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„Ha fe le lős sé get érez nek az egy ház iránt, ak kor te kint sék a kér dést élet be vá gó an
fon tos nak! Nem aka rok ab ba a hi bá ba es ni, hogy egy há zunk min den prob lé má ját az
iden ti tás tu dat hi á nyá ból ve zes sem le, de úgy ér zem, hogy szá mos lét kér dés szo ros
kap cso lat ban áll ve le: az ál do zat vál la lás hi á nya, a fi nan szí ro zás prob lé mái, a passzi -
vi tás, így pél dá ul az is, hogy a stra té gia kér dé se olyan ke vés ér dek lő dést vál tott ki.”

Evangélikus stratégia és identitástudat – Herényi István vitaindítója f 9. oldal

Nem iga zán öröm, ha az em ber ön -
ma gán ész lel kó ros tü ne te ket. Mert
pa ra dox mó don kó ros az is, ha egy
jó hír rel, nor má lis eset ben ter mé sze -
tes nek mi nő sít he tő in for má ci ó val
kap cso lat ban lel ke se dünk. Őszin -
tén lel ke sed tem – ta lán még is meg -
bo csát ha tó ez és nem kó ros –, ami -
kor az Evan gé li kus Élet hús vé ti szá -
má ban az alap ve tő jó hí ren, a hús vé -
ti evan gé li um gaz dag tol má cso lá sán
túl hét köz na pi jó hí rek kel is ta lál koz -
tam. Rög tön egy egész cso kor ra va -
ló val.

Meg tud hat tuk, hogy a Boly ki Bro -
thers ének együt tes jó té kony sá gi
hang ver senyt ad a De ák Té ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um tá mo ga tá sá ra. A
Ma gyar Or szág gyű lés kép vi se lői kó -
ru sa, nép sze rű ne vén a Sze ná-to rok
a De ák té ri temp lom ban ad kon cer -
tet a Ga u dio po lis Bé kás me gye ri
Evan gé li kus Sze re tet ház ja vá ra. És
bár az öröm te li hí rek kö zött nem ér -
de mes rang so rol ni, igen csak szí vet
me len ge tő, hogy az An gyal fa Ala pít -
vány fel ké ré sé re is mét ki vá ló mű vé -
szek vál lal ták a fel lé pést egy jó té kony -
sá gi gá la es ten. En nek be vé te lét –
aho gyan Kad le csik Zol tán evan gé li -
kus teo ló gus, az ala pít vány ügy ve ze -
tő igaz ga tó ja el mond ta – bör tön ben
lé vő szü lők gyer me ke i nek nyá ri tá bo -
roz ta tá sá ra for dít ják.

A prog ra mok, a ben nük meg nyil -
vá nu ló tö rek vé sek ön ma guk ban is
ked ve ző üze ne te ket hor doz nak. Ezek
ér té két meg sok szo roz za a fo ga dó -
kész ség. A jó hí rek at tól vál nak iga -
zán erőt adó vá, hogy a kon cer tek, gá -
la es tek si ke re sek, so kan ér te nek
egyet az zal a szem lé let tel – és jut tat -
ják ezt ki fe je zés re rész vé te lük kel,
ado má nya ik kal –, hogy mi nél ne he -
zebb idő ket élünk, an nál in kább
szük ség van a ci vil tár sa da lom ra, a ci -
vil ak ti vi tás ra.

De hát va ló ban ne héz idő ket
élünk-e? Min den idő szak nak meg -
van nak a sa já tos ne héz sé gei, ne he zen
ta lál ni a tör té ne lem ben olyan pe ri ó -
dust, ami kor az ak kor élők ne vél ték
vol na ne héz nek a sor su kat. Fő leg a
min dig több ség ben lé vő sze gény sor -
sú ak. Most ép pen pénz ügyi-gaz da -
sá gi vi lág vál ság kö szön tött be, ame -
lyet sa já to san szí nez a kü lön bö ző or -
szá gok nak – így a mi ha zánk nak is –
a prob le ma ti ká ja. 

Már az is ki de rült azon ban, mi lyen
hal lat lan tar ta lé kok kal, anya gi erő vel
ren del ke zik az úgy ne ve zett fej lett
vi lág. Úgy lát szik, a dol gok mé lyén
ép pen ez a gaz dag ság ütött vissza, az
anya gi ja vak el vi sel he tet le nül arány -
ta lan el osz tá sa. Is mét be iga zo ló dott
a már a rend szer vál to zás kor meg fo -
gal ma zó dott té tel igaz sá ga: az er köl -
csi meg úju lás hosszabb időt igé nyel,
mint a gaz da sá gi.

Azért is fon tos az egy há zi ci vil ak -
ti vi tás, a rész vé tel a tár sa dal mi gon -
dok eny hí té sé ben, mert így van er köl -

csi alap ja az egy ház nak, hogy fel emel -
je sza vát tár sa dal mi kér dé sek ben,
el ke rül ve az ak tu ál po li ti ka csap dá it.
Ta lán et től fél ve túl zott a csend az
egy há zi köz élet ben. Pe dig szól ni kell,
szól ni kell azért, hogy ne a szo ci á lis
el lá tó rend sze rek vi sel jék el ső sor -
ban an nak a krí zis nek a ter he it, ame -
lyet a ban ká rok, a po li ti ku sok hi bái
idéz tek elő vi lág szer te. Együtt kell a
bajt or vo sol ni.

Meg hök ken tett 2006 ka rá cso -
nyán egy egy há zi ve ze tő nyi lat ko za -
ta ar ról, hogy bi zo nyos ér te lem ben
rosszabb nak lát ja hely ze tün ket, mint
volt öt ven év vel az előtt, a for ra da -
lom vér be foj tá sa után. 2006-ban
jog ál lam volt, de mok ra ti ku san vá -
lasz tott kép vi se lők kel, in téz mény -
rend szer rel. Igen erős po li ti kai ke -
se rű ség kel lett eh hez a né zet hez.
Alap ve tő en té ves volt, de ér zel mi leg
– túl a po li ti kai ál lás pont szél ső sé -
ges vol tán – tar tal ma zott igaz sá got.
1956-ban meg szállt or szág vol tunk,
míg 2006-ban sa ját ke zünk ben volt
a sor sunk. Most is így van, ezért sem
nél kü löz he tő az egy há zi em be rek
sza va és cse le ke de te, a ci vil szfé ra
ak ti vi tá sa.

Kü lö nö sen erő tel jes üze ne tet köz -
ve tít 2009-ben a száz éve szü le tett
evan gé li kus lel kész, Szteh lo Gá bor
élet pél dá ja. En nek tük ré ben ne héz
ma vál ság ról szól ni. Nem ze dé kem
szá má ra, amelynek tagjai át él ték
1944-ben a né met meg szál lást, majd
a nyi las rém ural mat, részt vet tek a ro -
mok ban he ve rő or szág új já épí té sé -
ben, meg szen ved ték a ke mény és a
pu ha dik ta tú rát…, amúgy is fur csa
do log ma vál ság ról be szél ni, foly vást
ez zel ri o gat ni. Per sze a mé dia szá má -
ra a rossz hír a hír. 

Ma nem kell Szteh lo Gá bor nak
len ni, éle tün ket koc káz tat ni azért,
hogy má sok éle tét meg ment sük –
mint tet ték ezt a lel kész és mun ka -
tár sai 1944-ben –, ah hoz, hogy em -
be rek ma rad junk a szó mo rá lis és
ke resz tény ér tel mé ben. De va la mit
ten ni kell. Hogy a jó hí rek do mi nál -
ja nak.

A jó hír is hír
g Frenkl Ró bert 

A Ga u dio po lis Bé kás me gye ri Evan -
gé li kus Sze re tet ház ja vá ra adott kon -
cer tet a De ák té ri evan gé li kus temp -
lom ban áp ri lis 17-én es te a Ma gyar
Or szág gyű lés kép vi se lői kó ru sa. Az
Ivá nyi Ta más ve zet te ama tőr együt -
tes mű so rán ha zai és kül föl di,
klasszi kus és kor társ szer zők mű vei
egy aránt sze re pel tek. Zon go rán Mi -
czin ger Ilo na, or go nán pe dig Ke re kes
Sán dor mű kö dött köz re. A jó té -
kony sá gi hang ver se ny nézőit az est
há zi gaz dá ja, Gáncs Pé ter püs pök, il -
let ve Do náth Lász ló csil lag hegy–
bé kás me gye ri lel kész, az idő sott -
hon igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke kö -
szön töt te.

g Smi dé li usz And rás fel vé te le

Sze ná-to rok sze re tet kon cert je a De ák té ri temp lom ban

„Azért is fon tos az
egy há zi ci vil ak ti -
vi tás, a rész vé tel a
tár sa dal mi gon dok
eny hí té sé ben,
mert így van er köl -
csi alap ja az egy -
ház nak, hogy
felemel je sza vát
tár sa dal mi kér dé -
sek ben, el ke rül ve
az ak tu ál po li ti ka
csap dá it. Ta lán
ettől fél ve túl zott
a csend az egy há zi
köz élet ben.

Né hány nap el té rés sel két – evan gé -
li kus kö tő dés sel is bí ró – jó té kony sá -
gi gá la mű sor nak is ott hont adott Bu -
da pes ten az Urá nia Nem ze ti Film szín -
ház. Áp ri lis 17-én es te má sod íz ben
ren dez ték meg az An gyal fa Ala pít vány
Sza bad sá got a gyer me kek nek cí mű
est jét, mely nek ke re té ben idén a Fo -
nó ze ne kar, Be recz And rás me se mon -
dó és – Ju hász Gá bor és Lamm Dá -
vid kí sé re té ben – Sza ló ki Ági éne kes
lé pett az in téz mény im po záns dísz ter -
mé nek szín pa dá ra. Míg az „an gy al fás”
prog ram mal bör tön ben lé vő szü lők
gyer me ke i nek nyá ri tá bo roz ta tá sá ra
gyűj töt tek, ad dig a há rom nap pal ké -
sőb bi, fer ge te ges han gu la tú Boly ki
Bro thers-kon cert tá mo ga tott ja a De -
ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um volt.
Az a cap pel la ének együt tes leg utóbb
a ProCh rist 2009 köz pon ti hely szí nén,
Chem nitz ben lé pett fel, és az ott hal -
lott üze ne tet e he lyütt is to vább ad ta,
hogy a gaz da sá gi vál ság ide jén se fe -
led jük: több az élet, mint ami ről a
meg szo rí tá sok szól nak.

g V. J.

Jótékonysági
gálák

az Urániában
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Bolyki Brothers

Juhász Gábor, Szalóki Ági és Lamm Dávid

A Fonó zenekar: Agócs Gergely, Pál István, Gombai Tamás, D. Tóth István
és Kürtösi Zsolt

„Fi gye lem re mél tó, hogy egy eu ró pai egy há zi szer ve zet nek a va sár nap
vé del me ér de ké ben tett fel hí vá sa nem hi vat ko zik sem bib li ai, sem teo -
ló gi ai in dí té kok ra. En nek nyil ván az a ma gya rá za ta, hogy nem kí ván ja
a té mát val lás kö zi te rü let re vin ni, pél dá ul ar ról vi tat koz ni az isz lám
vagy a ju da iz mus tag ja i val, hogy me lyik nap szen tebb a má sik nál.”

A vasárnap védelmében f 5. oldal

A „jó” villanypásztor f 3. oldal
Északír varázs f 6. oldal
Krisztusi válságkezelés f 7. oldal
Búcsú Pálma nénitől f 10. oldal
Facebook magyarul f 11. oldal
Melléklet: Útitárs evangéliumi lap
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A jó pász tor va sár nap ján Ja kab apos -
tol pász to ri sza vát hall juk: „Test vé re -
im, ha va la ki kö zöt te tek el té ve lye dik
az igaz ság tól, és meg té rí ti va la ki,
tud ja meg, hogy aki meg té rí tett egy
bű nöst a té vely gés út já ról, meg men -
ti an nak a lel két a ha lál tól, és sok
bűnt el fe dez.”

Igaz ság, té vely gés, té rí tés, lé lek -
men tés: ide ge nül csen gő ki fe je zé sek
a hu szon egye dik szá zad em be ré nek
fü lé ben, még azo ké ban is, akik ke resz -
tény nek vall ják ma gu kat. Pro tes tán -
sok szá má ra pe dig egye ne sen ta szí -
tó gon do lat, hogy a gyü le ke zet ben, az
egy ház ban bár ki az igaz ság le té te mé -
nye se ként té rít get het ne má so kat. A
kí vül ál ló kat, a más val lá sú a kat, az ate -
is tá kat ta lán még igen. De a gyü le ke -
zet hez tar to zó kat sem mi eset re!

„Mi az igaz ság?” – tesszük fel rög -
tön a pi lá tu si kér dést, és rög tön hoz -
zá tesszük: annyi fé le igaz ság van,
ahány em ber. Min den ki nek iga za
van a ma ga szem szö gé ből néz ve.
Aki a gyü le ke zet hez tar to zik, aki el -
jár az is ten tisz te le tek re, bib lia órák -
ra, az mind hí vő, per sze ki-ki a ma -
ga mód ján. Még a lel kész sem he lyez -
he ti ma gát a töb bi ek fö lé, és nem ve -
he ti a bá tor sá got, hogy a gyü le ke zet
bár me lyik tag ját té rít se, csak azért,
mert más ként hisz és/vagy más nor -
mák sze rint él, mint sze rin te kell. A
gyü le ke zet ben min den ki nek jo ga és
sza bad sá ga, hogy a ma ga mód ján le -
gyen ke resz tény.

Ja kab sze rint ez nem így van, és
sza va eb ben a kér dés ben tel je sen
egy be cseng Pá lé val, Pé te ré vel, Já -
no sé val, és ami még en nél is sok kal
fon to sabb, az egy ház Urá nak, Jé zus
Krisz tus nak a sza va i val: „Én va gyok
az út, az igaz ság és az élet; sen ki sem
me het az Atyá hoz, csak is énál ta -
lam.” (Jn 14,6)

Jé zus az út: ez azt je len ti, hogy
ami lyen úton, vagy a ké pet mel lőz -
ve, ami lyen mó don ő kö ze le dett Is -
ten hez és az em be rek hez, úgy kell az
őt kö ve tők nek is. Ahogy ő min den -
ben az Atya aka ra tá nak ve tet te alá
ma gát, úgy kell ten niük kö ve tő i nek
is. És ahogy Jé zus egyet len em ber fe -
lé sem for dult gyű lö let tel vagy el uta -
sí tás sal, ahogy még el len sé ge it is ál -
dot ta, és imád ko zott ér tük, úgy kell
az őt kö ve tők nek is. Aki er ről az út -
ról le tér, a ha lál út já ra tér.

A gyü le ke zet ben se a lel kész, se
sen ki más nem kell, hogy az igaz ság
egyet len le té te mé nye se le gyen, vagy
a böl cses ség kö vét hord ja a zse bé ben
ah hoz, hogy ké pes le gyen ész re ven -
ni, ha a gyü le ke zet va la me lyik tag ja
a jé zu si út ról le tért. Hi szen en nek elég
nyil ván va ló je lei van nak.

Aki el hagy ja a jé zu si utat, an nak
min de nek előtt meg sza kad az Is ten -
nel va ló élő kap cso la ta. En nek kon -
zek vens meg nyil vá nu lá sa, hogy meg -
szű nik az ima éle te. Nem a „ma ga
mód ján” imád ko zik, ha nem se hogy. 

Köz vet le nül per sze sen ki nek sem
le het kont rol lál ni az Is ten nel va ló
kap cso la tát és az ima éle tét. Az ima -
élet hi á nyá nak azon ban még is van -
nak fel tű nő je lei. Ja kab út mu ta tá sá -
nál ma rad va: aki Krisz tus út ján jár,
és szen ve dés éri, imád ko zik. Mi nél
sú lyo sabb a szen ve dé se, an nál buz -
gób ban. És hit test vé re it is ké ri, hogy
imád koz za nak – nem he lyet te, ha -
nem – ve le és ér te. Aki nem ezt te -
szi, ha nem szen ve dé sét pa na szol va
ke rü li az imád sá got, eset leg an nak
ér tel met len vol tá ról be szél, és Is ten
igaz sá gos sá gát kér dő je le zi meg, ami -
ért ép pen őt sújt ja így, az bi zo nyo -
san le tért a krisz tu si út ról, el té ve lye -
dett az egyet len igaz ság tól, aki ma -
ga Jé zus.

Ha son ló kép pen, aki szen ve dé sé -
nek eset le ges oko zó it át koz za, gyű -
lö let tel be szél ró luk, ahe lyett hogy ál -
da ná őket, és imád koz na ér tük, bi zo -
nyá ra el té ve lye dett. Aki pe dig, ha si -
ker ben van ré sze, és öröm éri, nem
Is ten nek ad há lát – Ja kab sza vá val
nem zsol tárt éne kel –, ha nem a si ker
el éré sét ki zá ró lag a ma ga ki vá ló sá gá -
nak vagy ép pen a vak sze ren csé nek
tu laj do nít ja, szin tén le tért az igaz ság
út já ról. 

De gyak ran a si ker és az öröm tar -
tal ma is er ről árul ko dik. Mert Jé zus
ér ték rend je sze rint nem min den si -
ker, amit a vi lág an nak tart. Ami kor
va la ki nagy küz del mek és ál do za tok
árán vég re ér vény re jut tat ja a ma ga
iga zát, azt a vi lág si ker nek te kin ti
ugyan, de Jé zus sze rint ez a hit út -
já nak el ha gyá sa. Jé zus nem küz -
dött a ma ga iga zá nak bi zo nyí tá sá ért.
Ezt tel je sen Is ten re hagy ta. Se a
nagy ta nács, se Pi lá tus íté lő szé ke
előtt nem véd te ma gát, nem tett
sem mit azért, hogy igaz sá gá ra fény
de rül jön. Tűrt és hall ga tott. Mert
mind vé gig bí zott Is ten ben, aki hús -
vét haj na lán meg is ad ta a vá laszt
min den el len sé gé nek. Aki ből hi -
ány zik ez az Is ten irán ti bi za lom, és
ön ma ga iga zá ért harc ba száll, le tért
a jé zu si út ról. 

Ugyan er ről ta nús kod hat a si ker el -
éré sé nek mód ja is. Aki a hit sza bá lyai
sze rint küzd egy igaz ügyért, köz ben
nem so dor hat szán dé ko san baj ba
má so kat. Nem gá zol hat át sen kin, és
sen ki nek sem okoz hat kárt. Aki „a cél

szen te sí ti az esz közt” el vét kö ve ti, az
le tért a jé zu si út ról, és si ke re Is ten
sze mé ben bu kás.

Ha ke resz tény em ber ilyen dol gok -
ban éri ma gát tet ten, Ja kab sze rint
meg kell val la nia bű nét. Ha hit test -
vé rei kö zött va la ki más éle té ben lát -
ja a jé zu si út el ha gyá sá nak eze ket a
nyil ván va ló je le it, nem csak jo ga, de
kö te les sé ge fi gyel mez tet ni. Hi szen a
tét nem ki csi. A tét az el té ve lye dett
test vér örök éle te. Ha az il le tő hall -
gat rá, „meg men ti an nak lel két a
ha lál tól”.

Nincs itt szó sem mi fé le du a liz mus -
ról, az em ber test re és lé lek re va ló
erő sza kos szét sza kí tá sá ról. Hús vét -
kor ugyan is nyil ván va ló lett: a ha lált
töb bé nem a bio ló gi ai élet el ve szí té -
se je len ti. A ha lál Jé zus el ve szí té se, aki
– hús vét hét fő evan gé li u má ban hall -
hat tuk – ma ga a fel tá ma dás és az élet.
Aki Jé zus út já ról tér le, az az örök éle -
tet hagy ja el, és szé dül be le a va ló di
ha lál ba, ami nem a bio ló gi ai funk ci -
ók hi á nya, ha nem az Is ten nel va ló
kap cso lat és kö zös ség hi á nya: olyan
ál la pot, amely nek bor zal mát sza -
vak kal nem le het le ír ni, amely nek le -
fes té sé re a tü zes po kol ké pe csak
ügyet len kí sér let.

Pász to ra va gyok-e én a test vé -
rem nek? – ez ká i ni kér dés fel ve tés. Az
egyen jo gú ak ke rek asz ta lá vá lett egy -
ház ban töb bé sen ki sem for mál hat rá
jo got, hogy a má sik pász to ra le gyen.
Ká i nok sza bad csa pa tá vá zül lő egy há -
zunk ké pes-e még meg hal la ni a pász -
to ri szót, hogy új ra Krisz tus nyá ja le -
hes sen?

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, ne en gedd,
hogy a ma gunk út ját jár juk: té ríts
min ket a te utad ra! Ámen.
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Pász to ri szó
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Ahogy ígér tük, ro va tunk mai
cik ké ben a Gyü le ke ze ti li tur gi kus
könyv lét re jöt té nek fo lya ma tá ról,
a jö vő hé ten pe dig a kö tet fel épí -
té sé ről, rész le tes tar tal má ról ol -
vas hat nak át te kin tést. (E. Zs.)

Ah hoz a nem ze dék hez tar to zom,
amely nek tag jai még a „ré gi” fe ke te
éne kes köny vön ne vel ked tek. Egy -
szer-egy szer ma is össze ke ve rem a
gye rek ko rom ban be lém vé ső dött
szö ve ge ket a mai vál to zat tal, pe dig
már több mint ne gyed  szá za da az
„újat” hasz nál juk.

Ar ra is jól em lék szem, hogy ami -
kor meg je lent az éne kes könyv (1982),
ko moly iz gal mat oko zott ze nei újí tá -
sa i val. Min den ének mel lett kot ta s
pon to san rög zí tett, jól üte mez he tő
rit mu sok. Az ere de ti for rá sok alap -
ján res ta u rált dal la mok. A pro zó dia
sza bá lya it ak ku rá tu san al kal ma zó,
az ódon sá got ke rü lő szö ve gek. És
meg annyi új ének is!

Rö vi den úgy fo gal maz ha tunk: az
új éne kes könyv új ének lé si stí lust ho -
zott ma gá val. Ép pen ezért nem volt
könnyű a cé lok he lyes sé gét el is mer -
tet ni, az új don sá go kat meg is mer -
tet ni és vé gül az éne kes köny vet meg -
sze ret tet ni. Hosszú fo lya mat volt ez,
nagy vál la lás – de si ker ko ro náz ta.

Mi, fi a tal ze né szek ak kor szin te

ész re sem vet tük, mennyi min den
mást tar tal maz az éne ke ken kí vül a
fris sen meg je lent éne kes könyv. A kö -
tet ele jén lé vő is ten tisz te le ti ren dek -
re nem na gyon vol tunk kí ván csi ak,
hi szen azok csak az ál ta lunk meg szo -
kot tat ír ták le. A 14. szá mú rend li -
tur gi kus dal la mai von zot tak ugyan
kü lön le ges sé gük kel, de oly ke vés
sze re pelt csak be lő lük, hogy nem
érez het tük: egy ön ma gá ban is tel jes
ze nei vi lág – a gre go ri án egy há zi
ének – hír vi vő je ez a né hány té tel. 

A zsol tár re ci tá ció (18–39) ele in te
tú lon túl bo nyo lult nak tűnt, s a be lé
fek te ten dő ta nu lá si ener gia mennyi -
sé gé hez ké pest túl szá raz nak. Nem is
igen ér tet tük (érez tük), mi fé le is -
ten tisz te le ti ke ret be va lók e zsol tá rok.
Eb ből a rész ből egye dül a min den na -
pi is ten tisz te let li tur gi kus rend je (17)
volt olyas mi, amit ha mar meg ér tet -
tünk, gya kor lat ban is tud tunk al -
kal maz ni. Az imád sá gos rész gaz dag -
sá gát ér zé kel tük ugyan, s hasz nál tuk
is szük ség ese tén, még is in kább csak
affé le füg ge lék ként ke zel tük.

Igen, min den nél job ban le kö töt tek
az új éne kek, az iz gal mas dal la mok
és az egy há zi ver se lés szín vo na lát
egy szer-egy szer meg ha la dó, mo -
dern nek tű nő szö ve gek. Érez tük,
hogy ne héz, de tel je sít he tő a fel -
adat: meg kell ta nul nunk mind a
248 „ere de ti dal la mot”.

„Anya gyü le ke ze tem ben”, Ke len -

föl dön Su lyok Im re dol goz ta ki az
ének ta ní tás me ne tét, s mun ká ja nyo -
mán né hány év alatt szin te az összes
új vagy meg vál toz ta tott éne ket gyü -
le ke ze ti szin ten hasz ná lat ba vet tük.
Fó ton – má so dik lel ki ott ho nom ban
– a leg au ten ti ku sabb for rás ból, a
szer kesz tést irá nyí tó Trajt ler Gá -
bor tól is mer het tük meg az éne kes -
könyv ér té ke it. A meg fel leb bez he tet -
len te kin té lyű Kiss Já nos pe dig a tő -
le meg szo kott szí vós kö vet ke ze tes -
ség gel kér te szá mon az új éne ke ket
min den kán tor kép ző sön.

Vé gül min det meg ta nul tuk, s nem
is volt na gyon ne héz. Egy szer re
mind ez ter mé sze tes sé vált. Sőt a
nyolc va nas évek vé gé re már nem -
hogy vesz tett új don sá gá ból egy-egy
rit mi kus ének, ha nem túl hasz nált tá,
ki fá radt tá vált.

A lel ke sült ség mel lé las san bi -
zony ta lan kér dé sek sze gőd tek: Mi ben
le het ne még gya ra pod ni? Ho gyan le -
het ne fenn tar ta ni az is ten tisz te le ti
ének lés ele ven sé gét?

A vá lasz ke re sés rá irá nyí tot ta sze -
mün ket ar ra, hogy idő köz ben a ko -
moly hát tér ku ta tá so kat vég ző tu dó -

sok a re for má ci ót kö ve tő két év szá -
zad ból nagy mennyi sé gű for rást dol -
goz tak fel és ad tak elénk. Fe le lős sé -
günk új ból hasz ná lat ba ven ni sa ját re -
for má to ri örök sé gün ket: a ma gyar
egy há zi éne ke ket és a ma gyar ra át -
ül te tett gre go ri ánt is!

Egy re in kább nyil ván va ló vá vált az
is, hogy az egy há zi ze né ben nem sza -
bad min dent a ver ses szer ke ze tű
éne kek re bíz ni. Van nak a li tur gi á nak
olyan ele mei, ame lyek nek el ho má lyo -
sul az ere de ti, tisz ta tar tal muk, ha
csak ver ses, he lyet te sí tő vál to zat -
ban hasz nál juk őket.

Ez zel egy idő ben az egy há zi köz -
élet ben és ve ze tés ben meg fo gal ma -
zó dott az igény, hogy az 1930-as
évek ben el kez dett li tur gi ai re for mot
ér de mes ki tel je sí te ni.

A 2007-re el ké szült Li tur gi kus
könyv be ve zet he tő sé gé hez szük ség
volt a gyü le ke ze ti ta gok ke zé be ad ha -
tó pár já ra. S ha egy új kö tet ben az új
is ten tisz te le ti for mák he lyet kap -
nak, ak kor fon tos hoz zá jól hasz nál -
ha tó, gaz dag éne kes anya got is kö zöl -
ni. Így szü le tett meg a Gyü le ke ze ti li -
tur gi kus könyv, amely se gít sé get
nyújt is ten tisz te le ti éle tünk fris sen
tar tá sá hoz, új anya gá val te her men -
te sí ti az éne kes könyv éne ke it, be ve -
zet a li tur gi kus ének lés gaz dag sá gá -
ba, és ér tőb bé, ak tí vab bá te szi a gyü -
le ke zet kö zös ün nep szen te lé sét.

g Ben ce Gá bor

LÉ PÉ S RŐL LÉ PÉ S RE

Út az éne kes könyv ki egé szí tő kö te te fe lé
C ANTATE

[Lel kész:] Mennyei Atyánk, aki Fi ad -
ban ma gad ra vet ted bű ne ink vég ső
ter hét, és ál ta la meg nyi tot tad előt -
tünk az új élet út ját, ké rünk, hall gasd
meg kö nyör gé sün ket.

[Lek tor:] Kö szön jük, hogy úgy is -
mersz ben nün ket, ahogy va gyunk, és
bű ne ink, em ber sé günk vál sá gos hely -
ze te mi att nem el ve tet tél ben nün ket,
ha nem sze re te ted min den me le gé vel
for dul tál fe lénk Jé zus Krisz tus ban.
Kö szön jük ne ked sze re te te det, ke -
gyel me det és új éle tet te rem tő erő -
det. Kö nyör günk, ve zess úgy min ket,
hogy meg ta pasz talt sze re te ted öröm -
mel, re mény ség gel és há lá val tölt se be
éle tün ket. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö szön jük, Atyánk, hogy
egy há zat gyűj töt tél eb ben a vi lág ban,
és ben nün ket is el hív tál kö zös sé gé -
be. Se gíts meg lát nunk és meg ér te -
nünk, hogy mit akarsz aján dé koz ni
ne künk eb ben a kö zös ség ben. Se gíts
új ra és új ra örül ni an nak a kincs nek,
ame lyet igéd ben és szent sé ge id ben
aján dé ko zol ne künk. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért,
akik egy há zad ban szol gá la tot vé -
gez nek. Adj ne kik na pon ta meg úju -
ló erőt, le le mé nyes sé get, ked ves sé get
és tisz tán lá tást, hogy szol gá id be tölt -
hes sék azt a fel ada tot, ame lyet rá juk
bíz tál. Kö nyör günk azo kért, akik
nem ta lál ják he lyü ket kö zös sé ge -
ink ben, és se gíts ne künk, hogy hoz -
zád ve ze tő uta kat tud junk nyit ni
előt tük. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk vi lá gun kért,
az em be ri sé gért. Te lá tod, mi lyen
mély sé ge ket nyit meg az em be ri bűn
és fe le lőt len ség, és te lá tod azt is, há -
nya kat nyel el ez a mély ség. Te ér tünk
a mély sé ges mély be ha jol tál, hogy
min den vál ság, min den re mény te len -
ség, az el mú lás mé lyé ben is meg ta lálj
ben nün ket. Ké rünk, se gíts evan gé li -
u mod fé nyét tük röz nünk oda, ahol
sö tét ség, ki lá tás ta lan ság ural ko dik. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

Oratio
œcumenica

SE MPER REFOR M ANDA

„A keresztyének testvéri közössé-
gében egyik szentnek sincs többje,
mint a másiknak. Péter és Pál nem
kapott többet, mint Mária Magda-
léna vagy te meg én. Egy nyájhoz
tartozunk, egyenlő testvérek va-
gyunk: nincs személyválogatás.
Mária, az Úr anyja, Keresztelő Já-
nos és a megfeszített lator ugyanazt
a jót birtokolják, amit te, én s vala-
mennyien, akik meg vagyunk ke-
resztelve, s tesszük az Atya aka-
ratát. Mijük is van hát a szentek-
nek? Az, hogy bűneik meg vannak
bocsátva, s a Krisztusban ígéretük
van vigasztalásra és segedelemre
minden szükségben, bűn, halál és
ördög ellen. De mindez az enyém
is, tied is és minden hívőé.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)
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Jó pász tor va sár nap já nak ap ro pó ján
ki csit bi zarr, pro vo ka tív együtt
gon dol ko zás ra hí vom az Ég tá jo ló
ro vat ol va só it. Va jon nincs-e itt
az ide je, hogy le cse rél jük, kor sze -
rű sít sük az el avult nak tű nő bib li ai
ké pe ket? 

Töb bek kö zött nem kel le ne-e vég -
re fel hagy ni a kis sé ne gé des pász tor -
ro man ti ká val? Hol van ma már a
nép da lok idil li kus fi gu rá ja, aki „te -
rel ge ti nyá ját, fúj ja fu ru lyá ját, bú nél -
kül éli vi lá gát”? Va jon sza bad-e még
gyer me ke ink kel éne kel tet ni Túr -
me zei Er zsé bet ked ves éne két a de -
rék pász tor ról, aki se lyem fü ves, tar -
ka ré ten, da lo ló ma da rak kö zött,
gyöngy ka pun át te rel ge ti ha za fe lé
bol dog nyá ját? (EÉ 542) Nem kel le -
ne-e vég re lé pést tar ta ni a vi lág gal,
és kor sze rű vil lany pász tor ra cse -
rél ni az anak ro nisz ti kus sá vá ló pász -
tor fi gu rát? 

A szót tett kö vet te: ahogy ma
„tren di”, rá kat tin tot tam a vi lág há ló
ke re ső prog ram já ra, amely 0,08 má -
sod perc alatt össze sen 89 600, vil -
lany pász tor ral kap cso la tos rek lám -
mal kí nált meg. Már az el ső aján lat -
nak ne héz el len áll ni, hi szen mind -
össze ti zen hat ezer fo rin tért ren del -
het nék kor sze rű vil lany pász tort. Eh -
hez ké pest igen csak pa zar lás nak tű -
nik ha gyo má nyos pász to rok, lel ki -
pász to rok al kal ma zá sa, kü lö nö sen a
mai vál sá gos idők ben…

Ko moly ra for dít va a szót nem árt
tisz táz ni, mit is je lent, át vitt ér te lem -

ben, a vil lany pász tor „szol gá la ta”.
Akik több mint két év ti ze de élünk
már a hu za tos Kár pát-me den cé ben,
em lék szünk még a vas füg göny nek ti -
tu lált drasz ti kus „vil lany pász tor ra”. Ez
meg óvott min ket at tól a „ve szély től”,
hogy ide gen tá jak ra bi tan gol junk.
A ka rá mon be lül még vi szony lag
sza ba don le he tett po rosz kál ni, né mi
ta kar mány is akadt, ha va la ki meg fe -
le lő en bé ge tett…

Az idén ün ne pel jük majd – már
aki – a több száz ki lo mé te res, gyil kos
vil lany pász tor szörny pusz tu lá sá nak
hu sza dik év for du ló ját. Az óta per sze
ke ser ves fel fe de zés, ki jó za ní tó ta -
pasz ta lás, hogy a ka rá mon túl se
csu pán fü ves le ge lők és tisz ta for rá -
sok vár nak ránk…

Mind ezek el le né re sem fe les le ges
vi lá go san le szö gez ni: a vil lany pász tor
a ha mis, ha zug biz ton ság szim bó lu -
ma. Nem a sze mé lye sen fél tő őr zés -
ről, ha nem a sze mély te le nül bir tok -
ló ön zés ről szól. Ép pen a Bib li á ból ta -
nul tuk, a jó pász tor tól lát tuk, hogy az
iga zi pász tor nyá ja előtt jár va ke re si,
és ha kell, ön ma gát koc káz tat va, fel -
ál doz va biz to sít ja az él te tő le ge lőt,
tisz ta for rást az övé i nek. Kö ve té se va -
ló di biz ton sá got, sza bad sá got, az
Élet aján dé ka it kí nál ja.

De va jon így pró bá lunk pász tor -
kod ni vagy leg alább boj tár kod ni mi
is a jó pász tor egy há zá ban? Nem vé -
let len, hogy ép pen en nek a va sár nap -
nak ószö vet sé gi lek ci ó já ban szó lal
meg min den pász to rok pász to rá nak

ke mény, íté le tes hang ja: „Én most a
pász to rok el len for du lok, és szá mon
ké rem tő lük a nyá ja mat. Vé get ve tek
an nak, hogy ők le gel tes sék a nyá jat,
ma gu kat sem fog ják töb bé le gel tet ni
a pász to rok. Ki ra ga dom szá juk ból ju -
ha i mat, és nem esz nek be lő lük töb bé.”
(Ez 34,10)

„Kan ni bál” pász to rok nak nincs
he lyük Krisz tus egy há zá ban! Ne til -
ta koz zunk a drasz ti kus kép el len.
Néz zünk szem be a kí mé let len té -
nyek kel. Bi zony, jócs kán akad nak
olyan gyü le ke ze te ink, ahol fe le lős, ál -
do za tos, sze mé lyes pász to ri szol -
gá lat hí ján va ló já ban a nyáj fo ko za -
tos sza ná lá sa, fel élé se, „fel fa lá sa”
zaj lik.

Ahol en nél jobb a hely zet, ott
sem árt szem be néz ni a ké nyel met len
kér dés sel: va jon, szin te ész re vét le nül,
nem szi vá rog nak-e be a „vil lany -
pász tor ság” kó ros tü ne tei gyü le ke ze -
te ink éle té be?

Ilyen ve szély a sze mély te len ség,
amely nek kí sér té se nem csak vá ro -
si és na gyobb lét szá mú gyü le ke ze te -
in ket fe nye ge ti. Va jon is mer jük-e
még azt, aki vel egy pad ban ülünk,

aki vel együtt tér de lünk az úr va cso -
rai ol tár hoz?

Po zi tív fej le mény, fej lő dés, hogy
egy re több he lyen ala kul ki olyan egy -
más ra fi gye lő, csa lá di as lég kör,
amely ben szá mon tart juk egy más
gond ját és örö mét. Pél dá ul ilyen ap -
ró, de so kat mon dó, kö zös ség épí tő fi -
gyel mes ség a szü le tés na po sok, név -
na po sok és egyéb év for du ló sok kö -
szön té se a gyü le ke zet nyil vá nos sá ga
előtt.

To váb bi fe nye ge tő vil lany pász -
to ros tü net, ami kor az egy ház csak
az élet ha tár hely ze te i ben je le nik
meg gyak ran sok ko ló, ide gen üze ne -
té vel. Ke vés, sőt ki fe je zet ten el ké sett,
ha csak a le ge lő, az árok, a sza ka dék
szé lén pró bál juk utol ér ni és meg ál -
lí ta ni a re ánk bí zot ta kat. A jó pász -
tor fo lya ma to san kí sé ri, te re li az
övé it. Az egy há zi szol gá lat nem
szű kül het krí zis hely ze tek ben igény -
be ve he tő vál ság me ne dzse lés re. A
pász tor nem men tő or vos, ha nem
em pa ti kus part ner, szo li dá ri san be -
szél ge tő úti társ a hét köz na pok vi lá -
gá ban is.

Ma gá tól ér tő dő, hogy ma nap ság a
leg kor sze rűbb in for ma ti kai esz kö zök
is se gít he tik ezt a fo lya ma tos pász to -
ri je len lé tet, kom mu ni ká ci ót. Ilyen a
mo bil te le fon, a vi lág há ló, amely, ha
vir tu á li san is, de össze köt het so kak -
kal. Jó le he tő ség a kap cso lat tar tás ra
a gyü le ke ze ti új ság, akár nyom ta tott,
akár elekt ro ni kus for má ban. Egy jól
szer kesz tett, rend sze re sen fris sí tett

gyü le ke ze ti hon lap is iga zi fó ru mot
te remt het a pász tor és a nyáj kö zött.

De ezen a te rü le ten sem árt óva -
tos nak len ni, ne hogy ész re vét le nül di -
gi tá lis, vir tu á lis „vil lany pász to rok -
ká” tor zul junk. Olyanokká, akik töb -
bet néz nek a szá mí tó gép mo ni tor já -
ra, mint em be rek sze mé be. Akik
már annyit kom mu ni kál nak SMS-
ben és e-mail ben, hogy alig jut idő
sze mé lyes lá to ga tás ra, őszin te, lel ki -
pász to ri be szél ge té sek re. Ne fe led jük:
nincs az a kor sze rű mo bil te le fon, in -
ter ak tív hon lap, amely pó tol hat ná a
jó ízű sze mé lyes dia ló gust.

Vé gül hadd hasz nál jam ki a vil -
lany pász tor szim bó lum még egy as pek -
tu sát. Ha meg sza kad az ener gia el lá tás,
ha áram szü net van, a vil lany pász tor
csu pán ér ték te len drót há ló vá si lá nyul.
Mind ez át vi he tő a mi pász to ri szol gá -
la tunk tit ká ra is. Ha el sza kad a „fel ső
ve ze ték”, ha nem va gyunk élő kap cso -
lat ban a jó pász tor ral, a mi szol gá la tunk
is azon nal le fagy. Csak pász to rolt pász -
to rok ként se gít he tünk má so kon!

A „jó” vil lany pász tor
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Nyug dí jas pap nők kel és pap nék -
kal telt meg áp ri lis 18-án, szom -
ba ton a De ák té ri gyü le ke zet
nagy ter me. A már har ma dik al -
ka lom mal meg szer ve zett or szá -
gos csen des nap idei té má ját a
klasszi kus né met köl tő, Goe the
gon do la ta ih let te, mely sze rint az
elő dök nek két dol got kell ad ni uk
az utá nuk kö vet ke ző ge ne rá ci ó -
nak, vagy is a gyer me kek nek: gyö -
ke re ket és szár nya kat. 

A csen des na pi al ka lom ter mé szet sze -
rű leg rég szunnya dó em lé ke ket éb -
resz tett a részt ve vők ben. A cso por -
tos be szél ge tés re ki je lölt órá ban le he -
tő ség is nyílt rá, hogy meg oszt has sák
egy más sal kez de ti hit él mé nye i ket: a
hí vő szü lők pél dá ját, a meg hitt csa lá -
di együtt lé tek, a kö zös imád ko zá sok,
ige ol va sá sok em lé két, egy-egy ál dott
szol gá lat te vő – ige hir de tő, di a ko -
nissza vagy ép pen va sár na pi is ko la-ve -
ze tő – Krisz tus hoz von zó szol gá la tát.
Év ti ze dek kel ez előtt ők „ka pasz kod -
hat tak” így az előt tük já ró nem ze dék
tag ja i ba, hogy tar tást kap va tő lük, in -
dul ja nak az után ők is az egy há zi
szol gá lat ba, be fut has sák Is ten től ka -
pott pá lyá ju kat, hogy – úgy mond –
a Lé lek ere jé vel „szár nyal has sa nak”. 

Győ ri Já nos Sá mu el bu da pest-
pest er zsé be ti lel kész azon ban nem
en ged te a múlt ban le ra gad ni a hall -
ga tó sá got. Elő adá sá ban fe le lős sé -
gük re fi gyel mez tet te az egy be gyűl te -
ket, ki emel ve, hogy va la mennyi ük nek
„gyö ke rek ké” kell vál ni uk tes ti és
lel ki gyer me ke ik épü lé sé re. Krisz tus
szol gá la tá ban nincs nyu ga lom ba vo -
nu lás – hang zott szá já ból a szin te
már köz hellyé kop ta tott, még is rend -
kí vül igaz fi gyel mez te tés. 

Elő adá sá nak hang vé te lé re a to váb -
bi ak ban is – aho gyan hoz zá szó lá sá ban

az egyik pap né fo gal ma zott – a fel szó -
lí tó mód lett a jel lem ző. Az idős kor,
a tes ti erőt len ség nem ment fel az Is -
ten től ka pott fel ada tok vég zé se alól.
Sőt vé gez ni kell! De hon nan lesz e fel -
szó lí tás tel je sí té sé hez az erő? A kér -
dés re a vá lasz va ló já ban az együtt lét
leg ele jén, a nyi tó áhí tat ban hang zott el:
„Gyö ke rez ze tek meg és épül je tek fel
őben ne…” (a Krisz tus ban; Kol 2,7)

Pál apos tol nak ezt az in tel mét a
nap kez de tén Győ ri Já nos Sá mul né
mé lyí tet te el ige hir de té sé vel. A nap
vé gén ha son ló képp irá nyí tot ta Krisz -
tus ra a részt ve vők fi gyel mét Fa ta lin
Hel ga hat va ni lel kész nő, aki nek fel -
ada ta a jól is mert ézsa i á si ige ki fej té -
se volt: „De akik az Úr ban bíz nak,
ere jük meg újul, szárny ra kel nek, mint
a sa sok.” (Ézs 40,31) 

Két ju bi le um ra is em lé kez tek a
pap né csen des nap részt ve vői. Ha fen -
scher Ká roly né a két száz éve szü le tett
De ák té ri „előd”, Szé kács Jó zsef püs -
pök alak ját idéz te fel, Szi tá né Bérczi
Mar git pe dig az 1708-ban el hunyt, ne -
héz sor sú köl tő nő, Pet rő czy Ka ta
Szi dó nia éle tét is mer tet te, amely ről
ő ma ga élet raj zi re gényt is írt. 

Mind két egy ház tör té ne ti sze mély
sor sa bi zony ság Is ten erőt len sé ge ink -
ben is meg tar tó ke gyel mé ről. Egyik
éne ké ben Pet rő czy Ka ta Szi dó nia
így val lott er ről: „A te gyó gyí tó szent
ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam, / Ami -
kor el bá gyad tam…” (EÉ 373,3)

g B. Pin tér Már ta

Gyö ke rek és szár nyak
Az Észa ki Egy ház ke rü let köz gyű lé -
se áp ri lis 17-én, pén te ken tar tot ta ta -
va szi ülé sét a bu da hegy vi dé ki evan -
gé li kus temp lom ban. Lack ner né Pus -
kás Sá ra lel kész nő nyi tó áhí ta ta után
dr. Fa bi ny Ta más püs pök és Ben czúr
Lász ló egy ház ke rü le ti fel ügye lő je len -
té sét hall gat ta meg és fo gad ta el a
tes tü let. 

A köz gyű lé sen be szá molt ed di gi
mun ká já ról Sel me czi La jos egy ház -
ke rü le ti GAS-elő adó, Blat nicz ky Já -
nos Dá ni el egy ház ke rü le ti misszi ói
lel kész, dr. Tóth Ju dit ke rü le ti ügyész,
va la mint dr. Zsu gyel Já nos pá lyá za -
ti re fe rens. 

Kül döt te ket is vá lasz tott a köz gyű -
lés kü lön bö ző tes tü le tek be. A két for -

du lós el já rás ered mé nye ként de le gál -
ta Tar Já nos nét a ne ve lé si-ok ta tá si bi -
zott ság ba, Pán gyánsz ky Ág nest a ke -
rü le ti lel kész ké pe sí tő bi zott ság ba,
Fa ta lin Hel gát a Mis kol ci Evan gé li -
kus Kos suth La jos Gim ná zi um igaz -
ga tó ta ná csá ba, Kis né Ta más Me lin -
dát az or szá gos if jú sá gi bi zott ság ba,
Bol la Zsu zsát az or szá gos saj tó bi zott -
ság ba, Zsu gyel Kor nélt zsi na ti lel ké -
szi pót tag nak, Pá lik Pált zsi na ti nem
lel ké szi pót tag nak, dr. Ko vács Lász -
ló At ti lát az or szá gos egy ház ze nei bi -
zott ság ba pót tag nak, Hor váth-He gyi
Oli vért a ke rü le ti je lö lőbi zott ság ba,
Bra un Zol tán nét pe dig a Lu ther Kol -
lé gi um igaz ga tó ta ná csá ba. 

Az ülést az egy ház ke rü let teo ló giai
pá lyá za tá nak díj át adá sa zár ta. Meg -
osz tott el ső he lye zést ért el Hor váth
Ba lázs (Bu da pest) és Ko vács Im re
(Vö nöck); a har ma dik dí jat Kézdy Pé -
ter (Pi lis csa ba) pá lya mű ve kap ta.

g – czön dör –

Egy ház ke rü le ti köz gyű lés északon…

Temp lo mi is ten tisz te let után a Nagy -
ka ni zsai Evan gé li kus Egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé ben tar tot ta köz -
gyű lé sét múlt szom ba ton a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let. A kül döt -
tek el ső ként a püs pök és az egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő je len té sét hall gat -
ták és vi tat ták meg. 

Itt zés Já nos je len té sé nek kö zép -
pont já ba a csa lá dot he lyez te, hi szen
– mint hang sú lyoz ta – gyü le ke ze te -
ink és egy há zunk jö vő je is a csa lá dok -
ban dől el. A nagy kér dés az, hogy a
ma gu kat gyü le ke ze te ink tag ja i ként
meg ha tá ro zó csa lá dok mi ként töl tik
be a gyer me ke kért, fi a ta lo kért vi selt,
Is ten től ka pott kül de té sü ket. 

Hogy a püs pö ki je len tés mennyi -
re ak tu á lis kér dést he lye zett a hall -
ga tók szí vé re, azt az elő ter jesz tést

kö ve tő hosszú és élénk vi ta bi zo nyí -
tot ta.

Az el nök ség je len té sei után a ke -
rü le ti misszi ói lel kész nek, a Gusz táv
Adolf Se gély szol gá lat elő adó já nak,
majd a ke rü le ti ügyész nek a je len té -
sét hall gat ták meg és fo gad ták el a
kül döt tek. Ez után Gre ger sen-La bos -
sa György, az or szá gos dia kó ni ai bi -
zott ság el nö ke adott tá jé koz ta tást
egy há zunk dia kó ni ai szol gá la tá ról.

Vá lasz tás sal foly ta tó dott a köz -
gyű lés: az egy ház ke rü let nek az új ra -
szer ve ző dő or szá gos gyer mek- és if -
jú sá gi bi zott ság ba kel lett egy lel kész
és egy nem lel kész kül döt tet de le gál -
nia. Elő ze te sen az egy ház me gyék tíz
je löl tet aján lot tak a köz gyű lés fi -
gyel mé be, de a je lö lést csak he ten vál -
lal ták. A bi zott ság lel ké szi tag ja vé -

gül Mes ter há zy Ba lázs is ko la lel kész
lett, nem lel ké szi tag já nak pe dig
Zsé dely Dó rát vá lasz tot ták.

Kér vé nyek ről kel lett ezek után
dön te ni. Az esz ter go mi gyü le ke zet a
pa ró kia fű té si rend sze ré nek ki épí té -
sé hez, a ne mes kol tai gyü le ke zet pe -
dig a lel kész la kás kül ső és bel ső fel -
újí tá sá hoz kért és ka pott egy-egy
mil lió fo rin tot.

Az egyéb ügyek kö zött vé gül meg -
tár gyal ta és egyet ér tés sel tu do má sul
vet te a köz gyű lés a fa rá di gyü le ke zet -
nek azt a dön té sét, hogy a tu laj do ná -
ban ál ló te me tőt hasz ná lat ba ad ja a
he lyi ön kor mány zat nak. Jó vá ha gyó -
lag vet ték tu do má sul a kül döt tek,
hogy a ne mes csói gyü le ke zet fa lu -
gond no ki szol gá la tot in dít.

g Kiss Mik lós

…és nyugaton
Benczúr László felügyelő jelent – az elnöki asztalnál Krámer György
püspökhelyettes és Fabiny Tamás püspök
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Pá lyá zat
evan gé li kus gyü le ke ze tek in for ma ti kai fel sze relt sé gé nek tá mo ga tá sá ra

A zsi nat ál tal el fo ga dott 2009. évi költ ség ve tés alap ján a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház gyü le ke ze tei a kö vet ke ző esz kö zök re pá lyáz hat nak:

a) note book (hor doz ha tó) szá mí tó gép re, Li nux ope rá ci ós rend szer -
rel (ön rész: 25 000 Ft);

b) mul ti funk ci ós nyom ta tó/fény má so ló ra (ön rész: 15 000 Ft);
c) pro jekt or ra (vi deó-szá mí tó gép ki ve tí tő re) (ön rész: 50 000 Ft).
Az esz kö zök kü lön-kü lön is pá lyáz ha tók, mind egyik esz köz ből csak

egy da rab. Ha tár idő: má jus 20. (pos tai bé lyeg ző dá tu ma). Rész le tek és
le tölt he tő pá lyá za ti űr lap egy há zunk pá lyá za ti hon lap ján ér he tő el, a
http://pa lya zat.lu the ran.hu cí men.

H I R D E T É S

Egy ház ze nei kong resszus
Áp ri lis 30-a 17 óra és má jus 2-a 13 óra kö zött ren de zi meg a Ma gyar Egy -
ház ze nei Tár sa ság a IX. ma gyar egy ház ze nei kong resszust. En nek ke -
re té ben áp ri lis 30-án a nyi tó ve spe rás után Karl-Hein rich Bi e ritz ros to -
cki pro fesszor tart elő adást A li tur gi kus év ki hí vá sai a mai kor ban cím -
mel a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka rán (Bu da -
pest IX., Rá day ut ca 28.).

Má jus 1-jén dél előtt a Ré gi Ze ne aka dé mi án (Bu da pest VI., Vö rös mar -
ty u. 35.) nyolc ne ves elő adó – köz tük Bar si Ba lázs, Fe ke te Csa ba, Ecse -
di Zsu zsa – Ha fen scher Ká roly mo de rá lá sa mel lett több ol dal ról vi lá gít -
ja meg ugyan ezt a té mát. Dél után a ha zai or go na épí tés je le né ről és jö -
vő jé ről lesz elő adás és meg be szé lés, majd Az egy ház ze ne-ok ta tás a mai
Ma gyar or szá gon cím mel ke rek asz tal-kon fe ren cia, má sok mel lett W. Kincz -
ler Zsu zsanna, Ben ce Gá bor, Dob szay Lász ló rész vé te lé vel. Má jus 2-án
dél előtt az el ső té ma a kán tor és or go nis ta sze re pe lesz, majd a meg vi -
ta tás után a részt ve vők szá mol nak be arról, ho gyan lát ják az utol só más -
fél év ti zed vál to zá sa it egy ház ze nei éle tünk ben.

Je lent ke zés és bő sé ge sebb tá jé koz ta tó a http://www.egy haz ze ne.hu hon -
la pon, a Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság pos ta cí mén (1064 Bu da pest, Vö -
rös mar ty ut ca 35.) vagy a me sze na@zti.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Is ten tisz te le tek a Mát rá ban
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let a ba goly ir tá si Ná zá ret-temp -
lom ban 2009-ben is má jus tól ok tó be rig min den va sár nap 11 óra kor tart
is ten tisz te le tet, a hó nap el ső va sár nap ján úr va cso ra osz tás sal. A sze zon -
nyi tó is ten tisz te let má jus 3-án lesz. Sze re tet tel hív juk és vár juk üdü lő és
ki rán du ló test vé re in ket!

* * *

Az üdü lő te lep szál lás he lyé re a nyá ri idő szak ra még le het je lent kez ni
Herzog Csa ba lel kész nél a 20/824-5536-os flot tás mo bi lon vagy a csa -
ba.her zog@lu the ran.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Ked vez mé nyes hosszú hét vé ge Rév fü lö pön
A má jus ele ji hosszú hét vé gé re sze re tet tel hív juk és vár juk a pi hen ni vá -
gyó kat Rév fü löp re, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba. Má -
jus 1-jén ebéd től má jus 3-án ebé dig tel jes el lá tás sal most ked vez mé nye -
sen 9500 fo rint/fő. Le he tő ség van csü tör tö ki meg ér ke zés re is, áp ri lis 30-
án va cso rá tól. Ez 2500 fo rint fel árat je lent.

Je lent kez ni le het a 8253 Rév fü löp, Fü re di út 1. pos ta cí men vagy a rev -
fu lop@lu the ran.hu e-mail cí men. Ér dek lőd ni le het az in téz mény flot -
tás te le fon ján: 20/770-3829.

H I R D E T É S

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum leg kö ze leb bi al kal mán, áp ri lis 27-én, hét -
főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII.,
Kék Go lyó u. 17.) T. Pin tér Ká roly, az Evan gé li kus Élet fő szer kesz tő je és
ven dé gei Gon do la tok az egy há zi saj tó ról cím mel tar ta nak elő adást és fó -
rum be szél ge tést. Az al ka lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A Budapesti Bibliaiskola új évfolyamot indít
Sze re tet tel vár juk azok je lent ke zé sét, akik vágy nak ar ra, hogy job ban meg -
is mer jék Jé zus Krisz tust, és sze re tet ből szol gál ják Őt mun ka he lyü kön,
csa lád juk ban és gyü le ke ze tük ben.

A 2 + 1 éves kép zé sün ket szep tem ber től jú ni u sig min den hó nap má -
so dik szom bat ján tart juk Bu da pes ten. Jelentkezési határidő: május 31.

Az ok ta tás te ma ti ká ja: 1. év: Ó- és Új szö vet ség (be ve ze tés, bib lia is me -
ret, kor tör té net). 2. év: bib li ka  teo ló gia (a Bib lia egy sé ges üze ne té nek ki -
bon ta ko zá sa); dog ma ti ka (a ke resz tyén hit rend szer be fog lal va); eti ka (a
ke resz tyén élet nor mái); her me ne u ti ka (az írás ma gya rá zat mód sze re),
gya kor la ti ke resz tyén ség. 3. év: gyü le ke ze ti élet (bib li ai ta ní tás a gyü le -
ke zet ről és az egyes gyü le ke ze ti szol gá la tok ról); lel ki gon do zás; apo lo ge -
ti ka (ke resz tyén ség és a töb bi vi lág né zet); evan gé li zá ció (hi tünk to vább -
adá sa má sok nak).

Je lent ke zés és to váb bi in for má ció: www.bp bib lia is ko la.hu.

H I R D E T É S

b A Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na ta ak ko ri lel ké szi
el nö ké nek bá bás ko dá sa mel lett
húsz év vel ez előtt in dult el ső
íz ben öku me ni kus za rán dok -
cso port a Szent föld re. Nyu ga -
lom ba vo nu lá sa óta dr. Tóth Ká -
roly püs pök az Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Köz pont (ÖTK) ve -
ze tő je ként gon dos ko dik ar ról,
hogy „Jé zus nyo má ban” mot tó -
val to vább ra is min den év ben
meg hir det tes sék ez a ma ga ne -
mé ben egye dül ál ló, lel ki él mé -
nyek ben is gaz da gí tó za rán dok -
út. Az év for du ló ap ro pó ján min -
de nek előtt ar ra vol tunk kí ván -
csi ak, hogy 1989-ben – te hát
még a rend szer vál tás, il let ve az
Iz ra el lel va ló dip lo má ci ai kap -
cso la tok nor ma li zá lá sa előtt –
mi ként vál ha tott le het sé ges sé a
za rán dok la tok meg szer ve zé se.

– A ma gyar or szá gi rend szer vál tás
haj na lán, 1988-ban a re for má tus zsi -
nat lel ké szi el nö ke ként lát hat tam
ven dé gül Iz ra el ál lam ha zánk ban
tar tóz ko dó tu risz ti kai mi nisz te rét. A
szí vé lyes meg be szé lés so rán azt a kér -
dést is fel tet te, hogy mi vel já rul hat -
ná nak hoz zá a ma gyar or szá gi ke resz -
té nyek a két or szág vi szo nyá nak ja -
ví tá sá hoz. Rö vid gon dol ko dás után
így vá la szol tam: meg le het ne kí sé rel -
ni olyan ke resz tény cso por to k szer -
ve zé sét, ame lyek fel ke re sik az Ó- és
Újszövetség tör té ne te i nek hely szí -
ne it. A ma gyar or szá gi egy há zak ban,
sőt azo kon kí vül is so kan vá gya koz -
nak ellátogatni a bib li ai he lye kre,
so kan sze ret nék ily mó don is gaz da -
gí ta ni is me re te i ket. A mi nisz ter üd -
vö zöl te a ja vas la tot, no ha vi lá gos
volt, hogy ne künk ezt csak ak kor ér -
de mes meg pró bál nunk, ha olyan
meg bíz ha tó szent föl di part nert tud -
nak aján la ni, aki az ál ta lá nos tu risz -
ti kai prog ra mok kí ná la tán fe lül is
kész a bib li ai tör té ne tek hely szí ne i -
nek be ha tóbb meg is mer te té sé re. 

– Az át la gos tól el té rő igé nyek ki elé -
gí té se Iz ra el ben sem le het egy sze rű,
an nak ide jén pe dig ele ve szá mos elő -
fel té telt kel lett biz to sí ta ni… Ho gyan
si ke rült?

– Húsz év vel ez előtt még nem vol -
tak hi va ta los dip lo má ci ai kap cso la -
tok Ma gyar or szág és Iz ra el kö zött, de
lé te sí té sük re már ér zé kel he tő vé vál -
tak a szán dé kok. A ví zum, a re pü lő -
je gyek be szer zé se, a ké nyel mes szál -
lás he lyek és a biz ton ság sza va to lá sa
nem volt ma gá tól ér tő dő, de min de -
nütt se gí tő kész sé get ta pasz tal tunk.
Tő lünk egy teo ló gi a i lag és a kul tu rá -
lis vo nat ko zá so kat il le tő en egy aránt
rend kí vül fel ké szült, kül föl di utak
szer ve zé sé ben is jár tas pro fesszor
vál lal ta az össze tett fel ada tot, mint -
egy ti zen öt éven át ő ve zet te a za rán -
dok la tot. Saj nos idő köz ben el hunyt,
de az is te ni gond vi se lés al kal mas
sze mélyt ren delt utód já ul.

– Mi kor in dult az el ső cso port?
– 1989 ok tó be ré ben. És az el ső za -

rán dok cso port – csak úgy, mint a
töb bi – min den gond nél kül, is me re -
tek ben és lel ki ek ben meg gaz da god -
va tér he tett ha za. Az igen nagy szá -
mú le he tő ség kö zül ter mé sze te sen
nem min den bib li ai he lyet tud tak fel -
ke res ni, de a köz is mert em lék he -
lyek leg több jét lát hat ták; pél dá ul azt
a házat, amelyben a ká nai me nyeg -
ző zajlott, a He gyi be széd lan ká já nak
szép sé gét, a Holt-ten gert és ter mé -
sze te sen Dá vid vá ro sát, Je ru zsá le met
is – min dent nem is le het fel so rol ni.
Va la mi kü lön le ges lel ki lég kör vet te

kö rül a za rán dok cso por to kat, ta lán
ezért is vol tak töb ben olyanok, akik
ké sőbb is mét je lent kez tek a meg hir -
de tett utak va la me lyi ké re.

– A két év ti zed alatt hány cso por -
tot in dí tot tak?

– Éven te ál ta lá ban ket tőt. Is ten nek
le gyen há la, sem mi lyen ne héz ség –
sem egész ség ügyi, sem biz ton sá gi –
nem me rült fel a két év ti zed alatt, így
el ed dig már ezer nél is töb ben le het -
tek ré sze sei az ál ta lunk szer ve zett za -
rán dok la tok nak. Eze ket már több ször
kö vet ték ide ha za is va ló di öku me ni -
kus test vé ri ta lál ko zá sok. Nem meg -

le pő ez, hi szen a cso por tok kez det -
től öku me ni ku san szer ve ződ tek,
szin te min den ke resz tény fe le ke zet -
hez tar to zó hí vő elő for dult már ben -
nük. A szak ér tő ma gyar lel kész ve ze -
tő nem csak a Bib li á val össze füg gő
hely szí nek is mer te té sé ről gon dos -
ko dott, ha nem a na po kat le zá ró kö -
zös sé gi együttlétekről is. Az utak ba
egyéb ként csak ha mar be kap cso lód -
tak er dé lyi ek, vaj da sá gi ak, Nyu gat-
Eu ró pá ban élő, sőt még ame ri kai
ma gya rok is.

– Mi volt a leg ki emel ke dőbb al ka -
lom az el múlt húsz év alatt?

– Az utak meg in du lá sá nak ti ze dik
év for du ló ján, 1999-ben az iz ra e li
part ner meg aján dé koz ta a köz ben az
Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont
égi sze alá ke rült prog ra mot az zal,
hogy a magyarországi  keresztény
fele ke ze tek vezetői közül tizennégyen
szin te teljesen in gye ne sen  vehettek
részt a za  rán dok la ton – be le ért ve a
re pü lő je gyet, az el szál lá so lást is.
Ebben a cso portban volt pél dá ul D.
Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li -
kus püs pök, aki most a Ma gyar or szá -
gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak az el nö ke, de épp így a ró mai ka -
to li kus püs pö ki kar ak ko ri el nö ke, Se -

re gély Ist ván ér sek, sőt a sza bad -
egy há zak kül döt te is. Itt jegy zem
meg, hogy bár az 1991. jú li us 18-án ál -
la mi lag re giszt rált egy há zi as-kul tu -
rá lis ci vil szer ve zet té nyil vá ní tott
Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont
nem uta zá si iro da, alap sza bá lya
ugyan ak kor le he tő vé te szi za rán -
dok utak szer ve zé sét. Az is te ni gond -
vi se lés mind vé gig gon dos ko dott hoz -
zá ér tő és mé lyen hí vő ér dek lő dők ről,
így a kez det ben nagy két ség gel fo ga -
dott el gon do lás élet ké pes nek bi zo -
nyult, és vál to zat la nul az mind a
mai na pig. 

– Úgy hír lik, hogy az úti prog ram -
ba vett szent föl di hely szí nek kö re to -
vább bő vült…

– Az el múlt év ben a ma gyar or szá -
gi ró mai ka to li kus, re for má tus, evan -
gé li kus és bap tis ta egy ház meg ren -
dez te a Bib lia évét. Eh hez va ló hoz -
zá já ru lás ként há rom za rán dok út ra
ke rült sor. Ezek nek a prog ram ját új -
sze rű en ala kí tot tuk. A részt ve vők
tel jes Bib li át kap tak aján dék ba, és a
szent föl di he lye ken a kö zös ség egy-
egy tag ja ol vas ta fel az ép pen az
adott hely szín re vo nat ko zó igé ket. 

– Idén a gaz da sá gi ne héz sé gek és
a kö zel-ke le ti há bo rús ese mé nyek új
kö rül mé nye ket te rem tet tek. Még is
szán dé koz nak in dí ta ni ez évben is
cso por tot?

– Igen, új ra meg hir det tünk egy ta -
va szi és egy őszi prog ra mot, és – szű -
kö seb ben ugyan, mint ko ráb ban, de
– meg in dul tak a je lent ke zé sek. An -
nál is in kább, mert a gaz da sá gi ne héz -
sé gek re va ló te kin tet tel az iz ra e li
part ner en ged ményt tett. Mind ez
bá to rí tó, mert hisszük most is, hogy
a ha lál és a pusz tu lás erői fe lett vé -
gül győ ze del mes ke dik a hús vé ti fel -
tá ma dás hi te.

g E. É.

Két év ti ze de za rán do kol nak
Évfordulós beszélgetés a szentföldi utakat (is) szervező ÖTK vezetőjével

A Szent föld re ter ve zett utak – új áron
„Jé zus nyo má ban” a Szent föld re ve zet nek is mét az Öku me ni kus Ta nul -
má nyi Köz pont (ÖTK) za rán dok la tai, a kö rül mé nyek ked ve ző vál to zá -
sai mi att csök ken tett áron! A Bib li á ból is mert tör té nel mi he lyek fel ke re -
sé se cél já ból két cso port in du lá sát ter vez zük: má jus 14–21. kö zött, il let -
ve ok tó ber 8–15. kö zött. A tisz ta el szál lá so lást, a ki vá ló el lá tást és a tel -
jes biz ton sá got ga ran tál ja a húsz éve ki ala kult szo ros együtt mű kö dés a
szent föl di part ner rel. A kí sé rő ma gyar lel kész a prog ram so rán fel ke re -
sen dő min den bib li ai hely szín tör té ne tét be ha tó an is mer te ti. A csa lá di -
as lel kü le tű cso por tok az el múlt évek ta pasz ta la tai sze rint test vé ri-ba -
rá ti kap cso la tok ki ala ku lá sá hoz ve zethet nek.

Az új rész vé te li díj, amely min den ki adást ma gá ban fog lal, 1100 USA-
dol lár vagy az en nek meg fe le lő fo rint összeg, a be fi ze tés kor ér vé nyes
ár fo lya mon át szá mít va. Je lent kez ni le het még má jus 5-ig, il let ve ok -
tó ber 1-jé ig.

Min den kér dés re rész le tes tá jé koz ta tás sal szol gál te le fo non vagy
sze mé lye sen az ÖTK (1114 Bu da pest, Bocs kai út 15. III. 3.; tel./fax: 1/466-
4790, /20/594-7918, e-mail: oku me nik@fre e start.hu) vagy Gi me si Zsu -
zsa szer ve ző lel kész (70/508-7624, e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

H I R D E T É S

A boldogmondások hegyoldalán
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Tör té nel mi (már ci us 15.) és üdv tör -
té ne ti (vi rág va sár nap, nagy hét, hús -
vét) ün ne pe ink bi zo nyá ra friss em -
lék ként él nek együtt ve lünk, mi -
köz ben meg ál lít ha tat la nul kö ze le -
dünk a pün kös di ün nep kör je les
nap ja i hoz, va la mint olyan tör té nel -
mi, szim bo li kus, te ma ti kus je les na -
pok hoz, mint má jus 1., anyák nap ja,
a tri a no ni év for du ló. Ál la mi, egy há -
zi, tár sa dal mi és ma gán kez de mé nye -
zé sek gaz dag prog ra mok ra hív nak
ezek kap csán is. 

Meg is hall ják so kan a hí vó szót, de
még töb ben nem. S akik részt vesz -
nek a prog ra mo kon, azok nak biz tos,
hogy van/volt ün ne pi él mé nyük vagy
leg alább is egy kis meg pi he né sük,
fel töl te ke zé sük? A kér dés na gyon
ko moly. Tes ti, lel ki, csa lá di, tár sa dal -
mi, mun ka he lyi, nem ze ti, sőt nem -
zet kö zi ki ha tá sai van nak. Ez utób bi
össze füg gé sé ben uta lok e kér dés kör
egyik te rü le té re, ne ve ze te sen a va sár -
nap vé del mé re és en nek eu ró pai uni -
ós as pek tu sá ra. 

Amíg hét köz na pok és va sár na -
pok, mun ka na pok és ün nep na pok
fel eme lő en vagy le han go ló an vagy
csak úgy ha tás ta la nul vál to gat ják
egy mást, ad dig az Eu ró pai Par la -
ment ben és az Eu ró pai Unió tag or -
szá ga i nak par la ment je i nek több sé gé -
ben na pi ren den van egy új eu ró pai
mun ka idő-di rek tí va ki dol go zá sa. Az
Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak
Egy ház és Tár sa da lom Bi zott sá ga e
fo lya mat hoz kap cso lód va fel hí vás sal
for dult az Eu ró pai Unió tag ál la ma i -
hoz és a brüssze li, stras bour gi, há gai
eu ró pai in téz mé nyek hez a va sár -
nap nak mint he ti pi he nő nap nak a vé -
del me ér de ké ben. 

Fel hí vá sá ban a kon fe ren cia egye -
bek mel lett az al kal ma zot tak egész -
sé gé re, va la mint a mun ka és a csa -
lá di élet össze bé kí té sé re hi vat ko zik.
Rá mu tat: „Tu do má nyos ku ta tá sok
sze rint a va sár nap szo ro sab ban köt -
he tő a mun ká sok egész sé gi ál la po -
tá hoz, mint bár me lyik más nap ja a
hét nek. Az Eu ró pai Ala pít vány az
Élet- és Mun ka kö rül mé nyek Job bí -
tá sá ra el ne ve zé sű szer ve zet kö zel -
múlt ban vég zett ta nul má nya azt
mu tat ja, hogy a be teg ség és hi ány -
zás azok nál a mun ka adók nál, ame -
lyek szom ba ton és va sár nap is dol -
goz nak, 1,3-szer na gyobb, mint az
olyan mun ka adók nál, ame lyek mun -
ká sa ik tól nem vár ják el a hét vé gi
mun kát. Az ér vény ben lé vő eu ró pai

tör vény sze rint a va sár nap vé del met
él vez mint a gyer me kek és fel nőt tek
szá má ra a he ti pi he nő nap. Ezért –
sok kal in kább, mint a hét bár mely
más nap ja – a sza bad va sár nap le he -
tő sé get kí nál ar ra, hogy a csa lá dok
és a ba rá tok együtt le gye nek. Így a
sza bad va sár nap azt a célt szol gál ja,
hogy a mun ka és a tár sa dal mi köz -
élet bé kes ség ben meg fér jen egy -
más sal. A kö zös sza bad idő a leg fon -
to sabb elő fel té te le az úgy ne ve zett
rész vé te li tár sa da lom nak, amely
meg en ge di tag ja i nak, hogy köz éle -
ti te vé keny sé gek re kö te lez zék el
ma gu kat.” (Ny borg/Brüsszel, már ci -
us 16.) 

Fi gye lem re mél tó, hogy egy eu ró -
pai egy há zi szer ve zet nek a va sár nap
vé del me ér de ké ben tett fel hí vá sa
nem hi vat ko zik sem bib li ai, sem
teo ló gi ai in dí té kok ra. En nek nyil -
ván az a ma gya rá za ta, hogy nem kí -
ván ja a té mát val lás kö zi te rü let re vin -
ni, pél dá ul ar ról vi tat koz ni az isz lám
vagy a ju da iz mus tag ja i val, hogy
me lyik nap szen tebb a má sik nál. Ez
a vi ta csak to vább ne he zí te né az eu -
ró pai tör vény ho zás be fo lyá so lá sát a
va sár nap vé del me ér de ké ben. Szá -
munk ra ugyan ak kor nyil ván va ló,
hogy iga zi cél ja e nyi lat ko zat nak is az,
hogy a va sár nap és más üdv tör té ne -
ti ün nep na pok ke resz tény szent sé gét
– ame lyek fé nye má ra so kak ban
meg fa kult, vagy sa já tos vi lá gi szí ne -
ze tet öl tött – se gít sen hely re ál lí ta ni,
az em be rek nek vissza ad ni. 

S ez zel már sa ját és kör nye ze tünk
va sár nap ja i nál, ün nep nap ja i nál va -
gyunk. Szép ma gyar nyel vünk saj ná -
la tos mó don nem utal a va sár nap el -
ne ve zés sel a fel tá ma dás ra – mi ként

a szláv nyel vek –, de az ün nep szó vi -
lá go san utal ar ra a je les nap ra, amely
köz vet le nül az Is ten üd vö zí tő ke gyel -
mé hez kö tő dik (mert hogy ere de tét
te kint ve a szó az üd- és nap össze te -
vők ből áll, az üd- je len té se pe dig
„szent, ma gasz tos, bol dog”). 

Hi tünk, va la mint po zi tív és ne ga -
tív ta pasz ta la ta ink egy be es nek a
szó üze ne té vel, ne ve ze te sen az zal a
meg győ ző dés sel, hogy az ün nep nap -
nak – s mint ilyen nek, a va sár nap -
nak is – a tel jes meg élé se el vo nat -
koz tat ha tat lan a transz cen dens sel,
az örök ké va ló val, a tö ké le tes sel, az
ab szo lút tal, te hát az Is ten nel va ló
sze mé lyes kap cso lat tól. A va sár nap
csak a fel tá ma dás nap ja ként pi hen -
tet, fris sít és él tet. Egyéb ként le het,

hogy job ban ki fá raszt a mun ka vagy
a szó ra ko zás kap csán, mint bár -
mely más nap. 

Hal lot tam már olyan pa naszt,
hogy va la ki nem sze re ti az ün ne pe -
ket, nem tud ve lük mit kez de ni. Azt
is ta pasz tal hat juk, hogy sok szor ép -
pen a mun ka szü ne ti na pok bő vel ked -
nek konflik tu sok ban, csa lá di tra gé di -
ák ban, bal ese tek ben ép pen azért,
mert pót cse lek vés van ben nük a ke -
gye lem, az is te ni je len lét tu da tos és
há lás vá rá sa, fo ga dá sa he lyett.

A te rem tés és a ke gye lem rend je
sze rint egy aránt szük sé günk van ar -
ra a nap ra, ame lyen az Is ten hez tar -
to zó, mi nő sí tett, te hát örök élet „le -
ve gő jét szív juk ma gunk ba”, és így
„lé leg zünk fel”, így él jük át a sab ba tot.
S en nek „mi ni mum rit mu sát”, a he -
ten kén ti is mét lő dé sét is ko mo lyan
kell ven nünk. Két he te ün ne pel tük
hús vé tot, de ma is az „üres sír le ve -
gő jé re” van szük sé günk, hogy ne
ful do kol junk. 

Kál vin Já nos – szü le té sének öt szá -
za dik év for du ló já ra em lé ke zünk eb -
ben az esz ten dő ben –, mi köz ben a va -
sár nap meg ün nep lé sé re tet te a hang -
súlyt, a mun kát is át ér té kel te. A
mun ká ról azt ta ní tot ta, hogy aki hi -
va tá sát vég zi, te hát az Úr el hí vá sá ban
fog la la tos ko dik – bár mi lyen mun ka -
te rü le ten le gyen az –, az mun ká já val
is az Urat szol gál ja, te hát az üd vös sé -
gét éli meg, ün ne pet él át. 

Vissza em lék szem, hogy kö zel
negy ven év vel ez előtt, ami kor gim -
ná zi u mi hit ok ta tónk tól va la ki meg -
kér dez te a ró mai ka to li kus úr nap já -
val kap cso lat ban: „Ne künk mi kor
van úr nap ja?”, a vá lasz az volt, hogy
„ne künk min den nap az Úr nap ja”.

Ez azon ban csak ak kor tel je sül, ha
he ten te rend sze re sen em lé kez tet jük
ma gun kat az Úr nak ar ra a nap já ra,
a fel tá ma dás nap já ra, ame lyen az
élet győ zel mét ad ta ne künk, s ezért
éle tünk töb bi nap ját is az Úr nap ja -
ként, te hát ke gyel mi aján dék ként él -
het jük meg. 

Ez zel im má ron nem csu pán a va -
sár na pot véd jük, ha nem a va sár nap
ál dá sa véd ben nün ket a meg fá ra dás -
tól, a ki égés től, az el fá sult ság tól.
Ezek he lyett he ten te ad ja ne künk a
meg ele ve ne dést, a meg úju lást, és a
meg szen te lő dés út ján ve zet ben -
nün ket az örök ké va ló sá gig. 

g Dr. Bó na Zol tán, 
a Ma gyar or szá gi Egy há zak

Öku me ni kus Ta ná csá nak fő tit ká ra

E G Y H ÁZ É S EU RÓ PA

A va sár nap és a ke resz tény
ün ne pek vé del me

Meg van a he lye a szó ra ko zás nak is… – ezt a mot tót su gall ták a solt vad ker -
ti Evan gé li kus Óvo da mun ka tár sai és a szü lők, ami kor meg szer vez ték az
egyéb ként má jus ban szo ká sos óvo dai jó té kony sá gi es tet a vá ro si sport csar -

nok ban. A múlt pén te ki mű sort Ho mo ki Pál lel kész és La ka tos né Hach bold
Éva ve ze tő óvó nő meg nyi tó be szé de in dí tot ta, mi köz ben kö szö nő ok le ve -
le ket ad tak át az in téz mény leg hű sé ge sebb tá mo ga tó i nak. Ezt az ovi sok tán -
ca kö vet te, hi szen ők is ott vol tak szü le ik kel az es ten. A fel nőt tek gö rög tán -
ca éj fél kö rül szí ne sí tet te a prog ra mot. Köz ben va cso ra, ze ne és tánc, be -
szél ge té sek és per sze az ilyen kor el ma rad ha tat lan jó vad ker ti bo rok
gondoskodtak a jó hangulatról. 

g Ifj. Káposzta Lajos felvétele

Ovis bál Vad ker ten
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b A je len le gi, nyír egy há zi szol gá -
la ti he lyé re Ko lozs vár ról köl tö -
zött egy ház ze nész-lel kész, dr.
Ko vács Lász ló At ti la or go na -
kon cert tel ör ven dez tet te meg a
ko moly ze ne-kedvelőket múlt
szom ba ton a csil lag hegy–bé -
kás me gye ri evan gé li kus temp -
lom ban, más nap pe dig – Jn
5,24–25 alap ján – ő hir det te Is -
ten igé jét a dél előt ti is ten tisz te -
le ten. Az nap dél után egy vi lá got
járt er dé lyi köl tő, Ká nyá di Sán -
dor „ven dé ges ke dé se” tet te még
em lé ke ze te seb bé az össze gyü le -
ke zés nap ját.

A bé ká si kö zös ség ben min den hó nap
har ma dik va sár nap ja az az al ka lom,
ami kor az is ten tisz te let után az egy -
ház köz ség tag jai kö zös ebé den, majd

kul tu rá lis-gyülekezeti prog ra mon és
ve cser nyén vesz nek részt. Áp ri lis
19-ére lel ké szük, Do náth Lász ló szer -
vez te az „er dé lyi na pot”, mely re a ko -
lozs vá ri pro tes táns teo ló gi án to -
vább ra is ok ta tó evan gé li kus lel kész
és a köl tő, mű for dí tó egy aránt öröm -
mel fo gad ta el a meg hí vást. 

Ká nyá di Sán dort dél után fel is
kö szön töt ték kö zel gő nyolc va na dik
szü le tés nap ja al kal má ból. Az anya -
or szág ban is rend kí vül nép sze rű al -
ko tó ön iró ni át sem nél kü lö ző hu -

mor ral, vers idé ze tek kel fű sze re zett
elő adás ban idéz te fel szí nes éle te né -
hány epi zód ját, és fo gal maz ta meg
irány adó gon do la ta it köl té szet ről,
anya nyelv ről és ma gyar ság ról. „A
ma gyar nem zet cél ja, hogy a csak
szá má ra ki vá lasz tott nyel vet to vább -
vi gye és gaz da gít sa. Ad dig ön ma ga,
amíg tag jai ma gyar nyel ven be szél -
nek, gon dol kod nak és mű ve lik ma -
gu kat” – han goz tat ta Ká nyá di Sán -
dor, aki a ki sebb sé gi lét tel kap cso lat -
ban szólt ar ról is, hogy a nyelv meg -
őr zé sé ben és ápo lá sá ban mi lyen
dön tő sze re pük van az is ten tisz te le -
tek nek, a szín ház nak és az író-ol va -
só  ta lál ko zók nak. Ugyan ak kor meg -
je gyez te, hogy ele ge van a „ha tá ron -
tú li ság” em le ge té sé ből, mert ez a ki -
fe je zés avítt és egy ben meg alá zó is.
„Én nem sze gény er dé lyi me ne kült
va gyok, ha nem dip lo ma ta” – mon -
dot ta a köl tő.

A szá mos el is me rés sel – kö zöt tük
Kos suth-díj jal, leg utóbb, idén már ci -
us 15-én pe dig a Ma gyar Köz tár sa sá -
gi Ér dem rend nagy ke reszt jé vel – ki -
tün te tett Ká nyá di Sán dor 1929. má -
jus 10-én szü le tett Nagy ga lamb fal ván
(Har gi ta me gye, Ro má nia). Mű ve i ből
a ven dég lá tó gyü le ke zet lel ki pász to -
ra is sze ret ne meg je len tet ni egy cso -
kor ra va lót, me to dis ta lel kész kol lé -
gá já val, Ivá nyi Gá bor ral kö zös ki -
adás ban.

g Ga Zsu

Or go na mu zsi ka,
evan gé li um és köl té szet

Er dé lyi nap Csil lag hegy–Bé kás me gye ren
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Kányádi Sándor: „Én nem szegény erdélyi menekült vagyok, hanem diplomata”
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Mi vel őt te kin tik az ír or szá gi ke resz -
tény egy ház meg ala pí tó já nak, sze mé -
lyét a mai na pig nagy tisz te let öve zi.
A hegy már ci us 17-én, ha lá lá nak év -
for du ló ján, Szent Pat rik-na pon za -
rán do kok tö me ge it vonz za.

Pat rik Wales ben szü le tett, ahon -
nan egy por tyá zó csa pat ma gá val
hoz ta Ír or szág ba – má sok kal együtt
– az ak kor kö rül be lül ti zen négy éves
fi út is. A tör té net sze rint az egyik ír
törzs fő nök, Milc hu rab szol gá ja lett,
aki a Sle mish észa ki ol da lán, a Braid-
völgy ben la kott. A fi ú nak a he gyen
kel lett őriz nie gaz dá ja nyá ját.

Hat év múl va si ke rült meg szök nie,
gall te rü let re és ha za ment, szer ze tes
lett. 432-ben beteljesítette ré gi vá gyát:

vissza tért Ír or szág ba fon tos misszi -
ói mun kát vé gez ve.

461-ben vagy 493-ban halt meg,
nem le het pon to san tud ni. A száj ha -
gyo mány úgy tart ja, hogy Észak-Ír -
or szág ban, Down pat rick ka ted rá li sá -
ban van el te met ve.

A nyol ca dik szá zad ra már ő volt
Ír or szág vé dő szent je. (A má sik ket -
tő Szent Bri gid és Szent Ko lum ba.)
Pat rik mi att lett Ír or szág, illetve az
írek jel ké pe a há rom le ve lű ló he re, a
sham rock is, Szent Patrik ugyan is
ez zel ma gya ráz ta a Szent há rom ság
tit kát. Ahogy a nö vény is egy, a
szá ra még is há rom fe lé ága zik há rom
le vél be, úgy az Atya, Fiú, Szent lé lek
is egy, még is há rom.

A Sle mish hegy
Szent Pat rik nak, Ír or szág vé dő szent jé nek he gye

A kel ták a Kr. e. 4. szá zad ban hó dí -
tot ták meg a Brit-szi ge te ket. Ha tá suk
má ig meg ma radt a kul tú rá ban és a
nyelv ben. Az ír vi dé ke ken jár va szá -
mos he lyen ta lál koz ha tunk a jel leg ze -
tes, min dig gaz da gon dí szí tett kel ta
ke resz tek kel. A raj tuk lát ha tó min ták
öt vö zik az ősi szim bó lu mo kat a ke -
resz tény ség jel ké pe i vel. A ke reszt a
hitet és a meg vál tást je len ti, míg a kör
a tel jes sé get. Szin te mind egyi ken

meg ta lál ha tók díszítő elemként az
úgy ne ve zett kel ta cso mók. A sok szor
sza bá lyos ha tos for má ba ren de zett
Szent há rom ság-cso mók jel ké pe zik
az égi tö ké le tes ség meg je le né sét a föl -
di szfé rá ban. A sok fé le nö vény- és ál -
lat áb rá zo lás mel lett na gyon sok szor
fel fe dez he tők bib li ai sze mé lyek és
tör té ne tek meg je le ní tett ké pei. Gyak -
ran áb rá zol tak egy ke resz ten több ese -
ményt is Jé zus éle té ből.

Kelta keresztek

Ha va la ki sze re ti a ki hí vá so kat, sem mi képp ne hagy ja ki
azt a kö tél hi dat, amely az anya szi ge tet egy szik lá val kö ti
össze. És mi ért éri meg a hu szon négy mé ter mély és ti zen -
nyolc mé ter szé les sza ka dék fe lett át kel ni a túl part ra? Hát
a lát vány mi att! Nem csak az óce án vi ze és a le nyű gö ző szik -

la fa lak bi lin cse lik le a te kin te tet, mind emel lett jó idő ben
re me kül lát ha tók Skó cia part jai is. De azt is te gyük őszin -
tén hoz zá, hogy ere de ti leg nem tu ris ta lát vá nyos ság nak épí -
tet ték ezt az át ke lő he lyet, ha nem hogy a la zac ha lá szok ki -
vet hes sék há ló i kat a min den na pi be te vő ért.

Car rick-A-Re de Ro pe Bridge

Ez a vi dék a vi lág örök ség ré sze, az
észak írek sze ré nyen csak a vi lág
nyol ca dik cso dá ja ként tart ják szá -
mon. A sé tá ló út nak ne ve zett kép -
ződ mény va ló já ban 62-65 mil lió
éves nek tar tott, hat szög ala kú ba zalt -
osz lo pok ból áll, ame lyek itt, az
észak ír vi dé ken lép cső sze rű en be le -
süllyed nek a ten ger be, hogy szem -
ben, Skó ci á nál ugyan így elő buk kan -
ja nak. Kör be néz ve lé leg zet el ál lí tó
táj tá rul a sze münk elé.

A „sé tá ló út” ke let ke zé sét nem is -
mer jük pon to san, ezért a hely ne vét
és ki ala ku lá sát – ter mé sze te sen – le -
gen dák „ma gya ráz zák”. Az egyik
sze rint két óri ás, az ír Finn Mac Cool
és a skót Ben an don ner ve tél ke dé sé -
nek ered mé nyét lát hat juk. Egy nap
az ír el ha tá roz ta, ki de rí ti, me lyi kük
az erő sebb, ezért a két szi get kö zé hi -
dat épí tett, hogy azon át kel ve meg -
vív has sa nak egy más sal. Azon ban
ami kor meg lát ta ha tal mas el len fe lét
kö ze led ni, úgy meg ijedt, hogy ha za -
sza ladt. Meg kér dez te a fe le sé gét,

mit te gyen. Az asszony azt mond ta
ne ki, fe küd jön a böl cső be – még gye -
rek ru hát is adott rá –, a töb bit majd
ő el in té zi. 

Ami kor meg ér ke zett a skót el -
len fél, az asszony a ház ba in vi tál ta őt,
meg kí nál ta te á val, és ar ra kér te, hogy

hal kan le gye nek, ne hogy fel éb red jen
a böl cső ben a kis gye rek. Ben an don -
ner el ször nyedt: ha ek ko ra a ki csi,
mek ko ra le het va jon az ap ja?! Azon -
nal ha za ro hant, még a hi dat is le rom -
bol ta ma ga mö gött, ne hogy ri vá li sa
utá na me hes sen.

Gi ant’s Ca u se way – az Óri ás sé tá ló út ja

Kré ta fe hér kö vek öve zik azt a part -
sza kaszt, amely 142–165 mil lió év vel
ez előtt ala kult ki a mai Port rush
vá ros ka kö ze lé ben. A mész kő szik lák -
ba bar lan go kat és alag uta kat vájt az
eró zió, s ezek ki vá ló ott hont nyúj ta -
nak a ten ge ri ma da rak nak, va la -
mint va dász te rü le tet a sóly mok nak.
Ha sze ren csé sek va gyunk, a part hoz
kö zel úszó del fi nek uszo nya it is lát -
hat juk!

The Whit e rocks
Beach

Északír varázs
b Ha egy kvíz já ték ban ar ra a kér dés re kel le ne fe lel ni ük a ver seny zők nek, hogy Ír or szág la kos sá gá nak több -

sé ge va jon ka to li kus-e, avagy pro tes táns, ak kor a vá lasz adók min den bi zonnyal az előb bi mel lett dön te -
né nek – he lye sen. Ha azon ban a kér dés Észak-Ír or szág ra vo nat koz na, va ló szí nű leg már ke ve seb ben vá -
lasz ta nák az utób bit. Pe dig a 2001. évi nép szám lá lá si ada tok alap ján az Ír-szi get hat észa ki-észak ke le ti me -
gyé jé ben a la kos ság 53,13-a tar to zik a pro tes táns egy há zak kö te lé ké be, 43,76 ka to li kusnak, 0,39 egyéb
val lást kö ve tő nek, 2,72 pe dig sem mi lyen val lás hoz nem tar to zó nak val lot ta ma gát. Ezen a mind össze 13 843
négy zet ki lo mé ter nyi te rü le ten, amely az Egye sült Ki rály ság hoz tar to zik, nem csak fon tos val lá si és kul tu -
rá lis em lék he lyek re lel he tünk, de a tá jat el néz ve meg ál la pít hat juk: ezt a vi dé ket is jó ked vé ben te rem tet -
te az Is ten! Áll jon itt mind eb ből né mi íze lí tő…

Boda Zsuzsa összeállítása
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„Jöj je tek, egye tek!” – szólt
hoz zá juk a Mes ter. Ez a kép
ott a Ti bé ri ás-ten ger nél a
Szent írás egyik leg egy sze -
rűbb, még is egyik leg drá ma -
ibb je le ne te (Jn 21,12).

Túl nagy csü tör tök éj sza -
ká ján, majd a fáj dal mas nagy -
pén te ki ese mé nye ken és túl
azon a bi zo nyos har mad na -
pon Jé zus étel lel kí nál ja ta nít -
vá nya it. Min den kü lö nö sebb
fel haj tás nél kül ki nyújt ja a
ke zét, és va cso ráz ni hív ja ta -
nít vá nya it.

Ta lán nem vé let len, hogy
ép pen Já nos evan gélis ta az, aki
fon tos nak tar tot ta meg örö kí -
te ni ezt a ta lál ko zást. Já nos, aki
egye dü li ként lát ta el vé rez ni a
Meg vál tót a Gol go tán, aki
együtt gyá szolt Má ri á val. Ké -
sőbb ő volt az, aki rá ér zett en -
nek az egy sze rű ta lál ko zás nak
a nagy sze rű sé gé re.

Jé zus e víz par ti meg je le -
né sé vel sok min dent hely re -
tett egy olyan idő pont ban,
ami kor min den vesz ni lát -
szott. A ko ra be li zsi dó tár sa -
da lom jog al kal ma zói vál ság -
ban ten gő dött. Mert mi más -
nak ne vez nénk azt, ami kor
nem csak egy ár tat lan em ber,
ha nem ma ga az Is ten szen ved

két köz tör vé nyes bű nö ző kö -
zött a ke reszt fán? Kor mány -
vál ság ba sod ró dott Je ru zsá -
lem: a fő pa pok, He ró des és a
ró mai hely tar tó kö zöt ti „po li -
ti kai Ber mu da-há rom szög -
ben” min den ki nek si ke rült
meg men te ni sa ját po zí ci ó ját,
csak ép pen az Is ten Fi át ta szí -
tot ták a süllyesz tő be. Az er -
köl csi vál ság csúcs pont ja pe -
dig az volt, ami kor az a ta nít -
vány, aki hosszú hó na po kon
ke resz tül együtt ván do rolt,
dol go zott, ta ní tott és gyó gyí -
tott a Ná zá re ti vel, a sze re tet
je lé vel jut tat ja ka to nák ke zé -
re mes te rét.

A ta nít vá nyok a vál ság kö -
ze pet te, meg fá rad tan, sá padt
arc cal tér tek vissza ha lász há -
ló ik hoz, oda, ahol az el hí vás
előtt él ték min den nap ja i kat. És
Jé zus eb ben a krí zis ben nyújt -
ja át a sült ha lat a fi a tal em be -
rek nek. Nem vil lá mo kat szó -
ró te kin tet tel, dics fénnyel, har -
so nák kal, hat lo vas hin tó val
ér ke zik, ha nem egy sze rű en
le ül a part ra, és va cso ráz ni hív -
ja őket.

Jé zus min dig tud ta, hogy
ki nek mi kor mi re van szük sé -
ge: ételt és éle tet kí nál a ta nít -
vá nyok nak. Ételt és éle tet,

mert tud ja, hogy föl di lé tünk -
höz nél kü löz he tet len a táp lá -
lék, üd vös sé günk höz pe dig a
fel tá ma dás.

Né hány év ti zed del ké sőbb
ugyan eb ben a bi ro da lom ban
vé res ke zű ural ko dók ke nyér
és élet he lyett ke nye ret és cir -
kuszt kí nál tak. (Gyak ran ép -
pen Krisz tus-kö ve tők ha lá lá -
val  te remt ve meg ez utób -
bit.) És az óta is – ki sebb-na -
gyobb vál sá gok kö ze pet te –
gyak ran nyúl nak föl di ha tal -
mak a ke nyér és cir kusz po li -
ti ká já hoz.

Mi ma gunk is fé lünk. Ta lán
ret teg ve fo gad juk mun ka he -
lyün kön az újabb lét szám -
csök ken tés hí rét, fél ve hall gat -
juk a rá dió leg fris sebb hí re it.
Hús vét után azon ban át kell
ér té kel nünk sa ját ma gunk
„vál ság po li ti ká ját”. Szám ta lan
krí zis, mo rá lis, gaz da sá gi és
kor mány vál ság kö ze pet te mi
nem te he tünk mást, mint
hogy pró bál juk meg hal la ni a
Fel tá ma dott hí vá sát: „Jöj je tek,
egye tek!” Hin nünk kell, hogy ő
a leg na gyobb prob lé mák kö ze -
pet te ma is kí nál ben nün ket:
ke nyér rel – és min de nek előtt
örök élet tel.

g – Je n – 

Vál ság ke ze lés – hús vét után

Misszi ói nap
a Dé li Egy ház ke rü let ben

Kon do ros, 2009. má jus 23., szom bat
• 9.00: Tér ze ne az iskola sport csar noka mel lett le vő par ko ló -

nál – a me ző be ré nyi (I. ke rü le ti) evan gé li kus réz fú vós kör
• 9.30: Gyü le ke zés, ének ta nu lás, kö szön tők a temp lom ban –

a he lyi ének kar, Tus ka Ti bor há zi gaz da lel kész, Gáncs Pé ter
püs pök

• 10.00: Evan gé li zá ció: „Egye ne sed je tek fel…!” (Lk 21,28) – Sze -
ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész

• 10.45: Elő adás: Esé lyek a „Ma gyar lel ki ál la pot 2008” tük ré -
ben – prof. dr. Kopp Má ria or vos, pszi cho ló gus, a Sem mel -
weis Egye tem – MTA Men tá lis Egész ség tu do má nyok Tár -
sult Ku ta tó cso port ve ze tő je. Mo de rá tor: Len gyel An na

• 11.45: A ke rü le ti dí jak át adá sa
• 12.30: Ebéd a sport csar nok ban
• 13.45: Al ter na tív prog ra mok az is ko lá ban: be szél ge tés Kopp

Má ri á val a dél előt ti elő adás ról; a Lu ther Ki adó könyv be mu -
ta tó ja; hu mor sa rok: Kö ves di Mik lós Gá bor hu mo ris ta
Az is ko lai szín pa don:

• 14.15: Ta len tu mok: a szar va si és az oros há zi evan gé li kus is -
ko lák be mu ta tó ja

• 14.45: Éne kes val lo más: Tolcs vay Lász ló ze ne szer ző vel, éne -
kes sel Len gyel An na ke rü le ti fel ügye lő be szél get

• 14.45: Ta len tu mok: a bé kés csa bai evan gé li kus kö zép is ko lá -
sok be mu ta tó ja

• 16.00: Úti ál dás: Ara di György ke rü le ti misszi ói lel kész
• 16.30: Film ve tí tés a to vább ma ra dók nak

Hely szín: Kon do ros, evan gé li kus temp lom (Hő sök út ja 24.) és
Pe tő fi Ist ván Ál ta lá nos Is ko la, Di ák ott hon és Alap fo kú Mű vé -
szet ok ta tá si In téz mény (Is ko la u. 2/6.)

Gyer mek fel ügye let ről és -prog ram ról egész nap gon dos ko dunk!
A Lu ther Ki adó egész nap je len lesz, ked vez mé nyes vá sár lá si
le he tő sé get nyújt az ér dek lő dők nek.

A misszi ói nap részt ve vői az egy ház ke rü let ven dé gei lesz nek
ebéd re.

A busszal ér ke ző cso por tok 50 szá za lé kos tá mo ga tást igé nyel -
het nek a ke rü let től má jus 15-ig.

A misszi ói nap offer tó ri u mát a te lek ge ren dá si misszi ói ott -
hon kap ja.

Kér jük, a je lent ke zé se ket má jus 15-ig írás ban ad ják le! Cím: Kon -
do ro si Evan gé li kus Egy ház köz ség, 5553 Kon do ros, Hő sök u. 24.;
tel./fax: 66/388-875 (hét köz nap 8.30–16.00), e-mail: kon do -
ros@lu the ran.hu.

Misszi ói nap
az Észa ki Egyház ke rü let ben

Nyír egy há za, 2009. má jus 23., szom bat
• 9.30: Gyü le ke zés, ének ta nu lás, ének lés
• 10.00: Igei kö szön tés, a tud ni va lók is mer te té se – Blat nicz -

ky Já nos Dá ni el ke rü le ti misszi ói lel kész
Ének – Zsar na i né Ur bán Nó ra, Zsar nai Krisz ti án

• 10.20: Ige hir de tés: „Egye ne sed je tek fel…!” (Lk 21,28) – Kecz -
kó Pál lel kész

• 10.50: Fő elő adás: Ki út a vál ság ból – dr. Fa bi ny Ta más püs pök
• 11.10: Fó rum be szél ge tés: „Ki út ke re sés” • A csa lád ban – Sü -

ve ges Ger gő mű sor ve ze tő • Az egy ház ban – dr. Ko vács Lász -
ló At ti la lel kész • A tár sa da lom ban – Dez ano ve Bar to lo meu,
az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat in téz mény ve ze tő je

• 11.30: A fó rum be szél ge tés foly ta tá sa há rom hely szí nen a há -
rom ve ze tő vel

• 13.00: Ebéd
• 14.00: A Fel ső ve ze ték ze ne kar kon cert je
• 14.30: A va nyar ci gyü le ke zet ro ma misszi ó já nak be mu tat ko zá sa
• 15.00: Úti ál dás – Sztan kó Gyön gyi es pe res

Hely szín: Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség (Lu ther tér 14.)
és Nyír egy há zi Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la (Lu ther u. 7.)

Kü lön sze re tet tel hív juk az egy ház me gyék fi a tal sá gát és a kis -
gyer me kes csa lá do kat is! Gyer mek meg őr zés ről és -prog ra mok -
ról az egész nap fo lya mán gon dos ko dunk!

A Lu ther Ki adó egész nap je len lesz, ked vez mé nyes vá sár -
lá si le he tő sé get nyújt az ér dek lő dők nek.

A nap per sely pén zét a va nyar ci gyü le ke zet ro ma misszi ó já -
nak tá mo ga tá sá ra for dít juk.

A misszi ói nap részt ve vői az egy ház ke rü let ven dé gei lesz nek
ebéd re.

Kér jük, a je lent ke zé se ket má jus 15-ig ad ják le! Cím: Szü gyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség, 2699 Szügy, Rá kó czi u. 55.; Blat nicz ky Já nos
Dá ni el ke rü le ti misszi ós lel kész, mo bil: 20/824-2856, e-mail:
szugy@lu the ran.hu, hon lap: http://szugy.lu the ran.hu/misszi o i nap

Misszi ói nap a Nyu ga ti
(Dunán tú li) Egy ház ke rü let ben

Veszp rém, 2009. má jus 23., szom bat
• 9.00: Gyü le ke zés, ének ta nu lás, kö szön tő – Ve rasz tó Já nos ke -

rü le ti misszi ói lel kész
• 9.30: Evan gé li zá ció: „Egye ne sed je tek fel…!” (Lk 21,28) – Isó Do -

rottya lel kész
• 10.00: Vál ság? Vált ság!: elő adás há rom té má ban • Vál ság ban

az em ber? – dr. Ko czisz ky Éva iro da lom tu dós • Vál ság ban a
tár sa da lom? – Cza kó Gá bor író • Vál ság ban az egy ház? – Itt -
zés Já nos püs pök

• 11.00: Szü net
• 11.30: Ke rek asz tal-be szél ge tés az elő adá sok ról: kér dé sek és

vá la szok
• 12.30: Ebéd a Pad ányi Bí ró Már ton Római Katolikus Gim ná -

zi um ban (Szeg le thy u. 6.)
• 14.00: „Csen des cso dák” – Hű vös völ gyi Il di kó szín mű vész mű -

so ra
• 15.00: Az orosz lá nyi evan gé li kus ének kar szol gá la ta
• 15.45: Áhí tat: „Kö ze lebb van hoz zánk az üd vös ség” (Róm 13,11–

14) – Itt zés Já nos püs pök

Hely szín: Veszp rém, Vá ro si Mű ve lő dé si Köz pont (Dó zsa Gy. u. 2.)

Gyer mek fel ügye let ről egész nap gon dos ko dunk!
A Lu ther Ki adó egész nap je len lesz, ked vez mé nyes vá sár lá si
le he tő sé get nyújt az ér dek lő dők nek.

A misszi ói nap részt ve vői az egy ház ke rü let ven dé gei lesz nek
ebéd re.

A misszi ói nap of fer tó ri u mát a veszp ré mi Él tes Má tyás Fo -
gya té ko sok Nap pa li In téz mé nye és Gon do zóhá za ja vá ra
szán juk.

Kér jük, a je lent ke zé se ket má jus 15-ig ad ják le! Cím: Veszp ré mi
Evan gé li kus Egy ház köz ség, 8200 Veszp rém, Kos suth L. u. 4.,
tel./fax: 88/421-618; e-mail: veszp rem@lu the ran.hu; Isó Zol tán
lel kész: 20/824-5898, Isó Do rottya lel kész: 20/824-5896; hon -
lap: http://veszp rem.lu the ran.hu

„Egye ne sed je tek fel…!” (Lk 21,28)

Krisz tus mond ja: Én va gyok a jó pász tor. Az én ju ha im
hall gat nak a han gom ra, és én is me rem őket, ők pe dig kö -
vet nek en gem. Én örök éle tet adok ne kik. (Jn 10,11.27–28)

Hús vét ün ne pe után a má so dik hé ten az Út mu ta tó reg ge -
li s he ti igéi a pász to rolt, ezért élő gyü le ke zet fő pász to rát,
az örök kön-örök ké élő Úr Jé zust ál lít ják elénk, aki jó pász -
tor ként a ha lál ból örök élet re ve zet. „Krisz tus meg halt min den ki ért, hogy akik él nek, ez után ne ma -
guk nak él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt.” (2Kor 5,15; LK) Dá vid pász tor-ki rá -
lya ma ga Is ten volt: „Az Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm.” (GyLK 683) Mi vel Jé zus egy lé nye -
gű Aty já val, ezért ki je lent het te: „Én va gyok a jó pász tor, én is me rem az enyé i met, …aho gyan az Atya
is mer en gem, …és én éle te met adom a ju ho kért. – És nem vesz nek el so ha, mert …sen ki sem ra gad -
hat ja ki őket az Atya ke zé ből” (Jn 10,14.15.28.29) Lu ther e val lo má sa a mi énk is le het: „Én a Krisz tus
ked ves bá rá nya va gyok. Ő meg ke re si el ve szett ju hocs ká ját. Vál lá ra vesz, s né kem csak en ged nem
kell, hogy hor doz zon.” En ged jük-e? De mi ként le het nek a zsi dó és a po gány akol ból va lók egy aránt
az ő ju ha i vá hús vét után? Az Ószö vet ség evan gé lis tá ja rég óta hir det te az Úr fél re is mert Szol gá já ról:
„Mind nyá jan té ve lyeg tünk, mint a ju hok… De az Úr őt súj tot ta mind nyá junk bű né ért.” (Ézs 53,6) Ezt
ő né mán tűr te, mint a juh, mi at tunk, he lyet tünk, éret tünk. Ezért ír hat ta az el ső ta nít vány az el ső ke -
resz té nyek nek: „Mert olya nok vol ta tok, mint a té vely gő ju hok, de most meg tér te tek lel ke tek pász to -
rá hoz és gond vi se lő jé hez.” (1Pt 2,25) Mó zes, en ge det len sé ge mi att, nem lép he tett az ígé ret föld jé re,
de ezt meg tud va má sik ve ze tőt kért Is ten től, „ve zes se ha za őket, hogy ne le gyen olyan az Úr kö zös -
sé ge, mint a pász tor nél kül va ló nyáj” (4Móz 27,17). S kéz rá té tel lel be ik tat hat ta tisz té be Jó zsu ét. Pál,
Krisz tus szol gá ja s az Is ten tit ka i nak sá fá ra így pász to rol: „…az evan gé li um ál tal én va gyok a ti atyá -
tok a Krisz tus Jé zus ban. Kér lek te hát ti te ket: le gye tek az én kö ve tő im.” (1Kor 4,15–16) A fő pász tor és
fő pap kö nyö rög éret tünk is, akik hi szünk őben ne: „Igaz sá gos Atyám… én meg is mer tet tem ve lük a
te ne ve det, …hogy az a sze re tet, amellyel en gem sze ret tél, ben nük le gyen, és én is őben nük.” (Jn 17,25.26)
En nek ér de ké ben ő „adott” a mi időnk ben is né me lye ket „pász to ro kul és ta ní tó kul, hogy fel ké szít se
a szen te ket a szol gá lat vég zé sé re, a Krisz tus tes té nek épí té sé re; hogy épül jön sze re tet ben” (Ef 4,11–12.16).
De em lé kez zünk a kez det re! Az Olaj fák he gyén ke reszt ha lá la előtt Jé zus elő re meg mond ta: „Mind -
nyá jan meg bot rán koz tok ben nem ezen az éj sza kán, mert meg van ír va: (lásd Zak 13,7) Meg ve rem a
pász tort, és el szé led nek a nyáj ju hai.” (Mt 26,31) Ám fel tá ma dá sa óta előt tünk jár, és kö vet het jük őt a
kes keny úton az Atya há zá ba! Nem csak Ta más nak mond ja jó pász to runk: „Én va gyok az út, az igaz -
ság és az élet; sen ki sem me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam.” (Jn 14,6) S mert „Jé zus a jó Pász tor, ve -
le me gyünk.”– „Ve zess az ös vé nyen, ma radj ve lünk, / Míg örök fé nyed be meg ér ke zünk!” (EÉ 401,1.5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
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Kedves Gyerekek!
b �Jö vő va sár nap, má jus el ső va sár nap ján az édes anyá kat kö szönt jük. A

mos ta ni Na pos ol da lon a rejt vé nyek is eh hez a je les nap hoz kap cso -
lód nak. A ró zsa szín szí vek ben bib li ai édes anyák ne ve it, a pi ro sak ban
a gyer me ke i két ta lál hat já tok. Ha meg ol dot tá tok a fel ada to kat, kös -
sé tek össze az egy más hoz tar to zó szí ve ket!

Á M L
U S E

Á U K A J É Ó
_ Z S _ _ ,  _ _ _ _B

Írd a megfelelő helyre a hiányzó
betűket!

Jé zus „jár mű ve”

Izraeli király volt

Egyiptomi uralkodó

Ábel testvére

Nóé „járműve”

Vámszedő volt

Jézusnak 12 volt belőle

Bartimeus is ez volt

R_B_K_
Írd be a hiányzó magánhangzókat!

_ _ | N A
Tükrözd!

Bort is tárolnak benne

… samaritánus

Jónás úti célja

„Bárkás”

Ő árulta el Jézust

… szamara

Jézus szülővárosa

Jákób egyik felesége

„Én va gyok a … pász tor”

Ádám fe le sé ge

Jó zsef test vé re i nek szá ma

Iz ra el el ső ki rá lya

Jé zus fel tá ma dá sá nak ün ne pe

Szerkesztette: Boda Zsuzsa



Evangélikus Élet 2009. április 26. f 9»presbiteri«

2008 jú li u sá ban lá tott nap vi lá got „a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ter ve zett stra té gi á já nak el ső vi ta -
anya ga”. En nek ele jén a szer zők kö -
zös gon dol ko dás ra és hoz zá szó lás ra
buz dí ta nak min den ol va sót. Ma ga a
do ku men tum – sze rin tem – nem
olyan nagy hord ere jű, de azt a tényt,
hogy egy há zunk ve ze tői el ér ke zett -
nek lát ják az időt ar ra, hogy a – nem
is na gyon tá vo li – jö vőn ket meg ter -
vez zük, úgy gon do lom, igen ko mo -
lyan kell ven nünk.

Szo ká som hoz hí ven – mi vel úgy
érez tem, hogy van mon da ni va lóm –
el ol vas va az anya got „tol lat ra gad tam”,
és ész re vé te le i met meg fo gal maz va el
is küld tem a meg fe le lő in ter ne tes
hon la pon ke resz tül. Meg le pet ve ta -
pasz tal tam, hogy az év vé gé ig mind -
össze hár man szól tunk hoz zá. Igaz,
hogy a do ku men tum nem ka pott kel -
lő nyil vá nos sá got: van olyan lel kész
test vé rem is, aki csak tő lem – la i kus -
tól – ér te sült ró la, de a hoz zá szó lá -
sok cse kély vol ta így is meg döb ben -
tő. Csak re mél ni tu dom, hogy a vé -
le mény nyil vá ní tás egyéb for mái na -
gyobb nép sze rű ség nek ör ven de nek.

Ez a do ku men tum szá mos al ka -
lom mal és több össze füg gés ben is
em lí ti a lu the rá nus iden ti tás tu dat
fo gal mát. Úgy ér zem azon ban, hogy
je len leg ez a fo ga lom nincs kel lő
tar ta lom mal meg tölt ve: több ször
vol tam ré sze se (bár in kább csak hall -
ga tó ja) ez zel kap cso la tos be szél ge té -
sek nek, és azt ta pasz tal tam, hogy baj -
ban va gyunk, ha meg kell fo gal maz -
nunk azt, hogy mit is ér tünk evan gé -
li kus iden ti tás tu daton.

Ezért most olyan együtt gon dol ko -
dás ra sze ret ném biz tat ni ol va só i mat,
amely nek so rán tar ta lom mal tölt -
het nénk meg ezt a fo gal mat. Én most
kí sér le tet te szek ar ra, hogy össze fog -
lal jam, szá mom ra mit je lent evan gé -
li kus nak len ni, és azt re mé lem, hogy
ezt majd má sok is meg te szik, mert –
meg győ ző dé sem, hogy – bár egyé -
nen ként el té rő az, hogy ki nek mit je -
lent, biz tos, hogy lé tez ni ük kell kö zös
vo ná sok nak is. Re mé lem, hogy ez zel
a stra té gia ké szí tő i nek mun ká ját is
meg könnyít het jük.

Az el ső ész re vé te lem az, hogy
evan gé li kus iden ti tás tu da tom és ma -
gyar iden ti tás tu da tom kö zött szá mos
pár hu za mot fe dez he tek fel: sok ha -
son ló ság van akö zött, hogy mit je lent
Ma gyar or szá gon evan gé li kus nak len -
ni, és akö zött, hogy mit je lent a vi lág -
ban ma gyar nak len ni. Fon tos itt Ma -
gyar or szág hang sú lyo zá sa, mert pél -
dá ul finn test vé re ink szá má ra nyil ván
mást kell, hogy je lent sen az evan gé -
li kus iden ti tás tu dat, mint ne künk,
mert ők nem szór vány ban él nek.

Pó sa La jos ír ta: „Ma gyar va gyok,
ma gyar. Ma gyar nak szü let tem. / Ma -
gyar nó tát da lolt a daj ka fe let tem. /
Ma gya rul ta ní tott imád koz ni anyám
/ És sze ret ni té ged, gyö nyö rű szép ha -
zám.”

Eh hez ha son ló an so kan el mond -
hat juk, hogy evan gé li ku sok va gyunk,
mert evan gé li kus nak szü let tünk.
Aho gyan nem mi dön töt tük el, hogy
ma gya rok le gyünk, fe le ke ze ti ho va -
tar to zá sun kat is leg több eset ben
má sok – több nyi re szü le ink, nagy -
szü le ink, ke reszt szü le ink – dön töt -
ték el he lyet tünk. Eb ből min den -
eset re kö vet ke zik az, hogy nem büsz -
kél ked he tünk ve le má sok ro vá sá ra,
de nem kell szé gyen kez nünk sem mi -
at ta. Vál lal nunk kell, mint ránk bí zott
drá ga kin cset, amely oly kor öröm for -
rá sa, más kor te her, de mind két eset -

ben fe le lős sé get ró ránk: a meg őr zés
és a to vább adás fe le lős sé gét.

Éle tem kü lön bö ző sza ka sza i ban
vál to zó je len tő sé get tu laj do ní tot tam
ma gyar sá gom nak is, és lu the rá nus
vol tom nak is. Most csak az utób bi val
fog lal ko zom. If jú sá gom ban – szü le -
im és lel ké sze im ne ve lé sé nek kö -
szön he tő en – na gyon fon tos volt
szá mom ra. Bát ran ve tet tem ma gam
„hit vi ták ba”, bár nem vol tam túl jó vi -
tat ko zó. Meg for dult a fe jem ben az is,
hogy lel kész le gyek. Ami kor pe dig egy
ka to li kus le ány iránt vi szon zott von -
zal mat érez tem, be zár tam a szí ve met.

Ké sőbb an nak a fon tos sá ga, hogy
lu the rá nus va gyok, meg ko pott, sőt
né ha úgy érez tem, hogy sem mit sem
je lent. Eb ben nagy ré sze volt an nak,
hogy éle tem olyan for du la tot vett,
amely nek so rán nem csak az egy -
ház tól, ha nem Is ten től is el tá vo lod -
tam. Az, hogy evan gé li kus vol tom is -
mét fon tos kez dett len ni a szá mom -
ra, szo ro san össze függ az zal, hogy új -
ra in ten zí veb ben kap cso lód tam be a
Lu the rá nia ének kar mun ká já ba, és a
kó rust ve ze tő kar na gyok ha tá sa alá
ke rül tem.

Ma gyar va gyok, ezért sze re tem
ezt a ha zát, ezt a né pet, haj lan dó va -
gyok ér te anya gi és nem anya gi ál do -
za to kat hoz ni. Evan gé li kus va gyok,
ezért sze re tem a temp lo mot, az egy -
há zat és a gyü le ke ze tet, és haj lan dó
va gyok ér te anya gi és nem anya gi ál -
do za to kat hoz ni. Csak pél da ként em -
lí tem, hogy az if jú ság tag ja i val több -
ször vet tünk részt a temp lom ta ka rí -
tá sá ban (épít ke zé sek ide jén), se géd -
kez tünk az or go na épí té se kor, szük -
ség ese tén per se lyez tünk, és mi újí -
tot tuk fel az aján dék ba ka pott temp -
lom pa do kat is.

Ma gyar va gyok, ezért sze re tem ezt
a nyel vet. Vi gyá zok rá, hogy amennyi -
re ké pes sé ge im től te lik, igé nye sen
hasz nál jam, gyer me ke i met is er re
ta ní tom. Fel ka pom a fe jem, bár hol
jár jak is a nagy vi lág ban, ha ma gyar
szót hal lok. El szo mo rít, ha azt lá tom,
hogy má sok nem be csü lik, vagy kül -
föld re sza kadt ha zánk fi ai nem tart -
ják fon tos nak to vább ad ni.

Szá mom ra az evan gé li ku sok „nyel -
ve” a lu the rá nus ko rál. Fel ka pom a fe -
jem, ha egy-egy ze ne mű ben meg szó -
lal egy-egy ko rál sor. Nyolc éves vol -
tam, ami kor elő ször hal lot tam Jo -
hann Se bas ti an Bach Já nos-pas si ó ját,
és el ső hal lás ra ma gam hoz kö ze li nek
érez tem, mert is mer tem a ko rál dal -
la mo kat: szü le im, hit tan ta ná ra im,
gyer mek-bib lia órát ve ze tő fi a ta lok
meg ta ní tot tak rá. El szo mo rít az,
hogy ma hát tér be szo rul. Bár – más
kér dé sek ben egy más sal gyak ran vi -
tat ko zó – egy ház ze né sze ink egyet ér -
te nek ab ban, hogy a lu the rá nus ének -
kincs leg ér té ke sebb da rab jai a ko rá -
lok, még sem kap nak ak ko ra fi gyel -
met, mint meg ér de mel nék.

Re for má tus test vé re ink éne kes -
köny ve az zal a száz öt ven zsol tár ral
kez dő dik, amely az ő leg drá gább ze -
nei kin csük. A mi éne kes köny vünk -
ben csak szét szór va ta lá lunk sze -
mel vé nye ket az elő de ink től ránk
ma radt gaz dag ko rálörök ség ből. Jó
len ne egy hely re össze gyűj te ni vagy
leg alább meg je löl ni őket, hogy min -
den evan gé li kus nak meg dob ban jon
a szí ve, ha hall ja vagy ének li őket!

Mi gye rek ko runk ban, hit tan órán,
kon fir má ci ói ok ta tás so rán, bib lia órán
rend sze re sen ta nul tuk a ko rá lo kat.
Most elő for dul, hogy ez tel je sen ki -
ma rad a hit ok ta tás ból, kon fir má ci ó -
ból és a bib lia órák prog ram já ból.

Kü lön bö ző ki ad vá nyok ban lát tam
olyan ja va solt „for ga tó köny ve ket”
(li tur gi á kat?), ame lye ket if jú sá gi al -

kal ma kon, áhí ta to kon le het hasz -
nál ni, és ame lyek ben egyet len ko rál
sincs! Ke zem be ke rült a 2008. évi
Szél ró zsa ta lál ko zó prog ram fü ze te,
amely ben elég ter je del mes ének -
gyűj te mény ta lál ha tó, de egyet len ko -
rált sem ta lál tam köz tük!

„Nyel vé ben él a nem zet”: mi lesz,
ha el fe lej ti a nyel vét?

Ma gyar va gyok, ezért ér dek lő -
döm a ma gyar ha gyo má nyok, a ma -
gyar mű vé szet iránt, ké pes sé ge im hez
mér ten ápo lom is őket. Evan gé li kus
va gyok, ezért ér dek lő döm a lu the rá -
nus ha gyo má nyok és mű vé szet iránt,
és ké pes sé ge im hez mér ten ápo lom is
őket. Az ál ta lam is mert lu the rá nus
ha gyo má nyok nak alap ve tő en két
for rá suk van: Lu ther és Bach.

Az én ese tem ben a ket tő szo ro san
össze fo nó dik. Ta nul tam a Kis ká tét,
Lu ther imád sá ga it, ta nul má nyoz -
tam a ki lenc ven öt té telt, ta nul tam
Lu ther ko rál ja it, de na gyon sok ele -
me a lu the ri teo ló gi á nak Bach ze ne -
mű ve i nek köz ve tí té sé vel és a Lu -
the rá nia kar na gyá nak in terp re tá lá sá -
ban ju tott el hoz zám (pél dá ul a Bu -
da pes ti Vo nó sok Ka ma ra ze ne kar
Bach kö ze lé ben cí mű so ro za ta ré vén
Kamp Sa la mon ve ze té sé vel).

Ma már a kon fir man du sok sok he -
lyen nem is hasz nál ják a Kis ká tét
(csak finn adap tá ci ó ját, amely ok ta -
tá si se géd let nek ki vá ló, de el tá vo lít az
ere de ti től), Lu ther ről is elég ke ve set
hal la nak, Bach és a ko rá lok pe dig szó -
ba sem ke rül nek.

Pe dig el gon dol kod ta tó a ze ne sze -
re pe az evan gé li kus iden ti tás tu dat ki -
ala ku lá sá ban és erő sí té sé ben. Gon -
dol junk Za lán fy Ala dár ra, aki Bach
ze né jé nek ha tá sá ra lett ka to li kus -
ból evan gé li kus sá, vagy a Lu the rá nia
kar na gya i ra, akik Bach ze né jé nek
meg szál lott jai, ha gyo mány te rem tők,
ha gyo mány őr zők és – min den két sé -
get ki zá ró an – lu the rá nu sok. De va -
jon mi lesz a mai fi a ta lok kal, akik el -
for dul nak et től a ha gyo mány tól? És
mi lyen ze ne ked vé ért? Nem ar ról van
szó, hogy a ko rá lon és Ba chon kí vül
min den ze nét el vet nék, de az igény -
te len, „el dob ha tó” – Ko csis Zol tánt
idéz ve: „hul la dék” – ze ne mél tat lan
az Úr is ten hez.

Ré gen az is ko lák ban ta ní tot ták a
vers írást, és a ze ne szer zést is éve kig
okí tot ták. Ma ezek a ké pes sé gek a
gén je ink ben van nak: min den ki tud
ver set ír ni és ze nét sze rez ni (nem csak
az egy ház ban). Be val lom, hogy fi a ta -
labb éve im ben ma gam is ír tam ver -
se ket, sőt ze nét is sze rez tem. Mű ve -
im nek az tán az lett a sor suk, hogy
édes anyám szé pen össze haj to gat ta a
fü zet la po kat, ame lye ken meg szü let -
tek, és gon do san el tet te az em lé kei
kö zé. Mél tó hely re ke rül tek. Ha
azon ban lel kész csa lád ba szü let tem
vol na, vagy más mó don a „tűz kö ze -
lé be” ke rül tem vol na, könnyen elő -
for dul ha tott vol na, hogy if jon ti zsen -
gé im he lyet kap tak vol na egy-egy al -
ter na tív éne kes könyv ben, és ta lán ma
már so kan éne kel nék is őket. De
va jon ezek nek a mű vek nek van va la -
mi lyen lu the rá nus jel le gük (azon kí -

vül, hogy „szer ző jük” evan gé li kus)?
A ha gyo mány ré szei lesz nek? Se gí te -
nek az iden ti tás tu dat meg szer zé sé -
ben és meg őr zé sé ben, mi köz ben a ko -
rá lo kat hát tér be szo rít ják? „Tör té nel -
mi” egy ház ha gyo má nyok nél kül –
fá ból vas ka ri ka.

Ma gyar va gyok, ezért fon tos nak
tar tom a nem ze ti ün ne pe ket. Na gyon
fáj, hogy nem be csül jük őket, és
mél tat la nul bá nunk ve lük. Evan gé li -
kus va gyok, ezért fon tos szá mom ra
a re for má ció ün ne pe. El szo mo rít,
hogy van olyan evan gé li kus is ko la,
ahol meg sem em lé kez nek ró la.

Vi tat ha tat lan, hogy az iden ti tás tu -
dat ki ala ku lá sá ban dön tő sze re pe
van az ok ta tás nak. A ma gyar iden ti -
tás tu dat ki ala kí tá sát so kan ki fe je -
zet ten ká ros nak tart ják: na ci o na liz -
mus tól tar ta nak, és vád ként elég ha -
mar a nya ká ba varr ják an nak, aki
szor gal maz za. Va jon mi a hely zet a
lu the rá nus iden ti tás tu dat ra ne ve -
lés sel? Et től is ódz kod nak is ko lá -
ink, fél nek tő le? Mi lesz, ha a ma gyar
iden ti tás tu da tot vég leg ki gyom lál ják
gyer me ke ink ből?

Vö rös mar ty így írt: „S a sírt, hol
nem zet sű lyed el, / Né pek ve szik kö -
rűl, / S az em ber mil li ó i nak / Sze mé -
ben gyász köny űl.”

Va jon ha utó da ink ból ki vész az
evan gé li kus iden ti tás tu dat, és is ko -
lá in kat is mét má sok ve szik kéz be,
temp lo ma ink ból hang ver seny ter -
met, szín há zat vagy rak tárt csi nál nak,
lesz, aki meg könnyez zen ben nün ket?
Csak re mél ni tud juk.

Vö rös mar ty így buz dít: „Légy hí ve
ren dü let le nűl / Ha zád nak, oh ma -
gyar…” Íz lés te len nek ta lál nám a ver -
set lu the rá nus vol tunk ra át fo gal maz -
ni, de úgy gon do lom, így is nyil ván va -
ló az, hogy mit sze ret nék mon da ni.

Ol va só im most eset leg azt gon -
dol ják, hogy egy öre ge dő em ber nosz -
tal gia írá sa i nak egyi két tart ják ke zük -
ben, amely ben „if jú sá gát sír ja vissza”.
Le het, hogy iga zuk van, de ak kor se -
gít se nek mai tar ta lom mal meg töl te ni
a lu the rá nus iden ti tás tu dat fo gal mát!
Ha fe le lős sé get érez nek az egy ház
iránt, ak kor te kint sék a kér dést élet be -
vá gó an fon tos nak! Nem aka rok ab ba
a hi bá ba es ni, hogy egy há zunk min den
prob lé má ját az iden ti tás tu dat hi á nyá -
ból ve zes sem le, de úgy ér zem, hogy
szá mos lét kér dés szo ros kap cso lat ban
áll ve le: az ál do zat vál la lás hi á nya, a fi -
nan szí ro zás prob lé mái, a passzi vi tás,
így pél dá ul az is, hogy a stra té gia kér -
dé se olyan ke vés ér dek lő dést vál tott ki.
Bát ran ál lít hat juk, hogy stra té gi a i -
lag fon tos kér dés ről van szó!

A stra té gi á val kezd tem, oda ka nya -
rod tam vissza. Ezt ír tam ró la a már
em lí tett hoz zá szó lá som ban: „Az el -
ké szült do ku men tum a cí mé vel el len -
tét ben – be val lot tan – nem stra té gia,
ha nem táv la ti cé lok meg ha tá ro zá sá -
ra tett kí sér let: má so dik fe je ze te le het -
ne egy olyan do ku men tum nak,
amely nek el ső fe je ze te még el sem ké -
szült »A vál ság ból va ló ki lá bo lás
ter ve« cím mel.” Úgy gon do lom, hogy
az iden ti tás tu dat erő sí té sé nek kér dé -
se min den kép pen he lyet fog lal hat na
az ál ta lam ja va solt el ső fe je zet ben. 

Van, aki azt mond ja, hogy a stra -
té gia csu pán ar ra lesz jó, hogy ala pot
szol gál tas son az egy re gyé reb ben
csor do gá ló egy há zi pén zek szét osz -
tá sá hoz: aki stra té gi á ban sze rep lő
cél ra kér pénzt, az könnyeb ben jut
hoz zá, mint az, aki nek cél ja nem sze -
re pel ben ne. Biz tos va gyok ben ne,
hogy az iden ti tás tu dat erő sí té se olyan
cél, amely fe lé ha lad va va ló ban az
egy ház ja vát szol gál juk. Ké rem, gon -
dol koz zunk ró la együtt, és te gyük
köz kinccsé, hogy mi re ju tot tunk!

Evan gé li kus stra té gia és iden ti tás tu dat A Budavá ri Evan gé li kus Egyházközség
idei hús vé ti fel ké szü lé se már a vi rág -
va sár nap előt ti pén te ken meg kez dő dött
egy öku me ni kus ke reszt út já rás sal,
amely a Hor váth-kert től a Ta bán ban lé -
vő ke resz tig tar tott, kö zö sen a krisz ti -
na vá ro si ka to li kus gyü le ke zet tel. Egy -
sze rű sí tett stá ci ó kon hang zot tak el az
oda il lő ige ol va sá sok, imád sá gok, me -
di tá ci ók, kö zös éne kek. Za jos vá ros -
rész ből in dult a két órás me net, és a
csend ben, a ke reszt alatt ért vé get.
Nagy örö münk re mind két gyü le ke zet -
ből sok fi a tal is részt vett raj ta.

A fi a ta lok szol gá la tá nak vi rág va sár -
nap es té jén új ból örül het tünk. A hu -
szon öt fő ből ál ló „pén te ki ifik” drá mai
pas sió já té kot ad tak elő. A nyi tó je le -
net a je ru zsá le mi be vo nu lás moz gal -
mas sá gá val kez dő dött. Át él het tük
azt, hogy a Jé zust ün nep lő tö meg
mi lyen gyor san vál toz hat át „Fe szítsd
meg”-et ki ál tó tö meg gé. Meg ra ga dó
volt az egész elő adás át élt sé ge, a fi a -
ta lok egy más ra fi gye lé se. En nek kö vet -
kez té ben gör dü lé ke nyen és ter mé sze -
te sen ha tott a játékuk. Kü lö nö sen
azért volt ez fon tos, mert a hall ga tó -
ság so ra i ban csa lád ta gok, is ko lai ba -
rá tok is ül tek. Fe lé jük érez ték misszi -
ói szol gá lat nak a pas si ót a fi a ta lok.

Nagy ban szí ne sí tet te az elő adást
Ben ce Im re lel ké szünk gi tár kí sé re te,
a gye re kek kel va ló együtt ének lé se és
az ál ta la 1997-ben írt „Ér ti tek, mit tet -
tem ve le tek?” cí mű ti zen két éne ke. Az
össze szo kott ifik szol gá la ti ked vét
ez a sze rep lés még job ban erő sí tet te.

Ugyan csak vi rág va sár nap kez dő -
dött el a már ha gyo mánnyá vált öt -
na pos nagy he ti evan gé li zá ció Ba li cza
Iván lel ké szünk szol gá la tá val, Öt
nap Jé zus sal cím mel. Té mái a kö vet -
ke zők vol tak: 1.: Med dig mész Jé zus -
sal?; 2.: Az éle ted Is ten temp lo ma
vagy a rab lók bar lang ja?; 3–4.:
Mennyit ér ne ked Jé zus?; 5.: Van-e
he lyed Jé zus asz ta lá nál? 

A nagy csü tör tö ki is ten tisz te le ten
már ha gyo mánnyá vált a láb mo sás li -
tur gi á ja. Ti zen két fér fi szim bo li zál -
ta a ti zen két ta nít ványt és két lel kész
Jé zus alá za tos szol gá lat ra in dí tó cse -
le ke de tét. Fe ren czi Ilo na gre go ri án
női kó ru sa tet te még fel eme lőb bé a
láb mo sás li tur gi á ját. 

A nagy pén te ki szer tar tás Krisz tus
min den nél ször nyűbb ha lá lát idéz te
em lé ke ze tünk be, és a ha lál tól va ló fé -
lel mün ket pró bál ta az ő vé dő kar ja -
i ba he lyez ni. Erőt len sé günk ben Jé zus
sza ba dí tá sát fe dez het jük fel hoz zá fo -
lya mod va. 

Hús vét haj na lán, öt óra kor, ami kor
még sö tét volt, össze gyü le kez tek a sö -
tét temp lo mot meg töl tő kü lön bö ző
ko rú gyü le ke ze ti ta gok és ér dek lő dők.
A fi a ta lok hús vé ti kó ru sa éne kel ve,
égő, nagy gyer tyá val vo nult be az ol -
tár hoz. A Fel tá ma dot tat je len tő fényt
osz tot ták szét min den ki nek az így
meg vi lá go so dó temp lom ban. A fel -
eme lő szer tar tás ke re té ben hat fel -
nőtt ke resz te lés és há rom kon fir má -
ció tör tént. Az úr va cso rá ban szin te
min den ki ré sze sült. Ezt kö zös „hús -
vé ti” reg ge li kö vet te, ame lyen az „új
ta gok” meg kap ták az em lék lap ju kat,
és is mer ked tek a gyü le ke zet tag ja i val. 

Az el múlt nagy hét ese mé nyei
meg erő sí tet ték a gyü le ke zet hi tét és
össze tar to zá sát. Az is mer te tett ki lenc
egymást követő nap iga zi ün ne pünk -
ké vált, ame lyet egész éven át ér de -
mes szí vünk ben hor doz ni.

Vé ge ze tül áll jon itt az „ifik” be fe -
je ző éne ke: „Hús vét ra vár az én szí -
vem, a nyi tott sír kell én ne kem. / Új
élet ígé re té ben erő sen re mény ke -
dem. / Hús vét ra vár az én szí vem, az
üres sír kell én ne kem, / Fel tá ma dás
és úju lás, bűn bo csá nat és új ál dás
ada tik ne künk. Ámen.”

La borczi Zol tán né
és Ur bán Já nos né

Ki lenc ün nep nap

g He ré nyi Ist ván
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11. (úrv.) D. dr. Harmati Béla; du. 6. (ifjúsági) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11.
Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia
Szeretetszolgálat) de. 9. Benkóczy Péter; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv.)
Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (vespera) Missura
Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.)
Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; du. 6. (úrv., Új találkozás ifjúsági
istentisztelet); Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Bátovszky Gábor;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky
János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Eszlényi Ákos;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú;
XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri
János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék
u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Pilisvörösvár (református templom) du. 2.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Feb ru ár 21-én töl töt te be a 95. élet -
évét, még is kor ta lan volt.

Itt ülök a szá mí tó gé pem előtt,
pró bá lom fel idéz ni azt a sok em lé ket,
mon da tok ba sű rí te ni azo kat a pil la -
na to kat, ame lyek hét éves is me ret sé -
günk alatt Pál ma né ni hez kö töt tek.
Köz ben új ra és új ra azon ka pom
ma gam, hogy kép ze let ben megint ott
ülök bu dai la ká sá nak nap pa li já ban.
Ab ban a bi zo nyos zöld fo tel ben,
amely ben – sok szor be le sem mer -
tem gon dol ni – hány és hány olyan
író, köl tő, ze ne szer ző ücsör gött, akik
ne kem csak az is ko lai tan köny vek ből
vol tak is me rő sek…

Min den lá to ga tá som kor más és
más ku pac de di kált és re cen ze á lás -
ra vá ró könyv és al bum so ra ko zott az
asz ta lon, mellettük ki ál lí tás-meg -
nyi tó ra, könyv be mu ta tó ra és egyéb
kul tu rá lis ren dez vény re szó ló meg -
hí vók. Pál ma né ni pe dig öröm mel és
csil lo gó szem mel mu tat ta őket, néz -
zem, mi lyen re mek do log ról fog ír -
ni a kö zel jö vő ben!

Mert va ló já ban ez volt ő. Az utób -
bi évek ben több fé le fi zi kai gyen ge ség -
gel és be teg ség gel küz dött, de egy pil -
la nat alatt el fe led ke zett ró luk, ha
va la mi kul tu rá lis ér ték ke rült a ke zé -
be. Éle te volt, hogy új ság író ként – a
Ma gyar Rá dió bel ső, majd a Ma gyar
Nem zet és szá mos he ti lap (kö zöt tük
há rom egy há zi új ság) kül ső mun ka -
tár sa ként – ér té ket köz ve tít sen. Kü -
lön le ges ér zé ke volt ah hoz, hogy a
sok tal mi kö ze pet te ész re ve gye a
va ló dit. És kü lön le ges bá tor ság volt
ben ne, hogy a leg ne he zebb évek -
ben is ke reszt tel a nya ká ban hív jon
meg a „vö rös Cse pe len” ál ta la szer -
ve zett sza bad egye tem re olyan elő -
adó kat, aki ket ab ban az idő ben mel -
lőz ni il lett. De Pál ma né ni – ahogy
ma nap ság mon da nánk – ezt is „be -
vál lal ta”. Mint ahogy nem félt a tech -
ni ka ha la dá sá val sem lé pést tar ta ni.

„Te, drá gám” – hí vott fel egy nap
a szer kesz tő ség ben –, dik tá lom ne -
ked a mo bil szá mo mat.” Né hány hó -
nap pal ké sőbb, ka rá csony más nap já -
nak dél után ján volt vég re né hány sza -
bad órá ja, ami kor uno ka öccse el me -

he tett hoz zá, és meg mu tat hat ta ne -
ki, ho gyan ír ja és for máz za meg a cik -
ke it a szá mí tó gé pen. (Ez kö rül be lül
hat év vel ez előtt le he tett, ami kor
Pál ma né ni már a 90. élet évé hez

kö ze lí tett!) Ami kor át fa xol ta el ső,
kom pu ter ből ki nyom ta tott cik két,
el né zést kért, hogy nem e-mail ben
küld te, de – mint mond ta – annyi
ide je már nem volt azon a bi zo nyos
dél utá non, hogy még azt is meg ta nul -
ja… Di gi tá lis fény ké pe ző gé pet is ké -
szült vá sá rol ni, hi szen a szer kesz tő -
sé gek job ban ked ve lik az ilye ne ken
ké szült ké pe ket, mint a ha gyo má nyos
fo tó kat…

Pál ma né ni sze mé lyes va rá zsá val
min den kit el bű völt, aki vel ta lál ko zott.
Más fél éve en gem kért meg, hogy kí -
sér jem őt el a Zi chy-ki ál lí tás saj tó tá -
jé koz ta tó já ra. Ked ves stí lu sá val nem -
csak a ta xi so főrt vet te le a lá bá ról, de
jó volt lát ni, ahogy a kü lön bö ző saj -
tó or gá nu mok tól jött új ság írók is
egy más után ölel ték meg, fel idéz ve
akár a tíz-, húsz éves vagy még ré geb -
bi kö zös em lé ke ket. Mert ő nyo -
mott ha gyott az em be rek ben. 

Nap pa li já nak és dol go zó szo bá já -
nak fa lai, szek ré nyei és pol cai iga zi
kin cse ket rej tet tek. Sok eset ben sa -
ját kéz jeggyel el lá tott kin cse ket: Le -
hár Fe renc vagy Bar tók Bé lá né de di -
kált fo tó ja, Sza bó Lő rinc gyors író ce -
ru zá ja, Kosz to lá nyi De zső bög ré je,
Kis fa lu di Stróbl Zsig mond vagy Bú -

za Bar na kis plasz ti kái – nem is le het
mind fel so rol ni, hány ba rát ság tár gyi
em lé ke volt ná la lát ha tó. Ő pe dig
nagy sze re tet tel me sélt ró luk, csak -
úgy, mint mos ta ni ba rá ta i ról. Sa ját
csa lád ja nem volt, ám az em ber
még is azt ta pasz tal hat ta, na gyon so -
kan ve szik őt kö rül; meg lá to ga tá sá -
hoz idő pon tot kel lett kér ni! Cik kei
meg je le né se után sok eset ben vi -
dék ről is fel hív ták őt, hogy is me ret -
le nül is meg kö szön jék írá sát.

Schel ken Pál ma sok te kin tet ben
pél dát adott: aho gyan sze ret te az
em be re ket, a ha zá ját, és aho gyan
hi té ben mind vé gig ki tar tott. A pest -
er zsé be ti evan gé li kus gyü le ke zet,
amely nek egy kor édes ap ja is volt
fel ügye lő je, majd a De ák Té ri Evan -
gé li kus Le ány gim ná zi um, aho vá az -
előtt édes any ja is járt, fon tos ala po -
kat adott. De szá má ra az öku me niz -
mus sem üres szó lam volt csu pán,
ha nem min den nap ja i nak fon tos ré -
sze – Pál ma né ni a ti ha nyi apát ság Te -
tő té ri es té i nek törzs kö zön sé gé hez
tar to zott.

Tud ta, hogy egy szer ne ki is ha za
kell men nie, az iga zi ha zá ba. Nem félt
tő le, ha nem sok-sok éve tu da to san
ké szült rá. Dol ga it ren dez te, ér té ke -
i nek nagy ré szét még éle té ben kü lön -
bö ző mú ze u mok nak, le vél tá rak nak
aján lot ta. Mind ezt az zal a sze rény ség -
gel, amely rá annyi ra jel lem ző volt.
Nem sze ret te elő tér be tol ni ma gát,
nem sze ret te a fel haj tást, mint ahogy
nem vé let le nül vet te be le vég ren de -
le té be azt sem, hogy te me té sé ről
csak a szűk csa lá di kör tud jon. Eb ben
„ön ző” volt, de tud ta: a föl di bú csú
nem fon tos, mert oda át lesz egy
má sik jel ké pes zöld fo tel, ahol foly -
tat hat juk majd a be szél ge tést.

g Bo da Zsu zsa

Schel ken Pál ma 90. szü le tés nap ja
alkal má ból kö zölt írá sunk az Evan -
gé li kus Élet 2004. feb ru ár 22-ei szá -
má nak 5. ol da lán ol vas ha tó. In ter -
ne tes el ér he tő sé ge: www.lu the -
ran.hu/z/uj sa gok/eve let/ar chi -
vum/2004/8/51. – A szerk.

BÚ CSÚ Z UNK AZ E VAN G É LI  KUS É LET MUN K A TÁR SÁ TÓL

Schel ken Pál ma em lé ké re
1914–2009

b A rév fü lö pi Or dass La jos Evan -
gé li kus Ok ta tá si Köz pont fenn -
ál lá sá nak ti ze dik év for du ló já -
ról em lé kez tek meg áp ri lis 17-én,
pén te ken csa lá di as ün nep ség
ke re té ben a meg hí vást el fo ga -
dók, il let ve az in téz mény je len -
le gi és ko ráb bi dol go zói. A prog -
ram temp lo mi is ten tisz te let tel
kez dő dött. 

Jé zus misszi ói pa ran csa alap ján tar -
tott ige hir de té sé ben Itt zés Já nos el -
nök-püs pök hang sú lyoz ta, hogy az
in téz mény név adó ja egész éle té ben
Krisz tus ra te kin tett. Ezért nem bír -
tak ve le el len sé gei, és ki ál lá sát ezért
nem ér tet ték meg kor tár sai. Itt zés Já -
nos azt kér te, hogy az ok ta tá si köz -
pont ban fo lyó mun ka – az intézmény
név adó já hoz hí ven – min dig is Krisz -
tus ra te kin tő le gyen. 

Az ün nep ség a köz pont nagy ter -
mé ben foly ta tó dott, ahol el ső ként
Ha fen scher Ká roly in téz mény ve ze tő
kö szön töt te a meg je len te ket, majd
Mik lós Ta más tar tott elő adást. A pol-
gár mes ter ré gi ké pes la po kon mu tat -
ta be az épü let előd jét, a hí res Ba la -
ton gyön gyét, amely száz ti zen há rom
év vel ez előtt fo ga dó nak épült a Ba -
la ton-part rév fa lu já ban. A há zat
1928-ban vet te meg az Evan gé li kus
Ta ní tók Or szá gos Egye sü le te – üdül -
te té si cél ra. Az ál la mo sí tás idő sza ká -
ban a he lyi ta ná rok egy sze rű en be vo -
nul tak di ák ja ik kal a gaz dát lan épü let -
be, és kezd ték meg ben ne az 1952/53-
as a tan évet.

Azt már Ri czin ger Jó zsef, a kár pót -
lás idő sza ká ban Rév fü lö pön szol -

gált lel kész mond ta el la punk nak,
hogy a rend szer vál to zás idő sza ká ban
pol gár mes te ri hi va tal cél já ra akar ták
hasz no sí ta ni a fa lu köz pont ban ál ló
há zat és a tel ket. A kész terv vé kris -
tá lyo so dott el kép ze lé s azon ban –
dr. Nagy Gyu la püs pök le ve le nyo -
mán – vissza von ták, így egy há zunk
vissza kap hat ta a tel ket, ame lyen az -
után a ba jor tar to má nyi egy ház tá -
mo ga tá sá val épül he tett fel az utóbb
Or dass La jos ról el ne ve zett Evan gé -
li kus Ok ta tá si Köz pont. 

Ok ta tá si in téz mény ről lé vén szó
ter mé sze tes, hogy a szü le tés na pi ün -
nep sé gen is el hang zot tak to váb bi
elő adá sok. Az evan gé li kus egy ház és
az ok ta tás ügy cím mel dr. Ker tész
Bo tond tör té nész fog lal ta össze e
szol gá la ti ág tör té ne tét a Kis ká té tól
egé szen a nép fő is ko lá ig, ki egé szít ve
a fó ti kán tor kép ző ben fo lyó ál do za -
tos ok ta tó mun ka fe je ze te i vel. Ebéd
után dr. Bö röcz Eni kő evan gé li kus lel -

kész, egy ház tör té nész Or dass La jos
és az evan gé li kus ok ta tás ügy cím mel
tar tott elő adást, mely ben az egy ko -
ri püs pök élet út ját vá zol ta kis di ák ko -
rá tól egy ház ve ze tői hi va ta lá ig. Az ün -
ne pi prog ra mot an nak a dr. Bo le ratz -
ky Ló ránd nak a sze mé lyes em lé ke zé -
se zár ta, aki a már tír püs pö köt a múlt
szá zad negy ve nes éve i től kezd ve kö -
zel ről is mer het te.

Egy in téz mény tör té ne té ben tíz év
va ló já ban nem nagy idő. Bár a szü -
le tés na pot csak ma rok nyi gyü le ke zet
ün ne pel te, a lé nyeg, hogy ven dé gek
és dol go zók mi nél több ször ad has sa -
nak – telt ház zal – há lát Is ten nek a
Ba la ton-part e cso dá la tos lé te sít -
mé nyé ért.

g Me nyes Gyu la

Ju bi lá ló ok ta tá si köz pont

„Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret ni”
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let sze re tet tel hív és vár min den kit a 2. or szá gos Fé bé-nap ra má jus 16-
án a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus gyü le ke zet be (1122 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.). Prog ram:
• 10.00: Is ten tisz te let úr va cso rá val – dr. Fa bi ny Ta más püs pök
• 11.15: Elő adás: Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret ni az egy ház ban – dr. Bács kai Ká roly lel kész
• 12.00: Ebéd szü net (a gyü le ke zet he lyi sé ge i ben sze rény ven dég lá tás)
• 13.30: Elő adás: Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret ni a misszi ó ban – Sze ve ré nyi Já nos misszi ói lel kész
• 14.15: Elő adás: Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret ni a ne ve lés ben – dr. Kor zensz ky Ri chárd per jel
• 15.00: Ká vé szü net
• 15.45: Elő adás: Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret ni a csa lád ban – Kiss Lász ló, a szé kes fe hér vá ri gyü le ke -

zet fel ügye lő je és Kiss né Ká rász Ró zsa, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let má sod fel ügye lő je
• 16.30: Zá ró áhí tat: Veper di Zol tán Fé bé-lel kész
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Ol dal né zet – ol dal né zet ből
Elő re bo csá tom, hogy gyü le ke ze ti fel ügye lő ként rend sze re sen ol va som egy -
há zunk he ti lap ját. Öröm mel te szem ezt, kü lö nö sen ak kor, ha gyü le ke ze tün -
ket érin tő cik ket, hír adást ta lá lok az Evan gé li kus Élet ha sáb ja in.

Most azon ban, be val lom, meg döb ben tem. Mert az egy he te ifj. Ká posz -
ta La jos tol lá ból meg je lent, ProCh rist 2009 – ol dal né zet ből cí mű cikk azt su -
gall ja, hogy a solt vad ker ti evan gé li kus ság a sa ját ön ál ló út ját jár ja, és kép te -
len nyit ni az új tí pu sú misszi ói al kal mak fe lé.

Ér tem a cikk szán dé kát: ön kri ti kát gya ko rol ni, meg moz gat ni az ál ló vi zet
és hul lá mo kat ka var ni, hogy le gyen egy há zunk ban, gyü le ke ze te ink ben
meg úju lás, le gye nek új, misszi ói jel le gű al kal mak, és ezen szán dék kal tel jes
mér ték ben egyet ér tek, tá mo ga tom, ezért dol go zunk. A kér dé ses cik kel kap -
cso lat ban azon ban még is fenn tar tá sa im van nak, mert vagy té ve dé se ken, vagy
tu da tos va lót lan sá go kon ala pul. 

Mi, solt vad ker ti evan gé li ku sok ugyan is a 2009-es ProCh rist ren dez vény -
so ro za ton je len vol tunk! Is me re te im sze rint az evan gé li kus egy ház is a tör -
té nel mi fe le ke ze tek so rá ba tar to zik, ezért nem tu dok mit kez de ni a szer ző
ezen mon da tá val: „Ám a »tör té nel mi egy há zak« (mi cso da fel leng zős jel ző ez
a csök ke nő mér té kű temp lom lá to ga tás tük ré ben!) vagy ezért, vagy azért, de
nem tar tot tak igényt er re a szol gá lat ra.”

A cikk író ja kán tor ként szol gál gyü le ke ze tünk ben, és na gyon jól tud ja, hogy
lel ké szünk há rom va sár na pon ke resz tül hir det te az ese ményt, ame lyet ki -
pla ká tol tunk, és ame lyen hí ve in ken kí vül a gyü le ke zet volt és je len le gi lel -
ké sze, va la mint szer ve zett for má ban gyü le ke ze tünk két ének ka ra is részt vett,
szol gált. Ne kem ez, el len tét ben a le ír tak kal, elég ak tív rész vé tel re utal. Is mét
mon dom: ér tem a cikk szán dé kát, azon ban vé le mé nyem sze rint az Evan gé -
li kus Élet nem bul vár lap, amely meg je len tet va la mi szen zá ci ót, mind egy, hogy
van-e igaz ság alap ja, vagy sem, és leg fel jebb a kö vet ke ző szám ban el né zést
kér, ha té ve dett. Sem mi lyen cél nem szen te sít he ti az esz közt. A fi gye lem fel -
kel tés, vagy mond jam így: szen zá ció haj há szás ol tá rán so ha sem ál doz hat juk
fel az igaz sá got. 

Fel té te le zem, a cikk író ját jó szán dék ve zet te, meg döb ben te ni, sok kol ni
akart, hogy hí ve ink, egy há zunk éb red jen, ke res sen új uta kat az evan gé li um
hir de té sé re. Sa ját gyü le ke ze té ben azon ban, amely nek ő ma ga kül dött kö szö -
nő le ve let a ProCh ris ten nyúj tott szol gá la tért (ezek sze rint még is ott vol tunk?),
saj nos meg bot rán ko zást szí tott.

To váb bá pon tat la nok a cikk vé gén sze rep lő szám ada tok is, hi szen Is ten -
nek há la csak a mi gyü le ke ze tünk ben két száz fe lett van az evan gé li kus hit -
ta nos-ifis gyer me kek szá ma, és eh hez jön nek még a na gyobb gyer mek lét -
szá mú ka to li kus fe le ke zet, to váb bá a re for má tus gyü le ke zet hit ta no sai. 

Őszin tén kí vá nom, hogy a to váb bi ak ban sok jó cik ket ol vas has sunk a szer -
ző től, de ke resz tény hit test vé ri sze re tet tel ké rem, hogy a fi gye lem kel tés mel -
lett ma rad jon a té nyek nél. 

g Pécz ka Fe renc (Solt vad kert)

Az már igaz: egy-két he lyen le he tett vol na pon to sab ban fo gal maz nom. Mert
a „tör té nel mi egy ház” ki fe je zé sen nem (csu pán) a pa pot és nem az elöl já -
ró sá got ér tem, ha nem – ahogy teo ló gi a i lag meg fo gal maz zák – a Krisz tus -
ban hí vők kö zös sé gét. Az vi szont tény, hogy ezek ből a kö zös sé gek ből vaj mi
ke vés tag volt kí ván csi – akár a solt vad ker ti evan gé li kus ének kar szol gá la -
tá ra. És ez nem az ének kart és a gyü le ke zet ve ze tő sé gét mi nő sí ti. Vagy va -
la hol még is?

Min den kép pen el gon dol kod ta tók az ada tok és a mód sze rek: ahogy év ről
év re va la mi ért csök ken a temp lom ba já rók, a bib li ai mű velt ség gel és a kö zös -
sé gi tu dat tal ren del ke zők lét szá ma és tár sa dal mi ará nya. A né me tek már rá -
jöt tek az el len sze ré re, és va la mennyi re ha té ko nyab bak. Szen ved nek ve le ele -
get, de ta lán job ban megy ne kik va la mi ért.

Ezen kí vánt vol na (rész ben) se gí te ni a vad ker ti ProCh rist és a hoz zá kap -
cso ló dó, ní vós és mód szer ta ni lag ha tá sos in ter ak tív bib li a ki ál lí tás. Er re kel -
lett vol na be csá bí ta ni még több „út ke re ső em bert”. No meg szer ve zet ten el hoz -
ni azt a több száz hit ta nost. 

A ren dez vény so ro zat kez de té re össze ál lí tot tuk és ki ké pez tük a ki ál lí tá son
órát tar tó mo de rá tor gár dát. Ki fi zet te a mű ve lő dé si ház a köl csön zé si, a szál -
lí tá si és a li cenc dí jat. Ki rak tuk a kis aján dé ko kat. És vár tunk.

Erős vár a mi Is te nünk!
g Ifj. Ká posz ta La jos

Nem ré gi ben lett hi va ta los a Fa ce book
ma gyar ke ze lő fe lü le te, így ha ma ro -
san a leg na gyobb „ha zai” ol da lak
kö zé ka pasz ko dik fel az ame ri kai
web ol dal. A ma gyar nyel vű fel hasz -
ná lók szá mát csak be csül ni le het, je -
len leg olyan száz-két száz ezer kö rü -
li re te szik rész vé te lün ket a mint egy
két száz mil li ós fel hasz ná ló tá bor ban.
Így bár nem ze ti szin ten messze el ma -
rad a pi ac ve ze tő IWIW-től, a gya ra -
po dá si mu ta tó a Fa ce book ese tén
még me re de ken emel ke dik.

A Fa ce book ko ránt sem csú fol ha -
tó in ter ne tes te le fon könyv nek, aho -
gyan né ha fent em lí tett ma gyar ri vá -
li sá val te szik, rá adá sul min dig ak kor
vál toz tat nak raj ta, ami kor az in ter ne -
tes kö zeg már új faj ta kö zös sé gi szol -
gál ta tá so kat igé nyel.

Je len leg a Fa ce book fő né ze te egy -
faj ta idő vo nal, amely re az is me rő sök
ál tal vég zett te vé keny sé ge ket fű zik fel,
ezek pe dig igen sok fé lék le het nek. Fő
vo nu lat ként stá tus üze net ben tá jé -
koz tat hat juk is me rő se in ket ar ról,
hogy mit gon do lunk, csi ná lunk vagy
lá tunk ép pen. De ugyan úgy szá mos
kül ső web ol da lon jár va dönt he tünk
úgy, hogy meg osz tás ra ér de mes nek
tart juk az adott he lyet, és ilyen kor pár
kat tin tás sal a sa ját üze net fo lya munk
ré szé vé vá lik az adott ér de kes ség.

A tör té né se ket ked venc nek le het
je löl ni, és a hoz zá szó lá sok le he tő sé -
gét hasz nál va min den egyes elem ön -
ál ló cse ve gő tér ként is mű kö dik. Ez
utób bi a my Lu ther-fel hasz ná lók nak
már is me rős le het, a ta valy ja nu ár ban
in dult evan gé li kus kö zös sé gi ol dal
ennyi ben meg is előz te a ko rát, bár

már ab ban az idő ben is le he tett sej -
te ni a kö zös sé gi ol da lak ilyen jel le gű
irány vál tá sát. A Fa ce book mind ezt
tö ké le tes tech ni kai ki vi te le zés sel te -
szi rend kí vül könnyen hasz nál ha tó -
vá, így emel ve olyan ma gas ra a lé cet,
hogy ke vés kon ku ren se lesz ké pes
meg ug ra ni.

A rend szer azon ban nem csak ak -
ti vi tás kö ve tés ből áll, ha nem szá mos
kö zös sé gi te vé keny ség re is le het
hasz nál ni. Prog ram szer ve ző esz köz -
ként is ki vá ló: is me rő se in ket könnyű
tá jé koz tat ni ese mé nyek ről, sőt ők
rög tön be is je löl he tik, hogy részt fog -
nak-e ven ni raj ta, vagy sem.

E so rok író ja hi va ta los volt a rovat
leg utób bi cikk ében be mu ta tott Pre -
zi.com el ső szü le tés nap já ra. A ren -
dez vény re a Fa ce boo kon le he tett je -
lent kez ni, a be já rat nál az on nan ki -
nyom ta tott lis tá val el len őriz ték a
be lé pő ket. Sen ki nek nem oko zott
gon dot, hogy egy in for ma ti kai cég
bu li já ra csak olya nok lép het tek be,
akik nek volt Fa ce book-azo no sí tó -
juk, eb ben a kö zeg ben ugyan is ez már
ma gá tól ér te tő dő nek szá mít.

Las san az is kö te le ző lesz, hogy
egy szol gál ta tást fej lesz tő cég az al -
kal ma zá sá ból ké szít sen a kö zös sé gi
ol dal ba épü lő vál to za tot is. Bár ki bár -
mi lyen jó öt let tel elő áll hat, a fel hasz -

ná lók ma guk tól nem fog nak oda
áram la ni, sőt a kö te le ző re giszt rá ció
ál ta lá ban igen ko moly vissza tar tó
erő, ami kor a leg több in ter ne te ző
már szám ta lan ol da lon ka pott tag -
sá got. Ön ál ló Fa ce book-al kal ma -
zás ként azon ban a ta gok egy kat tin -
tás sal bir tok ba ve he tik az adott szol -
gál ta tást, rá adá sul ha azt úgy ké szí -
tet ték elő, hogy a fel hasz ná ló üze net -
ér te sí tést is küld het, ak kor az is me -
rő sök is ér te sül nek ar ról, hogy egy
ba rát juk be üze mel te ma gá nál azt a
szol gál ta tást.

Ta valy in dult út já ra a Fa ce book
Con nect, amely ré vén már kül ső
ol da lak is hasz nál hat ják fel hasz ná ló -
ik azo no sí tá sá ra és be lép te té sé re a
Fa ce book rend sze rét. Ezek az al -
kal ma zá sok szin tén vissza tud nak
üzen ni a Fa ce book fe lü le té re, így
nem csak a fel hasz ná lók áram lá sa
le het sza bad a kü lön bö ző site-ok kö -
zött, ha nem az in for má ci ó ké is. Ha
a fej lesz tők nek nem áll ren del ke zé -
sük re több tíz mil li ós rek lám ke ret, így
le het a leg gyor sab ban és leg ha té ko -
nyab ban gya ra pí ta ni fel hasz ná ló ik
szá mát.

Fej lő dé sét te kint ve a Fa ce boo kot
leg in kább szu per exp ressz hez ha son -
lít hat juk. A kér dés, hogy a lo ka li zá -
ció be kö vet kez té vel a ma gyar „sze -
mély vo na tok” mennyi ben lesz nek
ve tély tár sai. Az IWIW-ről nem so ká -
ra biz to san hal lunk a most be ve ze -
ten dő al kal ma zá sok kap csán, a kér -
dés, hogy va jon ennyi elég lesz-e. A
Fa ce book kal min den eset re ér de mes
meg is mer ked ni…

g Nagy Ben ce

Fa ce book be szél ni ma gyar
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A hó nap köny ve ak ció – április

Asztali beszélgetések 1.
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez -
mé nye sen! Az evan gé li kus köny ves bolt -
ban tör té nő vá sár lás vagy köz vet le nül a
Lu ther Ki adó tól va ló meg ren de lés ese tén
az adott hónapban 30-os ked vez mény -
ben ré sze sül. Eredeti ára: 1750 forint.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Poppé Bé la 1909. áp ri lis 19-én szü le -
tett Tállyán, Zemp lén vár me gyé -
ben. Csa lá di kö rül mé nye i ről nem
ma rad tak fel jegy zé sek. Az eg ri Ál la -
mi Do bó Ist ván Re ál gim ná zi um ban
vé gez te a kö zép is ko lát, 1929. jú ni us
ha vá ban tett érett sé gi vizs gát. 

Egye te mi ta nul má nya it a Sor -
bonne-on, a stras bour gi, a gren ob -
le-i, a fi ren zei és a Páz mány Pé ter
Tu do mány egye te men vé gez te. Dip -
lo má ját az utób bin ve het te át 1940
szep tem be ré ben mint olasz–fran cia
sza kos nyelv ta nár és mű vé szet tör té -
nész. En nek bir to ká ban ka pott óra -
adó ta ná ri ál lást a Fa so ri Evan gé li -
kus Gim ná zi um ban. Szé les kö rű is -
me re te it ez év től ad hat ta át nö ven -
dé ke i nek. Ki vá ló an be szél te és ok -
tat ta az olasz és a fran cia nyel vet, de
a spa nyolban és a por tu gálban is já -
ra tos volt.

Óra adó ta ná ri ki ne ve zé sé vel egy
idő ben in ter ná tu si fel ügye lő ta ná ri
meg bí zást is ka pott. Az olasz nyelv
je len tős óra szám ban va ló ok ta tá sa
ép pen fa so ri pá lyá já nak kez de té vel
esett egy be. Az 1940/41-es tan év ben
öt ven egy nö ven dé ke volt. A hi va ta -
los tan ren di órá kon kí vül, mint az
olasz tan fo lyam ve ze tő je, a nyelv tár -
sal gá si for má  ban tör té nő ok ta tá sát is
vál lal ta. Az óra ren di és a rend kí vü -
li nyelv ok ta tást a gim ná zi um tan me -
ne ti elő írá sa i nak meg fe le lő en egé szen
az 1945/46-os tan évig foly tat ta, ami -
kor is az V. hu mán osz tály ban va la -
mennyi nö ven dék az olasz nyel vet vá -
lasz tot ta, de a töb bi, fel sőbb osz tá ly
ta nu lói is je len tős szám ban ta nul ták
az olaszt. Emel lett raj zot és mű vé -
szet tör té ne tet ok ta tott.

Poppé Bé lát 1943-ban ren des ta -
nár rá ne vez ték ki. Szé les kö rű iro dal -

mi jár tas sá gát bi zo nyít ja, hogy szék -
fog la ló já nak té má já ul Pas co li (1855–
1912) olasz köl tő élet mű vét vá lasz tot -
ta. Az 1944/45-ös tan év ben osz tály -
fő nö ki te en dői mel lett az If jú sá gi és
Se gí tő Egye sü le ti Könyv tár őré vé és
ér te kez le ti jegy ző vé vá lasz tot ták. Az
olasz nyelv, va la mint a rajz és a mű -
vé szet tör té net ta ní tá sa mel lett a
fran cia nyel vet rend kí vü li tárgy ként
ok tat ta.

A reá vo nat ko zó év köny vi ada tok
a to váb bi ak ban nem is mer tek, mert
is ko lánk 1952-ig ter je dő mű kö dé sé -
ről több év köny vet már nem ad tak ki.
Mi, Poppé ta nár úr egy ko ri di ák jai
tisz te let re mél tó, nagy mű velt sé gű,
ta nít vá nya it jó in du lat tal pár to ló és
sze re tő, ha tá ro zott em bert is mer tünk
meg ben ne, aki nek ta ní tó, in tő, el iga -
zí tó sza vai ma is ben nünk él nek.
Nagy ra be csül tük szé les kö rű mű velt -
sé gét és em be ri kva li tá sa it.

Poppé az olasz és a fran cia nyelv,
va la mint a mű vé szet tör té net ok ta tá -
sá nak meg szűn té vel csu pán raj zot ta -
ní tott, de hogy ta ná ri ál lá sát meg tart -
has sa, bio ló giataná ri dip lo mát szer -
zett a ter mé szet tu do má nyi ka ron –
ha son ló an Pes kó Zol tán or go na mű -
vész ének ta ná runk hoz –, és a to váb -
bi ak ban ezt a tár gyat ta ní tot ta ne -

künk. Ezek a bio ló gia órák igen em -
lé ke ze te sek ma rad tak szá munk ra,
hi szen az óra nagy ré szé ben el ső sor -
ban mű vé szet tör té net ről esett szó.
Igye ke zett be lénk plán tál ni klasszi -
kus mű velt sé gé nek szé les kö rű is me -
re te it. S hogy ez gya kor la ti va ló ság is
le gyen, rend sze res mú ze u mi lá to ga -
tá so kat szer ve zett, meg is mer tet ve
és meg sze ret tet ve ve lünk Ma gyar or -
szág és a vi lág kép ző mű vész nagy ja -
i nak re mek al ko tá sa it. Egyik tár -
sunk vissza em lé ke zé sé ben ír ja: „A Fa -
sort el hagy va, har minc év múl tá val
be lép ve a Szent Pé ter-ba zi li ká ba job -
ban tud tam, hol és mi lát ha tó, mint
az ide gen ve ze tő.” 

A ta nár úr ma gá nyo san élt. La ká -
sa né hány ut cá nyi ra volt csak az is -
ko lánk tól. Név nap ján fo ga dott ben -
nün ket. Ki fe jez het tük jó kí ván sá ga in -
kat. Le gény éle tét, azt hi szem, mi, ta -
nít vá nyai tet tük me le geb bé, és ezért
há lá ját is érez tük. Ami kor 1952-ben
kény sze rű vá lás ra ke rült sor, a hű vös -
völ gyi Ba lázs ven dég lő zöld asz ta la
mel lett bú csú zott el tő lünk könnye -
sen, út ra va lót ad va egy meg ha tó
vers ben, mely ben mind a hu szon ha -
tunk nak egy-egy vers sza kot szen telt.
És mi is bú csúz tunk Poppé ta nár úr -
tól és ve le sze re tett is ko lánk tól, be -
csült ta ná ra ink tól, akik egye te mi
szin ten ok tat tak, és nem hir det ték, de
gya ko rol ták a he lyes pe da gó gi át, a
sze re tet ve zé rel te to le ran ci át. 

Poppé Béla éle té nek hat va na dik
évé ben hunyt el 1969-ben. Szü le té sé -
nek szá za dik év for du ló ján a far kas -
ré ti te me tő ben sír já nál fe jet hajt va
irán ta ér zett há lánk és em lé ke ző
sze re te tünk je le ként ko szo rút he -
lyez tünk el. 

g Dr. So koray Bé la

Száz éve szü le tett
Poppé Bé la fa so ri ta nár

A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár ja ked ves
vá sár ló it a XVI. bu da pes ti nem zet kö zi
könyv fesz ti vá lon!
Idő pont: áp ri lis 23–26.
Hely szín: Bu da pest II. ker., Mil le ná ris,
Jövő Há za, föld szint 47. stand.
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Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány sze re tet tel hív ja az ér dek lő -
dő ket kö vet ke ző dis pu tá já ra. Meg hí vott be szél ge tő part ne rek: Sch we i tzer Jó -
zsef nyu gal ma zott or szá gos fő rab bi, Ker tész Im re No bel-dí jas író, Jut ta Ha -
us mann, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem pro fesszo ra. Té ma: Az Ausch -
witz utá ni kor. Idő pont: má jus 5., kedd 18 óra. Hely szín: Pi linsz ky Já nos iro -
dal mi ká vé ház, Bu da pest V., Vá ci ut ca 33. A ren dez vény in gye nes, ado má -
nyo kat szí ve sen fo ga dunk.

Va sár nap
Ke res sé tek Is ten or szá gát, és rá adá sul ezek is meg adat nak nek tek. Lk 12,31 (Péld
21,21; Jn 10,11–16/27–30/; 1Pt 2,21b–25; Zsolt 23) Ne héz en nek a ké rés nek –
ke res sé tek Is ten or szá gát – ele get ten nünk, mert em be rek va gyunk, hol ott
ez az egye dül he lyes és le het sé ges út. Ami kor ugyan is Is ten or szá gát és az ő
igaz sá gát ke res sük, fi gyel münk nem ön ma gunk ra irá nyul, ha nem az Úr ra és
má sok ra. Az Atya di cső sé gét hir det ve és a töb bi ek fe lé szol gál va pe dig szin -
te ész re vét len meg ada tik – nem az, ami re vá gyunk, ha nem mind az, ami re va -
ló ban szük sé günk van ah hoz, hogy tel jes és bol dog éle tünk le gyen. Ki nek egy
társ, ki nek egy új mun ka hely, ki nek a tes ti-lel ki gyó gyu lás.

Hét fő
Bár csak áll ha ta to san jár hat nék uta don, meg tart ván ren del ke zé se i det! Zsolt
119,5 (Mt 12,50; 4Móz 27,/12–14/15–23; Kol 3,1–4) Nem könnyű áll ha ta to -
san, ki tar tó an Is ten út ján jár ni. Sa ját erőnk és el ha tá ro zá sunk ke vés eh hez,
de Krisz tu sért az Atya nap ról nap ra meg ad ja nem csak az er re va ló kész sé -
get, de az eh hez szük sé ges erőt is.

Kedd
Fel ka rol ta szol gá ját, Iz rá elt, hogy meg em lé kez zék ir gal má ról. Lk 1,54 (2Móz
4,31b; 1Kor 4,9–16; Kol 3,5–11) Is ten gon dos ko dott vá lasz tott né pé ről, so ha
nem hagy ta őt ma gá ra, még ha ő ezt úgy gon dol ta is. Ma sem fe led ke zik el
kö ve tő i ről, mert nagy az ő hű sé ge, sze re te te és ir gal ma. So ha nem for dul el
egyi künk től sem. Ha fi gye lünk rá, és en ged jük, ő szól hoz zánk, ve zet ben -
nün ket, se gít és ol tal maz min ket.

Szer da
Az is Is ten aján dé ka, hogy az em ber eszik, iszik, és jól él fá rad sá gos mun ká -
já ból. Préd 3,13 (Ap Csel 14,17; Jn 17,20–26; Kol 3,12–17) Né ha szin te el vi sel -
he tet le nül fá rasz tó a min den na pi mun ka. A mun ka nél kü li ek – a vél he tő en
po zi tí vabb ki csen gés vé gett a mun ka ügyi köz pon tok ban ma már ál lás ke re -
ső ként sze rep lők –, akik nek a szá ma a jól is mert okok mi att vi lág szer te egy -
re nő, még is ab ban re mény ked nek, hogy egy szer ők is új ra dol goz hat nak. Nem -
csak az anya gi ak hi á nya mi att, ha nem azért is, mert az em ber nek szük sé ge
van ar ra, hogy olyan al ko tó te vé keny sé get vé gez zen, ame lyet sze ret, és amely -
ről úgy ér zi, hogy ér té ke és ér tel me van. Krisz tu sért hi he tünk és hin nünk is
kell ab ban, hogy Is ten gon dot vi sel ránk. Ő, az egyet len va ló di „vál ság ke ze -
lő” nem fe led ke zik el ró lunk, ha nem ki nek-ki nek se gít ab ban, hogy tisz tes -
sé ges esz kö zök kel gon dos kod has son meg él he té sé ről.

Csü tör tök
Egy gyer mek szü le tik ne künk, fiú ada tik ne künk. Az ura lom az ő vál lán lesz.
Ézs 9,5 (Fil 2,9–10; Ef 4,/8–10/11–16;Kol 3,18–4,1) Nem csak ka rá csony nap -
ján han goz hat az „is te ni em lé kez te tő”: em ber ként, gyer mek ként szü le tett meg
Is ten fia a bet le he mi já szol ban. Min den ben ha son la tos lett hoz zánk, ki vé -
ve a bűnt. A Meg vál tó vi lág ra jö ve te le az Úr aka ra ta volt. Is ten ter vé nek ré -
szét ké pez te a ne ki min dig és min den ben – egé szen a ha lá lig – en ge del mes
Jé zus ke resz ten va ló szen ve dé se is, hogy ál ta la el hor doz tas sa nak a bű ne ink,
és bé kes sé günk le gyen Is ten nel. Krisz tus ha lá la ezért nem ve re ség, ha nem
győ ze lem. Az ura lom e mi att az ál do zat mi att az ő vál lán van, és ak kor is az
ő vál lán lesz, ami kor di a dal ma san tér vissza íté let re.

Pén tek
Ezen a he lyen bé kes sé get adok! – így szól a Se re gek Ura. Hag 2,9 (Lk 19,45–
46; Mt 26,30–35; Kol 4,2–6) Örök re em lé ke ze tes ma rad szá mom ra az Olofs -
son Pla cid ben cés szer ze tes sel foly ta tott be szél ge tés. Az idős atya egy kor a
gu lá got is meg jár ta, még sem ve szí tet te el a hi tét. Négy élet sza bályt fo gal ma -
zott meg. Mind ezek se gí tet tek ne ki ab ban, hogy él ni akar jon és él ni tud jon,
és a ke se rű ség nem vett la ko zást a szí vé ben. Az el ső két sza bály így hang -
zik: a szen ve dést nem sza bad dra ma ti zál ni, mert at tól min dig gyen gébb lesz
az em ber; az élet ben az ap ró örö möt kell ke res ni. Zú go ló dunk a sor sunk mi -
att? Bé két len ség van ben nünk? Ne ma rad junk meg eb ben a hely zet ben! Mer -
jünk bé kes sé get kér ni az Úr tól Krisz tus ne vé ben! Ahogy Is ten meg ad ta azt
olyan szél ső sé ges kö rül mé nyek közt, mint ami lyen a mun ka tá bor volt, úgy
meg te szi most, a mi éle tünk ben, csa lád ban, mun ka he lyen, is ko lá ban, be teg -
ágyon is. Mert Urunk a bé kes ség Is te ne. Igye kez zünk mi is az ő bé kes sé gé -
nek kö ve tei len ni a vi lág ban. 

Szom bat
Meg szé gye nül nek mind, akik el hagy nak té ged, az Urat, a fo lyó víz for rá sát. Jer
17,13 (Zsid 3,12; Jn 14,1–6; Kol 4,7–18) Meg té ré sem után, „az el ső sze re tet ide -
jén” tűz be men tem vol na Is ten ügyé ért. Az tán idő vel a hi tem „meg ko pott”,
az Úr ral va ló kap cso la tom el erőt le ne dett. Ha ez ki fe lé, a kör nye ze tem fe lé
ta lán nem lát szott is, de én tud tam: el tá vo lod tam Atyám tól. Nyíl tan ugyan
so ha nem ta gad tam meg őt, de va ló já ban nem akar tam tud ni ró la, kap cso -
lat ba ke rül ni ve le, nem vol tam kí ván csi ar ra, mi az aka ra ta. Ő még sem mon -
dott le ró lam, csak „hát rébb lé pett”, és a sza bad aka ra to mat tisz te let ben tart -
va en ged te, hogy a sa ját fe jem után men jek. A kö vet kez mény? Bű nök, lel -
ki is me ret-fur da lás, ma gány, seb zett ség, el ve szett ség és re mény te len ség. Lé -
lek ben össze tör ve már csu pán egyet len le he tő sé gem ma radt: vissza tér ni hoz -
zá, ve le és ál ta la új éle tet kez de ni és szol gál ni, amíg még meg te he tem, amíg
még tart a ke gye lem ide je.

g Gaz dag Zsu zsan na

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.00 / Du na Tv
Meny asszo nyok
(gö rög film drá ma, 2004)
(128')
Hét száz gyö nyö rű fi a tal le ány
meny asszony ként in dul el
ha zá já ból, Gö rög or szág ból és
Tö rök or szág ból ha jó val
Ame ri ká ba, hogy meg ta lál ja
pár ját. Ők az úgy ne ve zett
„pos tán ren delt fe le sé gek”. A
hát tér ben a hú szas évek Kis-
Ázsi á ja, ahol dúl a gö rög–tö -
rök há bo rú, s nyo má ban a
ret ten tő sze gény ség…

HÉTFŐ

11.35 / TV2
Üvöl tő sze lek (ame ri kai ze nés
film, 2003) (101')
12.05 / Bar tók rá dió
Az Óbu dai Da nu bia Ze ne kar
és a Mu zsi kás együt tes hang -
ver se nye
14.05 / Kos suth rá dió
Ka ba ré klub Sze ged ről
20.50 / PAX
Vá mos Mik lós be szél get (73')
Es ter há zy Pé terrel
21.00 / Du na Tv
Hit val lók és ügy nö kök
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (106')
21.00 / m2
Is me ret len sze ret te im
(ka na dai élet raj zi drá ma,
2005) (88')
23.05 / Du na Tv
Blo kád (fe ke te-fe hér orosz
doku men tum film, 2006) (52')

KEDD

9.00 / PAX
Csa lá di ma ga zin (20')
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
10.35 / Du na II. Au to nó mia
Is ten ke zé ben (26')
12.05 / Bar tók rá dió
Al földy-Bo russ Csil la
or go na hang ver se nye
13.15 / RTL Klub
Ro bin és Ma ri an
(ame ri kai ro man ti kus
kaland film, 1976) (106')
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Elek Ba lázs bí ró
21.35 / Film mú ze um
Esz ki mó asszony fá zik
(ma gyar film drá ma, 1983)
(117')
23.05 / m1
Az utó kor íté le te
Var nus Xa vér mű so ra

SZERDA

7.10 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve -
ken (ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A sár eg re si re for má tus
templom
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.40 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film so -
ro zat, 2003) (31')
Sie na
18.30 / PAX
A zsi dók meg a bi cik lis ták
(ma gyar do ku men tum film,
1994) (78')
21.00 / Du na Tv
Lo la (spa nyol élet raj zi film,
2007) (117')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 26-ától május 3-áig

CSÜTÖRTÖK

7.10 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
13.25 / HBO
Pas sió – Jé zus szen ve dé se
(an gol film so ro zat, 2008) (83')
1. rész
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. So ka dik ér zék: az
egyen súly ér zé ke lé se
17.00 / PAX
Raffay Sán dor
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (36')
18.35 / PAX
A Pro mi se együt tes kon cert je
(kon cert film) (78')
19.35 / Bar tók rá dió
Az Észt Fil har mó nia Ka ma -
ra kó ru sa és a Tal lin ni Ka ma -
ra ze ne kar hang ver se nye Avo
Pärt mű ve i ből
Ber li ni mi se
Te De um

PÉNTEK

9.00 / PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett – Nincs más név
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
13.24 / Kos suth rá dió
Egy ren de ző nap ló já ból –
A Bib lia
Bo zó Lász ló be szél ge tő tár sa:
Men sá ros Lász ló és Sin ko vits
Im re
14.00 / Du na Tv
Hattyú dal
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 1963) (96')
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: a Bach fi úk
20.05 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós
szó ra koz ta tó já ték) (50')
21.00 / Du na Tv
Az an gol be teg
(ame ri kai ro man ti kus
dráma, 1996) (156')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Mit üzen nek a csil la gok?
13.05 / Bar tók rá dió
A Je nu fa vo nós né gyes
hangver se nye
14.05 / m2
Épí tett szép sé gek –
Nyír egy há za (25')
17.00 / m1
Rad nó ti száz éve (50')
Mun ka szol gá lat, Bor
18.15 / PAX
A zsol tá ros és a zsol dos
(szín há zi fel vé tel) (38')
19.55 / Du na Tv
A nagy rá dió há bo rú (né met
do ku men tum film, 2008) (53')
20.15 / m1
Arany ág (jó té kony sá gi gá la -
mű sor) (180')
22.40 / Du na Tv
No o ra
(irá ni film drá ma, 2003) (84')

VASÁRNAP

9.40 / m1
Egy há zi nap tár
10.20 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
12.35 / m1
A mag za ti élet tit kai
(fran cia is me ret ter jesz tő film -
so ro zat, 2005) (43')
Mit érez egy mag zat?
14.20 / m2
Bib lia és iro da lom (26')
21.00 / Du na Tv
Par ti Nagy La jos – Mo li è re:
Tar tuffe (ma gyar szín há zi
felvé tel) (111')
21.05 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te. Bi -
ber: Mis sa Ch ris ti re sur gen tis
00.10 / m1
Hang erő (kon cert film) (51')
Ze nél a Kis pál és a Borz
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HÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Nyug dí jas óvó nő gyer mek vagy fel -
nőtt fel ügye le tét vál lal ja. 1/213-8572.

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

HA LÁ LO ZÁS
Ez úton ér te sí tünk min den kit,
hogy a Gond vi se lés Ura Szép De -
zsőt (1926–2009) ma gá hoz szó lí -
tot ta. Áp ri lis 29-én 14 óra kor a kő -
sze gi te me tő ká pol ná já ban, majd
a csa lá di sír nál em lé ke zünk rá, és
bú csúz tat juk az e vi lá gi élet ből.

Szép Ág nes

Az Ara rát te rem tés vé del mi mun ka -
cso port ál tal meg hir de tett pla kát pá -
lyá zat ha tár ide je mó do sult. Be ér ke -
zé si ha tár idő: má jus 15. To váb bi in -
for má ci ók: ararat.lu the ran.hu.


