hogy az Is -
ten Szent lel ke nem tud ja meg óv ni
egy há zun kat at tól, hogy „írás tu dó ink”
kö zül egy re töb ben el hagy ják „Krisz -
tus ta ní tó szé két”, ahon nan egye dül
csak an nak a Krisz tus nak a te kin té -
lyét hor do zó Új szö vet ség ben fog lalt
ta ní tás hir det he tő, aki teg nap, ma és
mind örök ké ugyan az. 
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Holatekintély?
A vA sárnAp ig éje

Ilyen kör nye zet ben gyü le ke ze tünk
egy szer re ki csiny, csa lá di as kö zös ség,
ugyan ak kor nagy vá ro si, egye tem vá -
ro si lé té ből fa ka dó an szel le mi erő for -
rá sok ban gaz dag, igé nyes.

Deb re cen egy ház ze nei szem pont -
ból is sze ren csés: a vá ros ban van ze -
ne mű vé sze ti fő is ko la or go na- és egy -
ház ze nei kép zés sel. Itt mű kö dik a
Kol lé gi u mi Kán tus, leg ré geb bi ének -
ka runk, mely igé nyes mű hely mun ká -
já val egy ház ze né szek egész so rát in -
dí tot ta út já ra. Több temp lom ban
nagy sze rű or go na áll: rend sze re sek a
kon cer tek, az or go na kur zu sok.

Sze ren csés nek ér zem ma gam,
hogy itt le he tek az „ének lő egy ház”
or go nis tá ja.

Több mint har minc éve, hogy
Sza bó Gyu la bá csi, ak ko ri lel ké -
szünk sze líd erő szak kal oda ül te tett az
or go na pad ra. Kez de tek től él ben -
nem egy kép a temp lom ban meg szó -
la ló ze ne sze re pé ről, a kán tor fel ada -
tá ról, fe le lős sé gé ről.

Fe le lős ség – el ső sor ban a gyü le ke -
zet irá nyá ban.

Na pi él ménnyé kell ten ni, hogy itt
a ze ne nem az ün nep fé nyét eme lő ci -
rá da, ha nem ma ga is az ün nep hez,
tex tus hoz kap cso ló dó ige hir de tés.
A ze ne sza vak kal le nem ír ha tó üze -
net Is ten és em ber kö zött. És mi lyen
gaz dag üze ne tek ezek!

Ugyan ak kor fe le lős ség az egy há -
zon kí vül ál lók iránt is. Azok iránt,
aki ket az egy ház ze ne mint ze ne hall -

ga tó kat ra gad meg. Ők azok, akik ke -
re sik az egy re tar tal ma sabb, egy re
„iga zibb” hall gat ni va lót. Ők azok,
akik nek ezen az úton el kell jut ni uk
az is ten tisz te le tig, akik nek fel kell is -
mer ni ük, hogy csak is ott, li tur gi kus
ke re tek kö zött „él” iga zán ez a ze ne,
ott le het meg ér te ni, mi ről (ki ről) is
szól va ló já ban.

Mind ezek hez szük sé ges, hogy a
kán tor te vé ke nyen részt ve gyen a li -
tur gia ze nei tar tal má nak ki ala kí tá sá -
ban. Ez ide á lis eset ben szo ros együtt -
mű kö dést je lent lel kész és kán tor kö -
zött már az ige hir de tés meg szü le té se
fo lya mán. Saj nos a gya kor lat ban ez rit -
kán va ló sul meg. Leg több ször vagy a
lel kész, vagy a kán tor vá laszt éne ket.

Ná lunk ez utób bi a jel lem ző gya -
kor lat, le he tő sé get biz to sít va ez zel az
is ten tisz te let tel jes ze nei anya gá nak
át gon dolt össze ál lí tá sá ra. Ör ven de -
tes az is, hogy van nak biz ta tó kí sér -
le tek az együtt mű kö dés re: sok szor
va ló ban együtt gon dol kod va vá lasz -
tunk éne ket.

A li tur gia so rán a be- és ki vo nu lás
alatt, az ige hir de té si ének előtt, il let -
ve úr va cso ra osz tás alatt szó lal hat
meg fi gu rá lis ze ne – el ső sor ban or go -
na ze ne. Gyü le ke ze tünk öröm mel fo -
gad ja az ilyen kor el hang zó hosszabb
vagy ne he zeb ben emészt he tő mo -
der nebb da ra bo kat is. Ne kem mint
ama tőr or go nis tá nak kü lö nö sen nagy
ki hí vást je lent az eh hez szük sé ges
re per to ár ki ala kí tá sa. Nem csak az

el várt szín vo nal, ha nem a szük sé ges
anyag mennyi sé ge mi att is. Év ti ze dek
kel let tek ah hoz, hogy el mond has -
sam: sok szor si ke rül az adott ün nep -
hez, ige sza ka szok hoz, éne kek hez te -
ma ti ká já ban, ka rak te ré ben il lesz ke dő
da ra bot meg szó lal tat ni.

A gyü le ke ze tünk ben élő több hi -
va tá sos ze nész ko moly se gít sé get
je lent az is ten tisz te le ten el hang zó
egyéb hang sze res vagy éne kes ze ne
meg szó lal ta tá sá ban, meg szer ve zé -
sé ben. Ba rokk ka ma ra ze nei mű vek,
Bach-kan tá ták té te lei, ári ák csen -
dül nek fel ilyen kor. Ezen a te rü le ten
ne he zebb az ige hir de tés hez, az ün -
nep jel le gé hez va ló kö tő dés biz to sí -
tá sa; a da rab ki vá lasz tá sá ban sok szor
prak ti kus szem pon tok – a ren del ke -
zés re ál ló együt tes re per to ár ja, le he -
tő sé gei – a meg ha tá ro zók.

Gyü le ke ze tünk büsz ke sé ge a 2008-
ban bir tok ba vett va do nat új or go na.
A két ma nu á los, ti zen négy re gisz te -
res me cha ni kus hang szert a ba rokk
gya kor lat ban el ter jedt egye net len
tem pe ra tú ra sze rint han gol tat tuk –
így kü lö nö sen al kal mas a lu the rá nus
egy ház ze ne ge rin cét al ko tó né met
ba rokk or go na ze ne au ten ti kus meg -
szó lal ta tá sá ra.

A hang szer ben meg tes te sü lő szel -
le mi ség, ze nei ér ték rend nagy meg -
be csü lés nek ör vend a vá ros ban.
Rend sze re sen be jár nak gya ko rol ni
hoz zánk a fő is ko la nö ven dé kei, a
ta ná rok pe dig szí ve sen vál lal nak ze -
nés áhí ta to kon va ló köz re mű kö dést.

Ze nés áhí ta ta ink több nyi re a na -
gyobb ün ne pek kö ré cso por to sul nak.
Több év ti ze des ha gyo mány, hogy
ad vent ben a temp lom or go nis tá já nak
le he tő sé ge nyí lik na gyobb, li tur gi kus
ke re tek kö zé ne he zen szo rít ha tó da -

ra bok be mu ta tá sá ra. Ez a ha gyo -
mány az utób bi évek ben egész kon -
cert so ro zat tá bő vült – az ad venti va -
sár na po kon ven dég or go na mű vé -
szek ját sza nak. A hús vé ti, pün kös di
ün nep kör, a re for má ció szin tén al kal -
mat ad ze nés áhí ta tok szer ve zé sé re
– ilyen kor több nyi re a vá ros ze ne is -
ko lá ja, az egye tem ének ka ra sze re pel
temp lo munk ban Pa zár Ist ván má -
sod fel ügye lőnk ve ze té sé vel.

Az év ti ze dek óta fo lya ma to san
sze mem előtt le be gő cél – a li tur gi -
á ba szer ve sen be épü lő egy ház ze ne –
fe lé ve ze tő úton jól ka ma toz tat ha tó
le het ci vil fog lal ko zá som, adat bá -
zis-ter ve zés ben, prog ra mo zás ban
szer zett gya kor la tom. Ré gi ter vem
éne kes köny vünk éne ke i nek, szö ve ge -
i nek, a hoz zá juk kap cso ló dó ada tok -
nak, cik kek nek egy adat bá zis ban
tör té nő rend sze re zé se. Mind eh hez
hoz zá il leszt ve az egy há zi esz ten dő
ün ne pe it, tex tu sa it tar tal ma zó adat -
bá zist, olyan rend szert ka punk, mely
se gít het az is ten tisz te let ze nei anya -
gá nak össze ál lí tá sá ban. Se gít sé gé -
vel már hét köz ben is együtt dol goz -
hat lel kész és kán tor, a ki ala kí tott is -
ten tisz te le ti ren dek meg ma rad nak,
vissza ke res he tők, a hoz zá juk kap cso -
ló dó ada tok, cik kek pe dig tar tal mas
in for má ci ó val szol gál hat nak az ér -
dek lő dő gyü le ke ze ti ta gok, eset leg ze -
ne hall ga tók szá má ra is.

Ha tal mas lé pés le het ne ez ab ban az
irány ban, hogy is ten tisz te le te in ken
ér tő fül lel, nyi tott szív vel fo gad has suk
a ze nén ke resz tül ér ke ző üze ne tet is.

g KEr tész At ti la
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Is te nünk! Kö nyör günk ezért a vi lá -
gért, ame lyet min den ja vá val és ál dá -
sá val ne künk te rem tet tél. Add, hogy
ne tud jon te ret nyer ni em ber te len ség,
há bo rú és ér tel met len ha lál! Add,
hogy ne pusz tul jon kör nye ze tünk, és
tisz ta Föl det ad junk to vább az utá -
nunk jö vők nek. Se gítsd meg a vi lá gon
min de nütt je len le vő né pe det, hogy
igaz is ten tisz te let té le gyen, ami kor fe -
le lő sen bá nik a te rem tett ség kin cse -
i vel. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Is te nünk! Kö nyör günk ezért az
or szá gért, ahol meg szab tad kül de té -
sün ket. Adj fe le lős sé get azok nak,
akik em be rek sor sa fe lől dön te nek!
Adj tisz tes sé get és igaz sá got azok nak,
akik igaz szív vel mun kál kod nak a
nem ze tért! Add a bé ke örö mét. Se -
gítsd meg a te né pe det, hogy igaz is -
ten tisz te let té le gyen, ami kor be töl ti
hi va tá sát, és be csü let tel vég zi min -
den na pi mun ká ját. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Is te nünk! Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért. Add, hogy a te igéd ne han -
goz zék hi á ba, és akik hall gat ják,
azok nak fi gyel mes és be fo ga dó szí -
vük le gyen! Add, hogy ez a gyü le ke -
zet iga zi lel ki ott ho ná vá le gyen mind -
azok nak, akik meg ta lál ták ben ne a
Krisz tus sal va ló kö zös sé get. Se gítsd
meg a te né pe det, hogy igaz is ten tisz -
te let té le gyen, ami kor meg éli a test -
vé ri kö zös sé get, a hor do zó sze re te -
tet és a meg tar tó hi tet. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Is te nünk! Kö nyör günk ön ma gun -
kért, min den na pi éle tün kért. Adj
erőt küz del me ink hez, mun kánk nak
ér tel met, ki tar tá sunk nak ered ményt,
örö münk nek fel sza ba dult sá got, éle -
tünk nek bé kes sé get! Adj eny hü lést a
szen ve dők fáj dal má ra, vi gaszt a szo -
mo rú szí vű ek bá na tá ra! Add a fel tá -
ma dás re mény sé gét azok nak, akik
mel lől el men tek sze ret te ik. Se gítsd
meg a te né pe det, hogy igaz is ten tisz -
te let té le gyen, ami kor élet hoz ta nap -
ja i ban nem fá rad meg a Krisz tus kö -
ve té sé ben. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

Is te nünk! Kö nyör günk cé lunk el -
éré sé ért. Add, hogy ké szen ér jen
ben nün ket, ami kor el jön a te nagy
na pod! Míg tart a ke gye lem ide je, adj
meg té rést, hi tet, ke gyel met. Se gítsd
meg föl dön ván dor ló né pe det, hogy
az örök or szág ban az előt tünk jár tak -
kal és az utá nunk kö vet ke zők kel
egyek le hes sünk a mennyei is ten tisz -
te let örö mé ben, di cső sé gé ben, a tő -
led ka pott örök élet ben. 

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

b Deb re cent, az or szág má so dik leg na gyobb vá ro sát csak úgy em le ge -
tik: a „kál vi nis ta Ró ma”. Ki sebb ség ben él itt min den más fe le ke zet –
az evan gé li kus egy ház ról vaj mi ke ve set tud az ut ca em be re. Mai cik -
künk ben e kö zös ség egy ház ze nei éle té ről szá mo lunk be.

Meg hí vó 
misszi ói kon fe ren ci á ra

Misszi ói kon fe ren ci át ren dez a
Nem zet kö zi Li eben zel li Misszió
Mol nár Má ria Ala pít vány szep -
tem ber 21-én, szom ba ton 10.00-
től 15.30-ig Bu da pes ten, a Nagy -
vá rad té ri re for má tus temp lom -
ban (1089 Bu da pest, Ül lői út
90.), mely re sze re tet tel hív juk a
misszió ba rá ta it, tá mo ga tó it és
min den kül misszió iránt ér dek -
lő dő test vé rün ket!

Min den kit ven dé gül lá tunk
egy sze rény ebéd re!

h i r d e T é s
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Az el múlt na pok ban em lé ke zett a vi -
lág ar ra, hogy öt ven év vel ez előtt
hang zott el Mar tin Lu ther King hí res
be szé de az ame ri kai fő vá ros ban. A Ca -
pi to li u mon ne gyed mil lió em ber – fe -
ke ték és az ő pol gár jo gi tö rek vé se ik -
kel ro kon szen ve ző fe hé rek so ka sá ga –
hall gat ta a bap tis ta lel ki pász tor át szel -
le mült sza va it: „I ha ve a dream…”
(Van egy ál mom…) 

Lin coln el nök ha tal mas szob rá nál
a ké sőbb meg gyil kolt King tisz te le -
tes ar ról szólt, hogy a Füg get len sé gi
nyi lat ko zat nagy sze rű sza va i val an -
nak ide jén az or szág min den la ko sa
szá má ra egy kö te lez vényt ál lí tot tak
ki. Ki de rült azon ban, hogy Ame ri ka
a fe ke ték nek ha mis csek ket adott,
mert szá muk ra azok a té te lek fe de -
zet nél kü li nek bi zo nyul tak. 

Mar tin Lu ther King nem volt haj -
lan dó el hin ni, hogy csőd be ju tott az
igaz ság bank ja, ezért hát el men tek
Wa shing ton ba, hogy „be vált sák a
csek ket”. Be szé dé ben King így ju tott
el a so kat idé zett mon da tok hoz: 

„Van egy ál mom, hogy egy na pon
Geor gia vö rös domb ja in az egy ko ri
rab szol gák és rab szol ga tar tók fi ai
ké pe sek lesz nek együtt le ül ni a test -
vé ri ség asz ta lá hoz.

Van egy ál mom, hogy egy na pon
még Mis sis sip pi ál lam, a si va tag ál lam,
el tik kad va az igaz ság ta lan ság és az el -
nyo más hő sé ge ál tal, a sza bad ság és
az igaz ság oá zi sá vá fog vál toz ni.

Van egy ál mom, hogy az én négy
ki csi gyer me kem egy na pon egy
olyan or szág ban fog él ni, ahol nem

bőr szí nük ál tal lesz nek meg ítél ve, ha -
nem sze mé lyi sé gük jel le gé ből.

Van egy ál mom mos ta ná ban. Egy
ál mom, hogy egy na pon min den
völgy fel emel ke dik, min den domb és
hegy be mé lyed, a dur va he lyek ki si -
mul nak, a gör bék ki egye ne sed nek, az
Úr di cső sé ge lát ha tó vá vá lik, és min -
den ha lan dó együt te sen fog ja lát ni.”

Is ten őrizz, hogy Mar tin Lu ther
King hez mér jem ma gam, de le kell ír -
nom: ne kem is van egy ál mom.

Egy olyan or szág ról ál mo dom,
amely ben bé ke és egyet ér tés van.
Ahol nagy vo na lú a kor mány és mél -
tá nyos az el len zék. Ahol nem sza kad -
nak ket té csa lá dok és ba rá ti tár sa sá -
gok csak azért, mert kü lön bö ző pár -
to kat tá mo gat nak.

Ahol ro mák és nem ro mák együtt
tud nak él ni, nem kell, hogy egyik em -
ber fél jen a má sik tól.

Ahol a mély sze gény ség ben élők
fel eme lé sén fá ra doz nak azok, akik -
nek több ada tott.

Egy olyan or szág ról ál mo dom,
amely ben nem szá mít ér dem nek az
adó csa lás és az ügyes ke dés.

Tá mo ga tom Böj te Csa ba Szent Ist -
ván-na pi fel hí vá sát, amely ben a pár -
be széd és ki egye zés évét hir det te meg.

Ar ról is ál mo dom, hogy az egy há -
za kat sem túl sze ret ni, sem diszk ri mi -
nál ni nem akar ják. Olyan or szág ról,
ahol a ke resz tény ség ről nem az ink -
vi zí ció, a ke reszt ről nem a kard jut az
em be rek eszé be. Olyan egy ház ról
ál mo dom, amely komp ro misszu -
mok nél kül ra gasz ko dik a bib li kus és

re for má to ri ha gyo mány hoz, ám köz -
ben fo lya ma to san ké pes a meg úju lás -
ra. Amely ben ér ték nek te kint jük a
sok szí nű sé get, és a má sik kal fa nyal -
gás nél kül vál lal juk az asz tal kö zös sé -
get. Amely ben a má sik bu ká sa a mi
bu ká sunk is, a má sik örö me a mi örö -
münk is. Olyan egy ház ról ál mo dom,
amely nem ta gad ja meg Jé zust.

Van egy ál mom a sze gé nyek és a pe -
rem re szo rí tot tak mel lett ki ál ló egy ház -
ról is. Ame lyet rang kór ság he lyett a hi -
va tás tu dat, ural ko dá si vágy he lyett a
szol gá lat jel le mez. Ahol ter mé sze tes ér -
ték nek szá mít a szo li da ri tás és az ön -
fel ál do zás. Amely egy ház ép pen ezért
hi te le sen tud ta nús kod ni Is ten ről. 

Azt hi szem, nem vé let len, hogy
Mar tin Lu ther King nem egy sze rű en
po li ti kus és pol gár jo gi har cos volt,
ha nem min de nek előtt lel ki pász tor, Is -
ten em be re. Pro fe ti kus lá tá sát az Úr -
tól kap ta. 

Az egy ház hi te les tár sa dal mi je len -
lé té re nem csak az egy ko ri Ame ri ká -
ban, ha nem a mai Ma gyar or szá gon
is szük ség van. Ha jól is mer jük azt a
kö ze get, amely ben élünk, ész re -
vesszük azo kat az esen dő em be re ket,
akik nek ugyan csak meg van a ma guk
ál ma. Er re so kan le gyin te nek: „ál mo -
dik a nyo mor”. Pe dig száz év vel ez -
előtt írt ver sé ben Ady nem ci ni ku san,
ha nem mély sé ges együtt ér zés sel írt
er ről: „Húsz esz ten dős le gény nek
vac kán / Ál mo dik a Nyo mor. //
Gyár-mar ta, szép, so vány, bús al vó,
/ Mel le hor padt, vál la ki áll, / Ar cán
zú zos, je ges ned ves ség, / Mo so lyog.

Szent, ne héz ál má ban / Urabb, mint
egy ki rály. // Tisz ta ágyat és tisz ta
asszonyt / Ál mo dik s ví gan fel ka cag,
/ Ki csit több bért, egy jó tál ételt, /
Folt at lan ru hát, tisz tes sé get / S em -
be ribb sza va kat.” (Ál mo dik a Nyo mor)

Ész re ve szi-e egy há zunk az ilyen
bús ál mo dó kat? És meg hall juk-e
azo kat az – ugyan csak Ady tól jö vő –
köl tői so ro kat, ame lyek ben ő – da col -
va min den fáj da lom mal és ké tellyel
– a „nin csen” szó ra Is ten ne vét rí mel -
te ti? „Ba tyum: a leg sú lyo sabb Nin -
csen (…) S az ál mom: az Is ten.” (Ál -
mom: az Is ten)

Ta pasz ta la ta ink sze rint ál ma ink -
ban – még ha oly kor meg le pő sor -
rend ben és za va ros össze füg gé sek ben
is – olyan él mé nyek ját sza nak sze re -
pet, ame lyek az éb ren lét so rán ér nek
min ket. Más szó val az álom a va ló -
ság épí tő koc ká i ból jön lét re. Ez zel
szem ben Is ten ál ma nem a meg le vőt
ala kít ja új ra, ha nem te rem tő álom. Is -
ten olyat ál mo dik, ami még nem
volt, ami pusz tán em be ri erő vel nem
va ló sít ha tó meg.

Is ten ál ma, hogy va ló ban le süllyed -
nek a he gyek és fel emel ked nek a
völ gyek an nak ér de ké ben, hogy az Úr
meg ér kez zen hoz zánk. Is ten ál ma,
hogy nép a nép re kar dot nem emel,
fegy ver ke zést töb bé nem ta nul.

Jé zus Is ten ál mát ál mod ta. E sze -
rint az álom sze rint az össze vert
em ber hez le ha jol az ir gal mas sa ma -
ri tá nus, az el ve szett ju hot meg ke re -
si és nya ká ba ve szi a jó pász tor, és a
té koz ló fiú ha za ta lál.

Ezt az ál mot ál mod ta né hai Öv eges
Jó zsef pro fesszor, ami kor így imád ko -
zott: „Se gíts, Jé zus, hogy meg ne vel -
hes sük a fa ri ze u so kat, fö lös le ges sé te -
hes sük a hó hé ro kat, és jó szán dé ku -
kat va ló ra vált has sák a Pi lá tu sok!” 

Is ten ál ma a ge ne zis től az apo ka -
lip szi sig tart.

Is ten vi lá gos ság ról, élet ről és ön -
ma ga kép má sá ról, az em ber ről ál mo -
dott. Fér fi ről és asszony ról, akik egy -
mást ki egé szít ve él nek, és szor gos
mun ká val né pe sí tik be a föl det,
amely re na gyon vi gyáz nak. Is ten ál -
má ról ta nús ko dik a Bib lia egyik be -
fe je ző mon da ta: „…és ha lál sem lesz
töb bé, sem gyász, sem jaj ki ál tás, sem
fáj da lom nem lesz töb bé…” (Jel 21,4)

„I ha ve a dream…” – mond ta öt ven
éve Mar tin Lu ther King. Van egy ál -
mom – mond ja időt len idők óta Is ten.

EmberiésIsten-álom é gtájOló

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Hogy va ló já ban mi le het na -
gyobb a temp lom nál, ar ról
Gáncs Pé ter püs pök is be szélt
ige hir de té sé ben Je re mi ás pró -
fé ta köny vé nek 31. fe je ze te alap -
ján. Az egy ház nem csu pán egy
„há zat”, szent haj lé kot je löl,
ha nem élő kö zös sé get. A temp -

lom pe dig olyan épü let, amely -
be ma ga az Üd vö zí tő tér be. A
Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve -
ze tő je a múlt béli jel ző osz lo po -
kon túl az an gyal föl di gyü le ke -
zet je len béli fel üdí té sé ről és
jö vő be ni ki hí vá sa i ról be szélt.
Az „An gya lok föld jé re” a püs -

pök sze rint min den ki kül de tés -
sel megy, és on nan el jő ve is van
fel ada ta. 

Grend orf Pé ter imád -
sá gá ban meg em lé ke zett
min den olyan lé lek ről,
aki a het ven öt év alatt az
an gyal föl di evan gé li kus
temp lom kö te lé ké be tar -
to zott, kü lö nös te kin -
tet tel az egy kor „pa pír -
ízűn hit val ló”, majd tu da -
to san az Ige szol gá la tá -
ba ál ló kon fir man du -
sok ról – so kuk arc ké pét
a temp lom be já ra tá nál a
gyü le ke zet tör té ne tét be mu ta -
tó pla ká to kon meg te kint het te a
hall ga tó ság. A lel kész – aki ma -
gát egy ré gi fo tó tól meg ih let ve
„az an gyal föl di macs ka kö vek
mag ve tő je ként” aposzt ro fál ja –
fo hász ko dott to váb bá azért,
hogy si ke rül jön a gyü le ke zet nek
be csü le te sen fel dol goz nia a mö -
göt te ál ló „há rom ne gyed szá za -
dot”. Az egye te mes kö nyör gő
imád ság ban mind Ri már Je nő
zsi dó men tő ak ci ó i ról, mind pe -
dig a temp lo mot ter ve ző Sándy
Gyu lá ról meg em lé kez tek.

A kö szön tők so rá ban Ra dos -
né Len gyel An na ke rü leti fel -
ügye lő rend ha gyó „osz tály -
név sor-ol va sás ba” fo gott: aki
hal lot ta a ne vét, an nak je lez nie
kel lett ott lé tét, így Reuss And -
rás egy ko ri an gyal föl di lel készt
és Ká posz ta La jos egy ko ri se -
géd lel készt kö szönt het ték a
hí vek. Utób bi ak kal kap cso lat -
ban Gáncs Pé ter püs pök –
min den fé le ud va ri as ko dást fél -
re té ve – el árul ta, hogy egy idő -
sek a temp lom mal, te hát (mint
azt pél dá ul a pá pa vá lasz tás nál
lát hat tuk) még iga zán fi a tal nak
szá mí ta nak… 

Szó lás ra emel ke dett Győ ri
Gá bor es pe res is, aki a pest -

szent lő rin ci és az an gyal föl di
temp lom ol tár ké pé nek „test vé -

ri sé gé re” vi lá gí tott rá. Mind -
ket tőt Rak sá nyi De zső ké szí tet -
te. Mind ket tő a fel tá ma dott Jé -
zust áb rá zol ja, a lő rin cin jó
pász tor ként je le nik meg, emez
pe dig az em mau si ta nít vá nyok
tör té ne tét dol goz za fel. 

Az egy ház ke rü let ve ze tő in
kí vül kö szön töt ték még Kri zsán

Zol tán egy ház me -
gyei fel ügye lőt és az
an gyal föl di al pol gár -
mes tert, Bor szé ki
Gyu lát is. Kü lön
tisz te let tel pe dig a
Ri már csa lád tag jait
és a temp lom ban
szol gá ló egy ko ri lel -
ké sze ket és se géd lel -
ké sze ket: meg em lé -
kez tek a né hány he -
te el hunyt Soly már
Pé ter ről, majd kö -

szön töt ték dr. Reuss And rást,
Ken deh Györ gyöt, Ker tész Gé -
zát, Ká posz ta La jost és nem
utol só sor ban a leg if jabb an gyal -
föl di ter(e)m (t)ést, Grend orf
Már ta Fló rát.

g Ki nyik Ani ta

„Atemplomnálisnagyobbvanitt…”
b Új ra meg telt az an gyal föl di evan gé li kus temp lom. Szep -

tem ber 8-án fel épü lé sé nek het ven ötö dik év for du ló ját ün -
ne pel ték a hí vek, em lé kez ve a hat van év vel ez előtt el hunyt
ala pí tó lel kész re, a fa so ri hit ok ta tó ként is el is me rést szer -
ző id. Ri már Jen őre. Grend orf Pé ter 2010 óta az an gyal -
föl di gyü le ke zet lel ké sze. A temp lom szen te lé si há la -
adás egyik igé je a Mt 12,6 cím ben idé zett so ra volt.

Grend orf Pé ter meg sár gult fo tog rá fi á kat mu to gat lel ke sen
– és amo lyan „szten da po san” – az an gyal föl di evan gé li kus
pa ró ki án. Köz ben sa ját tör té ne tét is el be szé li, hogy mi ként
ju tott el a Kő bá nya-blues tól az Erős vár… him nu szig. Az ön -
ki fe je zés ne héz sé ge i től a re to ri kus könnyed sé gig. 

Ri már Je nő ne ve nem oly is mert még evan gé li kus kö rök -
ben sem, pe dig együtt iktat ták be a De ák té ren Ke ken And -
rás sal és Sholcz László val, árul ja el a lel kész. Ri már 1919-ben
kezd te meg az an gyal föl di lu the rá nu sok egy be te re lé sét.
Kez det ben a Vá ci út 61. szám alat ti is ko la tor na ter mé ben, il -
let ve az Üteg ut cai pol gá ri ban tar tot ták az is ten tisz te le te ket.
1923-ban az An gyal föl di Lu ther Szö vet sé get lét re hoz va kezd -
tek el a temp lom ra gyűj te ni. Szám ta lan ki vá ló terv ké szült,
vé gül a bi zott ság Sándy Gyu la mun ká já nak meg va ló sí tá sa
mel lett dön tött. Bő egy év alatt fel is épült a szent haj lék, 1938
őszén Raf fay Sán dor püs pök szen tel te föl. Az egy ház köz ség
el ső lel ké szé nek 1941-ben Ri már Je nőt vá lasz tot ták meg. 

Sok sé rü lést szen ve dett ez a temp lom is a há bo rú alatt.
Tel jes kö rű új já épí té se 1966-ban in dult, Ben czúr Lász ló lel -
kész nek kö szön he tő en. A temp lom há bo rú után el ké szült
ha rang ja a pes ti ol da lon a leg na gyobb evan gé li kus ha rang.
Va sár nap ról va sár nap ra hir de ti az an gyal föl di macs ka kö -
vek ma kacs sá gá nak mu lan dó sá gát.

g – ka nyi ka –

Elfogadás
előtta

szolidaritási
törvény

Szep tem ber 4-én egy há -
zunk szék há zá ban ülést
tar tott a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Zsi -
na tá nak Tör vény-elő ké -
szí tő Bi zott sá ga, va la mint
a Gaz da sá gi Bi zott ság. A
két tes tü let ta nács ko zá sá -
nak egy ré szét együtt tar -
tot ta, ami kor a szo li da ri -
tá si alap ról szó ló meg újí -
tott tör vény ter ve ze te és a
hoz zá kap cso ló dó sza -
bály ren de let-ter ve ze tek
sze re pel tek a na pi ren den.
A ter vek sze rint még ez év
vé gé ig el fo gad nák és 2014.
ja nu ár 1-jén lép ne ha tály -
ba az át dol go zott tör vény
és a vég re haj tá sá ról, il let -
ve a tör vény hez kap cso ló -
dó egy ház köz sé gi tá mo ga -
tás ról szó ló sza bály ren -
de let, ame lye ket a 2010-
ben – az ak ko ri zsi nat és
or szá gos pres bi té ri um ál -
tal e fel adat ra – lét re ho -
zott bi zott ság ter jesz tett
elő. La punk meg je le né -
sé nek he té ben az es pe re -
sek ta ná csa, va la mint az
or szá gos pres bi té ri um is
fog lal ko zik a té má val.
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Szád ecz ky-Kar doss Gé za (képünkön)
Bu da pes ten, majd Graz ban gor don -
ka sza kon vég zett. Ver bi ta ön kén tes -
ként egy éven át ve ze tett ze ne is ko lát
a bo lí vi ai San Mi guel de Ve las có ban.
Je len leg Graz ban ének és hit ta ná ri
sza kon ta nul to vább, s emel lett több
éve csel ló ta nár ként dol go zik.

– A Ve ne zu e lá ban ki ala kí tott és
ha ma ro san Dél-Ame ri ka-szer te be -
vált El Sis te má val, ame lyet elő ször ön
pró bált ha zai te re pen is meg ho no sí -
ta ni, Bo lí vi á ban ke rült kö ze leb bi
kap cso lat ba. Me sél ne ne künk a rend -
szer ről?

– Úgy negy ven év vel ez előtt Jo sé
An to nio Ab reu ze nész-köz gaz dász nak
akadt egy for ra dal mi an új öt le te: ze -
né vel le köt ni a Ca ra cas nyo mor ne -
gye de i ben élő, nap ja i kat az ut cán
töl tő gye re kek és fi a ta lok ide jét. A ze -
ne ka ri mu zsi ká lás ban nem csak tar -
tal mas idő töl tés re, jó kö zös ség re ta -
lál tak, ha nem a ze ne ki tar tás ra ne vel -
te őket, és egy ben si ker él mé nye ket
adott ne kik, na gyobb ön bi za lom ra is
szert tet tek. Ha ma ro san ja vult a gye -
re kek is ko lai tel je sít mé nye, ké sőbb pe -
dig na gyobb eséllyel kap tak mun kát.
Azon kí vül ezek ben a ne gye dek ben ki -
mu tat ha tó an vissza szo rult a fi a tal ko -
ri bű nö zés is. Mel lé ke sen, a prog ram
leg jobb ja i ból olyan vi lág sztá rok nőt -
tek ki, mint Gus ta vo Du da mel, a
Los An ge les-i Fil har mo ni ku sok igaz -
ga tó kar mes te re. Má ra Ve ne zu e lá ban
kö zel fél mil lió gye rek vesz részt a
prog ram ban. Dél-Ame ri ká ban és az
el múlt évek ben kí sér le ti szin ten a vi -
lág más or szá ga i ban is in dí tot tak ha -
son ló prog ra mo kat. Szo ci á li san hát -
rá nyos hely ze tű gye re kek ha zánk -
ban is van nak, így ju tot tunk ar ra a
gon do lat ra, hogy te gyünk egy pró bát.

– A ma gyar ze ne ok ta tás hoz ké pest
mi ben hoz újat a ve ne zu e lai rend szer?

– Ko dály or szá gá ban olyan ze ne -

pe da gó gi ai múlt tal ren del ke zünk,
amely re mél tán le he tünk büsz kék,
hisz az egész vi lá gon pár ját rit kít ja.
A dél-ame ri kai rend szer vi szont a ze -
ne ok ta tás nak egy olyan szeg men sét
eme li ki, amely a ha gyo má nyos eu -

ró pai ze ne ok ta tás ban hát tér be szo -
rul. Azt kell meg ér te ni, hogy „a
rend szer” egy szo ci á lis, tár sa dal mi
fel zár kóz ta tást elő se gí tő prog ram,
amely ben a ze ne esz köz csu pán. Itt a
mo ti vá ció van el ső he lyen, hogy a cél -
cso por tot a ma ga élet kö rül mé nyei
kö zött tud juk meg szó lí ta ni. A ha -
gyo má nyos ze ne is ko lai ok ta tás heti
két szer fél óra egyé ni hang sze res ok -
ta tás ra épül, ez a nö ven dék ré szé ről
ott ho ni gya kor lás hoz va ló ön ál ló sá got,
így va la me lyest ren de zett csa lá di hát -
te ret fel té te lez. Ez az út a mi cél cso -
por tunk ese té ben nem jár ha tó. A ve -
ne zu e lai min ta na pi rend sze res ség gel
kí nál cso por tos hang sze res órá kat: a
gye re kek ta ná ri kí sé ret tel együtt gya -
ko rol nak, a hang szert nem vi szik ha -
za. Itt a hang súly a ze ne ka ron, az
együt tes mu zsi ká lá son, nem pe dig az
egyé ni pro duk ci ón van.

– Mi ért pont Mo nor ra esett a vá -
lasz tá suk?

– Ta valy nyá ron is mer ked tem
meg Bát ki Már ton nal, aki a Ma -
gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat Je len -
lét prog ram ját ve ze ti a mo no ri ci -
gány te le pen. Itt adott volt egy olyan
op ti má lis szo ci á lis mun ka tár sak ból
ál ló hát tér, amely be az új kí sér leti
prog ram be le tu dott il lesz ked ni.

– Ho gyan si ke rült anya gi tá mo ga -
tás ra szert ten ni ük?

– Gya kor la ti lag nem volt szük ség
anya gi tá mo ga tás ra. A kol lé gá im
és én ön ként vál lal tuk a nyá ri mun -
kát, a hang sze re ket pe dig rész ben is -
me ret sé gi kö rünk ből, rész ben pe dig
a Gra zi Egye tem től vet tük köl csön.
Az egyéb ki adá so kat – mint pél dá -
ul úti költ ség, hang szer ja vít ta tás – a
Ma gyar Mál tai Sze re tet szol gá lat
áll ta.

– Kik vol tak a kol lé gái?
– Leg hű sé ge sebb kol lé gám Bát ki

Lász ló, Bát ki Már ton édes ap ja volt,

aki ama tőr he ge dűs ként vé gig dol -
goz ta ve lem a nya rat. Mun kán kat al -
kal mi lag – egy-két nap ra vagy egy
hét re – se gí tet ték hi va tá sos he ge dű -
ta ná rok is; össze sen több mint tíz he -
ge dű ta nár for dult meg ná lunk az el -

múlt hét hét ben, akik nek az ál do za -
tos mun ká ja nél kül nem bír tuk vol -
na el a pro jek tet. Be kell lát ni, ezek az
ön kén tes erők re épí tő ke ret kö rül mé -
nyek sok meg al ku vást is ma guk után
von tak. Egy fe lől na gyon hi ány zott
egy hi va tá sos he ge dű ta nár kon zek -
vens je len lé te, aki vé gig kí sér te vol na
a gye re kek hang szer tech ni kai fej lő dé -
sét, más részt a ta ní tá son túl szám ta -
lan gya kor la ti fel adat is – mint pél dá -
ul hang sze rek kar ban tar tá sa, kel lé kek
be szer zé se, ese mé nyek do ku men tá -
lá sa, kon cert szer ve zés – min ket, ket -
tőn ket ter helt.

– Ho gyan kezd ték a to bor zást?
– Tel je sen spon tán mó don: ki men -

tünk két he ge dű vel a te lep köz pont -
ját ké pe ző ke resz te ző dés be, el kezd -
tünk ját sza ni, majd a kö rü löt tünk
össze gyűlt gye re ke ket meg hív tuk a
„Han gár ba” (a mál ta i ak bá zi sa a te -
lep kö ze pén), hogy be mu tas suk a he -
ge dűt és a csel lót.

– Két he ge dű vel? Ön he ge dül is?
– Bo lí vi á ban meg ta nul tam, hogy

egy jó ze ne ta nár nak min den hez
kell ér te nie, hi szen egy kis fa lu si ze -
ne is ko lá ban nem le het min den
hang szer ta ní tá sá ra kü lön em bert fi -
zet ni. Így ott egy brács is ta kol lé gám -
mal ta ní tot tunk szol fézst, he ge dűt,
csel lót, bő gőt, ve zet tünk ze ne kart és
kó rust.

– Nem le he tett könnyű ki ala kí ta -
ni a na pi szin tű pró bá kat. Há nyan je -
lent kez tek?

– A to bor zás he té ben 15-20 gye -
rek gyűlt össze, aki ket az ál ta lá nos
hang szer be mu ta tás és ének lés után
a hét vé gé re osz tot tunk be cso por tok -
ba, és ak kor kezd tük meg a hang sze -
res ok ta tást. Két ki csi (6–8 éve sek) és
egy na gyok ból (10–18 éve sek) ál ló
cso port ala kult, egyen ként 7-10 fő vel.

– Egy ze ne kar ban nem le het csak
ím mel-ám mal ott len ni, hi szen a
kü lön bö ző szó la mok egy más nak fe le -
lős ség gel tar toz nak. Em lí tet te, hogy
nap ról nap ra nőtt az ér dek lő dők
szá ma. Ho gyan tud ták ke zel ni ezt és
az eset le ges ki ma ra do zá so kat?

– Igen, ön na gyon jól ér zé ke li a ne -
héz sé ge ket. A cso por tok lét szá ma ko -
ránt sem volt ál lan dó, még há rom-
négy hét után is min dig jöt tek újon -
cok, aki ket nem volt szí vünk el kül -
de ni, míg a ko ráb bi, rend szer te le nül
já rók las san le mor zso lód tak. Ez fő -
leg a ki csik nél ah hoz ve ze tett, hogy
min dig új ra, elöl ről kel lett kez de -

nünk, nem igen le he tett lát vá nyos
fej lő dés ről be szél ni. Alap ve tő fe -
gyel mi prob lé mák is fel me rül tek,
egy pon ton ko mo lyan el gon dol kod -
tunk azon, hogy a hang sze rek ép sé -
ge ér de ké ben fel osz lat juk az amúgy

lel kes, de rossz ma ga vi se le tű kis lá -
nyok cso port ját. Cso dá val ha tá ros,
hogy csak há rom ap róbb ja ví tás sal
kel lett ez idő alatt hang sze rész hez
fut nunk…

– A na gyok vi szont szé pen fej lőd -
tek, ve lük össze szed tünk a nyár fo lya -
mán egy 12-14 da rab ból ál ló re per to -
árt, köz tük olyan ko moly da ra bok kal,
mint a Hej, Du ná ról fúj a szél, a Fut
a ki csi kor dé vagy Bee tho ven Öröm -
ódá ja. Azt saj ná lom, hogy a cso por -
tunk ban nyá ron részt vett nyolc,
amúgy ügyes, te het sé ges fi a tal ból
csu pán há rom mu tat koz ha tott be a
kon cer ten. A töb bi ek rész ben sú lyos
fe gyel mi prob lé mák, má sok saj nos
csa lá di tra gé dia, ha lál eset mi att ma -
ra doz tak el.

– Ho gyan vi szo nyul tak a szü lők
gyer me ke ik dön té sé hez?

– Vál to zóan, de amennyi re ér zé ke -
lem, ál ta lá ban meg le he tő sen kö zöm -
bö sen. Szá mom ra az is fur csa volt,
hogy a múlt pén te ki mo no ri fő pró ba -
kon cert re csak egy-két szü lő jött el. A
szü lők tel jes mér ték ben sza ba don
hagy ják a gye re ke ket, így nem is na -
gyon vol tunk kap cso lat ban ve lük, il let -
ve csak annyi idő re ta lál koz tam ve lük
még is, ami kor a ház nál kel lett össze -
szed ni az órát nem is me rő kis fi ú kat.

– A Szim fó nia prog ram egy több -
éves pro jekt, amely nek ez a nyá ri
prog ram csak a kez de te, kí sér le ti fá -
zi sa volt…

– Igen, jó ki lá tá sunk van rá, hogy
a Szim fó nia prog ram uni ós for rá sok -
ból jö vő év től az or szág más te rü le -
te in, akár ti zen öt-húsz hely szí nen is
be in dul. Mo no ri prog ra mun kat el ső
kí sér let nek szán tuk, hogy ta pasz ta -
la ta ink alap ján fe le lős ség gel tud juk
elő ké szí te ni a jö vő re in du ló na gyobb
sza bá sú prog ra mot.

– Mi lyen ta pasz ta la tok kal gaz da -
god tak?

– Hát, elég ve gye sek kel. Elő ször is
az zal, hogy nagy fá ba vág tuk a fej -
szén ket. Per sze so kat hal lot tam ci -
gány prob lé mák ról, be il lesz ke dé si
gon dok ról, de sze mé lye sen be le kós -
tol ni, az egé szen más. Kez dem a
po zi tív ta pasz ta la tok kal: nem volt ne -
héz be lel ke sí te ni a gye re ke ket a he -
ge dű iránt! Mind alig vár ta, hogy a
ke zé be fog has sa, ki pró bál has sa a
hang szert, és kö zel két hó nap után is
azt lá tom, hogy büsz kén új sá gol ják
jobb ra-bal ra, hogy ők he ge dül nek,
csel lóz nak, és hogy a ze né lés mos tan -
ra fon tos szín folt ja lett éle tük nek.
Mint em lí tet tem, fő ként az idő seb -
bek kel ko moly ered mé nye ket is el ér -
tünk, iga zi te het sé gek re is ta lál tunk.

Ke vés bé vol tak po zi tí vak a ta -
pasz ta la tok a meg bíz ha tó ság, a ma -
ga vi se let, a fe gye lem te rü le tén. Ko -
ráb ban so sem gon dol kod tam el azon,
hogy a nyo mor nak mi lyen ki ha tá sai
van nak a sze mé lyi ség re, mi lyen ön -
ző vé, kö ve te lő ző vé te szi őket az élet
min den te rü le tén. Az „Ő mi ért…?”,
„Én mi ért nem…?” kez de tű mon da -
tok a leg gya ko rib bak a te le pen. Szá -
muk ra a „mind járt” nem, csak a

„most, azon nal” lé te zik. Hi á ba mon -
dom az aj tón dö röm bö lő gye rek -
nek, hogy dél után egy kor van órá ja,
az órát nem is me ri, csak dö röm böl
új ra, dél után pe dig nincs se hol. Saj -
nos – mint már érin tet tük – ezen a
té ren a szü lők re sem igen le het szá -
mí ta ni. To váb bi ne héz ség, hogy is me -
ret le nek pél dá ul a „Ha nem ma -
radsz csönd ben, ki kül de lek” jel le gű
el vont mon dat konst ruk ci ók is, min -
dig csak én le szek a bűn bak, ami ért
ki ra kom. Azt hi szem, vi lá gos, mi re
aka rok ki lyu kad ni: el le het kép zel ni,
hogy ilyen kö rül mé nyek kö zött mi -
cso da szél ma lom harc kö vet ke ze tes,
rend sze res mun ká val si ke res kon cert -
re ké szül ni. Aki pe dig je len volt ki csi
kon cer tün kön, az ta nú ja le he tett: az

sem evi dens, hogy leg alább a szín pa -
don, kö zön ség előtt il lik vi sel ked ni…

A nyá ri kí sér let fel ada ta volt, hogy
fel mér jük, si ke res-e az ilyen jel le gű
kez de mé nye zés, és mi lyen ne héz sé -
gek kel kell szem be néz nie a jö vő ben
in du ló na gyobb prog ram nak. A su -
gár zó gyer mek te kin te te ket néz ve a
prog ram ér tel mét nem von hat juk
két ség be. A ne héz sé ge ket fel tér ké -
pez tük, egy elő re több a nyi tott kér -
dés, mint a már ki pró bált, be vált
meg ol dá si ja vas lat, de re mé nye ink
sze rint las san ezek is csi szo lód nak.

– És mi az el kép ze lés a foly ta tás ról?
– A mál ta i ak kez det től mond ták,

ha si ke res lesz a nyá ri kí sér let, elő te -
rem tik a foly ta tás hoz szük sé ges anya -
gi fel té te le ket. Mos tan ra már kör vo -
na la zó dik, hogy kik lesz nek azok a ta -
ná rok, akik ősszel is to vább vi szik a
mo no ri prog ra mot. Saj nos en gem
vissza hív a kö te les ség Graz ba, így a
pro jekt irá nyí tá sát ki kell ad nom a ke -
zem ből.

– Hol le het az önök te vé keny sé gét
nyo mon kö vet ni?

– A mo no ri kí sér let ről a Fa ce boo -
kon nyi tott „Szim fó nia prog ram” ol -
dal ra töl töt tünk fel fény ké pe ket, vi -
de ó kat, rö vid hí re ket. Re mé nye ink
sze rint a ter ve zett nagy prog ram ról
ak tu á lis hí rek a Szim fó nia prog ram
hi va ta los hon lap ján (symp ho nia.hu)
lesz nek el ér he tők. A prog ra mot ih -
le tő ve ne zu e lai rend szer ről pe dig az
„El Sis te ma Ve ne zu e la” kulcs sza vak -
kal bő sé ge sen ta lál ha tók in for má ci -
ók, vi de ók a vi lág há lón.

– Vé gül sze ret nék még egy sze mé -
lyes kér dést fel ten ni. Hon nan van
ennyi ener gi á ja, hogy ön kén tes ként
he te ken ke resz tül éjt nap pal lá té ve
ezen az ügyön mun kál kod jon?

– Há la Is ten nek a Gra zi Egye tem
teo ló gus hall ga tó ja ként az ot ta ni egy -
ház me gyé nél el nyer tem egy ösz tön -
dí jat, amely adott olyan anya gi biz -
ton sá got, hogy ne kell jen a nya rat fi -
ze tett mun ká val töl te nem. Az El
Sis te ma ma gyar ki pró bá lá sa Bo lí vi -
á ból va ló ha za té ré sem óta élén ken
fog lal koz tat, így nem volt szá mom -
ra kér dés, hogy er re a kí sér let re
most szük ség van. Hát tet tem, tet tük,
ami erőnk ből tel lett.
g Ha lász-Tá borsz ky Györ gyi

Zenévelaszegényromagyerekekért
b A mo no ri ci gány te le pen egy csa pat lel kes ze ne ta nár össze ver bu vál -

ta a ne héz sor sú gye re ke ket, hogy a Szim fó nia prog ram ke re té ben vo -
nós ze ne kart szer vez ze nek be lő lük, s az ut cai tét len ség he lyett meg -
is mer tes sék ve lük a ze ne le nyű gö ző ere jét, és el ve zes sék őket a ze ne -
ka ri já ték rej tel me i be. Ve ze tő ik ve ne zu e lai min tá ra – az El Sis te ma
(spa nyo lul: a rend szer) sze rint – hét hé ten ke resz tül nap mint nap fog -
lal koz tak ve lük. Szep tem ber 7-én Bu da pes ten, a Pár be szé dek Há zá -
ban (VI II. ker., Ho ránsz ky u. 20.) kon cer tez tek, en nek kap csán be szél -
get tem a prog ram öt let gaz dá já val, egy ben egyik ön kén tes ta ná rá val
és ze ne kar ve ze tő jé vel, Szád ecz ky-Kar doss Gé zá val a kez de mé nye zés -
ről, a kon cert ről és to váb bi cél ki tű zé se ik ről. 
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Koncert a Párbeszédek Házában
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– So kan örül tek a ta nár úr ral
együtt a ki tün te té sé nek. Mi lyen ér -
zé sek kel vet te át a dí jat?

– Mé lyen meg ha tód tam, hogy
szü lő vá ro som ilyen ma gas ki -
tün te tés ben ré sze sí tett. Há lás va -
gyok csa lá dom nak, haj da ni ta ná -
ra im nak, a cser kész moz ga lom -
nak, egy ko ri kol lé gá im nak, ta nít -
vá nya im nak, kó ru sa im éne ke se -
i nek, hi szen ne kik kö szön he tem
azt, amit kar nagy ként, ze ne szer -
ző ként el ér het tem. 

– Nyolc van há rom éve sen, ere -
je tel jé ben ak tí van te vé keny ke -
dik, szer vez, kom po nál, kó rust
ve zet. Mi kor és ho gyan ke rült
kap cso lat ba a ze né vel?

– Anyai ágon evan gé li kus va -
gyok. Kis gye rek ként is ten tisz te -
let alatt a Disch ka Győ ző ut cai

temp lom ban gyak ran az or go ná nál
áll tam. Áhí tat tal te li oda fi gye lés sel
hall gat tam ezt a cso dá la tos hang szert.
Ké sőbb uno ka bá tyám, a szek szár di
Né meth Pál egye te mis ta ko rá ban
szin tén or go nált a „Disch ká ban”. Vé -
gül még sem a hang sze res ze ne, ha -
nem a kó rus ve ze tés irá nyá ba te relt a
Min den ha tó.

– Kö zel het ven ran gos díj, ki tün te -
tés, nem zet kö zi és ha zai el is me rés jel -
zi kar na gyi te vé keny sé gét.

– A ko ráb bi év ti ze dek ben volt,
hogy egy szer re há rom kó rust is ve zet -
tem. Ma már csak a Pé csi ka ma ra kó -
rust – a volt Ne ve lők Há za ka ma ra -
kó ru sát – irá nyí tom, de ezt már öt ven -
öt éve. Mű sor ská lánk a ze ne iro da lom
szin te min den kor sza kát fel öle li, be -
le ért ve a kor társ ze nét is. Há lás va gyok
Is ten nek, hogy meg ada tott szá mom -
ra a ta ní tás, kó rus ve ze tés és kom po -
ná lás „hár mas egy sé ge”, ki egé szít ve,
erő sít ve egy mást. Szá mos mű ve met
sa ját kó ru sa im mu tat ták be, így a gya -
kor lat ban is ki pró bál hat tam a hang -
zá su kat. Én is el mond ha tom, hogy a
mun kám a hob bim…

– Mind eh hez meg fe le lő csa lá di
hát tér re is szük ség van…

– Igen. A csa lád meg ér tő tá mo ga -
tá sa min dig fon tos volt szá mom ra.
Fe le sé gem szin tén kar nagy, gyer -
me ke ink: Tí mea és At ti la – akik

be le szü let tek a ze nei kö zeg be – szin -
tén mu zsi ku sok.

– Ta nít vá nyai kö zül szá mo san ki -
emel ke dő hír név re tet tek szert. Ké rem,
em lít se meg né há nyu kat.

– A tel jes ség igé nye nél kül Hop pál
Pé ter, Kamp Sa la mon, Ker tész At ti -
la, Kut nyánsz ky Csa ba, Lak ner Ta -
más, Nagy Er nő, Sza bó Sza bolcs,
Ta ka ró Mi hály ne vét eme lem ki. Ők
nem csak is ko lai kó ru sa ik kal, ha nem
fel nőtt- és egy há zi ének ka ra ik kal,

ta ná ri pá lyá juk kal is to vább vi szik a
ma gyar kó rus ze ne hír ne vét.

– Me lyek a kö zel jö vő fel ada tai?
– Lá za san ké szü lünk a Pé csi ka ma -

ra kó rus 55. év for du ló já ra, ame lyet
no vem ber ele jén ün nep lünk. A dísz -
hang ver se nyen töb bek kö zött Hän -
del Di xit Do mi nus cí mű mű vét mu -
tat juk be. És ter mé sze te sen ké szü lünk
a 2015-ben meg ren de zen dő Eu ró pa
Can tat ra… 

g Tör tEly Zsu zsa

„Nagyonszerettemésigyekeztem
másokkalegyüttjóléstisztánjátszani”

Be szél ge tés Til lai Au rél pro fes sor eme ri tusszal, Pécs idei dísz pol gá rá val

b Szep tem ber 1-je Pécs ün ne pe, ami kor is az el ső ha zai egye tem ala pí -
tá sá ra em lé kez nek a pé csi ek. A vá ros elöl já rói e nap dél előtt jén ün -
ne pi köz gyű lé sen ki tün te té se ket ad nak át a tu do mány, a mű vé szet, a
sport és az élet egyéb te rü le tén je les ke dő pol gá rok nak. Idén a szín -
ház ban meg tar tott ün nep sé gen a Pécs dísz pol gá ra cí met Til lai Au -
rél Liszt-dí jas kar nagy ve het te át dr. Pá va Zsolt pol gár mes ter től. Es -
te a Ko dály Köz pont ban dísz hang ver senyt ren dez tek a ki tün te tet tek
és a vá ros ze ne sze re tő pol gá rai szá má ra. E ran gos díj kap csán egy kis
be szél ge tés re kér tük fel a vá ros új dísz pol gá rát (aki mel les leg az in -
ter jú ké szí tő nek is ta ná ra volt egy kor a fő is ko lán).

Ká vá ra el jut ni – ki vált képp sza bad -
na po kon – nem a leg egy sze rűbb
dol gok egyi ke. (Fő leg, ha az em ber a
za ka to lás után le ké si a két órán ként
já ró buszt, és a mo no ri CBA előtt –
a nagy kí sér tés el le né re – nem kí ván

köl csön ven ni egyet a so ra ko zó ke rék -
pá rok ból.) Nem ma rad más, mint a
bé ke be li stop po lás – Ká va vár!

Gom bán túl már nyert ügye van a
meg fá radt uta zó nak, las san ki bon ta ko -
zik előt te a fa lu. Be tér ve Köl csey Fe renc

„szü re te lő” szob ra, a ré gi ne me si kú ri -
á ból ki ala kí tott bé nye–ká vai ál ta lá nos
is ko la ud va rán pe dig a ré gi nagy ká vai
ta ní tó kat meg idé ző ta ní tók fá ja vár ja. 

Az evan gé li kus temp lom egy domb
te te jén áll erős vár ként, szi ká ran. Ud -
va ra volt – egy ide ig le ne sen fel ál lí tott,
hűst kí ná ló nagy sá tor ral – a ta lál ko -
zó fő bá zi sa, ahol a völgy ben ro han -
gá lók időn ként fel tan kol hat tak.

Vagy egy tu cat kör nye ző te le pü lés
kép vi sel tet te ma gát több mint fél száz
if jú kö vet tel. Sok eset ben lel ké sze ik
sem ma rad tak ki a ke re ke zés ből. A
prog ram egyik „fő véd nö ke”, Vesz teg
Zsolt kávai pol gár mes ter is tisz te le tét
tet te, to váb bá Ka li na Ká roly né, a he -
lyi is kola új igaz ga tó nő je is meg je lent. 

Jöt tek Al bert irs áról, an nak al berti és
irs ai gyü le ke ze té ből egy aránt. Pé te ri,
Mo nor, Tá pió szent már ton sem ma radt
ki a sor ból. Pi lis ről is ide gu rul tak, töb -
bek kö zött a nyá ron or di nált Lisz ka Vik -
tor se géd lel kész kí sé re té ben. A mag ló -
di ak ve ze tő je Né meth Mi hály lel kész
volt, a dél-pesti es pe res és pi li si lel kész,
Krá mer György szo kás sze rint hit ve sé -
vel és szösz ke gyer me kei vel ér ke zett –
da cá ra an nak, hogy a lel kész há zas párt
dél után két es kü vő is vár ta. Da bas-
Gyón ról is jöt tek, sőt a messzi Sza da is
kül dött egy „arany lá bú di cső í tőt”. 

A bé nye i ek leg több je a szlo vá ki ai
test vér te le pü lé sen, Bé nyen tar tóz ko -
dott ez idő ben, szel le mük még is ott
le be gett a dom bok kö zött… 

A na pot két áhí ta tos al ka lom ke re -
tez te: az ér ke zők Csadó Ba lázs Dél-Pest
me gyei if jú sá gi re fe rens és irs ai be osz -
tott lel kész „kon fir man dus csá bí tó”
pen ge té sé től kí sér ve di cső í tet ték a me -
re dek sza ka szo kon is ki tar tó leg főbb vé -
del me zőt. Dél után há rom tól pe dig –
saj nos már cse ké lyebb lét szám ban – is -
ten tisz te le ten ve het tek részt a nem
csak egy más sal ta lál koz ni kí vá nók. 

A pré di ká ci ót Do bó Dá ni el kö zel -
múlt ban or di nált – Al ber ti be osz tott
– lel kész tar tot ta friss len dü let tel,
1Kir 19,1–8 alap ján pró bál va kö ze lebb

hoz ni a gye re kek hez Il lés pró fé ta
negy ven na pos út já nak mély sé gét (és
ma gas sá gát). 

A dél utá ni fo gócs ká nak kö szön he -
tő en is pi ros pozs gás fi a ta lok ta lán na -
gyobb ér dek lő dést mu tat tak a cso da -
ként meg je le nő lán gos, mint A ká vai
evan gé li kus le ány egy ház köz ség tör té ne -
te cí met vi se lő fel ol va sás iránt, jól le het
Ve sze lik Sán dor né (Ida néni) pe da gó -
gus össze fog la ló ja szá mos iz gal mas
tény re és té nye ző re hív ta fel a fi gyel met.
A Ká va ék szer do bo za ként em le ge tett
temp lom ki lenc ven éves ju bi le u má -

nak ap ro pó ján em lé ke ze te seb bek le het -
tek a fa lon lát ha tó, egye dül ál ló evan -
gé li kus iko nok, a jó ke dé lyű, „nagy du -
más”, pierc in ges kán tor fiú vagy a nyár
vé gi zöld ben ját szott szín há bo rú. 

Az él mény nem cél, ha nem esz köz
az evan gé li um hir de té sé hez – val lot -
ta meg Do bó Dá ni el a bor sós to kány
pusz tí tá sa köz ben. És be jött a szá mí -
tá sa: él mé nyek kel, a ta lál ko zás és a
ká vai gaszt ro nó mia örö me i vel és
leg fő képp öröm hí ré vel meg pa kol va
gu rul tak to va az if jak Ká vá ról. 

g – Ka nyi –

Kávaikimozdulás

b „Jöjj, add to vább a jó hírt, moz gass meg min den meg moz gat ha tót!” – csen -
dült az ének szep tem ber 7-én a ká vai temp lom ban az ötö dik bi cik lis- és
if jú sá gi ta lál ko zó zá ró áhí ta tán. Mi ta ga dás, a részt ve vők ele get is tet tek a
fel szó lí tás nak. Több sé gük két ke ré ken gu rult, és meg sem állt a ked ves, dim -
bes-dom bos fa lu ig, ahol Bu day Zsolt bé nye–ká vai lel kész, a tett re kész pres -
bi té ri um és az ön kén tes se gí tők nagy „sü te mé nyes sze re tet tel” vár ták őket. 
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Nagyfiúk és kisfiúkRajparancsnokok: Krámer György, Dobó Dániel és Buday Zsolt

Hurrá!Egy mozgalmas áhítat

A Pécsi kamarakórus és karnagya
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A Pe tő fi köl té sze té vel fog lal ko zó ku -
ta tók kö zül töb ben meg ál la pí tot ták,
hogy po é tai kép rend sze ré nek ki ala ku -
lá sá ra szí ne ző ha tás sal volt a Bib lia.
Ver se i ből ki tű nik, hogy is mer te, for gat -
ta. A je les deb re ce ni író, köl tő – 1913-
tól a deb re ce ni ál ta lá nos fő re ál is ko la ki -
vá ló ta ná ra – Oláh Gá bor (1881–1942)
Pe tő fi kép ze le te cí mű írá sá ban érin tet -
te ez irá nyú „fel fe de zé se it”. Sze rin te Pe -
tő fi köl té sze té ben kép ze let tár sí tó já té -
ka mu tat ta a „köny vek köny vé nek” ha -
tá sát; az is ko lá ban ta nult bib li ai tör té -
ne tek alak jai, je le ne tei tá mad tak fel mű -
ve i ben, kü lö nö sen ha za fi as ver se i ben.
A Bib lia ha tá sá ra mu tat az is, hogy az
ál ta la hasz nált ké pek kö zül a leg több
ószö vet sé gi, még pe dig Mó zes és a Bí -
rák köny vé ből va ló, az Új szö vet ség ből
pe dig Jé zus sze mé lye és a Gol go ta szo -
mo rú sá ga in dí tot ta meg.

A vesz tett csa ták, csu fos fu tá sok! cí -
mű ver sé ben Iz rá el ki vo nu lá sát fes tet -
te és for dí tot ta át sza ba tos pár hu zam -
mal a ma gyar ság sor sá ra – buz dí tá sul
ki tar tás ra: „In dul ja tok / Száz ez ré vel,
mil jom á val / A szol ga ság Egyip to má -
ból / A sza bad sá gi Ká na án ba, / Mint
Mó zes né pe haj da ná ba! / Ne kik volt,
van ne künk is is te nünk, / Ő fog ve zet -
ni tűz osz lop ké pé ben, / S az el len ség

ki om ló vé re lé szen / A vö rös ten ger,
me lyen át me gyünk!”

Ugyan ez a kép ele ve ne dik meg A
XIX. szá zad köl tő i ben: „Pusz tá ban
buj do sunk, mint haj dan / Né pé vel
Mó zes buj do sott, / S kö vet te, me lyet
is ten kül de / Ve zé rül, a láng osz lo pot.
/ Ujabb idők ben is ten ilyen / Láng osz -
lo pok nak ren de lé / A köl tő ket, hogy
ők ve zes sék / A né pet Ká na án fe lé.”

Az Új szö vet ség ből a ke reszt ha lált
halt Jé zus alak ját, a ke reszt fát – mint
a leg na gyobb fáj dal mak szim bó lu -
mát – lát hat juk meg je le nít ve: „Ke reszt
ju tal ma a fá rad sá gok nak, / Min den -
fe lé ke resz tet osz to gat nak. / Arany ke -
resz tet tűz nek a fe je del mek / Job bá -
gya ik mel lé re; a föld mi ves nek / Oszt
a ter mé szet bú za ke resz te ket… / Fa ke -
reszt il let, meg vál tók, ti te ket!” (Ke reszt)

Leg is mer tebb epi kai köl te mé nye
Az apos tol, mely ben egy for ra dal már
éle tét mond ja el szü le té se nap já tól
ha lá lá ig, pon to sab ban ki vé gez te té sé -
ig. A köl tő a fő hős Szil vesz ter éle té -
nek, sor sá nak egy-egy for du la tá val,
esz mé i vel tel jes mér ték ben azo no sult.
Mű vé vel a ma gát ámí tó né pet kí ván -
ta fel ráz ni alélt sá gá ból. Ezért har sog -
ta oda az „apos to lát” meg gya lá zó tö -
meg nek: „Nem volt elég a Krisz tust

meg fe szít ned, / Min den meg vál tót
meg fe szí tesz hát? / Bol dog ta lan,
száz szor bol dog ta lan nép!”

Szil vesz tert ugyan úgy meg rug -
dal ták, le köp köd ték, mint an nak
ide jén Jé zust, s ha son ló kép pen kö ve -
tel ték ha lá lát. Az ut cán tar tóz tat ták
le, tíz év bör tön után sza ba dul va
meg le pet ten ta pasz tal ta, hogy a vi -
lág sem mit nem ha ladt cél ja fe lé, sőt
az em be ri ség vissza fej lő dött. 

Egy bib li ai szim bó lum, a sző lő
meg je le ní té sé vel von ja le a ta nul sá go -
kat. Az Ószö vet ség ben a sző lő mint
pél dá zat, ha son lat vagy jel kép új ra és
új ra fel buk kan, s a pró fé ták mes si á si
szim bó lum má tet ték. A sző lő tő mint
Jé zus Krisz tus és a ke resz tény hit
szim bó lu ma az evan gé li u mi kez de tek -
től fog va (Jn 15,1–3) a val lá sos mű vé -
szet fő mo tí vu ma. A sző lő mint min -
den ta vasszal is mét ki haj tó kul túr nö -
vény az új já szü le tés jel ké pe is. Pe tőfi
ek kép pen gon dol ko dott ró la:

„A sző lő szem ki csiny gyü mölcs, /
Egy nyár kell hoz zá még is, hogy meg -
ér jék. / A föld is egy gyü mölcs, egy
nagy gyü mölcs, / S ha a kis sző lő szem -
nek egy nyár / Kell, hány nem kell e
nagy gyü mölcs nek, / Amig meg érik?”

Ha a pa rá nyi sző lő sze met sok
száz ezer nap su gár ér le li, a Föld –
mint „nagy sző lő szem” – meg éré sé -
hez sok ezer vagy mil lió év szük sé gel -
te tik. A so rok kö zött a föl det ér le lő
su ga rak ma guk a „nagy lel kek”, akik
igen ke ve sen van nak, és rö vid éle tű -
ek. Pe tő fi sze rint ilyen volt Jé zus
Krisz tus is, s az ő „hő se”, Az apos tol
Szil vesz tere is. 

S va jon még mennyi idő kell a mi
„kis sző lő sze münk nek”, föl di vi lá -
gunk nak, hogy vég re meg ér jék?…

g KE rE csé nyi

Akönyvekkönyvénekhatása
Petőfiköltészetére

b Iro dal munk leg na gyobb alak ja, Pe tő fi Sán dor igen fi a ta lon pél dás mű -
ve ket ha gyott ránk, me lye ken jó el gon dol kod nunk né ha-né ha. Szin te min -
den év szak ra, nap ra, ün ne pi al ka lom ra vá laszt ha tunk tő le egy-egy tű nő -
dés re mél tó ver set, sort. Ősz kö ze led té vel is sok ilyet tu dunk fel idéz ni.
Pe tő fi nem volt úgy ne ve zett val lá sos köl tő, de azért volt hi te és em ber -
sze re te te. Ha né ha el is fog ták ké te lyek, csak ha mar meg nyu go dott, mert
az Is ten ben az igaz sá gos ság és cél sze rű ség fo gal mát is egye sül ve lát ta. Ke -
ser ves ván dor lá sai, csa ló dá sai köz ben is rá döb ben he tett, hogy va la ki őr -
kö dik fe let te; hogy az em be ri sors irá nyí tó ja nem le het a vak vé let len, még
ak kor sem, ha a lét va ló sá ga leg több ször meg döb ben tő és el ke se rí tő. 

A 15–16. századi szö ve gek pár hu za mot
mu tat nak a ko ra be li né met és fran cia
kó de xek ben fel lel he tők kel, azok nak
kis sé el té rő for dí tá sai, vál to za tai, és a
la ti nul nem tu dó szer ze te sek szá má -
ra szol gál tak ima ként. Az ak kor élő -
szó ban és írott for má ban is ter je dő
imá kat a ko los to rok ban élők ír ták és
má sol ták a kó de xek lap ja i ra, gyak ran
sa ját nyelv te rü le tük ki ej té sét vagy az -
óta már ki halt je len té se ket is meg örö -
kít ve. Az írá sok nem vol tak men te sek
a té vesz té sek től sem, ezek re a láb jegy -
ze tek tér nek ki. Egyes imák nak a má -
so ló (scrip tor) adott cí met, má so kat
a kö tet össze ál lí tói lát tak el a mai köz -
nyel vi for má ra át írt cím mel.

A kü lön egy sé ge ket ké pe ző szö ve -
ge ket – a ko ra be li kó de xek hez ha son -
ló an – mot tók ve ze tik be. A ma gyar -
or szá gi kó de xek ből vá lo ga tott szí nes il -
luszt rá ci ók gyö nyö rű en il lesz ked nek
ré gi ma gyar nyelv- és kul túr tör té neti
for rá sa ink hoz, il let ve val lá si em lé ke ink -
hez. Az „Ez ke dég az kö zön sé ges hit”
mot tó val el lá tott ál ta lá nos imák mel -
lett töb bek kö zött di cső í tő, bá nat-,
ké rő, ál do zá si, ka rá cso nyi, nagy böjti és
Má ria-imá kat is ol vas ha tunk az im po -
záns kö tet ben. A gyűj te mény vé gén az
ar cha i kus né pi imád sá gok hoz kö ze lí -
tő óvó imák is meg ta lál ha tók.

A ki ad ványt ol vas va meg ele ve ne dik
a fél év ez re des ré gi ma gyar nyelv, s fel -
tá rul az a szel le mi tar ta lom, me lyet ezek

az írá sok ma guk ban hor doz nak. A
több mint két száz ol da las, ke mény táb -
lás könyv tar tal mas és ér de kes ol vas -
mány azok szá má ra, akik is me re te i ket
szé le sí te ni, hi tü ket meg erő sí te ni kí ván -
ják e ré gi ma gyar nyel vű kin csek kel –
vagy pusz tán gyö nyör köd ni sze ret -
né nek ab ban a nyelv ben, me lyet már
ele ink is hor doz tak. 

g HE tEssy Csa ba

Dö mö tör Ad ri en ne – Ha ader Lea
(szerk.): „Ha lan dó, eze ket meg mond -
jad!” – Ma gyar nyel vű imád sá gok a
XV–XVI. szá zad ból. Tin ta Könyv ki -
adó, Bu da pest, 2012. Ára 2990 fo rint.

„Ezkedég
azközönségeshit”

Fél év ez re des ma gyar nyelvű imád sá gok

b „Ha lan dó, eze ket meg mond jad!” cím mel ma gyar nyel vű imád sá go kat
je len te tett meg nem rég a Tin ta Könyv ki adó Dö mö tör Ad ri en ne és Haa -
der Lea vá lo ga tá sá ban. A kö zel fél száz ma gyar nyel vű kó dex ből me -
rí tő ki ad vány imá kat, zsol tár fel dol go zá so kat, him nu szo kat tar tal maz.

b A sop ro ni Best Wes tern Pan no nia Med Ho tel ben 1994-től mű kö dik a Pan no nia Ga lé ria, amely ha vi rend -
sze res ség gel kor társ kép ző mű vé sze ti ki ál lí tá sok nak ad he lyet. Leg in kább ma gyar fes tő mű vé szek al ko tá -
sa it lát hat ják az ér dek lő dők, éven te egy al ka lom mal kül föl di mű vész ál lít ki, és min den év de cem be ré ben
sop ro ni al ko tó kap le he tő sé get be mu tat ko zás ra. A ki ál lí tók kö zött gya ko ri ak az el is mert, dí ja zott mű vé -
szek. A tár la tok egy hó na pon ke resz tül té rí tés men te sen lá to gat ha tók. Szer zőnk a ga lé ria 190. ki ál lí tá sá -
nak múlt va sár na pi meg nyi tó ján is mer ke dett meg Zász ka licz ky Ág nes (1980, Bu da pest) fes tő mű vész mun -
ká i val, ame lyek a hó nap vé gé ig te kint he tők meg. 

Elő ször nem tud tam, mi olyan fur csa:
a fest mény a ta or mi nai ró mai kori ro -
mo kat mu tat ta élénk szí nek kel, de
üre sen, em be rek nél kül. Il let ve nem
egé szen, az elő tér ben két asszony lát -
ha tó, az egyik nek a kar ján kis -
gyer mek. Ez még nem is len -
ne olyan kü lön le ges, de va la -
hogy még is fur csa. Az tán rá -
jöt tem: ezek az asszo nyok in -
di ai ru hát vi sel nek, mint ha a
má sik fest mény ről ke rül tek
vol na ide. Szá mom ra mind
az itá li ai táj, mind az in di ai
asszo nyok eg zo ti ku sak – ta lán
mert még nem ju tot tam el se
Olasz or szág ba, se In di á ba –,
de ta lál ko zá suk meg hök ken tő,
szür re á lis, mint ha egy kü lö nös
álom ban jár nék. Eg zo ti kum
a négy ze ten.

Ez a kü lö nös ség, ide gen ség jár át
min den fest ményt, ame lyet Zász -
ka licz ky Ág nes fes tő mű vész sop ro ni
ki ál lí tá sán lát hat tam. Elő ször is tá voli
tá ja kat, em be re ket áb rá zol nak a ké -
pek Finn or szág ból, Olasz or szág ból,
Ke nyá ból, In di á ból, a vi lág tá voli
he lye i ről. Más részt kü lö nö sek a szí -
nek: az ég és a ten ger olyan kék, hogy
er re a kék re azt mon da nánk, ilyen
nincs is; a ru hák is hi he tet le nül tar -

kák – leg in kább az In dia cí mű fest -
mé nyen. A táj, az épü le tek és a ru hák
szí ne va ló sze rűt le nül éles és élénk –
én ma gam is csak azért hi szem el,
hogy ilyen szí nek a va ló ság ban is lé -

tez nek, mert már volt ré szem finn -
or szá gi té li nap fel kel té ben… 

A leg kü lö nö seb bek az em be rek, és
nem csak azért, mert a vi lág eg zo ti -
kus pont ja i ról – Af ri ká ból, In di á ból
– ér kez nek hoz zánk. Sa já tos, ha tá ro -
zott arc ki fe je zés sel néz nek ki ol dal -
ra a ké pek ből. Nem néz nek a sze -
münk be – va la mi mást ke res nek. Itt
van nak, és még sin cse nek itt. Mint -
ha ők is ál mod ná nak, messzi re vá -

gyód ná nak. Ál mot ke res nek egy
álom sze rű vi lág ban.

Ér de kes mó don egyen sú lyoz a két
jel leg: a szí nek har sány sá ga kö zön sé -
ges sé is vál hat na, a sze rep lők ide gen -

sé ge, elő ke lő tá vol ság tar tá sa
túl fi no mult tá. 

Ez alól a gye re kek ki vé te lek.
Az af ri kai gye re kek ugyan -
olyan ma gá tól ér te tő dő ter mé -
sze tes ség gel ker ge tőz nek az
egyik ké pen, mint ma gyar tár -
sa ik. A ki ál lí tás „ka kukk to já -
sán”, a – szá mom ra ért he tet len
okok ból a meg hí vó ra ke rült –
Já nos cí mű ké pen élénk sze mű,
sap kás kis is ko lás fiú mo so -
lyog ránk – olyan, mint el sős
fi am egyik ha ver ja, rá adá sul
egy pesti ház ud va rán. A sok
eg zo ti kum, el vá gyó dás kö ze -

pet te egy iga zi „hét köz na pi” je len lét.
Nagy sze rű fest mény, de ép pen ez volt
az a kép, ame lyik a leg ke vés bé tük röz -
te az egész ki ál lí tás han gu la tát. Szép
fest mé nyek kö zött egy más fé le szép ség. 

Bár ha vé gig gon do lom, mind
ugyan ar ról be szél fenn köl ten és el -
von tan, szí nek ben tob zód va vagy
ter mé sze tes gyer mek mo so lyok ban:
ar ról, hogy jó do log él ni…

g HE gE dűs At ti la

Előkelőidegenekavásznon
Zászkaliczky Ágnes ki ál lí tásának mar gó já ra

Jól le het az or szá gos misszi ói köz pont
ál tal is tá mo ga tott csa lá di dél után
nem ki fe je zet ten evan gé li zá ci ós cél -
lal hir det te tett, már Sze ve ré nyi Já nos
nyi tó igei szol gá la tá nak cí me („Ne
egyél meg min dent!”) nyil -
ván va ló vá tet te, hogy „ke -
mény be széd re” is szá mít -
hat nak az ér dek lő dők. Az
or szá gos misszi ói lel kész Dá -
ni el tör té ne te alap ján fi gyel -
mez te tett ar ra, hogy tud -
nunk kell, mit fo gad ha tunk
el, és mit nem, a vi lág ál tal kí -
nált „szel le mi ét lap ról”. Ta lán
ná la is sar ko sab ban fo gal ma -
zott a dél utánt zá ró temp lo -
mi al ka lom ige hir de tő je,
Mol nár Ró bert. Az evan gé -
li kus evan gé li zá ci ós al kal -
mak ra is mind gyak rab ban
hí vott kü bek há zi pol gár mes -
ter sze mé lyes bi zony ság té tel -
lel át sző ve köz ve tí tet te Jé zus
misszi ói pa ran csát. 

A pél dás szer ve zés sel
meg va ló sult dél után „mo -
tor ja” a he lyi gyü le ke zet kán -
to ra, Stan ka Eri ka volt, de a
gyü le ke zet asszo nyai kö zül
töb ben is gon dos kod tak ar -

ról, hogy a mint egy más fél száz be -
té rő gyer mek és fel nőtt azért ne
csak lel ki táp lá lék ra lel jen a té si
evan gé li ku sok tel kén… 

g T. Pin tér Ká roly fel vé te le

Nem csak ke nyér rel…
b „Val lás ká ro sul tak” mil li ói íté lik ma gu kat kár ho zat ra, mert úgy vé lik,

hogy az üd vös ség hez elég sé ges az er köl csös élet vi tel és a va sár na pi
temp lom lá to ga tás. Az Úr ral va ló fo lya ma tos, élő, sze mé lyes kap cso -
lat lét fon tos sá gá ról nem egy nagy sza bá sú ün ne pi is ten tisz te le ten, ha -
nem egy mind össze nyolc százöt ven lel ket szám lá ló ba ko nyi te le pü -
lés, Tés temp lo má ban hall ha tott az a ma rok nyi gyü le ke zet, amely múlt
szom ba ton részt vett a he lyi evan gé li kus egy ház köz ség – egész fa lu -
kö zös ség szá má ra szer ve zett – csa lá di dél után ján.

Mikrofonpróba – Szeverényi János segít Mol -
nár Róbert szol gá la tát hall hatóvá tenni
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MegjelentaKeresztyénIgazság
A Ke resz tyén Igaz ság új fo lya má nak 99. szá mát nyújt juk át az ol va sók nak.
Ben ne az ige hir de tés a tan év kez de tén ér zett bi zony ta lan sá ga in kat, gyen -
ge sé ge in ket osz lat ja, erő sít a hit ben, a Szent lé lek Úr is ten ere jét ké ri.

Foly tat juk Lu ther nek a sza bad aka rat ról szó ló ta ní tá sát, mely be mu -
tat ja, hogy Is ten min den aka ra tot sa ját aka -
ra ta szol gá la tá ba ál lít, és ve le az em ber üd -
vös sé gét mun kál ja.

A fo lyó irat meg em lé ke zik Or dass La jos -
ról ha lá lá nak 35. év for du ló ján Vaj ta Vil mos
egy kor meg írt nek ro lóg já val és Bö röcz
Eni kő írá sá val, mely ben Or dass nap ló ja
alap ján a püs pök utol só éve it mu tat ja be.

A ta nul má nyok so rá ban Tu bán Jó zsef
Iden ti tás és to le ran cia cí mű írá sá nak má so -
dik ré sze, va la mint Welt ler Gá bor nak a
meg té rés ről szó ló elő adá sa ol vas ha tó, mely -
ben hit val lá si ira ta ink alap ján – de a bib li -
ai szak ki fe je zé se ket is vizs gál va – mu tat rá
a szó he lyes teo ló gi ai tar tal má ra. A teo ló gi -
ai ol vas má nyok után ki kap cso ló dás ként egy ér de kes ta nul mányt köz lünk De -
dinsz ky Gyu la tol lá ból a ma gyar nyelv ben ta lál ha tó bib li ai ki fe je zé sek ről.

Az ol va sók fi gyel mé be ez út tal Bal la Ár pád né hai re for má tus lel kész
fik tív le ve le it ajánl juk.

Re mél jük, tar tal mas per ce ket sze rez majd fo lyó ira tunk az ol va sók nak.
A kö vet ke ző, a 100. szám ra pe dig a szer kesz tő ség meg le pe tés sel ké szül…

g Isó Do rottya szer kesz tő

Csor na evan gé li ku sai 1926-ban szer -
ve ződ tek fi ók gyü le ke zet té, majd
1934-ben ön ál ló sod tak. Mi u tán egy -
ház sze re te tük messze meg ha lad ta
lét szám be li ere jü ket, az 1930-ban
emelt temp lom hoz 1943-ban egy
tan ter mes is ko lát épí tet tek. A Nagy
Gyu la lel kész és Ta káts Irén ta ní tó
ve ze té se alatt mű kö dő is ko lá ba már
ek kor hu szon öten irat koz tak be. 

A tör té ne lem vi ha rai ala po san meg -
té páz ták a rö vid éle tű ele mi is ko lát: az
el ső tan év a né met, a má so dik a szov -
jet meg szál lás mi att si ke rült kur tá ra. Ez -
után kö vet ke zett az ál la mo sí tás: ugyan
ma gát az épü le tet vé gül nem vet te el az
egy ház köz ség től az ál lam, ám az is ko -
lát egy má sik is ko la tag in téz mé nyé vé
tet te. 1950-ben az tán vég leg meg szűnt
az egy ko ri evan gé li kus is ko la: épü le té -
ben hosszú ide ig óvo dát mű köd te tett
a köz ség, majd a vá ros. Csu pán 1985-
ben ve het te is mét bir tok ba az egy ház -
köz ség a mind vé gig tu laj do ná ban ma -
radt tan ter met, ame lyet az óta is gyü -
le ke ze ti he lyi ség ként hasz nál.

„Em be ri leg néz ve re mény te len
hely zet ben, há bo rús idők ben in dult
Csor nán az is ko la – idéz te a múl tat Itt -
zés Já nos nyu gal ma zott püs pök, aki
Mt 19,16–26 alap ján vé gez te a ju bi le -
u mi is ten tisz te let ige hir de té si szol gá -
la tát. – Ma pe dig egy má sik is ko lá nak,

Jé zus is ko lá já nak pad já ban ülünk,
ahol meg kell ta nul nunk, hogy ma is
az a leg fon to sabb kér dés: va jon ren de -
zett vi szony ban élünk-e Is ten nel?
Hogy éle tünk egyéb kér dé se i re meg -
ta lál juk-e a vá laszt, az at tól függ, hogy
er re a kér dés re mit fe le lünk. A gaz dag
if jú tör té ne te fel ve ti a kér dést: va jon mi
őben ne bí zunk-e? Mert az em ber ön -
ma gá ban nem ké pes ar ra, hogy a ha -
mis is te nek től az egy igaz Is ten hez me -
ne kül jön. Ez csak Is ten nek le het sé ges,
de eb be ne ki be le kel lett hal nia a ke -
resz ten” – mond ta a nyu gal ma zott
püs pök, majd így foly tat ta: 

„Föl di is ko lák in dul nak és meg -
szűn nek, de Jé zus is ko lá ja örök, mert
az el ső pün kösd kor meg nyílt aj tót
sen ki nem zár ja be. En nek az is ko lá -
nak nem árt hat sem a bar na, sem a
vö rös dik ta tú ra, sem a li be ra liz mus,
de még a po kol ka pui sem ve het nek
erőt raj ta. Bol dog az az em ber, aki
élet ko rá tól füg get le nül ele mi is ko lás -
ként ta nít vány nak tud ja val la ni ma -
gát eb ben az is ko lá ban” – fe jez te be
ige hir de té sét Itt zés Já nos.

A csor nai temp lom elő te ré ben a
kö vet ke ző he tek ben az egy ko ri is ko -
la tör té ne tét fel dol go zó, ko ra be li do -
ku men tu mok ból össze ál lí tott ki ál lí -
tás vár ja az ér dek lő dő ket.

g Tu bán Jó zsEf

JézusKrisztus
örökiskolájában

Rö vid éle tű ele mi is ko lá juk ra em lé kez tek 
a csor nai evan gé li ku sok

b „Olyan in téz mény re em lé ke zünk, amely nek hom lok za tá ra ki le het -
ne ír ni a szo mo rú an csen gő mon da tot: élt öt esz ten dőt” – hang zott
el szep tem ber 8-án a csor nai temp lom ban, ahol az egy ház köz ség há -
la adó is ten tisz te le ten em lé ke zett meg 1943-ban meg in dí tott és 1948-
ban ál la mo sí tott ele mi is ko lá já ról.

Ma gyar or szág több év ti ze des, sú -
lyos sors kér dé sé ről van szó, amellyel
írók, szak em be rek, kor má nyok so ra
bir kó zott, de – amint ar ra Ben kő
Ágo ta, a Né pe se dé si Ke rek asz tal ko -
or di ná to ra rá mu ta tott – a meg ho zott
in téz ke dé sek min dig csak át me ne ti -
nek bi zo nyul tak. 

Rét vá ri Ben ce ál lam tit kár sze rint
a ma gyar tár sa da lom alap ve tő en
csa lád ba rát, az em be rek egy gye -
rek kel töb bet sze ret né nek, mint
amennyit vé gül vál lal nak. A kor -
mány fel ada ta ab ban áll, hogy elő se -
gít se ezek nek a gye re kek nek a meg -
szü le té sét. A kor mány nak kor lá to zot -
tak a le he tő sé gei, el ső sor ban anya gi
esz kö zök kel tud ja ki fe jez ni, hogy
mit tart ér ték nek. Az ál lam tit kár
so rol ta a má so dik Or bán-kor mány
ál tal meg ho zott in téz ke dé se ket: a
csa lá di tí pu sú adó zás rend sze ré nek
ki épí té se és sar ka la tos, két har ma dos
tör vény be il lesz té se, mun ka hely vé -
del mi ak ció terv, mun ká ba vissza té -
rő kis ma mák já ru lék ked vez mé nye,
két száz új böl cső de, az Em mi csa -
lád ba rát gon dol ko dást ösz tön ző
pá lyá za ta, kis ma ma bér let stb.
Ezen in téz ke dé sek ha tá sá ra a
gyer mek vál la lá si kedv né mi leg
emel ke dett, 2012-ben az elő ző
évi nél 2300-zal több gyer mek szü -
le tett. A leg fon to sabb nak azon ban
Rét vá ri Ben ce a köz gon dol ko dás
for má lá sát ne vez te.

Né meth Zsolt KSH-el nök he lyet -
tes a 2011-es nép szám lá lás ada ta it is -
mer te tő elő adá sá hoz Mi lan Kun -
dera cseh író re gé nyé nek be szé des cí -
mét köl csö nöz te, kér dő jel lel meg told -
va: Bú csú ke rin gő? A 2001-es és 2011-
es nép szám lá lás kö zött a ma gyar
né pes ség 260 687 fő vel csök kent.
Ha zánk né pes sé ge 1981-ben volt a
csú cson (10 mil lió 700 ezer), az óta fo -
lya ma to san fogy. Je len leg az 1959-es
szin ten áll (9 mil lió 937 ezer). 

Foly ta tó dik a tár sa da lom el öre ge -
dé se, 250 ezer rel csök kent a gyer mek -
ko rú ak szá ma, és ugyan ennyi vel
több lett az idős ko rú. En nek kö vet -
kez mé nyei van nak a tár sa da lom kul -

tú rá já ra, men ta li tá sá ra, di na miz mu -
sá ra, a nagy el lá tó rend sze rek (nyug -
díj, egész ség ügy) fenn tart ha tó sá gá -
ra, a ver seny ké pes ség re. 

Csök kent a 15–49 éves, szü lő ké pes
kor ban lé vő nők szá ma, akik rá adá -
sul ke ve sebb gyer me ket hoz nak vi lág -
ra. A ha gyo má nyos csa lád vissza szo -
rul, a 30 év alat ti nők 88%-a ha ja don,
a 30 év alat ti fér fi ak 95%-a, a 30–39
éve sek kö zel fe le nőt len. A há za sok
ará nya tíz év alatt 52,3%-ról 44,4%-
ra csök kent. 100 há zas nő 179 gye re -
ket szült, ami ke vés a tár sa da lom re -
pro duk ci ó já hoz, de még is több an nál
a 120-nál, ahány gye rek az élet tár si
kap cso la tok ból szü letik. 

A ha ja don nők és nőt len fér fi ak
ará nya 27,2%-ról 32,6%-ra nőtt. Az
egye dül ál lók szá ma me re de ken emel -
ke dett, je len leg 1 mil lió 317 ezer.

Ará nyuk a sok vá lás mi att is nő: a há -
zas sá gok csak nem fe le, az élet tár si
kap cso la tok 70%-a vá lás sal vég ző dik.
A négy fős csa lá dok (két szü lő, két
gye rek – ami „mi ni mum prog ram
le het ne”) az összes csa lá dok nak csak
12,7%-át te szik ki, há rom vagy több
gyer mek csak a csa lá dok 8%-ában
van. Nö ve ke dett a cson ka csa lá dok –
egy szü lő, egy gye rek – szá ma (537
ezer). A fel ső fo kú vég zett sé gű ek kö -
zött már több a nő, mint a fér fi, ami
egy részt öröm te li do log, más részt vi -
szont a ta nu lá si idő ki to ló dá sa is
hát rál tat ja a gyer mek vál la lást.

Te ret nyer a szél ső sé ges in di vi du -
a liz mus, a tár sa da lom ato mi zá ló -
dik, ér ték vesz tés kö vet ke zik be.
Mind ez rend szer ré áll össze, és a
rend szert csak rend szer sze rű en le het
meg vál toz tat ni. A nép szám lá lás ból
egy „ló gó fej jel el ol dal gó tár sa da lom”
ké pe bon ta ko zik ki – fe jez te be elő -
adá sát Né meth Zsolt.

Ben kő Ágo ta sze rint tár sa dal mi
kon szen zus ra van szük ség, tu da to sí -
ta ni kel le ne, hogy a kö zös ség nek
van nak alap ve tő ér de kei és ér té kei.
Ilyen az is, hogy a tár sa da lom meg -
újul jon és fenn ma rad jon. A Né pe se -
dé si Ke rek asz tal ja vas la tai rend szer -
sze rű vá la szo kat sür get nek. A ko or -
di ná tor ki emel te az anyák nyug dí ját
(amely ala cso nyabb, mint a gyer -
me ket nem vál la ló nő ké), a mun ka -
erő-pi a ci diszk ri mi ná ció meg szün te -
té sét, a köz be széd irá nyí tá sát, a csa -
lá di élet re ne ve lést. 

A csa lá dot a leg töb ben még min -
dig ér ték nek tart ják – idéz te a fel mé -
ré se ket Pong rácz Ti bor né –, de az
ér té kek és a va lós ma ga tar tás kö zött
óri á si a sza ka dék. Ez az am bi va len -
cia nem ma rad hat fenn so ká ig, és
va ló szí nű leg ne ga tív irány ban fog el -
moz dul ni, ami kor már a gyer mek -
vál la lás sem lesz ab szo lút ér ték.
Azok ará nya, akik sze rint nem le het
iga zán bol dog, aki nek nincs gyer me -
ke, a 2002-es 63%-ról má ra 54%-ra
csök kent. A nők nél a csa lád mel lett
je len tő sen meg nőtt a mun ka sze re -
pe. Ezt min den kép pen fi gye lem be
kell ven ni, ha a gyer mek vál la lást
ösz tö nöz ni akar juk. Az el ső gyer -
mek vál la lá sá nak élet ko rát vissza
kel le ne hoz ni fi a ta labb kor ba, és
na gyobb össze gű csa lád in dí tá si tá -
mo ga tás ra len ne szük ség – mond ta
a KSH Né pes ség tu do má nyi Ku ta tó -
in té ze té nek igaz ga tó he lyet te se. A
gyer mek te len ség oka it meg szün te -
tő in téz ke dé sek re len ne szük ség,
kü lön ben – hang sú lyoz ta – nincs re -
mény, el fo gyunk.

Sza lai Pi ros ka sze rint is szo ros
össze füg gés van a nők fog lal koz ta tá -
sa és a gye rek szám kö zött. A gye rek -
vál la lás hoz szub jek tív biz ton ság ér -
zet kell. Női fog lal koz ta tott ság te kin -
te té ben az EU-ban saj nos se reg haj -
tók va gyunk, bár ez ta valy már emel -
ke dett (52%), és el ér te az 1992-es
szin tet, de eh hez ren ge teg meg ala -
po zó in téz ke dés re volt szük ség. A
rész mun ka idős fog lal koz ta tás el ér -
he tő sé ge, a ru gal mas mun ka erő pi ac

hoz zá já rul na a kí vánt gyer me kek
meg szü le té sé hez – mond ta a nők
mun ka erő-pi a ci hely ze té nek ja -
ví tá sá ért fe le lős mi nisz te ri biz tos. 

A mé dia fe le lős sé gé ről úgy -
szól ván min den elő adó szót ej -
tett, de ab ban is egyet ér tet tek,

hogy en nek a fe le lős ség nek egy -
elő re nem ké pes ele get ten ni. Sok

szó esik a saj tó ban a be jegy zett élet -
tár si kap cso la tok ról, az azo nos ne -
mű ek hely ze té ről, a haj lék ta la nok ról,
ám ezek mar gi ná lis je len sé gek a né -
pes ség fo gyás hoz ké pest. Jó len ne, ha
ez utób bi leg alább olyan te ret kap -
na, mint a Pri ma Pri mis si ma-díj –
fo gal ma zott Bo tos Ka ta lin pro fes sor
emer i ta. Hang sú lyoz ta: aki az ideo -
ló gi ai csa tát el ve szí ti, az min dent el -
ve szít. A val lá si ér té kek hát tér be
szo ru lá sa ér zé kel he tő vissza esést
hoz a né pes ség ala ku lá sá ban. Ter mé -
sze ti tör vény, hogy gyer mek szü le tik,
és van csa lád. Ha az az ideo ló gia ke -
rül elő tér be, hogy er re nincs szük ség,
a gya kor lat is eh hez fog iga zod ni –
fi gyel mez te tett.

g T. Ko vács Pé tEr

Bú Csú k e rin g ő 

Családbarát-eamagyartársadalom?
De mog rá fi ai kon fe ren cia – döbbenetes statisztikai adatokkal

b Ami a né pe se dé si hely ze tet il le ti, a ma gyar tár sa da lom a hu szon ne -
gye dik órá ban vagy már ta lán azon is túl van, vagy is a né pes ség fo gyás
ten den ci á ja vissza for dít ha tat lan. Ez a drá mai hely zet kép raj zo ló dott
ki a Csa lád ba rát-e a ma gyar tár sa da lom? cí mű, szep tem ber 6-i bu -
da pes ti de mog rá fi ai kon fe ren cia elő adá sa i ból. A nagy ér dek lő dés sel
kí sért ese ményt két ci vil szer ve zet, a Csa lád há ló, va la mint a Há rom
Ki rály fi, Há rom Ki rály lány Moz ga lom ren dez te, és az Em be ri Erő for -
rá sok Mi nisz té ri u ma (Em mi) tá mo gat ta. Elő adást tar tott Rét vá ri Ben -
ce, a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um par la men ti ál lam tit -
ká ra (ké pün kön), Né meth Zsolt, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal (KSH)
el nök he lyet te se, Ben kő Ágo ta, a Né pe se dé si Ke rek asz tal ko or di ná to -
ra, Bo tos Ka ta lin köz gaz dász pro fes sor emer i ta (Páz mány Pé ter Ka -
to li kus Egye tem), Pong rácz Ti bor né, a KSH Né pes ség tu do má nyi Ku -
ta tó in té ze té nek igaz ga tó he lyet te se, Sza lai Pi ros ka, a nők mun ka erő-
pi a ci hely ze té nek ja ví tá sá ért fe le lős mi nisz te ri biz tos (Nem zet gaz da -
sá gi Mi nisz té ri um) és Bagdy Emő ke pszi cho ló gus pro fes sor emer i ta
(Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem), a té ma ki vá ló szak ér tői. 
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So kan egy faj ta in su la Lu the ra na -
ként, evan gé li kus szi get ként te kin te -
nek az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem re, má sok pe dig tu do má nyos
vagy a tan év hez kap cso ló dó al kal ma -
in kon mint egy hí vo ga tó ki kö tő be
tér nek új ra és új ra vissza hoz zánk. 

A teo ló gia még sem él „el szi ge telt éle -
tet” a min den na pok ban: ta ná ra ink kal,
hall ga tó ink kal rend sze re sen ta lál koz -
hat nak a lel ké szi ér te kez le te ken, ke rü -
le ti és or szá gos ren dez vé nye ken, if jú -
sá gi tá bo rok ban, a Szél ró zsán, sze re tet -
in téz mé nyek ben, is ko lák ban és gyü le -
ke ze tek ben vég zett gya kor la to kon,
mun ka társ kép ző tan fo lya mo kon, is ten -
tisz te le ti és evan gé li zá ci ós ven dég -
szol gá la to kon, egy há zi ki ad vá nyok -
ban. Szin te fel sem le het so rol ni azt a
sok al kal mat, ahol a gyü le ke ze tek kel és
az egy ház zal meg élt kö zös ség meg va -
ló sul nap mint nap. Ta lán ez is ott áll
an nak a jól eső el is me rés nek a hát te ré -
ben, hogy – a né hány éve ké szült egy -
ház szo cio ló gi ai fel mé rés sze rint – a
teo ló gia egy há zunk leg na gyobb meg -
be csü lés nek ör ven dő szer ve ze te. 

A tan év kez de te most jó le he tő sé -
get kí nál ar ra, hogy kis át te kin tést ad -
junk azok ról a szol gá la tok ról, ame lyek
szer ve sen kap cso lód nak a lel ké szi, a
hit ta ná ri, a kán to ri és a gyü le ke zeti
mun ka tár si dip lo ma meg szer zé sé hez.

* * *

Sok év ti ze des ha gyo má nyuk van a
szupp li ká ci ós szol gá la tok nak. A la tin
szó ere de té ben egy szer re je lent kö zös -
sé gi kö nyör gést (is ten tisz te le tet) és en -
gesz te lé si-há la adá si ün ne pet. Ezek a
„ven dég-is ten tisz te le tek”, ami kor gyü -
le ke ze te ink ige hir de tés re fo gad ják a
teo ló gus hall ga tó kat, nem csu pán tá -
mo ga tás gyűj tő pré di ká ci ós gya kor la -
tok, ha nem ta lál ko zá sok, kö zös lel ki
al kal mak azok kal a kö zös sé gek kel,
ame lyek hez ké sőbb a min den na pos
szol gá lat fog ja köt ni a lel ké szi vagy
más egy há zi szol gá la tok ra ké szü lő ket.

A 2012/2013-as tan év ben is több
mint két száz húsz anya gyü le ke zet be
küld tünk szupp li kánst – ez ter mé sze -
te sen en nek a szám nak a több szö rö -
sét je len ti az el vég zett szol gá la tok ban
a fi li ák kal, szór vány gyü le ke ze tek kel
együtt. Az ör ven de te sen ma gas szám
hall ga tó ink ra néz ve azt je len ti, hogy
a leg töb ben a „kö te le zőt” messze
meg ha lad va, egy-egy fél év ben akár
há rom-négy hét vé gét is ki vá lasz ta nak
ma guk nak a szupp li ká ci ó ra. 

A gyü le ke ze ti kö zös sé gek ha gyo -
má nyos sze re te te leg több ször ki egé -
szül a ven dég lá tó lel kész nek és csa -

lád já nak a gon dos ko dá sá val is – leg -
töb ben lel kész ként is szí ve sen em lék -
szünk vissza azok ra a szol gá la ta ink -
ra, ami kor még mi jár tuk az or szá got
szupp li ká ló hall ga tó ként. 

Bár gyü le ke ze te ink egyen ként mind
kap nak kö szö nő vissza jel zést a szol -
gá la ti le he tő sé gért és az ilyen kor gyűj -
tött anya gi tá mo ga tá sért, még is fon -
tos, hogy itt is el han goz zék egy faj ta
szám adás és kö szö net: az éven te be -
ér ke zett, több mil lió fo rin tos ado -
mány je len tő sen tá mo gat ja a teo ló gi -
án ta nu ló és la kó hall ga tók el lá tá sát,
min den na pi élet kö rül mé nye i nek a
szin ten tar tá sát. Kü lö nö sen örü lünk
an nak is, hogy a ko ráb bi jog sza bá lyok
meg vál to zá sá val új ra gyűj te nek ter -
ményt, élel mi szert is a kony há nak –
mé lyen meg érint min ket, hogy a na -
gyobb te her bí rá sú gyü le ke ze tek től az
anya gi ak ban ne he zebb kö rül mé nyek
kö zött élő kig egy aránt gon dol nak „a
mi min den na pi ke nye rünk re” is.

* * *

Kü lön le ges ta lál ko zá sok a teo ló gus -
na pok, ami kor – el ső sor ban a szupp -
li ká ci ó ra még nem küld he tő el ső éve -
sek kel – egy kis busz nyi csa pat és egy
teo ló gi ai ok ta tó lel kész lá to gat a
meg hí vó, ál ta lá ban na gyobb gyü le ke -
ze tek be. Ezek a sze re tet ven dég ség gel
vagy ép pen ének ka ri össze ál lí tás sal
ki egé szü lő szol gá la tok je len tik sok -
szor az el ső be te kin tés le he tő sé gét a
részt ve vők nek, s gyak ran él jük át
azt az örö möt is, amely ről az evan -
gé li um ban ol va sunk ak kor, ami kor Jé -
zus ki kül dé se után a ta nít vá nyok
vissza tér tek Mes te rük höz. 

Egé szen sa já tos az el múlt fél évek -
ben, hogy a teo ló gu sok ból ál ló Aga -
pe ze ne kar is ka pott meg hí vá so kat –
nem csak teo ló gus na pok ra, ha nem
gyü le ke ze ti és köz egy há zi ese mé -
nyek re, evan gé li kus is ko lák ba is. Ha -
son ló an a Szél ró zsa iránt el kö te le zett
hall ga tók hoz, ezt is szí ve sen vet tük
ma gunk ra, hi szen az if jú ság lel ke sí -
té se, hi té nek mé lyí té se a teo ló gia
egyik leg fon to sabb fel ada ta.

A sort a nagy he ti pas sió kör utak

nél kül nem sza bad le zár ni – még ak -
kor sem, ha er ről min den év ben a
ma ga ide jé ben hű sé ge sen be szá mol
az evan gé li kus egy há zi saj tó. Egé szen
kü lön le ges ese mény ez a min den ko -
ri har mad éve sek – és az egye te mi lel -
ké szek – szá má ra, hi szen több hó na -
pos fel ké szü lés elő zi meg az in du lás
pil la na tát: szö veg írás, meg be szé lé sek,
pró bák, imád sá gok… 

Bár Jé zus Krisz tus szen ve dé sé nek
tör té ne te min dig meg érin ti a gyü le -
ke ze te ket is, ahol já runk, de a leg mé -
lyebb vál to zást ben nünk, részt ve -
vők ben vég zi el: lé pés ről lé pés re az
„elő adás ból” a mi sze mé lyes tör té ne -
tünk lesz. S bár tud juk, hogy egy-egy
pas sió kör út min dig a ven dég lá tás
„ter hét” is je len ti a gyü le ke ze tek -
nek (eb ben az esz ten dő ben pél dá ul
Észak-Pest me gyé ben), de a lel ké -
szek kel, gyü le ke ze ti ta gok kal át élt ta -
lál ko zá sok, es ti be szél ge té sek még
„ar cot”, sze mé lyes jel le get is ad nak
ezek nek a kü lön le ges kör utak nak.

* * *

A fen ti kör ké pet én is szí ve sen zá rom
sze mé lyes sza vak kal – aho gyan né há -
nyan egy-egy rö vid, sze mé lyes meg -
szó la lás sal ki is egé szí tet ték ezt a be -
szá mo lót a szol gá lat vég zők kö ré ből.
Egye te mi lel ké szi meg bí zá som mal a
má so dik tan éve met zár tam jú ni us ban,
s eb ben az idő ben sze mé lyes fel ada -
tom volt és szív ügyem mé lett a teo -
ló gia és a gyü le ke ze tek kö zöt ti kap cso -
la tok ápo lá sa, el mé lyí té se. 

A hát tér ben az ige hir de té si elő ké szí -
tők meg szer ve zé se, a be nyúj tott pré -
di ká ci ók – kol lé gák kal meg osz tott – ol -
va sá sa, át dol go zá sa mel lett idő pon tok
egyez te té se, je lent kez te tés, utó la gos él -
mény be szá mo lók so ra áll. Még sem
cse rél ném fel sem mi vel azt, ami kor he -
tek kel a szol gá lat előtt elő ször ta lál ko -
zunk egy teo ló gus na pi csa pat tal, s az
el vég zen dők rész le tei mel lett el mon -
dom a gyü le ke zet sa já tos sá ga it, sor ra
vesszük az ott szol gá ló lel ké sze ket, s el -
kez dünk együtt és kü lön-kü lön is
imád koz ni eze kért a kö zös sé ge kért, a
meg szó la lá sért, az üze ne tért.

Hi szen mind eb ben nem csak va la -
mi lyen kö te le ző és hi va ta los gya -
kor lat ról van szó, ha nem ar ról, hogy
egy kö zös ség ben élünk az egy ház zal,
a gyü le ke ze tek kel. Ez egy szer re je len ti
kö szö ne tün ket a fe lénk lel ki ek ben és
anya gi ak ban ki fe je zett gon dos ko dá -
sért, de kö zös há la adá sun kat és kö -
nyör gé sün ket, az az szupp li ká ci ón kat
egy há zun kért is.

g Dr. Ko rá nyi And rás

Közelagyülekezetekhez

Credo-beharangozó
Meg je lent a Cre do evan gé li kus fo lyó irat 2013/2. szá ma, amely nek fő té -
má ja egy há zunk újabb stra té gi ai ira ta. A tar ta lom ból:

lec to ri sa lu tem
Prőh le Ger gely: Gyen gén, de fá rad ha tat la nul
„A kom mu niz mus évei – ab szurd mó don – ké nyel mes sé tet ték a hí ve -
ket, a füg gő ség le rom bol ta az ön fe le lős ség ösz tö nét, az ön kén tes ség gya -
kor la tát. De per sze mind ez nem le het aka dá lya an nak, hogy az egy ház
min den kül ső anya gi meg ha tá ro zott ság el le né re is csak és ki zá ró lag a ne -
ki szó ló misszi ói pa rancs nak en ge del mes ked jen. An nak vi szont min den
fenn tar tás nél kül. S ha úgy szól a pa rancs, hogy »Te gye tek ta nít vánnyá
min den né pet«, ak kor ezt nem le het min den fé le csű rés-csa va rás sal vi -
szony la gos sá ten ni – a ma gyar tár sa da lom ban sem. A Cre do szá ma i ban
pró bá lunk köz ve tí te ni ab ból va la mit, amit a ha zai evan gé li kus kö zös ség
vagy – csak sze ré nyen – a szer kesz tő bi zott ság tár sa da lom ké pé nek ne -
vez he tünk. Nem itt és most kell rész le tez nem a mai ma gyar tár sa da lom
sok-sok ba ját, lát ják azt az ol va sók a ma guk szem üve gén ke resz tül. Eb -
ben a vál to zó, a kon szo li dá ció hi á nyát lát vá nyo san el szen ve dő or szág -
ban egy las san 500 esz ten dős egy ház azért sze ret ne »lát ha tó an evan gé -
li kus« len ni, mert a 21. szá zad ele jén is ké pes nek érez zük ma gun kat fel -
mu tat ni azt, ami ben hi szünk. Ez zel is ta nú sá got té ve ar ról, hogy a mo -
dern idők ke resz tény sé ge nem a kor szel lem rab ja, de nem is va la mi naf -
ta lin sza gú, anak ro nisz ti kus ma rad vány. A ke gye lem bi zo nyos sá ga s a hit
sza bad sá ga ál tal a ma em be ré nek biz tos tá ma sza.”

irány tű
Ro mán né Bol ba Már ta: Só és vi lá gos ság
„Jé zus meg be csü lé se len dü le tet ad ah hoz, hogy ne csak fá radt és fá sult
hu mán erő for rás nak érez zük ma gun kat. Jé zus vissza ad ja az ön be csü -
lést még a köz mun kás nak, a ház tar tás be li nek, a nap szá mos nak is. Sza -
vá val meg te rem ti az em be ri mél tó sá got. Ve le ta lál koz va az em ber nek
új ra ked ve lesz él ni. Jé zus mel lett biz to san ki csit csi no sab bak lesz nek
a nők, fes seb bek a fér fi ak, töb ben rá érez nek ar ra, mi lyen jó aján dék mo -
solyt pa za rol ni, új re cep tet ki pró bál ni, meg le pe tést sze rez ni, egy jó köny -
vet el ol vas ni, ün ne pi asz talt te rí te ni, ven dé get hív ni. Együtt lel ke sed -
ni, meg moz dul ni, a szom széd park ban vi rá got ül tet ni, a he lyi új sá got
tar ta lom mal meg töl te ni, a gye re ke ket ki rán dul ni vin ni, a köz élet ben tá -
jé ko zód ni, az igaz ság mel lett új ból szót emel ni, a bé ní tó kö zönyt fel ol -
da ni. Kre a tí van ki ta lál ni, hogy mit le het ne ten ni, hogy ki csi vel a má sik -
nak is jobb le gyen, él he tőbb le gyen az éle te, hogy ő is em ber nek érez -
ze ma gát új ra.”

evan gé li kus mű hely
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
• Joób Má té: Meg fe le lő
di opt ria • Ka ma rás Ist -
ván OJD: A vi tor lá zat fi -
nom be ál lí tá sa • Isó Do -
rottya: Az egy há zat az ige
te rem ti • Pap Kin ga Mar -
jat ta: Evan gé li kus ön kép
és a jö vő pers pek tí vái •
Ko vács Ele o nó ra: Mi ma -
gunk • Zsu gyel Já nos:
„Sze rez ze tek ma ga tok -
nak ba rá to kat a ha mis
mam mon nal…” Gon do -
la tok az egy há zi pénz ügyek fenn tart ha tó sá gá ról

ta núk és ta nul sá gok
Vas sá nyi Mik lós: Az élet ér tel me
„A vissza kér de ző vég te len je len tés az a ha ta lom, amely nek ha tal má ban
áll je len tést ru ház ni ar ra, ami a lét be megy, lét re jön.”
Hel tai Mik lós: Ne ve lés – a lel kek össz hang ja. Ka rá csony Sán dor pe da -
gó gi á ja a 21. szá za di Ma gyar or szá gon

A te rem tett vi lág
Göm böcz El vi ra: Ég – föld – em ber. A ke resz tény lel ki ség je len tő sé ge a
21. szá za di kör nye ze ti és gaz da sá gi vál sá gok meg ol dá sa szem pont já ból
„Az em ber akár tu da tá ban van, akár nem, min den te vé keny sé gé ben ön -
ma gát és Is tent ke re si.”

idé ző jel
Pet rő czi Éva: Bárt fa für dő… • Da cos da locs ka

evan gé li kus mű hely
Kő há ti Do rottya: Úton 2017 fe lé. Az MEE Re for má ci ói Em lék bi zott sá -
gá nak mun ká ja (2. rész)

For rás
Íze lí tő Lu ther le ve le zé sé ből (A Lu ther-le ve le ket Csep re gi Zol tán for dí -
tot ta)

szem le
Kó sa Lász ló: A szem ben ál lás tól az ön ál ló sá gig • Ér falvy Lí via: Csu pán
a sza vak hisz nek ben nem • Fa bi ny Ti bor: Kö ve ten dő pél da • Har ma ti Bé -
la Lász ló: Pon to san egy gyü le ke zet ről • Sin kó Ist ván: Az em ber, aki ben
van mű vé szet • Sző nyi Ist ván: Tár lat ve ze tés Bib li á val a kéz ben • Ko vács
Ele o nó ra: Nyu gat kin csei • Szé kács Ist ván: A Ka u ká zus ból Er dély be, a
tö rök elől a pes ti bel vá ros ba • Szé kely Gá bor: Bé ke ve le tek!
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Lá zas ké szü lő dés, dél utá non kénti
pró bák, ze nés-ver ses iro dal mi
össze ál lí tá sok, né mi fe szült ség, de
leg fő kép pen jó kedv és vi dám ság
elő zi meg az egy han gú nak alig ha
ne vez he tő teo ló gus na po kat. A kü -
lön bö ző he lyek kü lön bö ző gyü le ke -
ze te i vel va ló egy- vagy akár két na -
pos ta lál ko zás és együtt lét ma ra -
dan dó él mény min den hall ga tó
em lé ke ze té ben. Az el ső sö ket már
a má so dik hé ten az zal biz tat ják, mi -
lyen jó is lesz teo ló gus nap ra men -
ni, il let ve ar ra ké szül ni. 

Mind egyik kis csa pat, amely
adott teo ló gus nap ra je lent ke zik,
va la mi ért kü lön le ges. Az össze té -
tel min dig vál to zik. Hol a ze nei
„rész leg” mi att, hol az iro dal mi
mű sor, hol a kü lö nö sen jól si ke rült
pré di ká ció és/vagy áhí tat, hol pe -
dig az ad ja a „do log” kü lön le ges sé -
gét, hogy egy év fo lyam ki lenc hall -
ga tó ja vesz részt egy teo ló gus na -
pon. Mind annyi an a leg job bat akar -
juk ki hoz ni ma gunk ból, egy más ból,
és a le he tő leg töb bet sze ret nénk ad -
ni a min ket sze re tet tel fo ga dó gyü -
le ke ze tek nek. 

Aki elő ször jár hall ga tó ként teo -
ló gus na pon, ki csit úgy érez he ti ma -
gát, mint a test vé ré vel vagy test vé -
re i vel együtt új kö zeg be ke rült, pár
éves kis gye rek: is me ret len kör nye -
zet ben, is me ret len em be rek kö zött
van, még is min den hol sze re tet és el -
fo ga dás ve szi kö rül, ba rát ság gal és ér -
dek lőd ve kö ze led nek fe lé, le sik min -
den kí ván sá gát. Ne ki pe dig „csak”
annyi a fel ada ta, hogy szol gál jon
azon a na pon a gyü le ke zet ben, és ott
tud jon hagy ni va la mit min den ki
szí vén ab ból, ami re oly lá za san ké -
szült a töb bi ek kel együtt leg alább
egy-két hé ten ke resz tül. 

Ez pe dig csak úgy si ke rül het, ha
oda adás sal és alá zat tal vi sel te tünk a
teo ló gus na pi szol gá lat iránt. 

Is me ret len gyü le ke zet nek pré di -
kál ni min dig nagy fel adat a teo ló gus -
hall ga tók nak. „Va jon ho gyan és
mennyi re érin ti meg őket, amit
mon da ni sze ret nék? Va jon mit ra -
gad nak ki be lő le, mit visz nek ma guk -
kal? Egy ál ta lán, lesz-e va la mi, amit én
he lyez he tek a szí vük re, és el fo gad ják,
be fo gad ják-e? Va jon re a gál nak-e rá,
és el mond ják-e az iga zi vé le mé nyü -
ket?” – rend sze rint ilyen kér dé sek ka -

va rog nak a teo ló gus na pi csa pat tag -
ja i nak fe jé ben, még ak kor is, ha van,
aki nem pré di kál, ha nem li tur gi zál,
ver set mond vagy ze nél. 

A gyü le ke zet(ek) tag ja i val, il let ve
a lel ké szek kel va ló be szél ge té sek
egyen ként – és összes sé gé ben is –
mind fon tos pil la na tai a teo ló gu sok
éle té nek. Irányt és célt ad hat nak,
nem utol só sor ban pe dig az új em be -
rek kel va ló meg is mer ke dés, egy-
egy mon dat vagy szó, amely el hang -
zik, vagy egy-egy kö zös ség él mény
ma ra dan dó le het a ké sőb bi szol gá -
lat ra néz ve. Biz tos va gyok ben ne,
hogy mind annyi unk nak lesz nek –
vagy már vol tak is – olyan pil la na tai,
ame lyek ről még az uno ká ink nak,
ne tán déd uno ká ink nak is me sél ni fo -
gunk: „Azon a teo ló gus na pon az a
va la ki azt mond ta ne kem, hogy…”

A kel le mes fá radt ság egy ilyen,
hosszú nak ér zett nap után olyan ké -
nyel me sen ül a lel künk ben, hogy ha
akar nánk, se tud nánk on nan ki tes -
sé kel ni. A tu dat és az ér zés, hogy ad -
hat tunk va la mit a gyü le ke zet nek,
rend sze rint bol dog mo solyt csal
az ar cunk ra, hi szen van és lesz is
ered mé nye és ér tel me an nak, ami -
re el hí vat tunk. Csak egy más ra né -
zünk, és a te kin te tek ből ol vas suk ki,
hogy min den ki ha son ló an érez:
van va la mi – és ta lán nem is az
egyet len –, amit kö zö sen csi nál hat -
tunk ele jé től a vé gé ig. 

Ilyen kor az él mény ka val kád dal a
fe jünk ben pi he nünk egy ki csit,
majd – re mény ség sze rint – min -
den kez dő dik elöl ről, min dig va la -
mi újat, va la mi kü lön le ge set hoz va
ma gá val, és va la mi ma ra dan dót
he lyez ve a hall ga tók szí vé re.

g Né mEth Kit ti 
el ső éves hall ga tó

Közösségrehangolva
Ad ni és kap ni a teo ló gus na po kon

b Egy szom bat ké ső dél után, be lép ve az Evan gé li kus Teo ló gus ott hon
(ETO) üveg aj ta ján, halk ze ne szi vá rog le az el ső eme let ről. Gi tár, kla -
ri nét és ca jon. Kis vár tat va fel hang zik a di cső í tő if jú sá gi ének is a jól
össze han golt kis kó rus tor ká ból. Va ló szí nű leg nem elő ször ének lik így
együtt. Egy fiú és egy lány fe ke te map pá val, pa pír hal mok kal a ke zé -
ben si et el teo ló gus tár suk mel lett, kér dé sé re pe dig, hogy ho va is ro -
han nak, így hang zik a vá lasz: „Tar tunk egy fő pró bát, mert hol nap teo -
ló gus nap lesz, haj nal ban in du lunk” – és el tűn nek a lép cső for du ló ban.

     á l A T á r ó l  –  s Z E M é l y E s  H A N g o N
Aján dék!

Fel te het jük a kér dést: mi is a
szupp li ká ció egy evan gé li kus teo -
ló gus, egy egye te mis ta éle té ben?
Ta lán egy kö te le ző gya kor lat,
mely ből egy elő írt mennyi sé get el
kell vé gez ni az öt éves el mé leti
kép zés so rán? Egy olyan ese -
mény, amely mi att fel kell ál doz -
ni leg alább két sza bad hét vé gét
fél éven ként? Azt gon do lom, már
az el ső szupp li ká ci ós szol gá lat
al kal má val ki de rül min den teo ló -
gus szá má ra, hogy bár kö te le ző,
még is jó val több egy egye te mi
elő írás nál.

A szupp li ká ció min de nek előtt
le he tő ség a gya kor lás ra. Amit a
teo ló gi án el mé let ben meg ta nul -
tunk, azt „éles ben” is ki pró bál -
hat juk. Gon dos ke zek for mál ják
pré di ká ci ó in kat az el len őr zés
fo lya ma tá ban, és így gon dos ke -
zek csi szol nak ben nün ket is. Se -
gí tő, bá to rí tó sza vak és épí tő
kri ti kák han goz nak el egy-egy
pré di ká ció után a há zi gaz da gyü -
le ke zet ré szé ről, me lyek na gyon
hasz no sak a fej lő dés, elő re ha la -
dás út ján. Gya ko rol juk, hogy
mi lyen ér zés az, ami kor össze -
szo rul az em ber gyom ra, mert el
kell in dul ni fel, a szó szék re, és
meg kell szó lal ni annyi em ber
előtt. És meg ta nul juk, hogy
mind ez egye dül nem megy, vagy
csak em be ri pró bál ko zás lesz. Er -
re csak Is ten nel együtt le he tünk
ké pe sek.

A szupp li ká ci ó ban ott van a ta -
lál ko zás le he tő sé ge is a gyü le ke -
ze tek kel, a va lós élet hely ze tek kel.
Meg lát ni, ho gyan él nek egy há -
zunk tag jai túl a tan köny vek lap -
ja in és túl az annyit em le ge tett, a
teo ló gia épü le tei kö rül ál ló szür -

ke ke rí té se ken. Ho gyan él nek
gyü le ke ze tek az Al föld ten ger sík
vi dé ke in vagy a messze se té te dő
Ság lá bá nál? Vá ros ban, fa lu ban
vagy a fő vá ros ban? Ta lál koz ha -
tunk lel ké szek kel, akik pél dá vá
vál hat nak szá munk ra. Mo soly gós,
biz ta tó te kin te tű gyü le ke ze ti ta -
gok kal, iz gő-moz gó gyer me kek -
kel és őszin te fel ügye lők kel. Az ő
ar cuk ban pe dig az zal a fel is me -
rés sel, hogy igen, eze kért a ta lál -
ko zá so kért ér de mes annyit küz -
de ni és ta nul ni.

De a szupp li ká ció aján dék.
Min den teo ló gus ma gá ban hor -
doz olyan em léke ket, me lyek
egy-egy ilyen szol gá lat hoz köt he -
tők. A temp lom il la ta, a szó szék
kor lát já nak érin té se, egy idős
em ber kéz szo rí tá sa, egy gyer -
mek mo so lya. A küz de lem az
igé vel a ké szü lés so rán, a fel is me -
rés örö me, a meg szó lí tott ság ma -
gá val ra ga dá sa. 

A szupp li ká ció kö te le ző gya -
kor lat? Hi szem, hogy nem az,
ha nem iga zi aján dék.

g Ha la si And rás 
ne gyed éves teo ló gus

So la Ti Dó
Az Agape ze ne kar tör té ne te a ta nul má -
nya i kat az EHE-n el ső éves ként 2005-
ben meg kez dők kel in dult, és ba ráti
együtt ze né lé se ken és sok-sok gyü le ke -
ze ti és köz egy há zi szol gá la ton ke resz -
tül ér ke zett meg 2011 őszé hez, ami kor
is ez zel a név vel meg ala kult a ze ne kar.

Az óta is szá mos tag for dult meg a
csa pat ban, hi szen két alap sza bályt
fek tet tünk le már a leg ele jén: 1. Csak
teo ló gu sok ból áll a ze ne kar. 2. So ha -
sem kon cer te zünk, csak szol gá la tot
vál la lunk, kö zös ének lést ve ze tünk. 

Én va gyok az egyet len ki vé tel, aki
meg szeg te a sza bályt, hi szen idő köz -
ben vé gez tem, és lel kész let tem,
még is a ze ne kar ban ma rad tam…

Az Agape meg ala ku lá sa óta ren ge -
teg he lyen szol gált, bel föl dön és kül -
föl dön egy aránt, de min dig ki emelt
he lyet kap tak azok a szol gá la tok,
ame lye ket a teo ló gia égi sze alatt
vég zünk. Ilye nek a há zon be lü li egye -
te mi al kal mak és a teo ló gus na pok. 

Ez utób bi ak a leg na gyobb él mé -
nye ink kö zé tar toz nak, hi szen a gyü -
le ke zet az a kö zeg, ahol iga zán ott van
az egy ház, ahol iga zán meg le het ta -
pasz tal ni a mai ma gyar evan gé li kus
va ló sá got, em be ri gyen ge sé ge i vel és
a Lé lek fel sza ba dí tó mun ká já val
együtt; azt a sze re te tet és há lát,
amellyel a gyü le ke ze tek fo gad nak
ben nün ket. Ami kor nem szá mí ta nak
a tár sa dal mi vagy ép pen po li ti kai né -
ze tek, mert Krisz tus ban egyek va -
gyunk mind annyi an (Gal 3,28).

A ze ne kar min dig is igye ke zett lé pést
tar ta ni a kor ral és egy út tal ha gyo -
mányt is ápol ni. Játsszuk az Új ének fü -
zet és a Za rán dok ének cí mű ki ad vány
da la it ugyan úgy, mint Evan gé li kus éne -
kes köny vünk éne ke it. Emel lett van egy-
két for dí tá sunk a leg fris sebb „di va tos”
di cső í tő éne kek ből is. Eb ben a lát szó -
lag (hal lat szó lag) ek lek ti kus re per to ár -
ban is az egy sé get ta lál tuk meg, azt a
har mó ni át, ame lyet a Lé lek mun kál egy
is ten tisz te le ti kö zeg ben, ahol az együtt -
lét, a kö zös ség és az Is ten je len lé te fe -
lül ír ja az em be ri kon ven ci ó kat, a li tur -
gi ai vi tá kat, és a ke gye lem és sze re tet
(aga pé) szint jé re he lye zi a kö zös sé get.

És ez a sze re tet át su gár zik a gyü le -
ke ze te ken, ame lyek az tán eb ben a
sze re tet ben hor doz nak ben nün ket és
a teo ló gi át ak kor is, ami kor imád ság -
ról, kö zös ség ről, a fi a ta lok teo ló gi á ra
kül dé sé ről vagy ép pen anya gi ak ról
van szó. Örü lök ne ki, hogy eze ken az
al kal ma kon nem va gyunk olyan kép -
mu ta tók, hogy ne tud junk ar ról be szél -
ni, hogy a leg főbb pil lér, ame lyen a teo -
ló gia mind anya gi, mind lel ki ér te lem -
ben áll, a gyü le ke ze tek kö zös sé ge. 

Az evan gé li kus ság szá má ra min den -
kor fon tos volt a ze ne, amely nek – min -
den más hoz ha son ló an – új ra és új ra
meg kell újul nia az egy ház éle té ben,
vissza tér ve a Krisz tus hoz, az Is ten di -
csé re té hez, a meg tar tó és elő re mu ta -
tó ha gyo má nyok hoz, ugyan ak kor vál -
lal va az új kor ki hí vá sa it, fel hasz nál va
an nak le he tő sé ge it, hogy az evan gé li -
um át adá sa a le he tő leg ha té ko nyab ban
tör tén hes sen meg a ze ne ál tal is. 

Ezt igyek szünk mi is meg szó lal tat -
ni a szol gá la tunk kal. 

g Ko vács Vik tor lel kész

Is ten ko mo lyan ve szi
1999 de cem be ré ben, a ka rá cso nyi mű sor
után az evan gé li kus temp lom leg el ső pad -
já ban ül ve ki ke re ke dett sze mek kel néz tem
föl a ma gas ba a fe ke te ru hás bá csi ra, aki a
szó szé ken be szélt. Még ten ger nyi idő nek kel -
lett el tel nie ah hoz, hogy vé gül ma gam is ott
áll has sak ab ban a bi zo nyos „ma gas ban”.
Er ről a „ma gas ról” pe dig nem könnyű ír ni,
ha az em ber ma ga sem ér ti iga zán.

Hogy van az, hogy én, aki két szer is meg gon -
do lom, hogy el mer jek-e in dul ni a sar ki bolt -
ba, a leg ki sebb bi zony ta lan sá got sem ér zem,
ami kor Sop ron kör nyé ki lé tem re ba ra nyai, bé -
ké si, fej éri szupp li ká ci ós hely szí nek mel lé
írom föl a ne ve met? Er re még nem jött vá lasz.
Mert ez nem be vá sár lás. Ez „va la mi más”.

Ti zen há rom éves vol tam, ami kor el vesz tet -
tem a lá tá so mat, és csak négy év el múl tá val, ti -
zen hét éve sen tet tem meg a leg el ső utat a fa -
lunk ban egye dül. Ami kor alig öt év vel ké sőbb
már a ron gyos ra „tö ké le te sít ge tett” szupp li ká -
ci ós ige hir de tés sel a tás kám ban elő ször száll -
tam vo nat ra egy min den te kin tet ben jó val tá -
vo lab bi cél fe lé, eszem be ju tott az az el ső ön -
ál ló út az ott hon tól az ut ca vé gén ál ló temp lo -
mig. Csak hogy az már ré gen volt, és im már öt
év el múl tá val a cél nem öt száz mé ter re, ha nem
két száz ki lo mé ter re van, az út pe dig nem a jól
be gya ko rolt sza kasz, ha nem egy tel je sen is me -
ret len táv. Még is ami kor fel szál lok a vo nat ra,
az a bi zo nyos leg el ső tű nik ne he zebb nek. Va -
la mi ilyes mi az, ami kor az em ber nek egy
szupp li ká ci ós meg bí zó le vél la pul a tás ká já ban.

Ami kor az el ső szupp li ká ci ó mon elő -
ször áll tam ki a szó szék re, és za ka to ló szív -
vel vár tam, hogy a fő é nek utol só stró fá ját ját -
szó or go na el né mul jon, eszem be ju tott az a
ré gi ka rá cso nyi mű sor. Hir te len na gyon
sze ret tem vol na el búj ni az egy ko ri ka rá -
csony fa ár nyé ká ban, de ak kor egy szer re az
ének is vé get ért. Én pe dig ott vol tam fönt,
a „ma gas ban”, azo kat az ősi sza va kat pe dig
im má ron a sa ját han go mon hal lot tam vi -
szont: „Ke gye lem nék tek és bé kes ség…” 

Pon to san úgy hang zott, mint ami kor egy
fo gas ke rék a he lyé re kat tan, és be in dul. Ma
már ér te ni vé lem azt a bi zo nyos áb ra há mi
mon da tot, amellyel ek kor csak vak tá ban
nyug tat tam ma gam: „Is ten majd gon dos ko dik
ró la…”, hogy előt tem, ott szem ben az a sok kis
fo gas ke rék is a ma ga he lyé re ke rül jön, és hogy
én ma gam ezek be a fi nom kis szer ke ze tek be
ne „port hint sek”, ha nem jó té kony ola jat.

Az is ten tisz te let után csak ak kor ocsú dok
föl iga zán, mi kor el kö szö nés kor a könnye ik -
kel küsz kö dő em be rek a ke ze met szo ron gat -
ják, és csak ezt is mé tel ge tik: „Kö szö nöm…”
Az el ső al ka lom mal, mi kor el kö szö nés kor egy
déd apám ko rú bá csit sír ni hal lot tam, meg is
ré mül tem: „Is te nem, mit csi nál tam? Is te nem,
mit bíz tál rám?” Szupp li káns ként elő ször ek -
kor kezd tem ka pis kál ni, hogy tu laj don kép -
pen mit is je lent a szupp li ká ció. És ez az a bi -
zo nyos „va la mi más”.

„Uram, tégy en gem igéd esz kö zé vé!” – ezt
is mé tel ge tem ma gam ban, mi előtt ki ten -
ném a lá bam a teo ló gia fa lai kö zül, hogy ne -
ki vág jak a nagy vi lág nak. Mi kor pe dig a
„ha tás” vissza kö szön, pél dá ul egy őszin te kö -
szö net ben, még is meg le pő döm. Ne tán nem
ve szem ko mo lyan, hogy Is ten már pe dig
ko mo lyan ve szi?

Ta lán er ről szól a szupp li ká ció: rá éb red ni,
hogy Is ten bi zony ko mo lyan ve szi…

„Aki egy szer út nak in dul, nem for dul, meg
se for dul” – ének li a nép dal éne kes. Hi szek
ne ki.

g Tóth Vi vi En má sod éves teo ló gus Az Agape zenekar szolgálata a mezőberényi evangélikus gimnáziumban
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pá lyá zat lel ké szi ál lás ra
A Köl csei Evan gé li kus Egy ház köz ség a szep tem ber 1-jé vel meg üre se dő
lel ké szi ál lá sá ra pá lyá za tot ír ki. Az egy ház köz ség vár ja azok nak a misszi -
ói lel kü le tű lel ké szek nek a je lent ke zé sét, akik a cso dá la tos kör nye zet ben,
de ne héz kö rül mé nyek kö zött élő gyü le ke zet és szór vá nya i nak ta ní tá sát,
lel ki gon do zá sát és egy ben bá to rí tá sát vál lal ják. A lel ké szi fel ada tok kö -
zé tar to zik a szór vány gyü le ke ze tek – Ti sza becs, Fe hér gyar mat, Má té szal -
ka – evan gé li kus hí ve i nek hű sé ges pász to ro lá sa. 

A lel kész ja va dal ma zá sa át la gos. 2006-ban tel je sen fel újí tott, kor sze rű sí -
tett – há rom szo ba össz kom for tos – pa ró kia vár ja, kü lön lel ké szi hi va tal lal
és a hoz zá kap cso ló dó ven dég szo bá val. A pa ró ki á hoz mű vel he tő kert is tar -
to zik, ben ne több mint tíz éve ül te tett, ter mő dió fák kal. A díj le vél a Haj dú-
Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye Es pe re si Hi va ta lá ban meg te kint he tő. 

A pá lyá za tot a Haj dú-Sza bol csi Evan gé li kus Egy ház me gye cí mé re (4400
Nyír egy há za, Lu ther tér 14.) kell el jut tat ni pos tai úton vagy elekt ro ni kus for -
má ban (haj du sza bol csiegy haz me gye@gmail.com). A pá lyá zat be nyúj tá sá -
nak ha tár ide je: szep tem ber 27. Be mu tat ko zá si le he tő ség: szep tem ber 29. –
ok tó ber 13. kö zött. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: ok tó ber 27.

temp lo mok éj sza ká ja ke len föl dön
A VII. szak rá lis mű vé sze tek he te ren dez vény ke re té ben temp lo mok éj -
sza ká ja szep tem ber 14-én a ke len föl di evan gé li kus temp lom ban (1114 Bu -
da pest, Bocs kai út 10.). A prog ra mok 17 órá tól 22.30-ig a temp lom ban,
a gyü le ke ze ti és a ta nács te rem ben zaj la nak a Tánc–ze ne–be széd: mű vé -
sze tek ta lál ko zá sa Ke len föl dön cím je gyé ben. Pol gár Ró zsa Kos suth-dí -
jas tex til mű vész Re la tív sza bad ság cí mű fa li kár pit ja a ta nács te rem ben
a nap fo lya mán meg te kint he tő.

prog ram
• 17.00: Az Iko nosz táz – ma gyar or szá gi hit tör té net cí mű so ro zat ból a Szent
öreg asszo nyok (Szé kely Or so lya film je, 2002, 13 perc) • Mű vé szet a bel -
ső szo bá ban és a temp lom ban, avagy a val lá sos giccs ter mé szet raj za –
Har ma ti Bé la Lász ló mű vé szet tör té nész elő adá sa • Az elő adás sal pár -
hu za mo san a gyü le ke ze ti te rem ben Érintsd meg a vég te lent! cím mel já -
té kos fog lal ko zás gye re kek nek Szent and rá si Dó ra és Ter be Ri ta épí té szek
ve ze té sé vel
• 18.00: Ka land tú ra temp lom ban, to rony ban
• 19.00: Ég Ki rály nő je – Gon do la tok a val lá sos vi lág kép női prin cí pi u -
má ról (Szé kely Or so lya film je, 2003, 68 perc) 
• 20.30: Nát ja-mant ra – táncimák In di á ból. Elő ad ja: So mi Pan ni, va la -
mint Ma jor Ani kó és Gu bá nyi Gré ta.
• 21.30: Can tus oe cu me ni cus – nap zá ró ima óra. Köz re mű kö dik: a Cho -
rus Si ne No mi ne (Finn or szág) és a Fő vá ro si pro tes táns kán to rá tus. A lel -
ké szi szol gá la tot Gáncs Ta más lel kész vég zi.

To váb bi in for má ci ók: ke len fold.lu the ran.hu
Min den kit sze re tet tel vá runk.

lel kész aka dé mi ai kur zus rév fü lö pön
Sze re tet tel hív juk min den ér dek lő dő lel kész test vé rün ket a 2013-as év
utol só lel kész aka dé mi ai kur zu sá ra, me lyet no vem ber 17–21. kö zött
Rév fü lö pön, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban (Fü re -
di út 1.) ren de zünk. 

A kur zus té má ja: Az imád ság ta ní tá sa és gya kor la ta a pat risz ti kus ha -
gyo mány ban. Elő adók: Ko vács né Tóth Már ta evan gé li kus lel kész, dr. Lász -
ló Vir gil, az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let teo ló gi ai re fe ren se és Ta -
ris ka Esz ter gö rög ka to li kus lel ki gya kor lat-ve ze tő.

Ör ven de tes tény, hogy ha zánk ban a pat risz ti ká val fog lal ko zó iro da -
lom meg je le né se az utób bi két év ti zed ben rob ba nás sze rű en meg nö ve -
ke dett. Mind a teo ló gi ai, mind a böl csé szet tu do má nyi ér dek lő dés egy -
re fo ko zot tab ban for dul az egy ház atyák fe lé, és nem vé let le nül, hi szen
esz mék, gon do la tok, de a Krisz tus-kö ve tés gya kor la ta szem pont já ból is
ha tal mas, sok szor is me ret len kin cses bá nyá ról van szó. 

A je len le gi kur zus cél ja, hogy spe ci á lis te rü le ten, je le sül az imád ság -
gal össze füg gés ben le he tő sé get te remt sen a pat risz ti kus ha gyo mánnyal
va ló meg is mer ke dés re. A szer ve zők – Ko vács né Tóth Már ta és Lász ló
Vir gil – mind eh hez egy több ol da lú meg kö ze lí té si mó dot vá lasz tot tak.
El mé le ti sí kon elő adá sok, kö zös szö veg ol va sá sok és cso port be szél ge té -
sek se gí tik a teo ló gi ai is me re tek el mé lyí té sét, míg gya kor la ti ol dal ról Ta -
ris ka Esz ter – ta pasz talt lel ki gya kor lat- és szem lé lő dő ima cso port-ve ze -
tő – kí nál be ve ze tést a pat risz ti kus gyö ke rű ima for mák ba. 

Je lent ke zé si ha tár idő: ok tó ber 31. 
Je lent kez ni Joób Má té nál le het – le vél ben: 1113 Bu da pest, Vil lá nyi út

58.; e-mail ben: ma te.jo ob@lu the ran.hu; te le fo non: 20/824-2027.
A kur zus az adott na pon va cso rá val kez dő dik, és a kép zés vé gén ebéd -

del zá rul.

egy ház ke rü le ti csa lá di és sport nap Aszó don
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let sze re tet tel hív ja és vár ja a spor to -
lás ra, ki kap cso ló dás ra vá gyó kat ok tó ber 4–5-én (pén te ken és szom ba -
ton) Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u ma
te rü le tén meg ren de zen dő egy ház ke rü le ti csa lá di és sport nap ra. Rész le -
tes tá jé koz ta tó az egy ház ke rü let hol nap ján (eszak.lu the ran.hu) ol vas ha -
tó vagy az egy ház ke rü let lel ké sze i től kér he tő. Je lent kez ni a lel ké szek nél
vagy köz vet le nül az aszev gim@gmail.com e-mail cí men le het szep tem -
ber 20-ig.

T é m a :  K r i T i K u s  é s  K r i T i K á T l a n  s z o l i d a r i T á s  a  m a G y a r  m é d i á b a n

M e g h í v ó  M é d i a M ű h e l y r e
Protestáns médiaműhely – Mátraháza, szeptember 20–22.
ak tív mé dia mun ká so kat, to váb bá a mé dia bel ső, szak mai kér dé sei iránt ér dek lő dő ket vár őszi kon fe ren ci á já ra a
Pro tes táns Új ság írók szö vet sé ge (Prúsz). 
a szep tem ber 20–22. kö zött tar tan dó mé dia mű hely alap kér dé se az, hogy az egy re fel szí ne sebb és igény te le -
nebb tö meg mé dia ko rá ban mi ként le het ko moly, hi te les, mi nő sé gi mun kát vé gez ni akár az írott, akár az
elekt ro ni kus saj tó ban. ezen a te rü le ten egy ál ta lán le het sé ges-e ma ma gyar or szá gon po li ti kai vagy/és gaz da -
sá gi ér de kek től, el vá rá sok tól füg get le nül te vé keny ked ni, sa ját szak mai, er köl csi, vi lág né ze ti el ve ket ér vé nye -
sí te ni? más fe lől: ho gyan le het köl csö nö sen elő nyös, gyü möl csö ző part ne ri vi szonyt ki ala kí ta ni és fenn tar ta ni
a mé dia és a po li ti ka, il let ve az üz le ti élet sze rep lői kö zött? 
a mát ra há zi kon fe ren ci án eze ket a kér dé se ket ké szü lünk több as pek tus ból meg vi lá gí ta ni ta pasz talt kol lé gák
és köz éle ti sze rep lők köz re mű kö dé sé vel. ven dé ge ink re te hát – ha gyo má nya ink hoz hí ven – nem csu pán elő -
adó ként, ha nem be szél ge tő társ ként is szá mít kö zös sé günk.

akikmárelfogadtákmeghívásunkat:
Alexa Károly irodalomtörténész • Ba lázs Gé za nyel vész, tan szék ve ze tő egye te mi ta nár • Dobszay János
újságíró, a HVG vezető  szer kesz tője •  Prőh le Ger gely kül ügyi he lyet tes ál lam tit kár, a ma gyar or szá gi evan gé li kus
egy ház or szá gos fel ügye lő je • Sza bó Ist ván re for má tus lel kész, a du na mel lé ki re for má tus egy ház ke rü let
püspö ke • Zsolt Pé ter mé dia szo cio ló gus, a mél tá nyos ság Po li ti ka elem ző Köz pont ku ta tá si igaz ga tó ja.
A rész le tes prog ram a Prúsz hon lap ján ol vas ha tó.

» aprotestánsmédiaműhelyhelyszíne: rá day Kon fe ren cia-köz pont (mát ra há za, üdü lő te lep 1.). 
időpontja:2013. szep tem ber 20–22.
részvételidíj(pén tek va cso rá tól va sár nap ebé dig): 9500 ft, Prúsz-ta gok nak: 7500 ft.
el he lye zés há rom ágyas szo bák ban, a je lent ke zés sor rend jé ben. Jelentkezniszeptember15-ig
a prusz@lu the ran.hu e-mail cí men vagy a 20/824-9657-es mo bil szá mon le het.

szent ágos ton: val lo má sok 
a bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ben

Az Ars Sac ra 2013 fesz ti vál ke re té ben szep tem ber 17-
én 18 óra kor kez dő dik a Szent Ágos ton: Val lo má sok
cí mű ren dez vény a bu da vá ri evan gé li kus gyü le ke zet -
ben (1014 Bu da pest, Tán csics Mi hály u. 28.). A Szent -
ről pro tes tán sok nak az öku me né je gyé ben al cí met vi -
se lő be szél ge tést dr. Fa bi ny Ta más püs pök ve ze ti be,
fu vo lán köz re mű kö dik Szi ko ra Bor bá la. Ober frank Pál
szín mű vész rész le te ket ol vas fel a Val lo má sok ból, Krá -
nitz Mi hály, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem tan -
szék ve ze tő egye te mi ta ná ra teo ló gi a i lag elem zi a
mű vet. A szer ve zők min den kit sze re tet tel vár nak. A
rész vé tel in gye nes.

Az Evangélikus Élet
2005–2012. évi lapszámai 
PDF formátumban letölthetők
a www.evangelikuselet.hu
címről.
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„Krisz tus Jé zus meg tör te a ha lál ere -
jét, és az evan gé li um ál tal vi lá gos ság -
ra hoz ta az el múl ha tat lan éle tet.”
(2Tim 1,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a 16. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igé i -
nek kulcs sza va az örök élet. Pál lal vall juk: „…akár élünk, akár meg ha lunk,
az Úréi va gyunk.” (Róm 14,8) És éle tünk el van rejt ve Krisz tus ban, mert: „Ő
az igaz Is ten és az örök élet.” (1Jn 5,20) Az Úr Jé zus a ben ne re mény ke dők út -
ja, éle te, szent sé ge s igaz sá ga. „Aho gyan az Atya fel tá maszt ja és meg ele ve -
ní ti a ha lot ta kat, úgy a Fiú is meg ele ve ní ti azo kat, aki ket akar.” (Jn 5,21; LK)
En nek bi zony sá ga Lá zár fel tá masz tá sa. Ám a Mes ter ma is itt van, és most
té ged hív! „Be mu tat ko zás ként” ne ked mond ja az evan gé li um leg ha tal ma sabb
ön ki je len té sét: „Én va gyok a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha meg -
hal is, él; és aki él, és hisz én ben nem, az nem hal meg so ha. Hi szed-e ezt?” Vá -
la szod egy be cseng het Pé ter val lás té te lé vel (lásd Mt 16,16): „Igen, Uram, én
hi szem, hogy te vagy a Krisz tus…” (Jn 11,25–27) „Szom jú ho zik lel kem az élő
Is ten után.” (GyLK 704) „Mert ő sza ba dí tott meg min ket, és ő (Is ten) hí vott
el szent hí vás sal, nem a mi cse le ke de te ink alap ján, ha nem sa ját vég zé se és ke -
gyel me sze rint, ame lyet még az idők kez de te előtt Krisz tus Jé zus ban adott ne -
künk.” (2Tim 1,9) És ez most nyil ván va ló vá lett az ő em ber ré lét ele ál tal (a
pá li meg iga zu lás tan foly ta tá sát lásd a he ti igé ben). Fi gyel mez tet is: a ke gye -
lem ál la po tá ban ne a bűn nek, ha nem az igaz ság nak szol gál junk. „Mert a bűn
zsold ja a ha lál, az Is ten ke gyel mi aján dé ka pe dig az örök élet Krisz tus Jé zus -
ban, a mi Urunk ban.” (Róm 6,23) Pál a Lé lek től kény sze rít ve vég zi misszi -
ó ját, bi zony sá got té ve az Is ten ke gyel mé nek evan gé li u má ról: „Hi szen én nem -
csak meg kö töz tet ni, ha nem meg hal ni is kész va gyok Je ru zsá lem ben az Úr Jé -
zus ne vé ért.” (Ap Csel 21,13) Ja i rus le á nyát Jé zus is te ni ere jé vel ki mon dott igé -
jé vel tá masz tot ta fel, amely ma is cse lek vést, tör té nést és örök lé tet mun kál
a ben ne hí vők ben: „Le ány ka, ne ked mon dom, éb redj fel!” (Mk 5,41) Pál éle -
te és szol gá la ta Is ten di cső sé gét hir de ti, s szá má ra csak az fon tos, hogy örök -
lé te a ha lál ban is Urá ban van el rejt ve (lásd Kol 3,3): „Mert ne kem az élet Krisz -
tus, és a meg ha lás nye re ség!” (Fil 1,21) S ve le vall ják a ch ris ti a nu sok: „Krisz -
tus él ben nem.” (Gal 2,20) El fo ga tá sa kor fel ra gyog Jé zus lé nyé nek di cső sé -
ge: ő nem e vi lág ból va ló – min den ko ri kö ve tői hi szik és tud ják ezt (lásd Jn
6,68–69). El fo gói kér dé sé re a ná zá re ti Jé zus ki je len tet te: „Én va gyok.” Ön ki -
je len té sét hall va azok „vissza tán to rod tak, és a föld re es tek” (Jn 18,6), „hogy
Jé zus ne vé re min den térd meg ha jol jon”. (Fil 2,10) Ki cso da Jé zus? Meg di cső -
ü lé se kor lett nyil ván va ló ez a ki vá lasz tott ta núk nak: „Ez az én sze re tett Fi -
am, reá hall gas sa tok!” (Mk 9,7) „Ezt Is ten mond ta, eh hez tar tom ma gam, mert
Krisz tus ban »la ko zik az Is ten ség nek egész tel jes sé ge«! Raj ta kí vül nincs Is -
ten, hogy meg ta lál hat nám, s hoz zá jut hat nék.” Vall ha tod te is Lu ther Már -
ton nal, s kér he ted: „Éle tem, Jé zus, egye dül te töltsd be…” (EÉ 387,1) 

g Ga rai And rás

HETI ÚTrAVAló

„A lel ki imád sá got vagy más né ven a
lé lek ben va ló imád ko zást azért ne -
vez ték el így, hogy meg kü lön böz tes -
sék a tes ti imád ko zás tól; emel lett va -
ló sá gos imád ko zás nak is ne ve zik,
amely el len té te a lát szat imád ko zás -
nak, mert a lát szó la gos és tes ti imád -
ko zás csu pán üres sza vak mor mo lá -
sa fi gye lem nél kül. Ezt csak az em be -
rek előtt, csu pán száj jal vég zik, és
nem va ló sá gos. Ám a lel ki és va ló di
ima szív bé li vá gya ko zás. Az el ső
szen tes ke dő vé tesz, és ha mis ma ga -
biz tos sá got ad, a má sik Is ten szent és
is ten fé lő gyer me ké vé tesz. 

Itt még is kü lönb sé get kell ten -
nünk, mert a kül sőd le ges imád ság
há rom fé le kép pen tör tén het. Elő ször
pusz ta en ge del mes ség ből, ahogy a
pa pok és egy há zi em be rek éne kel nek
és ol vas nak, és azok is, akik rá juk ki -
rótt ve zek lé si vagy ön ként meg fo ga -
dott imá kat mon da nak. Ben nük az
en ge del mes ség szin te a leg jobb, és
egy má sik tes ti mun ká já hoz ha son -
la tos (az ilyen pusz ta en ge del mes ség -
ből tör té nik, nem pén zért, di csé re -
tért vagy di cső sé gért). Oly ki mond -
ha tat la nul sok ke gye lem van Is ten
igé jé ben, hogy ha csak áhí tat tal ejt -
jük is ki (en ge del mes ség ből), olyan
gyü möl csö ző ima lesz, hogy fáj dal -
mat okoz az ör dög nek. 

Má sod sor ban történhet en ge del -
mes ség nél kül vagy kény sze re det ten
és ked vet le nül, eset leg pén zért, di csé -
re tért és di cső sé gért. Az ilyen imát
jobb len ne el hagy ni, még is el nye ri ju -
tal mát, ám csu pán mu lan dó va gyont
és di cső sé get, ahogy Is ten a szol gá -
ját és nem a gyer me ke it ju tal maz za. 

Har mad sor ban történhet a szív
áhí ta tá val, ahol a lát szat igaz ság gá és

a kül sőd le ges ség lel ki vé vál to zik.
Igen, a bel ső igaz ság fel szín re tör, és
kül ső fénnyel ra gyog. Ám az nem le -
het sé ges, hogy so kat be szél jen az, aki
lel ki leg és iga zán imád ko zik, mert a
lé lek, ha tu da tá ra éb red an nak, hogy
mit be szél, és ha sza va i ra te kint és el -
gon dol ko dik, hagy nia kell a sza va kat
ma guk tól száll ni, és az ér tel met kell
kö vet nie, vagy for dít va: az ér tel met
kell el ha nya gol nia, és át gon dol ni a
sza va kat. Ezért az ilyen szó be li imád -
sá gok nem má sok, mint a lé lek fel -
in du lá sai, amely az ér te lem és a sza -
va kat dik tá ló kí ván sá gok sze rint
gon dol ko dik. Ezért áll sok zsol tár fe -
lett ez a fel irat és cím: Ad Vic to riam,
Ad In vi ta to ri um, vagy is ugyan azok
az imád sá gok, ha ke vés szó ból áll nak
is, még is a szív fel in du lá sát jel zik,
hogy az va la mi jó ra gon dol vagy vá -
gya ko zik. 

Van nak olyan zsol tá rok is, ame -
lyek ben a sze la szó (amely szü ne tet
je lent) azért ta lál ha tó, és asze rint ol -
vas sák őket vagy ének lik, hogy tud -
ni le hes sen azt, hogy ahol ez a szó
elő for dul az imá ban, ott meg kell áll -
ni, és csend ben kell ma rad ni, hogy a
sza vak ér tel mét vé gig tud juk gon dol -
ni, és odá ig en ged jük szár nyal ni a
sza va kat.” 

d Lu ther Már ton:
A Mi atyánk né met ma gya rá za ta

(Bel lák Er zsé bet for dí tá sa)

s e M p e r  r e F O r M A n d A

Uram, nyolc van év vel ez előtt kap tam
tő led az éle tet. Majd nem egy év szá -
zad tör té nel mé nek vi ha ros nap ja in
ve ze tett át a sor som és utam.

Adat tak bol dog órák, nagy él -
mé nyek, szép ség és öröm. Ju tott
böl cső és ko por só, bá nat, szo mo rú -
ság és pró ba té tel is. Vol tam élet ve -
szély ben, utol ért ha lá los nak is mert
kór és a dep resszió sö tét je is. Ak kor
szen ved tem, ma már meg győ ző dé -
sem, hogy éle tem ben ezek vol tak a
po zi tí vu mok, mert meg ta nul tam,
hogy mély ség nél kül nin csen ma gas -

ság, és ez az út ve ze tett egy re kö ze -
lebb hoz zád.

Egy re in kább tud tam, hogy min -
dig te nyúj tot tad fe lém a ke zed, erőt
ad tál, hogy el esett sé gem ből fel kel jek,
a sza ka dé kok fö lött át emel tél, és se -
gí tet tél a ke reszt ter hét hor da ni.
Ami kor el vet tél va la mit, utá na két -
szer annyit ad tál, sok szor úgy ju tal -
maz tál, hogy nem szol gál tam rá.

Ván dor utam ra vissza te kint ve kö -
szö nöm, hogy egyet len per cem sem
volt a te tu do má sod és aka ra tod
nél kül. Há la le gyen ér te!

Orosz lá nok nem tép tek széj jel,
kí gyók ma rá sa nem ha tott.
Hal dok lók kö zött meg ma rad tam,
bé na lel kek közt fel tá mad tam.
Ka rod nyúj tot tad – el fo gad tam,
mint min dig min dent,
mit Tő led kap tam:
azt, hogy ma há lát mond ha tok,
azt, mit még ez után ka pok,
azt, hogy még én is ad ha tok.
Ígé re ted alap kő, fun da men tum.
Íme, – bi zony ság va gyok!

g Ga jársz ky Mag dol na

Nyolcvanévesen
„Mert meg pa ran csol ja an gya la i nak, hogy vi gyáz za nak rád min den uta don, 
ké zen fog va ve zet nek té ged…” (Zsolt 91,11–12)

Pá pán egy kor a ta ní tó kép ző nö ven -
dé ke it kér ték se gít sé gül a gyen gébb
kis is ko lá sok kü lön ta ní tá sá ra. A fo -
gal ma zás volt szá muk ra a leg ne he -
zebb. Ezt kel lett gya ko rol tat ni a csa -
lá di ott ho nok ban. 

En gem egy hí vő re for má tus pék -
csa lád kért meg er re a fel adat ra. A
csa lád min den reg gel ol vas ta a Bib -
li át Jan csi fi uk kal együtt, aki en -
ge del mes, szü le it sze re tő gyer -
mek volt. Ott hon sok szor be szél -
get tek Is ten dol ga i ról, tör vé nye -
i ről. Szó esett ar ról is, hogy az is
bűn, ha va la mit el ve szünk a má -
sik tól, ami nem a mi énk. 

Öröm mel ta ní tot tam a fi út,
hall ga tott rám, meg jegyez te, amit
mond tam ne ki. Ja vult a fo gal ma -
zá sa, stí lu sa, gon do la ta it őszin tén
ír ta le. Ér dem je gyei is ja vul tak
fo gal ma zás ból. Bol dog vol tam. 

Egy szer azon ban kü lö nös és
ért he tet len do log tör tént. Ahogy
meg ér kez tem, sí ró szü lők fo gad -
tak. „Kép zel je, ta ní tó úr, az a
gya núnk, hogy a fi unk hoz zá -
nyúlt a csa lá di kasszánk hoz, mert
hi ány zik a be vé tel egy ré sze.
Annyi ra el va gyunk ke se red ve! Mi
lesz eb ből a fi ú ból, ha már most
ilyen dol got cse lek szik?!” – pa -
nasz ko dott az édes anya. 

Jan csi vi szont za var tan ugyan,
de egy re ál lí tot ta, hogy ő nem vett
el pénzt a nyi tott kasszá ból. Sírt, ami -
ért őt gya nú sít ják ez zel. 

Az igaz ság egy ide ig nem is de rült
ki. Gon dol kod ni kezd tem, ho gyan
tart sak most fo gal ma zá si órát a gye -
rek nek. Vé gül el ha tá roz tam, hogy
nem gya nú sí tom őt, sze re tet tel fog lal -
ko zom ve le. Kér tem, fi gyel je meg azt
az igaz tör té ne tet, ame lyet el mon dok
ne ki, s ar ról ír jon őszin te fo gal ma zást.

Jan csi fi gyel me sen hall gat ta a tör -
té ne tet, egy re na gyobb ha tás sal volt rá. 

– Egy igen sze gény csa lá dot is mer -
tem meg az egyik fa lu ban – kezd tem
a tör té ne tet. – Sok szor vol tam ná luk.
A szü lők szor gal ma san dol goz tak, de
az édes anya gyak ran be te ges ke dett.
Pe ti fia már el múlt nyolc éves, ami kor
meg lá to gat tam a be teg édes any ját.

Kép zeld, Jan csi – mond tam a pék
fi á nak –, ez az édes anya egy szer azt
vet te ész re, hogy el tűnt a gyógy -
szer re és éle lem re fél re tett pén zük.
Ép pen el akart in dul ni a gyógy sze rét
ki vál ta ni, ami kor meg döb ben ve ta -

pasz tal ta, hogy nincs meg az er re
szánt pénz. Pe dig nagy szük sé gük
volt min den fil lér re, hogy meg él -
hes se nek, és ki vált has sák a szük sé ges
gyógy sze re ket. 

El sem tud ta kép zel ni, ho vá le he tett
a hi ány zó összeg. A fi át na gyon sze -
ret te, gon dol ni sem mert ar ra, hogy
eset leg ő vet te el a pénzt. Ne kem is

csak annyit sú gott, hogy nem tart ja va -
ló szí nű nek, hogy a fia len ne a bű nös. 

Óva to san meg kér dez te Pe tit, nem
tud-e az el tűnt pénz ről. Pe ti ha tá ro -
zot tan ál lí tot ta, hogy ő biz to san nem
nyúlt hoz zá. Az édes anya hitt a fi á nak. 

Nem sok idő múl va az anya sú lyos
be teg lett, kór ház ba ke rült. Pe ti na -
gyon meg ijedt, ar ra gon dolt, hogy
mind ez ta lán mi at ta tör tént. El ha tá -
roz ta, hogy ti tok ban be megy a kór -
ház ba, és be vall ja a lo pást, hát ha ez -
zel se gíti édes any ja gyó gyu lá sát. 

Csak ha mar ott is volt – nagy iz gal -
mak és fé lel mek kö zött – a kór ház -
ban. Ahogy be lé pett a kór te rem be,
ha lál sá padt lett, mert édes any ja ágyát
üre sen ta lál ta. A szo bá ban a be te gek
der med ten fi gyel ték Pe ti két ség be -
esett ar cát, de meg szó lal ni sen ki
sem tu dott. Mély fáj da lom ül te meg
a szí vü ket. Vég re elő ke rült a szo ba -
nő vér, ő mond ta ki a ret te ne te set:
„Pe ti kém, az édes anyád az éj jel meg -
halt, itt ha gyott ben nün ket.”

Pe ti ke ser ves sí rás ra fa kadt, és el -
mond ta a nő vér nek és a be te gek nek,
hogy mit sze re tett vol na be val la ni
édes any já nak, de el ké sett ve le. Biz -
tos, hogy édes any ja e szo mo rú ság mi -
att halt meg, ő a hi bás a ha lá lá ért –
pa na szol ta.

Han gos zo ko gás sal hagy ta el a kór -
há zat, és ro hant ha za édes ap já hoz, vit -

te a ször nyű hírt, és be val lot ta bű -
nös tet tét. Ap ja is sí rás ra fa kadt.
Meg si mo gat ta fia fe jét, és ennyit
mon dott: „Fi am, tud tad, hogy azt
ol vas tuk a Bib li á ból, a Pél da be szé -
dek köny vé ből: »A ki el fe de zi az ő
vét ke it, nem lesz jó dol ga.« (28,13)
So ha töb bet ne tégy ilyet, mert
bűnt kö vetsz el Is ten el len, és ne -
künk is nagy szo mo rú sá got szer -
zel. Ha még is hi bát kö vetsz el, ak -
kor jus son eszed be: »Ha meg -
vall juk bű ne in ket, hű és igaz, hogy
meg bo csás sa bű ne in ket, és meg tisz -
tít son min ket min den ha mis ság -
tól.« (1Jn 1,9) 

Egyéb ként édes anyád a sú lyos
be teg sé ge mi att halt meg, de ta lán
egy ki csit hosszabb ide ig élt vol na,
ha ide jé ben el mon dod ne ki a bű -
nö det. Most már nyu god jál meg.
Is ten től bo csá na tot nyer tél, mert
be val lot tad bű nö det. Én is meg bo -
csá tok ne ked. Vi gyázz ar ra, hogy
töb bé ne kö vess el bűnt!”

A tör té net vé gén ott hagy tam a
pék fi át. Ar ra kér tem, hogy amit hal -
lott, azt fo gal ma zás ban ír ja le. Ami -
kor a vá ros ból vissza tér tem, és ol vas -
ni kezd tem Jan csi fo gal ma zá sát, öt
könny csep pet vet tem ész re a fo gal -
maz vá nyon. Meg nyu god tam, hogy a
fiú meg ér tet te mon da ni va ló mat.

A leg kö ze leb bi órán egy bol dog
csa lád fo ga dott. Az édes anya öröm -
mel mond ta el: fia imád ság ban kért
bo csá na tot Is ten től el kö ve tett bű né -
ért, és még az nap ne kik is be val lot -
ta, hogy bi zony ő volt a tet tes, mert
is ko la tár sai rá be szél ték, sze rez zen
va la ho gyan pénzt, hogy kö zös já té -
kot ve hes se nek. Jan csi ke ser ve sen sír -
va ígér te meg: so ha töb bet nem nyúl
a csa lád pén zé hez. 

Ez zel is te ni bé ke töl töt te be a csa -
lád min den tag já nak szí vét. Ne kem
pe dig az ju tott eszem be, hogy egy kor
Is ten en gem is – lát va bűn bá nó
könnye i met – bűn bo csá tó ke gyel mé -
vel aján dé ko zott meg.

g SzEn czi Lász ló

Hogyanjutottbűnbánatra
egykistanítványom?

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

Édes anyám leg szebb éve it hat van- és nyolc van éves ko ra közt él te. A vi szon tag sá gos múlt to va tűnt, he lyét mély
is ten hit, vers írás – hat van öt éves ko rá tól öt kö te te je lent meg –, a szá mos uno ka és déd uno ka okoz ta de rű vet -
te át. Ami kor ar ról kér dez ték, ho gyan ma radt ilyen fi a ta los nyolc van fö lött is, ezt vá la szol ta: „Aján dék a sors -
tól, hogy mind szel le mi leg, mind tes ti leg meg tud tam őriz ni a fris ses sé ge met. Ahogy az is, hogy nem va gyok ott -
hon ülő, sze re tek él ni, ki ál lí tá sok ra, szín ház ba jár ni. Ba rát nő im több sé ge ná lam jó val (tíz-húsz év vel) fi a ta labb.
Még sem ér zem, hogy ki lóg nék kö zü lük.” (J. B.)

Jás di né Ga jársz ky Mag dol na 2011. au gusz tus 19-én hunyt el, 87 évet élt. Az aláb bi ak ban a Ve tés és Ara tás cí mű
evan gé li u mi lap ban 2004-ben meg je lent ver ses bi zony ság té te lé vel em lé ke zünk a De ák té ri evan gé li kus gyü le ke zet
hű sé ges tag já ra.
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For ró nya runk volt. Gon do lom, aki
csak te het te, ke re sett egy bé kés ten ger -
par tot, vagy nagy ta vak, nyu god tan
höm pöly gő fo lyók, ott ho ni kerti me -
den cék kör nyé kén ta lált föl fris sü lést.
Jól tet te, aki ko mo lyan vet te a pi he nést,
mert a nem ré gi ben el kez dő dött tan -
év új ka lan dok ra hív ben nün ket. Nem
is akár mi lye nek re.

For ró az ősz is. Új tör vé nyek és ren -
de le tek, új mun ka tár sak, új gye re kek
és ta nu lók, új ki hí vá sok, új is ko la lel -
ké szek és egy meg úju lás előtt ál ló or -
szá gos iro da vár ránk. Nem is olyan
egy sze rű így az in du lás. Bár lát tuk a
rajt vo na lat, és tud juk, hol lesz a cél, a
köz tes út csak na gyon hal vá nyan kör -
vo na la zó dik. Pont olyan ér zé sünk
van, mint ha szep tem ber 1-jé vel egy kö -
zös vad ví zi eve zés re in dul tunk vol na.

Van ta pasz ta la tunk, Is ten be ve tett
hi tünk, el kö te le zett sé günk – te hát van
ke nunk, eve zőnk, men tő mel lé nyünk és
vé dő si sa kunk. Va jon mi hi ány zik még?

Az az in du lat. „Az az in du lat…, ami
Krisz tus Jé zus ban is meg volt.” Az az in -
du lat pe dig iga zá ból egy in du lat nél -
kü li in du lat: az ön ki üre sí tés.

Azt ol vas suk er ről a Fi lip pi-le vél
Krisz tus-him nu szá ban (Fil 2,5–11):
„…(Krisz tus) nem te kin tet te zsák mány -
nak, hogy egyen lő Is ten nel, ha nem
meg üre sí tet te ön ma gát, szol gai for mát
vett fel, em be rek hez ha son ló vá lett…”

Ez az in du lat az, amely meg tud tar -
ta ni ben nün ket a vál to zá sok és a vá -
rat lan hely ze tek ör vé nyei és szik la szirt -
jei kö zött a se be sen ro bo gó fo lyó kon.
Ez az ön ki üre sí tés, amely tud ja, hogy
Is ten nél kül sem mi sem lett a vi lág ban,
és ő a mi kis ke nunk kor má nyo sa, irá -
nyí tó ja és őr ző je is.

Ő te rem tet te a per zse lő na pot és a
zi va ta ros fel le ge ket, a lá gyan rin gó hul -
lá mo kat és a vég te len be ro ha nó, se bes
pa ta ko kat. Ő te rem tet te a sze mün ket
a lá tás ra, a ke zün ket az eve zés re és a
szí vün ket, hogy együtt dob ban jon az
övé vel. Ő aján dé ko zott ben nün ket
egy más nak, hogy a sze münk sar ká ból
ne ve szít sük el egy mást nap köz ben, az
es ti tá bor tü zek mel lett pe dig ne fe lejt -
sünk el éne kel ni.

A vad ví zi eve zést nem le het eről tet -
ni, nem le het izom ból le nyom ni. Csak
könnye dén, al kal maz kod va a víz hez,
ugyan ak kor ta lá lé ko nyan ural va. Csak
könnye dén, aho gyan Jé zus Krisz tus ta -
ná csol ta: le gye tek sze lí dek, mint a
ga lam bok, és oko sak, mint a kí gyók.
Csak könnye dén, krisz tu si in du lat tal,
tud va, hogy Is ten ke zé ben van pa tak
és ör vény, ke nu és eve ző, temp lom és
is ko la, gye rek és pe da gó gus – és ott
van a mi egész éle tünk is.

In dul junk hát bát ran e tan év ben is
Jé zus Krisz tus ne vé ben, sem mit sem
fél ve, mert ha az ő ne vé ben in du lunk,
nem lesz olyan mennyei, föl di vagy föld
alat ti erő, amely ne ben nün ket se gí te -
ne és vin ne előbb re. Mert Jé zus Krisz -
tus Úr min de nek fö lött az Atya is ten di -
cső sé gé re, és ő az, aki ve lünk jár és ve -
lünk ma rad az idők vé ge ze té ig.

g Rozs-Nagy Szil via

pA l AC k p Os tA

Tajtékzó
vizeken…

Az oldalt szerkesztette:
Vitális Judit

– Ho gyan ju tot tál ki Vol dá ba?
– Ez hosszú tör té net, egy ál dott fo -

lya mat vég ered mé nye. 2008 nya rán
kezd tem egy há zunk gyer mek- és if -
jú sá gi re fe ren se ként dol goz ni. Ko ráb -
ban ön kén tes ként a 2006-os szol no -
ki Szél ró zsán már kí sér tem a finn csa -
pa tot, a kő sze gi ta lál ko zón pe dig a
kül föl di fi a ta lo kért fe le lős mun ka ági
ve ze tő vol tam. Ek kor is mer ked tem
meg Ch rist fried Kaullal, aki mint egy -
ház ke rü le ti if jú sá gi fe le lős ér ke zett két
nor vég ifis sel a fesz ti vál ra.

A kö vet ke ző év ben meg hí vást kap -
tam egy tíz na pos kör út ra: Ch rist fried
se gít sé gé vel több gyü le ke zet if jú sá gi
mun ká já ba is be te kin tést nyer het tem
Mø re og Roms dal egy ház ke rü le té -
ben, amely egy há zunk Észa ki Egy ház -
ke rü le té vel idén ün nep li test vér kap cso -
la tá nak har min ca dik év for du ló ját. A
ta lál ko zá sok al kal má val le he tő sé gem
nyílt hí vo gat ni a nor vég fi a ta lo kat a
Szél ró zsán kra, így 2010-ben majd -
nem hú szan lá to gat tak el Szar vas ra.

2011-ben az tán a nor vé gok meg hí -
vá sá ra az Észa ki Egy ház ke rü let egy -
ház me gyé i ből ti zen négy ma gyar fi a -
tal lal elő ször utaz tunk ifis cso port ként
Nor vé gi á ba. Az uta zá sun kat kö ve tő -
en a nor vé gok fel kí nál ták szá mom ra,
hogy még az év szep tem be ré től ta -
pasz ta lat cse re cél já ból tölt sek egy
évet az egy ház ke rü let egyik gyü le ke -
ze té ben. Mi vel a 2012-es fo nyód li geti
Szél ró zsá ra ké szül ve sok, még is há lás
fel adat és kö te le zett ség há rult rám, ne -
met mond tam a le he tő ség re.

Egy év vel ké sőbb még min dig élt
a meg hí vás – és ez út tal öröm mel
mond tam rá igent. Je len leg te hát
Vol da vá ro sá ban élek, 2428 ki lo mé -
ter re az ott ho nom tól és 534 ki lo mé -
ter re észak nyu ga ti irány ban Os ló tól.

– Mit csi nálsz pon to san ott, a
nagy messze ség ben?

– A vol dai gyü le ke zet sok szí nű és
hi he tet le nül gaz dag gyer mek-, if jú sá -
gi és gyü le ke ze ti mun ká já ban – a
prog ra mok, tá bo rok elő ké szí té sé -
ben, meg va ló sí tá sá ban és az utó -
mun ká la tok ban – ve szek részt. Egy
nagy gyü le ke zet mun ká já ért va gyok
fe le lős a kol lé gá im mal, nem pe dig or -
szá gos szin tű mun ká ért, mint ott hon.
Ugyan az a fe le lős ség, még is me rő ben
más a nagy ság rend.

A nor vé gok mód sze rei kü lön le ge -
sek. Na gyon ügye sen egy más ra épül -

nek a kor osz tá lyok, már két éves kor -
tól kezd ve. És mű kö dik a rend sze rük:
a kon fir má ci ó hoz ér ve és utá na is ak -
tí van be kap cso lód nak a fi a ta lok és a
csa lá dok a gyü le ke ze tek éle té be. Re -
mé lem, né hány mód sze rü ket – ter -
mé sze te sen az ott ho ni le he tő sé gek -
hez mér ten – al kal munk lesz meg ho -
no sí ta ni egy há zunk ban is.

– Mennyi re látsz be le a nor vég csa -
lá dok éle té be? Mi lyen ta pasz ta la ta -
id van nak a fi a ta lok min den nap ja i -
ról, élet hely ze té ről?

– Mi vel a leg utób bi nyolc hó na pot
eu ró pai uni ós ön kén tes ként töl töt tem
itt, ezért egy csa lád nál biz to sí tot tak
ott hont szá mom ra. Ez az ere de ti leg
né met szár ma zá sú csa lád tíz éve köl -
tö zött Vol dá ba. A kü lön le ges hely zet -
ből ki fo lyó lag ott hon né me tül és
nor vé gul be szél ge tünk egy más sal.

Az el ső ta pasz ta la tom az volt,
hogy a csa lád min den nél fon to sabb
Nor vé gi á ban. Hogy a mun ka csak az
élet egy ré sze, nem pe dig az éle ted.
Hogy a mun ka idő, az szi go rú an
mun ká val töl tött idő, a sza bad idő pe -
dig sza bad idő, amely a csa lád dal, pi -
he nés sel, hob bi val, fel töl tő dés sel te -
lik. Hi szen egy fá radt, ki me rült mun -

ka társ nem tud ha té ko nyan dol goz -
ni, és a fe szült ség csak hát rál tat ja a
csa pat kö zös mun ká ját. Min den ki
spor tol: he gyet má szik, sé tál, fut,
sí el, hor gá szik, úszik, és ami kor te -
he ti, bi cik li vel jár mun ká ba. Oda fi -
gyel nek az egész sé gük re, hi szen ha
nem tö rődsz ma gad dal, má sok nak
sem tudsz majd se gí te ni. Az em be -

rek itt nem saj nál ják az időt ar ra,
hogy „meg él jék” az éle tü ket.

A nor vég fi a ta lok jó alap pal ren del -
kez nek. Sta bil az élet hely ze tük, ren -
ge teg le he tő sé gük van, ha szor gal ma -
san ta nul nak, jó mun kát ta lál hat nak
ma guk nak, és meg ala poz hat ják az
éle tü ket. Már kis gyer mek ko ruk tól
kezd ve spor tol nak, kü lön bö ző sport -
egye sü le tek lel kes tag jai, a cser ké szet
nagy ha gyo má nyok kal ren del ke zik
Nor vé gi á ban, és a KIE (Ke resz tyén If -
jú sá gi Egye sü let), a Ten Sing is na -
gyon nép sze rű.

– A gyü le ke ze ti élet ben is részt vesz -
nek a fi a ta lok?

– Ki emel ke dő en, fő leg a kon fir má -
ci ós ok ta tás és a kor osz tá lyi prog ra -
mok ré vén. Ak tí van be kap cso lód nak
a fel ké szü lés so rán a gyü le ke ze tek éle -
té be, gyak ran részt vesz nek a va sár -
na pi is ten tisz te le te ken, le het rá juk
szá mí ta ni a hát tér mun ká ban, ké -
sőbb se gí tő ként in teg rál juk őket a ki -
seb bek nek és na gyob bak nak szó ló
prog ra mok ba, így a ta pasz ta la ta ik kal
a kö vet ke ző kon fi sok se gít sé gé re is le -
het nek.

Idén kö zel száz kon fir man dus sal
dol goz tam a kol lé gá im mal együtt, két
cso port ban. És ez csak a vol dai gyü -
le ke zet hez tar to zó fi a tal ság…

– Idő köz ben a kö zép fo kú nor vég
nyelv vizs gát is si ke re sen le tet ted…

– Az alap ve tő ud va ri as sá gi szó for -
du la to kat már ko ráb ban meg ta nul -
tam. Mi vel fon tos nak tar tot tam,
hogy nor vé gul tud jak be szél ni a gye -
re kek kel, a fi a ta lok kal és a gyü le ke -
zet töb bi tag já val, ide köl tö zé sem
után két hat van órás nyelv tan fo lya -

mon is részt vet tem. Rö vid idő el tel -
té vel pró bál tam már csak nor vé gul
be szél ni a kol lé gá im mal is az iro dá -
ban. Szin te le he tet len volt, hogy né -
hány hó nap nyelv ta nu lás után el ső -
re si ke rül jön a Ber ge ni Egye tem szó -
be li és írás be li nyelv vizs gá ja Åles und -
ban, még is meg pró bál tam – és si ke -
rült. Ko ráb ban an go lul, né me tül és

fin nül ta nul tam; ezen ide gen nyel vek
is me re te so kat se gí tett a nor vég el sa -
já tí tá sá ban. Per sze ez még csak a kez -
det. Ok tó ber ben is mét vizs gáz ni fo -
gok, ez út tal a fel ső fok a cél. So kat kell
még ta nul nom, sze re tem ezt a nyel -
vet. Na gyon. Már több ször hit ték
Nor vé gi á ban egy-egy be szél ge tés
so rán, hogy tős gyö ke res nor vég va -
gyok. Ez min dig büsz ke ség gel tölt el.

– Vol dán kí vül mit lát tál még
Nor vé gi á ból?

– So kat utaz tam az el múlt egy év -
ben. A prog ram ja ink – így pél dá ul a
kon fir man dus- vagy a sí tá bor – ré -
vén az or szág szebb nél szebb pont -
ja i ra ju tot tam el, azon kí vül kon fe ren -
ci á kon vet tem részt, leg utóbb pél dá -
ul Os ló ban. Sa ját szer ve zés ben le he -
tő sé gem nyílt el utaz ni Eu ró pa leg -
észa kibb pont já ra, a Nor dkapp ra.
Itt ta lál ha tó töb bek kö zött a vi lág leg -
észa kab ban fek vő öku me ni kus ká pol -
ná ja. Cso dás és meg ren dí tő él mény
volt meg áll ni egy idő re ott, az észa -
ki sark kö rön is túl.

– Ere de ti leg úgy volt, hogy egy
évet töl tesz Vol dá ban, és most szep -
tem ber re ha za térsz. Nem ré gi ben de -
rült csak ki, hogy „re pe tá zol”, és még
egy esz ten dőt ma radsz…

– El kezd tem va la mit, amit foly tat -
ni sze ret nék. Töb bet ta nul ni, töb bet
ta pasz tal ni, újabb is me re te ket sze rez -
ni, meg él ni, ki bon ta koz tat ni a ben -
nem rej lő kre a ti vi tást. A nor vég
nyelv tu dá so mat is fej lesz te ni aka rom,
eh hez pe dig anya nyel vi kör nye zet ben
kell él nem a min den nap ja i mat. Rá -
adá sul to vább ra is szük ség van a se -
gít sé gem re a vol dai gyü le ke zet ben, és
hogy ezt a kon ti nu i tást meg őriz -
hes sük, le he tő sé get kap tam ar ra,
hogy még egy évet itt tölt sek. Ter mé -
sze te sen hi ány zik a csa lá dom, hi ány -
zik az ott ho nom, hi á nyoz nak a ba rá -
ta im, a ko ráb bi mun kám a GYIO-n
– azon ban most vagy so ha…

Nor vé gia egy da rab menny or szág.
Egy hét köz na pi menny or szág. Min den
pil la nat ban új és új él mé nye ket nyújt,
és aki hagy ja, hogy min den ér zék szer -
ve él ve zet tel fo gad ja be, amit ez az or -
szág kí nál ni tud, ha mar át él he ti a leg -
főbb aján dé kot: a har mó ni át.

Azt ér zem, most itt va gyok a he lye -
men, még egy ide ig itt akar lát ni, ide
akar ál lí ta ni Is ten. Így Vol dá ban ma -
ra dok, és azt re mé lem, hogy is mét va -
la mi újat tu dok a gyer mek- és if jú sá -
gi mun ká ban le ten ni a kö zös asz tal ra.

Köz ben azért részt ve szek a jö vő
nyá ri Szél ró zsa szer ve zé sé ben, kap -
cso lat tar tó ként a kül föl di mun ka -
ágért le szek fe le lős. Ab ban bí zom,
Nor vé gi á ból sok fi a tal lal ér ke zem
majd Solt vad kert re, a ju bi le u mi ti ze -
dik ta lál ko zó ra. A szél ró zsa észa ki
irá nyá ból…

g V. J.

Azüveghegyenistúl…
Norvégiából válaszol: Pál Ma ri et ta gyer mek- és if jú sá gi re fe rens

név jegy: 
rozs-nagy
szilvia
Evan gé li kus lel -
kész ként szí nes és
öröm te li egye te mi
és is ko la lel ké szi

múlt tal ren del ke zem, je len leg egy -
há zunk hit tan re fe ren se va gyok.

Istentisztelet a négyéveseknek (és szüleiknek) a voldai gyülekezetben

b Hét köz na pi menny or szág. Nor vé gi át a cso dá la tos táj, a partkö ze li szik -
la szi ge tek és a gleccse rek, hegy sé gek és fenn sí kok övez te fjor dok, a nagy
ki ter je dé sű er dő sé gek te szik el ké pesz tő vé. Egy mon dás sze rint egy da -
rab ka menny or szág, ha azon a he lyen vagy, ahol Is ten lát ni akar té ged.
Pál Ma ri et tát most Nor vé gi á ban, azon be lül is a vol dai gyü le ke zet ben
akar ja tud ni – újabb egy év re. A gyer mek- és if jú sá gi osz tály (GYIO)
ta valy szep tem ber kö ze pe óta ta nul má nyi sza bad sá gon lé vő mun ka -
tár sát észa ki test vé re ink nél szer zett ta pasz ta la ta i ról kér dez tük.
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Szentháromság ünnepe után tizenhatodik vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
Lekció: Ef 3,13–21; JSir 3,22–26.31–32. Textus: Mt 23,1–12. Énekek: 355., 332.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; Fébé, II., Hű vös völ gyi út 193. de. 9. (úrv.);
Sa rep ta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pest hi deg kút, II., Ördögárok
u. 9. de. 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Bé kás me gyer, III., Mező u. 12. de.
10. (úrv.) Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma;
Új pest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Ta más; Káposztásmegyer, Me -
gye ri Klub, Megyeri út 207. de. 9. Solymár Péter Tamás; De ák tér, V., Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs Pé ter; du. 6. (orgonazenés) Cse -
lovsz ky Ferenc; Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Aradi György;
de. 11. (úrv., tanévnyitó gospel-istentisztelet) Pelikán And rás, Aradi György; Józsefváros,
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Románné Bolba Már ta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlo vák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Ka rá csony S. u. 31–33. de. 9. Románné
Bol ba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2. (ka tolikus temp lom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás;
Kő bá nya, X., Kápolna u. 14. de. 10. (tan- és mun ka év nyi tó istentisztelet) Benkóczy Péter;
Ke len föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blá zy Árpádné; de. fél 11. (úrv., zenés) dr.
Blá zy Árpádné; du. 6. (vespera) Rezessy Miklós; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Rezessy
Mik lós; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; de. negyed 12. Keczkó Pál; Angyalföld,
XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Pé ter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.,
tan év nyi tó) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pest -
új hely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. And rás; Rákospalota, XV., Régi Fóti
út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere
10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Ró zsa le vél u. 46. de. fél 11. (tanévnyitó)
Ve tő István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tes -
se dik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné
Sze ker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kovács Áron; Rákosliget, XVII.,
Gó zon Gy. u. de. 11. Kovács Áron; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Horváth-
Csi tá ri Boglárka; Pestszentimre, XVIII., Rá kóczi út 83. (református templom) de. 8.
Hor váth-Csitári Boglárka; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Éva; XIX., Hungária
út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel;
Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10.
(úrv.) Hokker Zsolt; Soroksár, XXXIII., Otthon Kö zös sé gi Ház, Szitás u. 112. du. 4.
Győ ri János Sámuelné; Budakeszi, Fő út 155. (gyü le ke ze ti terem) de. fél 10. (úrv.) dr.
Lász ló Virgil; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Gé za; Mátraszentimre-Ba -
goly ir tás, Jókai u. 7-9., Fébé Názáret-temploma de. fél 12. Zász ka licz ky Pál.

istentiszteleti rend • 2013. szeptember 15.

Összeállította: Balla Mária

A ta valy fel újí tott gyü le ke ze ti te rem -
ben ren ge teg fi nom há zi sü te mény fo -
gad ta az ér ke ző ven dé ge ket. Rö vid
ének ta nu lás után Asz ta los Ri chárd he -
lyi lel kész, es pe res he lyet tes nyi tó áhí -
ta ta kö vet ke zett. A dél előtt fő prog -
ram ja Döb ren tey Il di kó me sés elő adá -
sa volt (ké pün kön). A jel ző nem vé -
let len, hi szen az író nő a me sék vi -
lá gá ba ka la u zol ta a hall ga tó sá got,
oly kor meg ne vet tet ve, más kor
könnye ket csal va a sze mek be. 

Az ebé det egy ki tű nő he lyi ét -
te rem ben, az Orosz lá nos bor -
ven dég lő ben fo gyaszt hat ták el a
ven dé gek. Bár az ét te rem több
éve raj ta van a ven dég lá tó he lyek
Top 100-as lis tá ján, saj nos ezt is
el ér te a vál ság, és utol só ven dé -
gek ként fo gad ta a csen des nap
részt ve vő it. 

Döb ren tey Il di kó sza va i tól lel -
ki leg, a fi nom ebéd től pe dig tes ti -
leg meg újul va vet te kez de tét a
dél után a mis kol ci IHS (In His
Steps) ze ne kar di cső í tő kon cert jé -
vel. Ez után ve tí tett ké pes elő adást
hall hat tak az egy be gyűl tek dr.
Ker tész Bo tond tól, az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um tu do má nyos mun -
ka tár sá tól a tállyai evan gé li kus temp -
lom leg hí re sebb ke resz telt jé ről, Kos -
suth La jos ról, aki egész éle té ben szo -
ros kap cso la tot ápolt egy há zá val. 

A zá ró úr va cso rás is ten tisz te le ten
Bu day Bar na bás bor sod-he ve si es -
pe res szol gált ige hir de tés sel. Egy
Ant hony de Mello ál tal írt nagy sze rű
tör té ne ten ke resz tül hív ta fel a gyü -
le ke zet fi gyel mét ar ra, hogy ha meg -
lát juk egy más ban, egy más cse le ke de -

te i ben a Meg vál tót, ak kor kö zös sé ge -
ink új élet tel tel nek meg, és meg ta -
pasz tal juk azt a cso dát, mely ről
Krisz tus Urunk így szólt: „Mert az Is -
ten or szá ga kö zöt te tek van.” (Lk 17,21)

g Dr. Asz ta los Éva

IstenországaTállyán
b A Tállya–Aba új szán tó–To kaj–Sá tor al ja új he lyi Misszi ói Evan gé li -

kus Egy ház köz ség leg szebb és leg na gyobb temp lo ma, a tállyai ez év
au gusz tu sá nak vé gén is mét élet tel telt meg. Egy fe lől azért, mert a he -
lyi lel kész nek, Asz ta los Ri chárd nak és fe le sé gé nek ta va lyi há zas ság -
kö té se óta – mely több mint húsz év ki ha gyás után (!) az el ső evan gé -
li kus es kü vő volt a temp lom ban – ez év au gusz tus 24-én egy tállyai
fi a tal pár szin tén ezt a temp lo mot vá lasz tot ta éle tük e ne ve ze tes nap -
já nak hely szí né ül, hogy itt kér jék Is ten ál dá sát há zas sá guk ra. (Ad ja
az Úr, hogy a gya ra po dó há zas ság kö té sek foly tán egy re több ke resz -
te lő, majd re mény ség sze rint kon fir má ció is le gyen a ki csiny tállyai
gyü le ke zet ben.) Más fe lől azért telt meg élet tel a temp lom, mert a két -
he ten te tar tott is ten tisz te le tek mel lett az év utol só au gusz tu si szom -
bat ján is mét együtt töl tőd het tek fel a Bor sod-He ve si és a Haj dú-Sza -
bol csi Egy ház me gye gyü le ke ze te i nek tag jai a már sok éve ha gyo mánnyá
vált tállyai csen des na pon. 

b El kez dő dött a mun ka év egy há -
zunk kö zép ve ze tői szá má ra is. A
hét ele jén a rév fü lö pi Or dass
La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont ban ta lál ko zott és ta nács ko -
zott az es pe re si kar.

Lack ner Pál or szá gos prog ram ko or -
di ná tor áhí ta ta után Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök egy há zunk mo rá lis hely -
ze té ről be szélt, ami ma ta lán az
egyik leg fon to sabb kér dés nem csak
az evan gé li kus, de a töb bi egy ház szá -
má ra is. A lel ké szek Krisz tus meg kí -
sér tett szol gái, akik re a ki égés ve szé -
lyén túl éle tük, szol gá la tuk vál ság ba
ke rü lé se is le sel ke dik. Gáncs Pé ter
ko moly ön vizs gá lat ra in dí tó ál ta lá nos
be ve ze té se után több mint két órán
át tar tó őszin te be szél ge tés ala kult ki
a ta nács ko zás részt ve vői kö zött.

Ha fen scher Ká roly a zsi nat lel ké -
szi el nö ke ként az ön ma ga szá má ra
meg fo gal ma zott pri o ri tá sok ról és a
zsi nat előtt ál ló fel ada tok ról szólt.
Fon tos nak tar tot ta, hogy a „ju ris ta”
és pénz ügyi szem lé le tű zsi nat a bib -
li kus, egy há zi as szem lé let mód fe lé

for dul jon. To váb bá, hogy a zsi nat az
össze fo gás zsi na ta le gyen. A zsi nat
lel ké szi el nö ke az egy sze rű sí tést és ra -
ci o na li tást is fon tos szem pont nak te -
kin ti a zsi na ti mun ká ban. A vá lasz -
tá si tör vé nyün ket sze rin te új ra kel le -
ne gon dol ni, mert a vá lasz tá si szisz -
té ma túl bo nyo lult és hossza dal mas. 

Ha fen scher Ká roly sze re tett vol na
egy há rom éves tör vény ke zé si mo ra -
tó ri u mot is meg va ló sí ta ni, mert sok
eset ben már kö vet he tet len tör vé -
nye ink mó do su lá sa. A zsi nat fon tos
fel ada tá nak te kin ti a jog har mo ni -
zá ci ót és a kom pe ten ci ák pon tos
meg ha tá ro zá sát. Köz pon ti kér dés -
ként sze ret né a jö vő ben a zsi nat elé
vin ni a stra té gia és misszió ügyét. Vé -
gül ar ról be szélt a zsi nat lel ké szi el -
nö ke, hogy fon tos stra té gi ai sze re pet
szán na a dr. Ko rá nyi And rás ve ze té -
sé vel fel állt teo ló gi ai bi zott ság nak.

Az es pe re sek ta nács ko zá sán a szo -
li da ri tá si tör vény is te rí ték re ke rült.
Bár dossy Ta más, a tör vény-elő ké szí -
tő bi zott ság el nö ke ez zel kap cso lat -
ban el mond ta, hogy ha tá ro zott szán -
dék van ar ra néz ve, hogy a tör vény
2014. ja nu ár 1-jé vel élet be lép jen.

Végh Sza bolcs meg bí zott or szá gos

iro da igaz ga tó a hit ok ta tás és hit tan fi -
nan szí ro zá sá nak je len le gi hely ze té ről
szól va azt mond ta, hogy az ez zel kap -
cso la tos tár gya lá sok még most is tar -
ta nak az il le té ke sek kel, sok még a bi -
zony ta lan ság, ezért konk ré tu mok kal
csak ké sőbb tud szol gál ni. Ugyan ak kor
öröm mel tá jé koz tat ta az es pe re se ket
ar ról, hogy az elő ző évi hez ké pest
hat ezer rel töb ben aján lot ták fel adó juk
egy szá za lé kát az evan gé li kus egy ház
szá má ra. A fel aján lók szá ma 61 620
volt, a fel aján lott összeg pe dig ti zen há -
rom szá za lék kal emel ke dett, 265 430
329 fo rin tot tett ki.

Az or szá gos iro da hely ze té ről, jö -
vő jé ről Sá ghy And rás be szélt, akit
egy há zunk ve ze té se bí zott meg az
iro da struk tú rá já nak át te kin té sé vel és
át ala kí tá sá val. A szak ér tő el mond ta,
hogy ez a mun ka most kez dő dött.
Elő ször új ra kell gon dol ni egy há -
zunk ad mi niszt rá ci ós köz pont já nak
mű kö dé sét, és a ta pasz ta la tok alap -
ján le het majd a szük sé ges vál toz ta -
tá so kat el vé gez ni, il let ve az iro da új
funk ci ó it meg ha tá roz ni. Eb ben a
mun ká ban Sá ghy And rás az es pe re -
si kart együtt gon dol ko dás ra kér te.

g Kiss Mik lós
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A te rem tett vi lág meg őr zé sé nek, a te -
rem tés aján dé ka i ért va ló há la adás nak
hang sú lyo zá sa mel lett min den év ben
egy szű kebb té ma is fó kusz ba ke rül.
Az idén ki emelt té ma a víz. Ahogy az
már ha gyo má nyos nak mond ha tó, a
té má hoz az Öku me ni kus Te rem tés -
vé del mi Mun ka cso port össze ál lí tott
egy se géd anya got, il let ve pla ká tot is
ké szí tett, ame lye ket az el múlt na pok -
ban, he tek ben kéz hez kap tak a gyü -
le ke ze tek, in téz mé nyek ve ze tői. Ezek
az anya gok (a ko ráb bi évek se géd -
anya ga i val együtt) a www.te rem te sun -
ne pe.hu ol dal ról is le tölt he tők. A
ki ad vány – az elő ző évek hez ha son -
ló an – az egyé ni el csen de se dés hez és
a kö zös sé gi al kal mak hoz, va la mint a
sze mé lyes el ha tá ro zá sok és a gyü le -
ke ze ti dön té sek meg ho za ta lá hoz kí -
ván se gít sé get nyúj ta ni.

A se géd anyag ban ol vas ha tó me -
di tá ció – bib li ai ige he lyek alap ján
gon do la to kat éb reszt ve – a víz mint
lét fon tos sá gú elem lel ki éle tünk -
ben be töl tött fon tos sze re pét tár ja
elénk, míg Vic tor And rás ta nul má -
nya – Az ol dó szer től a szen telt ví zig
cím mel – a víz „föl di ezer ar cú sá gát”
mu tat ja be iga zán ki me rí tő ala pos -
ság gal, szá mos szo kást, ha gyo mányt
is fel ele ve nít ve. Ezen kí vül bib lia -
órák, be szél ge té sek alap já ul szol gá -
ló bib li ai váz la to kat, egy há zi nyi lat -
ko za to kat, is ten tisz te le ten, áhí ta to -
kon fel hasz nál ha tó li tur gi ai ele me ket
is ta lá lunk a fü zet ben. 

I. Bart ho lo meosz kons tan ti ná po lyi
egye te mes pát ri ár ka a szep tem ber
1-jén, az or to dox egy há zi év, egy ben
a te rem tés ün ne pe tá gabb idő sza ká -
nak kez de tén köz re adott fel hí vá sá ban
ar ra buz dít ja az egy há za kat, hogy
„for dít sa nak fi gyel met az em be ri be -
avat ko zá sok öko ló gi ai egyen súlyt be -

fo lyá so ló ha tá sa i ra. Az öko ló gi ai
egyen súly olyan rom bo ló te vé keny sé -
gek kö vet kez té ben sé rül, mint az er -
dő pusz tí tá sok, a víz kész le tek ki me rí -
té se, a ter mé szet és az erő for rá sok tel -
jes mér té kű ki zsák má nyo lá sa, va la -
mint a ví zi és szá raz föl di te rü le tek
szennye zé se kü lön fé le ve gyi anya -
gok kal” – ír ja kör le ve lé ben a pát ri ár -
ka. (A fel hí vás és a té má hoz kap cso -
ló dó más anya gok az Egy há zak Vi lág -
ta ná csá nak [EVT] hon lap ján is meg -
ta lál ha tók.)

Az I. Dimi t ri osz kons tan ti ná po lyi
pát ri ár ka ál tal 1989-ben élet re hí vott
kez de mé nye zés hez az EVT 2008-
ban csat la ko zott, s az óta buz dít ja
tag egy há za it, hogy li tur gi ai éle tük be
il lesszék be a te rem tett vi lá gért va ló
imád ko zást és az ak tív csel ekvést. (Az
idei ün nep köz ve tett mó don a no -
vem ber ele jé re Dél-Ko re á ba meg -
hir de tett 10. nagy gyű lés hez is kap cso -
ló dik, hi szen an nak té má ja a bé ke és

az igaz sá gos ság lesz, és ezek a té mák
szo ros össze füg gés ben áll nak szá -
mos kör nye ze ti prob lé má val is.)

A te rem tés he té nek meg ün nep lé -
se kap csán min den év ben tar ta nak
egy öku me ni kus köz pon ti nyi tó is -
ten tisz te letet is. Ez idén szep tem ber
29-én, dél előtt 10 óra kor kez dő dik a
haj dú ná ná si re for má tus temp lom -
ban. A hely szín – azon túl me nő en,
hogy el ső íz ben vá lasz tot tak vi dé ki
hely színt a szer ve zők – azért is kü -
lön le ges, mert a haj dú ná ná si kö zös -

ség ta valy el nyer te az öko gyü le ke ze -
ti cí met, ame lyet há rom éven ke resz -
tül vi sel het. (Az öko gyü le ke ze ti cím
el nye ré sé re szó ló fel hí vást la punk ban
is ol vas hat ták.)

Re mény ség sze rint egy re töb ben
csat la koz nak majd a fel hí vás hoz, és
egy re töb ben imád ko zunk a te rem -
tett vi lág és a raj ta élők se be i nek be -
gyó gyu lá sá ért!

g JCsCs

„Nézd,ittavíz!”
b Ötö dik al ka lom mal hir det te meg a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -

ni kus Ta ná csa tag egy há zai gyü le ke ze te i nek, in téz mé nye i nek és szer -
ve ze te i nek, va la mint a ta náccsal együtt mű kö dő kö zös sé gek nek a te -
rem tés ün ne pét, mely nek idei mot tó já ul az eti óp kincs tár nok Fü löp -
höz in té zett sza va it vá lasz tot ták a ren dez vény elő ké szí tői: „Nézd, itt
a víz!” (Ka to li kus ford.) Egy ben min den kö zös sé get ösz tö nöz nek ar -
ra, hogy a szep tem ber 29. és ok tó ber 6. kö zöt ti hé ten ki-ki sa ját le he -
tő sé gei sze rint ke res se meg azt a for mát, amely ben a te rem tés he té -
nek he lyi prog ram jai a leg ha té ko nyab ban meg va ló sít ha tók. 

mozaik

ÜZ enet AZ Ar Ar átról

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla
ararat@lutheran.hu

A Sa jó gö mö ri Ma gyar Tan nyel vű
Alap is ko la ud va ra már sok év óta
min den szün idő ben egy hé tig gyer -
mek zsi valy tól han gos. A ke resz tyén
kéz mű ves-gyer mek tá bor résztve vői
né pe sí tik be, hogy lel ki ek ben gaz da -
god va, ha gyo mányt ápol va, kéz -
ügyes sé gü ket fej leszt ve tölt se nek
együtt né hány na pot a nyár ból. 

Bár az anya gi le he tő sé gek év ről év -
re szű kö seb bek, azért a mi Is te nünk
raj tunk nyug vó jó ke gyel me sze rint
(Neh 2,8) az idén is le he tő sé get kap -
tunk, hogy au gusz tus 5–9. kö zött
har minc hat alap is ko lás ko rú gyer mek
ta nul ja a mag ve tő pél dá za tát, Saul
meg té ré sén és Zá ke us pél dá ján ke -
resz tül a ke resz tyén ta ní tást. Ve ze tő -
jük a Sa jó gö mö ri Ágos tai Hit val lá sú
Evan gé li kus Egy ház bu da ör si test vér -
gyü le ke ze té nek egyik tag ja, Bonnyai
Esz ter volt, aki sza bad ide jét rá ál -
doz va a sa jó gö mö ri fi a ta lok se gít sé -
gé vel já té kos for má ban, a gyer me kek
szá má ra meg fe le lő és ért he tő mó don
ma gya ráz ta az igét.

Akik pe dig „meg erő sí ték ke ze i ket
(és a gyer me kek ke zét) a jó ra”, azok
a kö vet ke ző kéz mű ves mes te rek vol -
tak: Mol nár Ka ta lin a szö vést ta ní -

tot ta nagy hoz zá ér tés sel; ve ze té sé vel
ta risz nyák, to kok, alá té tek, kis sző -
nye gek ké szül tek. Nagy Ma jo ros Mó -
ni ka tü re lem mel ve zet te be a gye re -
ke ket a gyöngy fű zés és gyöngy szö vés
rej tel me i be. A hét fo lya mán szá mos
kar kö tő, fül be va ló, gyű rű, ap ró ál lat -
ka és sok szép vi rág ké szült. 

Az ud var ár nyé kos sar ká ban, Bor -
so di Va li ka mű he lyé ben min dig nagy
volt az ér dek lő dés a ko sár fo nás iránt.
Mi vel ő csak há rom na pot tölt he tett
kö zöt tünk, a hét má so dik fe lé ben ezt
a mun kát Ri gó Bé la foly tat ta, aki az
elő ző na po kon pa pír ból és ku ko ri ca -
csu hé ból ho zott lét re a gyer me kek -
kel ap ró tár gya kat. 

Lel ke sen folyt az al ko tó mun ka a ba -
ti ko lók nál is. Por te le ki Ju dit idén a kö -
tö zött ba tik mel lé új tech ni kát, a vi a -
szos ba ti kot hoz ta és ta ní tot ta, így a
fes tett pó lók mel lett cso dá la tos ké pek
is ki ke rül tek a gye re kek ke ze alól,
me lyek akár fal ra füg geszt ve, akár kis
te rí tő ként is meg áll ják a he lyü ket. 

A tá bor ban év ről év re nagy ked -
venc ki csi nyek nél és na gyok nál egy -
aránt a ko ron go zás. En nek ok ta tó ja
az is ko la pe da gó gu sa, Ha csi Gab ri -
el la, aki gén je i ben hor doz za a mes -

ter ség fo gá sa it, hisz nagy ap ja és déd -
ap ja is a gö mö ri ré gió je les fa ze kas -
mes te re volt. Má sik ked velt fog lal ko -
zás volt a kar kö tő cso mó zás szí nes fo -
na lak ból. En nek ér tő és szak ava tott
ok ta tó ja Bó di Gyu la, az is ko la pe da -
gó gu sa. Kol lé gá ja, Hu bay And rea a
szal vé ta tech ni ka mel lett a már vá nyo -
zás, az „eb ro” ké szí té sé vel lep te meg
az ér dek lő dő ket. 

Kö szö net il le ti még Ló czy Ti bort,
az evan gé li kus gyü le ke zet pres bi te -
rét, is ko lánk ba rát ját és az igaz ga tó -
he lyet tes asszonyt, Ben cső Krisz ti nát
szer ve ző mun ká ju kért, va la mint Szá -
raz Ma ri an nát se gí tő kész sé gé ért. 

A már több éve az evan gé li kus
gyü le ke zet és a he lyi alap is ko la kö zös
szer ve zé sé ben meg ren de zett tá bor
új ra tar tal mas he tet biz to sí tott a gye -
re kek nek. Re mél jük, az el ve tett mag
nem az út fél re, kő szik lá ra vagy a tö -
vi sek kö zé, ha nem jó föld be hullt, és
te rem majd bő sé ge sen mind annyi unk
örö mé re. (Er ről ta nús kod nak a tá bor -
ról ké szült fény ké pek, me lye ket az ér -
dek lő dők az is ko la web ol da lán, az
mta sa jo go mor.edu page.org cí men te -
kint het nek meg.)

g Tóth Er zsé bEt tá bor ve ze tő

sajógömörikeresztyénkézművesek
„És meg erő sí ték ke ze i ket a jó ra.” (Neh 2,18)

Né hány éve idő sek ápo lá sá val fog lal ko -
zom Né met or szág ban. Gyak ran mond -
ják is me rő sök, hogy ők ezt a mun kát
nem tud nák vé gez ni, pe dig va ló já ban
na gyon ér de kes, sok ol da lú, szí vet meg -
érin tő fel adat.

Egye sek csak mos da tás ra, ete tés re
kor lá toz zák ezt a te vé keny sé get, de en -
nél sok kal több ről van szó: az idő sek a
kül ső se be i ken kí vül oly kor a bel ső ket
is elénk tár ják.

Fu ra ta pasz ta lat volt, fő leg ele in te, a
né met ná ció azon ré te gé vel kö ze leb bi
kap cso lat ba ke rül ni, ame lyik ről a tör -
té ne lem köny vek ben ol vas tunk, ta nul -
tunk. Ez az idős kor osz tály az, ame lyik
a há bo rú ak tív ré sze se volt. Egye sek
most is büsz kén mu to gat ják em lé ke i -
ket: a ho rog ke resz tes ki tün te tést, fo tó -
kat Hit ler ről vagy épp egyen ru hás ön -
ma gu kat egy nagy ha di ha jón.

Idő vel a „go nosz né met”-ből Herr X.
Y. lett, s a sze mé lyes ta lál ko zá sok las -
san szí ne ket lop tak a múlt fe ke te-fe hér
ké pe i be, mint az egyik na gyon ked ves,
ud va ri as öreg úr ese té ben is, akit min -
den nap lá to ga tok, s aki nek már a be -
széd is ne he zé re esik. 

A há bo rú ról ed dig nem na gyon
akart be szél ni, de egy szer csak be le -
kez dett egy mon dat ba, ame lyet nem
tu dott be fe jez ni. A fel adat rám várt –
ér ző dött a hely ze ten, a múlt sú lya
mind a ket tőnk re ránk te le pe dett. 

Mu tat ta a nya kán lé vő se be sü lés
he gét, mi köz ben a fe jét le haj tot ta…
A rész le te ket, mint a bar koch bá nál,
ne kem kel lett ki de rí te nem, mert ő
csak igent és ne met mon dott, de ez -
zel a szót lan sá gá val szin te kény sze rí -
tett a foly ta tás ra. 

Igen, kö zel harc ban sé rült meg, na -
po kig nem tu dott be szél ni… Igen, ő túl -
él te a du la ko dást… Nem, nem volt vá -
lasz tá sa, vagy ő, vagy a má sik… Igen,
ilyen kor az em ber nem gon dol ko dik,
győz az ösz tön… 

Igen, va ló szí nű leg én is így tet tem
vol na…

Ek kor meg csó kol ta a ke zem a nyolc -
van nyolc éves úri em ber, s már nem volt
mit mon da nunk… Az óta min dig kéz -
csók kal kö szönt, s sze ret né, ha ott
len nék, ami kor vég leg el megy, ami
már egy re kö ze leb bi nek tű nik…

g KEd vEs BE á ta

…mert a há bo rú 
foly ta tó dik

Öt ve ne dik szü le tés nap ját ün ne pel te
a Szlo vá ki ai Ágos tai Hit val lá sú Evan -
gé li kus Egy ház egye te mes püs pö ke
szep tem ber 8-án a Veľký Grob (Ma -
gyar gu rab) temp lo má ban tar tott is ten -
tisz te le ten. Mi loš Klá ti kot a szlo vák ál -
lam és a szom szé dos or szá gok evan gé -
li kus egy há za i nak kép vi se lői is kö -
szön töt ték a je les al ka lom ból. Az ese -
mé nyen részt vett töb bek kö zött Mi lan
Kriv da, a szlo vá ki ai evan gé li kus egy ház
nyu ga ti ke rü le té nek püs pö ke, Jan Wac -
la wek, a cseh evan gé li ku sok püs pö ke,
Gus tav Re ing rab ner ko ráb bi bur gen lan -

di szu per in ten dens, va la mint Dušan
Čap lo vič, a szlo vák kor mány ok ta tás -
ügyi mi nisz te re. Egy há zunk jó kí ván sá -
ga it Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke ad ta át.
(Ké pünk bal szé lén dr. Bándy György,
a po zso nyi Co me ni us Egye tem evan -
gé li kus teol ógi ai fa kul tá sá nak pro -
fesszo ra, az ün ne pelt Mi loš Klá tik
egye te mes püs pök bal ján pe dig Mi lan
Kriv da és Sze me rei Já nos püs pök. A di -
gi tá lis ki jel zőn ol vas ha tó 191 a so ron kö -
vet ke ző ének szá mát jel zi.)

g Adá mi Má ria fel vé te le

szlovákiaiszületésnap

Lapunk múlt heti szá má ban meg em -
lé ke zést ol vas hat tunk N. F. S. Grundt -
vig dán lel kész-köl tő ről, a nép fő is ko lai
moz ga lom aty já ról. Ha va la ki sze ret ne
töb bet tud ni ró la, egy ma gya rul 2011-
ben a Bu da pest Kör nyé ki Nép fő is ko -
lai Szö vet ség (bknsz.fw.hu) ki adá sá ban
meg je lent könyv ből (Eb be Kløve dal
Reich: Nap sü tés és vil lám lás – Grundt -
vig és az élet hez írt da lai) tá jé ko zód hat.
Egy saj ná la tos té ve dés foly tán azon ban
az az ének, ame lyet mi is is me rünk az
Evan gé li kus éne kes könyv ből (288: „Áll
az Úr is ten temp lo ma…”), a for dí tás ban
ép pen el len ke ző ér tel met ka pott. 

A dán szö veg szó sze rin ti for dí tás -
ban így hang zik: „Az egy ház egy ré -
gi ház, ma is áll, bár tor nyok le om -
lot tak. Sok to rony le om lott, de a
ha ran gok még ma is szól nak, hív nak.
Hív nak időst és fi a talt, de leg in kább

a lé lek ben meg fá ra dot tat, aki örök
nyu ga lom ra vá gyik.”

A fent em lí tett könyv ben vi szont így
ol vas hat juk: „A temp lom már csak ré -
gi ház, áll még, bár tor nya le om lott,
büsz ke tor nya el por ladt váz, ha rang se
kon dul, s nem hív ott, nem hív sem ag -
got, if jat sem, lel ke már rég el ag gott
benn, pi he nést vá gyó be teg ként.”

A fél re ér tés ta lán ab ból adó dott,
hogy a „kir ke” szó – mint sok más
nyelv ben is – temp lo mot és egy há -
zat is je lent. A for dí tók egy om la do -
zó temp lom ra gon dol tak, ami lyen ből
Ma gyar or szá gon is sok van, Grundt -
vig vi szont az egy ház ról ír, amely le -
om lott tor nyok és erő dök el le né re ma
is áll, ha rang jai szól nak, hív nak. 

Egy kis szó – még is mi cso da kü -
lönb ség! Mond hat ni: ég és föld.

g Szi las At ti la

„állazÚristentemploma”
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VASÁRNAP

9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.00 / Bartók rádió
Miénk a mikrofon!
Vendég: 
Pál Feri atya, 
Szilágyi Áron vívó, 
Kubik Anna színművész, 
Hegedűs Endre zongoraművész
10.45 / M1
Kérdések a Bibliában
11.00 / Duna Tv
Evangélikus istentisztelet
közvetítése Temesvárról
11.20 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
21.55 / Duna World
Pesty Fekete Doboz
Pesty László
dokumentumműsora

HÉTFŐ

7.35 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.35 / Duna Tv
Isten kezében
14.05 / Kossuth rádió
Arcvonások
Szőkefalvi Nagy Erzsébet
könyvtáros
21.10 / Bartók rádió
Gergely Ferenc
orgonahangversenye
21.25 / Duna World
Te rongyos élet
(magyar játékfilm, 1983) (109’)
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
23.00 / Bartók rádió
Ars nova
Duruflé: Négy motetta
gregorián témákra

KEDD

12.00 / Pax Tv
Jókai Anna köszöntése 
80. születésnapja alkalmából
13.25 / M1
Aranyfeszt 2013
(kulturális magazin)
13.30 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét 2013
Máté Balázs (gordonka) 
és Dobozy Borbála (csembaló)
hangversenye 
a Deák téri evangélikus
templomban
13.30 / Duna World
Élő egyház (vallási híradó)
18.10 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
20.00 / Corvinus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)

SZERDA

12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó 
a mezőberényi német
evangélikus templomból
12.20 / Duna Tv
Múzeumtúra – francia módra
12.50 / Duna Tv
Pannóniától a csillagokig –
Magyar eredmények 
az űrkutatásban
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
A kezdetektől 
a holdra szállásig
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
13.30 / Duna World
Evangélikus ifjúsági műsor
21.15 / Duna Tv
Bolondok felvonulása
(francia játékfilm, 1993) (91’)

CSÜTÖRTÖK

13.00 / Pax Tv
Teológuspassió
13.28 / Bartók rádió
Az Amadinda ütőegyüttes
játszik
14.30 / Bartók rádió
Népzene – újragombolva
20.11 / Kossuth rádió
Belépő (kulturális magazin)
20.20 / M1
Bárcsak
(angol–amerikai romantikus
dráma, 2004) (92’)
20.25 / Duna World
Talentum
Fekete István író – 
A berki ember
21.15 / Duna Tv
A koppányi aga
testamentuma
(magyar játékfilm) (87’)
22.30 / M1
Birkózó-világbajnokság
Összefoglaló

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
11.25 / Agnus Rádió (Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
12.05 / Bartók rádió
47. budapesti nemzetközi
zenei verseny
A győztesek gálahangversenye
13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Az önök tudósítója: 
Ernest Hemingway
13.25 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
18.30 / HBO
Nem hátrálunk meg
(amerikai filmdráma, 2012) (116’)
20.00 / Bartók rádió
Verdi: Rigoletto
(háromfelvonásos opera)

SZOMBAT

7.50 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
8.15 / Duna Tv
Isten kezében
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
12.10 / Duna Tv
A világörökség kincsei
Észak-Moldva kolostorai
19.20 / Duna Tv
Butaságom története
(magyar játékfilm, 1965) (84’)
19.35 / Bartók rádió
Jubileumi hangverseny – 
A 70 éves zenekar
Az MR Szimfonikusok
hangversenye a Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenyteremben
20.20 / M1
Egy nap
(amerikai film, 2011) (103’)

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.15 / Duna Tv
Világ-Nézet
Ábrahám gyermekei
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.00 / M1
Evangélikus magazin
10.25 / M1
Evangélikus ifjúsági műsor
21.06 / Bartók rádió
A Capella Savaria 
Bach-műveket játszik
169. kantáta

VAsárNAPTólVAsárNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból szeptember 15-étől szeptember 22-éig

va sár nap (szep tem ber 15.)
Bár csak rám hall gat na né pem! Zsolt 81,14a (Ap Csel 3,19–20; Jn 11,1/2/3.17–27/41–
45/; 2Tim 1,7–10; Zsolt 119,153–160) Eb ben a só haj tás ban vád van: el for dult Is -
ten től az ő né pe. Nyil ván megy a ma ga ál tal kre ált szim pa ti ku sabb, von zóbb,
em ber al kot ta is te nek után. Mert ezt tesszük új ra és új ra: oko sab bak aka runk
len ni ná la, meg akar juk mu tat ni, mi re me gyünk nél kü le… De ki hal lik Is ten só -
haj tá sá ból az utá nunk va ló vá gyó dás is. Mert még min dig sze ret min ket. Mert
bol dog ta lan ak kor, ha gyer me kei, te remt mé nyei nem őt kö ve tik. S meg tesz min -
dent, hogy ma ga fe lé for dít son min ket. Mert még min dig sze ret…

Hét fő (szep tem ber 16.)
Hall gas sa tok rám, ko nok szí vű ek, akik messze vagy tok az igaz ság tól! Kö zel van
igaz sá gom. Ézs 46,12–13a (Lk 18,7; Róm 6,18–23; Zsid 1,1–14) Mi Is ten igaz -
sá ga? Is ten igaz sá ga, hogy bű nös nek, el le ne lá za dó nak lát ja az em bert. S ez va -
ló ban a nagy be tűs igaz ság, mert Is ten tel jes jog gal lát ja így te remt mé nye it. Ezt
le het vi tat ni, at tól ez még ma ga az igaz ság. Mert az em ber lá za dá sa te rem tő -
je el len ma ga a bűn. De Is ten igaz sá ga az is, hogy bár el le ne for dul tunk, még -
sem tün tet el min ket a föld szí né ről jo gos íté le té ben, ha nem Jé zus Krisz tus -
ban ő ma ga jön és lesz a Meg vál tónk. Ezen már el kell ámul nunk – nem?

kedd (szep tem ber 17.)
Ak kor majd tisz tá vá te szem a né pek aj kát, mind nyá jan az Úr ne vét hív ják
se gít sé gül, és őt tisz te lik egy aka rat tal. Zof 3,9 (Zsid 12,28; Ap Csel 21,8–14;
Zsid 2,1–9) Is ten cse lek szik. Ő te szi meg min dig az el ső lé pést. Nem azt vár -
ja, hogy előbb mi te gyünk lát vá nyos hit val lást mel let te. Ő lé pett hoz zánk már
gyer mek ke reszt sé günk ben. Krisz tus ban áll elénk, fe lénk tár ja a se be ket ke -
zén és lá bán, az ol da lán. Ér ted, mi at tad tet tem – mond ja, és meg ölel. Át öle -
lő sze re te te vál toz tat ja meg éle tün ket. Sza vun kat, be szé dün ket is. Akik ed -
dig az ő ne vét ká ro mol ták, most di cső í tik és ma gasz tal ják az Úr ne vét.

szer da (szep tem ber 18.)
Uram, légy se gít sé günk reg ge len ként, sza ba dí tónk a nyo mo rú ság ide jén! Ézs
33,2b (1Thessz 5,8; Mk 5,21–24.35–43; Zsid 2,10–18) Mi u tán ki bon ta koz tunk
Is ten öle lő kar ja i ból, alap ve tő en meg vál to zott ben nünk és kö rü löt tünk min -
den. Most már egye dül őt vall juk Urunk nak. Akik nek szá ja ed dig is ten ká -
rom lást szólt, most őt di cső í tik, és ró la szól nak em ber tár sa ik nak. És se gít -
sé get sem ke res nek má sutt. Min den reg gel az élő Is ten re bíz zák ön ma gu -
kat, gon do kat és meg ol dan dó prob lé má kat tesz nek le elé. Nem ma guk eről -
köd nek, nem ma guk akar nak min den re ön erős meg ol dást. Meg ta nul ták, hol
a he lyük. És azt is, hogy a se gít ség Is ten nél van.

Csü tör tök (szep tem ber 19.)
Sze re tem az Urat, mert meg hall gat ja kö nyör gé sem sza vát. Zsolt 116,1 (Mt 6,8b;
Fil 1,19–26; Zsid 3,1–6) Ha hely re állt köz tem és kö zöt te a szü lő-gyer me ki kap -
cso lat, ak kor hogy ne hall gat ná meg ké ré se i met. Fő ként, ha hit tel ké rek tő -
le. És az át élt ima meg hall ga tá sok kal erő sít he tem tár sa i mat, a ke re ső ket, a
bi zony ta la no kat. S nem csak azért sze re tem, mert meg hall ga tott, ez így túl
egy sze rű len ne. Akit sze ret nek, az tud iga zán sze ret ni.

pén tek (szep tem ber 20.)
Is ten így szól: Har mat le szek Iz rá el nek: vi rág zik majd, mint a li li om. Hós 14,6a
(Lk 12,27; Jn 18,3–9; Zsid 3,7–19) A szá raz ság ban, ami kor he te ken, hó na po -
kon át nem esik az eső, a reg ge li har mat ma ga az ál dás. A túl élés esé lye fű nek,
me zei vi rág nak, a ki szá ra dás el len küz dő nö vé nyek nek. Né pét az Úr ma ga tart -
ja meg élet ben, re mény ség ben. A hoz zá meg tér tek, az ő ne vét di cső í tők, a tő -
le na pon ta ké rők messze vi lá gí ta nak a pusz tá ban, mint a fe hér li li om.

szom bat (szep tem ber 21.)
Mily drá gák ne kem szán dé ka id, Is te nem, mily ha tal mas azok nak szá ma! Zsolt
139,17 (1Kor 13,12; Mk 9,1–10; Zsid 4,1–13) Bár mer re né zünk, Is ten min de -
nütt je len van az éle tünk ben. Tud ró lunk min dent, is me ri gon do la ta in kat,
tud ja ál ma in kat. És ter ve van ve lünk, hasz nál ni sze ret ne, má so kat sze ret ne
el ér ni raj tunk ke resz tül. Ha ezt tu dom, ku tat ni fo gom ter ve it, mert ré sze le -
he tek a nagy min den ség nek, Is ten fo lya ma tos al ko tó te vé keny sé gé nek. Nyi -
tott szem mel, szív vel…

g Lup ták György
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APRÓHIRDETÉS

Szak sze rű kert ápo lás: fa ki vá gás,
gallya zás, sö vény nyí rás, fű nyí rás,
gyü mölcs fa met szés, per me te zés,
zöld hul la dék-el szál lí tás, tű zi fa-ér té -
ke sí tés 1981 óta. Tel.: 20/435-1277.

HÍREK, HIRDETÉSEK

Hor váth Bé la lel kész, zsoltárköl tő em lé ke ze te
Csik ván don szep tem ber 8-án em lék táb lát lep lez tek le az egy ház köz ség ben
1902-től ha lá lá ig, 1939-ig élt Hor váth Bé la lel kész, zsol tár köl tő em lé ké re.

elő adás és kon cert a fa so ri evan gé li kus temp lom ban
A Vá lo ga tás a 200 éve szü le tett Ric hard Wag ner élet mű vé ből so ro zat ban
Wag ner is ten ké pe cím mel elő adás és kon cer t lesz szep tem ber 15-én, va -
sár nap 18 óra kor a fa so ri evan gé li kus temp lom ban (1071 Bu da pest, Vá -
ros li ge ti fa sor 17–21.). Fel lép Ku kely Jú lia (ének) és Dé nes Ist ván (zon -
go ra/or go na), a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház mű vé szei. A be lé pés díj ta lan.

dis pu ta Bagdy emő ke pszi cho ló gus sal a se gí tés ről
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány (AB KA) és a Pe tő fi Iro dal -
mi Mú ze um tisz te let tel meg hív ja kö vet ke ző dis pu tá já ra szep tem ber 19-én,
csü tör tö kön 18 órá ra a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ba (1053 Bu da pest, Ká ro -
lyi u. 16.). Be szél ge tő társ: Bagdy Emő ke pszi cho ló gus. Té ma: a se gí tés út jai. 

Az AB KA to váb bi prog ram ja: Ámos Im re és a 20. szá zad – kor társ össz mű -
vé sze ti ki ál lí tás Bu da pes ten, a Rum bach ut cai zsi na gó gá ban ok tó ber 31-ig.

pa ró ku si al kal mas sá gi vizs gá lat, 2013
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta la pa ró ku si al kal -
mas sá gi vizs gá la tot hir det az egy ház ke rü let azon lel ké szei szá má ra, akik
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 2005. évi III. tör vé nyé nek 12., 13.,
14. pa rag ra fu sa i ban elő írt fel té te lek nek meg fe lel nek. A szó be li vizs ga vár -
ha tó idő pont ja no vem ber vé ge (a vizs ga pon tos ide jé ről a je lent ke ző ket
idő ben ér te sít jük). Je lent kez ni elekt ro ni kus úton le het szep tem ber 20-
áig a püs pö ki hi va tal e-mail cí mén (esza ki.ke ru let@lu the ran.hu) az es -
pe re si iga zo lás csa to lá sá val. A je lent ke zők rész le tes tá jé koz ta tást kap nak
a vizs ga me ne té ről, az írás be li fel ada tok ról és a szó be li té te lek ről.

Dr. Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke

Mi től le szünk
keresztyé nek?

Dr. Pál he gyi Fe renc ke resz tyén
pszi cho ló gus, csa lád gon do zó tart
elő adá so kat ok tó ber ben a Rá day-
kol lé gi um (Bu da pest IX. ker.,
Rá day u. 28.) dísz ter mé ben min -
den hét fő es te 18 órai kez det tel. 

té mák 
Ok tó ber 7. – Mi től ke resz tyén a
há zas ság? • Ok tó ber 14. – Mi től
ke resz tyén a pe da gó gia? • Ok tó -
ber 21. – Mi től len ne va ló ban ke -
resz tyén a val lá sos em ber? • Ok -
tó ber 28. – Mi ten né ke resz tyén -
né Ma gyar or szá got?


