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„Az egy há zak ra is hat a vál ság, és az egy há zak is
szen ved nek at tól a ki hí vás tól, hogy ép pen ak kor
van a leg na gyobb szük ség szo ci á lis se gít ség nyúj -
tá suk ra, ami kor ők ma guk is ne héz gaz da sá gi-
pénz ügyi hely zet be ke rül tek.”

Lokális létbizonytalanság f 5. oldal

Formálódó cigánymisszió f 3. oldal
Rendőri-egyházi megállapodás f 4. oldal
Látogatás – új látással f 7. oldal
Cantate vasárnapja f 8–9. oldal
Akarsz-e meggyógyulni? f 11. oldal
Munkálkodó szeretet Kertvárosban f 13. oldal

„Er dély ben is van nak temp lom ban
fel ol va sá sok, de ott min dig ké rem,
hogy ne tap sol ja nak. Cso dá la tos ér -
zés Is ten há zá ban be szél ni, de még
cso dá la to sabb hall gat ni.”

Kányádi Sándor költőnél f 7. oldal

„Ki kell mon da nunk a meg bán tás szán dé ka nél -
kül, hogy mun ka tár si kö rünk leg több ször nem
azo nos a pres bi té ri um mal. (…) Saj nos nem
min den pres bi te rünk re jel lem ző a lel ke se dés,
az ál do zat vál la lás, a sze mé lyes el kö te le zett ség.”

Egyházépítés önkéntesekkel f 10. oldal

Mint egy tíz év vel ez előtt finn test vér -
gyü le ke ze tünk ven dé gei vol tunk.
Há zi gaz dánk meg szo kott „pa pi ci vil -
ben” tá voz ni ké szült. A vá ros egyik
kö zép is ko lá já ba tar tott, mi vel vé ge
volt a tan év nek, ál dást kellett mon -
da nia, mert egy év fo lyam vég leg tá -
vo zott. Ve le men tem. Az ün nep ség
nem tar tott so ká ig, be széd alig volt.
Lel kész há zi gaz dám is fej ből mon dott
igét, imát, igei gon do la tot. A di ák se -
reg és a ve lük le vő fel nőt tek sze rény
cso port ja alig fél  óra múl va ha za fe -
lé sé tált. Ez volt a bal la gás. Sem mi ci -
co ma, fel haj tás, csak egy sze rű és
tisz ta el kö szö nés va la mi től. Vá ro si is -
ko lá ban és lel ké szi ál dás sal. 

Pár év vel ké sőbb ugyan ott. Zsú folt
temp lom, az ol tá ron gyö nyö rű vi rág -
köl te mé nyek, több pa pos szol gá lat. A
temp lom két ol da lán az el ső öt-hat
pad ban hat van fi a tal tal pig fe hér ru -
há ban (al bá ban), ked ve sen, vi dá -
man, meg ha tott te kin tet tel, csend -
ben, majd éne ket zeng ve. Im po ná ló
volt a ha tal mas gyü le ke zet zen gő
éne ke, a fi a ta lok csen gő és tisz ta
hang ja. De a lé nye get tol má csunk
sut tog ta: ők most kon fir mál nak. Ma -
gya ráz ta, hogy ez meg moz gat ja az
egész csa lá dot, ro ko no kat, ba rá to kat. 

A temp lo mi han gu lat ott ho nos
volt. A kon fir man du sok nem za var -
ban le vő gyer me kek ként vi sel ked tek,
ha nem ked ves te kin te tű if jú höl -
gyek és fi a tal le gény kék vol tak.

Hi va ta los finn egy há zi sta tisz ti ká -
ból tud tam meg ké sőbb, hogy a meg -
ke resz telt fi a ta lok ab szo lút több sé ge
(ki lenc ven-ki lenc ven öt szá za lé ka)
ma gá tól ér tő dő en kon fir mál, ez ter -
mé sze tes, az élet hez tar to zik, mint a
ka rá csony, a hús vét vagy a pün kösd. 

Ha zánk ban min den for dít va tör té -
nik. Egy re ha tal ma sabb nép ün ne pély
a bal la gás. Még az elé ge det len ke dő
szak szer ve ze tek sem mer tek ek kor
sztráj kol ni. Bal lag már az óvo dás is
(hogy szo ci a li zá lód jon), kis- és na gy -
is ko lás, fő is ko lás és egye te mis ta. 

Ilyen kor a vi rág áru sok fél év re va -
ló be vé tel re tesz nek szert, és az ut ca -
sep rők nek is több dol guk akad ké -
sőbb. Egy kis vá ros ban min den ven -
dég lő fog lalt. Mé reg drá ga, pénz tár -
cát ki ürí tő aján dé kok, fonnya dás ra
ítélt vi rág csok rok, szte reo tip be szé -
dek a tö meg ér dek lő dés nél kü li zú gá -
sa köz ben, ün nep lő ru hák, me lan ko -
li kus gé pi ze ne (ta lán egy-egy ze ne -
is ko la ki vé tel, ha ép pen van bal la gás),
ren ge teg vil lo gó di gi tá lis fény ké pe ző -
gép, kü lön fé le mé re tű, hal kan ber re -
gő vi deo ka me ra, egy más nak üt kö ző
al kal mi ope ra tő rök, elé ge dett szü lői,
büsz ke nagy szü lői mo so lyok. A vi rág -
cso kor ha lom mö gött di ák ar cok, ta -
lán egy-két könny csepp itt vagy ott,
és az tán a gim na zis ták szá má ra az
érett sé gi. Jó volt ez a négy, hat vagy

ép pen nyolc esz ten dő az al ma ma ter
fa lai kö zött, és ez után csak a szép re
em lé ke zünk… Er re rá megy a nap, az
is ko la épü let ta ka rí tá sa pe dig két na -
pig tart. El bal la gott a vén di ák. Ahogy
és aho va si ke rül. Hol is le het ne a leg -
töb bet ke res ni? 

Itt-ott még kon fir má ció is. Ahogy
si ke rül. Ki halt már a szép ha gyo mány,
hogy fe hér va sár na pon, a fel tá ma dás
ün ne pét kö ve tő el ső va sár nap van. Az
új já szü le tés va sár nap ján, mert így
örö köl tük óko ri őse ink től, akik ezen
a na pon vet ték fel a gyü le ke zet be az
élő hi tű, meg tért és új já szü le tett,
ezért a hit dol ga i ból jól fel ké szült tag -
ja i kat. Ők nem ne vez ték kon fir má ci -
ó nak, hi szen ezt csak mint egy há rom -
száz éve gya ko rol juk így. 

Né met lel kész ba rá tom ke ser nyés
vic ce: „Pa nasz ko dik az egyik lel kész,
hogy sok a de ne vér a temp lom ban,
tud na-e va la ki jó meg ol dást, mert a
mé reg em ber te len ség, de az épü let
kárt szen ved. Töb ben je lent kez nek,
hogy van egy biz tos mód szer. S már
jön is kó rus ban: »Kon fir máld meg
őket, rög tön el tűn nek!«” Gyen ge,
fáj dal mas tré fa.

Így ke rült egy más mel lé a cím ben
a kon fir má ció és a bal la gás. Mind a
ket tő tá vo zás ra utal. Nem vé let le nül
szü le tett meg itt hon lel ké szek kö zött
a szo mo rú an tré fás mon dat: „Hány
gyer me ket si ke rült az idén ki kon fir -
mál nod?” Ér tel met len a szó – „ki kon -
fir mál” –, mi vel a kon fir má ció a ke -
reszt ség szent sé gé nek tar tal mát erő -
sí te né a szí vek ben. 

Egy biz tos: ab ba nem hagy hat juk,
de így sem foly tat hat juk. Bűn len ne
a kon fir má ció fel adá sa, de vé tek a
meg üre se dett for mák eről te té se.
Egyet len vi ga szunk a mag ve tő re -
mény sé ge és a „ta laj vi szo nyok” Szent -
lé lek ál ta li elő ké szí tett sé ge. Ám en -
nek el le né re be szél nünk kel le ne a
kon fir má ció ügyé ről. Őszin tén, be -
csü le te sen és imád ko zó lel kü let tel.
Mert ab ba hagy ni bűn, a ki üre se dett
for ma pe dig vé tek. 

Mi te gyünk? A lel kész ön ma gá ban
ke vés a meg úju lás hoz. Nem le het sé -
ges, hogy a gyü le ke zet kö zös sé ge
fe lől kel le ne meg kö ze lí te nünk a kér -
dést? Ha a ke reszt ség szent sé ge al kal -
má tól kezd ve élő kö zös ség ven né
kö rül a szü lő ket, gyer me ke ket? Ha
egy-egy gyer me ket nem is az egész
gyü le ke zet, de kis kö zös sé gek ölel né -
nek kö rbe? 

Vagy csak ál mo do zom?

Kon fir má ció
és bal la gás

g Ri bár Já nos

„Nem vé let le nül szü le -
tett meg itt hon lel ké -
szek kö zött a szo mo -
rú an tré fás mon dat:
„Hány gyer me ket
sike rült az idén
kikon fir mál nod?”

Az ala pí tók örök sé ge:
egy füg get len ma gyar

szel le mi mű hely
Negy ven éves az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar

Sza bad egye tem

b Sa já tos hely zet ben és ide á lis kör nye zet ben ke rült sor az Eu ró pai Pro -
tes táns Ma gyar Sza bad egye tem (EPMSZ) negy ven éves fenn ál lá sát ün -
nep lő ju bi le u mi kon fe ren ci á ra. A sa já tos hely ze tet a két szer húsz év
je len tet te. 1969–89, az el ső húsz esz ten dő a rend szer vál to zás előt ti idő -
szak, míg az 1989 és 2009 kö zöt ti pe ri ó dus a rend szer vál to zás utá ni
szakasz. Per sze volt, aki ra di ká li sab ban fo gal ma zott. Ken de Pé ter po -
li to ló gus az EPMSZ és a Kár pát-me den cei ma gyar ság rend szer vál to -
zás előt ti és utá ni kap cso la tát tár gya ló ke rek asz tal-meg be szé lé sen
hang sú lyoz ta, hogy a rend szer vál to zás nem egy ér tel mű fo ga lom, he -
lye sebb a kom mu niz mus bu ká sa előt ti és utá ni év ti ze dek ről szól ni.
Hoz zá tet te: jel lem ző, hogy töb ben, akik an nak ide jén do rom bo ló macs -
ka ként si mul tak a dik ta tú rá hoz, utó lag bá tor orosz lán ként kí ván ják
lát tat ni ma gu kat. Ezen a ke rek asz tal vi tán – me lyen je len be szá mo ló
író ja is részt vett – Jó zsa Lász ló, a szer bi ai Ma gyar Nem ze ti Ta nács
el nö ke volt a mo de rá tor és Ken de Pé ter (Pá rizs–Bu da pest) mel lett Ká -
nyá di And rás (Er dély–Pá rizs) iro dal már a vi ta part ner. 

SE MPER REFOR M ANDA

„Ha a Szentlélek énekre késztet, bi-
zonyos, hogy csodák elfogadására
is késztet, aminthogy e csodák a mi
üdvösségünkre történtek és hirdet-
tettek. Éppen ezért ez az ige [Zsolt
98,1] kárhoztat minden kétkedő hi-
tetlenséget, amely ezt mondja:
Honnan tudjam, hogy Isten az ő
jobbkezével, azaz Fiával nékem
ilyen győzelmet s csodát készített?!”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

A Ma gyar Evan gé li kus Ér tel mi sé gi
Tár sa ság (Me vét) idei ta va szi kon fe -
ren ci á já nak meg hí vó ját ol vas va azt
gon dol hat ta a jó szán dé kú ér dek lő -
dő, hogy mind a meg hí vot tak kö re
(evan gé li kus ér tel mi sé gi ek), mind a
té ma (egy há zunk stra té gia ter ve ze te,
il let ve ennek egy-egy konk rét kér dé -
se) szin te ön ma gá ban ga ran tál ja a
pezs gő vi tát, az épí tő esz me cse rét, a
se gí tő-kri ti kai han got, a to vább len -
dí tő, tar tal mas együtt lé tet áp ri lis
utol só szom bat ján az or szá gos egy -
há zi iro da föld szin ti ter mé ben. 

Mert hát kik fog lal koz za nak el ső
ren den egy kö zös ség kö zép tá vú
stra té gi á já val, mint a kö zös ség hez
tar to zó ér tel mi sé gi ek? És mi más -
sal kel le ne fog lal koz nia egy kö zös -
ség ér tel mi sé gi ré te gé nek, mint
hogy az adott kö zös ség je le né nek
vo ná sa i ból tu da tos jö vő ké pet vá zol -
jon fel?

Nem len ne őszin te a tu dó sí tó –
még ha mű fa ji lag ide gen is ez a
szub jek ti vi tás –, ha el hall gat ná: csa -
ló dás volt meg ta pasz tal ni a részt ve -
vők lét szá má ban meg mu tat ko zó ér -
dek te len sé get. Bi zo nyá ra ezer nyi
prog ram üt kö zé sének, ha laszt ha -
tat lan el in téz ni va lók, mél tá ny lan -
dó ki fo gá sok, eset leg szer ve zé si ne -
héz sé gek sokaságának következ mé -
nye a sok ko ló, na gyon is ob jek tív kép:
a ma gyar evan gé li kus ér tel mi sé gi ek
or szá gos szer ve ze té nek a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház stra té gi á -
já ról tar tott kon fe ren ci á já ról lé nye -
gé ben egy va la mi, pontosabban egy -
va laki hi ány zott: a stra té gi á ról gon -
dol kod ni vá gyó, azt elő re vin ni aka -
ró ma gyar evan gé li kus ér tel mi sé gi.
(Ter mé sze te sen ez zel nem a meg je -
len tek ér tel mi sé gi vol tát kér dő je le -
zem meg, és ha a Bib li á ban meg je -
le nő ti zen ket tes kö zös sé gek re gon -
do lunk, akár még bi za ko dás ra is
okot ad hat ez a lét szám…)

Mevét
Egy va la mi hi ány zott…

f Folytatás a 4. oldalon

f Folytatás a 10. oldalon

A csömöri evangélikus gyülekezetben két vasárnap zajlik a konfirmáció.
Felvételünk a május 3-i konfirmációi vizsgán készült, az ünnepi
istentiszteletre e hét vasárnapján kerül sor.
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2 e 2009. május 10. Evangélikus Életforrás

Can ta te va sár nap a 98. zsol tár el ső
ver sé ről kap ta ne vét: „Éne kel je tek
az Úr nak új éne ket, mert cso dá kat
tett, és jobb ja sza ba du lást szer zett!”

A va sár nap té má ja ere de ti leg nem
az ének lés, ha nem a hús vé ti öröm. Ez
kész tet te a ré gi idők ke resz té nye it,
hogy a 98. zsol tárt ezen a va sár na pon
be vo nu ló ének ként (int ro i tus) éne -
kel jék. A zsol tár ugyan is – a Li tur gi -
kus könyv for dí tá sá ban – így foly ta -
tó dik: „Nyil ván va ló vá lett min den
nép előtt, hogy az Úr ha tal mas Meg -
vál tó. Fel tár ta igaz sá gát a nem ze tek
előtt, hű ség gel és sze re tet tel em lé ke -
zett meg né pé ről. A vi lág né pei min -
de nütt lát ták, hogy mi ként sza ba dít -
ja meg őket. Uj jong ja tok az Úr előtt
szer te a föl dön, ör vend je tek és vi gad -
ja tok zsol tárt zeng ve!” Az ószö vet sé -
gi nép Is ten ko ráb bi sza ba dí tó tet te -
i re gon dol va éne kel te ezt a zsol tárt.
A ke resz té nyek azon ban hús vét cso -
dá já ban lát ták a bi zo nyí té kát, hogy
„az Úr ha tal mas Meg vál tó”.

A zsol tá ros éne ke egy be cseng a Je -
le né sek köny vé nek lá to má sá ban ének -
lők sza vá val: „Na gyok és cso dá la to -
sak a te mű ve id, min den ha tó Úr Is -
ten, igaz sá go sak és iga zak a te uta id,
né pek ki rá lya: ki ne fél ne té ged,
Urunk, és ki ne di cső í te né a te ne ve -
det, hi szen egye dül te vagy szent:
mert a né pek el jön nek mind, és le bo -
rul nak előt ted, mert nyil ván va ló vá
let tek igaz sá gos íté le te id.”

Még fel tű nőbb ez az össz hang, ha
fi gye lem be vesszük a 98. zsol tár nak
– az is ten tisz te let int ro i tu sá ban nem
sze rep lő – utol só két ver sét is: „Tap -
sol ja nak a fo lya mok, a he gyek mind
uj jong ja nak az Úr előtt, mert el jön,

hogy ítél kez zék a föl dön. Igaz sá go san
íté li a vi lá got, pár tat la nul a né pe ket.”
(Zsolt 98,8.9)

A Je le né sek köny vé nek lát no ka az
Is tent íté le tei ki nyil vá ní tá sá ért di csé -
rők éne két Mó zes és a Bá rány éne ké -
nek mond ja, és a lá to más ban azok
éne ke lik, „akik le győz ték a fe ne va dat,
an nak kép má sát és ne vé nek szá mát”
(Jel 15,2). Így a Can ta te va sár na pi kó -
rus to vább bő vül. Mó zes és a zsol tárt
ének lő ószö vet sé gi iga zak egy han gon
di cső í tik Is tent a Bá ránnyal és a
meg vál tot tak se re gé vel, aki kért Is ten
Bá rá nya meg halt és fel tá ma dott.
Ami pe dig egyet len kó rus ba tö mö -
rí ti őket, az nem más, mint Is ten nyil -
ván va ló vá vált íté le te i nek di csé re te.

Hogy ezt a ha tal mas össz hang za tot
ér tő fül lel hall gas suk, és ne hang za var -
ként szen ved jük el, sza kí ta nunk kell
két el ter jedt fel fo gás sal. Az egyik az,
ami kor gon do lat ban egyen lő ség je let
te szünk Is ten íté le tei és az em bert, il -
let ve a vi lá got súj tó csa pá sok kö zé.
Ami kor az íté lő Is tent a bün te tő Is ten -
nel azo no sít juk. De sza kí ta nunk kell
a jo gá szi as fel fo gás sal is, amely sze rint
Is ten egy mennyei bí ró sá gi tár gya lás
le foly ta tá sa után hoz za meg és hir de -
ti ki íté le tét. Ez a két szem lé let aka dá -
lya an nak, hogy át érez zük azt a fe -
szült sé get, amely a Szent írás nak Is ten
íté le te i ről szó ló igé i ben rej lik.

A Szent írás ban Is ten íté le te i ről
so sem el mé le ti kér dés ként ol va sunk,
ha nem min dig konk rét ese mé nyek -
kel kap cso lat ban. Olyan ki éle zett
hely ze tek ben, ami kor el kell dön te ni,
kik kép vi se lik va ló ban Is ten ügyét, il -
let ve Is ten kik kel van, kik nek az
ügyét te kin ti ma gá é nak, kik kel azo -

no sul. Mert ez „ott és ak kor”, de úgy
is mond ha tom, hogy a min den ko ri
„itt és most” pil la na tá ban so sem nyil -
ván va ló. Nem le het tud ni, ki ítél csu -
pán lát szat sze rint, és ki lát ja úgy a
dol go kat, ahogy Is ten sze rint van nak. 

Ép pen ezért le het csak hit alap ján
ál lást fog lal ni. És nyi tott kér dés,
hogy Is ten kik nek a hi tét iga zol ja
majd, ami kor el jön az ide je, hogy
nyil ván va ló vá te gye: ő mi ként lát ja és
ho gyan íté li meg a szó ban for gó
ügyet és az ab ban érin tet tek sze re pét.
Akik „jól” hit tek, akik „hi tük sze mé -
vel” he lye sen lát ták az igaz sá got,
azok éne kel he tik majd Mó zes sel, az
ószö vet sé gi iga zak kal, a Bá ránnyal és
az ő meg vál tot ta i val egy kó rus ban a
győ zel mi éne ket, ami kor Is ten nyil -
vá no san szín re lép, és ki nyil vá nít ja az
ő „ver zi ó ját” az igaz ság ról. Ak kor ki -
de rül az is, hogy ki be szélt va ló ban Is -
ten ne vé ben, az ő igé jét szól va, és ki
volt az, aki Is ten re hi vat koz va, Is ten
ne vé ben a ma gá ét mond ta.

Az óko ri né pek nek csu pa lát ha tó
is te nük volt, és ural ko dó i kat is gyak -
ran tar tot ták va la mi lyen is ten ség
meg tes te sü lé sé nek, föl di is ten nek. Így
te kin tet tek az egyip to mi ak a fá ra ó -
ra vagy a ba bi lo ni ak ki rá lya ik ra. Az
ószö vet sé gi né pet vi szont is ten te len -
nek tar tot ták, mert lát ha tat lan Is te -
nét nem tud ta meg mu tat ni. Mó zes,
az Is ten szol gá ja az Is ten meg bí zá sá -
ból vég hez vitt je lek kel nem tud ta
meg győz ni a fá ra ót. A Vö rös-ten ge -
ren va ló át ke lés kor azon ban Is ten
min den ki szá má ra nyil ván va ló an
meg mu tat ta ha tal mát a fá ra ón és se -
re gén, és ez zel nyil ván va ló vá tet te azt
is, hogy ő az Is ten, nem a fá raó.

Jé zus pe ré ben a nagy ta nács, a fő -
pa pok Is ten ne vé ben, Is ten te kin té -
lyé vel hoz tak el ma rasz ta ló íté le tet, és
nagy pén te ken jog gal gon dol hat ták,
hogy Is ten is egyet ér tő en hall gat, tá -
vol ma rad az ese mé nyek től, és Jé zus
Is ten íté le té től sújt va, Is ten től el -
hagy va hal meg a ke resz ten. Hús vét -
kor azon ban nyil ván va ló lett, hogy a
nagy ta nács íté le te nem Is ten íté le te
volt, és Is ten íté le te fe lül ír ta az ő íté -
le tü ket.

Ez azon ban nem je len ti azt, hogy
a szá munk ra „itt és most” fel me rü -
lő kér dé sek ben Is ten íté le te már
nyil ván va ló len ne, és nem hit ben
kel le ne meg hoz nunk dön té se in ket.
Még hoz zá na pon ta. Mert na pon ta
vá lasz út előtt ál lunk. És bár má sok
ke resz tény nek tar ta nak, és mi is an -
nak vall juk ma gun kat, még is meg szé -
gye nül he tünk, ami kor Is ten nyil -
ván va ló vá te szi, hogy ő ki ket te kint
most még lát ha tat lan mennyei gyü -
le ke ze té hez tar to zó nak.

De örök bol dog ság lesz ré szünk, ha
ak kor Is ten ál lít min ket Fia jobb já ra,
mert az ő íté le te sze rint is hit tünk
ben ne, és hit ben ad tunk va ló ban ke -
resz tény vá laszt az élet hét köz na pi ki -
hí vá sa i ra.

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, Is te nünk, ma -
gasz ta lunk, hogy Jé zus Krisz tus ban
ha tal mas Meg vál tót ad tál ne künk,
aki di a dalt vett bű nön és ha lá lon.
Tarts meg min ket az ő nyá já ban itt
a föl dön, hogy egy kor vá lasz tot ta id se -
re gé vel éne kel hes sük a győ zel mi éne -
ket, ami kor nyil ván va ló vá lesz nek
igaz sá gos íté le te id. Ámen.

HÚS VÉT ÜN NE PE U TÁN 4.  VA SÁR NAP C AN TA TE   JE L 15,34 

Egy be csen gő szó
A VA SÁRNAP IG ÉJE

b Mai cik künk kez di azt a bel ső so -
ro za tot, mely ben be mu tat juk a
Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv leg -
fon to sabb stro fi kus gyü le ke ze ti
éne ke it. Mi vel fel té te lez zük, hogy
nem min den ki nek van a ke ze
ügyé ben ez a gyűj te mény, lehe tő -
ség szerint min den al ka lom mal
kö zöl jük az ének kot tá ját is.

El ső nek egy olyan éne ket vá lasz tot -
tunk, mely egye sí ti hús vét evan gé li -
u mát és az ének lés re va ló fel szó lí tást.

A Mind jöj je tek, ör vend je tek, nagy
ví gan éne kel je tek (GyLK 814) a 14.
szá za di Re sur re xit Do mi nus kan ció
nyo mán ke let ke zett Wir wol len al le
fröh lich se in (EG 100) for dí tá sa, Dó -
ka Zol tán (1929–2000) tol lá ból.

A Fel tá ma dot tal va ló ta lál ko zás
va ló di ok az ör ven de zés re; az el ső
meg döb be nés után ezt érez het ték a
ta nít vá nyok. A meg sza ba dí tás, sza -
bad ság ér zé se a ke resz tény em ber éle -
té nek alap ja. A sza bad ság iga zi hús -
vé ti fo ga lom, amely össze füg gés ben
van a zsi dó nép Egyip tom ból va ló ki -
vo nu lá sá val. A Vö rös-ten ge ren va ló
át ju tás után fel csen dül Mir jam és
Mó zes da la, a meg me ne kü lés fö lött
va ló öröm ként (2Móz 15). A meg élt
sza ba du lás uj jon gás ban nyil vá nul
meg. „… aki ket az Úr ki vál tott, uj jong -
va vo nul nak a Si on ra. Öröm ko szo -
rúz za fe jü ket örök re…” (Ézs 35,10)

Az uj jon gó öröm a hús vét utá ni egy -
ház meg ta pasz talt kin cse, amely min -
dig új éne kek ben, ze né ben és tánc ban
ölt tes tet; ke vés bé sza vak ban, in -
kább je lek ben és gesz tu sok ban.

„Mind jöj je tek, ör vend je tek”: ez zel
a fel szó lí tás sal kez dő dik éne künk.
Nem a hús vét kor tör tén tek teo ló gi ai
ki fej té se szó lal meg, ha nem a Fel tá ma -
dot tal va ló ta lál ko zás él mé nye. A
buz dí tás egye ne sen a nyu ga ti egy ház
öröm ki ál tá sá ba, Is ten di csé re té be, a
Hal le lu já ba tor kol lik. A Hal le lu ja
(mely nek je len té se: „Di csér jé tek Jah -
vét!”) a hús vé ti ke resz té nyek is mer te -
tő je le. Ez után ér de kes vál to zást fi gyel -
he tünk meg: az ere de ti szö veg, „Ge -
lobt sei Ch ris tus, Ma ri en Sohn” a ma -
gyar for dí tás ban „Di csé rünk, Is ten
szent Fia” for má ban je le nik meg.

A be ve ze tés után, a 2–4. vers szak -
ban az öröm in do ko lá sa kö vet ke zik.
Az uj jon gás nak az alap ja Jé zus Krisz -
tus ha lá la és fel tá ma dá sa, amely elég
nagy és je len tős tény ah hoz, hogy öt -
ven na pig ün ne pel jük. Is ten vég nél -
kü li di cső í té se és a menny ben lé vő
meg vál tot tak kal va ló kö zös ség föl di
lé tünk cél ja – su gall ja az 5. stró fa.

Az ének el ső sor ban a dal la má ból
él. A ze nei tör té nést ele jé től vé gig a
tán cos, pá rat lan met ru mú rit mus
ural ja, amely ener gi á ját a jam bi kus
ver se lés elő re vi vő fel üté se i ből nye ri.
Itt a kan ció, egy ké ső kö zép ko ri né -
pi es mű faj ha gyo má nya ele ve ne dik
meg. A hat so ros stró fa ze ne i leg két -

szer há rom sor ra ta go ló dik: a Hal le -
lu ja-ref rén ze nei anya ga meg egye zik
az el ső há rom so ré val. Az el ső sor dúr
hár mas hang zat-fel bon tá sa ener gi -
ku san fel lép a nagy szext re, majd a
kvin ten zár; a má so dik sor az ok táv -
ról in dul va fo ko za to san éri el a ter -
cet; a har ma dik sor pe dig az alap han -
got jár ja kö rül. Az egész stró fa ki -
egyen sú lyo zott, ará nyos és erőt su -
gár zó, ki vá ló an al kal mas az öröm te -
li hús vé ti köl te mény hor do zá sá ra. De
töb bet is nyújt: olyas mit kö zöl, amit
sza vak kal már nem le het ki fe jez ni. A
be széd után a ze ne to vábblép, és ab -
la kot nyit a transz cen dens re.

Ja vas lom, hogy aki te he ti, ik tas sa
be ezt az éne ket a hús vét utá ni va sár -
na pok va la me lyi ké nek rend jé be! Ha

prob lé más a gyü le ke zet ta ní tá sa,
akár kis kó rus sal is meg szó lal tat ha tó.

Vé gül éne kel jünk együtt!
„Mind jöj je tek, ör vend je tek, / Nagy

ví gan éne kel je tek! / Ím, kész már üd -
vös sé ge tek. / Hal le lu ja, hal le lu ja, /
Hal le lu ja, hal le lu ja! / Di csé rünk, Is ten
szent Fia! // Meg halt, de már fel tá ma -
dott. / Le győ zött bűnt és bá na tot. / Jer,
né ki há lát mond ja tok! / Hal le lu ja… //
Meg vív ta már a nagy csa tát, / Ki ér -
tünk ad ta ön ma gát, / Szét zúz ta pok -
lok aj ta ját! / Hal le lu ja… // Is ten Fi á nak
zeng je tek / Uj jon gó há la éne ket, / Ki ily
nagy jót tett vé le tek! / Hal le lu ja… //
Csak té ged áld jon éne künk, / Szent -
há rom ság egy Is te nünk; / A föl dön s
menny ben légy ve lünk! / Hal le lu ja…”

g Ecse di Zsu zsa

STRO FI  KUS G Y Ü LE K E Z E TI  ÉNE K EK 1.

Mind jöj je tek, ör vend je tek,
nagy ví gan éne kel je tek!

C ANTATE

[Lel kész:] Na gyok és cso dá la to sak a
te mű ve id, min den ha tó Úr Is ten,
sze re tő mennyei Atyánk. Jé zus Krisz -
tus ban test vé rünk ké let tél, az örök
élet nyi tott sá gá val és örö mé vel aján -
dé koz tál meg. Az ő ne vé ben ké -
rünk, hall gasd meg imád sá gun kat.

[Lek tor:] Kö nyör günk, Atyánk,
hogy eb ben a vi lág ban, ahol annyi
bán tó zaj, ha mis hang, ha zug be széd
hang zik el, szól has son a té ged di csé -
rő ének, a ró lad ta nú sá got te vő ige -
hir de tés, a bá tor sá got, örö möt és
éle tet aján dé ko zó evan gé li um. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyülekezet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Kö nyör günk azo kért, akik
csak pa nasz ra nyit hat ják ki szá ju kat,
vagy már pa nasz kod ni sem tud nak,
mert fá sul tan ci pe lik éle tük ter he it. Te
Fi ad ban meg mu tat tad: sze re ted az
em bert, és fáj nak ne ked is a ter hei. Se -
gíts, hogy a gon dok, meg pró bál ta tá -
sok sú lya alatt ros ka dózók meg lás sák:
te ott vagy ve lük a ter hek alatt. Ez ad -
jon vi gaszt, re mény sé get és erőt. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za dért,

gyü le ke ze tün kért. Igéd és szent sé ge -
id ál tal ar ra hív tál el ben nün ket, hogy
evan gé li u mod aján dé kát meg él jük
min den nap ja ink ban. Se gíts ne künk,
hogy eb ben az el hí va tás ban min den -
ki meg ta lál ja azt a han got, ame lyen
szól hat, éne kel het. Se gíts meg be csül -
nünk a má sik ban ka pott aján dé kot. Ne
en gedd, hogy em be ri hi bá ink, bű ne -
ink mi att ha mi san szól jon egy há zad
hang ja. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk azért is,

hogy mind annyi an úgy jár has sunk
eb ben az élet ben, hogy min den két -
ség és fáj da lom el le né re meg tud junk
ma rad ni a ben ned va ló re mény ség bi -
zo nyos sá gá ban. Tölts el min ket új ra
és új ra a ben ned va ló örömmel, a
ben ned va ló élet biz ton sá gával. Se -
gíts meg hal la nunk a te tisz ta han go -
dat, se gíts meg hal la nunk má sok pa -
na szát és se gít ség ké ré sét. És ké rünk,
adj ne künk is tisz ta han got, té ged di -
csé rő ének re in du ló lel ket, a te vi ga -
szo dat, öröm hí re det meg élő éle tet.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gy.:] Urunk, hall gass meg min ket!
[Lel kész:] Na gyok és cso dá la to sak

a te mű ve id, min den ha tó Úr Is ten, sze -
re tő mennyei Atyánk. Há lát adunk ne -
ked, hogy egy há zad éne ke össze csen -
dül az elő re men tek té ged di csé rő éne -
ké vel, és ben nün ket is vársz el jö ven -
dő or szá god ban, ahol te le szel min den
min de nek ben örök kön-örök ké.

[Gy.:] Ámen.

Oratio
œcumenica

814

Dí jat nyert a 72 óra
komp ro misszumok
nél kül ak ció
A há rom tör té nel mi ke resz tény
egy ház ál tal ta valy ősszel szer -
ve zett há rom na pos szo ci á lis-
ka ri ta tív ak ció nyer te el a Szo -
ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri -
um gyer mek- és if jú sá gi osz tá -
lya ál tal meg hir de tett „az év
gyer mek és if jú sá gi min ta pro -
jekt je” cí met. A pá lyá zat cél ja
olyan pél da ér té kű pro jekt ered -
ményt fel mu tat ni tu dó min ták
ki vá lasz tá sa volt, ame lyek gyer -
me kek és fi a ta lok ak tív kö zös sé -
gi és köz éle ti sze re pe i nek el sa -
já tí tá sá hoz és gya kor lá sá hoz já -
rul nak hoz zá.

d EvÉ let-in fó
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„Mert so ha sem ülsz egye dül a mo to -
ron…” – akár ez is le he tett vol na a ve -
zér gon do la ta an nak a mo to ros ta lál -
ko zó nak, me lyet har ma dik al ka lom -
mal ren de zett meg Solt vad ker ten a
he lyi „Zöld sze mű Far ka sok” Mo to -
ros Ba rá ti Kör. 

Az is ko la mel let ti köz pon ti par ko -
ló ba hív ták össze ba rá ta i kat, tá vo lab -
bi vi dék ről is rend sze re sen er re já ró
kol lé gá i kat, hogy áp ri lis 25-én, szom -
ba ton hi va ta lo san is meg nyis sák az
idei éva dot. A mint egy száz bőr dzse -
kis, né mely kor igen mar co na ki né ze -
tű mo to ros ügyes sé gi ver se nyen,
KRESZ-tesz ten és ut cai fel vo nu lá son
ve he tett részt a solt vad ker ti ren dez -
vény so rán. 

Nem volt meg le pe tés, még is fur -
csán hang zott a nagy sza kál lú szpí -
ker be je len té se dél előtt fél 11-kor:
„Most pe dig rock ze ne le áll, és át vo -
nu lunk az evan gé li kus gyü le ke ze ti
ház ba!” Er re a „fe ke te tö meg” meg -
in dult, és szé pen át vo nul tak gya log
az Is ten há zá ba – mert a részt ve vők
ké szül tek er re a prog ram pont ra, mi -
vel ilyen csak Vad ker ten van. Ezen al -
ka lom mal a kán tor is ro cko sabb ra

vet te a hang zást, ez zel együtt va la mi
kü lö nös han gu lat ül te meg e nem
szok vá nyos gyü le ke ze tet. 

Ho mo ki Pál evan gé li kus lel kész a 23.
zsol tár sza va i val kezd te az öku me ni -
kus áhí ta tot: „Az Úr az én pász to rom…”

Mint ha ezek az em be rek job ban ér tet -
ték vol na azt a részt, hogy „ha a ha lál
ár nyé ka völ gyé ben já rok is, nem fé lek
sem mi baj tól, mert te ve lem vagy”… Te -
gyük rög tön hoz zá: a mo to ro sok ön -
ként vál lal ják ezt a né mely kor ka lan -

dos, ve szé lyes, de min -
den kép pen sza bad élet -
for mát. Pénzt és időt ál -
doz nak hob bi juk ra,
szenvedélyükre, mely
min den kép pen nagy-
nagy fe gyel met és fi gyel -
met kö ve tel. „So sem
vagy egye dül a mo to -
ro don: a Meg vál tó min -
dig ott ül ve led” – zár ta
ige hir de té sét a lel kész. 

Vissza ér ve a ta lál ko -
zó szín he lyé re kö vet ke -
zett az ál dás. Min den ki
oda állt a jár mű vé hez,
és így fo gad ta a lel kész
sza va it, aki bal eset men -
tes, nyu godt köz le ke -
dést kért Is ten től min -
den mo to ros ré szé re. 

g Ifj. Ká posz ta
La jos felvétele

Sze líd vad ker ti mo to ro sok

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ci gány misszi ó já ban érin tett lel ké -
szek, mun ka tár sak áp ri lis 27–28-án
a Nóg rád me gyei Bé ren gyűl tek össze. 

Az együtt lét be mu tat ko zás sal kez -
dő dött, mi vel a Va ny ar con misszi ós
szol gá la tot vég ző Ros tás Ju dit sze mé -
lyé ben hi va ta lo san is nőtt a ci gány -
misszi ó ban szol gá ló mun ka tár sak
szá ma. Oros há za-Szen te tor nyá ról
Lac zki Já nos lel kész ve ze té sé vel szin -
tén ér kez tek új szol gá lók, de nem
csak a „sze mé lyi ál lo mány” gya ra po -
dá sa jel zi a mun ka ág ér zé kel he tő
te re bé lye se dé sét. A ta lál ko zón meg -
je len tek rész le te sen ki do goz ták az au -

gusz tus 21–24. kö zött szin tén Bé ren
tar tan dó „Kö zös asz tal” ci gány –
nem ci gány tá bor prog ram ját. Eb ben
a Krisz tus-kép más té ma cím ha tá -
roz za majd meg a lel ki vo na lat. Kö -
zel és tá vol lesz a cí me az ősz re ter -
ve zett or szá gos ci gány nap nak, ame -
lyet a fő vá ros ban tar ta ná nak. 

A ci gány misszió ki ter jesz té sé nek
egyéb le he tő sé ge i ről is gon dol kod ván
a bé ri ta nács ko zás részt ve vői az
Evan gé li kus Élet ol va só it is ké rik,
hogy hor doz zák imád sá ga ik ban en -
nek a fon tos mun ka ág nak a je le nét és
jö vő jét.

g Ba kay Pé ter

For má ló dó
ci gány misszióSvájc ban járt az el múlt hét ele jén a

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház kül ügye kért fe le lős püs pö ke,
akit a ke let-kö zép-eu ró pai ré gió
kép vi se lő je ként be vá lasz tot tak a
gen fi szék he lyű Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) ala pít vá nyá nak
ku ra tó ri u má ba. 

Dr. Fa bi ny Ta más áp ri lis 27–28.
kö zött vett részt a ku ra tó ri um gen -
fi ülé sén, majd tár gya lá so kat foly ta -
tott a kö vet ke ző hó na pok ban Ma -
gyar or szá gon meg ren de zen dő két
nem zet kö zi egy há zi kon fe ren ci á -
ról: 2009. jú ni us 26–29. kö zött Bu -
da pes ten az Evan gé li kus Hit tu do má -

nyi Egye tem az LVSZ Egy ház és ál -
lam kon zul tá ci ó já nak ad ott hont,
no vem ber 16–18. kö zött pe dig Rév -
fü lö pön lesz az a ta nács ko zás, ame -
lyen az LVSZ 1984-es bu da pes ti
nagy gyű lé sét ér té ke lik ne gyed szá -
zad táv la tá ból.

d EvÉ let-in fó

Fa bi ny Ta mást be vá lasz tot ták
az LVSZ ala pít vá nyá nak ku ra tó ri u má ba

A kö zép kor ban a nyu ga ti egy ház ban
össze sen öt ször hív ták össze az úgy -
ne ve zett la te rá ni zsi na tot. Ró ma
egy ko ri pá pai re zi den ci á ján 1123 és
1517 kö zött ülé se zett az egy ház leg -
főbb dön tés ho zó tes tü le te. 

Sa já tos – és ta lán ko ránt sem vé let -
len – egy be esés, hogy az utol só la te rá -
ni zsi nat be fe je zé sé nek esz ten de je
egy út tal a re for má ció szü le té si éve is.
Leó pá pa 1517. már ci us 16-án be zár ta
a lé nye gi re for mo kat el mu lasz tó szi nó -
dust – hogy az tán bő fél év vel ké sőbb
Már ton ba rát meg hir des se az egy ház
va ló ban ra di ká lis meg úju lá sá nak prog -
ram ját. At tól kezd ve szin te ki for dult
sar ka i ból a vi lág, és a re for má ció
mind több or szág ban hó dí tott te ret.

A „Ro ma sem per idem”, vagy is
„Ró ma min dig ugyan az ma rad” el vet
azon ban nem le he tett fe lül ír ni, így az
Örök Vá ros a ka to li kus egy ház vál -
to zat lan köz pont ja ma radt. Mint ha
itt so ha nem ta lált vol na ér tő fü lek -
re a „sem per re for man da”, az egy ház
szün te len meg re for má lá sát szor gal -
ma zó jel mon dat. 

Áp ri lis és má jus for du ló ján azon -
ban sa ját sze mem mel győ ződ het -
tem meg ar ról, hogy Olasz or szág ban
is él nek evan gé li ku sok, akik zsi na ti
ülé sü ket ép pen Ró má ban tar tot ták.
La te rá ni zsi nat he lyett iga zi lu ter ani
össze jö ve tel volt ez. (Eb ben az eset -
ben azért van he lye en nek a he lyes -
írás nak, mert az olasz nyelv h nél kül
ír ja Lu ther ne vét és az ab ból szár maz -
ta tott sza va kat.) Az olasz or szá gi
evan gé li ku sok kal egy há zunk kép vi -
se lői ko ráb ban el ső sor ban a nem zet -
kö zi egy há zi szer ve ze tek al kal ma in
ta lál koz hat tak, ám az egy év vel ez -

előt ti zsi na ti ülés ükre már sze mé lyes
meg hí vást ka pott Itt zés Já nos el nök-
püs pök (ta pasz ta la ta i ról ak kor ő
ugyan csak az Ég tá jo ló ro vat ban szá -
molt be; 2008/20. szám). 

A most tar tott zsi na ti ülé sen ün -
ne pel ték az Olasz or szá gi Evan gé li kus
Egy ház meg ala ku lá sá nak hat va na dik
év for du ló ját. Eva Sy bil le Vo gel-Mfa -
to, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség Eu -
ró pa-tit ká ra ko ra be li do ku men tu -
mok se gít sé gé vel idéz te fel a hat év -
ti zed del ez előt ti meg ala ku lást, amely -
nek nyo mán a már ad dig is lé te zett
gyü le ke ze tek egy sé ges egy ház ba szer -
ve ződ tek. A tör té ne ti elő adás után
Mic ha el Bün ker oszt rák püs pök han -
gu la tos kö szön té sé ben ha zá ja spe ci -
a li tá sát, a Sa cher-tor ta jel leg ze tes sé -
gét idéz te fel: e két rész ből össze ál -
ló és íz har mó ni át adó tor tá hoz ha -
son ló an tel jes egy sé get al kot, és kü -
lön le ges ség nek szá mít a házi gaz da
egy ház né met és olasz ar cu la ta… 

Va ló ban pél da mu ta tó, hogy a két
nyel vi és kul tu rá lis ha gyo mány ilyen
bé ké ben meg fér egy más mel lett. Az
or szág észa ki te rü le tén el ső sor ban
né met, dé lebb re pe dig in kább olasz az
is ten tisz te let nyel ve. A zsi na ton ugyan
je len vol tak szink ron tol má csok, de fő -
kép pen a ma gunk faj ta ven dé gek ked -
vé ért, hi szen a lel ké szek és a gyü le ke -
ze tek ve ze tői ál ta lá ban mind két nyel -
vet jól is me rik. A kö zel hat van zsi na -
ti részt ve vő mun ká ját egy szer re jel le -
mez te a né met ala pos ság és az olasz
de rű, az észa ki pon tos ság és a dé li
tem pe ra men tum. Szá mom ra kü lön -
le ges él ményt je len tett, hogy a meg -
nyi tó is ten tisz te le ten ola szul éne kel -
het tük az Erős vár a mi Is te nünk-et.

A zsi na ti ülé sen vet ték fel az egy -
ház tel jes jo gú tag já nak a to ri nói
gyü le ke ze tet. Kö szön té se met eh hez
az ak tus hoz köt het tem, utal va ar ra,
hogy Kos suth La jos 1861 és 1894 kö -
zött, vagy is har minc há rom éven ke -
resz tül volt e vá ros pol gá ra. A „tu ri -
ni re me te” – aki evan gé li kus hi tét az
emig rá ci ó ban sem ta gad ta meg – a
vá ros val dens temp lo má ba járt, ott is
ra va ta loz ták fel. Sza va im mal Koss -
suth egye te mes örök sé gé nek ak tu a -
li tá sá ra utal tam, majd an nak a vé le -
ke dé sem nek ad tam han got, hogy
bi zo nyá ra bol dog lett vol na a ma gyar
sza bad ság harc hő se, ha már az ő ko -
rá ban lett vol na evan gé li kus egy ház
Olasz or szág ban. Kö szön té se met –
né mi de rült sé get kelt ve – az zal fe jez -
tem be, hogy ko ránt sem csak el -
huny ta kat kí vá nunk eb be a hat van -
éves egy ház ba de le gál ni, ha nem örü -
lünk an nak, hogy más kül föl di ek
mel lett sok itt dol go zó, ta nu ló vagy
ép pen tu ris tás ko dó – nya ra ló, avagy
sí e lő – ma gyar is meg ta lál ja az evan -
gé li kus kö zös sé ge ket.

A zsi nat ke re té ben je len té sek
hang zot tak el a kü lön fé le mun ka ágak
te vé keny sé gé ről, ame lyek nyo mán
be te kin tést nyer het tünk ab ba, mi lyen
teo ló gi ai és dia kó ni ai szol gá la tot vé -
gez az egy ház, il let ve meg is mer ked -

het tünk a Tor re del Gre có ban mű kö -
dő, Ge sù di Na za reth ne vű evan gé -
li kus is ko la mű kö dé sé vel. 

A kis egy ház nak ar ra is van ere je,
hogy a bör tön ben le vők, va la mint az
Olasz or szág ban nya ra ló tu ris ták kö -
ré ben vé gez zen lel ki gon do zói mun kát.

Meg is mer het tük az egy há zi tu riz -
mus nak azt a sa já tos for má ját is,
amely nek ke re té ben a leg kü lön fé lébb
or szá gok ból ér kez nek em be rek Itá -
li á ba az zal a acél lal, hogy itt kös se nek
há zas sá got, vagy itt ke resz tel tes sék
meg gyer me ke i ket. A ró mai evan gé -
li kus temp lom kü lö nö sen köz ked velt
ilyen szem pont ból is. Az 1983-as
Lu ther-év ben el lá to ga tott ide II. Já -
nos Pál pá pa is. Itt tar tott hí res, a ke -
resz tény egy ség tö rek vé sek tör té ne té -
ben kor sza kos be szé dé ben Lu ther
Már tont „az egy ház kö zös ta ní tó já -
nak” ne vez te. 

Ha son ló ké pen meg néz het tünk
egy, a hat van éves he lyi egy há zat kö -
szön tő fil met. (Jól jel zi az olasz or szá -
gi evan gé li ku sok ki sebb sé gi hely ze -
tét, hogy a RAI te le ví zi ós csa tor na
két he ten te va sár nap éj jel egy óra és
fél ket tő kö zött, csúcs idő nek ép pen
nem ne vez he tő sáv ban su gá roz pro -
tes táns ma ga zint…) A egy ház egyéb
mé dia te vé keny sé ge sem el ha nya gol -
ha tó: Együtt cí mű, olasz és né met
nyel vű lap juk két he ten te je le nik meg,
a pro tes táns könyv ki adó egyik leg na -
gyobb si ke rét pe dig az olasz nyel vű
Lu ther-köny vek je len tik. 

Hol ger Mil kau es pe res és Ch ris ti -
a ne Gro e ben zsi na ti el nök je len té sei
egy aránt fog lal koz tak az egy ház bel -
ső éle té vel és tár sa dal mi sze rep vál la -
lá sá val. E két te rü let sa já to san ér

össze az „ot to per mil le” gya kor la tá -
ban, vagy is abban, amit mi a sze mé -
lyi jö ve de lem adó egy szá za lé kos fel -
aján lá sá nak ne ve zünk. Jel lem ző adat,
hogy im már tíz éve rend sze re sen
mint egy tíz szer annyi an irá nyít ják
adó juk egy há nya dát az evan gé li kus
egy ház nak, mint ahány tag ja egy ál -
ta lán van e fe le ke zet nek!

Az egy ház ke re te in be lül mű kö dő
Me lancht hon Köz pont va ló sá gos
szel le mi mű hely ként van je len Ró má -
ban. Hosszabb-rö vi debb ta nul má nyi
prog ram ja i ra és kon fe ren ci á i ra ha -
zánk ból is vár nak részt ve vő ket. Az
ide ér ke ző ku ta tók nak ki tű nő mun -
ka fel té te le ket biz to sí ta nak, a di á kok
pe dig – akik egy út tal a val dens fa kul -
tás vagy kü lön fé le ka to li kus egye te -
mek hall ga tói is le het nek – test vé ri
kö zös ség re is ta lál hat nak itt. 

Az olasz lu the rá nu sok – vagy ír -
juk őket lu terá nu sok nak – lel ké szi ve -
ze tő je, Mil kau es pe res a kö vet ke ző
na pok ban, má jus 14. és 17. kö zött
egy há zunk meg hí vá sá ra ha zánk ba lá -
to gat.

Herz lich Will kom men, Herr Mil -
kau, ben ve nu to in Ung he ria, Si gno -
re Mil kau!

„Lu ter ani zsi nat” Ró má ban
É GTÁJOLÓ

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület

Vé dett mű em lék lett a mur gai evan gé li kus temp lom
Vé dett épü let té nyil vá ní tot ta a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal a mur gai evan -
gé li kus temp lo mot és a bá ta szé ki Szent Bor bá la-ká pol nát. A közelmúltban
összesen száz ki lenc ven öt épü le tet nyil vá ní tottak mű em lék ké, ugyan ak kor nyolc
in gat lan vé dett sé gét tör ölték. A vé det té nyil vá ní tott épü le tek kö zé ke rült töb -
bek kö zött a Budapest XII. ke rü le ti pos ta pa lo ta és a XIV. ke rü le ti ál lat kert is.

d Forrás: Teol.hu
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A sza bad egye tem és az anya or szág
kap cso la tát ele mez ve va ló já ban négy -
szer tíz esz ten dő ről is szá mot ad ha -
tunk. Az el ső tíz év az EME IK, az Eu -
ró pai Ma gyar Evan gé li u mi If jú sá gi
Kon fe ren cia ta la ján a kö zép kor osz -
tály ba ér ke zet tek – Tóth Já nos jo gász,
az el ső el nök, Bal la Bá lint szo cio ló -
gus, Szép fa lu si Ist ván lel kész – ál tal
meg ala pí tott sza bad egye tem meg erő -
sö dé sé nek az idő sza ka. To váb bi, a
kez de tek től fog va hosszú ide ig meg -
ha tá ro zó sze mé lyi sé gek: Bár czay
Gyu la, Ko vács An dor, Szöl lő sy Pál,
Szöl lő sy Ár pád.

El ső sor ban Szöl lő sy  Ár pád és
Szép fa lu si Ist ván ne vé hez köt he tő az
el ső év ti zed vé gén, 1977–78-ban
meg kez dett, nagy si ke rű könyv ki adói
te vé keny ség. Mintegy het ven könyv
ki adá sá val a sza bad egye tem a nyu ga -
ti ma gyar ság ta lán leg je len tő sebb
ki adó ja lett. Töb bek kö zött a Bi bó-
élet mű, az Or dass-köny vek ki adá sa
fém jel zi ezt. So kan ezt tart ják a Sza -
bad egye tem leg si ke re sebb, leg in -
kább ma ra dan dó ér té ké nek. Sze rin -
tük Nyu gat-Eu ró pát meg ha la dó an az
anya or szág ban és az utód ál la mok
ma gyar sá ga szá má ra is a könyv ki adás
és az ép pen ség gel nem egy sze rű ter -
jesz tés köz ve tí tet te a leg több ér té ket.
Ez a mun ka most vé get ért. A ter vek
sze rint a jö vő ben év köny ve ket je len -
tet meg a sza bad egye tem, az el ső kö -
tet – 2008–2009 – ép pen az idei aka -
dé mi ai na po kon került kézbe. 

Az el ső év ti zed vé gét, a má so dik
kez de tét je len tet te az 1979. évi, Mö -
nich kirchen ben (Auszt ria) tar tott
kon fe ren cia, me lyen meg tör tént a
front át tö rés: elő ször ve het tek részt je -
len tős mér ték ben ma gyar or szá gi
elő adók. Ke resz tury De zső, il let ve
há rom nép raj zos tar tott elő adást.
Nagy él mény volt a Her der-dí jat ak -
kor át ve vő Sü tő And rás rész vé te le az
aka dé mi ai na po kon (a díj oda íté lé sé -
ben je len tős volt a sza bad egye tem
lob bi já nak sze re pe). Csil lag a mág -
lyán cí mű drá má ját Szép fa lu si né
Wan ner Már ta for dí tot ta né met re. A
kon fe ren cia per sze ma gya rul vi tat ta
meg a szer ző je len lé té ben, a sza bad -
egye tem szel le mi sé gét meg ha tá ro zó
Cs. Sza bó Lász ló ve ze té sé vel.

Őrá és a má sik iro dal már ala pí tó
atyá ra, Sza bó Zol tán ra is em lé ke zett
az idei kon fe ren cia. Cs. Sza bó ról
Kán tor La jos író, irodalomtörténész
és Gö röm bei And rás iro da lom tör té -
nész be szél ge tett, míg a Sza bó Zol -
tán mun kás sá gát fel idé ző be szél ge -
tést öz ve gye, Sza bó Zsu zsa ve zet te.

1979–89 kö zött rend sze res sé vált az
anya or szá gi elő adók rész vé te le az
aka dé mi ai na po kon, köz vet le nül ér -
vé nye sült a köl csön ha tás, a nyu ga ti -
ak ki su gár zá sa a ha zai szel le mi élet -
re és a ma gyar kul tú ra friss ér té ke -
i nek meg je le né se az emig rá ci ó ban.

A ha tal mas ér dek lő dés sel – kö rül be -
lül há rom száz részt ve vővel – zajlott
1989-es fel ső őri (Auszt ria) kon fe ren -
ci át jog gal tart ják szá mon a rend szer -
vál to zás köz vet len előz mé nyei kö zött. 

A har ma dik év ti zed (1989–1999)
aka dé mi ai nap ja i nak több sé gé re már
az anya or szág ban és Er dély ben ke rült
sor, köz ben zaj lott a vi ta a ho gyan to -
vább ról. Ez a pe ri ó dus az 1999-es,
Tor re Pel li ce-i (Olasz or szág) kon fe -
ren ci á val zá rult, mely nek fő té má ja
a ha za té rés volt. A sza bad egye tem
vá la sza, hogy meg ma rad a bá ze li
szék he lyű anya egye sü let, de kez de -
mé nye zik az utód ál la mok ban az ön -
ál ló jo gi sze mé lyi ség gel bí ró fi ók egye -

sü le tek lét re jöt tét. E tö rek vés je gyé -
ben ala kult meg a ki lenc ve nes évek -
ben a ma gyar or szá gi egye sü let.

Így hát a 2009-ben zá rult ne gye -
dik év ti zed a pa ra dig ma vál tás, az új
épít ke zés, a meg erő sö dés idő sza ka.
Fáj dal mas vesz te ség az ala pí tó atyák
meg fo gyat ko zá sa, de mű kö dik a sza -
bad egye tem er dé lyi, dél vi dé ki, fel vi -
dé ki és kár pát al jai kö re. A mostani
kon  fe ren ci án va la mennyi en be szá -
mol tak mun ká juk ról.

A zá ró na pon tar tott ke rek asz -
tal-be szél ge tés Mi a jö vő je egy füg -
get len ma gyar pro tes táns szel le mi
mű hely nek? cím mel, vál lal va a gon -
do kat – a nem ze dék vál tás kín jai, az
anya or szág meg osz tott sá ga – po zi -
tív vá laszt adott a kér dés re. Szük ség
van to vább ra is a sza bad egye tem ál -
tal kép vi selt nyi tott, be fo ga dó, öku -
me ni kus pro tes táns szel le mi ség re. A
szi lárd iden ti tás nem zár ja ki, sőt
igény li a dia ló gust a más né ze te ket
val lók kal.

A jö vőt il le tő po zi tív vá laszt fe jez -
te ki, hogy száz ki lenc ven részt ve vő -
je volt a ju bi le u mi kon fe ren ci á nak.
To vább ra is Var ga Pál (Di e ten heim)
re for má tus lel kész az EPMSZ el nö ke.

Tóth Já nos-em lék elő adás nak is
mi nő sít he tő volt Kar dos Gá bor pro -
fesszor, nem zet kö zi jo gász elő adá sa
és Maj té nyi Ba lázs nem zet kö zi jo -
gász kor re fe rá tu ma, me lyek Az em -
be ri és a ki sebb sé gi jo gok hely ze te Eu -
ró pá ban cí met vi sel ték. Meg ért het -
tük a per ma nens tö rek vé se ket a ki -
sebb sé gek ér de ké ben, de azt is, hogy
hosszú az út az el fo ga dá sig.

Ugyan csak az em lé ke zés je gyé -
ben sze re pelt a prog ram ban a sza -
bad egye tem gon dol ko dá sát teo ló -
gi ai ol dal ról meg ha tá ro zó sze mé -
lyi sé gek – Bár czay Gyu la, Vá lyi Nagy
Er vin, Zsin dely End re és Vaj ta Vil mos
– mun kás sá gá nak a mél ta tá sa. A
fel kért re for má tus teo ló gus elő adók,
hi vat koz va a re for má tus egy ház ban
a kö zel múlt ban ki rob bant és ért he -
tő en még fel nem dol go zott ügy nök -
vi tá ra, le mond ták a rész vé telt. Ezért
Szöl lő sy Pál em lé ke zett meg rö vi den,
nem teo ló gi ai elő adás ban, Bár czay
Gyu la, Vá lyi Nagy Er vin és Zsin dely
End re te vé keny sé gé ről.

Az evan gé li kus Vaj ta Vil mos kor -
sza kos, el is mert mun ká já ról – egy
idő ben a sza bad egye tem ta nács adó
lel ké sze is volt – Reuss And rás teo -
ló gus pro fesszor tar tott igen ked ve ző
vissz han got ki vál tó elő adást. 

Ki eme len dő még Göd ri Zsolt lel -
kész, pszi cho ló gus Val lá sok egy más
mel lett a glo ba li zá ló dó vi lág ban cí -
met vi se lő, szí nes, szel le mes, elő adá -
sa. Fo lyik a harc a val lá si pi a con a lel -
ke kért. Po zi tív tren dek, ezo te ri ka,
ate iz mus egy aránt je len van nak – fej -
tet te ki az elő adó.

Kez det től fog va éri olyan kri ti ka a
sza bad egye te met, hogy nem kap
elég tar tal mat a ne vé ben sze rep lő

pro tes táns fo ga lom. A va ló ság ban
min dig meg ha tá ro zó volt a spi ri tu -
a li tás. Idén kü lö nö sen ma gas szín vo -
na lat kép vi selt a Ku ti Jó zsef szo mó -
di re for má tus lel kész ál tal ki dol go -
zott, ko or di nált öku me ni kus spi ri tu -
á lis prog ram. A reg ge li áhí ta to kat
Mik ló si-Vá ri Ka ta lin uni tá ri us lel -
kész, Raj Ta más fő rab bi, Do náth
Lász ló és Soly már Mó ni ka evan gé li -
kus, il let ve Kar vansz ky Mó ni ka re for -
má tus lel ké sz tar tot ta. A zá ró, há la -
adó öku me ni kus is ten tisz te le ten Kiss
Ul rich, a Szent Ig nác Je zsu i ta Szak -
kol lé gi um rek to ra és Vá lyi-Nagy
Ágnes re for má tus lel kész pré di kált,
litur gi á val szol gált Ben kő Zon da
Tímea evan gé li kus lel kész.

Az evan gé li kus hoz zá já ru lást a
kon fe ren ci á hoz, az em lí tet te ken kí vül,
igen ma ra dan dó an Gryl lus Dá ni el és
Vil mos kép vi sel ték, akik az iro dal mi
es ten, a reg ge li áhí ta to kon és az öku -
me ni kus is ten tisz te le ten is szol gál tak.
Kü lön öröm volt, hogy a Gryl lus
szü lők a ju bi le u mi kon fe ren cia dísz -
ven dé ge i nek so rá ban le het tek je len.

Az es tén kén ti kul tu rá lis prog ra -
mok kö zül ki eme len dő a Mu zsi kás
együt tes ez út tal is nagy él ményt
nyúj tó hang ver se nye, Hu szár ik Zol -
tán és Sá ra Sán dor Szind bád cí mű
film je és a Kolc zo nay Ka ta lin ál tal ve -
ze tett – már em lí tett – iro dal mi est,
me lyen Ká nyá di Sán dor, Lász ló ffy
Ala dár, Gö mö ri György, Sár kö zi Má -
tyás és Do ma hidy Mik lós mun ká i ból
kap tak íze lí tőt a részt ve vők.

A ter vek sze rint 2010-ben Nyír -
egy há za-Sós tó ad na ott hont az aka -
dé mi ai na pok nak, La borczi Gé za
evan gé li kus lel ki pász tor se gít sé gé vel,
2011-ben pe dig re mény ség sze rint sor
ke rül het ne a ha to dik öku me ni kus
kon fe ren ci á ra.

A be ve ze tő ben em lí tett ide á lis
hely színt az auszt ri ai St. Ge or gen ben
ezer év vel ez előtt ala pí tott, nap ja ink -
ban négy csil la gos szál lo dá vá át ala kí -
tott ko los tor je len tet te. 1972-ben
már ren de zett itt kon fe ren ci át az
EPMSZ. Ek kor ne vez te el Sza bó
Zol tán Szent györgy hely nek a gyö -
nyö rű kör nye zet ben fek vő kis te le pü -
lést. Jó volt itt ünnepelni. 

g Frenkl Ró bert

Negy ven éves az Eu ró pai
Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem

f Folytatás az 1. oldalról

Pré di ká ci ó ik ban, hir det mé nye ik en,
in ter ne tes ol da la i kon és az egy há zi
fenn tar tá sú in téz mé nyek ben is fel -
hív ják a la kos ság fi gyel mét a bűn -
meg elő zés ré szét ké pe ző óva tos ság -
ra a Göd–Fót–Du na ke szi tér sé gé ben
szol gá la tot tel je sí tő egy há zi ve ze tők.

Ko vács Lász ló, Du na ke szi rend őr -
ka pi tá nya a Magyar Távirati Irodának
(MTI) el mond ta: az er ről szó ló meg -
ál la po dás a fe lek kö zött az ál ta la
össze hí vott áp ri lis 29-i meg be szé lé -
sen szü le tett.

A szo kat lan rend őr ka pi tá nyi öt let –
hogy a fő ként idő sek sé rel mé re el kö -
ve tett be sur ra ná sos lo pá sok vissza szo -
rí tá sa ér de ké ben az egy há zak se gít sé -
gét kel le ne kér ni – nagy si kert ara tott.
Ko vács Lász ló sze rint azért, mert –
amint a ti zen két egy há zi ve ze tő rész -
vé te lé vel tar tott meg be szé lé sen is ki -
de rült – a cé lok kö zö sek: a rend őr ség
a tör vény, míg az egy há zak a lel ki is me -
ret ere jé vel küz de nek a bűn el len.

A ka pi tány hoz zá tet te: nagy si ker -
nek tart ja, hogy most elő ször egy asz -
tal hoz ül tek a tér ség ben mű kö dő
fe le ke ze tek ve ze tői – a ka to li ku sok,
a re for má tu sok és az evan gé li ku sok
épp úgy ott vol tak, mint Je ho va ta núi
vagy más ki sebb val lá si kö zös sé gek
kép vi se lői. Mint ki fej tet te, azért kez -
de mé nyez te a ta lál ko zót, mert a du -
na ke szi ka pi tány ság il le té kes sé gi te -
rü le tén egy re több, idő sek sé rel mé -
re el kö ve tett rab lás tör té nik. Mi vel a
ki he lye zett pla ká tok, a kü lön bö ző,
óva tos ság ra in tő cik kek, il let ve a
rend őrök ta ná csai el le né re sem let -
tek gya nak vób bak a „trük kös” rab ló -
kat la ká suk ba be en ge dő idős em be -

rek, olyan új kom mu ni ká ci ós csa tor -
nát ke re sett, amely e kor cso port ra a
leg in kább hat, s ezt az egy há zak ban
ta lál ta meg.

A rend őr ka pi tány a szo kat lan
mód szer vá lasz tá sá nak további oka -
ként je löl te meg, hogy a gaz da sá gi
vál ság kö ze pet te erő sö dik a val lás fe -
lé for du lás, il let ve azt is: az egy há zak
elő adás mód ja ér zel mi ala pú, ezért az
idő sek kö ré ben kü lö nö sen ha tá sos,
meg győ ző.

A szer dai ta lál ko zón Ko vács Lász -
ló né hány konk rét bűn eset is mer te -
té se után együtt mű kö dés re kér te az
egy há zi ve ze tő ket. Ezt a je len lé vők
meg is ígér ték.

Seb ők Sán dor, a fó ti ka to li kus egy -
ház köz ség plé bá no sa az MTI-nek
azt mond ta: a be szél ge tés ki vo na tát
és ta nul sá ga it azon nal fel te szi a hon -
lap juk ra, de temp lo mi hir de té se ik -
ben, kis kö zös sé ge ik össze jö ve te le in
is fel hív ják majd a fi gyel met a fo ko -
zott óva tos ság ra. Nem csak az idő se -
ket, ha nem az óvo dá so kat is el lát ják
majd jó ta ná csok kal. Fó ton több
mint hét ezer a hí vők szá ma – kö zöl -
te a plé bá nos, hoz zá té ve: így jog gal
bí zik ab ban, hogy „száj ról száj ra”
ter je dő mód szer rel is tud nak se gí te -
ni a rend őr ség nek.

Kul csár La jos, a Fó ti Atya fi ak
Krisz tu si Kö zös sé gé nek ve ze tő je ci -
vil há ló zat ki épí té sét ja va sol ja. A
vál lal ko zó ci vi lek név kár tyá já nak
ter jesz té sé től azt re mé li, hogy a baj -
ba ke rült idő sek azon nal se gít sé get
hív nak a meg adott te le fon szá mok va -
la me lyi kén.

d MTI

Rend őri-egy há zi meg ál la po dás
a bű nö zés vissza szo rí tá sá ért

Az Üdv had se reg Sza bad egy ház Ma gyar or szág „Új Re mény ség Há za” Fér -
fi-haj lék ta lan szál ló fel vé telt hir det jú li us 1-jé től szo ci á lis és men tál hi gi -
é nés mun ka társ ál lás hely be töl té sé re. Fel té tel: fel ső fo kú szo ci á lis alap vég -
zett ség, az Üdv had se reg ér ték rend je irán ti el kö te le zett ség. Előnyt je lent:
szo ci ál pe da gó gus vég zett ség, leg alább há rom év szak mai ta pasz ta lat. Az
ön élet rajz és mo ti vá ci ós le vél elekt ro ni kus vagy pos tai úton tör té nő el -
jut ta tá sá nak ha tár ide je: má jus 31. Cím: 1086 Bu da pest, Do bo zi ut ca 29.
E-mail: at ti la_ti sza@swi.sal va ti on army.org. Tel.: 1/314-2775, 1/303-9318.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Val lá si sok fé le ség és a val lá si an ti diszk ri mi ná ció jo gi sza bá lyo zá sa a ma -
gyar or szá gi és a ha tá ron tú li val lá si kö zös sé gek ta pasz ta la ta i nak és teo -
ló gi á já nak tük ré ben cím mel ren dez kon fe ren ci át az Ok ta tá si és Kul tu -
rá lis Mi nisz té ri um Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá ga má jus 13-án és 14-
én a Ste fá nia-pa lo tá ban (1143 Bu da pest, Ste fá nia út 34–36.).

Elő ze tes re giszt rá ció, in for má ció: Ma tók Mik lós ta ná csos, OKM
Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá ga, e-mail: mik los.ma tok@okm.gov.hu, tel.:
1/473-7481.

H I R D E T É S

A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há -
za (LÉT) sze re tet tel hív min den ér dek lő dőt kö vet ke ző al kal má ra, má -
jus 12., ked d, 18 órá ra. Ven dé günk kel, Böj te Csa ba fe ren ces test vér -
rel, a Dé vai Szent Fe renc Ala pít vány ve ze tő jé vel be szél ge tünk if jú ság -
men tő szol gá lat ról, hi va tás ról. Hely szín: 1183 Bu da pest, Kos suth tér
3. (evan gé li kus temp lom). Meg kö ze lít he tő az Ül lői úton vagy az 50-
es vil la mos sal.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) „Ser kenj fel, aki alu -
szol!” – A ma gyar evan gé li kus éb re dés ki emel ke dő egyé ni sé gei a 20. szá -
zad ban cí mű so ro za tá nak ke re té ben a kö vet ke ző ha vi al ka lom má jus 14-
én 17 óra kor lesz a jó zsef vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má ban (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). Az al kal mon Kis Já nos test vé rünk éle tét és szol -
gá la tát is mer het jük meg kö ze lebb ről. Elő adó: Győ ri Já nos Sá mu el. Sze -
re tet tel hív juk és vár juk min den test vé rün ket!

H I R D E T É S

A Du na Te le ví zió Lép tünk kop pan ódon kö ve ken cí mű film so ro za tá nak
kö vet ke ző epi zód ja má jus 13-án reg gel 7 óra 45 perc kor a la jos ko má ro -
mi evan gé li kus temp lo mot mu tat ja be. Az 1817 és 1822 kö zött épült temp -
lom ha rang ja it az el ső vi lág há bo rú ide jén be ol vasz tot ták, he lyet tük új
ha ran gok ké szül tek. Or go ná ját a hí res pé csi Angster cég ké szí tet te. Ol -
tár ké pén Jé zust lát hat juk a Ge cse má né-kert ben.

H I R D E T É S

A jubileumi konferenciának is otthont adó kolostorszálló az ausztriai St. Georgenben
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Az egy há zak ra is hat – tag ja i kon, tá -
mo ga tó i kon, ke resz tül köz vet ve, vál -
lal ko zá sa i kon és ki adá sa i kon ke resz -
tül köz vet le nül – a vál ság, és az egy -
há zak is szen ved nek at tól a ki hí vás -
tól, hogy ép pen ak kor van a leg na -
gyobb szük ség szo ci á lis se gít ség -
nyúj tá suk ra, ami kor ők ma guk is
ne héz gaz da sá gi-pénz ügyi hely zet be
ke rül tek. 

A je len le gi vál ság bár egy aránt, de
nem egy for mán érin ti Eu ró pa és a vi -
lág la kos sá gát. Nem mind egy, hogy
va la ki nek el vi sel he tő gaz da sá gi pro -
fit csök ke né sei van nak, vagy a pusz -
ta lé te ke rül ve szély be. Az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á ja már az el -
múlt ősszel ag go dal mát fe jez te ki
ami att, hogy „az em be rek mil li ói

már a vál sá got meg elő ző en szen ved -
tek a gaz da sá gi ne héz sé gek mi att.
Mint az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á ja sür get jük a kor má nyo kat, hogy
gon dos kod ja nak azok ról az ál lam pol -
gá ra ik ról, akik kü lö nö sen is se bez he -
tő ek, és ez zel tö re ked je nek az igaz -
sá gos ság fenn tar tá sá ra” – szól a fel -
hí vás. 

Az Eu ró pai Par la ment ben tar tott
kon fe ren cia azt ku tat ta, ho gyan le het
az eu ró pai em be re ket meg vé del -
mez ni a pénz ügyi és gaz da sá gi vál ság
tra gi kus ha tá sa i tól. Meg vizs gál ták,
ho gyan le het sé ges a lissza bo ni stra -
té gia (az Eu ró pa Unió mun ka he -
lyek kel és gaz da sá gi nö ve ke dés sel
fog lal ko zó stra té gi á ja) szo ci á lis vo nat -
ko zá sa it meg erő sí te ni. 

Az eu ró pai nem ze tek je len le gi
gaz da sá gi ál la po ta nyil ván ré geb bi és
glo bá lis össze füg gé sű gyö ke rek ből is
táp lál ko zik. Ezt a ré gi és szé le sebb
össze füg gést ne vez zük az egy sze rű -
ség ked vé ért glo ba li zá ci ó nak, amely -
re hol a tyúk, hol a to jás sze rep il lik,
s amely nek a je len té se olyan komp -
li kált össze füg gés-há ló zat – a ma ga
po zi tív és ne ga tív szá la i val –, hogy ki -
bo go zá sá ra nem vál lal ko zunk. 

Ugyan ak kor nem fe led het jük,
hogy az in for má ció to váb bí tás, a
kom mu ni ká ció és a szál lít má nyo zás
te rén be kö vet ke zett tech ni kai fej lő -
dés ál tal le he tő vé vált komp li kált
va ló ság – amely ben min den min den -
nel nem csak egy sze rű en össze függ,
ha nem min den min den más szá -
má ra sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár
– ép pen annyi ra for rá sa le het a gaz -
da sá gi fel len dü lés nek és szo li da ri tás -
nak, mint a ki zsák má nyo lás nak és el -
sze gé nye dés nek, sőt ter mé sze ti, tár -
sa dal mi kin csek, nem ze tek, ré gi ók és
egész kul tú rák pusz tu lá sá nak. 

A glo ba li zá ció ál tal fel is mert vagy
ép pen oko zott je len sé gek okán vált
szak mai kulcs kér dés sé az úgy ne ve -
zett fenn tart ha tó fej lő dés. E fo ga lom
ke re té ben szak em be rek gaz da sá gi,
kör nye ze ti és tár sa dal mi össze füg -
gés ben vizs gál ják a vi lá gun kat jel lem -
ző fo lya ma to kat. 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 a fenn tart ha -
tó fej lő dés sel, te hát a vi lág je len sé gek
komp lex vizs gá la tá val fog lal ko zó
kon fe ren ci ák – Rio de Ja nei ro (1992),
Jo han nes burg (2002) – is me re té -
ben azok mun ká já hoz a kö vet ke ző
cí mű dol go zat tal já rult hoz zá: Fenn -
tart ha tó fej lő dés és az Eu ró pai Unió
– Új stra té gi ák és új élet stí lu sok
szük sé ges sé ge.

Az eu ró pai egy há zi szer ve zet e té -
ren szo ro san együtt mű kö dik az öku -
me ni kus és fe le ke ze ti vi lág szer ve ze -
tek kel, te hát az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá val, a Re for má tus Vi lág szö vet -
ség gel és a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség gel. A 2001. évi ta nács ko zás nak
Bu da pest adott ott hont.

A ta nács ko zá sok nyi lat ko za tai sür -
ge tik, hogy a glo bá li san je lent ke ző ki -
hí vá sok ra, te hát a gaz da sá gi, a pénz -
ügyi, az öko ló gi ai vál ság ra, az igaz ság -
ta lan sá gok ré gi és új for má i ra kö zö -
sen kell reflek tál ni min de nek előtt
az zal, hogy a glo ba li zá ció ál do za ta i -
nak a szó szó ló i vá kell len ni ük. A he -
lyi gyü le ke ze tek ben élő egy ház egye -
te mes sé ge, öku me ni ci tá sa, ka to li ci -
tá sa ily mó don is hi va tott szol gál ni a
vi lág és az em be ri ség lét biz ton sá gát
glo bá li san és lo ká li san egy aránt. 

Mind a tár sa dal mi igaz sá gos ság,
mind pe dig a lét biz ton ság te rén or -

dí tó kü lönb sé gek és sú lyos hi á nyos -
sá gok mu tat koz nak. Fény űzés, bő ség
és le he tő ség kí nál ta tik az egyik em -
ber szá má ra, s nél kü lö zés, nincs te len -
ség és le he tet len ség ma rad a má sik -
nak. A gaz da gok és sze gé nyek, az esé -
lye sek és esély te le nek cso port jai ha -
zánk ban is egy re éle seb ben el kü lö -
nül nek. Ezt nem hagy hat ják az egy -
há zak szó és tett nél kül. 

Egyet ér tés van ab ban, hogy az
egy há zak nak – a gyü le ke ze tek től
kezd ve az or szá gos, kon ti nen tá lis
és glo bá lis szer ve ze te kig – min dent
meg kell ten ni ük azért, hogy a kü lö -
nös ne héz sé gek kel küz dő tár sa dal mi
cso por tok tag jai, te hát a sze gé nyek,
a mun ka nél kü li ek, a fo gya té ko sok, a
po li ti kai és gaz da sá gi me ne kül tek
is lét biz ton ság ban él je nek.

Mi nél na gyobb a vál ság, az ín ség
és a ki ve tett ség, an nál in kább meg -
szó lít ben nün ket Jé zus sza va: „Mert
éhez tem, és en nem ad ta tok, szom jaz -
tam, és in nom ad ta tok, jö ve vény vol -
tam, és be fo gad ta tok, me zí te len vol -
tam, és fel ru ház ta tok, be teg vol tam,
és meg lá to gat ta tok, bör tön ben vol -
tam, és el jöt te tek hoz zám. (…) Bi zony,
mon dom nék tek, ami kor meg tet té tek
eze ket akár csak eggyel is a leg ki sebb
atyám fi ai kö zül, ve lem tet té tek meg.”
(Mt 25,35–40)

g Dr. Bó na Zol tán 

E G Y H ÁZ É S EU RÓ PA

Glo bá lis vál ság – lo ká lis lét bi zony ta lan ság

b Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe -
ren ci á ja Egy ház és Tár sa da lom
Bi zott sá gá nak Az eu ró pai gaz -
da ság- és tár sa da lom po li ti kák
ala kí tá sa a bi zony ta lan ság ko -
rá ban cí mű ta lál ko zó ján a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
há zat dr. Zsu gyel Já nos fő is ko lai
do cens, az Or szá gos Szám ve -
vő szék el nö ke kép vi sel te. A
mint egy fél száz fő rész vé te lé vel
zaj lott ta lál ko zó nak a bel gi u mi
Me che len és az Eu ró pai Unió fő -
vá ro sá nak szá mí tó Brüsszel
adott ott hont. Te kin tet tel ar ra,
hogy la punk ol va sói sem fel tét -
le nül is me rik a ta lál ko zót szer -
ve ző in téz ményt, be szá mo ló já -
ban a szer ző en nek rö vid be mu -
ta tá sá ra is vál lal ko zott. 

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á -
ja je len leg száz hu szon hat eu ró pai
pro tes táns, ang li kán, or to dox és óka -
to li kus tag egy ház rész vé te lé vel te vé -
keny ke dik, va la mint negy ven há rom
tár sult szer ve zet tel mű kö dik együtt. 

A hi deg há bo rú vé ge fe lé, az eny -
hü lé si fo lya ma tot meg elő ző idő ben,
1959-ben ala pí tot ták. Te vé keny sé -
gé vel a kez de tek től ar ra tö re ke dett,
hogy a meg bé ké lést se gít se a föld raj -
zi lag, nyel vi leg, ideo ló gi a i lag meg osz -
tott kon ti nen sen. Út tö rő sze re pet
ját szott az zal, hogy a ke le ti és nyu ga -
ti or szá gok egy há zai kö zöt ti vas füg -
göny lé té ről a kez de tek től nem vett
tu do mást. En nek lát vá nyos ese mé nye
volt az 1964. évi köz gyű lés, me lyet a
ví zum prob lé mák ol dá sa mi att egy, a
Bal ti-ten ge ren úszó ha jó fe dél ze tén
ren dez tek meg, hogy min den tag egy -
ház szá má ra le he tő vé te gyék az aka -
dály ta lan rész vé telt. 

A szer ve zet cél ja a kü lön bö ző hit -
val lá sú fe le ke ze tek kö zöt ti meg ér tés,
a ki sebb sé gi és több sé gi egy há zak, a
ge ne rá ci ók és a ne mek kö zöt ti
együtt mű kö dés fel té te le i nek ja ví tá -
sa. Fő te vé keny sé ge az öku me ni kus

együtt mű kö dés s az egy há zak kö zöt -
ti teo ló gi ai pár be széd, de hang súlyt
kap a ke resz té nyek tár sa dal mi fe le -
lős ség vál la lá sa is, mely nek kér dé sé -
ben az Egy ház és Tár sa da lom Bi zott -
ság il le té kes. 

E bi zott ság szer vez te az áp ri lis
vé gén meg ren de zett kon fe ren ci át is,
mely nek fel ada ta volt a je len le gi
pénz ügyi és gaz da sá gi vi lág vál ság
ha tá sá nak, az egy há zak sze re pé nek
át te kin té se, il let ve annak feltérképe -
zé se, hogy mi lyen le he tő sé gek van -
nak a vál ság kö vet kez mé nye i nek fel -
szá mo lá sá ra. 

A há rom na pos ta lál ko zó kö zép -
pont já ban az Eu ró pai Unió kü lön fé -
le in téz mé nye i nek kép vi se lő i vel zaj -
lott, a má so dik nap ra ter ve zett ta lál -
ko zó volt. Ezen le he tő ség nyílt az egy -
ház sza vá nak hal la tá sá ra. A ta lál ko -
zó in dí tá sát kö ve tő en er re az al ka -
lom ra tör tént kö zös fel ké szü lés, míg
a har ma dik na pon az ered mé nyek ki -
ér té ke lé se, il let ve a bi zott ság jö vő be -
li te vé keny sé gé re vo nat ko zó aján lá -
sok ki dol go zá sa volt a fel adat. 

Az elő ké szí tés so rán ha mar ki de -
rült: a ren del ke zés re ál ló idő túl ke vés
ah hoz, hogy kö zös egy há -
zi ál lás pon tot ala kít has -
sunk ki a vál ság oka i ról és
meg ol dá si le he tő sé ge i ről,
így azt a meg ol dást vá lasz -
tot tuk, hogy azo kat a kér -
dé se ket gyűjt jük össze és
vet jük föl az Eu ró pai Unió
il le té kes kép vi se lő i nek, me -
lyek a tag egy há za kat és hí -
ve i ket kü lö nö sen fog lal -
koz tat ják a vál ság idő sza ká -
ban. A kü lön bö ző mun -
ka bi zott sá gok ban ki dol go -
zott kér dé se ket négy ülés
ke re té ben te het tük fel. 

Az el ső ülé sen az EU-
po li ti kák se gít sé gé vel el ért
ered mé nye ket ér té kel tük,
a má so di kon a vi lág vál -
ság so rán tett in téz ke dé sek
ha té kony sá gát fir tat tuk, a
har ma di kon az EU gaz da -

ság fej lesz té si stra té gi á já nak, az úgy -
ne ve zett „lissza bo ni stra té gi á nak”
az ér vé nyes sé gé re kér dez het tünk rá,
míg a ne gye dik ülés az EU új, ha tály -
ba még nem lé pett alap szer ző dé sé -
nek a szo ci á lis jel le gé vel fog lal ko zott.
Az egész na pot ki töl tő négy ülés
so rán az Eu ró pai Par la ment, az Eu -
ró pai Bi zott ság, a je len leg hi va tal ban
lé vő cseh el nök ség kép vi se lői vá la -
szol tak a kér dé sek re.

Az elő ze tes ta nács ko zá si tech ni ka
rend kí vül hasz nos nak bi zo nyult, hi -
szen a kér dé sek fel ve té se irányt szab -
ha tott a be szél ge tés me ne té nek.
Ugyan ak kor a kér dé sek el gon dol kod -
tat ták az eu ró pai gaz da sá gi és tár sa dal -
mi ügyek ben ki emel ke dő en jól tá jé ko -
zott dön tés ho zó kat és hi va tal no ko kat,
jó irány ban ke re sik-e a meg ol dá so kat
a vál ság kö vet kez mé nye i nek fel szá mo -
lá sá ra. Ez szim pa ti ku sabb és cél ra ve -
ze tőbb el já rás volt, mint ha meg ol dá -
si ja vas la to kat kí nál tunk vol na, me lye -
ket eset leg a ki ér lelt ség hi á nya mi att
könnyen ízek re szed het tek vol na.

Kér dé se ink töb bek kö zött a fog lal -
koz ta tás meg őr zé sé re és a szo ci á lis
ki re kesz tés fel szá mo lá sá ra, a szo ci -

á lis gaz da ság erő sí té sé nek le he tő sé -
ge i re, a ja vak és a jó lét mél tá nyos el -
osz tá sá ra, a szel le mi ér té kek és a pi -
a ci po li ti kák össz hang já nak meg te -
rem té sé re, illetve az egy há zak és a ci -
vil tár sa da lom kép vi se lő i vel foly ta tan -
dó fo lya ma tos kon zul tá ció csa tor ná -
i nak meg te rem té sé re vo nat koz tak.

Az Eu ró pai Unió il le té ke se i vel foly -
ta tott ta lál ko zás ered mé nye i nek ki ér -
té ke lé sé re a har ma dik na pon nyílt le -
he tő ség. Meg ál la pí tot tuk, hogy az
egy há zak és az Eu ró pai Unió kö zöt ti
pár be széd le he tő sé ge i nek ki hasz ná lá -
sa ér de ké ben szük sé ges le het a tár sa -
dal mi és gaz da sá gi je len sé gek re vo nat -
ko zó kö zös ál lás pon tok ki ala kí tá sa is.
An nak ér de ké ben, hogy a tag egy há -
zak kül döt tei ne csak sa ját vé le mé nyü -
ket, ha nem egy há zuk vé le mé nyét is
kép vi sel hes sék, el en ged he tet len a
tag egy há za kon be lül is az in téz mé nyes
pár be széd csa tor ná i nak meg te rem té -
se, mely ben az egy há zak ve ze té se
meg is mer he ti a gyü le ke ze tek, az egy -
ház ta gok ta pasz ta la ta it is, és vé le mé -
nyük be eze ket is in teg rál ják.

Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci -
á ja ez év ben meg ren de zen dő köz gyű -

lé se elé ja vas lat ke rül a
CALL (Church Ac ti vi ti es
on La bour and Life – Egy -
há zi Mun ka és Élet Ak ci ók)
há ló zat meg ala kí tá sá ra. Ez
a há ló zat „a sze gény ség és a
tár sa dal mi ki re kesz tés el le -
ni küz de lem eu ró pai éve
2010” ke re té ben kí ván ja
össze fog ni az er re vo nat ko -
zó tag egy há zi kez de mé -
nye zé se ket és te vé keny sé -
ge ket. Kí vá na tos len ne, ha
az e te rü le ten gyü le ke ze te -
ink ben és egy há zunk ban
már lé te ző szá mos öt let is
bá to rí tást, tá mo ga tást és
pub li ci tást kap hat na ezen
eu ró pai há ló zat ke re té ben.

* * *

Be fe je zé sül es sen szó a ren -
dez vény nek he lyet adó vá -

ros ról és a Me che len Pasz to rá lis Köz -
pont ról.

A Brüsszel től húsz ki lo mé ter re
fek vő fla mand vá ros ne ve ke vés hon -
fi tár sunk nak cseng het is me rős ként,
bár a 16. szá zad ele jé ig a Habs burg
né met al föl di tar to má nyok fő vá ro -
sa, ér se ki szék hely volt; ez utób bi
funk ci ó ja má ig meg ma radt.

A vá ros köz pont já ban a ka to li kus
egy ház nak szá mos in gat la na s a ke -
res ke de lem mel fog lal ko zó pol gá rok
gaz dag sá gát tük rö ző kö zép ko ri épü -
let van. Épí té sze ti szép sé gük nek il -
luszt rá lá sá ra áll jon itt egy kép a vi -
lág örök ség ré szét ké pe ző Szent Rum -
bold-ka ted rá lis ról és ki lenc ven nyolc
mé ter ma gas, be fe je zet len tor nyá ról. 

A Me che len Pasz to rá lis Köz pont
ta nul sá gos pél da ar ra, ho gyan le het
egy funk ci ó ját vesz tő épü le tet az
egy há zi te vé keny ség hez iga zo dó for -
má ban, vi lá gi mó don hasz no sí ta ni. A
ko ráb ban is ko la ként, il let ve ko los tor -
ként mű kö dött épü let ben je len leg
kon fe ren cia-köz pont és sze rény tu -
ris ta szál lás üze mel. Az ódon aj tót es -
te tíz kor zár ják, de a mág nes kár tyás
be lép te tő rend szer éj sza ka is mű kö -
dik. Az ét te rem a szál ló ven dé gek
mel lett ki szol gál ja a he lyi kö zös sé get,
di á kok és nyug dí ja sok ét kez nek az
épü let ben, sőt kül ső lá to ga tó kat is fo -
gad . Az épü let ben em lék tárgy bolt és
köny ves bolt mű kö dik, s he lyet biz to -
sí ta nak a ci vil tár sa da lom össze jö ve -
te le i nek. 

En nek el le né re az épü let ha tal mas
ter mei, tá gas fo lyo sói s a ben ne ér zé -
kel he tő for ga lom lát vá nya alap ján
még sem tű nik gaz da sá gos vál lal ko -
zás nak, bi zo nyá ra tá mo ga tás ra szo -
rul nak. Ez azon ban egy ál ta lán nem
be fo lyá sol ta a sze mély zet mun ká ját:
ki fo gás ta la nul tö rőd tek a ven dé gek -
kel, kész sé ge sen áll tak ren del ke zé sük -
re. A te tő tér ben ki ala kí tott, pu ri tán
be ren de zé sű fa pad lós szo ba csend -
je ott lé tük né hány nap já ra a ko los to -
ri élet il lú zi ó já val aján dé koz ta meg a
ta lál ko zó rész tve vő it.

g Dr. Zsu gyel Já nos

Hall ha tó-e az egy ház hang ja a vál ság za já ban?

b Az el múlt na pok ban ke rült az Eu ró pai Unió na pi rend jé re a tag or -
szá gok és a kon ti nens szo ci á lis kér dé se i nek hosszú so ra. Ezt meg -
elő ző en áp ri lis vé gén az Eu ró pai Par la ment ben tar tot ták azt a
kon fe ren ci át, amely az Eu ró pai Unió gaz da ság- és szo ci ál po li ti ká -
já val fog lal ko zott. Ez utób bi ta nács ko zás nak társ szer ve ző je volt 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. Az elő adók kö zött volt Per venc he Be rès, az Eu ró pai Par -
la ment Gaz da sá gi és Mo ne tá ris Bi zott sá gá nak el nö ke és Gün ter Ver -
he u gen, az Eu ró pai Bi zott ság nak – vagy is az Eu ró pai Unió kor má -
nyá nak – al el nö ke. Mind két ta lál ko zás nak köz vet len mo ti vá ci ó ja a
je len le gi pénz ügyi és gaz da sá gi vál ság, amely nyil ván nem ke rü li el
az egy há za kat sem. 
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A pa pi és szer ze te si hi va tás kü lön le -
ges is te ni aján dék, amely szer ves ré -
sze Is ten min den em ber ről és az
egész em be ri ség ről al ko tott ha tal mas
üd vö zí tő sze re tet ter vé nek – eme li ki
a pa pi és szer ze te si hi va tá sok múlt va -
sár nap ün ne pelt vi lág nap ja al kal -
má ból írt va ti ká ni üze ne té ben XVI.
Be ne dek pá pa.

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon -
fe ren cia tit kár sá ga ál tal a Ma gyar
Táv ira ti Iro dá hoz is el jut ta tott szö veg
sze rint hús vét ne gye dik va sár nap ján
a pá pa ar ra hív ja fel „Is ten egész né -
pét”, hogy az Is ten kez de mé nye zé sé -
be ve tett bi za lom ról és az em ber er -
re adan dó vá la szá ról el mél ked je nek.

Az ün ne pen a pá pa em lé kez tet ar -
ra, hogy az élet szent ség re va ló egye -
te mes meg hí vás ban ki tű nik Is ten sa -
já tos kez de mé nye zé se, amellyel né há -
nya kat ki vá laszt, hogy „szo ro sab ban
kö ves sék Fi át, Jé zus Krisz tust, és az ő
pap jai és ki tün te tett ta núi le gye nek”.
Az év szá za dok so rán az tán pa pok és
Is ten nek szen telt sze mé lyek „meg -
szám lál ha tat lan se re ge” állt az egy ház -

ban egé szen az evan gé li um szol gá la -
tá ba. Ők, a pa pok hi va tot tak hát ar -
ra, hogy a szá za do kon át foly to no san
meg je le nít sék az üd vö zí tő misz té ri u -
mot – ol vas ha tó a do ku men tum ban.

„Ki tart hat ja ma gát mél tó nak ar ra,
hogy pa pi szol gá la tot vál lal jon? Ki
tud Is ten nek szen telt éle tet él ni, csak
a sa ját, em be ri ere jé re szá mít va?” – te -
szi fel a kér dést üze ne té ben a pá pa,
majd vá la szul ki je len ti: fon tos meg erő -
sí te ni, hogy ami kor tu da tá ban va -
gyunk, hogy Is ten a kez de mé nye ző, és
ő vi szi vég hez üd vö zí tő ter vét, ak kor
az em ber vá la sza Is ten hí vá sá ra so ha
nem öl ti ma gá ra „a lus ta szol ga fé lén -
ken szá mít ga tó ma ga tar tá sát, aki fé le -
lem ből el ás sa a rá bí zott ta len tu mo kat”.

„Anél kül, hogy le mon da nánk sze -
mé lyes fe le lős sé günk ről, az em ber
sza bad vá la sza Is ten nek így »kö zös fe -
le lős ség gé« vá lik, fe le lős ség gé Krisz -
tus ban és Krisz tus sal a Szent lé lek
ere jé ben, kö zös ség gé az zal, aki ké pes -
sé tesz min ket ar ra, hogy bő ter mést
hoz zunk” – áll a pá pa üze ne té ben.

d MTI

Pá pai üze net a pa pi
és szer ze te si hi va tá sok

vi lág nap já ra
Éhe ző gyer me kek né pe sí tik be mos -
ta ná ban az ipa ri gyé mánt ban gaz dag,
Ka bin da köz pon tú ré gi ót a Kon gói
De mok ra ti kus Köz tár sa ság ban. Itt,
Af ri ká ban gyó gyít ti zen há rom éve Ri -
chárd test vér, akit Ma gyar or szá gon
Har di Ri chárd né ven is mer nek a
ba rá tai.

Ho gyan lett or vos szer ze tes Har -
di Ri chárd, és mi ként ke rült Bu da -
pest ről Kö zép-Af ri ká ba? Ti zen hat
év vel ez előtt, az or vo si dip lo ma meg -

szer zé se után – még a bu da pes ti
sze mé sze ti szak vizs gá ra ké szül ve –
lé pett be a Nyolc Bol dog ság Ka to li -
kus Kö zös ség be, mint ma gán fo ga dal -
mas szer ze tes. (A kö zös ség alap ve tő
cél jai – a ka to li ku sok in ter ne tes hon -
lap ja sze rint – a sze gé nyek szol gá la -
ta, az ön kén tes sze gény ség vál la lá sa,
a ja vak meg osz tá sa, a test vé ri sze re -
tet meg élé se, az in ten zív szent sé gi és
li tur gi kus élet, va la mint az evan gé -
li um hir de té se.)

Mint Ri chárd test vér a Magyar
Távirati Irodának el mond ta, a kö zös -
ség ne ve a He gyi be széd ből va ló, a
fran ci ák ala pí tot ták az 1970-es évek -
ben. A ka b in dai ka to li kus misszió,
amely ti zen há rom fős (kö zü lük öten
kül föl di ek), Bel gi um hoz tar to zik, a
ma gán fo ga dal mas szer ze tes ség pe -
dig azt je len ti, hogy a Va ti kán ban –
mi vel fi a tal a kö zös ség – még fo lya -
mat ban van az el is me ré sük.

A fi a tal or vos szer ze tes 1995-ben
ér ke zett a meg ne ve zé sét gyak ran
vál toz ta tó Kon gói De mok ra ti kus
Köz tár sa ság ba, amely ak kor ép pen
Za ire né ven sze re pelt a tér ké pe ken.
Be il lesz ke dé sét se gí tet te, hogy is -
ko lás ko rá ban Al gé ri á ban élt a szü -
le i vel, mert mér nök édes ap ja ott
dol go zott, s ott jól meg ta nult fran ci -
á ul. A 62,5 mil lió la ko sú or szág ban
ugyan több száz nyel vet be szél nek, de
a fran cia a hi va ta los nyelv.

– Kab in dá ban, egy két száz tíz ágyas
kór ház ban dol go zom. Az in téz -

ményt, ame lyet a bel gák épí tet tek az
1960-as évek ele jén, az ál lam mű köd -
te tés re át ad ta a misszi ó nak. Két apá -
ca, ve lem együtt há rom fe hér or vos
és még öt he lyi dok tor lát ja el a be -
te ge ket – be szélt Ri chárd test vér
kin ti éle té ről az MTI-nek.

Szo mo rú és el ke se rí tő do log nak
tart ja, hogy nem elég gyors a vál to -
zás az or szág ban, és éh ín ség van a
rossz ter més, il let ve az élel mi szer-vi -
lág vál ság mi att.

– Mi előtt az év vé gi ün ne pek re ha -
za lá to gat tam, a két száz tíz ágyon már
hat száz be teg zsú fo ló dott össze, nagy
ré szük gyer mek. Alul táp lál tak, fe hér -
je hi á nyo sak. A csa lád juk is be köl tö -
zött ve lük a kór ház ba, így őket is élel -
mez ni kell. Ez óri á si fel ada tot ró a kö -
zös ség re – ér zé kel tet te a he lyi ál la -
po to kat, hoz zá té ve, hogy az ENSZ
Gyer mek alap ja, az UNI CEF tej port
és gyógy szert ad a ki csik nek, de ez
nem ele gen dő ah hoz, hogy a kö rül -
mé nyek em ber sé ge seb bek le gye nek.
Az élel me zé si gon dok nál ma rad va el -
mond ta, hogy az ot ta ni em be rek
alap táp lá lé ka a ku ko ri ca, eh hez ke -
ve rik a ma ni ó kát, de ter mel nek föl -
di mo gyo rót, avo ká dót, pa payát, ba -
nánt és pál ma ola jat is. Az ál la ti fe hér -
je, vagy is a hús igen ke vés, aki meg -
te he ti, kecs ké ket és ba rom fit tart.

Az egész ség ügyi kul tú ra sem eu -
ró pai eb ben a tér ség ben:

– A ka b in dai és a kör nyék be li
em be rek csak ko mo lyabb be teg ség
ese tén ke re sik föl a kór há zat. Előt te
meg for dul nak a ki sebb egész ség -
ügyi cent ru mok ban, de per sze min -
de nek előtt a tör zsi va rázs ló nál jár nak.
Ha ő nem tud se gí te ni, ak kor men -
nek va ló di or vos hoz – ma gya ráz za a
szer ze tes.

A Nyolc Bol dog ság Ka to li kus Kö -
zös ség a kór ház mel lett öre gek ott -
ho nát ala pí tott. A kony hán na pon ta
két száz-két száz öt ven em ber nek ké -
szí te nek egy sze ri me leg ételt. Ár va -

há zuk is van, har minc gyer me ket lát -
nak el, a fi a ta lok on nan jár nak is ko -
lá ba is, ta nít ta tá su kat a kö zös ség fi -
nan szí roz za. Az or szág ban ugyan is
nem in gye nes az ok ta tás, ezért a
gyer me kek nek mint egy a fe le jár
csak is ko lá ba. Egy-egy csa lád ban
leg alább tíz gyer mek van, és nem jut
pénz az ok ta tá suk ra.

A kö zös ség kór há za, amely száz főt
fog lal koz tat, az ára mot nap ja ink ban
már nyolc van szá za lék ban nap ele -
mek ből nye ri. A víz el lá tás bo nyo dal -
ma sabb: he gyes vi dé ken él nek, a
völ gyek ben ta lál ha tó for rá sok ból
víz tor nyok ba pum pál ják föl a vi zet.
A he lyi fi a tal lá nyok nak és asszo nyok -
nak vi szont szin te egész éle tük ben
hor da ni uk kell a vi zet a hegy re.

Ri chárd test vér a szak má já ról szól -
va el mond ta, hogy a leg ret te get tebb
szem be teg ség a fo lya mi vak ság,
amely pa ra zi ta okoz ta be teg ség. A
kór oko zó légy csí pés sel ke rül az em -
ber szer ve ze té be, a bőrt rág ja, a
szem be is el ke rül, kró ni kus gyul la dást
okoz va. Pár év alatt a pá ci ens meg -
va kul. Nem zet kö zi kam pány in dult
e be teg ség meg elő zé sé re, éven te egy
tab let tát kell be ven nie az em ber nek
tíz éven át, s ak kor el ke rül he ti ezt a
szem be teg sé get.

A má sik gya ko ri be teg ség a szür -
ke há lyog, ame lyet nincs, aki meg ope -
rál jon, mert öt mil lió em ber re két sze -
mész szak or vos jut. Ke let-Ka sai me -
gyé ben, ahol ő is dol go zik, gyak ran
több száz ki lo mé ter ről gya log jön nek
a kór ház ba, se gít sé get, gyó gyu lást
vár va. Há la ma gyar és bel ga kap cso -
la ta i nak, na gyon jó sze mé sze ti fel sze -
re lé se van a kór ház nak, így ered mé -
nye sen gyó gyít hat.

A leg több kon gó i nak negy ven év
fö lött már szem üveg kel le ne, de ő hi -
á ba ír ja föl ne kik, csak a tá vo li fő vá -
ros ban, Kins ha sá ban van nak op ti ku -
sok. Ezért az tán be szer zett ren ge teg
kí nai ol va só szem üve get és a meg fe -
le lő di opt ri á sat ad ja a rá szo ru ló nak.

Az em be rek Kab in dá ban vi dá -
mak, jó lel kű ek, sze lí dek, be fo ga dók,
hí vők. Csak hogy több nyi re fa ta lis ták,
akik úgy vé lik: a baj, a be teg ség Is ten
aka ra ta, s be le tö rőd nek ál la po tuk
fo lya ma tos rom lá sá ba.

A li tur gi á kon részt vesz nek, és na -
gyon sze re tik, ha Fré re Ric hard gi tár -
ral vagy co rá val kí sé ri az imád sá got.
(A co ra af ri kai hár fa, Sze ne gál ból
szár ma zik. Nagy ra nőtt tök, ame lyet
bő röz nek, és hu szon egy húrt tesz nek
rá.) Ri chárd test vér mint szer ze tes
csak imád sá go kat ve zet het, a szent mi -
sét fel szen telt pap tart ja.

Har di Ri chárd két éve a gyé mánt -
bá nyák hoz kö ze li nagy vá ros ban,
Mbu ji Mayi ban nyi tott egy kis sze -
mé sze ti köz pon tot. Ide jét meg oszt -
ja a kór ház és a ren de lő kö zött. Nagy
vá gya, hogy egy szer sze mé sze ti kór -
há zat épít sen a Kon gói De mok ra ti -
kus Köz tár sa ság ban.

d MTI

Ma gyar or vos szer ze tes Kon gó ban

A hó nap köny ve ak ció – május

Asztali beszélgetések 2.
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: 2200 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.

Meg hí vó
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE)
tisz te let tel meg hív ja lel ké sze it, gyü le ke ze ti tag ja -
it és mun ka tár sa it a jú li us 3–5. kö zött meg ren de -
zen dő Ha tár nyi tás ’89 szim pó zi um ra Sop ron ba.

A ta lál ko zót a vas füg göny le om lá sá nak hu sza dik év for du ló ja al kal má -
ból ren de zi a ma gyar, a ba jor és az oszt rák evan gé li kus egy ház. A ba jor
test vér kap cso lat tal ren del ke ző gyü le ke ze tek kü lön fi gyel mé be ajánl juk ezt
az ese ményt, mi vel ez al ka lom mal le he tő ség nyí lik a test vér gyü le ke ze tek
ta lál ko zá sá ra is.

PROG RAM
Jú li us 3., pén tek • 17.00: Meg ér ke zés • 18.00: Va cso ra • 20.00: Film ve -
tí tés: dr. Kár pá ti György: Pán eu ró pai pik nik 1989, majd be szél ge tés a ren -
de ző vel
Jú li us 4., szom bat • 9.00: Áhí tat • 10.00: „El jut ni a ha tá rig” pó di um -
be szél ge tés film rész le tek kel és ze nei be té tek kel. Elő adók: dr. Op lat ka And -
rás tör té nész, új ság író, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő, dr. Han ne lo -
re Rei ner egy ház fő ta ná csos (Auszt ria), Ba log Zol tán országgyűlési
kép vi se lő, bi zott sá gi el nök, va la mint szem ta núk • 11.30: Ki ál lí tás meg -
nyi tó • 15.00: Vá laszt ha tó prog ra mok auszt ri ai gyü le ke ze tek ben és sop -
ro ni vá ros né zés • 20.00: Kon cert a Lu the rá nia kó rus és ze ne kar fel lé -
pé sé vel az evan gé li kus temp lom ban
Jú li us 5., va sár nap • 9.00: Busz já ra tok in du lá sa Sop ron pusz tá ra • 10.00:
Ün ne pi is ten tisz te let té vé köz ve tí tés sel, igét hir det dr. Jo han nes Fried rich
ba jor püs pök • 11.30: Aga pé, bú csú zás

Az MEE az úti költ sé get, a pén te ki va cso ra és a szom ba ti ebéd költ sé -
ge it ma gá ra vál lal ja. Rész vé te li és szál lás díj: 5500 Ft/fő/éj. Min den kit sze -
re tet tel vá runk!

Bő vebb in for má ció: kül ügyi osz tály, Cse lovsz kyné dr. Tarr Klá ra
(klara.tarr@lu the ran.hu) és dr. Lász ló Vir gil (vir gil.lasz lo@lu the ran.hu),
te le fon: 1/266-5532.

H I R D E T É S

A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, má jus 11-én, hét főn
18.30-kor dr. Bács kai Ká roly lel kész, teo ló gi ai ta nár Az agyon hall ga tott
menny be me ne tel cím mel tart elő adást és ve zet be szél ge tést. Hely szín:
Bu da pest XI., Né met völ gyi út 138., evan gé li kus–re for má tus temp lom.
Min den kit sze re tet tel vár nak a szer ve zők!
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b Nyolc van éves? Én nem hi szem.
Nyolc van éves vol na ő: a te rem -
tő böl cses ség, a szor gos mun ka
és ma ra dan dó ság köl tő je: Ká -
nyá di Sán dor? Nem hi szem. A
szár nyas idő így el su hant fe let -
tünk. Hi szen teg nap még egy fi -
a tal em ber kí nált ott ho ná ban jó
vö rös bor ral, meg aján dé ko zott
új kö te té vel. Csen des szo mo rú -
ság gal be szélt a ki sebb sé gi lét
min den na pos meg pró bál ta tá -
sa i ról…

Hosszú szü net után szü lő vá ro som -
ban, Hód me ző vá sár he lyen ta lál koz -
tunk. A he lyi új ság azt ír ta: „K. S. ro -
mán köl tő” lá to gat vá ro sunk ba. (Még
tol má csot is küld tek elé be.) Ké sőbb
Sze ge den fu tot tunk össze: gye re kek
ül ték kö rül a könyv tár ban. Egy kis -
lány a lá bát ölel te, úgy hall gat ta a sza -
va it. Nép dalt éne kel tek, s bú csú zó -
ul egy rö vid vers sel aján dé koz ta meg
őket. Gyor san meg ta nul ták; én még
ma is tu dom: „Be te me tett a nagy hó
/ er dőt, me zőt, ré tet, / min den, mint
a nagy anyó / ha ja, hó fe hér lett. //
Min den, mint a nagy apó / baj sza, hó -
fe hér lett, / csak a fe ke te ri gó / ma radt
fe ke té nek.”

Az ő ha ja vi szont ezüst lett. De
nem vál to zott ere jé ben, hi té ben és
szí vé ben. Hi szen a köl té szet: dac,
meg ma ra dás és ki fogy ha tat lan szor -
ga lom. Mun ka és mun ka, így őriz ve
meg iga zát. És Ká nyá di Sán dor ír ta
mű ve it ren dít he tet le nül. Illyés nem -
zet fél tő hi té vel, Kós Ká roly épí tő
szel le mé ben, Jé kely Zol tán Er dély-di -
csé re té vel.

Ká nyá di nyolc van éves. Hosszan
so rol hat nám, mi min dent al ko tott a
Ko lozs vá ron élő és né hány esz ten de -
je Bu da pes ten is la kó Kos suth-dí jas
köl tő. Hu szon öt kö tet vers és for dí -
tás, hu szon há rom gye rek könyv, drá -
mák, film for ga tó köny vek, hang le -
me zek és CD-k. Lel tár ba szed het -
nénk uta zá sa it a nagy vi lág ban, az író -
tár sak és ba rá tok jó kí ván sá ga it.

De kép te len és fe les le ges vál lal ko zás.
Ká nyá di Sán dor nem ké szül

összeg zés re. Szü le tés nap ján is csak
át si et. Még ren ge teg a ter ve. Ri port -
ra sincs ide je. Csak be szél ge tünk,
hall ga tom sze líd sza va it a dél előt ti
csend ben.

– Va ló já ban nem is má jus 10-én,
ha nem 11-én szü let tem. A buz gó hi -
va tal meg vál toz tat ta a dá tu mot, hi -
szen sze rin tük a Ro mán Ki rály ság ün -
ne pén nem szü let het egy ma gyar
gye rek.

– Nagy ga lamb fal va a szü lő fa lu.
So kan nem tud ják, hol ke res sük Er -
dély ben.

– Gyö nyö rű he lyen. Szé kely ke -
reszt úr és Szé kely ud var hely kö zött.
Nyolc ki lo mé ter re at tól, ahol Pe tő fi
utol só éj sza ká ja volt, és hu szon öt re
at tól, ahol meg halt.

El húz za a füg gönyt, nyit ja az ab -
la kot, és ki mu tat a Döb ren tei tér re:

– Lá tod, az ott Be ne dek Elek kút ja.
A Har gi tá ról hoz tam a ha tal mas kö -
vet, Me loc co Mik lós fa rag ta vég le -
ges re. Ne künk két apánk van: Bem és
Elek apó. Ő az igaz sá gos, mert csak a
me sék ben van. Aki meg fá radt, le ül het
az öreg fák alá, a ván dor meg mos sa az
ar cát. Sok gáncs ér te a ne mes ügyet,
de vé gül si ke rült föl ál lí ta ni. Zu ho gó
eső ben volt az ava tás: száz öt ven em -
ber jött el, a Ka lá ka együt tes mu zsi -
kált, mi meg éne kel tünk.

Az együt tes re te re lő dik a szó. A
Ba káts té ri temp lom ban együtt sze -
re pel tek.

– Las san har minc éve is mer jük
egy mást. Ott jár tak a kö zel ben, és
en gem mu tat tak be ne kik. Egyik
ver se met meg ze né sí tet ték, ké sőbb
egy kö tet re va ló ké szült el. Er dély ben
is van nak temp lom ban fel ol va sá -
sok, de ott min dig ké rem, hogy ne
tap sol ja nak. Cso dá la tos ér zés Is ten
há zá ban be szél ni, de még cso dá la to -
sabb hall gat ni. Me gyek, ha hív nak,
me gyek, ha bír ják a lá ba im, vi szem
gyö nyö rű ma gyar nyel vün ket! Volt
olyan év, hogy száz ta lál ko zón vet -
tem részt, gye re kek nek ver set is ta -
ní tot tam.

– Más ként gon dol ko dik a köl tő,
ami kor a gye re kek nek ír?

– Fel tét le nül. Vi szont én – Weö res
Sán dorhoz hasonlóan – nem hi szek
ab ban, hogy van kü lön fel nőtt- és
gyer mek iro da lom. Ha meg néz zük a
vi lág iro dal mat, lát juk, a leg több mű -
ve gye rek ol vas mány, at tól füg gő en, ki
mi kor ad ja oda a leg ki seb bek nek. A
Nap su gár ban, az én ver se im ben az
volt a cél, hogy a nyelv szép sé ge és
gaz dag sá ga nö ve ked jen a gyer mek el -
mé jé ben.

Pa nasz ko dom az or szág rom lá sá -

ra, a kö zö nyös ség re. Sok idős em ber -
nek ke nyér re se fut ja.

– Te le van nak az em be rek eg -
zisz ten ci á lis fé le lem mel – mond ja a
köl tő – És fő leg a fi a ta lok. Ben nem
a leg ne he zebb idők ben se volt fé le -

lem. Nem is le he tett, mert az meg -
öli az éle tün ket, és nem tu dunk dol -
goz ni. Ér de kes, ez a rossz han gu lat
hoz zánk, Er dély be is el ért. Sze ren csé -
re én min den ilyen ből ki ma rad tam.
Tet tem a dol go mat, úgy, hogy a leg -
job bat ad jam ki ma gam ból.

La po zom vá lo ga tott ver se it, s lá -
tom, tel je sí tet te fo ga dal mát. Min den
má so dik ver se itt van ben nünk, zeng
úgy is, hogy nem mond juk. Bar tók
Bé la em lé ké nek, T. Á. sír já ra, Fá tól fá -
ig, Ko dály, Egy cso kor or go na mel lé,
Csán gó si ra tó, Kró ni kás ének, Ha lot -
tak nap ja Bécs ben, Van nak vi dé kek,
Ör mény sír kö vek, Va la ki jár a fák he -
gyén, Sö rény és ko po nya…

Ter mé sze tes köl tő, mond ta Ká nyá -
di egyik ér tő kor tár sa. Egy sze rű en:
köl tő. Aki ré gi ének mon dók nak a ro -
ko na, s a be szélt vers az iga zi esz mé -
nye. Azért ír – több mint fél év szá -
za da –, hogy meg aján dé koz za ol va -
só it – vagy is min den kit. A ki sebb ség
gond ja i ról, tör té ne lem ről, lét ről töp -
ren gő ver se i ben vi lág lik az igaz ság,
hogy min den ki ért se. Alap vo ná sa
az élet sze re tet, eb ből fo gan nak ver -
sei, me lyek gyö nyör köd tet nek és
biz tat nak, még ak kor is, ha ve re ség -
ben ve tet te pa pír ra. 

Sok szor rá sü tik a bé lye get, hogy
de presszi ós. De nem ő ilyen, ha -
nem a szo ron ga tó és ször nyű vi lág,
me lyet meg akar ér te ni. A szét szag -
ga tott or szá got, a szét szó ra tott ma -
gyar sá got az zal be csü li meg, hogy
má so kat is meg be csül. Ezért a leg job -
bak kö zé so rol juk, a pél da éle tű ke ve -
sek kö zé, s nem  csak szí vet biz ta tó,
szép fé nyes sza va i ért.

Ká nyá di Sán dor nyolc van éves!
Kö szönt sük sze re te tünk ből font ko -
szo rú val. S mert fi gyel most rá Ma -
gyar or szág és Er dély ap ra ja-nagy ja,
a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem rend
nagy ke reszt jé vel tün tet te ki köz tár -
sa sá gi el nö künk. Di csér ve már hó -
esés ben a nyer ges-te tői kop ja fa ava -
tá sán, tisz ta ar cú szé ke lyek kö zött,
hát mond juk együtt: Is ten él tes sen,
ked ves Sán dor, vi gyáz za és se gít se
éle te det még so ká ig!

g Feny ve si Fé lix La jos

Tisz ta ság és szen ve dély
Szü le tés na pi vizitáció Ká nyá di Sán dor köl tő nél

va la ki jár a fák he gyén
ki gyújt ja s olt ja csil la god
csak az nem fél kit a re mény
már vég képp ma gá ra ha gyott
én fé lek még re mény ke dem
ez a meg tar tó ir ga lom
a gond vi se lő fé le lem
kí sért ed dig uta mon
va la ki jár a fák he gyén
va jon ami kor zu ha nok
meg gyújt-e ak kor még az én
tü zem nél egy új csil la got
vagy en gem is egyet len egy
sö tét lő mag gá össze nyom
s nem vil lant ja föl lel ke met
egy meg szü le tő csil la gon
va la ki jár a fák he gyén
mond ják úr min den por sze men
mond ják hogy ma ga a re mény
mond ják ma ga a fé le lem

Ká nyá di Sán dor

Va la ki jár
a fák he gyén

Sok víz le folyt már a Du nán, sok-sok
szennyet kel lett már ma gá val so -
dor nia, hul lá mai nem egy szer hoz ták
a pusz tu lás ár ját. Volt idő, ami kor a
víz nem össze kö töt te a nem ze te ket,
ha nem – mint el len sé ge ket – el vá -
lasz tot ta őket egy más tól. Az erő szak
le küz dé sé re szánt év ti zed vé gé hez
kö ze led ve, 2010 őszé től kezd ve, a Du -
na men tén élő evan gé li ku sok kö zös
is ten tisz te le tek ke re té ben ké szül nek
bi zony sá got ten ni ar ról, hogy Krisz -
tus ban a gyű lö let, az ag resszió hul -
lá mai le csi tul hat nak. 

Bár Nagy sze ben ben hi á ba ke res -
nénk a Du nát, a vá rost a ne vét adó
Sze ben fo lyó öve zi, még sem vé let le -
nül ér ke zett ide ta nács koz ni a prog -
ram szer ve zés sel meg bí zott hat ta gú
csa pat. A ma gya rá zat egy sze rű: Ro -
má ni át azok a szász evan gé li ku sok
kép vi se lik a kö zös prog ram ban, akik -
nek egy há zi köz pont ja – a püs pö ki hi -
va tal és a teo ló gi ai aka dé mia – ép pen
e gyö nyö rű vá ros szí vé ben ta lál ha tó. 

Nagy sze ben – vagy aho gyan ők
hív ják: Her manns tadt – sok „vi hart”
lá tott te le pü lés. A 13. szá zad ban ide
és a kör nye ző fal vak ba be te le pült szá -
szok nak sok pró bát kel lett ki áll ni uk
ta tá rok tól, tö rö kök től, de több ször
pusz tí tott kö zöt tük pes tis jár vány is.
Az egy há zi mú ze um tár lói meg -
annyi bi zony sá gát őr zik még is e nép
Is ten be ve tett hi té nek, hű sé gé nek. 

A re for má ció hul lá mai ha mar el -
ér ték ezt a vi dé ket, hi szen sok szász
di ák ta nult Wit ten berg ben. Nem
utol só sor ban ne kik kö szön he tő, hogy
az er dé lyi tár sa da lom ban az óta is ki -
emel ten fon tos sze re pet tölt be az Er -
dé lyi Ágos tai Hit val lá sú Szász Evan -
gé li kus Egy ház. 

Az er dé lyi szász evan gé li ku sok lét -
szá ma azon ban je len tő sen meg fo -
gyat ko zott. A rend szer vál tást kö ve -
tő en, 1990 óta az egy ház ta gok nyolc -
van öt szá za lé kát ve szí tet ték el. A tíz
év vel ez előtt száz ezer hí vet szám lá -

ló egy ház má ra ti zen né gyez res kö -
zös ség gé „zsu go ro dott”. Nep pend orf,
a ma már Nagy sze ben nel egy be -
épült te le pü lés temp lo má ban an -
nak ide jén több szá zan gyűl tek össze
va sár na pon ként az is ten tisz te let re,
ma hú szan-har min can van nak
együtt. Ám ők a gyü le ke zet het ven
szá za lé ka!

„Na gyon jó az is ten tisz te le tek re lá -
to ga tók ará nya” – tud tuk meg D. dr.
Ch ri stoph Kle in püs pök től, aki 1990
óta ve ze ti fő pász tor ként a szász
evan gé li ku sok meg ma radt nyá ját.
Lá to ga tá sunk kor stíl sze rű en egy
olyan gyer tyá val aján dé koz tuk meg,
ame lyen több nyel ven is ol vas ha tó a
szó: „Bé ke”. 

Ami kor ar ról kér dez tük, hogy mi -
ként érin tet te egy há zát ez az el ván -
dor lá si hul lám, szo mor ká san mo -
so lyog: „Fel kel lett dol goz nunk, hogy
nép egy ház ból hir te len di asz pó ra -
egy ház zá vál tunk. Rá kel lett döb be -
nünk, hogy nem él he tünk a szá mok
bű vö le té ben. Nem azt kell néz nünk,
hogy há nyan va gyunk, azon ke se reg -
nünk, hogy mennyi re el fogy tunk,
ha nem ar ra kell kon cent rál nunk,
hogy mi a fel ada tunk. Krisz tus az
evan gé li um ter jesz té sé nek ügyét bíz -
ta ránk. Ez a mi fel ada tunk: szól ni Is -
ten ir gal mát és meg él ni a tő le ka pott
sze re te tet. Krisz tus nem a tö me ge ket
hasz nál ta, ha nem a ta nít vá nyok ki -

csiny se re gét, s hű sé ges szol gá la tuk
nyo mán so kan let tek.”

Ba jor lel kész nő tár sam a be szél ge -
tést kö ve tő en ne kem mond ta el,
hogy mi lyen re mény ség gel töl töt te el
Kle in püs pök biz ta tó val lo má sa. „Tu -
dod, ná lunk egy re töb ben lép nek ki
az egy ház ból, és ez pá nik sze rű ag go -
da lom mal tölt el né há nyun kat” – ma -
gya ráz ta, majd hoz zá tet te: „De most
bá tor sá got kap tam.” Be val lom, nem
csak őt vi gasz tal ta és erő sí tet te meg
ez a „nagy sze be ni lá to ga tás”…

g B. Pin tér Már ta

Lá to ga tás – új lá tás sal
b Az er dé lyi Szász föld fő vá ro sá ba, Nagy sze ben be ka pott meg hí vást áp -

ri lis utol só nap ja i ra e so rok író ja, hogy – a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház kép vi se le té ben – részt ve gyen a Bé ke hul lá mok a Du nán
mun ka cí met vi se lő nagy sza bá sú ren dez vény elő ké szí té sé ben. Két esz -
ten dő múl va zá rul ugyan is az Egy há zak Vi lág ta ná csa ál tal 2001-ben
az erő szak le küz dé sé nek év ti ze de ként meg hir de tett ak ció prog ram. Az
öku me ni kus vi lág szer ve zet ez zel a kez de mé nye zé sé vel kí ván ta em lé -
kez tet ni tag egy há za it ar ra, hogy Krisz tus tól ka pott fe le lős sé gük
mun kál kod ni a bé kén, fá ra doz ni azon, hogy kör nye ze tük ben meg te -
rem tőd jön – aho gyan szá mos do ku men tum ban meg fo gal maz ták – „az
erő szak men tes ség kul tú rá ja”. Eh hez a fel hí vás hoz csat la koz nak most
kö zö sen azon eu ró pai or szá gok evan gé li kus egy há zai, ame lyek te rü -
le tén át fo lyik kon ti nen sünk má so dik leg hosszabb fo lyó ja, a Du na. 

Nagyszebeni utcarészlet – háttérben az evangélikus nagytemplom
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Hat van ket te dik éve szol gál ja a kecs -
ke mé ti gyü le ke ze tet dr. Majt hé nyi
Bé lá né Sánt ha Ma ri an na, Ma ri ca
né ni. De ab ból, amit a kö zös ség hat -
van egy év ként tart szá mon, ő hár mat
le von. Mert 1948-tól 1951-ig – ak kor
még őr ál ló ként, gye rek mun kás ként –
„sze re tet ből, de nem élő hit ből” vé gez -
te a fel ada tot. Év ti ze dek el tel té vel is
kris tály tisz tán em lék szik ar ra a pil la -
nat ra, ami kor ez utób bit meg kap ta.

Már férj nél volt, kis lá nya is meg -
szü le tett. „Túl vol tam az élet ese mé -
nye in” – mond ja. De a ha lál nagy kér -
dő jel volt előt te, és az élet ér tel mét
ke res te. 1951 nya rán egy he tes evan -
gé li zá ci ó ra uta zott Fót ra; Sré ter Fe -
ren cet, Jó zsa Már tont hall gat ta. „Töb -
bed ma gam mal a kis pad lás szo bá -
ban alud tam. Jú ni us 15-én haj nal ban
ar ra éb red tem, hogy az ab la kon ke -
resz tül ép pen rám süt a nap. Ki nyi -
tot tam a Bib li á mat. »Lásd! Le vet tem
ró lad a te ál nok sá go dat, és ün ne pi ru -
hák ba öl töz tet lek té ged!« – ol vas tam
Za ka ri ás köny vé ben, a 3. fe je zet 4.
ver sé ben.” Az óta az Úr tól ka pott fel -
tá ma dás hi ten ala pul az éle te; ezt hi -
szi, éli, tud ja, vall ja.

Nem sok kal ké sőbb le ve let ka -
pott a lel ké szé től. „Ma ri ca, nincs
kán to runk, nem tu dunk evan gé li zá -
ci ót tar ta ni” – ír ta ne ki Fried rich La -
jos, mert tud ta ró la, hogy va la mi kor
zon go rá zott. „Négy és fél évig ta ní -
tott a ze ne is ko lá ban Vá sár he lyi Zol -
tán Kos suth-dí jas kó rus kar nagy, ze -
ne szer ző fe le sé ge. Is mer tem a kot tát,
hal lás után is ját szo gat tam. Ke reszt -
apám, Husz ka Je nő ze ne szer ző ré vén
is va la me lyest jár tas vol tam a ze nei
dol gok ban. De or go nál ni ko ráb ban
so ha nem or go nál tam.”

Amit tud, azt szin te tel je sen ma gá -
tól, il let ve egy vak ka to li kus kán tor se -
gít sé gé vel sa já tí tot ta el – igaz, a pe -
dá lo kat ko ráb ban is csak ritkán hasz -
nál ta, ma pe dig már egy ál ta lán nem
szok ta. A „de bü tá lá sa” 1952 ál do zó -
csü tör tö kén volt, a Tün dök lő haj na -
li csil lag kez de tű éne ket ját szot ta.

Ki csit el ka nya ro dunk a szol gá lat -
tól. Édes any já ról me sél, az idő ről,
ami kor ők ket ten test vé rek ké let tek a
hit ben. Majd édes ap já ra, Sánt ha
György köl tő re te re lő dik a szó, az ő
nyolc-tíz év hall ga tás után, Friedrich
Lajos, Veöreös Imre hatására író -
dott ver se i ről be szél. „Ma dách Im re
édes any ja, An na Majt hé nyi lány volt.
Test vé re, Gá bor volt a fér jem déd -
nagy ap ja” – ma gya ráz za to vább a csa -
lá di kap cso la to kat. Lá nya, Ma ri an -
na Pes ten él; há rom fiú uno ká val
aján dé koz ta meg. „Ő iga zi anyu ka. Én
ke vés bé vol tam az. A fő zés, a há zi -
mun ka so ha nem volt az erős sé -
gem” – vall ja be tö re del me sen.

1956-ban ál lást kel lett vál lal nia. Az
egész ség ügy ben he lyez ke dett el; har -
minc évig dol go zott Zon da László
igazgató fő or vos mel lett. „Cso dá la -
tos vi lá gi fő nö köt adott az Úr is ten”
– em lék szik vissza. „Kap tam tő le

egy ma lac lo pó kö penyt és egy kul csot
a hát só aj tó hoz, úgy szök tem át
nagy pén te ken, hús vét hét főn és a
töb bi, ak kor mun ka nap nak szá mí tó
egy há zi ün ne pen a ren de lő in té zet től
alig pár száz mé ter re lé vő temp -
lom ba.” A párt tit kár nő elől egy-két
évig kel lett csak buj kál nia. „Egy szer
meg aján dé koz tam apu kám ver ses kö -
te té vel. Er re azt fe lel te: »Ma ri ca,
szent es te édes apád 1946 ka rá csony cí -
mű ver sét ol vas tam.« At tól kezd ve
nem kel lett fél nem őtő le sem.”

„Fried rich La jos, Veö reös Im re,
Gö rög Ti bor, Tóth-Szöl lős Mi hály és
most Kiss Já nos” – so rol ja az el múlt
hat van év kecs ke mé ti lel ki pász to ra -
it. Ko rál könyv ből is pont az ötö di ket
„nyü vi”…

Ked ven cei az evan gé li u mi éne -
kek – „Ha fó tól (id. Ha fens her Ká roly
– a szerk.) kap tam őket. Nagy do log
volt ez az öt ve nes évek ben! Még
pos tá ra sem le he tett fel ad ni őket, úgy
kel lett ti tok ban meg szer ve zi az át vé -
te lü ket” –, de min den szép dal la mú,
rit mu sú dalt sze ret. Győ zel met vet -
tél (EÉ 388), Az Úr cso dá san mű kö -
dik (EÉ 328), Jé zus, te égi szép (EÉ
389), Fel, mert az ir ga lom (EÉ 449),

Ó, segíts, Jézus (EÉ 374), Velem
vándorol utamon (EÉ 459) – em lít a
szí vé hez iga zán kö zel ál lók kö zül
né há nyat. Ének li-e őket or go ná lás
köz ben? – kí ván csis ko dom. „De -
hogy, mert ak kor a kel le té nél las sab -
ban ját sza nám őket” – fe le li ön kri ti -
ku san. „És az na gyon ré gi es” – te szi
még hoz zá.

Nem ré gi ben ün ne pel te a nyolc -
van nyol ca dik szü le tés nap ját. Bír ja-e
még fi zi ka i lag? – kér de zem tő le.
„Haj lí ta ni még csak-csak tu dom, de
erő már nincs ben ne, a tol lat sem
tud ja meg tar ta ni” – mu tat ja jobb
ke ze mu ta tó uj ját. „Min dig el cso dál -
ko zom, hogy ami kor oda ülök az or -

go ná hoz, még is si ke rül le üt ni ve le a
bil len tyű ket…!”

Tíz év vel ez előtt meg csú szott
templom előtt a friss hó bo rí tot ta jé -
gen – hár mas bo ka tö rés sel or go -
nál ta vé gig az is ten tisz te le tet. Ak kor
kö rül be lül két hó na pot „esett ki” a
szol gá lat ból. „A bal eset Is ten fi gyel -
mez te té se volt; ak kor gon dol kod tam
el elő ször azon, hogy las san ide je
gon dos kod ni az után pót lás ról.”

Idén ja nu ár tól a kecs ke mé ti is ten -
tisz te le ti al kal mak nyolc van szá za lé -
kán már nem ő ül az or go na pa don:
„An no pont Zol tán édes ap ját vál tot -
tam ezen a he lyen, Lil lát pe dig cse -
cse mő ko rá ból is me rem, ott to lo gat -
tam a ba ba ko csi ját a há zunk előtt a
Gye nes té ren, de az es kü vő kön, ke -
resz te lé se ken, te me té se ken, a szór vá -
nyok ban és az idő sek ott ho na i ban
még most is el lá tom a kán to ri szol -
gá la tot.”

„Ez a mos ta ni ideg be csí pő dés a
tér dem ben is jel zés – mond ja a pa -
nasz ko dás leg ki sebb je le nél kül, meg -
nyug vás sal-meg bé ké lés sel a hang -
já ban –, hogy egy re na gyobb te ret
kell ad nom ne kik, ne kem pe dig egy -
re in kább a hát tér be kell hú zód -

nom. Nagy aján dék az Úr tól, hogy
még ad erőt a szol gá lat hoz, de tu dom,
bár me lyik pil la nat ban el ve he ti tő lem.
És én fel ké szül tem er re, nem fog vá -
rat la nul ér ni, ha be kö vet ke zik. De ad -
dig is szol gá lok hit ből, sze re tet ből,
amíg csak él tet a ke gye lem.”

Ne héz le het ennyi év után át en -
ged ni a te re pet – tű nő döm han go -
san. „Na gyon fél tem tő le” – is me ri
el. „De azt hit tem, ne he zebb lesz.
Olyan jó hall gat ni őket! Le ülök a
hát só so rok va la me lyi ké be – di ák ko -
rom ban is min dig ott fog lal tam he -
lyet –, és most én is a gyü le ke zet tel
éne ke lek.”

g Vi tá lis Ju dit

Hit ből szol gál ni –
amíg csak az Úr en ge di

b A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság
(MET) áp ri lis 30. és má jus 2. kö -
zött tar tot ta ki len ce dik kong -
resszu sát. A két éven ként ese -
dékes ta lál ko zót idén a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem
(KRE) Hit tu do má nyi Ka rán és a
Ré gi Ze ne aka dé mi án ren dez -
ték meg. A ta nács ko zás ki emelt
té mái a li tur gi kus (egy há zi) év és
az egy ház ze ne-ok ta tás hely ze te
vol tak.

Ha gyo mány, hogy min den kong -
resszus nyi tó nap já nak van egy ki -
emelt je len tő sé gű, több nyi re kül föl di
tu dós elő adó ja. Idén si ke rült meg nyer -
ni Karl-Hein rich Bi e ritz ros to cki
evan gé li kus gya kor la ti teo ló gi ai pro -
fes sor eme ri tust, aki A li tur gi kus év ki -
hí vá sai a mai kor ban cím mel ké szí -
tet te el igen sok ré tű és el gon dol kod -
ta tó elő adá sát.
Saj nos az utol só
pil la nat ban be teg -
ség mi att le kel lett
mon da nia az uta -
zást, így nem ép -
pen könnyű gon -
do la ta it meg hí vó -
ja, a tár sa ság el nö -
ke, Ha fen scher
Ká roly evan gé li -
kus lel kész fel ol -
va sá sá ban is mer -
het te meg a hall -
ga tó ság.

Más elő adók -
nál is elő for dult be teg ség vagy le -
mon dás, de vé gül így is ka rak te res
kép raj zo ló dott ki a köz pon ti té má -
ról. Baán Ist ván pro fesszor he lyett
Ko csis Fü löp haj dú do ro gi püs pök
adott át te kin tést a gö rög ka to li kus
ün ne pek ről. Fe ke te Csa ba (a Deb re -
ce ni Re for má tus Kol lé gi um Nagy -
könyv tá rá nak könyv tá ro sa), Papp
Fe renc (a K RE Hit tu do má nyi Ka rá -
nak ad junk tu sa) és Bé ké si Sán dor (a
KRE Hit tu do má nyi Ka rá nak dé kán -
ja) a re for má tus egy ház szí ne it kép -
vi sel ték, ki emelt je len tő sé get ad va a
Kál vin-év nek.

A nép szo ká sok egy há zi ün nep lé -
sünk re is vo nat koz tat ha tó ta nul sá ga -
it össze gez te Szend rei Jan ka ze ne tör -
té nész, az MTA dok to ra. Bar si Ba -
lázs OFM A li tur gi kus év az int ro i -
tu sok ban cím mel ige hir de tés nek is
be il lő át te kin tést adott a be ve ze tő
zsol tá rok ün ne pet meg ha tá ro zó te -
ma ti ká já ról.

E so rok író ja egy evan gé li kus kán -
tor és egy ház ze nész szem szö gé ből
tett ja vas la tot a kó rus re per to ár ki ala -
kí tá sá ra, a kó rus is ten tisz te le ti meg -
szó la lá si le he tő sé ge it rész le tez ve
(gra du ál ének al ter natim meg szó lal -
ta tá sa, li tur gi kus dal la mok, va la mint
ön ál ló kó rus mű vek ének lé se). Dé ri
Ba lázs, a Ma gyar Egy ház ze ne cí mű
fo lyó irat fe le lős szer kesz tő je a li tur -
gi kus év gya kor la tá ban meg mu tat ko -
zó rend el le nes sé gek re hív ta fel a fi -
gyel met.

Enye di Pál, a Ze ne aka dé mia Egy -
ház ze ne Tan szé ké nek ve ze tő je – Bó -
diss Ta más nak, a re for má tus zsi nat
ze nei elő adó já nak köz re mű kö dé sé vel
– a Li tur gi kus or go na ze ne (Ré gi né met
mes te rek) cí mű, most meg je le nő
gyűj te ményt mu tat ta be, majd Végh
An tal (Pé csi Or go na épí tő Ma nu fak -
tú ra) tár sa sá gá ban a ha zai or go na épí -
tés je le né ről és jö vő jé ről be szélt.

Az egy ház ze ne-ok ta tás té má ját
Dob szay Lász ló pro fes sor eme ri tus,

a MET örö kös tisz te let be li el nö ke ve -
zet te be a tör té nel mi mo del lek be mu -
ta tá sá val. W. Kincz ler Zsu zsan na
(Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem Egy ház ze nei Tan szék) a kán tor -
kép zők hely ze té ről, Ben ce Gá bor
(De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi -
um) az is ko la és a temp lom kap cso -
la tá ról be szélt. Bub nó Ta más (Bu da -
pes ti Éne kes Is ko la) az egy ház ze ne
ta go za tos ál ta lá nos és kö zép is ko lá kat,
Tő kés Tün de (Szent Ist ván Ze ne -
mű vé sze ti Szak kö zép is ko la) a kö -
zép fo kú egy ház ze ne sza ko kat és
szak kép zést, Merczel György (Ze -
ne aka dé mia Egy ház ze ne Tan szék) a
fő is ko lai és egye te mi kép zést mu tat -
ta be. Tardy Lász ló nak, a Má tyás-
temp lom kar na gyá nak írá sa az egy -
ház ze ne-ta ní tás hely ze té nek fel mé -
ré sé ről szólt.

Dá vid Ist ván (KRE Ta ní tó kép ző
Fő is ko lai Kar, Nagy kő rös) a kán tor és
or go nis ta sze re pé ről, Ősz Előd re for -

má tus lel kész az ének lő szék és az er -
dé lyi re for má tus kán to rok kap cso la -
tá ról adott át te kin tést. 

Az utol só más fél év ti zed vál to zá -
sai egy ház ze nei éle tünk ben cím mel
Dob szay Lász ló ve ze tett fó rum be -
szél ge tést. Ta nul sá gos volt lát ni, ho -
gyan vi szo nyul nak más fe le ke ze tek
tag jai az evan gé li kus egy ház kép vi se -
lő i hez és ered mé nye i hez. Pél dá ul
hogy mér ték adó szak em be rek mi lyen
ki emel ke dő szel le mi mun ká nak, va -
la mint köny vé sze ti leg is nagy sze rű -
nek tart ják és szin te irigy lik a nem -
rég meg je lent Li tur gi kus köny vet és
Gyü le ke ze ti li tur gi kus köny vet…

A köz pon ti nap es té jén az idén két -
száz éve szü le tett Fe lix Men dels -
sohn Bart holdy mű ve i ből össze ál lí tott
hang ver seny re ke rült sor a fa so ri
evan gé li kus temp lom ban. A zsol tá -
rok ra és ko rá lok ra épü lő mű sort W.
Kincz ler Zsu zsan na szer kesz tet te,
az or go na mű ve ket Fin ta Ger gely, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Egy ház ze nei Tan szé ké nek ve ze tő je
ad ta elő. A So li Deo Glo ria ka ma ra -
kó rust Har gi ta Pé ter (KRE Ta ní tó -
kép ző Fő is ko lai Kar, Nagy kő rös) ve -
zé nyel te (or go nán köz re mű kö dött
Bó diss Ta más); a PRO tes táns FI a ta -
lok Ka ma ra kó ru sa Aba ffy Nó ra egy -
ház ze nei dok to ran dusz di ri gá lá sá val
éne kelt.

A tár sa ság köz gyű lé se négy év re
vá lasz tot ta meg a ve ze tő sé get. Evan -
gé li kus rész ről tag ja lett az el nök ség -
nek Fin ta Ger gely, míg W. Kincz ler
Zsu zsan na a pe da gó gi ai szek ció élén
vég zett mun ká ját foly tat hat ja. A tár -
sa ság el nö ke ként to vább ra is Ha -
fen scher Ká roly se gít he ti a kap cso lat -
épí tést és a szak mai össze fo gást.

A kong resszus lel ke idén is a kö -
zö sen meg élt is ten tisz te le te ken: a
ve spe rá son, a prí mán, a komp let óri -
u mon és az úr va cso rai is ten tisz te le -
ten mu tat ko zott meg iga zán.

g Ecse di Zsu zsa

Kö zép pont ban
a li tur gi kus év

A Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság kong resszu sá ról

A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In -
té zet té li tan fo lya má nak zá ró vizs gá -
já ra áp ri lis 4-én ke rült sor. Idén né -
gyen sze rez ték meg a leg ma ga sabb
ké pe sí tést, a kán to ri ok le ve let. 

A tan fo lyam négy si ke res vizs gá -
zó ja – Ba rad né Koch Bog lár ka, Ker -
tész At ti la, Ker tész Pé ter és Kol ba
Haj nal ka – a Fin ta Ger gely (el nök),
Wulf né Kincz ler Zsu zsan na és Me kis
Ádám al kot ta vizs ga bi zott ság előtt
adott szá mot a Ben ce Gá bor, Ecse di

Zsu zsa, Ké mén czy An tal és Pócs
Mik lós irá nyí tá sá val el sa já tí tot tak ról.

Kü lön ör ven de zés re adott al kal -
mat, hogy egy aján dék ba ka pott ha -
rang meg ál dá sá val kez dő dött a kö zös
ün nep lés. A li tur gi kus al kal mak ra hí -
vo ga tó ha rang Tóth Már ta sár szent -
lő rin ci kán tor ado má nya, aki ez zel is
sze ret te vol na ki fe jez ni az in téz -
mény hez és a fó ti kán tor kép ző ben fo -
lyó mun ká hoz va ló kö tő dé sét.

g –i –a

Kán tor vizs ga – ha rang ál dás sal
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Ered mé nye i ért ke mé nyen meg dol -
go zott, szisz te ma ti ku san épí tet te
fel kar ri er jét. Pá lyá ja kez de tén szem -
be szállt aty ja aka ra tá val, aki jo gi
pá lyá ra szán ta. (A fi a tal Hän del a
szász-weis sen fel si her ceg párt fo gá -
sát kér te, hogy ap ját el tán to rít sa
szán dé ká tól.) 

Ki vá ló ze nész és or go na já té kos
volt. Ze ne szer zői is me re te i nek gya -
ra pí tá sá ra 1706-ban Itá li á ba uta zott,
ahol Co rel li, Lot ti és a két Scarlat ti
mu zsi ká ja ha gyott ki tö röl he tet len
nyo mot mű vé sze té ben. Tu dá sát ez -
után a han no ve ri ud var ban ka ma toz -
tat ta, de ek kor már fé nye sebb ter ve -
ket szőtt, ang li ai mun ká ban re mény -
ke dett. 

Az álom 1712-ben va ló sult meg, s
a szi get or szág ban má so dik ha zá já ra
lelt. Al ko tó ere je itt szár nya kat ka pott,
ki lenc ven négy kö tet nyi élet mű vet
ha gyott ma ga után: negy ven két ope -
rát, har minc öt ora tó ri u mot, hu szon -
két egy há zi mű vet, száz nál több
kan tá tát, va la mint ze ne ka ri mű ve ket,
or go na ver se nye ket, ka ma ra ze nei
kom po zí ci ó kat. 

Hit hű mű vek
Mű ve i nek té má ját gyak ran me rí tet -
te a hit vi lá gá ból. Ora tó ri u ma i nak té -
mái kö zött meg je len nek az Ószö vet -
ség je les alak jai: Esz ter, Saul, Zsu zsan -
na, Jú dás Mak ka be us, Sám son. Mind
mí ves al ko tás, a mai kor em be re
még is a Mes si ás cí mű ora tó ri u ma
alap ján is me ri őt. 

A „jó mun ká hoz idő kell” köz hely -
sze rű mon dás a Mes si ás ese té ben
nem áll ja meg a he lyét, a ze ne szer ző
ugyan is nem egé szen egy hó nap
alatt ké szí tet te elő a dub li ni be mu ta -
tó ra a par ti tú rát. Si ke ré nek tit ka,
hogy a mes ter jól is mer te az ak ko ri
an gol kö zön ség íz lé sét, s al ko tó ere -
je tel jé ben, szá mos si ke res mű vel a
há ta mö gött ön töt te írás ba egész
tu dá sát.

Ez az egyet len mű ve, amely nek
nincs össze füg gő drá mai cse lek mé -
nye. A mű el ső ré szé ben Charles Jen -
nens, a szö veg író a Meg vál tó előt ti
idő ket idé zi fel, a má so dik rész a
szen ve dés tör té net kö ré cso por to -
sul, a har ma dik rész az em ber ha lá -
lá val és a fel tá ma dás sal kap cso la tos
hit nek ad ki fe je zést. 

Egy ház ze nei mű vei kö zül ki ma -
gas lik még el ső je len tős ang li ai si ke -
re, az ut rech ti bé ke ün ne pé re írt Te
De um, va la mint a Dett in ge ni Te
De um. A ham bur gi ta ná csos, Bart -
hold Hein rich Brockes 1712-ben je -
len tet te meg A vi lág bű ne i ért szen -
ve dő és éle tét ál do zó Jé zus cím mel
lib ret tó ját, amely az ak ko ri evan gé -
li kus pi e tis ta moz ga lom ban gyö ke -
re zett. Szö ve gé ben mind a négy
evan gé li um szö ve ge fel lel he tő, s a
kor társ ope rák for mai ha tá sát is
tük rö zi. Hän del ál tal meg ze né sí -
tett vál to za tát a vi lág Brockes-pas -
sió né ven is me ri.

Si ke rek so ro za ta
A szer ző éle tét az utó kor si ke rek so -
ro za ta ként tart ja szá mon. Ural ko dók,
be fo lyá sos em be rek párt fo gá sá nak
ör vend he tett, a hét köz na pok har cát vi -
szont sa ját ma gá nak kel lett meg vív nia.

1720-ban ki ne vez ték az an gol fő -
vá ros el ső dal szín há za, a Ro yal Aca -
demy of Mu sic élé re, ahol az élet sű -
rű jé ben ta lál ta ma gát: int ri ku sok kal,
hisz tis kaszt rált éne ke sek kel kel lett
na pon ta meg küz de nie. Ké sőbb ön ál -
ló szín há zi vál lal ko zás ba kez dett, de
a sze ren cse el pár tolt tő le, s újabb év -
ti ze dek szí vós mun ká já val me ne kült
ki adós sá ga i ból. A negy ve nes évek -
ben a sok iz ga lom ha tá sá ra szél ütés
ér te. Eb ből még ki gyó gyult, de éle te
utol só éve it va kon él te le.

A hän de li stí lus alap jai Itá li á hoz
köt he tők. Né met szár ma zá sa el le né -
re Ang li á ban is olasz szer ző ként tar -
tot ták szá mon. Mű ve i ben, ope rá i ban
és ora tó ri u ma i ban vi szont köz pon -
ti sze re pet kap a drá ma i ság, amely
ilyen erő vel a ké sői ve len cei ope rák -
ban fi gyel he tő meg. Az em be ri hang -
nak, a kó ru sok nak fő sze re pet szánt
mű ve i ben.

„Hän del ope rái az év szá za dok
alatt sem vesz tet ték el fé nyü ket” – ér -
té ke li a ze ne szer ző élet mű vét Ró zsa
Fe renc kar mes ter és ze ne ku ta tó, aki
ta valy au gusz tus 20-án a szom bat he -
lyi kö zön ség gel is mer tet te meg a
mes ter egyik leg nép sze rűbb ope rá -
ját, a Ju li us Cae sar Egyip tom ban cí -
műt. „El en ged he tet len nek tar tom,
hogy aki au ten ti kus elő adás ban gon -
dol ko dik, az vissza ne nyúl jon a tisz -
ta for rás hoz, mi vel a ne gyed év ez red
alatt na gyon sok át köl tés, por ra kó -
dott a mes ter mű vek re. A ku ta tó nak
hang ról hang ra kell re konst ru ál nia a
mű ve ket, s a rö vi dí té sek kel is bát ran
kell él nie.”

Kor sze rű in terp re tá ci ók
Va ló ban, a kor sze rű Hän del-in terp -
re tá ci ók nak rész ben az ere de ti, a

szer ző szán dé kát tük rö ző ki ad vá -
nyok ból kell ki in dul ni uk. Más részt el -
en ged he tet len e mű vek je len tős meg -
kur tí tá sa. Ne fe led jük, ak ko ri ban
egy négy órás ope ra elő adá sa a vál to -
zó szí nek dísz le te i nek át épí té sé vel
majd fél na pot vett igény be. Ku ta tók
sze rint egy ilyen be mu ta tó in kább

sport ese mény re, mint mai szín há zi
elő adás ra em lé kez te tett. Ba rá tok,
is me rő sök ta lál koz tak itt, be szél get -
tek, et tek, it tak, ma gya rán jól érez -
ték ma gu kat. Egy szebb ári á nál el hal -
kult a kö zön ség, majd a re ci ta tivók -
nál min den kez dő dött elöl ről. A 21.
szá zad ze ne ked ve lő em be re szá má -
ra csak egy per gőbb elő adás le het
ver seny ké pes az ope rák gaz dag bi ro -
dal má ban.

Főhajtás az alkotó előtt
Az év for du ló ról vi lág szer te meg em -
lé kez tek. Az ün ne pi so ro za tot a ze ne -
szer ző szü lő vá ro sa nyi tot ta meg. A
ze nész utó dok Hän del meg ke resz te -
lé sé nek hely szí nén, a Markt kirché ben
az 1784-es, a West mins ter-apát ság ban
meg tar tott Hän del-em lék ün nep re -
per to ár ját is mé tel ték meg.

Itt hon az Ope ra ház no vem ber
30-án mu tat ta be Hän del egyik leg -

is mer tebb ope rá ját, az 1738-ban nap -
vi lá got lá tott Xer xészt. A mű re egyéb -
ként ko mi kus ele mei mi att a kri ti ku -
sok a „víg ope ra” jel zőt is rá ag gat ták.
Tény, hogy e da rab ban a kom po nis -
ta szá mos szo kat lan új don ság gal ör -
ven dez tet te meg a kö zön sé get. A
né ző ben az ope ra meg te kin té se kor

tu da to sul hat, hogy a dal mű leg nép -
sze rűbb dal la ma, a lar go ere de ti leg a
per zsa zsar nok nak egy pla tán fá hoz
in té zett val lo má sát ön ti dal ba.

E so ro kat még a be mu ta tó előtt ve -
tet tem pa pír ra, de a fő pró ba alap ján.
No ha mo dern ren de zést lát hat tak a
né zők, még is vi szony lag ked ve ző en
fo gad ták a pro duk ci ót. 

„Né hány esz ten dei ta nul mány
nem elég, hogy Hän del ko losszá lis
mű vét össze fog lal has suk” – ír ja Ro -
ma in Rolland mo nog rá fi á já ban, majd
hoz zá te szi: „Egy egész élet kel le ne ah -
hoz, hogy er ről az élet ről mél tó kép -
pen be szél hes sünk.”

Ang li á ban még ma is szo kás,
hogy a Mes si ás Hal le lu já ját a pub li -
kum áll va hall gas sa vé gig. Szép ha -
gyo mány, de két száz öt ven év után a
töb bi mű vé nek is jár – leg alább egy
fő haj tás.

g Cser mák Zol tán

Hän del, a ze ne gáncs nél kü li lo vag ja
Kétszázötven éve hunyt el a Messiás komponistája

b Két száz öt ven éve tá vo zott az élők so rá ból Ge org Fried rich Hän del. Sok -
szor együtt em lí tik őt a ba rokk ze ne má sik fe je del mé vel, Jo hann Se -
bas ti an Bach hal. No ha egy év ben, 1685-ben szü let tek, élet pá lyá juk,
élet mű vük sor sa még is erő sen kü lön bö zik. Bach nak a min den na pok -
ban ál lan dó fel ada tot adott, hogy gon dos kod nia kel lett né pes csa lád -
já ról, s a kor tár si el is me rés is szű ken csor do gált. Is mert tör té net, hogy
ami kor Bach a lip csei Ta más-temp lom kán to ri ál lá sá ra je lent ke zett,
a posz tot jobb hí ján nyer het te csak el, mi vel a pá lyá za tot meg nye rő
Te le mann in kább a zsí ro sabb ham bur gi ál lást vá lasz tot ta. Hän del éle -
té nek is vol tak ne he zebb pe ri ó du sai, de rend kí vül gaz dag volt si ke -
rek ben is. Két or szág, Né met föld és Ang lia is sa ját fi á nak te kin ti. Mun -
kás sá ga rend kí vül nagy ha tás sal volt utó da i ra, töb bek kö zött Haydn,
Mo zart és Bee tho ven mű vé sze té re.

Evan gé li kus is ten tisz te let
a Ma gyar Rádi ó ban
Má jus 10-én, Can ta te va sár nap -
ján 10.04-től is ten tisz te le tet hall -
ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió
hul lám hosszán Pécs ről. Igét hir -
det Né meth Zol tán lel kész.

Sze re tet tel jel zem, hogy a 2009.
évi fú vós tá bo run kat jú li us 2–
12. kö zött tart juk Kis má nyo kon.
Vár juk a réz- és fa fú vó sok je lent -
ke zé sét. Je lent ke zé si ha tár idő:
jú ni us 10.
Jo hann Gyu la (tel.: 20/824-2074;

2141 Csö mör, Pe tő fi u. 26.)

H I R D E T É S

In ter jút hall ha tunk Trajt ler Gá -
bor or go na mű vész-lel késszel az
MR3 – Bar tók rá di ó ban má jus
13-án, szer dán 18 óra kor. A mű -
sor ke re té ben rész le tek hang za -
nak el a ze ne aka dé mi ai, a Má -
tyás-temp lo mi és a De ák té ri
kon cert je i ből.

H I R D E T É S

A Pes ti Egy ház me gye má jus 9-én,
szom ba ton 10 órá tól tart ja gyü -
le ke ze ti kó rus ta lál ko zó ját. Az
alka lom ra min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk. Helyszíne a
rá kos pa lo tai evan gé li kus nagy -
temp lom, 1152 Bu da pest, Ré gi
Fóti út 73.

H I R D E T É S

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um min den kit sze re tet tel vár
leg újabb idő sza ki ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó já ra. Az „Ott hon te rem -
tő” – Szteh lo Gá bor em lé ke ze te
cí mű ki ál lí tást má jus 14-én, csü -
tör tö kön 18 óra kor nyit ja meg
Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott
es pe res a mú ze um Bu da pest V.,
De ák tér 4. alat ti ki ál lí tó he lyén.

H I R D E T É S

A Du na Te le ví zió Is ten ke zé ben
cí mű mű so rá nak má jus 16-ai,
A fény fe lé cí mű adá sá ban Ré ti
Zol tán fes tő mű vésszel is mer -
ked he tünk meg.

A 86 éves Ré ti Zol tán ze nei,
ze ne pe da gó gu si te vé keny sé gét
ta lán csak kép ző mű vé sze ti élet -
mű ve múl ja fe lül. Sok ol da lú mű -
vész em ber, aki fes tő- és gra fi kus -
mű vész ként sok el ra ga dó al ko -
tás sal aján dé koz ta meg ha zán kat.
Ré ti Zol tán köz tisz te let ben ál ló,
pél dás csa lá di éle tet élő, evan gé -
li kus val lá sát erő sen őr ző, emb -
le ma ti kus alak ja Ba las sa gyar -
mat nak. A mű vész szám ta lan
el is me rés és díj bir to ko sa: Apá -
czai Cse re Já nos-díj, Ma dách-díj,
Köz tár sa sá gi Arany Ér dem ke -
reszt, Sza bol csi Ben ce-díj fém jel -
zi pá lyá ját. Ré ti Zol tán dísz pol -
gár Nóg rád me gyé ben, Nagy oro -
szi ban, Ba las sa gyar ma ton és Ér -
sek vad ker ten is.

Szer kesz tő: Er hardt Ágos ton.
Ope ra tőr: Czét ényi Csil la. Ren -
de ző: Hor váth Ta más.

H I R D E T É S

A Julius Caesar szombathelyi bemutatója
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A Lu ther Ki adó sze re tet tel vár -
ja ked ves vá sár ló it a XVII. Szent
Ist ván könyv hé ten!
Idő pont: má jus 11–16.
Hely szín: Bu da pest,
Fe ren ci ek tere, 15. stand.
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Az egy ház- és gyü le ke zet épí tés te rü -
le tén nem szü le tett va la mi re va ló mun -
ka az utób bi évek ben, sőt év ti ze dek -
ben, amely nek ne az lett vol na a vi lá -
gos hely zet ér té ke lé se: ön kén tes mun -
ka tár sak nél kül el kép zel he tet len az
egy ház jö vő je, cse lek vő ké pes sé ge.
Nem cso da te hát, hogy egy há zunk
stra té gi ai vi ta ira ta is érin ti ezt a té mát,
még hoz zá az úgy ne ve zett „ho ri zon tá -
lis cé lok” kö zött – az az olyan sür ge tő
fel adat ként, amely nem egy a sok kö -
zül, ha nem min den to váb bi konk rét
terv nek és mun ka te rü let nek egyik
elő fel té te le. Mind ezt két fon tos célt ki -
tű ző jel ző vel erő sí ti meg: mun ka tár sa -
ink le gye nek mo ti vál tak és kép zet tek.

Az egy ház a gyü le ke ze te i ben lé nye -
gé ben sem mi más ból nem áll, mint
bel ső leg mo ti vált mun ka tár sak ból, az -
az ke resz tény ta nít vá nyok ból. A ket -
tő – az oly so kat han goz ta tott egye -
te mes pap ság el ve alap ján is – össze -
tar to zik. Na gyobb, ha té ko nyabb vagy
akár a ta nít vány ság gal egyen ér té kű
mo ti vá ci ót ke res ni az egy ház ban
nem csu pán ele mi té ve dés len ne,
ha nem ön pusz tí tás is. Ugyan ak kor a
stra té gi ai gon do la tok fel ve té se en nek
tu da tá ban jo go san hív ja fel a fi gyel -
met ar ra, hogy a meg be csü lés és ér -
tel mes ter ve zés csak jót hoz hat ezen
a té ren – már az zal is, ha rá éb re dünk:
ma sem csak pénz zel le het mo ti vál -
ni ke resz tény em be re ket.

Szak ér tő és se gí tő mun ka tár sak ra
az egy ház min den na pi éle té ben egy -

re na gyobb szük ség van. En nek kü -
lön bö ző for má it azon ban nem le het
csu pán egy ka te gó ri á ba so rol ni. A tel -
jes ség igé nye nél kül em lít sünk meg
há rom for mát!

Nem bol do gu lunk az egy ház – el -
ső sor ban a gyü le ke ze tek éle tét se gí -
tő or szá gos szin ten – pro fi, szak ér tői
stáb ja nél kül. Ez ter mé sze te sen csak
fő ál lá sú, fi ze tett, tel jes idős stáb le het,
en nek ön kén tes sé té te le ko moly ta lan
és koc ká za tos el kép ze lés, ami nek a
gyü le ke ze tek épp úgy sú lyos ká rát
lát nák, mint or szá gos fenn tar tá sú
in téz mé nye ink. Ha son ló a mun ka tár -
si rész vé tel az egy ház szol gá la tá ban
az ok ta tás-ne ve lés ben, sze re tet szol -
gá lat ban, oly kor még in téz mé nye se -
dett gyü le ke ze ti szol gá la tok ban is.

Egé szen más azon ban az egy ház
el ső szá mú fel ada ta, a misszi ói erő -
fe szí tés, amely ben az ön kén tes em -
be ri fel aján lás ma gá tól ér tő dő, nem
he lyet te sít he tő fi ze tett sta tisz ták kal,
„bér ke resz té nyek kel”. Akár a vál lalt,
bel ső gyü le ke ze ti szol gá lat ról van
szó – az irat ter jesz tés től a lá to ga tá -
sig –, akár a tár sa dal mi meg szó la lás -
ról ak tu á lis kér dé sek ben, mind ez
meg old ha tó ön kén tes fel aján lás ból. 

Ha gyü le ke ze te ink nek va ló ban
nö ve ke dé si táv la tot ál mo dunk, ak kor
a leg szű kebb kör meg szi lár du lá sa,
majd a har minc-negy ven fős, szol gá -
lat ban is ak tív gyü le ke ze ti ré teg ki ala -
ku lá sa után har ma dik fá zis ban már
el kép zel he tet len, hogy a lel kész vagy

lel ké szek egye dül el tud ják ér ni a kö -
vet ke ző, akár szá zas nagy ság ren dű
be von ha tó gyü le ke ze ti kört. Ez a
gyü le ke zet épí tői si ker épp úgy el -
kép zel he tet len több tu cat ele ven
gyü le ke ze ti tag, mint lel ké szi el kö te -
le zett ség nél kül.

A vi ta irat – be val lott, de nem
ment he tő – hi á nyos sá ga még is meg -
tor pa nás ra kész tet: konk rét hely zet -
elem zés, egy há zunk és gyü le ke ze te -
ink va lós ál la po tá nak fel mé ré se nél -
kül pusz tán jó szán dé kú erő meg fe szí -
tés és öt let elés, hogy ne mond jam, sok
ener gia vesz te ség gel já ró ár nyék bok -
szo lás foly hat csu pán. Eh hez is fel so -
rol ha tunk most né hány ta pasz ta la tot.

Ki kell mon da nunk a meg bán tás
szán dé ka nél kül, hogy mun ka tár si
kö rünk leg több ször nem azo nos a
pres bi té ri um mal. Jó eset ben nagy
át fe dés van, sok eset ben még az
sem. Saj nos nem min den pres bi te -
rünk re jel lem ző a lel ke se dés, az ál do -
zat vál la lás, a sze mé lyes el kö te le zett -
ség. A nép egy há zi kor szak tár sa dal -
mi meg be csü lé sé hez tar to zó tét len
elöl já ró ság még ma sem is me ret len
– ugyan ak kor en nek el len ke ző je is
igaz, hi szen van nak éj jel-nap pal, lé -
nye gé ben má sok he lyett is mun kál -
ko dó pres bi te ri se gí tő ink.

A mun ka tár sak kö ré nek azon ban
min den kép pen sok kal szé le sebb nek
kell len nie, mint a pres bi té ri um.
Min den ki re szük sé günk van, aki az
ön szer ve ző dés ben a lel késszel és a

gyü le ke zet tel má sok ra te kin tet tel
kész együtt mű köd ni.

Az el múlt év ti zed szá mos te rü le -
ten meg erő sí tet te az el kö te le zett egy -
ház ta gok rész vé te lét, szak mai-tar -
tal mi be le szó lá sát egy há zunk és gyü -
le ke ze te ink min den na pi éle té be, sok
he lyen meg erő sö dött a fel ügye lői és
pres bi te ri tiszt sé get vi se lők rész vé te -
le. A ki lenc ve nes évek ben ezt – is mer -
ve az ez zel el len té tes lel ké szi ma ga -
tar tást is – több nyi re igye ke zett tá mo -
gat ni az egy ház. Má ra vi szont sok szor
odá ig me rész ked tünk, hogy teo ló gi -
ai és egy há zi alap kér dé sek ben sem
szá mít a teo ló gi ai dip lo ma, a lel ké szi
vég zett ség. Pe dig ez is ko moly is me -
ret és szak kép zett ség, s az egy ház ban
alig van nak olyan kér dé sek, amelyek -
nek ne len né nek teo ló gi ai-egy há zi
össze füg gé seik. Hely re kel le ne te hát
ál lí ta ni az el to ló dott egyen sú lyo kat,
lel ké szek és püs pö kök le gye nek gyü -
le ke ze tek és az egy ház ve ze tői a vi lá -
gi mun ka tár sak és fel ügye lők ak tív tá -
mo ga tá sá val.

A stra té gia an nak a te rü let nek is új
len dü le tet ad hat, amely az el múlt
esz ten dők ben in dult el egy há zunk -
ban: aki ke re si a le he tő sé get, hogy
mun ka tár si kép zé sen ve hes sen részt,
egy re több ilyen kö zött vá lo gat hat. Az
egy há zunk ál tal tá mo ga tott, Sze bik
Im re nyu gal ma zott püs pö künk ál tal
szer ve zett gyü le ke ze ti mun ka társ-
kép ző tan fo lyam éven te öt ven-száz
vi lá gi mun ká sunk nak ad új is me re te -

ket, a gyü le ke ze ti élet ben hasz no sít -
ha tó tu dást. Az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men gyü le ke ze ti ka te -
ké ták és kán to rok kép zé se mel lett
nagy si ker a pe da gó gu sok to vább kép -
zé se és a ta valy meg in dult le ve le ző
mun ka társ kép zés, ame lyen nagy lel -
ke se dés sel vesz részt kö zel ugyan -
ennyi ér dek lő dő – erő sít ve egy há zunk
és is ko lá ink egy há zi is me re te it, el kö -
te le zett sé gét, vá gyott misszi ói ka -
pu nyi tá sát. A kép zés gyü le ke ze ti
szin tű te rü le te a fel nőt tek ke resz te lé -
si és kon fir má ci ós ok ta tá sa, amely nek
ter mé sze tes ré sze kell, hogy le gyen a
szol gá lat ra va ló in dí tás is.

Vé gül: mo ti vált és jól kép zett mun -
ka tár sak – akár csak a lel ki pász to ri
szol gá lat – el kép zel he tet le nek sze mé -
lyes, eg zisz ten ci á lis el kö te le zett ség
nél kül. Ez azt is je len ti, hogy a szol -
gá la tuk le gyen ön kén tes, de – vi tat -
koz va a vi ta anyag szó hasz ná la tá val –
sem mi kép pen sem „sza bad idős”. A
„se gí tek, ami kor ép pen rá érek, de
most még sem, mert két hó na pig
nem érek rá” töb bet árt hat egy-egy
gyü le ke ze ti cso port nak vagy mun ka -
ág nak, mint amennyit hasz nál. 

A gyü le ke zet és az egy ház – be csü -
le tes, ki szá mít ha tó – mun ka tár si
mun kát igé nyel, s nem le het sza bad -
idős hob bi ke resz tény ség. A mai vi lág -
ban en nek le het ezer aka dá lya, ne -
héz sé ge, ha azon ban va la ki sze re ti a
kö zös sé get, ezt is vál lal hat ja ér te.

g Ko rá nyi And rás

Egy ház épí tés ön kén tes mun ka tár sak kal

Minden alkalmat érdemes len ne
megragadni, hogy egyházunk jö vő -
jéről és stratégiájáról beszéljünk. Az
értelmiségi rétegnek pedig ez ta lán
kötelessége is.

Az elő adók, il let ve a fel kért hoz zá -
szó lók igye kez tek is ele get ten ni en -
nek a kö te les ség nek. Itt zés Já nos el -
nök-püs pök be ve ze tő áhí ta tá ban az
egy há zi stra té gia al ko tás bib li kus
alap ja i ra utalt, ami kor az el éren dő cél
össze füg gé sé ben a győ ze lem ről, a
Krisz tus ban el ké szí tett és el nyert
győ ze lem ről szólt. Az oda ve ze tő út -
ról pe dig a hu szon négy fi ó kos szek -
rény me ta fo rá já val ki fej tet te: amit el
kell vé gez nünk, ké szen van, csak ki

kell húz nunk a nap hu szon négy órá -
já ban a meg fe le lő fi ó kot. „Mert [Is ten]
al ko tá sai va gyunk, aki ket Krisz tus Jé -
zus ban jó cse le ke de tek re te rem tett,
ame lye ket elő re el ké szí tett Is ten, hogy
azok sze rint él jünk.” (Ef 2,10)

A kon fe ren cia el ső blokk já ban a
stra té gia misszi ót érin tő kér dé sei ke -
rül tek te rí ték re. Győ ri Gá bor es pe res
elő adá sá ban az egy ház mai misszi ó -
já nak alap ve tő je gye it vet te sor ra.
Ki fej tet te, hogy még ma is az a misszi -

ói pa rancs van ér vény ben, ame lyet Jé -
zus Krisz tus egy kor a ta nít vá nya i ra bí -
zott. Ez a misszió csak tel jes el kö te -
le zett ség gel vé gez he tő, és ha son ló an
Lu ther misszi ói hely ze té hez, az egy -
ház fe lé is szó ló kül de tés, az az az egy -
ház is misszi ó ra szo rul. A stra té gi á -
ban meg fo gal ma zott cé lok kal és esz -
kö zök kel nagy részt egyet ért ve azt is
hang sú lyoz ta, hogy a misszió alap ja
csak a sze mé lyes meg té rés és a sze -
mé lyes el hí vás le het. He lyes nek tart -

va a misszi ói lel ké szi stá tust, ki emel -
te a misszi ói te rü le tek re kül dött lel -
ké szek mö göt ti konk rét gyü le ke ze ti
fe le lős ség vál la lás fon tos sá gát.

Az elő adás hoz fel kért hoz zá szó ló,
Lér ánt Ist ván, a Pes ti Egy ház me gye
fel ügye lő je A nagy vá ro si misszió ko -
ra jött el cím mel meg tar tott kor re fe -
rá tu má ban a fő vá ros be li misszió
fon tos sá gát emel te ki. A 21. szá zad ki -
hí vá sa i  között e misszió ak kor és csak
ak kor lesz ha té kony, ha a misszió hát -
te rét biz to sí tó gyü le ke ze tek erő sek hi -
tük ben, ha so kak nak a meg tar tó kö -
zös ség ere jét je len tik.

A kon fe ren cia má so dik blokk já ban
az ön kén tes egy há zi mun ká sok sze -
re pé ről Ko rá nyi And rás, a zsi nat lel -
ké szi el nö ke és Vi dovsz ky Ist ván fi zi -

kus tar tott elő adást, il let ve kor re fe -
rá tu mot. (Az elő adás és a kor re fe rá -
tum szer kesz tett vál to za tát az aláb -
bi ak ban kö zöl jük. – A szerk.)

A kö vet ke ző he tek ben je le nik meg
Cre do cí mű fo lyó ira tunk kü lön szá -
ma, amely tel jes egé szé ben az Élő kö -
vek egy há za – Az evan gé li kus meg -
úju lás stra té gi á ja cí mű do ku men -
tum mal fog lal ko zik. A stra té gia szö -
ve gén túl több tu cat hoz zá szó lás is
sze ret né elő se gí te ni, hogy bel ső, egy -
há zi köz be szé dünk tár gyá vá vál jon a
stra té gia, és ta lán al kal mat is nyújt ar -
ra, hogy szé le sebb kör ben is be szél -
ges sünk ar ról, mi lyen ví zi ónk van a
kö zel jö vőnk ről, és mit kell ten nünk
cél ja in kért.

g Ken deh K. Pé ter

Vé le mé nyem sze rint az egy há zi élet
leg fon to sabb szín te rei a gyü le ke ze tek.
Hi szen az egy ház né pé nek több sé ge
sem mi lyen kap cso lat ban nincs, vagy
csak igen cse kély mér ték ben van
kap cso lat ban a fel sőbb szin tek kel, az
élet ja va részt a gyü le ke ze tek ben fo -
lyik. Én ki zá ró lag az ön kén tes mun -
ka tár sak nak a gyü le ke zet ben be töl -
tött sze re pé ről sze ret nék szól ni. 

Az ön kén tes mun ka tár sak sze re -
pe alap ve tő en az, hogy a lel kész
mun ká ját se gít sék, ki egé szít sék. Nyil -
ván va ló, hogy ez a szol gá lat igen
fon tos, hi szen Ma gyar or szá gon a
lel ké szek szá ma vi szony lag cse kély,
így rá juk ál ta lá ban na gyon sok fel adat
há rul, ame lyet se gít ség nél kül kép te -
len ség len ne el vé gez ni. Egy-egy gyü -
le ke zet élet ké pes sé ge dön tő mér -
ték ben függ a had ra fog ha tó se gí tők
szá má tól. Én azt is fon tos nak tar tom,
hogy mi nél több ak tív tag ja le gyen az
egy ház nak, te hát az ön kén tes mun -
ká sok sze re pe az ál ta luk vég zett
mun ka je len tő sé gé től el vo nat koz -
tat va is lé nye ges.

Az ön kén tes mun ka tár sak alap ve -
tő en há rom te rü le ten te vé keny ked -
het nek. Az el ső te rü let a szer ve zés.

Ta lán ez a leg fon to sabb. A szer ve ző -
mun ka fon tos és sok ener gi át igé nyel,
teo ló gi ai szak tu dást vi szont nem. A
szer ve zés alap ve tő fon tos sá gú a test -
vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok ban, akár
ha zai, akár kül föl di kap cso lat ról van
szó, de ugyan csak fon tos a bib lia -
órák, elő adá sok, fó ru mok, gyü le -
ke ze ti kon fe ren ci ák, ki rán du lá sok,
mun ka na pok és más al kal mak meg -
szer ve zé se. Hi á ba a leg jobb elő adó,
a leg szebb hely szín, a leg al kal ma sabb
idő já rás, ha nincs, aki meg szer vez -
ze az al kal mat, ak kor az el ma rad,
vagy jobb eset ben lét re jön, de nem
op ti má lis mó don. A szer ve ző mun -
ká ban fon tos sze re pe le het a lel kész -
nek, hi szen ne ki van nak – sok eset -
ben ki zá ró lag – meg fe le lő kap cso la -
tai, de az ön kén tes mun ka tár sak a
ter hek dön tő ré szét le ve he tik a vál -
lá ról. Egy jól mű kö dő gyü le ke zet ben
ez tör té nik.

A má so dik te rü let az egy sze rű
mun kák te rü le te. Ide tar to zik a rend -
ra kás, a ta ka rí tás, a ja ví tás, a kert ápo -
lá sa, fű nyí rás stb. Ezek a mun kák kü -
lö nö sebb szak ér tel met nem igé nyel -
nek, így itt bár ki ki él he ti se gí tő kész -
sé gét anél kül, hogy a szak tu dás hi á -

nya a mi nő ség ro vá sá ra men ne. Ezek -
nek a mun kák nak je len tős ré szét az
egy ház fi vég zi, nem ön kén tes ala pon.
Ám azt vi lá go san kell lát ni, hogy az
egy ház fi ál ta lá ban nem ké pes min den
ilyen jel le gű mun kát ma ra dék ta la nul
el lát ni, kü lö nö sen ak kor nem, ha
egyéb fel ada tai is van nak (pél dá ul iro -
dai mun ka, ügye let). Vé le mé nyem
sze rint ez is igen fon tos te rü let, és el -
lá tá sá nak ér de mes kü lö nös fi gyel -
met szen tel ni.

A har ma dik te rü let a spi ri tu á lis
mun ka. En nek ja va ré szét ter mé -
sze te sen a lel kész vég zi, de nyí lik tér
azért az ön kén tes se gí tők szá má ra is,
hi szen a bib lia órák, fó ru mok, kon fe -
ren ci ák va la mennyi elő adá sát nem
tud ják a lel ké szek tar ta ni, és szük ség
van áhí ta tok tar tá sá ra is. Ez a te rü -
let rend kí vül szép, fel eme lő és lel ke -
sí tő fel ada to kat kí nál va la mennyi ünk
szá má ra. Bi zo nyá ra he lyes és jó, ha
ezen a te rü le ten is tu dunk fel ada to -
kat vál lal ni és el lát ni. Itt azon ban vi -
gyáz ni kell! Ez a te rü let bi zony szak -
tu dást is igé nyel, amellyel mi ál ta lá -
ban nem ren del ke zünk. 

Nem ál lí tom, hogy teo ló gi ai kép -
zett ség nél kül nem sza bad áhí ta tot

vagy teo ló gi ai tár gyú elő adást tar ta -
ni, de ha tá ro zot tan ál lí tom, hogy
igen gon do san kell ké szül ni ezek re.
Nem sza bad azt hin ni, hogy amit lel -
ké sze ink hat éven át ta nul nak, azt mi
ta nu lás nél kül is tud juk, hi szen annyi
pré di ká ci ót hal lot tunk már. 

Kü lö nö sen ve szé lyes nek tar tom a
Szent írás ama tőr ma gya rá za tát.
Ter mé sze te sen min den ki nek jo ga
van a Bib lia bár mely igé jét ma gya -
ráz ni és el mon da ni sa ját gon do la ta -
it, az azon ban igen ve szé lyes, ha va -
la ki a Szent írás egé szé nek is me re -
te nél kül pró bál egy-egy ige kö ré
áhí ta tot fab ri kál ni. Elő for dul hat
ugyan is, hogy a mé lyebb össze füg -
gé sek is me re te nél kül ép pen el len -
ke ző ma gya rá za tot ta lá lunk, mint
ami az ige üze ne te. Ez gon dos fel -
ké szü lés sel el ke rül he tő, hi szen ha
hosszan tör jük a fe jün ket, hogy Is -
ten va ló ban azt akar ja-e ál ta lunk el -
mon da ni, amit mi ki gon dol tunk, ak -
kor előbb-utóbb rá döb be nünk eset -
le ges té ve dé sünk re. 

Fon tos nak tar tom ezt a te rü le tet,
kü lö nö sen szel le mi fog lal ko zá sú ci -
vi lek szá má ra, hi szen nyil ván va ló an
so kunk ban meg fo gal ma zó dik az

igény, hogy ezen a té ren is helyt áll -
junk. Az óva tos ság azon ban itt kü lö -
nö sen is in do kolt.

Vé gül van még egy te rü let: az is -
ten tisz te le ti se gí tők szol gá la ta. Az ige
ol va sá sa és az úr va cso ra ki szol gál ta -
tá sá ban va ló se gít ség szin tén fon tos,
azt azon ban vi lá go san kell lát ni,
hogy er re nem min den ki al kal mas.
Igét fel ol vas ni csak an nak sza bad, aki
ezt ért he tő en és le he tő leg szé pen ké -
pes meg ten ni. Az úr va cso rai se gí tő
nyil ván a lel kész mél tó tár sa kell
hogy le gyen, a ki vá lasz tás ter mé -
sze te sen lel ké szi fel adat.

Ha az em ber meg öreg szik, nem
lesz ugyan bölcs, egy-két dol got
azon ban ta lán meg ta nul, így az arany
kö zép út fon tos sá gát is. A be ve ze tő -
ben az ön kén tes mun ka tár sak sze re -
pét hang sú lyoz tam, most sze ret ném
a szol gá lat sze re pé nek kor lá ta i ra fel -
hív ni a fi gyel met. A gyü le ke zet lel ki
ve ze tő je min den kép pen a lel kész,
az ön kén tes mun ka tár sak se gít he tik
vagy gá tol hat ják mun ká ját, de sem
he lyet te sí te ni, sem irá nyí ta ni nem
tud ják, ezért ez zel pró bál koz ni sem
sza bad.

g Dr. Vi dovsz ky Ist ván

Az ön kén tes mun ká sok sze re pe az egy ház éle té ben

f Folytatás az 1. oldalról

Mevét
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Jé zus a fen ti kér dést tet te fel an nak a bé ná nak,
aki har minc nyolc éve szen ve dett be teg sé ge mi -
att (Jn 5,5). Fu ra kér dés. Na ná, hogy akar! Ennyi
év után!

Hi szen ki ne akar na új ra egész sé ges len ni?
Ki ne vágy na ar ra, hogy ne szo rul jon rá töb -

bé má sok se gít sé gé re? 
Ki ne sze ret ne sza ba dul ni a fáj da lom tól, re -

mény te len ség től?
Ki ne ál mod na re mény tel jes jö vő ről?
Ki ne örül ne an nak, ha ér té kes sé vál na az

éle te?
Ki ne…?
A bé na a vár ha tó he ves bó lo ga tás he lyett in -

kább só hajt egyet: nincs em be rem, aki se gí te -
ne ak kor, ami kor cso da tör tén het ne ve lem. 

Ti pi kus. El dön ten dő kér dés re a vá lasz: mel -
lé be szé lés a ha tá ro zott igen vagy nem he lyett.

Az én ba jom ra nin csen gyógy mód! 
Én már túl mély re ke rül tem!
Ne kem nem akar az Is ten se gí te ni! 
Ne a lel kem mel fog lal koz za nak, a tes tem

be teg!
Ha rag szom min den ki re, aki bol dog és elé ge -

dett!
Ne akar ja már ne kem sen ki meg mon da ni,

mit kel le ne gon dol nom!
Azért ez…
Akarsz-e meg gyó gyul ni?
Mi ért kell ezt meg kér dez ni, ami kor nyil ván -

va ló, hogy a gyó gyu lás ra vá gyik a be teg? 
Azért, mert nem biz tos, hogy tény leg meg akar

gyó gyul ni!
Nem biz tos, hogy nem fe lej tet te ben ne ma gát

túl sá go san az ön saj ná lat ban!

Nem biz tos, hogy haj lan dó vál toz ni!
Nem biz tos, hogy ké pes ar ra, hogy át ér té kel -

je az éle tét!
Nem biz tos, hogy ha az adott gond ja meg ol -

dód na, ak kor bol dog és há lás len ne!
Nem biz tos…

Aki nek a tes te be teg, sok min den re ké pes:
sza lad egyik or vos tól a má si kig. És ez így van
rend jén. De aki nek a lel ke szen ved, sok szor ne -
he zen moz dul. Ta lán azért, mert azt vár ja, hogy
moz dul jon már vég re az Is ten az ő ér de ké ben,
vagy azért, mert fel mér te: ha Is ten lép, ak kor
ott gyö ke re sen meg vál to zik min den. 

Akarsz-e meg gyó gyul ni? Haj lan dó vagy-e Is -
ten nek nem csak a ba jo dat oda ad ni, ha nem bár -
mit, amit eset leg még kér? Koc káz ta tod-e, hogy
ő olyan ná for mál, ami lyen né ma gad tól so ha se
vál nál? En ge ded-e, hogy min den be be le szól jon? 

Igen vagy nem?
Kár mel lé be szél ni, még ak kor is, ha tör té ne -

te sen a har minc nyolc éve be teg em ber fö lött
így is el hang zott a gyó gyí tó jé zu si szó…

g Hu lej Eni k

Akarsz-e meg gyó gyul ni?

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)

Éne kel je tek az Úr nak új éne ket, mert cso dá kat tett! (Zsolt 98,1)

Hús vét ün ne pe után a 4. hé ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti
igé i ben Krisz tus élő gyü le ke ze té nek di cső í tő, há la adó éne -
kei csen dül nek fel „pró zá ban”. Is ten hús vét kor cso dá la to -
san cse le ke dett, ezért éne kel je tek: „Uj jong ja tok az Úr előtt
az egész föl dön! Éne kel je tek, vi gad ja tok, zeng je tek zsol tárt!”
(GyLK 737,5) Mert: „Jó do log az Urat di csér ni és éne ket zen ge ni a te ne ved nek, ó, fel sé ges!” (Zsolt
92,2; LK) Az alap han got Jé zus ad ja meg, há la adó éne ké vel: „Ma gasz tal lak, Atyám, menny és föld Ura,
mert el rej tet ted eze ket a böl csek és ér tel me sek elől, és fel fed ted a gyer me kek nek.” A meg nem tért vá -
ro sok cso dái alap ján sem is mer ték fel őt, de egy gyer mek is meg ért he ti, hogy nincs üd vös ség más -
ban; ezért hang zik ma is hí vó sza va: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan…” (Mt 11,25.28) S akik fel öl töt -
ték az új em bert, s fel öl töt ték a min dent össze fo gó sze re te tet, azok nak üzen Pál: „A Krisz tus be szé -
de lak jék ben ne tek gaz da gon úgy, hogy ta nít sá tok egy mást tel jes böl cses ség gel, és int sé tek egy mást zsol -
tá rok kal, di csé re tek kel, lel ki éne kek kel; há la adás sal éne kel je tek szí ve tek ben az Is ten nek.” (Kol 3,16) Lu -
ther hoz zá fű zi: „Is ten egyik leg gyö nyö rűbb és leg di csőbb aján dé ka az ének. Ha rag szik is rá a sá tán,
mert sok kí sér tést és go nosz gon do la tot űz el ve le az em ber. Az ör dög egy sze rű en nem bír ja ki.” Ja -
kab a kí sér té sek kö zött Is ten igé jé nek hall ga tá sá ra és meg tar tá sá ra int: „…sze lí den fo gad já tok a be -
lé tek ol tott igét, amely meg tud ja tar ta ni lel ke te ket.” (Jak 1,21) A ta nít vá nyok vi rág va sár na pi di cső í tő
éne ke a sa ját ének ren dünk ből se hi á nyoz zék! „Ál dott a ki rály, aki az Úr ne vé ben jön! A menny ben
bé kes ség, és di cső ség a ma gas ság ban!” (Lk 19,38) Pál misszi ói kül de té sét – Ézsa i ás nak az Úr fél re is -
mert Szol gá já ról szó ló, utol só éne ké ből (lásd Ézs 52,15) vett idé zet tel – így in do kol ja: „Meg lát ják őt
azok, akik nek még nem hir det ték, és akik még nem hal lot ták, azok meg ér tik.” (Róm 15,21) Pál éne ke
lé lek kel és ér te lem mel ki mon dott imád ság. A nyel ve ken va ló szó lás kap csán ki je len ti, hogy „a gyü -
le ke zet ben in kább aka rok öt szót ki mon da ni ér te lem mel, hogy má so kat is ta nít sak, mint sem tíz ezer
szót nyel ve ken”. „Ho gyan is van te hát ez a do log? (…) di csé re tet ének lek lé lek kel, de di csé re tet ének lek
ér te lem mel is…” (1Kor 14,19.15) Az utol só va cso ra előtt és után el éne kel ték a há la adó zsol tá ro kat (lásd
Zsolt 113–118), majd ki men tek az Olaj fák he gyé re. Itt Jé zus egye dül így imád ko zott: „Atyám, ha aka -
rod, vedd el tő lem ezt a po ha rat, mind az ál tal ne az én aka ra tom le gyen meg, ha nem a ti ed.” S min -
den ko ri, vissza al vó ta nít vá nya it ez zel éb reszt ge ti: „…imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek!” (Lk
22,42.46) „Én va gyok az élet ke nye re.” Jé zus nak e ke mény ki je len té se so ka kat meg bot rán koz ta tott, és
nem jár tak töb bé ve le. Ám ő ma is meg kér di kö ve tő it: „Va jon ti is el akar tok men ni?” S sze mé lyes
vá laszt vár mind azok tól, kik már fel is mer ték: „Örök élet be szé de van ná lad.” (Jn 6,48.67.68) Hi szed-
e, tu dod-e? „Jé zus, élő Is ten Fia, / Ne ved örök ké ál das sék!” (EÉ 183,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

b Mos ta ni Na pos ol da lun kon a ti zen nyol ca dik or szá gos evan gé li kus hit -
tan ver seny dön tő jé nek a fel ada ti ból old hat tok meg né há nyat. Az itt
sze rep lő vá lo ga tás ban mind a négy kor osz tály (1–2., 3–4., 5–6. és 7–
8. osz tá lyo sok) fel ada ta i ból ta lál hat tok. Né hány eset ben a bib li ai ige -
he lyet is oda ír tuk, hogy könnyebb le gyen a meg fej tés. Jó mun kát!

Ked ves Gye re kek!

Döntsétek el, hogy az aláb bi ál lí tá sok iga zak-e vagy ha mi sak, és ka ri kázzátok be a meg fe le lő osz -
lop ban ta lál ha tó be tűt! Ha he lye sen dol goz tatok, a be tű ket össze ol vas va egy bib li ai sze mély ne -
vét kap játok meg fej té sül. (5–6. osztály)

Igaz Ha mis
Ke resz te lő Já nos be val lot ta a zsi dó pa pok nak, hogy nem ő Krisz tus. N G
Ke resz te lő Já nos a ki ál tó hang a pusz tá ban. I A
Já nos tűz zel és Lé lek kel ke resz telt. L K
Já nos Be tá ni á ban ta lál ko zott a fa ri ze u sok kal. O Ö
Jé zus ezt mond ta Já nos ról: „Íme az Is ten Bá rá nya!” M D
Jé zus meg ke resz te lé se kor a Lé lek ga lamb for má já ban szállt le. É M
Já nos a Holt-ten ger ben ke resz tel te meg Jé zust. É M
Ke resz te lő Já nos pró fé tá nak mond ta ma gát. I U
A pa pok meg kér dez ték Já nos tól: „Il lés vagy te?” S T

Fejtsétek meg a ke reszt rejt vényt! (3–4. osztály)

Víz szin tes
1. Eb ből fa kaszt Mó zes vi zet.
2. Aki ho mok ra épí ti a há zát, ilyen em ber.
3. Il lés élet ben ma ra dá sá hoz szük sé ges hely (…-pa tak).
4. Izsák le en dő fe le sé ge.
5. Áb ra hám a szol ga ke zét er re a test ré szé re he lyez te ti, hogy így te gyen ne ki fo ga dal mat.

Füg gő le ges
1. Eb ből a vá ros ból va ló az öz vegy asszony és a fia, akiknél Illés megszállt.
2. „Cso da szer szám”, mert a ten ger szét vá lik tő le.
3. Ga lamb for má já ban az Is ten … szállt Jé zus ra.
4. Aki kő szik lá ra épí ti a há zát, az ilyen em ber.
5. Az egyik rak tár vá ros, ame lyet a zsi dók nak kel lett fel épí te ni ük.

Mi mennyi? Írjátok be a hi ány zó szá mo kat! (7–8. osztály)

… na pig esett az eső Nóé ide jén. (1Móz 7,1–24)
… pró fé ta ta nít vány kí sér te Il lést. (2Kir 2,1–18)
… ta len tu mot adott Na a mán Gé ha zi nak. (2Kir 5,20–27)
… osz lop csar no ka volt a Be tes dá nak. (Jn 5,1–15)
… ha lat fog tak a ta nít vá nyok a hús vét utá ni ha lá sza ton. (Jn 21,1–14)
… kő ve der volt Ká ná ban. (Jn 2,1–11)
… kö nyök nyi re emel ke dett a víz a hegy csú csok fö lé. (1Móz 7,1–24)
…-szer kel lett meg fü röd nie Na á mán nak. (2Kir 5,1–14)
… kö vet vet tek ki a Jor dán ból. (Józs 4,1–9)
… te vé vel in dult út nak Áb ra hám szol gá ja. (1Móz 24,1–15)

Adjátok össze a szá mo kat! Ha jól szá mol tatok, az ered mény pon to san annyi,
mint ahány kö nyök volt Nóé bár ká já nak a hossza. ………………………………

A fel adat a ta nít vá nyok el hí vá sá hoz kö tő dik. A tör té ne tet
Lu kács evan gé li u má nak 5. fe je ze té ben, az el ső ti zen egy vers -
ben ol vas hat já tok. (1–2. osztály)

A há ló ha la in ta lál ha tó be tűk ből rak ja tok össze egy ér tel mes szót!
………………………………
Kit ne ve zett így Jé zus? ………………………………
A tó ban még sok hal úsz kál. Csak azo kat kös sé tek a há ló hoz, ame lyeknek
a sza vai eb ben a tör té net ben sze re pel tek!

Ki mond ta ki nek? Vá lasszátok ki a he lyes meg ol dást! (5–6. osztály)

Tegyétek idő rend be az ese mé nye ket! A meg ál la pí tá sok be tű je -
le i ből, ha jól dol goz tatok, egy ér tel mes szót kaptok. (3–4. osz tály)

N Mó zes a szik lá ból vi zet fa kaszt.
J A fá raó pa ran csot ad, hogy min den új szü lött zsi dó fi út dob ja nak a Ní -

lus ba.
O Mó zes anyu ká ja gyer me két egy gyé kény ko sár ban a Ní lus vi zé re te szi.
D A nép zú go ló dik.
R A fá raó lá nya meg ta lál ja Mó zest.
Á Át ke lés a Vö rös-ten ge ren.

Megfejtések
I.40, 50, 2, 5, 153, 6, 15, 7, 12, 10, 300
II.Jor dán
III.em ber ha lász, Pé tert, „Evezz!”, há ló mo sás, Ze be de us fi ai, Mes ter, tö meg hal, Is ten igé je, bű nös em ber,

ha lá szok
IV.Víz szin tes1. szik la, 2. bo lond, 3. Ke rít, 4. Re be ka, 5. csí pő; füg gő le ges1. Sa rep ta, 2. bot, 3. Lel ke, 4. okos,

5. Ram szesz
V.Ni ko dé mus
VI.Jé zus Pé ter nek, Jé zus Ni ko dé mus nak, Lé vi ták Ke resz te lő Já nos nak, zsi dók a 38 éve be teg em ber nek,

Má ria Jé zus nak

I.

II.

III.

IV.

V.

„Ha nem mos lak meg, sem mi kö zös sincs én hoz zám.”
Pé ter Jé zus nak – Jé zus Pé ter nek

„Újon nan kell szü let ne tek.”
Jé zus Ni ko dé mus nak – Ni ko dé mus Jé zus nak

„Hát ak kor? Il lés vagy te?”
Lé vi ták Ke resz te lő Já nos nak – Lé vi ták Jé zus nak

„Szom bat van, nem sza bad fel ven ned
az ágya dat.”
Zsi dók a 38 éve be teg em ber nek – Jé zus a 38 éve be teg
em ber nek

„Nincs bo ruk.”
Szol gák Jé zus nak – Má ria Jé zus nak

VI.



„Menjetek a keresztutakra!” (Mt ,) – Könyv-
terjesztés a templom falain kívül címmel
könyvszakmai műhelybeszélgetés lesz a Szent
István könyvhét keretében május -én, csü-
törtökön -től  óráig a Pilinszky János iro-
dalmi kávéházban ( Budapest, Váci u.
.). A pódiumbeszélgetést vezeti: dr. Her -
jeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója. Be-

 szélgetőtársai: Monty Taylor (Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, a ke-
resztyén könyvvásár szervezője), Kenéz Tünde (Good News keresztény
könyvesbolt, Budapest) és Bakkai Éva (gyülekezeti munkatárs, Dabas).
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Még fa ze kat, disz nó ölés re fél re tett
nagy lá bast is hoz tak ott hon ról a nyír -
egyháza-kert vá ro si ak, ami kor Ma -
gyar Lász ló evan gé li kus lel kész szor -
gal mas ki já rá sa nyo mán lett mű kö -
dé si en ge dély ar ra a kony há ra, amely
a vá ros rész és a kör nye ző bo kor ta -
nyák idős, ma gá nyos em be rei szá má -
ra a na pi me leg étel elő ál lí tá sá ra
volt hi va tott. A szo ci á lis ét kez te tés
biz to sí tá sát köz ada ko zás tet te le he -
tő vé, s mert még csak a ki lenc ve nes
évek ben já runk, nincs HACCP, hogy
a mi nő ség biz to sí tás gán csot ves sen
a jó szán dék nak. A száz ada gos kony -
há ból nőtt ki 1996-ban a Joób Oli vér
Gon do zó és Re ha bi li tá ci ós Sze re tet -
in téz mény a Nyír egy há za-Kert vá ro -
si Evan gé li kus Egy ház köz ség fe le lős -
ség vál la lá sá nak ta nú sá ga ként.

– Azért ja va sol tam Joób Oli vér ne -
vét – em lék szik vissza a gyü le ke zet
gond no ka, Var ga And rás –, mert a
har min cas évek től 1969-ig itt szol gá -
la tot el lá tó lel kész ma ga egy sze mé -
lyes jó szol gá la ti in téz mény volt, aki
min den ki re fi gyelt, és min den ki nek
se gí tett. Fé lig il le gá li san gyógy szert
szer zett Nyu gat ról, vagy bár mit,
ami ből ín ség mu tat ko zott.

Mi vel ezt ta nul ták a pap juk tól, a
gyü le ke zet ben spon tán mű kö dik a
jel ző rend szer, mely meg sok szo roz za
a ta nya gond no kok, a há zi gon do zás -
ban, csa lád se gí tés ben, nap pa li el lá tás -
ban dol go zók ha té kony sá gát – ma
ugyan is már mind ez mű kö dik a dia -
kó ni á ban. A szer ve zet az ön kor -
mány zat tal kö tött fel adat át vál la lá si
szer ző dés ér tel mé ben tíz ezer em ber
szo ci á lis alap el lá tá sá ért fe lel a Kert -
vá ros ban és hu szon hét bo kor ta nyán.
Mö göt te azon ban most is ott hat az
a gyü le ke zet, amely ele in te csak egy
tá nyér me leg éte lért mert fe le lős sé -
get vál lal ni. 

– 1998-ban ké szül tünk el a sa la -
mon bo ko ri egy ko ri is ko la kül ső-
bel ső fel újí tá sá val, a gyü le ke ze ti ház -
ban a va la mi ko ri is ko lá sok ta lál ko -
zó ja volt az el ső fon tos ren dez vé -
nyünk. Majd meg ün ne pel tük Solt ész
Ist ván né hai evan gé li kus ta ní tónk
szü le té sé nek szá za dik év for du ló ját,
és meg em lé kez tünk ma gá nak a bo -
kor ta nyai is ko lá nak a ju bi le u má ról is.
A nagy ese mé nyek él mé nye i nek ha -
tá sá ra szer vez tük meg a Sa la mon bo -
ko ri dél utá nok cí mű so ro za tot, aho -
vá elő ször or vo so kat hív tunk elő -
adás ra és kö tet len be szél ge tés re.
Min den hó nap ne gye dik va sár nap -
ján a mai na pig tör té nik va la mi,
ami re nem csak a temp lom já rók jön -
nek el, ha nem a gyü le ke zet ma gá hoz
vonz za azo kat is, akik mond juk a
csa lá dok át me ne ti ott ho ná nak la kói,
haj lék ta la nok. Er re kü lö nö sen a csa -
lá di na pok ad nak jó le he tő sé get,
ami kor min den kor osz tály nak szer -
ve zünk prog ra mot.

Csen ge ri Ta más gyü le ke ze ti fel -
ügye lő to váb bi gyü le ke ze ti al kal ma -
kat em lít, pél dá ul az evan gé li ku sok -
nál egyéb ként nem jel lem ző éj fé li is -
ten tisz te le te ket. Ez kü lö nö sen vonz -
za azo kat a haj lék ta la no kat, akik nek
a tár sa dal mi in teg rá ci ó ja nem megy
egyik nap ról a má sik ra, s akik ről a
gyü le ke zet ál tal mű köd te tett má sik
in téz mény, az Ol ta lom Sze re tet szol -
gá lat gon dos ko dik.

– Hús vét ra, ka rá csony ra a gyü le -
ke zet hez tar to zó csa lá dok meg hív ják
ün ne pi asz ta luk hoz az Ol ta lom Sze -
re tet szol gá lat gon do zá sá ban lé vő
kli en se ket – volt már rá pél da, és lesz

is, no ha tény, hogy sok ta pasz ta la tot
e té ren még nem hal moz tunk fel, de
re mény sé günk van, hogy ez fog mű -
köd ni.

– Ha azt gon dol juk, hogy az in téz -
mény a fe le lős ség le rá zá sá ra va ló, ak -
kor tény leg el em ber te le ne dik az éle -
tünk – ezt már La borczi Gé za, a gyü -
le ke zet lel ké sze mond ja, aki egy út tal
igaz ga tó ja is az in téz mé nyek nek. –
Én úgy hi szem, hogy egy há zunk -
ban a dia kó ni ai szol gá lat a jé zu si sze -
re tet esz kö ze. Ha az a kér dés, hogy
mi az a több let, amit egy há zunk ad -
ni tud az in téz mé nyi el lá tás hoz, ak -
kor elő ször a szer tar tá so kat, a li tur -
gi kus szol gá la tot em lí tem. Er re per -
sze más fenn tar tók in téz mé nye i ben
is gon dot for dít hat nak, ma gam is
meg for du lok ön kor mány za ti idős ott -
ho nok ban. De kel lő iró ni á val mond -
ha tom azt is, hogy ez le het csu pán
csak ki pi pá lan dó fel adat egy hosszú
lis tán, mit is nyújt la kó i nak az adott
in téz mény. 

En nél sok kal fon to sabb le het a
kö zös ség nek a be fo ga dó, gyó gyí tó
ere je, a meg tar tó kap cso la ti há ló,
ame lyet az in téz mény mö gött ál ló
gyü le ke zet ké pes nyúj ta ni. A kar ri -
er épí tés sel kap cso lat ban ma so kat
hal lunk a kap cso la ti tő ke je len tő sé -
gé ről – biz tos az is na gyon fon tos, de
én en nek azt az ol da lát lá tom, hogy
mennyi re fon tos tar toz ni va la ho vá!
Azok, akik az in téz mény rend szer re
szo rul nak, épp kap cso lat rend sze -
rük ben sé rül tek – hogy vét ke sen
vagy ön hi bá ju kon kí vül, azt most ne
fir tas suk. Az egy há zi je len lét az in -
téz mé nyek ben épp en nek a kap cso -
la ti vé dő há ló nak a ki épí té sé re ad
mó dot. Ha egy kö zös ség jól mé ri föl,
hogy sa ját jé zu si ér ték rend je és kör -
nye ze té nek a szük ség le tei ho gyan
hoz ha tók össze, ak kor az a gyü le ke -
zet na gyon ko moly szol gá la tot vé gez -
het a rá szo ru lók kö zött. 

– A gyü le ke zet tag jai min dig tud -
ják, hogy ki hez for dul ja nak, ki hez kell

egy jó szót szól ni uk? Ki moz gat ja a
szá la kat, hogy a szük ség le tek re vá lasz
ér kez zen?

– Ez na gyon hosszú fo lya mat.
Ami kor Ma gyar La ci bá csi és a gyü -
le ke zet ak ko ri ci vil ve ze tői meg ala -
kí tot ták a Joób Oli vér Gon do zó és
Re ha bi li tá ci ós Sze re tet in téz ményt,
érez ték, hogy vá laszt kell ad ni a ta -
nyán élők el ma gá nyo so dá sá ra – pél -
dá ul. És az se vé let len, hogy Joób Oli -
vér ről ne vez ték el, ő is a szük ség le -
tek ből ki in dul va igye ke zett se gí te ni.
Vagy itt van a Kert vá ros ban 1920 óta
az Élim, az ér tel mi fo gya té kos gye re -
kek ott ho na. Ré gi-ré gi ha gyo mány,
hogy a gyü le ke zet tag jai ma gu ké nak,
gyer me kük nek te kin te nek egy-egy
ott élőt, ne kem is van ott egy „lá -
nyom”. Vagy az előbb járt ná lam a
gyü le ke zet egyik tag ja, aki nek meg -
halt a fér je. Ar ról szá molt be, hogy a
hír hal la tán már is ott vol tak mel let -
te a gyü le ke zet meg ha tá ro zói tag jai.
Szó val ezt nem én mű köd te tem, ez
mű kö dik! Itt leg fel jebb már csak
uta kat kell nyit ni, pi cit meg emel ni a
ho ri zon tot, hogy ne csak köz vet len
kö ze lünk ben ve gyük ész re, ki hez
kell oda ha jol ni.

– Egy gyá szo ló öz ve gyet nem ne héz
sze ret ni. Egy haj lék ta lant an nál in -
kább.

– Így van. De a haj lék ta lan ság is
össze tett je len ség. Nem a bel vá ros -
ban kol du lók ról van csu pán szó –
őket sem le ír ni kell, ha nem más fé le
se gít ség gel fel emel ni. De olyan édes -
anyák is haj lék ta la nok, akik min -
dent-min dent meg tesz nek a gyer me -
kü kért az anya óvó ban. Pél dá ul ki vált -
ja az út le ve let a lá nyá nak, mert fon -
tos nak ér zi, hogy ott le hes sen a szé -
kely hí di tá bor ban együtt azok kal az
ép csa lád ban élő fi a ta lok kal, akik kel
az if jú sá gi bib lia órá ra jár.

Sis ka Il di kó, az Ol ta lom mun ka tár -
sa és hit ok ta tó ar ról me sél, hogy
mind egy, lak ha tá si ne héz sé gek vagy
bán tal ma zás mi att ke rül-e egy anya
a gye re ke i vel a vá ros köz pon ti anya -
óvó ba, amint meg nyug sza nak új
hely ze tük ben, emel ked ni kezd a tár -
sa ság irán ti igé nyük, vágy nak a kap -
cso la tok ra, a nor má lis élet re.

– Az én mun kám nyil ván va ló cél -
ja be fo ga dó kö ze get ta lál ni ezek nek
a csa lá dok nak. Egy szer vé ge a lak ha -
tás nak ott az in téz mény ben, ad dig ki
kell épí te ni a hát te ret. Fon tos, hogy
le gyen ho va jár ni, el me sél ni a dol go -
kat. Így ala kult ki, hogy az anya óvó -
ban la kó fi a ta lok min den szom ba ton
el jár nak a gyü le ke zet if jú sá gi al kal ma -
i ra. Hi he tet le nül él ve zik: Gé za bá csi
jön ko csi val, ha kell, két szer for dul a
Csil lag ut ca és a Kas sa köz kö zött, és
ők nor má lis gye rek nek érez he tik
ma gu kat, olyan nak, mint a töb bi ek. 

Nem sza bad, hogy a hát rá nyos
hely zet bé lye gét vi sel jék a hom lo ku -
kon. Rá juk kell bíz ni, ki vel oszt ják
meg az éle tük tit ka it, egy új há ti zsák -
kal se gí te ni is csak diszk ré ten sza bad,
hogy ne le gyen „ci ki”. Most tíz gye -
rek vár ke resz te lés re, majd még ki -
ta lál juk, hogy „csa lá di kör ben”, az
anya óvó ban szer vez zük-e ezt meg,
vagy az egész gyü le ke zet előtt ke rül -
jön rá sor.

– A kö zös ség épí tés be azo kat von -
juk be, akik olyan szin ten áll nak, hogy
ké szek fel ven ni a kap cso la tot a gyü -
le ke zet csa lád ja i val. Van, aki nél ezt
több, más nál ke ve sebb mun kál ko dás -
sal ér jük el – mond ja La borczi Gé za.
– Mi hi tet ad ni nem tu dunk, nem áll
ha tal munk ban, ez a Jó is ten ado má -
nya, és leg fel jebb imád ság ban kér het -
jük, hogy ad jon azok nak is, akik kel
mi össze aka dunk. Mi se gí tő ke ze ket
tu dunk nyúj ta ni, azt vi szont kö te les -
sé günk.

g Veszp ré mi Er zsé bet

Mun kál ko dó sze re tet Kert vá ros ban

b Ma gyar or szág a ter mál vi zek or -
szá ga – hall juk gyak ran. Ám egy
kis túl zás sal hoz zá te het nénk:
meg az ar bo ré tu mo ké. Hi szen
ha zánk nem egé szen száz ezer
négy zet ki lo mé te rén szám ta lan
ar bo ré tu mot, bo ta ni kus ker tet,
dísz par kot ta lál ha tunk. Mint
pél dá ul a du nán tú li gyöngy szem,
a Sár vár tól és Szom bat hely től
egy aránt kő ha jí tás nyi ra lé vő sze -
les tei ar bo ré tum. 

A Sze les te fa lu kö ze pén elterülő,
Fes te tics An dor ál tal 1873-ban ala pí -
tott, gyer mek ko runk me se be li er de -
jét idé ző kert az an gol kert épí té si ha -
gyo má nyo kat kö ve ti. Vad re gé nyes
bo zó tos, sze líd li ge tes er dő és pá zsi -
tos rét vált ják egy mást utunk so rán. 

Az al ko tók hoz zá ér té sét és a nö -
vé nyek irán ti sze re te tét tük rö zi a
ki ala kí tás. Gir be gur ba uta kon, kü lön -
le ges feny ves cso por tok és ti sza fák kö -

zött sé tál ha tunk a csend ben, ame lyet
csak a ma da rak élénk csi ri pe lé se tör
meg időn ként. A nyí ló vi rá gok kü lö -
nös szí nek ben tar kál la nak, il la tuk
be töl ti a le ve gőt. A zöld szín nek pe -
dig ta lán az összes lé te ző ár nya la ta
meg ta lál ha tó. Az ár nyas fák alatt
jár va-kel ve meg pi hen a test, meg -
nyug szik a lé lek.

Az egyéb ként nem nagy park kö -
ze pén ál ló egy ko ri Fes te tics-kas tély

ma szál lo da. Fő úri pom pá ja le nyű -
gö ző. Tor nyá ba fel ka pasz kod va
messzi re ka lan doz hat te kin te tünk a
va si dom bo kon, Ke me nes al ja sze líd
lan ká in.

A szál ló mel lett ott jár tunk kor élénk
mun ka folyt. A tu laj do nos nő vé ré nek
kez de mé nye zé sé re – és sok jó szán -
dé kú em ber együtt mű kö dé sé nek kö -
szön he tő en – egy ki csiny ká pol na ki -
ala kí tá sán fá ra doz tak. Az egy ko ri
kút há zat ala kí tot ták át – kü lö nös le -
le ménnyel – vö rös réz ke reszt tel dí szí -
tett, ég be tö rő tor nyú ká pol ná vá. Jó
szán dé ku kat mi sem jel lem zi job ban,
mint hogy a kis szak rá lis épü le tet a
há la adás, az el mé lyü lés, az Úr hoz for -
du lás he lyé nek szán ják min den ki
szá má ra. „Min dig nyit va lesz” – ígér -
ték. S alig ha kell ké tel ked nünk a lel -
kes épí tők sza vá ban. 

A Du nán tú lon jár va, a nyu ga ti or -
szág rész fel ke re sé se kor ér de mes úgy
ter vez ni prog ra mun kat, hogy út ba ejt -
hes sük ezt a csöpp nyi cso dát, amely
je len leg az ön kor mány zat ke ze lé sé ben

és gon do zá sá ban van, és sza ba don,
kor lá to zás nél kül lá to gat ha tó. 

S ha már szót ej tet tünk a ter mál -
vi zek ről, ér de mes meg je gyez ni, hogy
a szom széd sá gá ban le vő – má jus tól
üze me lő – für dőt a hely szí nen fúrt
kút ból lát ják el az igen ma gas ás vá -
nyi a nyag-tar tal ma mi att a gaz dag
ha zai „víz kí ná lat ban” is elő ke lő he lyen
jegy zett víz zel.

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TE K FI  G YE L MÉ BE

A sze les tei ar bo ré tum
b Ci vi li zá ci ónk vív má nya, hogy ami vel egyé nen ként nem bí runk, ar ra

tár sa da lmi in téz mé nye ket ho zunk lét re. Böl cső dét, óvo dát, is ko lát,
kü lön bö ző ott ho nokat a szel le mi fo gya té ko sok nak, a ki ta szí tot tak nak,
az el eset tek nek, az öre gek nek… Meg annyi lehetőség az adott te rü le -
ten fel hal mo zott ta pasz ta latok szer ve zett át örö kí té sé re! S mert em -
be rek szük ség le te i nek ki elé gí té sé ről van szó, nem ide gen ezek től a szak -
te rü le tek től, hogy ér zel mek re, men tá lis igé nyek re is figyelnek, te ret
en gednek a mo soly nak, az érin tés nek, az őszin te oda for du lás nak:
„Mondd, mi a baj, mi ben se gít he tek?”

Kán tor kép zés
A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet sze re tet tel vár ja a je lent ke zé se -
ket az idei nyá ri tan fo lya mok ra, me lyek idő pont jai (és ve ze tői) a kö vet -
ke zők:

I. jú ni us 25. – jú li us 11. (Ben ce Gá bor)
II. jú li us 16. – au gusz tus 1. (Aba ffy Nó ra)
III. au gusz tus 4–20. (Ker tész Bo tond)

Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 25.
Je lent kez ni a fel tün te tett ha tár idő ig le het le vél ben (2151 Fót, Ber da J. u.
3.) vagy e-mail ben (kan tor ke p zo@cit ro mail.hu). A je lent ke zés hez, kér -
jük, mel lé kel je nek lel ké szi aján lást és rö vid ze nei élet raj zot. Ez utób bit
pó tol hat ja és a je lent ke zés ad mi niszt rá ci ó ját meg könnyí ti a cí münk ről
kér he tő, il let ve hon la punk ról (http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu) le tölt he -
tő je lent ke zé si lap hasz ná la ta, de eb ben az eset ben is küld je nek lel ké -
szi aján lást. A tan fo lya mok kal kap cso la tos tud ni va lók ról a részt ve vő ket
le vél ben ér te sít jük. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.
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Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 16,5–15; Ézs 12,1–6. Alapige: Jel 15,3–4. Énekek: 233., 318.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de.
11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer,
IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Grendorf
Balogh Melinda; de. 11. (úrv., kantátás) Gáncs Péter; du. 6. (asztali beszélgetések) Páll
László; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol nyelvű) Mesterházy Balázs; de. 11.
(úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–
33. de. 9. (úrv.) 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) dr. Blázy Árpádné;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.,
konfirmáció) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kertész Géza; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy
Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. Fekete Gy. Viktor; 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. Eszlényi Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. Eszlényi
Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII.,
Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8.
Hulej Enikő; 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. (családi) 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.; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11.
dr. Zsigmondy Árpád.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Stíl sze rű a könyv cí me – Múló virág
helyett Isten hajléka címmel jelent
meg meg em lé ke zés – szer ző nél kül
– a Lel ki pász tor cí mű fo lyó irat 1957.
má ju si szá má ban.

A 231 ol dal ter je del mű gyűj te -
mény darabjai a megírásukkor még
élő egy há zi sze mé lyek, csa lád ta gok,
ba rá tok, is me rő sök, püs pö kök, lel ké -
szek és mun ka tár sak em lé ke zé sei a
püs pö ki tisz tet har minc két évig be -
töl tő Ka pi Bé lá ra. A vissza te kin tés
gyöngy ko szo rú it fia, a ma is élő vi téz
Ka pi Bé la és már elő re ment hit ve se
fon ta egy ség be, hogy az tán Mi rák
Ka ta lin szer kesz té sé ben a püs pök
egy ko ri is ko lá ja, az ősi al ma ma ter, a
sop ro ni lí ce um ki ad ja.

Ha va la ki csu pán ezt a köny vet ve -
szi ke zé be s ol vas sa vé gig, de a het -
ven ki lenc éve sen el hunyt püs pök
gaz dag írói te vé keny sé gé ből mást
nem is mer, ak kor is ki tá rul előt te a
sok ta len tu mos szol ga szé les öle lé sű
mun kás sá ga. Elég, ha D. Sza bó Jó zsef
püs pök és Veö reös Im re lel kész
vissza em lé ke zé sé re és id. dr. Fa bi ny
Ti bor, va la mint dr. Só lyom Je nő pro -
fesszo rok írá sa i ra hi vat ko zom. Mind -
egyik ből ki tet szik Kapi püspök szál -
fa alak ja, lel ki-szel le mi nagy sá ga,
sa ját ko rát jól ér tő és ki vá ló an pré di -
ká ló sze mé lyi sé ge, aki nek van fél tőn
sze re tő szí ve a há bo rú vér zi va ta ros
éve i ben, van fe le lős ség ér ze te egy há -
za és nem ze te iránt.

A vissza te kin tő és az em lé kek
gaz dag tár há zát össze gyűj tő könyv -
nek négy jel leg ze tes sé gét em lí tem. Az
el ső Ka pi Bé la élet mű vé nek be mu ta -
tá sa. Négy sze re tett kö zös sé ge a csa -
lád ja, a győ ri gyü le ke zet, a du nán tú -
li egy ház ke rü let és az egye te mes
evan gé li kus egy ház. Min den fá ra do -
zá sa hoz zá juk fű zi. Nagy ívű pá lyát
fu tott be, mél tó ság gal és oda adó an
Urá nak.

A kötet má sik jel leg ze tes sé ge,
hogy a püspökkel szem be ni vá da kat
– nem szólt idő ben az ül dö zött
zsi dó kért, nem eme l te fel sza vát a
Ta nács köz tár sa ság bu ká sa után,
nem til ta ko zott a II. vi lág há bo rú po -

ko li ször nyű sé gei el len – cá fol ja, és
tör té nel mi össze füg gé sük ben lát tat -
ja. Ez zel in di rekt mó don szól az egy -
ház kol lek tív bű nös sé ge el len is, jól -
le het nem von ja két ség be fe le lős sé -
gün ket az ül dö zöt te kért és ál do za -
to kért.

A könyv har ma dik jel leg ze tes sé ge:
ko ráb ban nem en ge dé lye zett vagy
nyil vá nos ság ra nem ho zott írá sok és
le ve lek köz zé té te lé vel még job ban
meg is mer het jük azt a kort, amely ben
Ka pi püs pök élt és szol gált. Fáj dal -
mas, hogy a sze mé lyé re vo nat ko zó
tör té ne lem tor zí tó szán dé kok is nyo -
mon kö vet he tő ek az írá sok ban.

S vé gül meg ha tó a csa lád ta gok és
kö ze li mun ka tár sai gon do lat so ra.
Be lő lük su gár zik a nagy te kin té lyű
szel lem óri ás irán ti tisz te let és a
pász to ri szí vű püs pök fe lé a sze re -
tet. Le het-e en nél töb bet örök sé gül
hagy ni az utá nunk jö vő nem ze -
dék nek?

g D. Sze bik Im re

„Mú ló vi rág he lyett…” – Em lé kek
Ka pi Bé la evan gé li kus püs pök ről.
Szer kesz tet te Mi rák Ka ta lin. Köz re -
ad ta a Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
Gim ná zi um (Lí ce um) és Kol lé gi um,
Sop ron, 2007.

Mú ló vi rág he lyett
Em lék so rok Ka pi Bé la püs pök ről

Dél-Er dély há rom nagy lé lek szá mú,
tör té nel mi ha gyo má nyok ban igen
gaz dag, szá szok ál tal fel vi rá goz ta tott
nagy vá ro sa, Bras só, Nagy sze ben és
Se ges vár mel lett érez he tő en hát tér -
be szo rul Med gyes vá ro sa, mind a
Ma gyar or szág ról oda irá nyu ló uta zá -
so kat, mind a ha tá ron tú li té mák kal
fog lal ko zó saj tót te kint ve. Pe dig tör -
té nel mi vo nat ko zá sai okán ér de kes,
mű em lé kek ben igen gaz dag, egy ko -
ron evan gé li kus né me tek ál tal fel vi -
rá goz ta tott te le pü lés re ér kez het a
tör té nel mi Szász föld uta zó ja. 

A hon fog la lást kö ve tő en szé ke lyek,
majd Raj na- és Mos el-vi dé ki né me -
tek és val lo nok lak ták (az utób bi a kat
1146-ban II. Gé za ki rá lyunk te le pí tet -
te le a ké sőbb Ki rály föld nek ne ve zett
te rü let re).

A vá ros el ső hi va ta los em lí té se
1267-ből szár ma zik, 1318-tól a szász
uni ver zi tás Med gyes szé ké nek köz -
pont ja, 1359-től sza bad ki rá lyi vá ros.
Több or szág gyű lés szín he lye, az ön -
ál ló Er dély po li ti kai éle té nek fon tos
szín te re, fe je del mek es kü té te lé nek
és trón fosz tá sá nak szem ta nú ja. A
tri a no ni tra gé di á ig a se ges vá ri szék -
he lyű Nagy-Kü kül lő vár me gye ré sze.
1919. ja nu ár 8-án a szász nem zet gyű -
lés itt mond ta ki a Ro má ni á hoz va ló
csat la ko zást.

Leg főbb ne ve ze tes sé gei a vá ros
erő dít mény rend sze ré hez kap cso ló -
dó bel ső, va la mint kül ső, egy ko ron

vi zes árok övez te bás tya- és ka pu tor -
nyai. Több sé gü ket a he lyi mes ter em -
be rek cé hei épí tet ték, így töb bek
kö zött Arany mű ve sek, Ke rék gyár tók,
Kö tél sod rók, Sza bók tor nyá nak ne -
ve zik őket. A bel ső vé dő fal öle li kö -
rül a ré gi vá ros há zát, a ha rang tor -
nyot, az egy ko ri evan gé li kus is ko lát
és lel kész la kot és azt, ami min den er -
dé lyi szász nagy vá ros ban és fa lu -
ban ra bul ej ti a lá to ga tót: az ódon, ro -
busz tus fa lak kal öve zett, ugyan ak kor
a leg ki fi no mul tabb íz lés ről ta nús ko -
dó evan gé li kus erőd temp lo mot. 

A 15. szá za di, négy ko ráb bi egy ház,
utóbb egy ben cés temp lom alap ja in
emelt ké ső gó ti kus is ten há zát Szent
Mar git nak szen tel ték, és a gyü le ke -
zet nek, il let ve a vá ros nak a lu the ri ta -

nok ra tör tént át té ré se óta szol gál
az evan gé li ku sok nak. Meg kö ze lí tő -
leg het ven mé te res tor nyá ba zár at ta
Má tyás ki rály a ké sőbb Dra ku la -
ként el hí re sült ha vas al föl di Vlad Te -
pest; négy fia tor nyos to rony si sak ja
1551-re ké szült el. 

A hí res be ret hal mi temp lom hoz
ha son la tos, gó ti kus szár nyas ol tár -
ja ki emel ke dő mű vé sze ti al ko tás,
akár csak kő fa rag vá nyai, de ér té ke -
sek az el ha gyott szász temp lo mok -
ból ide ke rült ol tá rok és kegy tár -
gyak is. Or go ná ja 1732-ből szár ma -
zik; pá rat lan hang zá sát a hely ben
meg vá sá rol ha tó CD-k jó vol tá ból
akár egy ké nyel mes ka ros szék ben ül -
ve is él vez het jük.

g R. N.

ERŐS VÁR AK

Az er dé lyi Med gyes vá ros erő dí té se
és erőd temp lo ma

Kül föl di mun ka vál la lás, ku ta tói mo -
bi li tás, más or szá gok egye te me in
va ló to vább ta nu lás – a je len szá zad -
for du ló hí vó sza vai. So kak nak szer te
az or szág ban ki zá ró lag nap ja ink vív -
má nya it, a kö zös eu ró pai álom min -
den ha tó sá gát je len tik. A ma gyar tör -
té ne lem is me re te azon ban eb ben az
eset ben is se gít het a szte reo tí pi ák kal
va ló le szá mo lás ban. 

Pél da ként em lít het jük, hogy a 16–
17. szá zad ban, a tö rök meg szál lás sú -
lyos év ti ze dei alatt a Habs burg ural ta
Ma gyar Ki rály ság és az osz mán hű bé -
res Er dé lyi Fe je de lem ség if jú sá ga szá -
má ra egy aránt el ér he tő és be vett gya -
kor lat volt a kül föl di to vább ta nu lás.

A fel vi dé ki és er dé lyi lu the rá nus
ér tel mi ség te het sé ges és több nyi re az
adott vá ros vagy gyü le ke zet ál tal eb -
ben tá mo ga tott tag jai kü lö nö sen
nagy arány ban ké pez ték ma gu kat
kül ho ni egye te me ken. Így igen sok
ma gyar ta nult az evan gé li ku sok fel -
leg vá rá ban, Wit ten berg ben.

Szám ta lan it te ni di ák éle té ről, ezt
meg elő ző, il let ve ezt kö ve tő en ki tel -
je se dő sor sá ról áll nak ren del ke zés re
ada tok. Van nak azon ban olyan wit -
ten ber gi ta nu lók is, akik élet pá lyá já -
nak egye dül ez a sza ka sza is mert.

Ilyen di ák volt há rom száz öt ven
esz ten de je, 1659-ben Za ka ri ás György.
Az er dé lyi evan gé li kus szá szok egyik
je len tős po li ti kai, gaz da sá gi és kul -
tu rá lis köz pont já ból, Med gyes ről
szár ma zott. (A Za ka ri ás mel lett ne -
vét Za cha ri ás és Za cha riae for má -
ban is meg őriz ték a kü lön bö ző for -
rá sok.)

A wit ten ber gi egye te mi vi ták nak,
il let ve ezek írá sos for má jú disszer tá -

ci ó i nak a so rá ban ta lál koz ha tunk
Za ka ri ás György ne vé vel. Res pon -
dens ként sze re pel az 1659. jú ni us
25-i, Dis pu ta tio Ast ro no mi ca De
Stel lis Fix is No vis cí mű dis pu tá ci ó -
ban. Az ak ko ri ban „új csil la gok nak”
ne ve zett kép ződ mé nyek kel, va ló já -
ban ter mo nuk le á ris rob ba ná sok kö -
vet kez té ben je len tős fé nyes ség nö -
ve ke dést pro du ká ló úgy ne ve zett nó -
va csil la gok kal fog lal ko zó té ma be mu -
ta tá sa Sch nitz ler Ja kab (ró la l. az
Evan gé li kus Élet 2006/1–2. szá má ban
a Zsol dos End re csil la gá szat tör té -
nésszel ké szült in ter jút) el nök le te
alatt zaj lott, il let ve a nyom ta tott vál -
to za ta i nak szer ző je ma ga a nagy sze -
be ni származású szász evan gé li kus
teológus, wit ten ber gi pro fesszor,
utóbb sze be ni lel kész és is ko la igaz -
ga tó, ma te ma ti kus és csil la gász volt. 

A dol go zat egy részt a ké telyt fi lo -
zó fi ai mód sze ré nek kö zép pont já ba ál -
lí tó Re né Des cartes fran cia fi lo zó fus -
ra és ki vá ló ma te ma ti kus ra hi vat ko -
zik. Más részt a szer ző Ty cho Bra he
dán evan gé li kus csil la gász, ka no nok
hí vé nek vall ja ma gát, el fo gad va és tá -
mo gat va Bra hé nak az egy más sal csa -
tá zó föld- és a nap kö zép pon tú koz -
mo ló gi ai rend sze rek szin té zi sé ből
ki ala kí tott egye di, de az óta már túl -
ha la dott vi lág ké pét. (Ty cho Bra he a
dán ki rály jó vol tá ból ki vá ló an fel sze -
relt ob szer va tó ri u mot ho zott lét re,
egye dül ál ló ész le lé si anya got gyűj tött
össze, szu per nó vát fi gyelt meg; utóbb
II. Ru dolf csá szár – és Habs burg-há -
zi ma gyar ki rály – ud va ri csil la gá sza -
ként Prá gá ban mű kö dött.)

A dis pu tá ció nyom ta tott vál to za -
tai a ma gyar or szá gi pél dá nyok mel -

lett – Zsol dos End re ku ta tá si ered -
mé nyei alap ján (amint a Ma gyar
Könyv szem le 2006/1. szá má ban ol -
vas ha tó) – az er dé lyi Nagy sze ben ben,
il let ve Né met or szág ban Drez dá ban,
Göt tin gen ben és Mün chen ben lel he -
tők fel.

Za ka ri ás György – di ák tár sá val
együtt – az egye te men szo ká sos
üd vöz lő vers sel a nagy sze be ni szár -
ma zá sú ké sőbb szász vá ro si lel készt,
Basch Si mont (ró la l. az Evan gé li kus
Élet 2007/2. szá má ban) kö szön töt -
te Dis pu ta tio Ast ro no mi ca De Stel -
lis Er ra ti cis Ext ra or di na ri is seu
Com etis cí mű, 1659. jú ni us 15-i, üs -
tö kö sök kel fog lal ko zó fe le le te és
dol go za ta kap csán. 

Egy má sik wit ten ber gi ta nu ló, az
év szá za dok so rán ide gen ha tal mak ál -
tal meg szállt lett or szá gi Kur föld ről
szár ma zó Ju li us Hart mann 1659.
már ci us 30-án Dis pu ta tio Ast ro no mi -
ca De Stel lis Er ra ti cis seu Pla ne tis cí -
mű, a boly gók mi ben lé tét fe sze ge tő
dis pu tá ci ó ját – töb bek kö zött – Za -
ka ri ás nak aján lot ta. A nagy sze be ni,
or vos dok to ri vég zett sé get szer ző Gu -
nesch Já nos ut rech ti ta nul má nyai so -
rán írt Za ka ri ás – és egy má sik wit -
ten ber gi di ák tár sa – tisz te le té re la tin
nyel vű elé gi á kat az 1659. esz ten dő ben.

A med gye si evan gé li kus di ák, Za -
ka ri ás György éle té nek ko ráb bi, il let -
ve ezt kö ve tő sza ka sza egy aránt a
múlt kö dé be vész – írá sunk azon ban
ta lán hoz zá já rul ah hoz, hogy sze mé -
lyét ne bo rít sa a tel jes fe le dés ho má -
lya, hogy em lé két, ha tö re dé kes for -
má ban is, de meg őriz zük az utó kor
szá má ra.

g Re zsa bek Nán dor

Egy med gye si di ák nyo má ban
Wit ten berg ben
Za ka ri ás György em lé ke ze te
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Tény fel tá ró el vá rá sok
Az Evan gé li kus Élet 2009. áp ri lis 19-i szá má ban meg je lent iha ros be ré nyi le -
vél „a szü lő fa lu üze ne te ként” Kál dy Zol tán po zi tí vu ma i ból ad rö vid íze lí tőt.
Egy kö zel múlt be li év for du ló ra írt EvÉ let-cikk em lé ket ál lí tott a né hai püs -
pök pré di ká to ri ké pes sé ge i nek is. Ezen po zi tí vu mok ról szó ló han go kat sen -
ki sem akar ja el hall gat tat ni.

Egy ide je a zsi na tunk ha tá ro za tá nak meg fe le lő me der ben fo lyik egy há -
zi múl tunk ál lam biz ton sá gi szer vek kel kap cso la tos ré szé nek tör té né szi fel -
tá rá sa.

E fel tá rás ról sa ját, sze mé lyes ta pasz ta la tom az, hogy a zsi nat ál tal meg -
bí zott csa pat tag ja it nem a bul vár saj tó tény el fer dí tő ja ni csár jai kö zül to bo -
roz ták. Nem is nem zet kö zi hí rű szak ér tők nek ál cá zott, ke resz tény ség el le -
nes har co sok ról van szó. Ha nem olyan ke resz tény tör té né sze ket is mer tem
meg bennük, akik nem hogy a je len té sük be íran dó sza va i kért, de még a ki
sem mon dott gon do la ta i kért is köz vet le nül mennyei Atyánk nak ér zik ma -
gu kat fe le lős nek.

Az iha ro si le vél vé gén meg je le nő „mert ő már nem tud vá la szol ni” gon -
do la ton túl me nő en az nyo masz tott en gem édes apám mal kap cso lat ban, hogy
ő már nem tud köz be szól ni a bi zott sá gi meg hall ga tá som on, hogy „Nem, Pé -
ter, rosszul mon dod, az nem is azért tör tént úgy”. Ta lán bo csá na tos ki fe cse -
gés nek szá mít le ír nom, hogy a bi zott ság tag jai te her ként élik meg az el hunyt
sze mé lyek nél adó dó kü lö nös fe le lős sé gü ket. E ter hen so kat könnyít, hogy
a bi zott ság tör té né szi és nem po li ti kai mun kát vé gez. Sze mé lyes be nyo má -
som, hogy a bi zott ság az e vi lá gi el vá rá sok he lyett a mennyei el vá rá sok hoz
igyek szik iga zod ni.

Per sze fel me rül, hogy mi ért kell va kar gat nunk a ré gi dol go kat. Cse kély
kor lá to zás sal, az az vé gül is a ke resz tény ség el le nes ku ta tók szá má ra is hoz -
zá fér he tők az olyan ál lam biz ton sá gi dosszi ék, ame lyek ből el len sé ge sen sze -
mez get ve ke resz tény kö zös sé günk hi te les sé ge a köz vé le mény előtt ered -
mé nye sen tá mad ha tó. Mert saj nos sok szor nem a tel jes igaz ság, ha nem
csak a kö zön ség elé tárt ki sze mez ge tett cse me ge szá mít. Ke resz tény kö -
zös sé günk job ban jár, ha a mi sa ját hí vő tör té né sze ink elé be men nek min -
den baj nak az zal, hogy ide jé ben igye kez nek egy tisz tes sé ges fel tá rást el -
vé gez ni.

Em be ri té ve dés so sem zár ha tó ki, de ta lán ép pen ezért is ja val lom, hogy
imád ság ban hor doz zuk a bi zott ság tag ja it.

Prh le Pé ter (Bu da pest)

Vak tá bor 2009: idén Sze ged re me gyünk
Ahogy az Evan gé li kus Élet rend sze res ol va sói már bi zo nyá ra jól tud ják, min -
den év ben vi dám, prog ra mok ban és lel ki táp lá lék ban gaz dag tá bor ban le -
het nek együtt lá tás sé rült és lá tó fi a ta lok. Idén sem lesz ez más ként, jú li us
13–19. kö zött Sze ge den ren dez zük meg tá bo run kat. 

Prog ram ja ink kö zül idén sem hi á nyoz hat nak a kéz mű ves-fog lal ko zá sok,
a sé ták, vá ros né ző kör utak; nagy fi gyel met for dí tunk a hét köz na pok ne héz -
sé ge i nek meg be szé lé sé re is. Is ten nel va ló kap cso la tun kat pe dig idén is áhí -
ta tok kal és kö zös ének lé sek kel tesszük még szo ro sab bá.

A tá bor nép sze rű sé gét mu tat ja, hogy egy re töb ben jel zik rész vé te li szán -
dé ku kat, egy re több lá tás sé rült fi a tal hoz jut el a ki kap cso ló dás, a lel ki fel töl -
tő dés ezen mód já nak hí re, és ter mé sze te sen egy re több lá tó fi a tal ér zi úgy,
hogy részt sze ret ne ven ni en nek a kö zös ség nek az éle té ben.

Ha a tisz telt ol va sók kö zül bár ki in dít ta tást érez, hogy ado má nyá val
tá mo gas sa tá bo run kat, meg te he ti a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi
Szö vet sé gen (Me visz) ke resz tül, a kö vet ke ző OTP-szám la szá mon:
11705008-20409597. A „Köz le mény” ro vat ba, kér jük, ír ják be: „Vak tá bor
2009”.

Ha kér dé sük len ne a tá bor ral vagy a kö zös ség gel kap cso lat ban, ke res het -
nek a 20/824-7589-es te le fon szá mon vagy a hack.janos@oros com.hu e-mail
cí men.

Hack Já nos tá bor ve ze tő

b A Fi re fox szin te kor lát lan bő vít -
he tő sé gé nek is kö szön he ti si ke -
rét, amely ből bő ven ki jár ne ki itt -
hon is: a web bön gé szőt az áp ri -
li si ku ta tá sok sze rint már a ma -
gyar in ter ne te zők fe le hasz nál ja.
Rá adá sul ha ma ro san ér ke zik be -
lő le a leg fris sebb, 3.5-ös ver zió.

Nagy ug rás: 3.0 után 3.5
A Fi re fox kö vet ke ző ki adá sát so ká ig
3.1-ként em le get ték, de a vál to zá sok
je len tő sé gé re hi vat koz va a bön gé szőt
ki adó Mo zil la az idén áp ri lis 27-én
meg je lent Be ta 4-es teszt ver zi ót már
hi va ta lo san is 3.5-re ke resz tel te át. A
teszt idő szak és a hi ba ja ví tás le zá rul -
ta után te hát a Fi re fox 3.5 fog ér kez -
ni, még pe dig a leg fris sebb ér te sü lé -
sek sze rint va la mi kor jú ni us ban vagy
jú li us ban.

Az egyik nagy új don ság a Tra ce -
mon key ne vű Ja vascript-mo tor lesz,
amely (em be ribb nyelv re le for dít va)
gyor sabb bön gé szést tesz lehetővé.
Szin tén fon tos új funk ció lesz a pri -
vát bön gé szé si mód: úgy hasz nál hat -
juk majd a Fi re fo xot, hogy ez zel
sem mi lyen nyo mot nem ha gyunk a
gé pen. Ez nem csak mun ka he lyi vagy
nyil vá nos he lyen tör té nő in ter ne te -
zés köz ben le het hasz nos, de a pi a -
ci ver seny hely zet mi att is: a Mic ro -
soft leg fris sebb, 8-as In ter net Exp lo -
re re, il let ve a Go og le ta valy ősszel ki -
adott, de a leg több em ber nek még
min dig is me ret len nek szá mí tó
Chrome-ja is ren del ke zik az Apple
Safarijában debütált funk ci ó val.
Ezek hez a vál toz ta tá sok hoz ké pest
már-már lé nyeg te len lesz pél dá ul az
új fül ke ze lés, mellyel a bön gé sző fő -
ab la ká ból le het majd ki-be do bál ni a
meg nyi tott lap ja in kat.

Azon ban a bön gé szőt jegy ző Mo -
zil la bár me lyik újí tá sa el tör pül het a
több ezer ki egé szí tő mel lett, me lyet
„kül sős fej lesz tők” (az az bár ki, aki ért
hoz zá) ké szí te nek el, már-már ha tár -
ta lan ná tá gít va a bön gé sző ben rej lő
le he tő sé ge ket. Ezek ből vá lo gat tunk
most össze há rom hasz no sat, me lye -
ket te le pí tés után az Esz kö zök me nü
Ki egé szí tők me nü pont já ban han gol -
ha tunk be. (A Fi re fox min den ko ri ak -

tu á lis ma gyar nyel vű vál to za ta a
http://fi re fox.hu/ cím ről tölt he tő le,
a ki egé szí tők pe dig az an gol nyel vű
https://ad dons.mo zil la.org/hu/fi re -
fox/ hon la pon ér he tők el.)

In ter net rek lá mok nél kül
A hon la po kon fel tű nő hir de té se ket
ki szű rő AdBlock Plus (ABP) so kak -
nak az el ső, né há nyak nak pe dig az
egyet len olyan bő vít mény, ame lyet
fel te le pí te nek. A ki egé szí tő te le pí té -
se után nem csak el tű nik a sok ug rá -
ló, vil lo gó rek lám csík, ha nem gyor -
sab bá is vál hat az in ter ne te zés. Ér -
de mes pél dá ul ki pró bál ni, hogy
mennyi vel gyor sab ban töl ti be az
iWiW kö zös ség épí tő ol dalt bön gé -
szőnk be kap csolt AdBlock Plusszal.

A ma gya rul is tu dó bő vít mény te -
le pí té se – il let ve az ez után kö te le ző
bön gé sző-új ra in dí tás – után a szű rés
adat bá zi sát kell ki vá lasz ta nunk, az az
azt a for rást, amely alap ján az ABP
majd el dön ti, hogy mi szá mít rek lám -
nak, és mi nem. Ha jobb (és meg ala -
po zott) öt le tünk nin csen, ak kor vá -
lasszuk va la me lyi ket az el ső két fel -
aján lott le he tő ség kö zül. (Ké sőbb,
ha a szű rés el le né re túl sok rek lám ba
üt köz nénk, ak kor a ki egé szí tő be ál -
lí tá sai közt lé vő Szű rők/Szű rő hoz zá -
adá sa me nü pont ban pró bál koz zunk
más for rá sok ki vá lasz tá sá val.)

Ez zel már ak ti vál tuk is a rek lám -
szű rést, mely ről egy ABP fel ira tú
stop táb la tá jé koz tat. A Stop ikon ra
jobb gomb bal kat tint va egy-egy hon -
la pon ki is kap csol hat juk a szű rést a
Szű rés til tá sa itt: ol dal ne ve.hu me nü -
pont tal.

You Tu be-os vi de ók ból
ze ne szám
A Me dia Con ver ter ne vű Fi re fox-ki -
ter jesz tés re nyu god tan hasz nál hat -
juk a „zse ni á lis” jel zőt. Azo kon az ol -
da la kon, ahol a cím sáv mel lett el he -
lyez ke dő, or iga mi be nyo má sát kel -

tő ikon be ké kül, már is nyert ügyünk
van. Az adott hon la pon lé vő vi de ót
ugyan is ti zen egy vi deo form átum
(köz tük a nép sze rű avi és wmv, il let -
ve a mo bil te le fo nok ra ki tű nő 3gp)
vagy há rom hang for má tum (mp3,
wav, ogg) va la me lyi ké be ment het jük
le min den egyéb szoft ver nél kül. A
lét re jö vő vi deo-, il let ve au dio fájl
min den fé le jel lem ző jét (fel bon tás,
bit rá ta stb.) mó do sít hat juk, de egy
egy sze rű You Tu be-os vi de o le töl tés -
nél pél dá ul meg fe le lő vál to zat la nul
hagy ni min dent.

A fel hasz ná lói vissza jel zé sek egy
ré sze egyéb ként ép pen a You Tu be-ot
eme li ki: in nen játsz va bő vít he tő
pél dá ul ze nei gyűj te mé nyünk meg -
fe le lő mi nő sé gű vi de ók kal. A ki egé -
szí tő je len leg csak an gol nyel vű vál -
to zat ban ér he tő el.

Ha tet szik, amit ép pen lá tunk…
A kép er nyő kép kül dé sé nek egyik
mai na pig gya ko ri mód ja a print
screen gomb meg nyo má sa, majd a
Win dow sok ba be épí tett Paint be ve -
té se. A Scre eng rab ne vű bő vít mény
se gít sé gé vel szebb, jobb ké pe ket kap -
ha tunk, rá adá sul gyor sab ban – per -
sze csak ak kor, ha a Fi re fox ban meg -
nyi tott web la pok ról sze ret nénk ké pet
kap ni. Az an gol nyelv tu dás eh hez a
ki egé szí tő höz sem árt, bár az aláb bi
rö vid le írás se gít sé gé vel anél kül is jól
hasz nál ha tó.

Fel te le pí tés után egy kis kék-sár -
ga ikont lá tunk majd a bön gé sző al -
só, ál la pot so rá ban. (Ha ezt a sá vot
nem lát nánk, ak kor a Né zet me nü ben
kap csol hat juk be.) Az ikon ra, majd a
Save fel irat ra kat tint va el dönt het jük,
hogy a meg nyi tott hon lap ból csak a
mo ni to ron ép pen lát ha tó rész le tet
(Vi sib le por ti on), a tel jes hon lap ké -
pet (Comp le te Page/Frame), az utó -
lag ál ta lunk ki je lö len dő részt (Se lec -
ti on) vagy pe dig az egész mo ni tor ké -
pét (Win dow) akarjuk-e „lefényké -
pez ni”. A leg utol só le he tő ség ki vé te -
lé vel a Scre eng rab csak a bön gé -
szőn be lü li ál la po tot men ti le (ma gát
a bön gé sző ab la kot, a meg nyi tott
al kal ma zá sa in kat, a tál cán kat nem),
így a kép er nyőnk más ra nem tar to -
zó ré sze it nem kell ra dí roz gat nunk.

g Ba logh Csa ba

Új don sá gok és ki egé szí tők
a Fi re fox há za tá já ról 

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A Szlo vén Evan gé li kus Egy ház mint -
egy húsz ezer ta got tart nyil ván, kö zü -
lük hat-hét száz ma gyar aj kú. Azok a
gyü le ke ze tek, ame lyek ben ma gya -
rul be szé lő ta gok van nak, élő kap cso -
la tot ápol nak ma gyar or szá gi gyü le ke -
ze tek kel, ám de teo ló gus nap nak mind
ez idá ig még nem ad tak ott hont. Így
még most is ne héz el hin ni, hogy
meg va ló sul ha tott az el ső szlo vé ni ai
teo ló gus nap, ame lyet kö zel egy éve
ter vez get tünk.

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem má sod éves hall ga tó ja, Mit -
ja And re jek ál tal kez de mé nye zett és
jó részt ál ta la szer ve zett út hoz mind
a szlo vén, mind a ma gyar evan gé li kus
egy ház tól je len tős lel ki és anya gi tá -
mo ga tást kap tunk. 

Ilyen előz mé nyek után in dul hat tunk
út nak áp ri lis 25-én dr. Orosz Gá bor
Vik tor egye te mi lel kész ve ze té sé vel. Az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
hall ga tói cso port ját Ma lik Pé ter Ká roly
(V. évf.), Welt ler Gá bor (V. évf.), Györ -
fi Ju dit (III. évf.), Mit ja And re jek (II.
évf.), Koch Szil via (II. évf.), Szlau kó Or -
so lya (I. évf.) és Sztyeh lik Csa ba (I. évf.)
al kot ta. Két tár sunk nak ez volt az
utol só, míg má sik ket tő nek ez volt az
el ső teo ló gus nap ja. 

Még út köz ben is so kat pró bál tuk

a szlo vén éne ke ket, Mit ja se gít sé gé -
vel gya ko rol tuk a ki ej tést. Az el ső nap
dél után ján Lend ván fo ga dott min ket
Jana Kerčmar he lyi lel kész nő, majd
Hó dos ra is el kí sért. Itt a he lyi gyü le -
ke ze ti ház ban sze re tet ven dég ség ke -
re té ben szol gál tunk éne kek kel, szín -

da rab bal, vers sel, dia me di tá ci ó val,
majd rö vid áhí tat ra ke rült sor. Mind -
ezek té má ja az út, az út Lé lek től lé -
le kig, kap cso la tok, össze kö tő pon tok
kö zöt tünk. Elő adá sun kat rög zí tet te
a lend vai te le ví zió, és in ter jút ké szí -
tett ve lünk a he lyi rá dió is.

Más nap há rom cso port ba szer ve -
ződ ve in dul tunk az is ten tisz te le ti
al kal mak ra Lend vá ra, Hó dos ra és
Do mon kos fá ra (Domanjševci). A li -
tur gia szol gá la tát az al sóbb éve sek vé -
gez ték, az ige hir de tést Jn 10,11–18
alap ján tar tot ták az ötöd éves hall ga -
tók, il let ve az egye te mi lel kész. Egy -
há zunk nak kö szön he tő en több aján -
dé kot is vit tünk ma gunk kal, ezek
kö zül az Evan gé li kus éne kes köny vet
emel ném ki, ugyan is Szlo vé ni á ban
még a ré gi Du nán tú li éne kes könyv -
ből ének lik a ma gyar nyel vű éne ke -
ket. Az összes gyü le ke zet ben le he tő -
sé günk volt be szél ni egye te münk ről,
a teo ló gus ott hon éle té ről és per sze
jö vő be li ter ve ink ről is. 

Va sár nap meg ta pasz tal hat tuk,
hogy az anya nyel ven hal lott li tur gia
és ige hir de tés so kak sze mé ből
könnye ket fa kasz tott. Ezért nem
cso da, hogy a gyü le ke ze tek lel ké szei
és a fel ügye lők, il let ve a gyü le ke ze ti
ta gok egy aránt sze ret nék, hogy a
teo ló gus na pok nak le gyen foly ta tá suk. 

Va sár nap dél után még há rom
szlo vén gyü le ke zet ben fo gad tak min -
ket: Mu ra szom bat ban, Battyán don
– szlo vén ne ve Pu con ci – és Al só ma -
rá con (Mo ravs ke Top li ce). Utób bi -
ban Geza Erniša szlo vén püs pök, va -
la mint Gustav Ška lič ven dég sze re te -
tét él vez het tük, akik mind ket ten
öröm mel vet ték lá to ga tá sun kat és a
kap cso lat hosszú tá vú meg tar tá sá ra
biz tat tak ben nün ket. Gusz ti bá csi
be szélt a szlo vé ni ai ma gyar ság –
gyak ran nem könnyű – múlt já ról és
ar ról is, hogy mi lyen volt a kap cso -
lat a két egy ház kö zött az el múlt év -
ti ze dek ben. Azt is el árul ta, hogy
egy há zunk szin te összes ve ze tő jé vel
tar tot ta a kap cso la tot.

Es te kö zös va cso rán ve het tünk
részt a Mu ra vi dék egyik leg szebb
ven dég lő jé ben, ahol a ma gyar tu laj -
do no sok kü lön sze re te tük kel és fi -
gyel mes sé gük kel tün tet tek ki ben -
nün ket. Öröm volt meg ta pasz tal ni a
kö zös szol gá lat szép sé gét és ál dá sa -
it, leg fő kép pen pe dig azt, hogy Is ten
igé jé nek hir de té se és hall ga tá sa ál tal
a ha tá rok el le né re is va ló ban egyet -
len test vé ri kö zös sé get al ko tunk,
akár Szlo vé ni á ban, akár Ma gyar or -
szá gon élünk.

g Gyrfi Ju dit

Lé lek től lé le kig
Teo ló gus na pon Szlo vé ni á ban
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Mo tor ral az Ara rá tig, de gya lo go san
a szí ve kig cím mel tart be szá mo lót
Baran ka György az Evangélikus
Külmissziói Egyesület (EK ME) má -
jus 18-i össze jö ve te lén, hét főn dél után
fél 6-kor az or szá gos iro da Ül lői út
24. alat ti föld szin ti ter mé ben. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vár az
egye sü let ve ze tő sé ge.

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan-
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hősök te re 10–11.) minden hó-
nap második keddjén Ta izé-ima és
ének együtt lét. A leg közelebbi al ka -
lom május 12-én 19 óra kor lesz.
Elő tte 18.30-kor aga pé (es ti uzson -
na). In for má ció: http://gyer tya -
feny.lu the ran.hu/.

Va sár nap
A ta nít vá nyok un szol ták és kér ték Jé zust: „Ma radj ve lünk, mert es te le dik, a
nap is le ha nyat lott már!” Lk 24,29a (2Móz 34,9a; Mt 11,25–30; Kol 3,12–17;
Zsolt 45) A ta nít vá nyok Jé zus kö ze lé ben meg ta lál ták a biz ton sá got, a bi zo -
nyos sá got. Így van ez ma is. Ha Jé zus sal élünk, sze re te te ki űzi fé lel me in ket,
az ő fé nye el űzi a sö tét sé get, sze münk tisz tán meg lát ja az ed dig ho má lyos -
nak gon dolt dol go kat. Jé zus kö zel sé ge nem csak az em mau si ta nít vá nyo kat
nyug tat ta meg, ha nem min ket is. Kér jük őt, hogy lép jen be az aj tón kon, s
ma rad jon ve lünk!

Hét fő
Az Úr nak szol gál ja tok. A re mény ség ben ör ven dez ze tek, a nyo mo rú ság ban le -
gye tek ki tar tók, az imád ko zás ban áll ha ta to sak. Róm 12,11b–12 (Zsolt 100,2;
Jak 1,17–25/26–27/; Ap Csel 1,1–14) Jé zus öröm te li szol gá lat ra hí vott el min -
ket. Mind nyá jan kap tunk Is ten től va la mi lyen fel ada tot, ame lyet csak mi tölt -
he tünk be, sen ki más. Vi gyáz zunk ar ra, hogy ne irigy ked jünk más ra, ne ve -
gyük el a más nak szánt szol gá la tot! A ránk bí zott mun kát szor gal ma san, alá -
zat tal vé gez zük el, ne di cse ked ve és kér ked ve! Gon dol junk Jé zus ra, aki ki -
rály ként sem rös tell te meg mos ni a ta nít vá nyok lá bát! Imád ság ban fo lya ma -
to san kér jük a te rem tés Urá tól a meg erő sí tést, hogy jó he lyen va gyunk, éle -
tünk nek ér tel me van!

Kedd
Sze res sé tek a jö ve vényt, mint ma ga to kat! 3Móz 19,34 (1Thessz 3,12; Lk 19,36–
40; Ap Csel 1,15–26) Gye rek ko rom ban meg fi gyel tem, hogy mi kor etet tem a
csir ké ket, ki lök ték ma guk kö zül a töb bi ek a be te get, az erőt lent, sőt még jól
be le is csíp tek a ta ra já ba. Ugyan ezt a je len sé get ta pasz tal tam a ma la cok nál
is, a so vá nyab bat az erő sek ar rébb ta szí tot ták a mos lé kos vá lyú tól, hogy ne -
kik több jus son. Ha va la ki már meg ta pasz tal ta, mi lyen fáj da lom az, ha sze -
ret ne egy kö zös ség hez tar toz ni, és ott va la mi lyen okból nem fo gad ják be, akkor
a to váb bi ak ban min den ki re kesz tett mel lé oda fog áll ni, mert tud ja, mit je -
lent ez az ál la pot. Fo gad juk be a jö ve vényt, a be bo csá tást ké rőt, mert Jé zus
er re ta nít! Tölt sük be az ő se gít sé gé vel a má so dik nagy pa ran cso la tot: Sze -
resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat!

Szer da
Pál ír ja: Szün te le nül há lát adunk az Is ten nek, hogy ami kor hall gat tá tok az
Is ten nek ál ta lunk hir de tett igé jét, nem em be ri be széd ként fo gad tá tok be, ha -
nem Is ten be szé de ként, amint hogy va ló ban az, és an nak ere je mun kál ko -
dik is ben ne tek, akik hisz tek. 1Thessz 2,13 (Zsolt 119,172; Róm 15,14–21; Ap -
Csel2,1–13) Is tent rej tőz kö dő nek is szok ták hív ni, mert itt a föl di lét ben nem
lát hat juk meg az ar cát szem től szem ben, és nem hall hat juk meg a hang -
ját. Va jon tény leg így van ez? Aki ke re si őt, szám ta lan for má ban rá ta lál -
hat. Ott van ő a nyí ló, il la tos ta va szi vi rág ban, a ma dár csi cser gés ben, a Sze -
ret lek! val lo más ban és a Ne félj! ba rá ti biz ta tás ban. Hall hat juk az is ten tisz -
te le te ken, mi kor a lel kész szól hoz zánk az ő üze ne tét köz ve tít ve. Ör ven -
dez zünk, hogy nem né ma és lát ha tat lan Is te nünk van, mond junk há la imát,
hogy még min dig gon dot vi sel ránk!

Csü tör tök
Jaj azok nak, akik azt mond ják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt ál -
lít ják, hogy a sö tét ség vi lá gos ság, és a vi lá gos ság sö tét ség! Ézs 5,20 (1Pt 4,5; 1Kor
14,6–9, 15–19; Ap Csel 2,14–28) Már a bib li ai idők ben is lé tez tek ha mis pró -
fé ták, akik ha zug jö ven dő mon dás sal akar tak nép sze rű sé get sze rez ni ma guk -
nak, az igaz pró fé ták pe dig gyak ran meg szen ved ték igaz mon dá su kat. Az ige
ar ra hív ja fel a fi gyel mün ket, hogy ne fer dít sük el a dol go kat, ne ha zud junk.
Még ak kor is ki kell mon da ni a vi lá gos ság sza vát, ha az má sok nak eset leg fáj,
s ma gunk nak is kel le met len sé get szer zünk. Ne csap junk be sen kit, kö ves -
sük az igaz ság út ján Jé zust!

Pén tek
Pál ír ja: Ké rünk ti te ket, és in tünk az Úr Jé zus ne vé ben, hogy amint tő lünk ta -
nul tá tok, ho gyan kell Is ten nek tet sző mó don él ne tek, eb ben jus sa tok még előbb -
re! 1Thessz 4,1 (Hós 14,10, Lk 22,39–46; Ap Csel 2,29–36) Pál apos tol ké ré -
se is me rős mind nyá junk nak. Tud juk, ho gyan kel le ne Is ten nek tet sző éle tet
él ni, el mé let ben már na gyon kép zet tek va gyunk. A baj a gya kor la ti meg va -
ló sí tás sal van. Tu dom, hogy mit kell ten nem, de még sem azt te szem, amit
aka rok, ha nem azt, ami el len küz dök. Csa tá zom sa ját ma gam mal, és azt lá -
tom, hogy új ra és új ra el bu kom. Kér jük Is ten Szent lel két, hogy erő sít sen meg
min ket a jó vég hez vi te lé ben, hogy hi te les ke resz té nyek le hes sünk, ne csak
meg hal lói, ha nem vég re haj tói is a tör vény nek!

Szom bat
Meg vizs gál az Úr min den szí vet, és meg is mer min den gon do la tot és szán dé -
kot. 1Krón 28,9a (Ap Csel 26,16; Jn 6,/60–62/63–69; Ap Csel 2,37–41) Is ten
min den ha tó sá ga ab ban is rej lik, hogy min de ne ket is mer. Ben nün ket is, még
job ban, mint mi sa ját ma gun kat. Előt te nem ve het jük fel ál ar cun kat, előt te
sem mi nem ma rad ti tok ban. Ő gyű lö li a ha mis sá got, a bűnt. Csen de sed jünk
el, mé lyed jünk ma gunk ba, és őszin tén tár juk fel előt te éle tünk gyar ló sá ga -
it, fáj dal ma it, ké ré se it! A sza ba dí tó Is ten se gít sé günk re si et, meg erő sít, tisz -
ta szí vet te remt ben nünk! Higgyünk!

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

21.40 / Du na Tv
Ve ra Drake
(an gol–fran cia–új-zél an di
film drá ma, 2004)
(124')
Öt ve nes évek, Lon don. Itt él
Ve ra Drake és csa lád ja. Az
ön fel ál do zó Ve ra olyat tesz,
amit ti tok ban tart még a csa -
lád ja előtt is. So ha nem pén -
zért, ha nem tisz tán kö nyö rü -
let ből: fi a tal nők nek se gít
nem kí vánt ter hes sé gük meg -
sza kí tá sá ban. Ami kor az
egyik ilyen fi a tal lányt a mag -
zat el haj tás után sür gő sen
kór ház ba kell vin ni, a rend őr -
sé gi nyo mo zás so rán a szá lak
Ve rá hoz ve zet nek, és vi lá ga
össze om lik.
A fil met 2005-ben há rom
kate gó ri á ban is Os car-díj ra
je löl ték.

HÉTFŐ

8.20 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
11.20 / Tv2
Sze rel mes Shakes peare
(ame ri kai ro man ti kus
víg já ték, 1998)
(118')
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
14.00 / Eu ró pa Rá dió
(Mis kolc, Nyír egy há za)
Ha tár ta lan
Ben ne: Evan gé li kus fél óra
21.00 / Du na Tv
„Tán co ló pa rázs” (57')
Port ré Ká nyá di Sán dor ról
21.00 / m2
Hó csap da
(ame ri kai film drá ma, 2007)
(85')
23.10 / m1
Vissza ját szás (35')
So ro zat a rend szer vál tás ról

KEDD

8.10 / 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')
Az esz ter go mi ba zi li ka
9.00 / PAX
Csa lá di ma ga zin
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra (20')
20.10 / m1
„Szín ház az egész…” (42')
A Maszk Or szá gos
Szí nész egye sü let gá la est je
20.55 / m1
Eu ro ví zi ós dal ver seny 2009
El ső elő dön tő
23.15 / m2
Szi lán kos ké pek (an gol film -
drá ma, 1999) (82') 1. rész
00.55 / Du na Tv
Rácz Krisz ti án Qu ar tet
(magyar kon cert film, 2007)
(29')

SZERDA

7.45 / 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 la jos ko má ro mi evan gé li kus
temp lom
15.45 / 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 -
soro zat, 2003) (27') Pi en za
20.10 / m1
Va rázs fu vo la (109')
Elő ad ja a Hop part Tár su lat
21.00 / m2
A sö tét igaz ság (ame ri kai
film drá ma, 2007) (82')
21.30 / Du na Tv
A ker tész ku tyá ja (spa nyol–
por tu gál víg já ték, 1996) (105')
23.45 / m1
Az utó kor íté le te
Var nus Xa vér ze nei mű so ra

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 10-étől május 17-éig

CSÜTÖRTÖK

7.35 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)
16.55 / Du na II. Au to nó mia
Rend ha gyó tör té ne lem óra
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2002)
A ma gyar ál lam és egy ház
meg ala ku lá sa
19.15 / PAX
Szár nyas ol tá rok (ma gyar
isme ret ter jesz tő film) (15')
21.00 / m2
Ma go nia (hol land film -
dráma, 2001) (113')
23.15 / m2
Út ke re ső (fran cia film drá ma,
1976) (82')
00.10 / m2
Baby lon kór
(svéd film drá ma, 2004)

PÉNTEK

13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
A ma gyar mű vé szet élő
le gen dái
Bé res Ilo na, a Pes ti Ma gyar
Szín ház mű vé sze
14.10 / Du na Tv
Ma gya rok Szlo vá ki á ban
(szlo vák do ku men tum film,
2008) (30')
14.20 / m2
Kas té lyok és kú ri ák (25')
16.40 / m1
Az öre gek lá za dá sa
(né met do ku men tum film-so -
ro zat, 2006) (44') A túsz ej tés
17.45 / Du na II. Au to nó mia
Arc élek
(ma gyar do ku men tum film
so ro zat, 2008) (13')
Pas kó Csa ba sza bad kai
ka to li kus pap
20.10 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós
szó ra koz ta tó já ték) (50')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
A fény fe lé – Port ré
Ré ti Zol tán fes tő mű vész ről
13.00 / Lánc híd Rá dió
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
16.05 / m2
Épí tett szép sé gek (25')
Ko má rom
16.20 / PAX
Nagy tar csa
(do ku men tum film) (26')
20.55 / m1
Eu ro ví zi ós dal ver seny 2009
(190') Dön tő
21.00 / m2
Az ígé ret meg szál lott ja
(ame ri kai film drá ma, 2001)
(124')
00.40 / Du na Tv
Gó lya ál lás ban
(gö rög–fran cia–olasz–sváj ci
film drá ma, 1991) (137')

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C – FM 88,8
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
8.00 / Ci vil Rá dió
Gos pel va sár nap
(ke resz tény ze nei mű sor)
10.05 / m1
Egy há zi nap tár
10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.05 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del”
(vers mű sor)
Tóth Ár pád ver sei
19.05 / PAX
Csa lá di gyász (20')
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
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HÍREK, HIRDETÉSEK
A De ák té ri gyü le ke zet má jus 10-
én 18 óra kor kez dő dő Asz ta li be -
szél ge té sek al kal má nak ven dé ge
Páll Lász ló Kál vin té ri lel kész
lesz. Elő adá sá nak cí me: Az is me -
ret len Kál vin. Min den kit sze re -
tet tel hí vunk.
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