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„A gyer mek a csa lád ja után el ső ként óvo dá -
ink ban szem be sül hit kér dé sek kel. Itt lát hat ja
meg és ta nul hat ja meg, hogy a hit se gít ség az
élet hez, mert tá maszt nyújt, biz ton sá got ad.”

Az óvoda mint evangélikusságunk
tükre f 3. oldal

„Az egye sü lés gon do la ta fel ve tet te a kér dést: mi len -
ne, ha kö zös al kot má nyunk len ne, ame lyet min den
egy ház be il lesz te ne sa ját jog rend jé be? Úgy, aho gyan
a tag ál la mok is át ve szik az Eu ró pai Unió jog rend jét.”

Történelmi lépés előtt a magyar
reformátusság f 10. oldal

„Azt hit tem, so ha nem jön el
az a nap, ami kor meg rög zött
sze ren cse já té kos sá, ha zu do zó -
vá, csa ló vá és tol vaj já vá lok,
de el jött.”
Azt hittem, soha… f 12. oldal

Azt mond ja a ke res ke del mi rá dió
per gő be szé dű be mon dó ja, hogy a
hét vé gén jó idő lesz, sze ren csé re el -
ke rül nek min ket az esőt ho zó fel hők
és fron tok, hur rá, nem za var ja meg
csapadék a hét vé gi prog ra mot. Igen,
ez is egy né ző pont. A pes ti flasz ter -
ről néz ve az eső a rossz idő, mert a
tó csák ba lép ve ázik a ci pő, es er nyő
alá kell ku co rod ni, s la kás ba kény sze -
rül az em ber. 

Én meg azt gon do lom ma gam ban:
bár mon da ná már azt, hogy saj nos,
ked ves hall ga tó ink, rossz idő lesz, or -
szá gos eső vár ha tó, he lyen ként je len -
tős mennyi sé gű csa pa dék kal. Ne -
künk itt az Al föl dön az eső a jó idő.

Fő ként mos ta ná ban. Szá raz volt a
tél is, ha vat, de esőt is alig lát tunk.
Majd ez a szá raz ta vasz, né ha jöt tek
ugyan gyors já rá sú fel hők, de be lő -
lük alig hul lott él te tő csa pa dék. S
most, má jus ele jén már nyá ri as a hő -
mér sék let. Hir te len és át me net nél -
kül jött ez a me leg. A má ju si or go na
már áp ri lis ban el vi rág zott, a más kor
a hó nap vé ge fe lé nyí ló aká cok és bo -
dzák pe dig tel jes vi rág pom pá ju kat
mu tat ják. 

A ha tár ban bók lász va szem be öt -
lő ek az el si va ta go so dás je lei, az
örök ké fú jó szél az uta kon ho mok -
fú vá so kat épít. Mint té len a hó ból.
Ahol meg kö tött a ta laj, ott cen ti szé -
les re pe dé sek szab dal ják a föl det. Az
őszi ga bo ná kat las san be le het szán -
ta ni – a vá ro si em ber tud ja-e, hogy
a ke nye re van ve szély ben? A meggy
és a cse resz nye ap ró sze mű, ha nem
kap nak a fák vi zet, nem is fog nak a
gyü möl csök so kat fej lőd ni. Tűz ol tó -
ink na pon ta több ször szi ré náz nak
ki fe lé a vá ros ból, mert egy re több
he lyen gyul lad meg a szá raz fű,
avar és bo zót. A nem ze ti park fél tett
feny ve se it, bo ró ká sa it is fe nye ge ti
né ha a tűz. 

Ennyi re más ként kém le li az eget
a nagy vá ro si iro da ház ból ki né ző
és a föld kö zel ben élő em ber. Ami az
egyik nek rossz idő, az a jó a má sik -
nak. De a szá raz ság okoz ta ter -
més ki esés már mind ket tő jü ket súj -
ta ni fog ja. 

Eső kel le ne, de na gyon. Csen des,
tar tós, áz ta tó lan gyos eső. Nem so -
kan gon dol nak ve le, de éven te ha tal -
mas mennyi sé gű víz fo lyik raj tunk
ke resz tül. Du na, Ti sza, Ma ros, a Kö -
rö sök, nyu gat ról a Rá ba, a Drá va
eresz ti ke resz tül ha zán kon a Kár pá -
tok és a Ke le ti-Al pok ol vadt ha vát,
ten ger nyi vi zét. Mi cso da ön tö ző -
rend szert le het ne itt ki épí te ni, tán az
Eu ró pai Unió is nyúj ta na eh hez tá -
mo ga tást. Meg fog ni, itt ma rasz tal ni
azt a sok vi zet! Tán már ter vek is he -
ver nek va la hol egy író asz ta lon… De
a nya kunk ra te le pe dett dön tés ho zók -
nak ez nem fon tos. Min den ere jü ket
a meg ka pa rin tott ha ta lom meg tar tá -
sa kö ti le, s nem az or szág ja ván va -
ló mun kál ko dás.

Ez a má sik szá raz ság tán még na -
gyobb baj. A lel kek és a szí vek szá raz -
sá ga. A sze re tet len ség szün te le nül fú -
jó szá rí tó sze le. Azt zi ze gi a szá raz fa -
le vél: te csak ma gad dal tö rődj! Po li -
ti zál ni annyit tesz, mint ör dö gi en ke -
ver ni a kár tyá kat. Ha tal ma dat azért
kap tad, hogy ki hasz náld az időt –
ma gad nak. A töb bi ek kel meg majd
lesz va la mi. A több ség a túl élés re hajt.
Csak én bír jam ki a ne héz idő ket,
sem mi és sen ki más nem ér de kes –
há nyan gon dol ják ezt. 

És úgy is él nek. Kap cso la tok hűl -
nek ki és sza kad nak meg. Csa lá dok
es nek széj jel. Csil lo gó te kin te tek vál -
nak pen ge éles sé. A mo solyt fel vált -
ja a pó ker arc. Tár sa dal mi, et ni kai
cso por tok fe szül nek egy más nak.
Van nak, akik még ger jesz tik is az el -
len té te ket, a tűz zel játsz va. A mil li -
ók meg hall gat nak. Fog csi ko rog,
össze szű kül a szem, ököl be szo rul a
kéz. Mo rog va el sut to gott szit kok.
Ennyi re te lik ma tő lünk. A lel kek és
a szí vek aszá lya ki öl te az él ni aka rást.
– A ter mé szet só vá rog az eső után.
A ki szá radt em be ri szív vá gyik-e él -
te tő eső re? A Lé lek eső jé re? Meg úju -
lás eső jé re?

Va la ki ma egy lel ki kö zös ség ről
me sélt ne kem. Ahol ott hon ra lelt.
Ott majd min den ki a jö ve del me tíz
szá za lé kát Is ten nek ad ja. Vagy a gyü -
le ke zet nek vagy egy hi ányt szen ve dő -
nek vagy egy sok gyer me ket ne ve lő
csa lád nak. Ha együtt ülik kö rül Is ten
igé jét, annyi szor ezer fo rint a per sely,
ahá nyan vol tak. Azt is mond ta: mi len -
ne, ha a nap hu szon négy órá já ból is a
ti ze det Is ten nek aján la nánk? Na pon -
ta 144 perc jut na imád ság ra, egyé ni
csen des ség re, sze re tet mun ká ra, gyü -
le ke zet épí tés re, sze gény gon do zás ra. 

Két óra hu szon négy perc Is ten nek.
Ha ezt egy re több ke resz tény gya ko -
rol ná, ki le het ne húz ni a gö dör ből az
or szá got, né pün ket! Kel le ne en nél ha -
té ko nyabb re form? A Krisz tust a
ke reszt fa tö vé ben meg is mert ke -
resz té nyek re van szük sé ge e ki szik -
kadt szí vű nép nek. Ki ál tó és utat mu -
ta tó egy há zak ra, von zó éle tű ke -
resz tény kö zös sé gek re. A kül de té sü -
ket bát ran vál la lók ra. Akik ha lá lo san
ko mo lyan ve szik Krisz tus misszi ói
pa ran csát. – So ha nem volt tán ek -
ko ra szük ség ránk, mint ma…

Lesz-e még úju lá sunk? Hát ha nem
in dult meg va la hol a nagy, égi vas eke,
be szán ta ni a ki szá radt ve tést…

Eső vá ró
g Lup ták György

„Ennyi re te lik ma
tőlünk. A lel kek és a
szí vek aszá lya ki öl te
az él ni aka rást. –
A ter mé szet só vá rog
az eső után. A ki szá -
radt em be ri szív vá -
gyik-e él te tő eső re?
A Lé lek eső jé re?
Meg úju lás eső jé re?

b „A kis ko sa rad ban lé vő pa pír tu -
li pán nal fuss el a ka ri ká ig, amely
most a vi rá gos ker tet jel ké pe zi,
tedd be le a tu li pánt, majd meg -
ke rül ve a ka ri kát sza ladj vissza
a csa pa tod hoz” – szólt az egyik
uta sí tás az Al ber ti Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko la tor na csar no -
ká ban múlt szom ba ton. Az
evan gé li kus ovis olim pi á nak ne -
ve zett nagy já ték  döntőjében a
há rom egy ház ke rü let ből hat
evan gé li kus óvo da tíz-tíz fős
csa pa ta mér te össze ügyes sé gét
a szü lők és óvó nők han gos biz -
ta tá sa kö ze pet te.

Ahol palánták ültettek virágot
Evan gé li kus ovis olim piai játékok Al ber ti n

f Folytatás a 3. oldalon

Öt éves a Prúsz. A Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek szü le tés na pi tor tá ján a má jus 8-i ün ne pi köz gyű lés vé gén
fúj ták el a gyer tyá kat a szer ve zet el nök sé gé nek tag ja: No votny Zol tán el nök, va la mint (bal ról jobb ra) Cso ma Áron,
Fa bi ny Ta más, Nagy Im re, La ka tos Ju dit, T. Pin tér Ká roly és Faggyas Sán dor. A ha jó val meg kö ze lí tett Nép szi get
egyik han gu la tos ven dég lő jé nek kert he lyi sé gé ben tar tott össze jö ve tel hi va ta los ak tu sa it kö ve tő en Fo dor Ist ván vil -
la mos mér nök, a köz tár sa sá gi el nök ja vas la tá ra lét re jött Böl csek Ta ná csá nak tag ja osz tot ta meg gon do la ta it a jelen
lévő több mint fél száz pro tes táns mé dia mun kás sal. 

g Lu kács Ga bi fel vé te le
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Rogate vasárnapja f 8–9. oldal
Hol a menny? f 11. oldal
Isten a barátom f 11. oldal
Konkolyból nem lesz búza f 12. oldal
Érettségi f 12. oldal
Mennyiben presbiteri ma egyházunk? f 13. oldal



2 e 2009. május 17. Evangélikus Életforrás

b Szen czi Mol nár Al bert a 17. szá -
zad leg ele jén ké szí tet te el a gen -
fi zsol tá rok ma gyar vers for dí tá -
sa it. A száz öt ven zsol tár mel lett
még né hány más li tur gi kus szö -
ve get is vers sé for mált, köz tük
Lu ther Már ton reg ge li imád sá gát.

„Az Úr az én pász to rom, nem szű köl -
kö döm.” Így kez dő dik az egyik leg töb -
bet idé zett zsol tár, szá mo zá sa sze rint
a hu szon har ma dik. Az Is ten ve ze té -
sé ben bi za ko dó nem ze dé kek so ra
me rí tett már erőt e zsol tár gon do la -
ta i ból, bé kes sé get su gár zó ké pei re -
ményt és bé kes sé get köz ve tí te nek a
ma em be ré nek is. 

„Ha a ha lál ár nyé ka völ gyé ben
já rok is, nem fé lek sem mi baj tól,
mert te min dig ve lem vagy: vessződ és
bo tod meg vi gasz tal en gem.” Csen -
des nap kez dő imád ság ként és a leg -
ne he zebb élet-ha lál hely ze tek ben
egy aránt el mond hat juk, el éne kel -
het jük. Ének köl tők szí ve sen ver se lik
és ze né sí tik meg sa ját ko ruk íz lé se
sze rint: meg ta lál juk Hein rich Schütz -
nél, Franz Schu bert nél épp úgy, mint
a mai ma gyar gos pel együt tes nél, a
Boly ki Bro ther snél.

Már Hu szár Gál 1574-es éne kes -
köny ve kö zöl egy is me ret len szer ző -
től szár ma zó ver ses vál to za tot, amely
a 23. zsol tár gon do la ta it kö ve ti, Az Úr -
is ten né kem édes táp lá lóm szö veg kez -
det tel. En nek az ének nek a dal la ma
fel is mer he tő en em lé kez tet Loys Bour -
geo is gen fi zsol tár dal la má ra, még ha
azt négy so ros ra szű kí ti és rit mi ka i lag
egé szen át is for mál ja. Ez az adat azt
bi zo nyít ja, hogy a gen fi zsol tá rok
egy ré sze is mert volt Ma gyar or szá gon

már Szen czi Mol nár Al bert előtt is.
(Ér de kes ség, hogy a Hu szár Gál nál
meg je le nő ének hez ké sőbb egy má -
sik zsol tár szö veg tár sult, a ki lenc ven -
ket te dik. Mi ma így éne kel jük: Mely
igen jó az Úr is tent di csér ni – EÉ 47.)

1607-ben je lent meg a gen fi zsol -
tá rok tel jes ma gyar for dí tá sa, s ha ma -
ro san szé les kör ben hasz nál ni kezd -
ték a re for má tus és az evan gé li kus
gyü le ke ze tek egy aránt. A hu szon har -
ma dik zsol tár, Az Úr én né kem őri ző
pász to rom (GyLK 684) kü lö nö sen el -
ter jedt le he tett: a kot tás le jegy zé sek -
ben bő vel ke dő Eper je si Gra du ál ban
(1635) csak a zsol tár szö ve ge sze re pel;
va ló szí nű, hogy a dal lam ad dig ra
már köz is mert volt.

A dal lam ked velt sé gét az is bi zo -
nyít ja, hogy Szen czi Mol nár Al bert
ugyan er re a dal lam ra al kal maz za Lu -
ther reg ge li imád sá gá nak – „Há lát
adok ne ked, mennyei Atyám, sze re -
tett Fi ad, a Jé zus Krisz tus ál tal…” –
ver ses pa ra frá zi sát is (Há lát adok
né ked, menny bé li Is ten – GyLK 791).
Lu ther imád sá ga egy sze rű pró zai for -
dí tás ban szin tén is mert volt már ko -
ráb ban Ma gyar or szá gon, a fen tebb
em lí tett Hu szár Gál-kö tet is tar tal -
maz za. Az Eper je si Gra du ál ban azon -
ban már a Szen czi Mol nár-fé le ver ses
vál to zat sze re pel két vers szak kal. (A
köl te mény ere de ti leg négy vers sza kos,

Lu ther imád sá gá hoz még két stró fá nyi
ál ta lá nos kö nyör gést tár sít. Lásd: Re -
for má tus éne kes könyv 495.)

Az ősi zsol tárt és a Lu ther-imát
össze kap csol ja te hát mí ves dal la -
muk; az egyik szö veg gel éne kel ve a
dal la mot könnyen fel idé ződ nek ben -
nünk a má sik vers gon do la tai is,
szin te mint ha egy szer re két imád sá -
got mon da nánk.

g Ben ce Gá bor

E G Y DAL L A M  K ÉT IM ÁD SÁG

Az Úr én né kem őri ző pász to rom
Há lát adok né ked, menny bé li Is ten

C ANTATE

W W W . M Y L U T H E R . H U

SE MPER REFOR M ANDA

„Mikor azonban nem testi, hanem
örökkévaló javakról van szó, teszem,
hogy Isten minket igéjében meg-
tartson, megszenteljen, bűneinket
megbocsássa, nékünk Szentlelket és
örök életet ajándékozzon, itt egészen
nyilvánvaló és bizonyos az Isten aka-
rata. Akarja, hogy minden ember
üdvözüljön. Akarja, hogy minden
ember megismerje bűnét, s higgye a
Krisztusban bűnei bocsánatát. Mi-
kor tehát ilyeneket kérünk, akkor
nem kell utána tennünk, hogy mind-
azáltal ne úgy legyen amint én aka-
rom, hanem amint te. Mert hiszen
tudjuk, hisszük, hogy ő ezeket kész -
ségesen és minden bizonnyal adni
akarja. E tekintetben igéje egészen
világos, és akarata nyilvánvaló.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

2. Magam, Uram, ajánlom szent kezedbe, Mind testem, lelkem
vedd õrizetedbe, Szent angyalidat ne vedd el mellõlem, Szent
Lelked se távozzék el éntõlem, Hogy vakmerõ bûnöktõl ma is
menten Megõriztessék épen testem, lelkem!

Szöveg: Luther reggeli imája alapján Szenci Molnár Albert 1612. Dallam: 23. genfi
zsoltár, GyLK 684. [RÉ 495,1–2].
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Arisz tarkhosz még aludt. Pál az
ágyon fe küdt ugyan, de már éb ren
volt. Ilyen kor reg gel ne he zen nyílt ki
a sze me. Min dig gyul ladt volt, de al -
vás köz ben le is ra gadt. A nyí ló kis ré -
se ken ke resz tül ho má lyo san lát ta az
ab la kon be szű rő dő fé nye ket. A kör -
vo na lak ho má lyo sak ma rad tak.

– Egy re rosszabb a sze mem –
gon dol ta.

Az a nap, ami kor Da masz kusz fe -
lé le ve tet te a ló, és azt a va kí tó fé nyes -
sé get lát ta, hely re tet te ugyan az éle -
tét, de a sze mét vég képp tönk re tet -
te. Öre ge sen, szűk mar kú an bán va a
moz du la tok kal vé gez te el el a reg ge -
li ri tu á lis mos dást és az imát. 

– Na, ma ta lán be fe jez zük a le ve -
let – mor mol ta ma ga elé.

Na pok óta dol goz tak raj ta.

Bár tud nánk imád koz ni mély ről tö -
rő en, hogy meg hall ja az, aki a mély -
ben min ket ke res!

Bár tud nánk imád koz ni el szé gyen -
kez ve a meg fo gal ma zás tö re dé kes sé -
gén, hogy meg ért sen az, aki a meg re -
pedt ná dat nem tö ri el!

Bár tud nánk imád koz ni ki ált va,
hogy meg hall ja az, aki a vi lá got is el -
hall gat tat ja, hogy min ket meg hall has -
son!

Bár tud nánk imád koz ni, el ve szet -
ten ki ál ta ni, hogy aki ke res, meg ta lál -
jon!

Na pok óta dol goz tak raj ta. Ő dik tált,
a fi a ta lok ír ták. Ez sem ment per sze
gond nél kül. Oly kor elő re sza lad tak a
gon do la tai, alig győz ték az ír no kok.
Emi att nem is si ke rült min dig a ma -
ga stí lu sát meg tar ta nia. Ide ge sí tet te
az, ami Ko los sé kör nyé kén zaj lott. A
tév ta ní tá sok olyan könnyen meg za -
var ják a fris sen ke resz ténnyé lett
em be re ket. Ő is így volt ez zel ko ráb -
ban: min dent akart egy szer re.
Mennyi idő telt el, ami re meg ér tet -
te Krisz tus tit kát!

Most ar ra gon dolt, med dig lesz
még mon da ni va ló ja. Már nem akar -
ta is mé tel get ni ma gát. Fon tos he lye -
ken mond ta már el azt, amit akart, le

is ír ta a lé nye get. Né ha úgy érez te,
már min dent. Lesz nek-e Is ten igé jé -
nek újabb üze ne tei az ő szá má ra?
Nem túl öreg már eh hez? Le het,
hogy már csak a sa ját ha lá lá nak bá -
tor sá gát kap ja meg? Lesz-e olyan,
amit még ér de mes lesz má sok kal is
meg osz ta nia?

Az üze net ed dig na pon ta ér ke zett.

Lát tam már té ve dést, fél re ma gya rá -
zást, nem meg ér tést, lel ki erő sza kot.

Lát tam már rossz irány ba ve ze tett,
le hul lott éle te ket, ha lál előtt fel is mert
ku dar co kat.

Lát tam már té ved he tet len tu dást,
ret te ne tes ma ga biz tos sá got.

Lát tam már meg alá zott sá got, meg -
bot rán ko zást és szel le mi szol ga sá got.

Meg ret ten ve gon do lok ar ra, hogy
bár me lyik nek ré sze se va gyok vagy
le he tek.

Az üze net ed dig na pon ta ér ke zett.
Olyan volt ez, mint va la mi aján dék.
Mint ha min den nap ka pott vol na va -
la mi újat. Ami kor meg ér tett egy-egy
újabb gon do lat me ne tet, mint ha fel -
emel ke dett vol na. Mint ha ma ga az
üze net vált vol na az ő hor do zó já vá is.
Mint ha va la mi aj tó nyílt vol na ki,
ame lyen be lép he tett, amely után egy
újabb szo ba tá rult fel előt te, újabb aj -
tók kal. Vagy ahogy min den reg gel lá -
tás ra éb red be teg, be gyul ladt sze me
az újabb cso dák ra.

Csi kor dul va nyílt az aj tó, Ti mó te -
us ér ke zett. Nem volt egy sze rű be jut -
ni bör tö ne szo bá já ba. Kint őrök áll -
tak. A rab ság az azért rab ság. Ta nít -
vá nyai még is hű sé ge sen lá to gat ták
na pon ta. A fi a tal em ber ma gá val hoz -
ta az éb re dő vá ros min den vi dám sá -
gát. Pál hir te len vá gya koz va gon dolt

ar ra, mi lyen jó len ne kint az ut cá kon,
az em be rek nek be szél het ne a pi a con,
vi táz hat na, ér vel het ne. Hi ány zott
ne ki a sok fé le szín, ame lyet vak si sze -
me még fel fo gott, ki tud ja, med dig.
He lyet te itt kell ros to kol nia eb ben a
fél ho má lyos odú ban. Csak a szűk ab -
lak ré sén ke resz tül mu tat meg ma gá -
ból va la mit a kin ti vi lág.

Az aj tót bá mul ta.

Bár tá mad ná nak gon do la tok, ér tel -
me sek, egy sze rű ek, sze mé lye sek és
min dent át fo gók!

Bár szól ná nak ige hir de té sek min -
dent fel dú lón, nyug ta lan sá got szü lők,
vi lá go kat fel ka va rók!

Bár len ne vi gasz ta lás, gyá szon át -
se gí tő, fé lel met osz la tó, ma gányt eny -
hí tő, be teg sé get gyó gyí tó!

Bár adat na a sza vak ere je, lát sza -
na raj tunk a Lé lek ere je!

Az aj tót bá mul ta. Megint nyi kor dult
a sa rok vas, ahogy most új ra be csu -
kó dott. Ki tá rult, hogy az tán új ra
vissza csu kód jon. Igen, ilyen az ige aj -
ta ja is. Ki tá rul, az tán vissza csu kó dik.
Ahogy Is ten en ge di. Krisz tus tit ka így
tá rul fel, lé pé sen ként, aj tó nyi tó dá -
son ként. Ami kor kap be lő le va la mit,
olyan sza bad dá vá lik tő le, mint a kint
le vő vi lág. Ak kor el len tud áll ni
min den szen ve dés nek, be zárt ság -
nak, rossz kedv nek, tes te öre ge dé sé -
nek, a kö zel gő meg ha lás tól va ló fé -
lel mé nek. Mennyi re sze ret né, ha
még nyíl na ez az aj tó! Nem ér de kel -
te, hogy med dig él, de az, hogy eb -
ből a ti tok ból ad dig min den nap ré -
sze sül hes sen, hogy még töb bet és
még job ban meg tud has son – azt
na gyon sze ret te vol na.

Ti mó te us le ült, tol lat vett elő.

Bár mer nénk imád koz ni iga zi vál to -
zá so kért!

Bár mer nénk imád koz ni a vi lág
meg bé ké lé sé ért, az egy ház moz du lá -
sá ért, hogy az ige aj ta ja ki nyíl jon!

Bár mer nénk imád koz ni, hogy em -
be ri éle tek meg vál toz za nak, hogy ká -
osz ban le vő sor sok ren de ződ je nek!

Bár mer nénk imád koz ni, hogy tör -
tén jen iga zi cso da!

Ti mó te us le ült, tol lat vett elő. Arisz -
tarkhosz is fel ült az ágyán. Pál pe dig
dik tál ni kez dett:

– Az imád ko zás ban le gye tek ki tar -
tó ak, és le gye tek ébe rek: ne szűn je -
tek meg há lát ad ni. Imád koz za tok
egy út tal ér tünk is, hogy Is ten nyis sa
meg előt tünk az ige aj ta ját, hogy
szól has suk a Krisz tus tit kát, amely
mi att most fo goly is va gyok, hogy azt
hir det hes sem.

Egy da ra big csönd ben állt. Túl
ben ső sé ges len ne, ha el mon da ná,
mennyi re fon tos ez ne ki. Az, aki az
imád sá go kat hall ja, úgy is tud ja majd.
A be gyul ladt sze mek ha mar könny -
be lá bad nak.

A zá ró kö szön té sek ma rad tak még
hát ra. Eze ket együtt sze de get ték össze,
ne hogy ki fe lejt se nek va la kit. Ha ma -
ro san út ra kel a le vél. De va jon el ér-
e a szí vek hez és agyak hoz, ahol ak -
ko ra a bi zony ta lan ság? Egy ben azon -
ban biz tos volt: az ér te el mon dott
imád sá gok ki nyit ják előt te új ra és új -
ra az ige aj ta ját. Már nem ké tel ke dett
eb ben. Nem a le vél ol va sói mi att, ha -
nem Is ten mi att, aki ezt meg ad ja.
Tud ta, hogy meg ad ja.

– A lap al ján hagyj még, fi am, egy
kis he lyet, aho vá az én nagy be tű im -
mel ír ha tok egy sort a sa ját ke zem -
mel is!

Ti mó te us bó lin tott.
g Ko czor Ta más

HÚS VÉT ÜN NE PE U TÁN 5.  VA SÁR NAP RO GATE 
KOL 4,24

Az ige aj ta ja
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Az Úr én né kem őri ző pász to -
rom, / Azért sem mi ben meg
nem fo gyat ko zom. / Gyö nyö rű
szép me zőn en ge met él tet, / És
szép ki es fo lyó víz re le gel tet; /
Lel ke met meg nyug tat ja szent
ne vé ben, / És ve zérl en gem igaz
ös vé nyé ben. // Ha a ha lál ár nyé -
ká ban jár nék is, / De nem fél nék
még ő sö tét völ gyén is, / Mert
min de nütt te je len vagy én ve lem,
/ Vessződ és bo tod meg vi gasz tal
en gem, / És ne kem az én el len -
sé gim el len / Asz talt ké szí tesz,
ele delt adsz bő ven. // Az én fe -
je met meg ke ned olaj jal, / És en -
ge met itatsz tel jes po hár ral; / Jó -
vol tod, ke gyes sé ged kö rül vé -
szen / És kö vet en gem egész
éle tem ben. / Az Úr én né kem
meg en ge di nyil ván, / Hogy mind
él tiglen lak jam ő há zá ban.
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Egye sült ál la mok be li lel kész ba rá tom
me sél te a na pok ban, a rá jel lem ző ken -
dő zet len őszin te ség gel, hogy hon fi tár -
sai ál ta lá ban igen ne he zen bol do gul -
nak az ál ta lá nos mű velt ség ele me i vel.
Tör té nel mi, föld raj zi, iro dal mi, ide gen
nyel vi meg min den fé le ál ta lá nos is me -
re te ik elég gé fog hí ja sak.

Jó múlt kor az egyik ma gyar or -
szá gi té vé csa tor nán fu tó, A széf cí mű
mű sor hoz ha son ló, Ki mit nem tud?
jel le gű, agy tor náz ta tó, iz gu lós ame -
ri kai show-t lát tam a You tu be por tá -
lon. Egy har min cas pla ti na sző ke
szép ség pró bál ta el ta lál ni, hogy a
Hun gary név az éh ség hez, egy me nü -
höz, ne ta lán egy ét te rem hez, vá ros -
hoz, kon ti nens hez vagy ép pen Pá rizs -
hoz kö tő dik-e, amely szin tén egy
or szág fé le va la hol a messze ség ben –
akár a Mar son.

Igye kez tem csöp pet sem el ke se re -
dett ba rá to mat na gyon ud va ri a san vi -
gasz tal ni: az ame ri ka i ak – le het sé ges,
ép pen ke vés is me re tük mi att – ál ta -
lá ban könnyed, jó ked vű, igen op ti -
mis ta em be rek, az Egye sült Ál la -
mok úgy is kon ti nens nyi ál lam, elég
ön ma gá nak, még túl sok is, meg hát
az em be ri el me vé ges, az tán túl sok
tu dás is meg árt hat. 

Azért vé ka alá nem rej tett büsz ke -
ség gel je gyez tem meg ne ki, hogy
ná lunk, itt Ke let- és Kö zép-Eu ró pá -
ban, kü lö nö sen pe dig ná lunk, ma gya -
rok nál ez nem így van. Kis nép, nagy
tu dás, nagy múlt, ke mény ön tu dat és
ter mé sze te sen nagy sze rű ok ta tá si
rend sze rünk nek kö szön he tő en el -
ter jedt ál ta lá nos mű velt ség. Szin te
érez tem a bel ső kész te tést, hogy fel -
so rol jam nagy „ame ri kás ma gyar ja -
in kat”, akik Ame ri ká ból Ame ri kát
csi nál tak, s akik itt-ott for gat tak
egyet a vi lág ke re kén elő re, és nagy -
sze rű ál do za to kat hoz tak a tu dás és
ha la dás ol tá rán. Jó do log ilyen kor
büsz kén ma gyar nak len ni és or szág
vi lág előtt vál lal ni ön ma gun kat. 

Ám bár mennyi re sze ret jük is nem -
ze tün ket, ál mo do zunk ar ról, hogy
„bok ré ta le gyünk Is ten ka lap ján”,
azért jó min dig, min den kö rül mé -
nyek kö zött tár gyi la gos és jó zan ma -
rad ni, le száll ni a föld re s ma gunk ba
néz ni. 

Az utób bi évek ben szo mo rú an
kezd tem ta pasz tal ni, hogy mi, ma -
gya rok is min den szem pont ból ke -
mé nyen ame ri ka ni zá lód ni kezd tünk.
Ékes anya nyel vünk ger ma niz mu sa -
it déd szü le ink kel együtt el fe led ve

rop pant tem pó ban, tö me gé vel emel -
jük be be szé dünk be az an gol mű sza -
va kat. Job ban ör ven de nék an nak,
ha töb ben és job ban be szél né nek
an go lul, mint ha an go los ma gyar ság -
gal vagy ma gya ros an gol ság gal, ret -
te ne tes ak cen tus sal teszik. 

Lett azon ban en nél is rosszabb
„fee lin gem”, ami kor „talk show”-ink
vagy „qu iz”-eink kö zül az egyi ket
néz tem, még hoz zá nem is a leg -
rosszab bat, a hí res A szé fet (a szó nak
van ma gyar meg fe le lő je: pán cél -
szek rény). Ta lán nem is annyi ra a tár -
gyi tu dás, az ál ta lá nos is me ret, mű -
velt ség hi á nya a szem be tű nő, ha nem
az eh hez va ló, fi no man szól va, fur -
csa vi szo nyu lás. 

Mert azon már nem is cso dál koz -
tam, hogy a fen tebb em lí tett ame ri -
kai pla ti na sző ke ma gyar vál to za ta
nem hal lott Le o nar do da Vin ci ről, a

La Gi o con dá ról és Mo na Li sá ról,
leg fel jebb a Le o nar do ci pő bolt ról, a
Gi o con da di vat sza lon ról és a Mo na
Li sa par füm ről… Egy má sik, fáj dal -
ma san ki rí vó eset re azon ban föl hí -
vom a fi gyel met (ezt egyéb ként Má -
t hé Éva, a Kró ni ka na pi lap ri por te re
is toll hegy re tűz te).

„Tisz ta Ame ri ka!” – mond hat nánk,
mi u tán ugyan csak A széf ke re té ben
egy ma gyar ta nár nő anya és egye te mi
hall ga tó lá nya szem be sült a nagy kér -
dés sel – a re ne szánsz évé nek le zá rul -
ta után né hány hó nap pal –, hogy kit
áb rá zol Fad rusz Já nos emb le ma ti -
kus lo vas szob ra Ko lozs vár fő te rén. 

Ne héz kér dés, a le het sé ges vá lasz
ele ve meg ad va: Má tyás ki rály. Jött a
nagy iz ga lom, kéz tör de lés, ta lál ga tás
– én ma gam is le iz zad va ag gód tam,
hogy dip lo más ma gyar nyelv- és iro da -
lom ta nár ként idá ig le het „fej lőd ni”.
Vég re sok-sok tu sa ko dás után meg szü -
le tett a nagy dön tés; a meg fej tés hez a
tu dás hi ány zott, le gyen ak kor totó zás,
és le gyen ak kor Má tyás, a ki rály.

Bin gó! Te li ta lá lat, meg nyer ték a
nyolc mil lió fo rin tot, Ba lázs, a mű sor -
ve ze tő pe dig kész sé ge sen tá jé koz tat -
ta a még min dig iz gu ló, lám pa lá zas
ma gyar ta nár anyu kát és egye te mis -

ta lá nyát, hogy Má tyás Ko lozs vá ron
szü le tett, en nek em lé ké re ke rült oda
an no Fa drusz vi lág hí rű szo bor kom -
po zí ci ó ja, a kin cses vá ros leg emb le -
ma ti ku sabb al ko tá sa. 

Ez után jött a hab a tor tán: a nem -
zet szel le mi nap szá mo sa, mi u tán
szé les kö rű tu dá sá ról már bi zony sá -
got tett, or szág-vi lág előtt így adott
han got ékes szó lá sá nak is: „Fe ne a bü -
dös po fá ját!”

Mi ez, ked ves ba rá ta im, ha nem
tisz ta Ame ri ka? Ta lán még annyit át -
ve het nénk tő lük, hogy mind ezt ne
ma gya ros bú bá nat tal, de presszi ó ra
haj la mos pa nasz ko dás sal, zsör tö -
lő dés sel, ha nem ame ri kás „smi lin -
gos, hap py fee ling gel” te gyük, mert
ez így OK.

Tisz ta Ame ri ka!
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Né ha az az ér zé sünk: van nak olyan prob lé mák, ame lye -
ket már nem ér de mes fe sze get ni, hi szen oly sok szó esett
ró luk, hogy egye sek sze mé ben egy idő után akár le rá gott
csont nak is tűn het nek. Az egyik ilyen klasszi kus kér dés:
„Mi től evan gé li kus az evan gé li kus óvo da?” Az óvo da ve -
ze tők egyik korábbi szak mai kon fe ren ci á ján prof. dr. Frie -
der Harz egyik re fe rá tu ma cí mé ben „még is” ezt a kér -
dést tet te fel. Írá sunk az elő adó főbb meg ál la pí tá sa it
összeg zi.

Szá mos szü lő ben egy ide ig ta lán nem is tu da to sul, hogy az az
óvo da, aho vá az ő gyer me ke jár, „más, mint a töb bi”. Csu pán
meg tet szik ne ki a lég kör, az itt ta pasz talt szel le mi ség, és örül,
ha gyer me ké től azt hall ja, hogy itt ő is jól ér zi ma gát.

Mi, óvoda pe da gó gu sok azon ban na gyon is tisz tá ban va gyunk
ve le, hogy mi a dol gunk: Jé zus ról bi zony sá got ten ni min den -
na pi mun kánk so rán. Nem egy sze rű en an nak a ki mon dott vagy
ki nem mon dott szü lői el vá rás nak aka runk meg fe lel ni, hogy „jó
gye re ke ket”, „ren des em be re ket” ne vel jünk, ha nem Is ten sze -
re te tét kí ván juk át él he tő vé ten ni szá muk ra, és se gí te ni szán dé -
ko zunk ne kik ab ban, hogy sze res sék és el fo gad ják ön ma gu kat,
egy mást és a te rem tett vi lá got. En nek nél kü löz he tet len ré sze
az em pá ti ás kész ség fej lesz té se épp úgy, mint a he lyes konflik -
tus ke ze lés. Meg kell, hogy ta nul ják el is mer ni eset le ges hi bá i -
kat, és bo csá na tot is kell, hogy tud ja nak kér ni, ha eset leg meg -
bán tot tak va la kit.

A ke resz tény er kölcs ről so kak nak au to ma ti ku san a til tás jut
az eszé be. „Min den, ami jó, ti los!” – mond ják. Ez a sar kí tott meg -
ál la pí tás így nem igaz. A Tíz pa ran cso lat tal kap cso lat ban azt kell
tu da to sí ta nunk ön ma gunk ban, il let ve óvo dá sa ink ban, hogy Is -
ten mennyi min den nel meg aján dé ko zott ben nün ket. Nem
til ta ni vagy el til ta ni akar. Min den pa ran cso la ta azt szol gál ja, hogy
éle tünk ben meg va ló sul has son az is te ni rend.

Hit és élet szo ro san össze tar toz nak. A gyer mek a csa lád ja
után el ső ként óvo dá ink ban szem be sül hit kér dé sek kel. Itt lát -
hat ja meg és ta nul hat ja meg, hogy a hit se gít ség az élet hez, mert
tá maszt nyújt, biz ton sá got ad.

Nincs iga za an nak a szü lő nek, aki azt mond ja: „Nincs
szük ség val lá sos ne ve lés re; a gyer me kem majd el dön ti, ha fel -
nőtt, hogy akar-e hin ni, vagy sem.” De ho gyan dönt het ne bár -
ki is ar ról, amit egy ál ta lán nem is mer?

Óvo dá ink már ko rán gyer mek kö zel be hoz hat ják a hi tet és a
ke resz tény ér té ke ket. De ne fe led jük: az evan gé li kus pro fil nem
je lent he ti azt, hogy be szé lünk ugyan a hit ről, de a min den na pok -
ban és az ün ne pek ben nem él jük meg, hi szen „az óvo da az a hely,
ahol a hit és az élet egy sé ge a leg in ten zí veb ben meg va ló sul”.

g – gaz dag –

Az óvo da mint
evan gé li kus sá gunk

tük re
A részt ve vő ket a tel je sí ten dő
fel ada tok előtt Le ven te Pé ter
ka ca gó kon cert jé re in vi tál ták
a szer ve zők, ame lyen a gyer -
me kek és fel nőtt kí sé rő ik nagy
él ve zet tel vet tek részt. Az ezt
kö ve tő rö vid kö szön tők után,
ame lyet a szer ve ző gyer mek-
és if jú sá gi osz tály gyer mek re -
fe ren se, Pál Ma ri et ta, a há zi -
gaz da lel kész, Szmo lár At ti la
és a gyer mek- és if jú sá gi mun -
ká ért fe le lős püs pök, Gáncs
Pé ter tar tott, kez dőd he tett is
a nagy já ték.

A nagy cso por tos óvo dá -
sok ból ál ló csa pa tok nak a hat
for du ló so rán vál to za tos
ügyes sé gi fel ada to kat kel lett
meg ol da ni uk Aszódi Zsuzsa
óvodavezető-helyettes ve -
zény le té vel és a töb bi há zi gaz -
da óvó nő se gít sé gé vel. Volt
kö zöt tük nyu szi ug rás, lab da -
át adás, ta lics ka to lás vagy épp
hu la hopp ka ri kán va ló át bú -
jás. S bár he lyen ként a fel ada -
tok sza bá lyai el tér tek a ver -
seny zők ál tal ko ráb ban meg -
is mer tek től – ami en nél a
kor osz tály nál még za va ró le -
het –, a gye re kek min dent na -
gyon ügye sen ol dot tak meg.

A részt ve vő al ber ti, irs ai,
oros há zi, solt vad ker ti, sop ro -
ni és vár pa lo tai evan gé li kus
óvo da csa pa tai kö zül idén a
solt vad ker ti ek vi het ték ha za a
ván dor ku pát, ezen kí vül – és a
já ték örö mén túl – min den
ovis aján dé kok kal gaz da god -
va tér he tett ha za.

A nap vé gén két meg le pe -
tés is vár ta még a ki csi nye ket:
a csar nok mennye ze té hez
rög zí tett há ló ból alá hul ló lu -
fi zu ha tag és a Pa lin ta Tár su -
lat ebéd utá ni vi dám kon -
cert je.

g – bzs –

Evan gé li kus ovis olim piai játékok
Al ber ti n
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b Rit ka él mény ben le he tett ré -
szük azok nak, akik a nagy ka ni -
zsai evan gé li kus gyü le ke zet
meg hí vá sá ra má jus 9-én, szom -
ba ton kül misszi ói csen des nap -
ra gyűl tek össze. Ki lá tott már
sző ke ha jú né gert vagy ép pen fe -
hér bő rű, szem üve ges ma száj
har cost?! De nem ki sebb fel tű -
nést kel te ne Ke nyá ban, a benn -
szü lött fe ke ték kö zött az az
asszony sem, akit Bá lint Zol tán -
né Kis Be á ta a ki kuyu törzs nép -
vi se le té be öl töz te tett… 

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let mun ka tár sai és a he lyi gyü le ke zet
tag jai kö zül vál lal koz tak né há nyan ar -
ra, hogy e tá vo li or szág la kó i nak ru -
há i ba be le búj ja nak. S mi köz ben a
„né ző kö zön ség” meg is mer te a ke nyai
em be rek öl tö ze té nek gaz dag szín vi -
lá gát, Be á ta sza va in ke resz tül kö ze -
lebb ke rül he tett a kü lön bö ző nép cso -
por tok éle té hez. A „jel me zek” kö zül
azon ban egyik-má sik drá mai mó don
fes tett ké pet az ott élő sze gény ré te -
gek nyo mo rá ról is. 

Bá lint né Kis Be á ta négy esz ten de -
je, ami óta – fér je ENSZ-ki kül de té se
ré vén – Nai ro bi ba, az or szág fő vá ro -
sá ba ke rült, tö ret len el szánt ság gal
mun kál ko dik azon, hogy leg alább
né há ny rászoruló ki lá tás ta lan hely -
ze tén eny hít hes sen. A kül misszi ói na -
pon rész le te sen be szá molt azok ról a
szol gá la tok ról, ame lye ket az öz vegy -
asszo nyok, az ut ca gye re kek, az ár vák
kö zött vé gez. 

Dia ké pe ken mu tat ta be, mi lyen
bá dog vis kók ban él nek a csa lá dok.
Egy má sik fel vé te len jól lát szott az a le -
ve gőt len he lyi ség, ahol össze zsú fo lód -
va, bon tat lan „osz tá lyok ban” ta nul nak
a kü lön bö ző ko rú is ko lás gyer me -

kek. So kan kö zü lük egész nap nem jut -
nak éle lem hez. Négy év vel ez előtt ez
volt az el ső ta pasz ta lat, amely meg érin -
tet te Beáta szí vét. Ar ra az el ha tá ro zás -
ra ju tott, hogy – a kül misszi ói egye sü -
let anya gi tá mo ga tá sá val – meg pró bál
gon dos kod ni e gyer me kek ebé del te té -
sé ről. Ma har minc di ák kap me leg ételt
a hét öt nap ján. 

A négy éve kez dő dött szol gá lat az -
óta a hely be li gyü le ke zet Heart to
Heart Ala pít vá nya mun ka tár sainak
be vo ná sá val ki ter jedt. Már nem csu -
pán ezt a har minc gyer me ket érik el,
ha nem – párt fo gói prog ra mon ke -
resz tül – más di á ko kat is tá mo gat -
nak is ko lai ta nul má nya ik ban. Se -
gít sé gük kel az öz vegy asszo nyok ap -
róbb be vé te lek hez jut nak, hon ta -
lan fi a ta lok ta lál nak ott hon ra a gyü -
le ke zet ben. 

Még is, a szol gá lat gyü möl cse, aho -
gyan Be á ta őszin tén be val lot ta, csu -

pán „csepp a nyo mo rú sá gok ten ge -
ré ben”. Ám sem ő, sem pe dig he lyi,
Uhu ru su gár úti gyü le ke ze té nek tag -
jai nem az ered mény ki csiny sé gé re
néz nek. „Le het, hogy ki csiny fel -
ada tot bíz csak ránk Is ten – zár ta elő -
adá sát Kis Be á ta –, ám azt ment he -
tet le nül szá mon ké ri raj tunk.” Éle té -
nek, ke nyai szol gá la tá nak egyik ve -
zér mot tó ja Ja kab apos tol in té se lett:
„Aki te hát tud na jót ten ni, de nem te -
szi: bű ne az an nak.” (Jak 4,17)

A kül misszi ói nap töb bi szol gá lat -
te vő je is er re a fe le lős ség re em lé kez -
te tett. Az ige ma gya rá za tok, az el -
hang zó bi zony ság té te lek mind-mind
a gyü le ke zet tag ja i nak Krisz tus tól
ren delt kül de té sé re fi gyel mez te t tek.
Nem vé let le nül, hi szen a nap té má -
já ul is ezt az igei üze ne tet vá lasz tot -
ták a kül misszi ói egye sü let mun ka -
tár sai: Őri ző je vagy a te test vé red nek! 

g B. Pin tér Már ta

Fe le lős sé günk fe hé ren-fe ke tén

A né met üdü lő ven dé gek szá má ra
lét re ho zott né met nyel vű lel ki gon do -
zói szol gá lat tíz éves fenn ál lá sa al kal -
má ból is ten tisz te let ke re té ben ad tak
há lát má jus 9-én, szom ba ton dél után
a hé ví zi pro tes táns temp lom ban. A
ma gyar és né met nyel ven tar tott li -
tur gia ke re té ben né met nyel ven hir -
de tett igét Itt zés Já nos, a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let, va la mint Ste in bach Jó zsef, a Du -
nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let
püs pö ke. A né met üdü lő ven dé gek
szá má ra fenn tar tott lel ki gon do zói
szol gá la tot je len leg And re as Ro the
nyu gal ma zott lel kész (képünkön) lát -
ja el, aki a né met egy ház (EKD) meg -
 bí zá sá ból vég zi szol gá la tát. (La punk
a nyá ri sze zon idei ta pasz ta la ta i nak
is me re té ben au gusz tus vé gén ter ve zi
be mu tat ni a most ju bi lált mun ka -
ágat! – A szerk.)

g Hont he gyi Zsolt fel vé te le

Üdü lő gon do zó-ju bi le u m

Alig egy hét tel a negy ve ne dik szü le -
tés nap ját ün nep lő Eu ró pai Pro tes táns
Ma gyar Sza bad egye tem aka dé mi ai
nap jai után az EPMSZ Dél vi dé ki
Kö re ren de zett ta nul má nyi hét vé gét
má jus 8–10-én Sza bad kán.

Ba log Zol tán re for má tus lel ki -
pász tor nak, az Or szág gyű lés em be -
ri jo gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi
bi zott sá ga el nö ké nek teo ló gi ai alap -
ve té se – Jé zus mond ja: én va gyok a
sző lő tő, és ti a sző lő vesszők – ve zet -

te be a ta lál ko zót. Az együtt lét fő cél -
ja a volt Ju go szlá via or szá ga i ban élő
tömb ma gyar ság, il let ve szór vány -
ma gyar ság kép vi se lő i nek a ta lál ko zá -
sa, az EPMSZ Dél vi dé ki Kö ré ben
meg va ló sít ha tó együtt mű kö dé sé nek
a meg vi ta tá sa volt. 

Súlyt adott az al ka lom nak, hogy a
Ma gyar Nem ze ti Ta nács társ szer ve -
zőként sze re pelt. Jog gal ér té kel te a
kon fe ren cia elő ké szí té sé ben igen
nagy mun kát vég ző Bor dás Lász ló

(Bács kos suth fal va), a Dél vi dé ki Kör
el nö ke igen si ke res nek az al kal mat.

A zá ró is ten tisz te le ten az evan gé -
li kus temp lom ban Do linsz ky Ár pád
szu per in ten dens pré di kált.

Fokozta a jó han gu la tot, hogy a ta nul -
má nyi hét vé ge előt ti na pon szü le tett
meg Do linsz ky Márk, aki nek édes ap -
ja a bu da pes ti Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men vég zett Do linsz ky Gá -
bor lel kész, édes any ja Bor dás Len ke.

g - lt - 

Szabadegyetemi hét vé ge Szabadkán
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Kon fe ren cia Szteh lo Gá bor em lé ké re
Szteh lo Gá bor em lé ké re ren dez kon fe ren ci át a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház (MEE) – a Szteh lo-em lék bi zott ság, a Szteh lo Ala pít vány és
a Ba rá ti Kör a Ho lo kauszt Em lé ké nek Meg őr zé sé ért Egye sü let se gít sé -
gé vel – má jus 25-én a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (1123 Bu -
da pest, Kék Go lyó ut ca 17.). 

PROG RAM
10.00: Meg nyi tó – Prőh le Ger gely, az MEE or szá gos fel ügye lő je. • Áhí -

tat – Itt zés Já nos, az MEE el nök-püs pö ke. Köz re mű kö dik: Gryl lus Dá -
ni el. • Kö szön tők – Ba log Zol tán, a Ma gyar Or szág gyű lés em be ri jo -
gi, ki sebb sé gi, ci vil- és val lás ügyi bi zott sá gá nak el nö ke, Lé vai Ka ta -
lin, a Ba rá ti Kör a Ho lo kauszt Em lé ké nek Meg őr zé sé ért Egye sü let el -
nö ke, dr. Har sá nyi Lász ló, a Ho lo kauszt-em lék köz pont ügy ve ze tő igaz -
ga tó ja.
Elő adá sok: Szteh lo Gá bor, a Jó Pász tor mun ka tár sa – D. Ke ve há zi Lász -
ló nyu gal ma zott lel kész, egy ház tör té nész • Éli ás Jó zsef, a Jó Pász tor Bi -
zott ság ve ze tő je – dr. Ko vács Áb ra hám teo ló gus, tör té nész, a Deb re -
ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egye tem Dog ma ti ka Tan szé ké nek ad -
junk tu sa • Men tők és men tet tek pszi cho ló gi ai vi szo nya – Mi riam Ben
Da vid kli ni kai szak pszi cho ló gus, Ba rá ti Kör a Ho lo kauszt Em lé ké nek
Meg őr zé sé ért Egye sü let • Em lé ke zés, em lé kez te tés – dr. Bár dos Ka ta -
lin pszi cho te ra pe u ta-szak pszi cho ló gus, a KÚT Ala pít vány ren de lő -
jé nek ve ze tő je

12.30: Ál ló fo ga dás
13.30: Szek ció ülé sek: Tör té nel mi szek ció – ülés el nök: Mi rák Ka ta lin

tör té nész, MEE • Szo ci á lis szek ció – ülés el nök: dr. Taly igás Ka ta -
lin, a Ba rá ti Kör a Ho lo kauszt Em lé ké nek Meg őr zé sé ért Egye sü let
ügy ve ze tő je és Mé rei An na film ren de ző, a Pár be széd a To le ran ci -
á ért Prog ram tag ja • Ne ve lé si szek ció – ülés el nök: Me ré nyi Zsu zsa
ta nár, a Szteh lo Ala pít vány el nö ke • Men tők-men tet tek szek ci ó ja –
ülés el nök: Do náth Lász ló, a Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség lel ké sze

15.00–15.30: Össze fog la ló a szek ci ók alap ján. • Zár szó

Rész vé te li szán dé kát, kér jük, má jus 20-ig je lez ze Bu da An na má ri á nál
az an na ma ria.bu da@lu the ran.hu e-mail cí men.

H I R D E T É S

Ze nei tá bor Vár pa lo tán
A Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let gyü le ke ze tei ben élő ál ta lá nos is ko lás ko rú gyer me kek ré szé re bent -
la ká sos ze nei tá bort szer vez jú li us 12–19. kö zött. Ze ne ok ta tás: gi tár,
basszus gi tár, he ge dű, brá csa, csel ló, nagy bő gő, fu ru lya, kla ri nét, fa gott,
fu vo la, trom bi ta, har so na, kürt, tu ba, zon go ra, har mó ni um, or go na és
szol fézs.

A rész vé te li díj be já rók nak: 8000 Ft; szál lást ké rők nek: 15 000 Ft. Je lent -
ke zé si ha tár idő: jú ni us 14. Je lent kez ni le het Tóth At ti la lel kész nél a
20/824-3478-as te le fon szá mon vagy az at ti la.toth@lu the ran.hu e-mail cí -
men. A je lent ke zés sel együtt elő le get kell fi zet ni, mely nek össze ge 5000 Ft.

Az ér dek lő dők nek rész le tes tá bor prog ra mot és je lent ke zé si la pot kül -
dünk e-mail ben. Min den kit öröm mel vá runk!

H I R D E T É S

Ál lás pá lyá zat
A Ne mes csó–Mesz len–Acsád–Kő szeg do rosz lói Tár sult Evan gé li kus Egy -
ház köz ség pá lyá za tot hir det az in du ló Sar to ris Sze re tet szol gá lat in téz -
mény ve ze tői (igaz ga tói) ál lá sá nak be töl té sé re.

A pá lyá zat tal be töl ten dő mun ka kör: in téz mény ve ze tő, aki nek fel adat -
kö rét az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005. évi VI II. tv. 19. §-a ha tá roz -
za meg.

Mun ka hely: Sar to ris Sze re tet szol gá lat, 9739 Ne mes csó, Pé ter fy Sán -
dor u. 39.

Azok je lent ke zé sét vár juk, akik nek vagy szak irá nyú fel ső fo kú vég zett -
sé gük, vagy lel kész-teo ló gus dip lo má juk van. A pá lyá zó nak leg alább öt -
éves gya kor lat tal kell ren del kez nie.

Az ál lás be töl té se hat órás mun ka vi szonyt je lent, mely nek bé re zé se a
köz al kal ma zot ti bér táb la sze rint tör té nik.

A meg bí zás vár ha tó kez dő idő pont ja: au gusz tus 1., idő tar ta ma 6 év.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség,

Ne mes csó. Cím: 9739 Ne mes csó, Pé ter fy Sán dor u. 39. A pá lyá zat be -
nyúj tá si ha tár ide je: má jus 31. A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás
kér he tő Ka lin csák Ba lázs lel kész től a 20/931-1715-ös te le fon szá mon.

H I R D E T É S

Má jus 19-én 17 óra 35 perc től a PAX Te le ví zió Ki töl tött űr cí mű mű so -
rá ban Szi ta Ist ván evan gé li kus lel kész-fes tő mű vész vál to za tos élet út já -
val is mer ked he tünk meg. A sze gény csa lád ból szár ma zó lel készt szü lei
nem szán ták pap nak, sőt ki fe je zet ten til tot ták e hi va tás tól. Ka nyar gós
úton ke rült vé gül a teo ló gi á ra, ám a kom mu nis ta re zsim aka ra tá ból ha -
mar tá vo lí tot ták el. Gu mi gyá ri se géd mun kás volt, míg egy szer vissza -
ke rül he tett a szó szék re.

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak Misszi ói és Evan -
gé li zá ci ós Bi zott sá ga sze re tet tel hív ja az ér dek lő dő lel kész és gyü le ke -
ze ti mun ka társ test vé re ket öku me ni kus lel ké szi misszi ói kon fe ren ci á -
ra. Idő pont ja: jú ni us 8–12., hét fő va cso rá tól pén tek ebé dig. He lye: Rév -
fü löp, Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont. Té má ja: misszió a
sok szí nű ség gaz dag sá gá ban. Költ sé ge: 12 000 Ft. Je lent kez ni jú ni us 1-
jé ig a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa cí mén le het: 1117
Bu da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.

H I R D E T É S
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Mind ez össz hang ban van az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á já nak ly o ni
nagy gyű lé sé re – a szer ve zet Egy ház és
Tár sa da lom Bi zott sá ga eu ró pai in teg -
rá ci ós mun ka cso port ja ál tal – ké szí -
tett do ku men tum kö vet ke ző meg jegy -
zé sé vel. „Az egy há zak kö zös ség épí tő
mun ká ja nem pri vát te vé keny sé ge az
egy ház tag nak. Az evan gé li um a vi lá -
gért van, és az evan gé li um hir de té se
így köz te vé keny ség. Ez azt je len ti,
hogy az egy há zak szol gá la ta a vi lá gért,
az em be re kért van.” Ez a meg győ ző -
dés a ma gyar pro tes tan tiz mus szol gá -
la tán – ked ve ző vagy ked ve zőt len
tör té nel mi, tár sa dal mi hely ze tek ben
– sok fé le kép pen tük rö ző dött. 

Ugyan ez el mond ha tó eu ró pai
össze füg gés ben is. A ke resz tény ség -
nek kü lö nös sze rep ada tott Eu ró pa
pusz ta ki ala ku lá sá ban, va la mint kul -
tu rá lis, jo gi és szo ci á lis rend sze re i nek
fej lő dé sé ben. Ezért is ért he tet len az
az igye ke zet, amely – az egy ház és ál -
lam egyéb ként he lyén va ló szét vá -
lasz tá sa okán – az egy há zat meg pró -
bál ja ki zár ni a köz élet ből. 

Saj ná la tos, hogy az eu ró pai par la -
men tek több sé ge, a ma gyar par la -
men tet is ide ért ve, a fen ti szem lé le -
tet ab ban a dön té sé ben is tük rö zi,
hogy az Eu ró pai Unió al kot má nyos
ter ve ze té ben ne sze re pel jen hi vat ko -
zás Eu ró pa zsi dó–ke resz tény kul -
tu rá lis-spi ri tu á lis gyö ke re i re.

Ugyan ak kor so kan meg fe led kez -
nek ar ról a po zi tív tény ről, hogy a so -
kat vi ta tott, kri ti zált, oly kor nép -
sza va zá son is el uta sí tott eu ró pai al -

kot má nyos ter ve zet ben so ha sen ki
meg nem kér dő je lez te az eu ró pai
egy há zak és az eu ró pai in téz mé -
nyek kö zöt ti együtt mű kö dés ked -
ve ző sza bá lyo zá sát, amely így hang -
zik: „Te kin tet tel az egy há zak és a val -
lá sok fon tos tár sa dal mi sze rep vál la -
lá sá ra, az Eu ró pai Unió kész ve lük
nyi tott, át lát ha tó és rend sze res pár -
be széd foly ta tá sá ra.”

El mond hat juk, hogy új ko ri tör té -
nel münk ben ed dig pél dát lan volt,
hogy egy jo gi, ál lam kö zi meg ál la po -
dás part ner ként em lít se az egy há za -
kat és val lá si kö zös sé ge ket. Ter mé sze -
te sen két kér dés me rül fel ez zel kap -
cso lat ban. Az egyik, hogy e cik kely
meg va ló sí tá sá nak mi lyen for mái lesz -
nek. A má sik pe dig az, hogy az egy -
há zak mi ként tud nak ha té kony part -
ne re i vé len ni az egyes eu ró pai in téz -
mé nyek nek, vagy ho gyan tud ják a
part ne ri sze re pet vál lal ni sa ját or szá -
guk ban az ál lam mal, az ön kor mány -
za tok kal és a ci vil tár sa da lom mal
foly tat ha tó együtt mű kö dé si le he tő -
sé gek ben. 

Eu ró pai szin ten a dia ló gus nak
egyéb ként már van nak rend sze res
for mái. Jo sé Ma nu el Bar ros ónak,
az Eu ró pai Bi zott ság el nö ké nek ja -
vas la tá ra a hat ha von ta vál to zó eu -
ró pai el nök ség – né hány ki vé tel től
el te kint ve – min dig prog ram já ra
tű zi az eu ró pai egy há zi és val lá si ve -
ze tők kel va ló ta lál ko zást. S en nek az
sem aka dá lya, hogy a szer ző dés ra -
ti fi ká lá sa ne héz ke sen mű kö dik. Er -
ről Bar ro so így nyi lat ko zott: „Az Eu -

ró pai Bi zott ság és a val lá sok kö zöt -
ti dia ló gus min dig is volt és foly ta -
tód ni is fog.” Ugyan csak a meg lé vő
dia ló gust iga zol ják a Brüsszel ben és
Stras bourg ban mű kö dő fe le ke ze ti és
öku me ni kus iro dák, ame lyek na pi
szin ten igye kez nek az al kot má nyos
szer ző dés ben biz to sí tott le he tő sé -
gek kel él ni. 

Az unió al kot má nyos szer ző dé se
azon ban az ál lam és az egy ház kap -
cso la tá nak al kot má nyos, jo gi és ad -
mi niszt ra tív for má ját az egyes tag or -
szá gok ra bíz za. Eb ből az kö vet ke zik,
hogy az ak tu á lis par la men tek, il let -
ve kor má nyok ha tá roz zák meg, hogy
mi lyen for má ban bá to rít ják és tá mo -
gat ják az egy há za kat a köz élet ben va -
ló rész vé tel re, vagy ép pen mi lyen esz -
kö zök kel kí ván ják meg ne he zí te ni
akár év szá za dos ha gyo mánnyal bí ró
te vé keny sé gü ket. 

Mind ez még sem vál toz tat azon,
hogy a hí vő em ber egyé ni leg és
kol lek tí ven is szol gá lat ra kül de tett.
E szol gá lat te rü le te egy aránt le het a
tör vény ho zás, a köz szfé ra, a ter -
mé sze tes és épí tett kör nye zet, a
kul tu rá lis és tár sa dal mi szol gál ta tá -
sok kö re, va la mint a ci vil te vé keny -
ség és a ma gán élet sok for má ja. Ezt
te het jük fe le ke ze ti, öku me ni kus,
nem ze ti és nem zet kö zi ke re tek kö -
zött egy aránt. 

Vi lá gunk vál to zik, tár sa dal mi kor -
sza kok vált ják egy mást. A ma it poszt -
mo dern nek ne vez zük, és sok min dent
ér tünk ezen. Ko runk jel leg ze tes sé ge -
i nek so rá ban a ne ves né met gon dol -
ko dó, Jür gen Hab er mas azt em lí ti,
hogy amíg a kö zép kor ban a ke resz -
tény hit- és in téz mény rend szer nek
volt fel sőbb ren dű sé ge min den más -
sal szem ben, to váb bá a fel vi lá go so -
dást kö ve tő úgy ne ve zett mo dern
kor ban a sze ku lá ris/ate isz ti kus esz -
me- és in téz mény rend szer nek volt
egy faj ta fel sőbb ren dű sé ge, ad dig
poszt mo dern ko runk ban egyen ran gú
part ner ként te kint het egy más ra hit
és tu do mány, val lás és tár sa da lom, ál -
lam és egy ház. 

Ta lán még nem min den hol adott
ez a part ner ség a ma ga tár sa dal mi
ter mé sze tes sé gé ben, de raj tunk is
áll, ho gyan lesz ez a jö vő ben. Gaz dag
múlt bé li örök sé günk alap ján a je len -
ben is szol gál hat juk azon ban ha -
zán kat és föld ré szün ket a szí vünk be
ol tott evan gé li um mal.

g Dr. Bó na Zol tán

E G Y H ÁZ É S EU RÓ PA

Val lá sos hit – köz éle ti ak ti vi tás
b „Egy ha mis ideo ló gia negy ven éven át ar ra akart rá ne vel ni ben nün -

ket, hogy a hit ma gán ügy, leg fel jebb egy há zi ügy, és ezért csak a temp -
lom fa la in be lül sza bad meg szó lal nia. Így akar ták az evan gé li u mot
izo lál ni, el zár ni a vi lág tól. De az evan gé li um ból szü le tő hit en nél sok -
kal több: cso dá la tos ma gán ügy, de ugyan ak kor csa lá di ügy, sőt az egész
nem zet ügye is” – ír ja a nem ré gi ben Urá hoz tért er dé lyi püs pök, dr.
Csi ha Kál mán a Nem zet és evan gé li um cí mű köny vé nek elő sza vá ban
(Ko lozs vár, 2007). Szá má ra úgy volt ez a cso dá la tos ma gán ügy az egész
nem zet ügye is, hogy ér te s mi at ta tíz évi bör tönt is kész volt vi sel ni.
Ez az ügye át ha tot ta to váb bá mind egy ház kor mány zói mun ká ját, mind
pe dig evan gé li zá ci ós szol gá la ta it. Tör té nel münk ben sok ma gyar
pro tes táns ke resz tyén, lel kész és nem lel kész vi sel te tett ha son ló an a
Kár pát-me den cé ben. A 16. szá za di re for má ció alap el ve i ből – ame lyek
sze rint egye dül Krisz tus ál tal van üd vös sé günk ke gye lem ből – szin -
te egye ne sen kö vet ke zik, hogy a hit cse le ke de tei a te rem tett vi lág és
ben ne az em ber ja vát hi va tot tak szol gál ni. Így a meg iga zult em ber –
ha nem há lát lan – egy ben köz éle ti em ber is, a szó nak leg alább is ab -
ban az ér tel mé ben, hogy kész a köz ja vát fe le lős ség gel, sőt ál do za tos -
ság gal szol gál ni. 

A nyu ga lom ten ge re har mad nap ra le csen de se dett, meg nyu go dott, ra gyo gott,
nem  csak a Ba la ton, mi ma gunk is, ki sza kad tunk a hét köz na pok za jos for -
ga ta gá ból, nem egy ben zin gő zös vá ros ban ful do kol tunk lé leg zés gya nánt,
nem vi tet tük ma gun kat a Rend szer rel, nem fu tot tunk még a moz gó lép csőn
is, nem foly tat tuk né ha szél ma lom harc nak tű nő küz del mün ket a …-val/-vel
(ide tet sző le ge sen be he lyet te sít he tő bár mi), nem pör get tük őrült mó kus ként
ama ke re ket, ha nem a vi lág gal és ön ma gunk kal is meg bé kül ve és egy ki adós,
mennye i en fi nom ebéd után el nyúl va fe küd tünk a par ton, iga zán ma gun -
ké nak érez het tük a „fe let tünk az ég, alat tunk a föld” misz ti kus igaz sá gát,
de az oda fel va ló kat és a len ti e ket össze kö tő lét ra most nem ben nünk volt,
ahogy azt Weö res Sán dor oly böl csen fo gal maz ta meg egy kor, ha nem mö -
göt tünk, egy iz gal mas és szí nes hét vé ge tör té né se i ben és fen sé ges nyu gal má -
val előt tünk, pe dig ta núi le het tünk az ele mek fék te len dü hé nek is, ahogy egyik
pil la nat ról a má sik ra vad tánc ra per dül tek, hogy az tán az őrült tom bo lás -
ban ki ful lad va, a par ti kö ve ken meg tör ve és a har cot egy idő re fel ad va egy
vég te len hul lám ba si mul ja nak be le, örök től va ló rit mu suk pe dig még ün -
ne pé lye seb bé tet ték a pil la na tot, az el vá lás és a bú csú zás pil la na tát, fá jó
per cek, pe dig nem sok min dent hagy tunk hát ra, mert min dent vit tünk, ami
vi he tő, ami egy uta zó tás ká ba be le gyö mö szöl he tő, ami egy lé lek be be le fér,
vit tük a ta lál ko zá sok vá gya ko zá sát, a meg ér ke zés iz gal mát, a hosszú uta -
zás fá ra dal mát, az egy más ra ta lá lá sok mo so lyát, az őszin te be szél ge té sek
ká vé í zét, a hét vé ge ge rin cét adó elő adá sok nem csak el mé le ti, ha nem a min -
den na pi gya kor lat ban is ka ma toz tat ha tó tu dá sát, nem csak az élet ve ze té -
si prob lé mák kal küsz kö dők nek, ha nem a ne kik se gí tők nek is, az elő adók pra -
xi sa i nak név te len tör té ne te i ben a ma gunk ra is me rés fáj dal mas szem be sü -
lé sét, de egy út tal a vá la szo kat is a fel tett és fel nem tett kér dé se ink re, a vi -
ták iz gal mas per ce it, me lyek ben egy mást és a fel ve tett prob lé má kat is mind
job ban meg is mer tük, ké pe ket fa gyi val, hattyú val, ke nu val és hi dak kal, nem -
csak a kő rös he gyi vel, ha nem ama bi zo nyos „lé lek től lé le kig” ve ze tők kel, vittük
az ének szár nya in az ég ben já rás fel eme lő ér zé sét, és vit tük ma gunk kal a
hol na pot is, a kö vet ke ző ta lál ko zás ígé re tét, jö vő re ve le tek, ugyan itt, majd
ak kor foly ta tom ezt az egy mon da tot, majd ak kor új ra át élem ezt az ér zést,
új ra lá tom ezt a ké pet: ma re tran quil lita tis.

g Tóth Szil via

Ka pu nyi tá si pá nik cím mel ren dez ték meg Ba la ton szár szón az evan gé li kus
egye te mi gyü le ke ze tek ta lál ko zó ját. A má jus el ső há rom nap já ra szer ve zett
prog ram so rán dr. Pu rebl György pszi chi á ter és dr. Ba li kó Esz ter or vos-csa -
lád te ra pe u ta tar tott elő adá so kat, az igei szol gá la to kat Kör mendy Pet ra bu -
da pes ti, Tö rök Anett mis kol ci és Kézdy Pé ter pi lis csa bai egye te mi lel kész vé -
gez te. A va sár na pi zá ró úr va cso rás is ten tisz te le ten Ba lázs Vik tó ria deb re -
ce ni egye te mi lel kész szol gált, az al kal mon – Kör mendy Pet ra ve ze té sé vel
– köz re mű kö dött az Ég Ígé rő gos pel kó rus. A kö vet ke ző ta lál ko zót 2010. áp -
ri lis 30. és má jus 2. kö zött ter ve zik meg tar ta ni ugyan csak a ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon ban.

g T. Sz.

„Fel ső fo kú”
gyü le ke ze tek hét vé gé je

A Nóg rád me gyei Te rény ben szen tel ték fel a Jo han ni ta Se gí tő Szol gá lat el -
ső ma gyar or szá gi tá bor he lyét. A nem zet kö zi össze fo gás sal – el ső sor ban hol -
land, né met és ha zai ado má nyok ból –, va la mint sok tár sa dal mi mun ká val
lét re jött, több ház ból ál ló épü let együt tes ün ne pé lyes át adá sá ra má jus 10-én,
va sár nap ke rült sor, mások mel lett dr. Fa bi ny Ta más püs pök, jo han ni ta lo -
vag szol gá la tá val. Az al kal mon Gre ger sen-La bos sa György szom bat he lyi lel -
kész, a Jo han ni ta Rend ma gyar ta go za tá nak lel ki ve ze tő je (káp lán ja) tar tot t
áhítatot. Az épít ke zés rész le te i ről Porcs almy Lász ló, a se gí tő  szol gá lat ve ze -
tő je adott tá jé koz ta tót. Kö szön tőt mon dott többek között Sur ján Lász ló eu -
ró pai par la men ti kép vi se lő is.

A hit ről, az er kölcs ről és a más ság el -
fo ga dá sá ról szó ló szín pa di és más
mű vé sze ti pro duk ci ó kat fel vo nul -
tat va öku me ni kus na po kat ren dez nek
má jus 24. és 28. kö zött Szol no kon –
je len tet te be a fő  szer ve ző Szig li ge ti
Szín ház igaz ga tó ja, Ba lázs Pé ter az
in téz mény ben má jus 7-én tar tott
saj tó tá jé koz ta tón. 

A ren dez vény szel le mi sé gét az
igaz ga tó így fo gal maz ta meg: „Is ten
előtt min den em ber egyen lő, és nem
az fon tos, hogy ki mi lyen val lá sú, ha -
nem hogy ki mi lyen em ber.” El -
mond ta, hogy kez de mé nye zé sük -
höz az idén csat la ko zott a Ti sza mo -
zi, a Bar tók ka ma ra kó rus és az Aba-
No vák Kul tu rá lis Köz pont, így a
szín há zi elő adá sok mel lett film ve tí -
té se ken, kon cer te ken és a té má ba vá -
gó be szél ge té se ken is részt ve het nek
az ér dek lő dők.

Az öku me ni kus na pok ke re té ben
öt olyan szín da ra bot mu tat nak be –
mond ta el Kiss Jó zsef mű vé sze ti igaz -
ga tó –, ame lyek em be ri, hit be li, val -
lá si és mo rá lis kér dé se ket fe sze get -
nek. Így lát hat ják a né zők Gyur ko vics
Ti bor Is ten nem sze ren cse já té kos cí -
mű drá má ját, Vi vi en Ni el sen Hul lám -

tö rés cí mű mű vét, a vi lág hí rű mu si -
calt, a Godspellt, Sza bó Mag da da -
rab ját, a Szent Ber ta lan nap pa lát és
vé gül – a be reg szá szi szín ház pro -
duk ci ó ja ként – a Dok tor Zsi vá gót.

A négy nap alatt A tíz pa ran cso lat,
a Ti bet ben a lé lek, az El Ca mi no – Az
út, va la mint A pas sió cí mű fil met ve -
tí tik le – szá molt be De me ter Ist ván,
a Ti sza mo zi ve ze tő je.

Az Aba-No vák Kul tu rá lis Köz -
pont ban töb bek kö zött val lá si tár gyú
elő adás és be szél ge tés lesz, míg a Bar -
tók Bé la Ka ma ra kó rus a bel vá ro si
nagy temp lom ban egy ház ze nei szer -
ze mé nye ket szó lal tat meg.

A szer ve zők re mé lik, hogy a ta va -
lyi ha gyo mányt foly tat va a ren dez -
vény so ro zat pro duk ci ói után spon -
tán be szél ge té sek is ki ala kul nak a lá -
tot tak ról és hal lot tak ról.

d MTI

Öku me ni kus na pok kul tu rá lis
produk ci ók kal má jus vé gén Szol no kon
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A kép bal szélén Kézdy Péter, jobbról a második dr. Balikó Eszter
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b Percze Sán dor evan gé li kus lel -
kész Mén fő csa na kon szol gál,
ám nem ré gi ben a né met or szá gi
Er langen ben si ker rel véd te meg
dok to ri disszer tá ci ó ját, a Fried -
rich-Ale xan der-Uni ver sitä ten.
Az ér te ke zés té má ja a mű vé -
sze tek és a val lás kap cso la ta.
Bol la Zsu zsan na in ter jú ja.

– Kér lek, elő ször is pon to san
mondd el ne künk, mi volt a dok to rid
té má ja.

– A dol go za tot ho mi le ti ká ból – az
ige hir de tés el mé le té nek tárgy kö ré ből
– ír tam, azt vizs gál tam, mit ta nul hat
a pré di ká ció a film től. Né met or -
szág ban a teo ló gia az utób bi év ti ze -
dek ben élén ken ér dek lő dik a mű vé -
sze tek és a val lás kap cso la ta iránt. Ez
az ér dek lő dés kez det ben a ke resz tény
té má jú mű vé sze ti al ko tá sok – ver sek,
fest mé nyek és így to vább – irá nyá ban
mu tat ko zott meg. Azok a mű al ko tá -
sok ke rül tek a fi gye lem kö zép pont -
já ba, me lyek val lá sos, ke resz tény
tar tal mat hor doz tak. A nyu ga ti gya -
kor la ti teo ló gia meg pró bált el moz -
dul ni er ről a sík ról a hit és a mű vé -
sze tek esz té ti kai össze ha son lí tá sá nak
irá nyá ba. Ar ra ke res te a vá laszt,
hogy mi ben ha son lít egy más ra egy
mű al ko tás és mond juk egy pré di ká -
ció. En nek pró bál tam meg utá na jár -
ni a dol go za tom ban.

– Mi lyen súly pon ti kér dé se ket tár -
gyal tál, mi lyen konk lú zi ó ra ju tot -
tál?

– Az egyik leg fon to sabb fel is me -
ré sem a kö vet ke ző. A köl tő, a ze nész,
az író, a fes tő mű vész, a film ren de ző
egé szen sa já tos mó don kom mu ni kál
kö zön sé gé vel. A mű vé szek mu tat ni,
lát tat ni, meg je le ní te ni akar nak va la -
mit ab ból, ami szá muk ra fon tos,
amit meg él tek, vagy ab ból, ami fog -
lal koz tat ja őket. Sza vak kal, szí nek kel,
dal lam mal vagy kép pel nem el ma -
gya ráz nak va la mit a szem lé lő nek,
sok kal in kább be von ják őt egy tör té -
nés be, ahol a mű al ko tást szem lé lő
vagy hall ga tó a ma ga élet ta pasz ta la -
tá val ér zel mi leg re zo nál hat a mo zi -
vász non, re gény ben, szín pa don zaj -
ló ese mé nyek re. A cse lek mény, a
tör té nés, a konflik tu sok ki bom lá sa vi -
szi ma gá val a mű al ko tást szem lé lőt
egy fik tív vi lág ba, amely azon ban
még sem egé szen me se, ha nem na -
gyon is so kat mond a szem lé lő ről és
ar ról a va ló ság ról, amely ben él. 

A ke resz tény ige hir de tés és ezen
be lül az evan gé li kus pré di ká ció fő
áram la tai év szá za dok óta a ta ní tás
pa ra dig má ját kö ve tik. Fel megy a lel -
kész a szó szék re, és el ma gya ráz za a
Bib li á ból ki ol va sott igaz sá go kat hall -
ga tó i nak – ál ta lá ban há rom pont ban
össze fog lal va. Ezek az igaz sá gok a föl -
di va ló ság ból ki sza kí tot tan – pél dá -
ul „Krisz tus meg vál tot ta a vi lá got” –,
el vont mó don adat nak to vább. Ál ta -
lá ban a tu do má nyos teo ló gia nyel vén
meg fo gal maz va. Úgy, mint ami nek
alig vagy egy ál ta lán nincs kö ze az
élet hez. Az ered mény le súj tó, ha
be le gon do lunk, mek ko ra a tu dat -
lan ság azok kö ré ben, akik har minc
vagy negy ven éve min den va sár nap
ott ül nek a szó szé kek alatt, és hall gat -
ják a lel ké szek – lel ki is me re tes! – ta -
ní tá sát. 

Ezt már a so kat em le ge tett Lu ther
is fel is mer te, ami kor azt mond ta, ha

a meg iga zu lás – ez is mi lyen el vont
fo ga lom ön ma gá ban! – kér dé se it
bon col gat ja a szó szé ken, a nép al szik
és hor kol. Ha azon ban tör té ne te ket
kezd el mon da ni, rög tön fi gyel min -
den ki. A hit ből va la mit to vább ad ni
vé le mé nyem sze rint csak úgy le het,
ha be von juk a hall ga tó sá got a hit ese -
mé nye i be. Rö vi den meg fo gal maz -
va: úgy, hogy aki a szó szék alatt ül, ne
csak hall ja, de lás sa is a pré di ká ci ót.
Mint egy fil met vagy egy re gényt.
Ese mé nye ket kel le ne to vább ad ni a
szó szék ről, ke vés bé teo ló gi ai fo gal -
ma kat. Úgy, ahogy az evan gé li u mok
elénk tár ják Jé zus pré di ká ci ó it,
mond juk egy fi ú ról, aki ki kér te örök -
sé gét ap já tól, és el in dult ide gen be
sze ren csét pró bál ni… Ez nem ma gya -
rá zat – vagy csak in di rekt mó don az
–, ha nem egy ese mény, mely ben
ben ne van Is ten va ló sá ga és a mi vi -
lá gunk egy szer re.

– Ér tem, és én is úgy vé lem, hogy az
em be rek hez ké pi e sebb mó don kö zel
kel le ne hoz ni, meg fog ha tó vá kel le ne
ten ni az evan gé li u mok üze ne tét, de
nem gon do lod, hogy a „szto ri zás”
mel lett el sik kad az evan gé li um iga -
zi lé nye ge?

– Kér dés, ki mit ért az „evan gé li -
um iga zi lé nye gén”. So kan egy ve re -
te sen meg fo gal ma zott dog ma ti kai
igaz sá got, mely va la hogy így hang -
zik: „Is ten ke gye lem ből meg vál tot -
ta a bű nös em bert Jé zus Krisz tus ha -
lá la és fel tá ma dá sa ál tal.” Egy-egy
ilyen dog ma ti kai ál lí tás ban év ez re -
dek hit ta pasz ta la ta sű rű sö dött össze.
Olyan, mint va la mi lyen kon cent rá -
tum. Ha csak ön ma gá ban vesszük
eze ket, él vez he tet le nek, sőt mér ge -
zők le het nek. 

Ami kor az ilyen dog ma ti kai „kon -
cent rá tu mo kat” el vá laszt juk a vi lág -
tól, amely ben élünk, és nem old juk
fel a tér ben és idő ben, al kí mi át vég -
zünk: meg pró bá lunk la bo ra tó ri u mi
kö rül mé nyek kö zött elő ál lí ta ni és
ke zel ni va la mit, ami csak a ter mé szet -
ben lé te zik. Is ten ről azon ban egy pil -
la na tig sem le het a vi lág tól és az em -
ber től füg get le nül gon dol kod ni. A
test tél étel lel Is ten ma ga kö töz te ön -
ma gát a vi lág hoz úgy, hogy még a ha -
lált sem ke rül te el. A Szent lé lek ki -
árasz tá sá val pe dig egy szer s min den -
kor ra lát ha tat lan ré sze lett en nek a vi -
lág nak – s nem csak az egy ház nak! 

Nem tu dom, si ke rül-e jól meg fo -
gal maz nom a kér dés re a vá laszt. Vé -
le mé nyem sze rint az evan gé li um
nem egy tö mö ren meg fo gal ma zott
dog ma ti kai té tel, mely nek min den
pré di ká ci ó ban leg alább egy szer el
kell han goz nia. Az evan gé li um Is ten
fe lől áram ló ese mény, mely vég be -
ment a föl dön élt Krisz tus ban.
Ugyan ak kor foly ta tó dik, és meg ta -
pasz tal ha tó vá vá lik nem ze dék ről
nem ze dék re, más kor ban és idő ben,
a Lé lek ben je len lé vő Krisz tus ban. És
ez nem a fe jünk fe lett tör té nik, ha -
nem ben nünk és kö zöt tünk megy
vég be. Va lós em be rek éle té ben, az idő
egy konk rét pil la na tá ban. Nem le het
más hogy evan gé li um ról be szél ni,
csak ese mé nyek ben, tör té né sek ben.
Ezt iga zol ja a ta nít vá nyok Jé zus hoz
in té zett kér dé se, hogy mi ért be szél ő
pél dá za tok ban, te hát föl di tör té ne tek -
be vagy tan me sék be ágya zott is te ni
ese mé nyek ben hall ga tó i nak. A vá lasz,
ame lyet Jé zus ad, a lá tás ra és a lát ha -
tó ság ra irá nyít ja a fi gyel met: „Azért
be szé lek ne kik pél dá za tok ban, mert

lát ván nem lát nak, és hall ván nem
hal la nak, és nem ér te nek.” Az az a pél -
dá zat vagy tör té net cse lek mé nye lát -
ha tó vá tesz va la mit Is ten ből eb ben a
vi lág ban. Ez a faj ta be széd mód pe dig
min den más, csak nem a szó pe jo ra -
tív ér tel mé ben vett „szto ri zás”. A
tör té net me sé lés, pél dá zat vagy tan -
me se mon dá sa a leg au ten ti ku sabb
köz lé si mód ja Is ten je len lé té nek a vi -

lág ban. Ahol pe dig ő je len van, ott
megy vég be az evan gé li um.

– Az esz té ti kai elem zé sek ben ki tér -
tél fil mek re, iro dal mi mű vek re is?

– Ter mé sze te sen. Fil mek ről be -
szél ni konk rét fil mek vagy film rész -
le tek em lí té se nél kül ép pen olyan
kép te len ség, mint Is ten ről be szél ni az
em ber és a vi lág nél kül. Az egyik leg -
ér de ke sebb fel fe de zés az volt szá -
mom ra, hogy az 1920-as évek ne ves
film ren de zői, mint pél dá ul Szer gej Ei -
sens tein, re gé nyek ol va sá sa köz ben fe -
dez ték fel a film egyik alap ve tő mű -
vé szi esz kö zét, a mon tázst. Ei sens tein
Charles Di ckens Da vid Cop per field -
jét ol vas va fi gyelt fel ar ra, hogy a re -
gény cse lek mé nye egy pon ton meg -
áll. Az tán kö vet ke zik egy tel je sen más
je le net, más he lyen, idő ben és ta lán
más sze rep lők kel is. Majd ez is meg -
sza kad, és is mét foly ta tó dik az elő ző
cse lek mény, pont ott, ahol meg sza -
kadt. A film eb ből ta nul ta meg a vá -
gás tech ni ká ját. Ei sens tein pe dig en -
nek volt a mes te re, pél dá ul a Pa tyom -
kin pán cé los cí mű film jé ben nagy sze -
rű en al kal maz ta is.

– Hon nan jött a kér dés, mi ért épp
ezt a té mát vá lasz tot tad?

– Egy né met or szá gi ösz tön dí jat
kap tunk fe le sé gem mel 1998-ban. Er -
langen be ke rül tünk, ahol meg is mer -
tük Mar tin Nic ol pro fesszort. Mi vel
ab ban a tan év ben nem volt ho mi le -
ti ka-elő adás, két he ten te fo ga dott
min ket az iro dá já ban, ahol szin te ma -

gán órák ke re té ben vet tük vé gig töb -
bek közt a pré di ká ció el mé le té nek
nagy klasszi ku sa it. Ő biz ta tott, hogy
né hány év lel ké szi szol gá lat után
foly tas sam ná la a gya kor la ti teo ló gi -
á ban va ló el mé lye dést. 2001-ben új -
ra meg hí vást kap tam tő le. 

Az el ső vá lasz tott, ked ves té mám
a me di tá ció volt. Ám Né met or szág -
ban ez ak kor nem volt ak tu á lis té ma

a gya kor la ti teo ló gi ai dis kur zu sok ban,
rá adá sul már so kat pub li kál tak eb ben
a té ma kör ben. Ku ta tás ra vá ró és szá -
mom ra iz gal mas te rü let nek az esz té -
ti kai ho mi le ti ka mu tat ko zott. Bár a
hat va nas évek től szü let tek rö vid írá -
sok a mű vé sze tek és a pré di ká ció le -
het sé ges össze kap cso lá sá ról, de ezek
nem men tek to vább az el mé le ti alap -
ve tés nél. Hi ány zott egy konk rét mű -
vé sze ti ág ala pos teo ló gi ai és ho mi le -
ti kai reflek tá lá sa és az ered mé nyek
gya kor la ti al kal ma zá sa. Az iro da -
lom, a szín ház, a ze ne és a fes té szet
át te kin té se után a film mint a leg fi a -
ta labb mű vé szet tűnt iga zán iz gal mas -
nak a pré di ká ci ós gya kor lat szá má ra.
Így egy ad dig fel tá rat lan te rü let fe lé
for dul tam, és olyan ered mé nyek re ju -
tot tam, ame lyek nek üze ne tük volt-
van az ak tu á lis ho mi le ti ká ban.

– Itt hon vet tél részt a dok to ran -
dusz prog ram ban, vagy kin ti prog ra -
mon vol tál?

– A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
tá mo ga tá sá val vol tam Né met or szág -
ban, ott kezd tem, és ott is fe jez tem be
dok to ri ta nul má nya i mat.

– Mennyi ide ig tar tott a fel ké szü -
lé sed, a ku ta tás, és mi ó ta ké szí tet ted
ma gát a dol go za tot?

– 2002-ben Er langen ben lát tam
ne ki a ku ta tás nak és az anyag gyűj tés -
nek. Nem volt könnyű. Egy tel jes év
ment rá, mert eb ben a té ma kör ben
alig szü le tett né hány rö vi debb írás.
Eb ben az év ben küz döt tem meg a tu -

do má nyos teo ló gi ai nyelv vel, és kezd -
tem el ta nul ni a reflek tá lás és az
ön ál ló té zis ál lí tás „mű vé sze tét”. 2006-
re állt össze a szö veg. Ab ban az év -
ben jöt tünk ha za, és kezd tem meg a
lel ké szi szol gá la tot Mén fő csa na kon.
A nyel vi lek to rá lás és ja ví tás még egy
évet vett igény be. A dol go za tot 2007
de cem be ré ben ad tam le, a vé dés re
pe dig 2008. no vem ber 26-án ke rült
sor.

– Ki volt az, aki a leg in kább a se -
gít sé ged re volt itt hon?

– So kak nak kö szö net tel tar to -
zom. Né hai Ba li kó Zol tán ne vét kell
elő ször em lí te nem, aki nek ige hir -
de té sei ké pi es sé gük kel és ese mény -
sze rű sé gük kel for mál ták a pré di ká -
ci ó ról al ko tott ké pe met. Sza bó La jos
pro fesszor úr és fe le sé ge, Sza bó né
Mát rai Ma ri an na elő ször biz ta tott
ar ra, hogy a gya kor la ti teo ló gia te rü -
le tén ké pez zem to vább ma gam. Er -
langen ben a dol go zat tar tal mi, nyel -
vi lek to rá lá sát Ale xan der De eg tu do -
má nyos mun ka társ se gí tet te nagy -
ban. A szó be li szi gor lat ra va ló fel ké -
szü lés ben pe dig Csep re gi Zol tán rek -
tor és Csep re gi And rás do cens, 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 gá -
nak ve ze tő je, va la mint Orosz Gá bor
Vik tor ott hon igaz ga tó volt nagy se -
gít sé gem re.

– Mennyi re volt ne héz a kin ti vé -
dés? Ho gyan fo gad tak a kin ti pro -
fesszo rok?

– A fel ké szü lé si sza kasz te le volt
szo ron gás sal ami att, hogy ele gen -
dő-e a tu dá som, meg fe le lő-e a fel ké -
szült sé gem. A gyü le ke ze ti szol gá lat
mel lett – bár mennyi re él vez tem is –
csak es tén ként ju tott idő az ol va sás -
ra, rend sze re zés re. Rá adá sul a vé dés
előtt egy hét tel fe le sé gem ve szé lyez -
te tett ter hes ség gel kór ház ba ke rült, így
rám há rul tak az ő gyü le ke ze ti fel ada -
tai is. Vé gül ma ga a vé dés rend kí vül
jó han gu lat ban telt. Ke vés sé volt vizs -
ga íze, in kább amo lyan szak mai be szél -
ge tés volt, amelynek során a té má ban
va ló jár tas sá gon túl he lye volt a sze -
mé lyes vé le mény al ko tás nak is.

– Mennyi ben tu dod mun ká dat
majd itt hon hasz no sí ta ni? Egye te men
vagy a min den na pi lel ké szi gya kor -
lat ban? 

– Hang sú lyo zot tan nem csak el mé -
le ti ho mi le ti kai köny vet akar tam ír -
ni, ha nem olyat, ami a gya kor lat ban
is élet ké pes. Min den va sár nap szó -
szé ken kell áll nom, és ki hí vás szá -
mom ra, hogy a gyü le ke zet tag jai ne
csak hall ják, ha nem „lát has sák” is a
pré di ká ci ót. Te hát hasz ná lom azt,
ami re ju tot tam. Nem könnyű fel adat,
de na gyon szép. És úgy tű nik, az ige -
hall ga tók ban óri á si igény van ar ra,
hogy fel fe dez hes sék ma gu kat a pré -
di ká ció ké pe i ben és azok ban vagy
azok mö gött Is tent is… A dol go zat –
mely re mény ség sze rint könyv for má -
já ban is meg je le nik Né met or szág ban
– ugyan ak kor tu do má nyos írás is.
Sze ret nék to vább ra is fog lal koz ni a
gya kor la ti teo ló gia tu do má nyos mű -
ve lé sé vel. Nagy sze rű im pul zu so kat
kap tam Nic ol pro fesszor tól és mun -
ka tár sa i tól ho mi le ti kai, lel ki gon do -
zói, li tur gi kai sze mi ná ri u mok ve ze -
té sét il le tő en, ami kor sa ját ma ga mat
is ki pró bál hat tam az egye te mi ok ta -
tás ban. Fog lal koz tat a ha bi li tá lás
gon do la ta is.

g Bol la Zsu zsan na
(For rás: www.evan ge li kus.hu)

„Be kell von nunk a hall ga tó sá got
a hit ese mé nye i be!”

In ter jú a Né met or szág ban dok to rált Percze Sán dor lel késszel
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b Mi vel ké pei, gra fi kái egy re is mer teb bek,
Bak sai Jó zsef ne ve is egy re job ban cseng
mind itt hon, mind kül föl dön. Az érett
kor ba lé pett gra fi kus, fes tő mű vész a kép -
ző mű vé sze ti egye tem el vég zé se után Pá -
rizs ban, Lu xem burg ban, majd Ve len cé ben
tö ké le te sí tet te tu dá sát. Kü lön le ges tech -
ni ká val elő ál lí tott, plasz ti kus ké pe it nem -
csak a kor társ mű vé szek, a mű vé szet tör -
té né szek és a kri ti ku sok is me rik el, ha nem
a gyűj tők és a nagy kö zön ség is. Ezt a
szám ta lan el is me rés és a 2001-ben meg -
ka pott Mun ká csy-díj is bi zo nyít ja. Ter mé -
keny mű vész. Al ko tá sai a vi lág szám ta lan
or szá gá ban meg ta lál ha tók, és ga lé ri ák -
nak, auk ci ók nak, sőt né hány mű vé sze ti
mú ze um nak is meg be csült da rab jai. A
Szent end rén élő Baksai József az al ko tás
mel lett gon dot for dít az után pót lás ne ve -
lé sé re is, hi szen ve ze tő ta ná ra és egy ben
igaz ga tó ja egy Óbu dán mű kö dő kép ző -
mű vé sze ti tan in téz mény nek. Lel kes hí ve
az egész sé ges élet mód nak, a test és lé lek
har mó ni á ját hir de tő élet vi tel nek, de szí -
ve sen fog lal ko zik mi to ló gi á val, ókor tör -
té net tel is.

– Min dig is fes té szet tel, mű vé szet tel sze re tett
vol na fog lal koz ni?

– Nem egé szen. Gyer mek ko rom ban er -
dész akartam len ni, ám mi vel csak Bu da pest -
től tá vol lett vol na le he tő ség ezt ta nul ni, a szü -
le im – sze ren csé re – le be szél tek ró la. Vi -
szont ti zen négy éves ko rom tól már jár tam rajz -
szak kör be.

Ma kacs em ber va gyok, s mi kor el ha tá roz tam,
hogy eb be az irány ba me gyek, na gyon tö re ked -
tem rá, hogy el ér jem a cél ja i mat. De tű rő ké pes -
ség re is szük sé gem volt, hi szen ami kor – fel -
nőtt ként – vég re fel vet tek az egye tem re, egye -
dül ma rad tam a pi ci gyer me kem mel. Nem volt
más le he tő ség, mint hogy el men tem haj nal ban
új sá got ki hor da ni, nap pal ta nul tam, es te pe dig
el lát tam, ne vel tem a gyer me ket. 

– Ké pe it né ze get ve, ka ta ló gu sá ban tal lóz va
la i kus ként is fel tű nik, hogy a mi to ló gia mel lett
kü lö nö sen so kat fog lal ko zik bib li ai té mák meg -
je le ní té sé vel. Mi ért?

– A val lás ról tud juk, hogy mi lyen fon tos volt
az em be ri ség tör té nel me fo lya mán. Szá mom -
ra pe dig – a val lá so kon be lü li el len té tek el le -
né re is – egy nagy egy ség az is ten hit, amely a
lel ki tar tal mon fe lül, er köl csi ta ní tá sa ré vén ké -
pes ar ra, hogy kor dá ban tart sa az
em bert, az em be ri sé get. Eb ből az is
kö vet ke zik, hogy a ke resz tény kul tú -
ra sem ala kul ha tott vol na ki hit nél -
kül. Vagy is mu száj fog lal koz ni a gyö -
ke re ink kel, mu száj éb ren tar ta ni az
esz mét, a gon do la tot. A Bib lia el en -
ged he tet len mű, és fel tét le nül fon tos.

– Hogy lát ja a bib li ai ér té kek, esz -
me i ség mai lét jo go sult sá gát, sze re pét?

– Ha nem len né nek a Bib li á ban le -
fek te tett er köl csi fé kek, va ló szí nű leg
– nem kell hoz zá jós nak len ni, hogy
ezt mond has suk – el sza ba dul na a po -
kol. Ép pen ezért nem le het a Bib lia
ta ní tá sát nem el fo gad ni, amely kö -
tött sé ge ket és til tá so kat is je lent. Az
megint más kér dés, hogy ezt hogy
ma gya ráz ták, ma gya ráz zák fél re,
vagy ve zet tek, ve zet nek meg en nek
el le né re em be re ket, sőt tö me ge ket.

Mint al ko tó mű vészt vi szont nem -
csak a ke resz tény ség, ha nem min den
más hit, val lás is ér de kel, s ta lán ezért
is van, hogy egy egész, nagy, át fo gó
egy ség nek lá tom ezt a vi lá got. 

– S a hit be li tar ta lom?
– Dön tés kér dé se is. Én is ten hí vő

va gyok, azon ban eh hez il lő meg je -
gyez nem, hogy egy há zi, felekezeti té ren nem
va gyok iga zá ból el kö te le zett.

– Úgy vé li te hát, hogy a Bib lia ké pe i nek, je -
le ne te i nek, esz me i sé gé nek vi zu á lis meg je le ní té -
sé vel job ban ki tud ja fe jez ni ma gát, kö ze lebb tud
ke rül ni a né ző höz, mű vé szet fo gyasz tó hoz?
Nincs eb ben el lent mon dás? Hi szen egy re ke ve -
seb ben is me rik, for gat ják a Bib li át.

– Eu ró pá ban, ke resz tény kul tú rá ban nőt -
tünk fel, ezért – azt gon dol tam – kö zös kin -
csünk, min den ki szá má ra ért he tő, amit az asz -
tal ra ra kok. Azon ban szép las san két ség kí vül
rá kel lett jön nöm, hogy időn ként ép pen az el -
len ke ző jét érem el, mint amit sze ret tem vol -
na. Hi szen az em be rek va ló ban tá vo lod nak a
hit től, így az eh hez ve ze tő utat tar tal ma zó Bib -

li á tól is. S ta pasz ta la tom sze rint, ami kor
szem be sül nek az zal, hogy nem ér tik a ké pe -
ket, nem lát nak ne ki se ré nyen pó tol ni a hi ányt,
ha nem ér dek te le nül ott hagy ják az egé szet. De
ez – nem sze ret ném, ha fel leng zős ség nek tűn -

ne, amit most mon dok – nem az én hi bám, ezt
nem ne kem kell fel ró ni. Tény, hogy túl sok a
kör nye ze tünk ben az el len anyag. Vagy is hi á -
ba hal la nak pél dá ul a gyer me kek szép ről és jó -
ról az is ko lá ban, ha ott hon, ami kor be kap csol -
ják a té vét, öm lik rá juk a szenny és a bor za -
lom.

– Meg le het fes tő mű vész ként, az al ko tás ból
él ni?

– Ha va la ki a fes té szet dí szí tő mű vé szet ágá -
val fog lal ko zik, ami „ehe tőbb”, esz té ti zá lóbb,
el fo gad ha tóbb, ak kor igen. Azo kat a ké pe ket
kap kod ják, ame lyek könnyen ért he tők. Ha ne -
he zeb ben ér tel mez he tőbb, ha ma gya ráz ni
kell va la mit, már nem sze re tik annyi ra. Úgy
tű nik, nem szí ve sen szem be sül nek az em be -

rek az zal, amit meg kell fej te ni, amin gon dol -
kod ni kell.

Azon ban ami kor va la ki er re a pá lyá ra lép, el
kell dön te nie, hogy mit sze ret ne. Ná lam ele ve
ad va volt az irány. Egy részt a sa ját uta mat kezd -

tem jár ni, más részt mind járt az egye -
tem után ta ní ta ni kezd tem, majd
ami kor 1994-ben – egye bek mel lett
fe le sé gem ré vén – lét re jött egy új mű -
vé sze ti is ko la, oda ke rül tem. Más részt
meg – szo mo rú, de tény – ha más -
mi lyen te rü le ten pró bál ko zik va la ki,
ak kor sem könnyű el he lyez ked nie,
hi szen a mér nö kök, jo gá szok vagy
ép pen a köz gaz dá szok sem ta lál nak
egy könnyen jó ál lást. Az ér vé nye sü -
lés, meg él he tés má sik mód ja ná -
lunk az al kal ma zott gra fi kai mun kák
te rü le te, hi szen er re most – a min -
dent el árasz tó nyom tat vá nyok, rek -
lá mok, szó ró la pok és ka ta ló gu sok
ide jén – ha tal mas ke res let van. Azon -
ban azt gon do lom, most is igaz a
krisz tu si mon dás: „Nem csak ke nyér -
rel él az em ber.”

– Mű vész ként mennyi re tud ta,
tud ja meg őriz ni a füg get len sé gét?
Más ként: mennyi re kell mun ká já val
ki szol gál nia a fi ze tő ké pes pi a cot?

– Az ügy sze re te tén kí vül azért is
vál lal tam, vál la lok ta ní tást, mert
en nek se gít sé gé vel tud tam, tu dok
füg get len ma rad ni. A leg rosszabb az
len ne, ha pusz tán a ké pek el adá sá -

ból kel le ne meg él nem. Ta ná ri mun kám ré vén
azon ban biz to sít va van a meg él he té sünk, így
azt fes tek, azt al ko tok, ami hez ép pen ked vem
van. Lel ki is me re te men kí vül gya kor la ti lag
nem köt sen ki és sem mi.

– Mun ká ja meg be csü lé se ként több dí jat, el -
is me rést is ka pott. Mit je len te nek ezek Ön nek?

– Ha va la ki éve ken, év ti ze de ken ke resz tül
meg győ ző dés sel csi nál va la mit, ak kor azért
időn ként nem árt egy kis aj ná ro zás. S ha ez
olyan kor ér ke zik, ami kor az em ber ép pen ki -
me rü lő ben van, ak kor biz ta tás ként hat, és
„hely re rak ja a lel ket”. S bár anya gi jut ta tás nem
jár ve lük, er köl csi leg, szak ma i lag két ség te le nül
si kert, el is me rést je len te nek. 

g Gyar ma ti Gá bor

Időn ként nem árt egy kis aj ná ro zás
Be szél ge tés Bak sai Jó zsef fes tő mű vésszel

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let te rü le tén szol gá ló
ének ka rok ré szé re szer ve zett Can ta te va sár na pi ke rü le ti kó -
rus ta lál ko zó hely szí ne az idén Ne mes csó volt. A ki len ce -
dik al ka lom mal meg ren de zett együttléten a szé kes fe hér -
vá ri, a har kai, a té ti, a ka pos vá ri, a veszp ré mi, va la mint a
há zi gaz da ne mes csói gyü le ke zet ének ka ra mu tat ko zott be.
A kó ru sok szol gál tak éne kük kel a dél előt ti is ten tisz te let li -

tur gi á já ban is, majd dél után be mu tat ták mű so ru kat. Ér de -
kes szín folt ja volt a ta lál ko zó nak, hogy azon a he lyi gyü -
le ke zet ala pít vá nyá nak is ko lá já ban – az Ács Mi hály Alap -
fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény ben – ta nu ló nö ven dé -
kek is felléptek. Eb ben az esz ten dő ben a zsű ri a szé kes fe -
hér vá ri kó rus nak ítél te oda a Welt ler Je nő-em lék pla ket tet.

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Egy ház ke rü le ti kó rus ta lál ko zó
A ma gyar ság kép tor zu lá sa ben nünk
és a nagy vi lág ban – ez volt a cí me
And rás falvy Ber ta lan elő adá sá nak,
amely má jus 8-án nyi tot ta meg a Lu -
ther Ott hon – Szak kol lé gi um nyol -
ca dik szak kol lé gi u mi kon fe ren ci á ját.
A pén tek es ti nyi tó elő adást kö ve tő -
en szom ba ton és va sár nap a Lu ther
Ott hon vég zős hall ga tói tar tot tak
re fe rá tu mo kat ku ta tá sa ik, dip lo ma -
mun ká juk té má já ból. 

A ma gyar nép rég óta ön ér té ke lé si
prob lé mák kal küzd – emel te ki elő adá -
sá ban And rás falvy Ber ta lan. Nem be -
csül jük meg sa ját ér té ke in ket, min dig
más tól vá runk meg ol dást az ön ál ló
gon dol ko dás he lyett, és le ér té kel jük sa -
ját ér de me in ket. Mind eh hez hoz zá já -
rul egy olyan tör té ne lem szem lé let és
tör té ne lem ta ní tás, amely sok eset ben
el lent mond a tör té nel mi té nyek nek. 

Az elő adó tör té nel mi pél dá kon
ke resz tül mu tat ta be, ho gyan ala kult
ki az a ne ga tív ma gyar ság kép, amely
dön tő en meg ha tá roz za a hon fog la lás -
tól a mai na pig a ma gya rok ról al ko tott
vé le ményt a kör nye ző né pek körében
és ben nünk. A ma gyar nép min dig to -
le ráns volt má sok kal szem ben, né ha
túl sá go san is – je gyez te meg az egy -
ko ri ok ta tá si mi nisz ter. A tör té ne lem
ta nú sá ga sze rint a ma gyar nép so ha
nem kö ve tett el nép ir tást, és a Habs -
bur gok meg je le né sé ig val lá si to le ran -
cia jel le mez te az em be re ket.

En nek el le né re nem va gyunk bűn -
te le nek, sem már tí rok – emel te ki a
pro fesszor. Ami ve lünk tör té nik,
azért mi va gyunk a fe le lő sek. Pél da -
ként em lí tet te, hogy Sza po lyai Já nos
és Habs burg Fer di nánd tró nért fo lyó
har ca i ban több ma gyar esett el, mint
Mo há csnál. A 19. szá zad ban Nyu ga -
ton ki ala ku ló ne ga tív ma gyar ság kép
lét re ho zá sá ban (amely Tri a non hoz
ve ze tett) pe dig ma gyar or szá gi tu dó -
sok vál lal tak fő sze re pet, ami kor a ma -
gya ro kat sok kal ne ga tí vab ban fes tet -
ték le, mint a va ló ság. 

Az ér té kek el té koz lá sa ként em lí tet -
te a víz ren de zé sek ese tét. A mai na -
pig si ker ként be mu ta tott és ta ní tott
ese mény sor mil li ó kat tett kol dus sá,
je len tős ká ro kat oko zott a bio di ver -
zi tás ban, és lét re ho zott egy olyan
föld bir tok rend szert, amely ké sőbb
csak to váb bi konflik tu so kat oko zott. 

Mind ezek el ve zet tek a mai ál la po -
tig, az em be rek több sé gé ben tor -
zult ma gyar ság kép él. A fo lya ma tok
1990 után sem vál toz tak iga zán.
Min den kit el kell, hogy gon dol kod -
tas son az a tény, hogy ma Ma gyar or -
szá gon ke ve seb ben jár nak hit tan -
ok ta tás ra, mint Rá ko si vagy Ká dár
ide jén. Ön vizs gá lat ra és ön kri ti ká ra
van szük ség – zár ta elő adá sát And -
rás falvy Ber ta lan.

g Haj dú And rás
– Bart hel-Rú zsa Zsolt

Ma gyar ság ké pünk tor zu lá sa
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Imád ság va sár nap ja van. Ro gate.
Imád koz za tok… Szok tunk-e imád -
koz ni az zal a hit tel, hogy biz to san
meg hall gat ja az Úr? Hogy nem a
négy fal nak be szé lünk. Hogy erő van
az imá ban. Hogy Is te nünk aján dé kai
ér kez nek ál ta la a föld re, amely nek
nagy szük sé ge van ar ra, hogy töb bet
kap jon, mint amit sa ját ma ga el ér het.
Hogy töb bet és job bat kap jon, mint
amit el gon dol, hogy szük sé ge len ne rá. 

Most le gyen pél dánk Ma gyar or -
szág és az ér te mon dott ima.

Nem tu dom, há nyan imád koz -
nak Ma gyar or szá gért. Tíz ez ren, száz -
ez ren, tíz mil li óan – eset leg ti zen öt -
mil li ó an? Té ma-e még a ha zá ért va -
ló imád ság? Vagy a kör szű kebb re zá -
ró dott? Azért a csa lá dért, a csa lád
tag ja i ért még imád ko zunk. Vagy
már csak ön ma gun kért?

A ké rő imád ság ban va la mit sze ret -
nénk kap ni Is ten től, a há la adó imá -
ban meg kö szön jük, amit kap tunk, a
di cső í tés ben pe dig egy sze rű en ma -
gasz tal juk Is tent, azért, aki ő. Mert jó
a kö ze lé ben len ni, hoz zá tar toz ni. Jó
él ni és ve le az örök cél fe lé ha lad ni. 

Most a ké rő imád ság ról be szél -
jünk. Mert az zal kez dő dik min den,
hogy Is ten hez for du lunk. A ha zán -
kért is. És biz tos, hogy ha jobb a ha -
zá nak, ak kor jobb lesz ne künk is.
Még is so kan az egyé ni ha szo nért
föl ál doz zák a nem zet nye re sé gét.
In kább az ő hely ze te ja vul jon egy mil -
li ó val, még ha ez ál tal az or szág ve szít
is tíz mil li ár dot…

De hát nem pén zen mér jük a ha -
zát: er köl csön, tu dá son, hi ten, pol gá -
ri élet mó don. És ez zel kap cso la to sak
le het nek az ér te mon dott imá ink is.

So kan mond ják: már nem tu dok
sem mit ten ni, de még egyet igen:
imád ko zom. Ez is jó. De tisz tá ban va -
gyunk-e az imád ság mű kö dé sé vel
és ere jé vel? Hogy az nem az utol só
kell, hogy le gyen, ha nem le het az el -
ső is? Is ten elé vin ni a ha zát, ami kor
még nincs na gyobb baj. Hogy óv ja ez -
után is. Nem ak kor kel le ne csu pán
imád koz ni, ami kor min den össze dőlt,
ha nem mi előtt a rossz meg tör tén ne,
vagy mi előtt va la mi el kez dő dik, va -
la mit el kez dünk. 

Ha tal mas esz köz az imád ság a hí -
vő ke zé ben. A leg ki sebb imád ság is
(ami kor Urunk ke zé be he lyez zük a
dol go kat) na gyobb ha tá sú, mint a leg -
na gyobb em be ri cse le ke det. És Is ten
leg ki sebb cse le ke de te is na gyobb,
mint a leg na gyobb em be ri tett. Sok
dol gunk kö zött el ne fe lejt sük Lu ther
mon dá sát: „Ma na gyon sok dol gom
van, töb bet imád ko zom.” Saj nos mi

ezt sok szor for dít va gya ko rol juk: ha
va la mi el ma rad hat, az az imád ság. De
fo gal maz zunk így: El ma rad hat-e,
hogy Is ten ke zé be te gyem dol ga i mat?
Hogy az Ő ve ze té sét és se gít sé gét
kér jem? Hogy több re jus sunk, mint
a sa ját leg na gyobb erő fe szí té sünk kel?
Hogy örök ér té kek te rem je nek éle -
tünk nyo mán?

Így már vi lá go san lát juk: ne héz
idők ben is, ami lyen ben ha zánk és a
vi lág most van, van ér tel me, sőt sú -
lya a ki tar tó imád ság nak.

Is ten ide jén vá la szol, ide jén cse lek -
szik. De a ma ga mód ján és még is bi -
zo nyo san.

Imád koz zunk hát, vi gyük az Úr ki -
rá lyi szé ke elé ha zánk sor sát, az er -
köl csi szük sé get, a lel ki tisz ta sá got és
tisz tán lá tást, a gaz da sá gi ren det, tör -
té nel münk és nagy ja ink meg be csü -
lé sét, ön ál ló sá gunk meg ma ra dá sát –
és a lel ki éb re dést. Er re van szük sé -
ge né pünk nek, hogy meg ma rad jon,
és bol dog le gyen.

„Min dig imád koz ni kell, és meg
nem res tül ni” – int Jé zus a ké rő öz -
vegy pél dá za tá ban. Hű sé ges imád ko -
zó kat ke res Is ten. És er re van szük -
sé ge ma gyar ha zánk nak is. Akik elő -
ször imád koz nak, az tán cse le ked nek.
Ha zán kért, a vi lá gért, min de nért és
min den ki ért.

Az egyik gyü le ke zet ben az év ele -
jén cé du lá kat osz tot tak szét, raj ta a
ta gok ne ve i vel. Min den ki vál lal ta,
hogy egy évig imád koz ni fog azért,
akit ki hú zott. Egy fi a tal asszony csa -
ló dot tan lát ta, hogy az ő ne vét egy
öt éves kis lány húz ta ki: „Mit tud ez
ró lam? Mit tud ő ve lem kap cso lat ban
imád koz ni?! Kár, hogy nem más
húz ta ki a ne ve met.” Az tán egy hó -
nap múl va a gyer mek édes any ja
oda ment hoz zá, és azt mond ta:
„Kép zeld, a kis lá nyom es tén ként
meg áll az ágya mel lett, a menny fe -
lé te kint, szét tár ja a ke zét, és át szel -
le mült han gon így imád ko zik: Évi ke,
Évi ke.” Ek kor az asszony meg döb -
bent. „Hát le het en nél ko mo lyabb
imád sá ga va la ki nek is? Mint az Úr
előtt hor doz ni egy ked ves sze mélyt,
őrá bíz ni jó ban-rossz ban egy aránt
gyer me ki hit tel?!” Ma gát meg aláz va
for dult az Úr hoz, a bo csá na tát kér -
ve. És ez után azért az em be rért,
aki nek a ne vét ő húz ta, még ben ső -
sé ge seb ben, konk ré tab ban tu dott
imád koz ni.

Ha zán kért is így imád koz zunk.
Ahogy Er kel és Ka to na Jó zsef mu tat -
ja be a Bánk bán ban a ha za sze re te -
tét: „Ha zám, ha zám, te min de nem…”
Most, Rad nó ti évé ben hang sú lyos az
ő üze ne te is: „Nem tud ha tom, hogy
más nak e tá jék mit je lent, / ne kem
szü lő ha zám…” – Imád ko zol ér te?

Imád ság ha zán kért RogateAz alábbi imádságok és idézetek
Madocsai Miklós Imádságmozaik I.

című könyvéből valók.
(A kötet ajánlója

a 11. oldalon olvasható.)

Le gyen na pon ta né hány per ced ma gá nyos csönd re. Egy sze rű en és ter mé sze te sen be szélj Is ten nel, és mondd el ne ki
mind azt, ami szí ve den van. Nincs szük ség ar ra, hogy kü lön le ges mó don fo gal mazd meg mon da ni va ló dat. Szó lítsd
meg Is tent sa ját sza va id dal, biz to san meg ért.

g The o dor Bo vet (. szá zad)

Imád koz zunk mi nél töb bet, ha te het jük, de so ha sem az zal az önelé gült ér zés sel, hogy most jól ki imád koz tam ma -
gam. Is ten min dig töb bet ér de mel, mint amennyit mi nyújt ha tunk ne ki. Vi szont ha a vi lág zú du ló ba ja i ban és éle -
tünk for ga ta gá ban egy-egy ima tö re dé ket tu dunk csak ma gunk ból ki csi hol ni, higgyük el: ez a ke vés sem ke vés. A leg -
egy sze rűbb szó is az is te ni ke gye lem mély sé ge i vel hoz hat kap cso lat ba ben nün ket. A Szent lé lek Is ten te gye be szé des -
sé a kő vé ke mé nye dett imá kat.

g Be llon Gel lért (. szá zad)

Ó, Sze re tet, Te vagy meg -
hitt al ko nya ti fé nyem. Ha
egy szer éle tem es té je el ér -
ke zik, en gedj sze lí den
nyu go vó ra tér nem, és
meg ta lál nom azt a bé kes -
sé get, amit sze ret te id nek
ké szí tet tél. Vég te len jó sá -
god dal ta kard el gyar ló sá -
go mat és sze gény éle tem
min den hi á nyos sá gát,
hogy lel kem üd vö zí tő sze -
re te ted ben el rej tőz ve
meg vi gasz ta lód jék. Most
azért Ne ked aján lom éle -
te met és lel ke met. Add,
hogy Ben ned bé kes ség ben
meg pi hen hes sek. Ámen.
g Helf tai Nagy Gert rúd

(. szá zad)

Min den ha tó Is te nünk! Há lát adunk,
hogy min dig és min den hol meg szó -
lít ha tunk. Hall gass meg min ket most
is, mi kor gyü le ke ze tünk kö zös sé gé -
ben imád ko zunk hoz zád. Adj őszin -
te sza va kat és bí zó re mény sé get,
hogy meg hall gatsz min ket.

Imád ko zunk azo kért, akik nem
tud nak meg szó lal ni. Az egész te -
rem tett vi lá gért, kör nye ze tün kért és
az el kö vet ke ző ge ne rá ci ó kért, hogy
ne ve gyük el élet le he tő sé ge i ket. 

Imád ko zunk azo kért, akik nem
akar nak meg szó lí ta ni té ged. Em be -
re kért, akik el vesz tet ték hi tü ket, akik
nem is mer nek té ged, akik túl ma ga -
biz to sak ah hoz, hogy hoz zád for dul -
ja nak. Éb ressz ben nük vá gyat, hogy
meg szó lít sa nak.

Imád ko zunk azo kért, akik el ső
imád sá ga i kat mond ják gyer me ki
őszin te ség gel. Gyer me ke kért, akik

csa lá di kör ben vagy is ko lá ban össze -
kul csol ják ke zü ket, és a hoz zád ve ze -
tő sza va kat ke re sik. Szü lő kért, nagy -
szü lő kért és ta ná ro kért, akik imád -
koz ni ta ní ta nak. Óvd meg a fel nö vek -
vő ge ne rá ci ót, hogy hoz zád hű sé ge -
sen él hes se éle tét.

Imád ko zunk min den ki ért, aki ma
a te rí tett asz tal mel lett há lát ad ne -
ked. Add, hogy ne fe lejt sük, min de -
nünk tő led ka pott aján dék, ami fe -
le lős ség re hív. Min den szük sé get
szen ve dő, a bi zony ta lan min den -
na pi ke nyé rért ag gó dó em be rért kö -
nyör günk, jus son szá muk ra mun ka
és ke nyér. 

Imád ko zunk azo kért, akik egye dül
van nak. Adj szá muk ra tár sa kat, akik -
kel meg oszt hat ják éle tü ket.

Egy há za dért imád ko zunk. Le gyen
a hoz zád for du ló em be rek lel ki haj -
lé ka, a bi za lom, a hit és a re mény kö -

zös sé ge. Köss össze min ket az imád -
ság ban. Hall gasd meg min den imád -
ko zó em ber őszin te fo há szát, bár hol
a vi lá gon, bár mi lyen nyel ven vagy
val lás ban szó lít meg té ged. Tedd az
egész em be ri sé get sze re tet ben hoz -
zád for du ló kö zös ség gé. Add, hogy
egy má sért és ne egy más el len szól -
junk hoz zád.

Imád ko zunk azo kért, akik éle tük
vé gén fe léd for dul nak. Légy ott azok -
kal, akik hoz zád ké szül nek. Adj ne -
kik és csa lád tag ja ik nak élő re mény -
sé get. 

Há lás em lé ke zet tel ál lunk meg
most, mi kor azok ra gon do lunk, akik
elő re men tek kö zü lünk. Egye síts min -
ket egy kor az örök élet fé nyé ben,
hogy min den sza vunk, amely most
csak tö re dé kes re mény ség és bi -
zony ta lan ke re sés, a te tel jes sé ged ben
ta lál jon vá laszt. Ámen.

Oratio œcumenica
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Urunk, Te min dent ti tok -
za to san igaz gatsz, és min -
den hol el vagy rejt ve. A
ma gas ban je len vagy, és a
ma gas ság nem érez Té ged.
A mély ben ott vagy, és lé -
nye det az sem fog ja kö rül.
Cso dá la tos vagy Te, akár -
hol is ke re sünk. Kö zel
vagy és még is tá vol: ki ér
föl Hoz zád? A ku ta tó lé lek
min den ér zé sé vel sem ké -
pes er re! Csak a hit kö ze lít
meg Té ged, csak a sze re -
tet, csak az imá dás. Ámen.

g Ef rém (. szá zad)

Urunk, Is te nünk, ta níts
min ket he lye sen imád koz -
ni. Kor má nyozd éle tünk
ha jó ját ma gad hoz, aki
nyu godt ki kö tő je vagy a
vi ha rok tól meg té pá zott
lel kek nek. Mu tass irányt!
Újítsd meg ben nünk az
en ge del mes ség lel két.
Szent lel ked za bo láz za
meg sze szé lyes ér zé se in -
ket. Erő síts min ket, hogy
tör vé nye det meg tart suk és
cso dá la tos, üdí tő je len lé -
ted nek ör ven dez zük. Ti ed
a di cső ség és di csé ret
most és örök ké. Ámen.

g Ba zi le us (. szá zad)

Uram, Is te nem! Kér lek,
gyom láld ki lel kem ből a
go nosz El len ség mag ve té -
sét, és vesd el szí vem be
meg is me ré sed nek és a jó
cse le ke de tek nek mag vát.
Se gíts, hogy tet te im mel és
aka ra tom mal egye dül Ne -
ked szol gál jak, hogy tör -
vé nye det meg ért sem, és
csak Té ged ke res se lek. Adj
ne kem há lás szí vet, sze re -
te tet, hi tet, mind azt, ami
lel kem ja vá ra szol gál.
Ámen.

g Ko lum bán (. szá zad)

Olyan so kat vé tünk a Mi atyánk el len. Nem vé let le nül ír ta azt Lu ther Már -
ton, hogy a Mi atyánk a leg na gyobb már tír. Olyan so kat kell szen ved nie ami -
att, hogy sok szor lé lek nél kül és fi gyel met le nül le da rál juk, el ha dar juk. Úgy
te szünk, mint ha imád koz nánk, s köz ben csak a szánk jár, de gon do la ta ink egé -
szen má sutt van nak.

g Cse ri Kál mán (. szá zad) 

Szent sé ges Is ten, Te vagy a
sze re tet és a sze re tet vá -
gya ko zá sá nak a cél ja. Te
vagy a böl cses ség, Te vagy
az ir ga lom, Te vagy a
hosszú tű rés. Te vagy a biz -
ton ság, Te vagy a nyu ga -
lom, Te vagy az öröm és a
bol dog ság. Te vagy a mér -
ték és igaz sá gos ság. Te
vagy a re mény sé günk, bi -
zo dal munk, nagy gyö nyö -
rű sé günk. Te vagy az örök
éle tünk, nagy, cso dá la tos
Úr, min den ha tó Is ten és
ir gal mas Üd vö zí tő. Ámen.

g As si si Fe renc
(. szá zad)

Az iga zi ze ne ked ve lő nem az utol só pil la nat ban ér ke zik a hang ver seny re, mert így az ut ca za já ból át me net nél kül
nem jut na mű vé szi él mény hez. Ez az imád ság ra is ér vé nyes. Ezért fon tos az ima előt ti össze sze dett ség, hogy az imád -
ko zó el kó szá ló gon do la ta it és ér zel me it az imád ság ra össz pon to sít sa.

g He té nyi Var ga Ká roly (. szá zad)

Re for má to runk igen nagy ra ér té kel -
te az imád sá got. „A hit leg ki vá lóbb
gya kor lá si le he tő sé ge”, „az em be rek
érint ke zés mód ja Is ten nel”, „a ke gye -
sek bi zal mas be szél ge té se a Min -
den ha tó val” – ol vas hat juk vissza-
vissza té rő leg írá sa i ban, pré di ká ci ó -
i ban és ige ma gya rá za ta i ban eze ket a
meg ál la pí tá so kat. Az Ins ti tu ti ó ban a
III. könyv XX. fe je ze té ben jó het ven
ol dalt, öt ven két sza kaszt szen tel en -
nek a mi nő sí tett em be ri cse lek vés -
nek. A fe je zet nek ezt a cí me ad ta: „Az
imád ság ról mint a hit leg főbb gya kor -
lá sá ról, amellyel az Is ten jó té te mé -
nye it na pon ként el vesszük”. 

Mi tör té nik az imá ban?
En nek ré vén jut ha tunk azok nak a
kin csek nek a bir to ká ba, me lyek szá -
munk ra az Atyá nál van nak el he -
lyez ve. Ugyan ak kor a kom mu ni ká ci -
ó nak, a be szél ge tés nek, a tár sal ko dás -
nak, az iga zi, (Is ten)tár sas élet nek ki -
vált kép pen va ló for má ja: „Az imád -
ság ugyan is az em be rek nek Is ten nel
va ló bi zo nyos tár sal ko dá sa, amely ál -
tal az ég leg szen tebb he lyé be ha tol -
va, Is tent sze mé lye sen fi gyel mez -
tet jük az Ő ígé re te i re.” (Inst III 20,1) 

Az egyik leg hű sé ge sebb Kál vin-ta -
nít vány négy száz év vel ké sőbb a bá -
ze li nagy teo ló gi ai rend szer al ko tó,
Karl Barth. Az Ins ti tu ti ót ter je del mi -
leg több szö rö sen meg ha la dó, szin tén
mo nu men tá lis teo ló gi ai esz me ka -
ted rá li sá ban, a Kirch li che Dog ma tik -
ban (Egy há zi dog ma ti ka) olyan ab -
la ko kat nyi tott ki az imád ság di -
men zi ó já ra, me lyek ta ní tó mes te re
gon do la ta it szár nyal tat ják to vább. 

A Mi atyánk ról írt ma gya rá za tá -
ban, de az em lí tett dog ma ti ká ban is
így ír több he lyen az imád ság ról: „Ez
a vá gya ko zás ak tu sa. Nem csak az aj -
kak mű ve le te, mi vel Is ten szí vünk rá -
fi gye lé sét, Tő le va ló füg gé sét, sőt: Raj -
ta csüg gé sét vár ja el tő lünk… Az ima
kap cso la tot lé te sít Is ten és kö zöt tünk,
en nek ré vén tu dunk Ve le együtt -
mű köd ni. Is ten ar ra hív, hogy Ve le él -
jünk, s mi az imá ban, majd éle tünk -
kel ezt fe lel jük: Igen, Atyám, Ve led
aka rok él ni.” 

Az imá ban te hát Kál vin sze rint
meg va ló sul a leg ma ga sabb ren dű
kom mu ni ká ció, az (Is ten)tár sal ko dás
és az ő ne künk szánt ja va i nak az át -
vé te le. Egy ben an nak a sza bad füg gő -
ség nek a lét re ho zá sa, amely a hit nek
és a val lá sos ság nak leg ősibb lel ki
refle xe, hi szen a re-li gio ezt a vissza -
csa to lást, kap cso lat lé te sí tést, új ra ta -
lál ko zást je len ti Is ten nel, akit az em -
be rek ezért-azért el hagy tak.

Mi kor és hol imád koz zunk?
Az Ige sze rint: „Szün te le nül imád koz -
za tok! Min de nért há lát ad ja tok, mert
ez az Is ten aka ra ta Jé zus Krisz tus ál -
tal a ti ja va tok ra.” (1Thessz 5,17–18) 

Az imád ság te hát Is ten aka ra ta, s

ezt szün te le nül és há lát ad va kell gya -
ko rol nia a ke resz tyén em ber nek,
amint – ír ja Kál vin – er re Pál apos -
tol is pél dát adott. „Is ten azt akar ja,
hogy a leg na gyobb ki tar tás sal, min -
den kor, min den he lyen és hely zet ben
és min den do log ban emel jük fel
imád sá gun kat Is ten hez, hogy min -
dent Őtő le vár junk, min de nért Őt di -
cső ít sük, mi vel Ő mind un ta lan okot
is ad ne künk ar ra, hogy Őt ma gasz -
tal juk és imád juk!” (Inst III 20,28)

Cso dá la to san bont ja ki Kál vin az
imád ság mű fa ji gaz dag sá gát is. „Kér -
ve és kö nyö rög ve önt jük ki kí ván sá -
ga in kat Is ten előtt ak kor is, ami kor
azo kat kí ván juk, amik az Ő di cső sé -
gé nek ter jesz té sé re s ne vé nek meg -
di cső í té sé re szol gál nak, és ak kor is,
ami kor az Ő jó té te mé nyei után óhaj -
to zunk, amik ne künk hasz nunk ra
vál nak. A há la adás ál tal pe dig az Ő
irán tunk va ló jó té te mé nye it mél tó di -
csé ret tel il let jük ak kor, ami kor min -
den jót, ami min ket ér, öröm mel tu -
dunk be az Ő bő ke zű sé gé nek.” (Inst
III 20,28) 

Majd lej jebb így foly tat ja: „A di csé -
ret és a há la adás ál do za tá ban pe dig
sem mi fé le meg sza kí tás sem tör tén -
he tik bűn nél kül, mi vel Is ten nem
szű nik meg jó té te ményt jó té te mény -
re hal moz ni azért, hogy min ket, bár
reny hék és lus ták va gyunk, há lá da -
tos ság ra kény sze rít sen. Szó val az Ő
jó té te mé nye i nek olyan nagy és olyan
ki ter jedt bő sé ge bo rít el ben nün ket,
olyan sok és olyan nagy sze rű cso dá -
it lát hat juk min de nütt, bár mer re te -
kin tünk is, hogy so ha sem fo gyunk ki
az okok ból és anyag ból ar ra, hogy Őt
di cső ít sük, és Ne ki há lá kat ad junk.”
(Inst III 20,28)

De – fi gyel mez tet Kál vin – az
imád ság ban sem mi énk a fő sze rep, ez
sze rep té vesz tés len ne, még pe dig igen -
csak ala pos! Egye dül Krisz tus az, aki
meg szen te li imá in kat. „Krisz tus köz -
ben já rá sa szen te li meg a mi kö nyör -
gé se in ket, ame lyek kü lön ben nem
tisz ták, azon kép pen az apos tol azon
pa ran csá val (Zsid 13,15), hogy Krisz -
tus ál tal ajánl juk fel a di csé ret nek ál -
do za tát, ar ra int ben nün ket, hogy Is -
ten ne vé nek di cső í té sé re a mi szánk
nem elég tisz ta, ha Krisz tus pap sá ga
ál tal nem jár köz be!” (Inst III 20,28) 

Te hát a kö nyör gés ben, az imá -
ban ilyen lel ki al ko tó ele mek ál tal
épül föl hó do lá sunk: ké rés, há la -
adás, di cső í tés, ma gasz ta lás, imá -
dat. Va jon ez a gaz dag ság mennyi re
van je len gyü le ke ze ti/szó szé ki és
egyé ni vagy kis cso por tos, csa lá di
imá ink ban? Er re is vo nat ko zik Kál -
vin meg jegy zé se: „Bár ez a szün te len
imád ko zás ki nek-ki nek ki vált kép -
pen a sa ját és ma gánimád ko zá sá ra
vo nat ko zik, né mi kép pen azon ban
az egy ház nyil vá nos imá it is érin ti!”
(Inst III 20,29) 

Hall gat ni ezüst,
imád koz ni arany

Kál vin az imád ság ról

b Kál vin Já nos a Szent írás alap ján gran di ó zus szel le mi rend szert épí -
tett fel legjelentősebb művében, az Ins ti tu ti ó ban. Azért tud ta ezt meg -
ten ni, mert imád ko zó, Is ten nel be szél ge tő, tár sal ko dó em ber volt.
S mert az ima na pon ta Is ten fe lé ki nyúj tott ke zet je len tett az éle té -
ben, ezért tud ta lel ki gon doz ni, nagy be le ér zés sel is tá pol ni a rá bí zot -
ta kat s le ve le zé sé vel Eu ró pa sok ré szén a ta ní tá sá ra és lel ki ta ná csa -
i ra vá gyó pász to ro kat, gyü le ke ze te ket, de arisz tok ra tá kat és a szel -
lem ne me se it is, akik az új hit iránt ér dek lőd tek. Mit je len tett ne -
ki és nyo má ban a re for má tus szem lé let sze rint má sok nak is az imád -
ko zás? Né met test vér hon la pun kon Bar ba ra Sc henk aján dé koz ta meg
az ér dek lő dő ket két ki tű nő össze ál lí tá sá val. Az egyik ben Kál vin imá -
i ból kö zöl egy tu cat tal, a má sik ban az imád ság Kál vin sze rin ti ér tel -
mé ről, cél já ról ír. Ezek a pub li ká ci ók ve ze tik gon do la ta in kat és is -
mer ke dé sün ket az imád ko zó gen fi re for má tor ral.

f Folytatás a 10. oldalon
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Egy ima pél da
A kis pró fé ták alap ján írt imái kö zül
az egyik a kül ső sze gény ség és a bel -
ső gaz dag ság vi szo nyá ról szól: „Min -
den ha tó Is ten! Te alá száll tál mi kö -
zénk, s ar ról is gon dos kodsz, ami re
ne künk eb ben a föl di élet ben szük sé -
günk van, és ami hasz nos. Ké rünk Té -
ged, en gedd meg, hogy min den ben
Rád ha gyat koz zunk. Add re ánk ál dá -
so dat, hogy sem mi fé le kény sze rí tést
vagy erő sza kot ne kö ves sünk el sen -
ki vel szem ben, sőt még en nek a gon -
do la tá tól is tá vol tart suk ma gun kat.
Így hadd ta nul juk meg ezen a vi lá gon
el hor doz ni a sze gény sé get, még pe dig
úgy, hogy köz ben bel ső bé kénk és
meg nyug vá sunk el ne vesszen, sőt in -
kább ab ban a lel ki gaz dag ság ban nö -
ve ked jék, amit Te az evan gé li um ban
kí nálsz ne künk…”

Ho gyan és hol?
Kál vin jó zan ság ra int, és óv va óv a
sok be szé dű ség től az imá ban: „A
szün te len va ló imád ko zás nak to váb -
bá sem mi kö ze sincs a sok be szé dű -
ség hez, ame lyet ne künk Krisz tus is
meg til tott (Mt 6,7). Ő ugyan is nem
tilt ja meg azt, hogy hossza san, gyak -
ran vagy nagy buz gó ság gal imád koz -
zunk, de azt igen is meg tilt ja, hogy ab -
ban bi za kod junk, mi sze rint mi ki csi -
kar ha tunk va la mit Is ten től, bő be szé -
dű ség gel töm ve te le az Ő fü le it,
mint ha em be ri mó don kel le ne Őt va -
la mi re meg nyer nünk.” (Inst III 20,29) 

A „Hol imád koz zunk?” kér dé sé re
iga zá ból az Ige alap ján ez Kál vin vá -
la sza: mi vel az imád ság cél ja az Is ten -
hez emel ke dés akár há la adás ban,
akár se gély ké rés ben, ezért an nak
iga zi he lye a szív ben-lé lek ben van.
Mennyei Mes te rünk is azt pa ran -
csol ta meg ne künk, hogy bel ső szo -
bánk ban be szél ges sünk őve le (Mt
6,6). Ez zel Jé zus nem ar ra utalt –
foly tat ja ér ve lé sét Kál vin –, hogy más
he lyen ne le het ne imád koz ni (temp -
lom ban, nyil vá nos he lye ken), „ha -
nem azt mu tat ta meg, hogy az imád -
ság va la mi rej tett do log, amely leg -
in kább a szív ben la ko zik, más rész -
ről pe dig a szív nek min den za va ró
gond tól tá vol  lé vő nyu gal mát kö ve -
te li meg” (Inst III 20,29). 

Azért, hogy az egy ház kö zös imái
ne hogy meg ve tés tár gya i vá le gye -
nek, Is ten „haj dan ta ki vá ló mon dá -
sok kal éke sí tet te fel, kü lö nös kép pen
ami kor a temp lo mot az imád ság há -
zá nak ne vez te. Ez zel ugyan is azt is ki -
je len tet te Is ten, hogy az imád ság az
Ő tisz te le té nek leg főbb ré sze, és hogy
a temp lom zász ló gya nánt ál lít ta tott
fel azért, hogy a hí vek ab ban köz aka -
rat tal gya ko rol ják ma gu kat az imád -
ság ban” (Inst III 20,29).

Lát hat juk te hát, hogy Kál vin nak
mind az egyé ni, mind a nyil vá nos,
köz aka rat tal gya ko rolt imá ra vo nat -
ko zó gon do la tai öt száz év után is
szer fe lett ak tu á li sak, mit sem ve szí -
tet tek ér vé nyük ből, mert az Igé re,
nem pe dig em be ri vé le ke dés re tá -
masz kod nak.

Mi kor, mit?
Nem min dig egy for mák a kö rül mé -
nyek, ame lyek imá ra kész tet nek vagy
akár kény sze rít het nek min ket.

Ho gyan is fo gal maz Kál vin? „Ha va -
la ki azt hoz ná fel, hogy nem min dig
egy for ma szük ség kény sze rít min ket
az imád ko zás ra, ezt én is el is me rem.
S ép pen ezt a kü lönb sé get na gyon szé -
pen ad ja elő Ja kab, mi dőn így szól:
»Szen ved-e va la ki köz te tek? Imád koz -
zék! Örö me van va la ki nek? Ének lés -
sel di csér je Is tent!« Te hát ma ga az ál -
ta lá nos em be ri ér zés hoz za ma gá val,
hogy Is ten, mi vel túl sá go san is res tek

va gyunk, amint a do log kí ván ja, erő -
seb ben in dít son min ket a buz gó imád -
ság ra… Mi nél job ban szo ron gat nak
min ket a ba jok, a csa pá sok, a fé lel mek
és a kí sér té sek más fé le ne mei, an nál
sza ba dabb utunk nyí lik az Is ten hez,
mint ha csak Ő ma ga hív na min ket
ma gá hoz.” (Inst III 20,7)

De mi van azok kal, akik nem tud -
nak imád koz ni? Is ten gond vi se lé se
azt je len ti, hogy ő nyit va tart ja sze -
mét, s fel hoz za nap ját jók ra és go no -
szok ra egy aránt. „Éb ren van nak te -
hát Is ten nek sze mei, hogy a va kok -
nak az ő szük sé gük ben se gít sé gük re
jöj jön! Vi szont Ő hal la ni akar ja só haj -
tá sa in kat, hogy irán tunk va ló sze re -
te tét még job ban be bi zo nyít sa. Igaz
mind a ket tő, hogy nem szunnyad és
nem al szik az Iz ra el őri ző je (Zsolt
121,4).” (Inst III 20,3)

Kál vin fel hív ja an nak dön tő fon -
tos sá gá ra is a fi gyel met, hogy az aj -
kak imá ja és az élet imá ja össz hang -
ba kell hogy ke rül jön ben nünk! A
Zsolt 148-ról 1554. szep tem ber 30-
án tar tott ige hir de té sé ben így fo gal -
ma zott: „Ami kor aj kun kat az Ő di -
csé re té re nyit juk, ak kor egész éle -
tünk nek kell vá laszt ad nia, s éle -
tünk nek az aj kak imá dá sá val kell
egye sül nie!”

Kál vin teo ló gi á já nak és éle té nek
ku ta tó ja, Eber hard Busch a re for má -
tor gon do la tai nyo mán így fo gal -
maz köny vé ben: „Nem csak »po tya«
ke gye lem van, ha nem »po tya« imád -
ság is. Ez az, ami kor va la ki sa ját fe -
le lős sé gét az imá ban át há rít ja Is -
ten re. Is ten től vár ja el azt, ami po gány
én jé nek tet szé sé re van. Más részt ott
van az a szél ső ség is, hogy va la ki
mun ka má ni á san dol go zik, s nem
imád ko zik.” (E. Busch: Re for mi ert –
Pro fil ei ner Kon fes si on, 121) 

Mind két szél ső sé get, te hát a fe le -
lős ség át há rí tá sát Is ten re meg az
imát nél kü lö ző mun ka őrü le tet is ke -
rül ni kell. A kö zép ko ri, de a re for má -
ció ál tal át vett jel mon dat eb ben is a
jó zan utat mu tat ja: „Oran do et la bo -
ran do” – „Imád koz va és dol goz va” s
nem for dít va vagy egyi ket ki ik tat va
tölt sük be föl di kül de té sün ket. 

Az észak-sváj ci re for má tus egy há -
zak 2005-ben kam pányt foly tat tak
Kál vin szel le mé ben a nyil vá nos ság -
ban. Sok fé le mó don pub li kált gon do -
la ta i kat ez zel a szlo gen nel tár ták a
nyil vá nos ság elé: „Hall gat ni ezüst –
imád koz ni arany”. Igen, ezt az arany -
nál is ér té ke sebb szem lé le tet, ma ga -
tar tás mó dot, egy há zi és hí vő ki ál lást
hagy ta ránk Kál vin. Nem té rünk ki a
vi lág gond jai elől, nem for dí tunk
há tat ne ki, ha nem Is ten szí ne előtt
ke res sük imá ban, ige meg ér tés ben,
ige meg élés ben, szó ban és tett ben
fe le lős sé günk konk rét for má it.

Egy ima pél da
Ez 1,24-hez csat la koz va Kál vin így fo -
gal maz za meg imá ját: „Min den ha tó
Is ten! Messze va gyunk Tő led za rán -
dok utun kon. Ezért azt sze ret néd,
hogy mi minden nek el le né re Igéd
ta ní tá sát kö vet ve a he lyes utat vá -
lasszuk, s azon ma rad junk, hogy az -
tán vé gül er ről le nem tér ve el jus sunk
Te hoz zád. Ké rünk ar ra, hogy hit ál tal
lát tasd meg ve lünk, ami rejt ve még,
hogy egye dül Raj tad csüng ve s egye -
dül a Te elő re lá tá sod ra ha gyat koz va
szi lár dan higgyük, hogy gon dos kodsz
éle tünk ről és üd vös sé günk ről, ami nek
kö vet kez té ben mi va ló ban biz ton -
ság ban érez zük ma gun kat. Mert még
ha a leg ádá zabb vi har is tör ránk, mi
ak kor is tel jes nyu ga lom ban ma ra -
dunk, míg vé gül az örök és lel ki nyu -
ga lom hoz el ju tunk, amit a mennyek -
ben már el ké szí tet tél szá munk ra a mi
Urunk, Krisz tus ál tal. Ámen.” 

g Dr. Bé ke fy La jos

b A Kár pát-me den cei református
egy há zak egye sü lé sé nek öt év vel
ez előtt megszü le tett gon do la ta
má ra va ló ság gá érett. Az egy sé -
ges Ma gyar Re for má tus Egy ház
al kot má nyá nak má jus 22-ei,
deb re ce ni alá írá sá ról a köz szol -
gá la ti te le ví zió több mű so ra is
tu dó sít. 

Az öt év vel ez előtt meg tar tott nép -
sza va zás után a tör té nel mi egy há zak,
ezen be lül a re for má tus egy ház kü -
lö nö sen fon tos fel ada tuk nak te kin -
tet ték az or szág ha tá rok kal el vá lasz -
tott ma gyar ság szel le mi egye sí té -
sét. E mun ka ered mé nye, hogy az er -
dé lyi, kár pát al jai, fel vi dé ki, dél vi dé -
ki és az anya or szá gi re for má tu sok ve -
ze tői 2009. má jus 22-én Deb re cen -
ben al kot má nyo zó zsi nat ra ül nek
össze, és kéz je gyük kel lát ják el az
egy sé ges Ma gyar Re for má tus Egy ház
al kot má nyát.

„2005-ben ki mond tuk, hogy aki a
ma gyar re for má tus egy ház hoz tar to -
zó nak vall ja ma gát, él jen bár hol a vi -
lág ban, és le gyen ma gyar vagy más
anya nyel vű, az tag ja a kö zös sé günk -
nek” – mél tat ja az ese ményt Bölcs kei
Gusz táv, a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö -
ke, majd hoz zá te szi: „Az egye sü lés
gon do la ta fel ve tet te a kér dést: mi len -

ne, ha kö zös al kot má nyunk len ne,
ame lyet min den egy ház be il lesz te ne
sa ját jog rend jé be? Úgy, aho gyan a

tag ál la mok is át ve szik az Eu ró pai
Unió jog rend jét.”

Az ün ne pé lyes ak tust több évig
tar tó szak mai mun ka előz te meg. A

Ge ne rá lis Kon vent mun ka cso port jai
egy ház jo gi, li tur gi ai, dog ma ti kai kér -
dé sek ben fo gal maz tak meg egy sé ges

ál lás pon tot.
Az egy sé ge sí tés nem je lent

uni for mi zá lást, a ha tá ron túl
élő re for má tu sok to vább ra is
meg őr zik tör té nel mi ha gyo -
má nya i kat, sa já tos sá ga i kon ala -
pu ló hit éle ti au to nó mi á ju kat. A
fel vi dé ki re for má tu sok – te kin -
tet tel az ál lam tól va ló anya gi
füg gé sük re és nagy szá mú szlo -
vák anya nyel vű hí vük re – meg -
fi gye lő ként vesz nek részt a ta -
nács ko zá son és a ce re mó ni án.

Má jus 22. egy ben a há la -
adás ün ne pe, Deb re cen be
több tíz ezer ven dé get vár nak.
A Kár pát-me den ce re for má -
tus temp lo ma i ban egy szer re

kon dul nak meg a ha ran gok, a cí vis -
vá ros köz pont ján át ha la dó me net pe -
dig az össze tar to zást szim bo li zál ja.

g Cs. Z.

Tör té nel mi lépés előtt
a ma gyar re for má tus ság

b Már kus Mi hály nyu gal ma zott
püs pök kel, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház Kál vin-bi zott -
sá gá nak el nö ké vel a Kál vin-év
ün ne pé lyes deb re ce ni meg nyi tó -
ja előtt be szél get tünk.

– Kál vin vég aka ra tá val mennyi -
re egyez tet he tő össze, hogy ün ne pel -
jük őt?

– A kál vi ni alap el vek ből ugyan jól
ki raj zo ló dik, hogy egye dül Is te né a
di cső ség, de Is ten vá lasz tott szol gá -
it is meg be csü lés és tisz te let il le ti.

– A ka to li ku sok is így hi vat koz nak
a szen tek re, és pél da ké pül ál lít ják őket
a hí vők nek. Kál vin is le het pél da a re -
for má tu sok szá má ra?

– Kál vin csa lá di éle te saj nos nem
úgy ala kult, hogy az nem ze dé kek
szá má ra pél dá vá vál ha tott vol na.
Ami az evan gé li ku sok nál Lu ther
Már ton csa lá di éle te, az ná lunk Bul -
lin ger Hen rik zü ri chi lel kész és csa -
lád ja pél dá ja a sok gyer mek kel, a mel -
let tük foly ta tott lel ké szi szol gá lat tal
és a lel kész gye re kek gyü le ke zet be
il lesz ke dé sé vel. Kál vin ra jel lem ző az
ön fel ál do zás, a hű ség, az éle ten át tar -
tó szí vós mun ka, az Is ten di cső sé gé -
ért min den re ké pes sze mé lyi ség – ez
vi szont fel tét le nül kö vet he tő pél da.

– Mennyi re kál vi nis ták a ma gyar
re for má tu sok?

– A 16. szá zad teo ló gi ai fej lő dé se
so rán a ma gyar re for má to rok szá mos
té nye zőt vet tek át más re for má to rok -
tól is. Év ti ze de ken, év szá za do kon át
ki mu tat ha tó volt Zwing li, Bull in ger,
de Lu ther és Me lancht hon ha tá sa is. 

Ele ink is mer ték Kál vin élet mű -
vét, de egy sa já tos ma gyar re for má -
tus rend szert gyúr tak össze, ami
nem volt ki zá ró la go san kál vi nis ta, és

ami ben meg ta lál juk a kü lön bö ző
teo ló gi ai irány za tok kö zöt ti szá la kat.
A 19–20. szá zad for du ló ján volt egy
nagy, úgy ne ve zett tör té nel mi kál vi -
nis ta éb re dés, ami Hol lan di á ból in -
dult, Svájc ban is ki sebb hul lá mo kat
ve tett, és min ket, ma gyar re for má tu -
so kat is át járt, de nem lett be lő le a tel -

jes egy há zat meg ha tá ro zó rend szer.
Mind azon ál tal ná lunk is meg van a
szi go rú kál vi ni ke gyes ség ága, de a
kü lön bö ző teo ló gi ai és ke gyes sé gi
irány za tok min dig köl csö nö sen tisz -
te let ben tar tot ták egy mást egy há -
zunk ban.

Az tán van nak Kál vint vi ta tó ál lás -
pon tok is, sőt az előbb em lí tett éb re -
dést erős an ti kál vi nis ta hul lám előz -
te meg. Kál vin szán dé ka sem az volt,
hogy az ő sze mé lyes teo ló gi ai ál lás -
pont ját te gyük ki zá ró la gos sá. És mi
sem mond hat juk azt, hogy ve le be fe -
je ző dött vol na a teo ló gia. Eb ben az ér -
te lem ben so ha nem vol tunk kál vi nis -
ták, és va ló szí nű leg nem is le szünk.

– Kik kép vi se lik egy há zunk ban a
szi go rú kál vi ni ke gyes sé get?

– Ne ve sí te ni na gyon ne héz len ne.
Cik kek ben, ta nul má nyok ban le het ol -
vas ni na gyon szi go rú kál vi ni ál lás -
pon to kat.

– Em lí tet te, hogy lu the ri vo ná sok
is meg fi gyel he tők az egy há zunk ban.
Tud na er re pél dát mon da ni?

– A re for má ció el ső száz évé ben
nem mű kö dött pres bi té ri um Ma -
gyar or szá gon, mert az egy ház al kot -
mány te kin te té ben nem a pres bi te -
ri, ha nem a kon zisz to ri á lis rend szer,
a wit ten ber gi pél da volt az erő sebb.
Volt ugyan egy ve ze tő kö zös ség, de
en nek zö mé ben lel ké szek vol tak a
tag jai. Kál vin ide jé ben Genf egy vá -
ros ál lam, gya kor la ti lag egy gyü le -
ke zet volt. Ez zel szem ben a lu the ri
egy ház al kot mány tar to má nyi egy -
ház zal szá molt, ahol azon nal föl kel -
lett épí te ni a bel ső egy há zi szer ve ze -
tet, és ezt a lel ké szek re le he tett épí -
te ni. A ma gyar re for má to rok ezt a
pél dát hoz ták át, és csak ez után fej -
lő dött ki fo ko za to san a pres bi te ri
rend szer.

– Kál vin mely gon do la tai le het nek
meg szív le len dők a ma em be re szá -
má ra?

– A kál vi ni alap el vek a mai vi szo -
nyok közt is jól al kal maz ha tók. En -
nek oka, hogy a re for má tor ma gá ba
gyűj töt te az óko ri és a kö zép ko ri teo -
ló gia leg ja vát, és ezt egy sé ges rend -
szer ré gyúr ta. Te hát ha hoz zá nyú -
lunk vissza, nem rossz he lyen ke res -
gé lünk. A ke resz tyén val lás rend -
sze re cí mű mű te le van ma is meg -
szív lel he tő teo ló gi ai, tár sa da lom po -
li ti kai alap el vek kel, me lye ket kre a tív
mó don nyu god tan le het a mai vi szo -
nya ink kö zött is al kal maz ni.

g Kiss Sán dor
(Forrás: Reformátusok Lapja)

A kál vi ni alap el vek ma is al kal maz  ha tók

A Ma gyar Te le ví zió ki emelt fi gyel met for dít az egy sé ges Ma gyar Re for -
má tus Egy ház al kot má nyá nak ün ne pé lyes alá írá sát öve ző ün nep ség re.
Má jus 22-én az Ab lak élő adás ban tu dó sít Deb re cen ből (16.00, m1), es -
te Re for má tus egy ség cím mel egy órás össze ál lí tás fog lal ko zik a nap leg -
fon to sabb ese mé nye i vel (19.30, m2). Az es ti Hír adó és a hét fő reg gel je -
lent ke ző Kár pát exp ressz szin tén be szá mol az ün nep ség ről (má jus 25.,
5.23, m1, m2; is mét lés 11.05, m2). A pün kösd va sár na pi Re for má tus ma -
ga zin fő té má ja szin tén a je les nap hoz kö tő dik.

f Folytatás a 9. oldalról

Imád kozni arany
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Ál dott le gyen Is ten, mert nem uta sí -
tot ta el imád sá go mat, sze re te tét nem
von ta meg tő lem. (Zsolt 66,20)

Hús vét ün ne pe után az 5. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi kér nek:
Ro gate! „Szün te le nül imád koz za -
tok!” (1Thessz 5,17) Én „ki ál tok a ma gas sá gos Is ten hez, ő mel lém áll min -
den kor” (GyLK 712). Is ten Krisz tu sért meg hall gat: imád koz za tok! „Min den
jó ado mány és tö ké le tes aján dék fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól száll alá…”
(Jak 1,17; LK) Jé zus Urunk az imád ság meg hall ga tá sát ígé ri: „…amit csak kér -
tek az Atyá tól az én ne vem ben, meg ad ja nek tek. (…) kér je tek, és meg kap já -
tok, hogy örö mö tök tel jes le gyen.” (Jn 16,23–24) Pál pe dig ezt ké ri: „…tart -
sa tok kö nyör gé se ket, imád sá go kat, ese de zé se ket és há la adá so kat min den em -
be rért”, mert Is ten „azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus son
az igaz ság meg is me ré sé re” (1Tim 2,1.4). Lu ther úgy vé li, hogy „nyo mo rú sá -
gos do log a Krisz tu son kí vül len ni; s mert az imád ság egyes-egye dül a hit
mű ve, ezért imád koz ni csak a ke resz tyén em ber tud, Jé zus ne vé ben. Ezért
az tán bi zo nyos is ab ban, hogy imád sá ga Is ten tet szé sé re van.” Sa la mon e ké -
ré se tet szett az Úr nak: „Adj azért szol gád nak en ge del mes szí vet, hogy tud -
ja kor má nyoz ni né pe det”, s így tel je sí tet te: „…olyan bölcs és ér tel mes szí vet
adok ne ked, hogy hoz zád fog ha tó nem volt előt ted, és nem tá mad utá nad
sem.” (1Kir 3,9.12) Mó zes kül ső tá ma dók el le ni győ ze le mért kö nyör gött áll -
va, föl emelt, üres ke zek kel; de ke zei el fá rad tak. „Ezért fog tak egy kö vet, és
ő rá ült. Áron és Húr pe dig tar tot ta a ke zét, úgy hogy két ke ze föl emel ve ma -
radt nap le men tig. Így győz te le Jó zsué Amá lé kot és an nak ha dát.” (2Móz 17,12–
13) Mi is kér het jük Jé zus tól: „Uram, ta níts min ket imád koz ni…” (lásd Lk 11,1–
4) Menny be me ne tel ün ne pén az Úr ra né ző gyü le ke zet nek ígé ri Jé zus: „…ha
fel emel te tem a föld ről, ma gam hoz von zok min de ne ket.” (Jn 12,32) El ső köny -
vét Lu kács így zár ja: Jé zus „fel emel te a ke zét, és meg ál dot ta őket; el tá vo lo -
dott tő lük, és fel vi te tett a menny be. Ek kor le bo rul va imád ták őt…” (Lk 24,50–
52) S a má so dik ban foly tat ja: „…és fel hő ta kar ta el őt a sze mük elől.” Rö vid
üze ne tet kap tak: „Ez a Jé zus (…) úgy jön el, aho gyan lát tá tok őt fel men ni a
menny be.” (Ap Csel 1,9.11) „Is ten ural ko dik a né pe ken, ott ül Is ten szent sé -
gé nek tró nu sán.” (GyLK 708,6) Jé zus, az Is ten jobb já ra ült: köz ben jár egy -
há zá ért. De ő nem csak a zsi dók Ki rá lya; ezt elő re meg mond ta Pi lá tus nak:
„Az én or szá gom nem e vi lág ból va ló.” „Én azért jöt tem a vi lág ba, hogy bi -
zony sá got te gyek az igaz ság ról: min den ki, aki az igaz ság ból va ló, hall gat az
én sza vam ra.” (Jn 18,36.37) De mi tud juk-e, ki is az út, az igaz ság és az élet?
Hin nünk is kell ben ne, és sze ret nünk őt! „A ke gye lem le gyen mind azok kal,
akik el nem mú ló sze re tet tel sze re tik a mi Urun kat, Jé zus Krisz tust.” Ál dá -
sa előtt Pál, pün kösd böjt jé ben, ezt is ké ri: „Min den imád sá go tok ban és kö -
nyör gé se tek ben imád koz za tok min den kor a Lé lek ál tal.” (Ef 6,24.18) Ma is:
„Imád koz za tok…” „Ke res se tek…” „Zör ges se tek…” (EÉ 88,1–3) 

g Ga rai And rás 

HE TI ÚT RA VA LÓ

Az Úr Jé zus menny be me ne te lé nek
ün ne pe nem azért szo rult pe ri fé ri á -
ra, mert ha zánk ban – szá mom ra
ért he tet le nül – még min dig mun ka -
nap. Akár csak a víz ke reszt, mely a
dik ta tú ra ál tal nem érin tett eu ró pai
or szá gok ban szin tén mun ka szü ne tes
ün nep. Mél tán, mert a ka rá csonnyal,
hús vét tal és pün kösd del együtt az
egy há zi esz ten dő öt fő ün ne pe kö zé
tar toz nak. Menny be me ne tel és víz -
ke reszt ün ne pé nek fé nye azon ban ott
is meg ko pott, ahol a nap tá rak pi ros
be tű vel jegy zik.

Nem  csak sor sát te kint ve van ha -
son ló ság e két ün nep kö zött. Mind -
ket tő Krisz tus meg di cső ü lé sé ről szól.
Víz ke reszt kor az Atya mennyei szó -
za tá nak hang ja hal lat szik, mellyel a
Jor dán vi zé ben meg ke resz tel ke dett
Fi á ról tesz ta nú sá got, már itt a föl dön
meg di cső ít ve őt. A hús vét utá ni
negy ve ne dik nap ra eső menny be me -
ne tel ün ne pén pe dig a mennyei di -
cső ség fé nyes fel hő je rej ti el a fel tá -
madt Krisz tust ta nít vá nyai sze me
elől. A meg di cső ü lés té má ja az, ami
a ra ci o na liz mus sal fer tő zött 21. szá -
za di ke resz tény ség szá má ra ezt a
két ün ne pet ne he zen ér tel mez he tő -
vé te szi.

Menny be me ne tel ün ne pén a ne -
héz ség min de nekelőtt az ese mény
nem bib li kus meg kö ze lí té sé ből adó -
dik. Ezt már Lu ther is fel is mer te.
Ami kor el len fe lei ar ra hi vat koz va
vi tat ták Krisz tus tes té nek je len lé tét
az úr va cso rá ban, hogy Krisz tus tes -
te meg di cső ü lé se óta a menny ben
van, Is ten jobb ján, így vá la szol ér ve -
lé sük re: „Ha már most meg kér dez zük
tő lük, hogy mit ne vez nek ők az Is ten
jobb já nak, (…) olyan fer dí té sek kel
fog nak elő áll ni, mint aho gyan a gyer -
me kek nek szo kás me sél ni egy kép ze -
let be li menny ről, mely ben egy ara -
nyos tró nus áll, me lyen a Krisz tus fő -
pa pi fö veg gel és ko ro ná val a fe jén az
Is ten nek jobb ján ül, mi ként a fes tők
fes tik… Kér dez zük tő lük: hol az a
szent írá si hely, mely az Is ten jobb ját
egy hely re szo rít ja? (…) Az Írás ar ra
ta nít, hogy Is te nek jobb ja nem egy
meg ha tá ro zott hely, …ha nem hogy
az az Is ten nek min den ha tó ha tal -
ma… Fel fog ha tat lan és kor lát nél kü -
li, min de nen kí vül és fölül áll, ami van
és le het sé ges. Más részt meg kell,
hogy min de nütt le gyen, lé nye gi leg és

je len le vő en, még az utol só fa le vél ben
is. (…) Mert az Is ten az, aki min de -
ne ket te remt… De hogy meg te remt -
hes sen és fenn tart has son va la mit,
kell, hogy ott je len le gyen, és te remt -
mé nyét úgy ben ső leg, mint kül ső leg
meg te remt se és fenn tart sa. (…) Úgy -
hogy sem mi sem le het in kább je len -
va ló min den te remt mény ben, mint
az Is ten ma ga az ő ha tal má val. (…)
Mi ként Szent Hi lá ri usz is mond ja, Is -
ten lé nye gi leg je len van min de nütt,
min den te remt mény ben és min den
te remt mény ál tal, min den egyes ré -
szük ben és tar tóz ko dá si he lyü kön,
hogy te hát a vi lág te le van az Is ten -
nel, és az Is ten egé szen be töl ti, de
nin csen ál ta la kor lá toz va vagy ha tá -
rol va, mert ő egy ide jű leg min den te -
remt mé nyen kí vül és fölül is van. (…)
Ha meg ta lál ta an nak mód ját, hogy az
ő sa ját is te ni lé nye tel jes ség gel min -
den te remt mény ben és min den
egyes ben je len le het, iga zab ban, ben -
ső sé ge seb ben, tel je seb ben, mint ami -
lyen a te remt mény ön ma gá ban, és
még is egyik ál tal sin csen kor lá toz va,
úgy hogy ő min den dol got kö rül vesz
ugyan és be tölt, de őt egyik sem ké -
pes kö rül ven ni és be töl te ni és ben -
ne len ni: ne tud ná an nak mód ját is,
hogy tes te tel jes ség gel sok he lyütt le -
hes sen, és még sem le gyen azok kal
azo nos, amik ben je len van? Nyo mo -
rul tak va gyunk mi, em be rek, mert Is -
tent és az ő mű kö dé sét vé le ke dé sünk
alap ján ítél jük meg, azt gon dol ván,
hogy va la mi sza bó val vagy nap szá -
mos sal van dol gunk. (…) És ha bár
min den te remt mény ről mond ha -
tom, hogy az Is ten la ko zik ben ne, de
azt már nem mond ha tom: ez az Is -
ten ma ga. A Krisz tus ról azon ban
nem csak azt mond ja a hit, hogy az Is -
ten ben ne la ko zik, ha nem azt, hogy
(…) ben ne az Is ten és az em ber egy
sze mély, és ez az Is ten nagy mű ve és
cso dá ja, ami min den em be ri ér tel met
csúffá tesz, és ami hez a hit nek ra gasz -
kod nia kell. (…) Hogy Krisz tus az Is -
ten jobb ján ül, nem je lent mást,
mint hogy ő em ber vol tá ban is min -
de nek fe lett áll, és min de nek alá
van nak ne ki ren del ve, és ural ko dik fe -
let tük. (…) Hogy Úr le gyen és ural -
kod jék, ter mé sze te sen kell, hogy
előbb lé nye gi leg is je len le gyen az Is -
ten jobb ja ál tal, mely min de nütt je -
len van. (…) Még is meg fog ha tat lan

ő, és nem fo god meg ta pin ta ni, (…) ha
meg nem ígé ri, és igé jé vel oda nem
ren del egy bi zo nyos asz tal hoz, és igé -
jé vel ma ga nem ér tel me zi a ke nye ret:
…ez az én tes tem. (…) Mi tud juk,
hogy ez az Úr va cso rá ja…, mert az Úr
nem csak sze rez te, ha nem ma ga ké -
szí ti is, és ő ma ga tart ja is meg: ő ma -
ga a sza kács, a pin cér, az étel és az ital.
… [Ez a szent ség] az ő szol gá la tá ra és
di cső í té sé re sze rez te tett. De mi vel
szol gá lunk ne ki? Az zal (…), ha ra -
gasz ko dunk hoz zá, hogy tes te és vé -
re je len van.”

Bár Krisz tus Is ten jobb ja ál tal
min de nütt je len van, szá munk ra
meg fog ha tó an még is csak az ál ta la
szer zett úr va cso rá ban van je len.
Ami kor Is ten ha tal ma jobb já ra emel -
te, ő ma ga di cső í tet te meg ez zel. Mi
az zal di cső ít het jük, ha az úr va cso rá -
ban hit tel vall juk je len lé tét – ez a
sum má ja Lu ther ér ve lé sé nek.

„Krisz tus ezen igéi: »ez az én tes -
tem«, »ez az én vé rem«, még erő sen
áll nak” cí mű köny vé ben – mely ből
a fen ti idé zet szár ma zik – Lu ther bí -
rál ja azo kat, akik til ta koz nak „az Úr
va cso rá ja” el ne ve zés el len, és a szent -
sé get „a ke resz té nyek va cso rá ja ként”
ün nep lik, mint ha az a hí vők egy más -
sal va ló kö zös sé gé nek meg ta pasz ta -
lá sá ra ren del te tett vol na. Ez a ra ci o -
na liz mus je gye it ma gán vi se lő fel fo -
gás nap ja ink ban is „kor sze rű nek”
szá mít. 

De ha még a „ma ra di ság” bé lye gét
is vál lal va úgy tér de lünk az úr va cso -
rai ol tár elé, hogy hi tünk kel a tes té -
ben és vé ré ben va ló sá go san je len
lé vő Krisz tust di cső ít jük, ak kor nem -
csak a ve le va ló ta lál ko zás és ben ső -
sé ges kö zös ség örö mé ben lesz ré -
szünk, ha nem ta pasz tal ni fog juk
Ézsa i ás pró fé ci á já nak iga zát is: „Akik
az Úr ban bíz nak, ere jük meg újul,
szárny ra kel nek, mint a sa sok, fut nak,
és nem lan kad nak meg, jár nak, és
nem fá rad nak el.”

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Urunk, kö szön jük,
hogy igéd ben meg szó lí tasz, és szent -
sé ge id ben vég te le nül kö zel jössz hoz -
zánk. Add, hogy hit ben va ló di bi zony -
sá got nyer jünk ar ról, hogy te ve lünk
vagy min den na pon, a vi lág vé ge ze -
té ig. Ámen.
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Hol a menny?
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Ez zel a cím mel je lent meg vá lo ga tás
Ma do csai Mik lós nyu gal ma zott lel -
kész tol lá ból az el ső ti zen öt év szá zad
ke resz tény imád sá ga i ból.

Nem az egy ház li tur gi kus köny ve -
i ben ta lál ha tó imád sá gok ból ál lí tott
össze gyűj te ményt, ha nem is mert
vagy alig is mert ke resz tény sze mé lyi -
sé gek imád sá gai kö zül hoz egyet-
egyet mint egy mu ta tó ba, je lez ve,

hogy a kö zös sé gi-li tur gi kus rend be
fog lalt és az úgy ne ve zett sze mé lyes
imád ság so ha sem ál lít ha tó szem be
egy más sal. Sok kal in kább fel té te le zi
az egyik a má si kat.

Az imád ko zók élet raj zi ada tai,

gaz dag tör té ne ti, egy ház tör té ne ti és
teo ló gi ai hát tér is mer te té sek, il luszt -
rá ci ók, a jel zett idő ha tá ron már át -
lé pő, imád ság ra buz dí tó sza vak,
imád sá gos vers idé ze tek kí sé rik az
imád sá go kat.

A vá lo ga tás pél da ar ra, ho gyan le -
het az el vi leg ma gun ké nak val lott el -
ső ti zen öt szá zad ke resz tény sé gét
gya kor la ti lag is a ma gu ké nak te kin -
te ni és ke resz tény ele ink imád sá ga -
it a ma gunk lel ki sé ge kész te tő i ként és
tá mo ga tó i ként fo gad ni.

Az Imád ság mo za i kok I. cím foly -
ta tást ígér.

g Fe hér Ká roly

Madocsai Miklós: Imádságmozaik
I. Fébé Kht., 2008. A könyv a Luther
Kiadó köny ves bolt jában (1085 Bu da -
pest, Üllői út 24.) és a Huszár Gál
papír- és könyves bolt ban (1054 Bu -
da pest, Deák tér 4.) is kapható. Ára
1325 Ft.

Imád ság mo za i k I.

Is ten hez for dul ni olyan, mint ami kor
va la ki a ba rát já val be szél get – ezt ál -
la pí tot ta meg Uffe Sch jodt dán ku ta -
tó, az Aarhu si Egye tem ta ná ra.

A New Sci en tist cí mű tu do má nyos
szakfo lyó irat ban meg je lent ta nul -
mány sze rint egy imád ság ban nin -
csen sem mi misz ti kus. Az agy szá má -
ra az Is ten nel va ló kom mu ni ká ció
olyan, mint ha az em ber egy hús-vér
jó ba rát hoz szól na. 

A ku ta tók ugyan is hí vő ke resz té nyek
agyát vizs gál ták meg olyan pil la nat ban,
ami kor azok ép pen spi ri tu á lis meg -
nyug vást ke res tek Is ten nel
foly ta tott pár be széd ré -
vén. A tu dó sok azt ta lál -
ták, hogy az agy nak
ugyan azok a te rü le tei ak -
ti vi zá lód nak ek kor, mint
egy tel je sen hét köz na pi
be szél ge tés so rán. Vi szont
ez nem ér vé nyes ak kor,
ami kor va la ki a Tél apó hoz
for dul kí ván sá ga i val. Ha
pe dig a hí vő em lé ke zet ből
mond el egy imát, ak kor a
me mó ri á nak csak azok a
zó nái lép nek mű kö dés be,
ame lyek az is mét lést szol -
gál ják.

Sch jodt pro fesszor
húsz hí vőt kért meg elő -
ször ar ra, hogy mond ja el
a Mi atyán kot vagy pe dig
egy gye rek mon dó kát. A
mág ne ses re zo nan cia
mind két eset ben azt mu -
tat ta, hogy agyuk ban az is mét lés hez
kap cso ló dó zó nák ak ti vi zá lód nak.
Az tán az volt a fel adat, hogy be szél -
ges se nek Is ten nel sze mé lyes imá ik ál -
tal, vagy pe dig fo gal maz zák meg ka -

rá cso nyi vá gya i kat a Tél apó nak. Az
el ső eset ben a be szél ge tés zó nái
élén kül tek meg, min de nek előtt a
hom lok le beny azon te rü le tei, ame -
lyek má sok szán dé ka i nak és ér zel me -
i nek meg ér té sé re szol gál nak, úgy,
ahogy egy va ló di be szél ge tő part ner -
rel szem ben min dig tör té nik. Ez
azon ban nem kö vet ke zett be a Tél -
apó hoz in té zett kí ván sá gok so rán.

Sch jodt en nek alap ján meg ál la pí -
tot ta: aki Is ten nel tár sa log, an nak szá -
má ra ez olyan, mint ha egy va lós
sze méllyel be szél get ne, ugyan ak kor

a Tél apó nem vált ki ha son ló ha tást,
mert az em ber tisz tá ban van ez
utób bi szim bo li kus jel le gé vel, és in -
kább tárgy nak, le gen dá nak te kin ti.

d MTI

Is ten a ba rá tom

Is te nem, vá dol en gem tet te im és
sza va im so ka sá ga. Sok bű nöm
nyil ván va ló előt tem. Ó, Uram,
hon nan jö het ne sza ba du lás, ha
nem egye dül jó sá god tól és ke -
gyel med től? Ki ad hat na bo csá na -
tot raj tad kí vül? Kér lek, mentsd
meg a te szol gá dat, és add örök -
ké va ló aján dé ko dat, hogy igaz nak
ta lál tas sam íté le ted ben. Ámen. 

g Hra ba nus Ma u rus
(. század)
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Po li ti ká ról és val lás ról nem be szél ge -
tek, csak na gyon ki vé te les eset ben –
sok szor el dön töt tem már ma gam ban,
el ke rül ve így az os to ba vi tat ko zá so -
kat, me lyek „csak ha szon ta la nok és
hi á ba va lók” (Tit 3,9). Meg ta nul tam:
szól ni csak ak kor ér de mes, „ha az jó
a szük sé ges épí tés re” (Ef 4,29). Leg -
alább is ed dig azt hit tem, hogy meg -
ta nul tam, de a mi nap megint be iga -
zo ló dott, hogy még min dig rosszul
íté lem meg, mi kor adó dik ilyen na -
gyon ki vé te les eset…

Ká vé ház ban ülünk, jó han gu lat ban,
pezs gő pén tek es te van, bo hém szó -
for du lat tal él ve nagy fi úk tár sa log -
nak nagy lá nyok kal, szó val a fáj da lom
nem köz pon ti té ma. Az tán az egyik
ked ves is me rős va la mi kü lö nös tör -
té net be kezd a túl vi lág ról, mi re a
má sik le in ti, mond ván, hogy ő ate is -
ta, nem hisz az ilyen zagy va sá gok ban,
vált sunk.

Saj nos té mát vál ta ni ne héz, ami kor
már is a kö ze pé ben va gyunk, így to -
vább hall gat juk a lé lek ván dor lás ról
szó ló fur csa fej te ge té se ket. Meg kér -
dez nek en gem is, óva to san per sze, is -
mer ve ke resz tény meg győ ző dé se -
met. Er re meg én le gyin tek, hogy nem
a pén tek es ti szó ra ko zás hoz va ló té -
ma ez; fe les le ges vi tat koz ni olyan
dol gok ról, me lyek ről min den ki egyé -
ni leg dönt, s kü lön ben is, szá mom ra
a leg több teo ló gi ai kér dés vi tán fe lül
áll, te hát tény leg vált sunk.

Ek kor az egyik hölgy ki je len ti,
hogy nem is vi tat ko zunk, ha nem
„csak be szél ge tünk”, te hát mond jam
el, mit gon do lok. Azt gon do lom – vá -
la szo lom –, hogy szá mom ra ab szurd
an nak még a fel ve té se is, hogy a
leg több em ber elő ző éle té ben egy
má sik em ber volt, s ko ráb ban el kö -

ve tett bű nei ha tás sal van nak mos ta -
ni hely ze té re. De en nek a tan nak a si -
ke re kor tár sa ink kö ré ben egy ál ta lán
nem meg le pő, mi vel akik té ve lyeg -
nek, azok nak je lek kel le nek, cso dá -
la tos ese mé nyek (vö. Mt 12,39), s
meg nyug ta tóbb hin ni a lé lek ván -
dor lás ban – mely sze rint sok do bá -
sunk van a föl di lét ben –, mint Jé zus -
ban, aki so ha sem mon dott ilyet. Sze -
rin tem egy Is ten, egy élet, egy do bás.
Le he tet len ugyan is, hogy a szán tó ve -
tő a kon kolyt vissza dob ja a föld be,
hogy ki vár ja, hát ha egy szer bú za

lesz be lő le – a kon kolyt össze gyűj tik
és el ége tik, nincs me se.

A hölgy a hal lot ta kon igen meg le -
pő dött, mint ami kor va la ki ér de kes
mu tat ványt lát a cir kusz ban, majd
egy ha nyag ka cér ság gal oda ve tett
mon dat tal in téz te el az egé szet: „Jé -
zus? Csak egy le gen da.”

Ter mé sze te sen nem há bo rod tam
fel ezen a rend kí vül bán tó és ot rom -
ba meg jegy zé sen, azon, hogy ez a pá -
rat la nul szép nő, aki egy élő köl te -
mény, s aki nek a lel két ilyen dí szes
temp lom ba tet te az Is ten, va jon mi -
ért van oly tá vol az Úr tól, aki ilyen

büsz ké vé és bol dog gá tet te, aján -
dék ba, in gyen; s mi ért nincs se -
mennyi ta pin tat tal má sok meg győ -
ző dé se iránt.

„Kér lek ti te ket, test vé re im, tart -
sá tok szem mel azo kat, akik sza ka dá -
so kat és bot rán ko zá so kat okoz nak az -
zal, hogy az el len ke ző jét ta nít ják an -
nak, amit ta nul ta tok.” (Róm 16,17)
Mert ér de kes, hogy a lé lek ván dor lás
hi he tőbb, mint a fel tá ma dás és az
örök élet. Va jon mind azok, akik a ti -
sza vi rág-éle tű ha mis ta ní tók men de -
mon dá it szin te vá lo ga tás nél kül el fo -

gad ják, mi ért van nak ilyen le súj tó vé -
le ménnyel ar ról a Mes ter ről, aki nek
a sza va in egy sze rű en nem fo gott az
idő? Va jon mi ért?

A kér dés, ha job ban be le gon do -
lunk, nem is annyi ra köl tői, mert
tud juk, hogy a meg fe szí tett Krisz tus
a po gá nyok nak bo lond ság, de ma guk -
nak az el hí vot tak nak „az Is ten ere je és
az Is ten böl cses sé ge” (1Kor 1,23–24).

Jól vi gyáz zunk te hát, ami kor Jé zus
tit kos böl cses sé gét szól juk, mert
„csap dá ba esik, aki va la mit meg gon -
do lat la nul oda szen tel” (Péld 20,25; vö.
Mt 7,6).

Kon koly ból nem lesz bú za

Kö rül be lül ti zen nyolc éves le het tem,
ami kor el kezd tem gol foz ni. Volt egy
sza bály, amely ki mond ta: nem játsz -
hatsz csü tör tök dél után, szom ba ton,
va sár nap és ün nep na po kon ad dig,
amíg nagy ko rú nem le szel.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor tól kezd ve eze ken a na -
po kon is játsz ha tok, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor le érett sé gi zem, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor jo go sít ványt ka pok, de
el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor a fő is ko la csa pa tá ban
ko sár lab dáz ha tok és gol foz ha tok, de
el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor le dip lo má zom, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor ve ze tő edző le szek egy kö -
zép is ko lá ban, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor meg há za so dom, de el jött. 

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor gye re ke im lesz nek, de el -
jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor egy bank rész tu laj do no -
sa le szek, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor meg rög zött sze ren cse já -
té kos sá, ha zu do zó vá, csa ló vá és tol -
vaj já vá lok, de el jött. 

Azt hit tem, so ha nem jön el a
nap, amikor bör tön be kell men nem,
de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a nap,
ami kor új ra sza bad le szek, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor új ra a csa lá dom mal
le szek, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor sa ját há zam és au tóm
lesz, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor pap pá szen tel nek, mint
aho gyan szü le im 1953-ban mond -
ták, de el jött.

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor ilyen ra di ká li san pá lyát
mó do sí tok, de el jött.

Ez mind annyi unk ra igaz. Van nak
ese mé nyek, ame lyek ről azt hit tük,
hogy so ha sem kö vet kez nek be, vagy
si ke rek, ame lye ket nem re mél tünk,
vé gül még is el ér tük őket. Né me lyik
ezek kö zül jó, né me lyik ke vés bé.
Nem az a fon tos, hogy az a bi zo nyos
„nagy je len tő sé gű” ese mény be kö -
vet ke zik-e, és ha igen, mi kor, ha nem
az, hogy mi ként re a gá lunk rá, ha
már itt van.

Éle tünk so rán sok fé le hely zet tel
ke rü lünk szem be. A kér dés ez: ho gyan
re a gá lunk ezek re a hely ze tek re – le -
gye nek akár jók, akár rosszak. 

Éb red he tünk olyan nap ra, amely
va la mi cso dá la tos aján dé kot tar to gat
a szá munk ra, és olyan ra is, amely va -
la mi vá rat lan tra gé di át hor doz. Egy
rég óta várt álom vál hat hir te len va -
ló ra, de meg ér het jük azt is, hogy az
álom örök re álom ma rad. Ho gyan re -
a gá lunk? 

Azt hit tem, so ha nem jön el az a
nap, ami kor szem től szem ben áll ha -
tok majd az Al ko tóm mal, az zal szem -
ben, aki meg halt ér tem a ke resz ten,
hogy el tö röl je a bű ne i met… de biz to -
san tu dom, hogy ez a nap is el fog jön -
ni egy szer – és nem csak ne kem,
hanem ne ked is.

g Whit Cris well
(For rás: Mon day Man na)

Azt hit tem, so ha nem jön
el az a nap…

Bár mer re jár junk is az or szág ban, így
má jus–jú ni us tá ján gyak ran lá tunk
ün nep lő be öl tö zött di á ko kat az ut -
cán. Érett sé gi zők. Óha tat la nul sa ját
if jú ko ri em lé ke in ket idé zik fel – le -
gyünk akár öt, tíz vagy ép pen öt ven
év vel túl a nagy meg mé ret te té sen.
„Hogy is volt ak kor…?” 

Igen, pél dá ul ak kor, ami kor még
nem volt in ter net, kö vet ke zés képp
le töl te ni sem le he tett vol na a más -
na pi ma tek érett sé gi-fel adat sort.
Sem mo bil te le fon, amely re egy jó -
aka ró sms-ben meg küld te vol na a
tit kos ada to kat – de azért a vizs ga
előt ti es tén a „mi időnk ben” is hí re
járt az ut cánk ban, hogy más nap
„bi zo nyo san” Ady ra és Kosz to lá -
nyi ra szá mít ha tunk… Per sze, nem
úgy lett, de leg alább né mi leg meg -
nyu god tunk… Nem volt emelt szin -
tű érett sé gi sem – aki to vább ta nul -
ni sze re tett vol na, jól tet te, ha bő -
ven tar ta lé kolt ener gi át az újabb for -
du lók ra is. És per sze se sze ri, se szá -
ma nem volt azok nak a bom ba biz -
tos tip pek nek, ho gyan le het a ta nár
or ra előtt is pus káz ni, mert hát
ugye ki tud ja fej ben tar ta ni négy év
tan anya gát… Érett sé giz ni te hát
min dig is ka land, iz ga lom volt, még
ha azok ban a na pok ban szí ve sen ki
is hagy tuk vol na a nagy ko rú vá ava -
tás, a szá mon ké rés eme klasszi kus
for má ját. 

Mi ért is ju tott ez eszem be? Nem
(csak) nosz tal gi áz ni aka rok. Egy gon -
do lat jár a fe jem ben, ró luk, a ma már
ta lán ki csit iri gyelt érett sé gi zők ről ju -
tott eszem be. A nagy nap előt ti utol -
só ta ní tá si órán vés te szí vünk be osz -
tály fő nö künk: „Ne fél je tek. Higgyé -

tek el, ez lesz éle te tek leg könnyebb
vizs gá ja. En nél csak ne he zeb bek jön -
nek.” Hit tük is, nem is. Pe dig az óta
tu dom, iga za volt… 

Nem egye te mi, fő is ko lai szá mon -
ké ré sek, nyelv vizs gák, mun ka he lyi
fel vé te li in ter júk, szak dol go zat-vé dé -
sek tet tek túl azon a bi zo nyos, ak kor
ha tal mas nak és fé lel me tes nek tű nő
„el sőn”. Ha nem egé szen más, nem
várt, de sze mé lye sen ne künk szó ló,
ma xi má li san meg ol dan dó pró ba té te -
lek. Vizs gák, ame lye ken nem ün -
nep lő ben, át tanult éjszakák után,
pre cí zen ki dol go zott té tel so rok kal a
kéz ben je len tünk meg. Ha nem csak
úgy jöt tek, sok szor vá rat la nul, nem
hagyva időt a fel ké szü lésre, hir te le -
nül vagy ijesz tő en, és nem volt elő -
lük me nek vés. Ki-ki tud ja leg be lül,
szá má ra me lyik volt az iga zi, a leg na -
gyobb, a nagy be tűs meg mé ret te tés. 

Meg kell fe lel ni, fel kell nő ni fel -
ada tok hoz, ép ésszel, em ber ként,
tel jes szív vel-lé lek kel ten ni, amit
kell, ak kor is, ha ne héz, ha ke ser ves,
ha fáj. Mert ar ra te rem tet tünk,
hogy az éle tet, an nak min den ve le -
já ró já val együtt, el ve gyük Is ten ke -
zé ből. 

Vizs gák, em be ri pró ba té te lek,
ahol szá mot kel lett és kell ad nunk
ar ról, kik va gyunk, mit ta nul tunk,
mit hoz tunk ma gunk kal, s mi vé le -
szünk. Per sze: bu ká sok is, „rosszul
ki hú zott té te lek” is vár nak, de erő
is, öröm is, si ker is. Ma már tu dom
ezt, és nem fé lek, mert „vizs gá i mon”
ott van ve lem va la ki: aki Ta ní tóm az
élet ben – az örök Érett sé gik is ko lá -
já ban…

g K. D.

Érett sé gi

Ked ves if jú ol va só! Ta lán ép pen ab -
ban a kor ban vagy, ami kor nap nap
után egy re fon to sab bá vá lik szá -
mod ra, mi ként ítél nek meg má sok,
meg tudsz-e fe lel ni ba rá ta id, is me rő -
se id el vá rá sa i nak. Sze ret het nek-e té -
ged azok, aki ket sze ret nél, hogy sze -
res se nek? 

Jól le het ké tel kedsz is sok szor, hogy
a csa lá dod ban ta lálsz-e meg ér tő szót.
Hi szen mos ta ná ban a ne ked oly fon -
tos sze mé lyek kel kap cso lat ban – édes -
anyád, édes apád, test vé re id – mind
több ször ve szel ész re olyan dol go kat,
me lyek nem a szá mod ra ko ráb ban
meg szo kott meg bíz ha tó sá got tük -
rö zik. Vi sel ke dé sük ben nem lá tod vi -
szont sa ját, ko ráb bi ár tat lan sá go dat
és tisz ta sá go dat. Ez bi zo nyo san za var
és el bi zony ta la nít té ged. 

Tu dod, ked ves if jú ol va só, a vi lág -
ba be le szü le tett ki csiny gyer mek
még Is ten te nye rén él. Eb ből a hely -
zet ből szem lé li a föl di vi lá got, aho vá
ér ke zett. Te ma gad is ilyen vol tál,
mint min den ki, szü le id is, az előt tük
já rók is… Ab ban a kor ban vagy,
ami kor le kell száll nod Is ten te nye -
ré ről, hogy el in dulj, és be tel je sítsd
sor so dat, ami ért meg szü let tél. Ek kor
egy re több em be ri tu laj don sá got ve -
szel ma gad ra és ve szel is ész re má so -
kon. A fur csa ság eb ből adó dik!

Meg kell ta nul nod meg kü lön böz -
tet ni a he lyest a hely te len től, az
egyé nit a kö zös sé gi től és az iga zat a
ha mis tól. E né hány év ben, ami kor oly
so kat ví vódsz, Is ten a kö rü löt ted
élő kön ke resz tül so kat ta nít majd,
meg mu tat ja az em be ri lény sok szí nű -
sé gét, ami lyen te ma gad is vagy. 

De mi előtt er re az uta zás ra el in -
dul nál, kér lek, végy egy tük röt! Ez
na gyon fon tos! Nézz be le! Mit látsz?
So rold fel, írd össze, ha van tü rel med!
Ez a sok min den, amit a tü kör ben
látsz, te ma gad vagy! Még pe dig ép -
pen úgy és pon to san olyan kül ső vel
és bel ső vel, ahogy a te rem tő Is ten
meg al ko tott, az az ami lyen nek a leg -
jobb nak lá tott meg al kot ni té ged!
Meg adott min dent, hogy bol dog le -
hess. Vi szont a vál lad ra he lyez te
an nak a fe le lős sé gét is, hogy en -
gedd ma gad bol dog nak len ni. Ő
ugyan is annyi ra sze ret ben nün ket,
hogy en ged ön ál ló an cse le ked ni,
sőt mi több, el is vár ja, hogy egyé ni
be lá tá sunk kal is el jus sunk az ő igaz -
sá gá hoz. 

Ta nuld meg, hogy mi ként lesz a
föl di bol dog ság, meg elé ge dett ség, az
a cso dá la tos ál la pot, ami kor sa ját
éle ted ben meg ér ted és el fo ga dod
mind azt, ami a ne héz sé ge ket okoz -
za. Ami kor ké pes sé válsz ar ra, hogy
át tudd ad ni ma gad a meg erő sí tő,
fel hőt le nül fel sza ba dult pil la na tok -
nak. Így meg ér ted em ber tár sa dat,
nem le né ző vagy el né ző le szel ve le
szem ben, ha nem tisz te let tu dó és
tü rel mes. 

Igen, ez mind ben ne van a kis tük -
röd ben! A te rem tő Is ten sze re te te el -
rej tett ben ned min den ké pes sé get,
hogy vé gig ván do rol ván a neked ada -
tott éve ken úgy tudj él ni, hogy az a
sa ját gyö nyö rű sé ged re és te rem tő dé -
re le hes sen. Azt hi szem, ne héz le het
el hin ni, hogy a pat ta ná sa id, a nyú lánk
ke zed, lá bad, a sok szor össze vissza
gon do la ta id, a fül len té se id és a ha -

nyag sá god mö gött ön nön tö ké le tes -
sé ged rej te zik. Pe dig így van! Lel ked -
ből jö vő tisz te let tel fo gadd el ma gad
olyan nak, ami lyen nek te rem tet tél,
hogy ez zel mond hass kö szö ne tet
éle te dért! 

Ahogy mú lik az idő, egy re in kább
lát ha tod majd, hogy igen is sze ret nek
azok, akik nek a sze re te té re szük sé ged
van. El le ned re lesz nek azok, akik
ez zel se gí te nek leg in kább. Ami a
leg főbb: te min dig ott vagy ma gad -
nak, és ott lesz a tü kör is, ame lyen ke -
resz tül a jó Is ten üzen csak is ne ked,
hogy meg tart son és él tes sen ön nön
szép sé ged ben. 

Lát ni fo god, ha le tér tél a he lyes
út ról, lel ki is me re ted meg szó lal majd.
So se csi títsd el ezt a han got, fon tos,
hogy min dig meg halld! Ha Is ten nek
tet sző dol go kat cse le ked tél, lát ha tod
azt is, és ben ső det mo soly töl ti el!
Hi á ba, az em ber em be ri nek szü le -
tik, nem pe dig tö ké le tes szu per -
lény nek! Így él ve el fo gad nak ba rá ta -
id, csa lá dod  tagjai, mint aho gyan te
is ké pes le szel őket tá mo gat ni. 

A tü kör üze ne tei mö gött min dig
ott lesz az a vég te len sze re tet, amely
a vi lág ba hí vott té ged mind annyi unk
gyö nyö rű sé gé re!

g Haj nal Gyön gyi

Ki vagy te?
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

g And ris ka Já nos
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1804-ben a Pé csett le te le pe -
dő Nendt vich Ta más gyógy -
sze rész nem ta lált a vá ros ban
élő lu the rá nus kö zös sé get.
Nem ad ta föl, ha nem az anya -
szent egy ház élő kö ve ként cse -
le ke dett, és las san gyü le ke zet
gyü le ke zett…

Ele in te bony há di lel kész
szol gált a pa ti kus há zá ban,
éven te csak né hány szor. Az tán
– het ven egy év vel ké sőbb –
már az élet te len kő ből épült
temp lom is el ké szült. De en -
nél sok kal lé nye ge sebb, hogy
a Pécs re be te le pü lő „élő kö -
vek” ke res ték egy mást, és gyü -
le ke zet té for má lód tak.

A két év szá zad fo lya mán a
pé csi gyü le ke zet lét szá ma akár
meg is fo gyat koz ha tott vol na.
De az újabb és újabb nem ze -
dé kek élő kö vei is be épül tek az
egy ház köz ség be. A rá di ós köz -
ve tí tés nek kö szön he tő en zen -
gett vi lág gá most Can ta te va -
sár nap já nak dél előtt jén a gyü -
le ke ze ti ének: „Hogy ne di -
csér ném az Is tent / Zen ge de -
ző ének kel…”

Meg lett ko rom el le né re –
vagy ta lán ép pen azért – el ér -
zé ke nyül tem. Két száz öt éve
meg ér ke zik Pécs re egy gyógy -
sze rész, kö ve ti az „élő kö vek
egy há za” stra té gi á ját, és most
vi lág gá hang zik temp lo muk -

ból az is ten tisz te let. Pe dig
két száz öt év alatt hány szor
alud ha tott vol na ki hol mi szal -
ma láng. De nem, az élő kö vek
stra té gi á ja be vált.

Is ten nek há la, nem egye di
eset ről van szó, és nem is
csak a rég múlt ban for dult
ilyen elő.

Ric hard Car hart chi ca gói
fi zi kus, pro fes sor eme ri tus
más fél éve köl tö zött át a met -
ro po lis egy má sik elő vá ro sá ba.
Ak ko ri ban kér dez tem tő le,
hogy mit ta lált az új he lyen.
Saj nos sem mit – mond ta. De
rend sze re sen be ült a he lyi
ven dég lő be, ap rán ként meg -
szó lí tot ta az em be re ket, hív ta
őket kö zös el csen de se dés re. És
ko mo lyan hitt ab ban, hogy
lesz gyü le ke zet. És lett.

E mai tör té net is me re té ben
bi zo nyá ra ért he tőbb, hogy mi -
ért könnyez tem a pé csi rá di ós
köz ve tí tés ele jé nek hal la tán.
Hol egy pa ti kus, hol egy fi zi -
kus… és a kö vet ke ző ta lán ép -
pen te le szel, ked ves test vé rem.
Ha mé lyen hi szed, hogy le het -
sé ges. Ha mé lyen hi szed, hogy
nem raj tad mú lik, de még is oly
el szánt ság gal cse lek szel, mint -
ha csak is raj tad múl na.

Ilyen a Krisz tus ban test vé -
ri élő kö vek egy há za.

g Prh le Pé ter

Pé csi élő kö vek

A gyu lai gyü le ke zet pres bi te ri cso port já nak meg hí vá sá ra lá to -
ga tott Ju bi la te va sár nap já ra a ha tár men ti vá ros ba Itt zés Já nos,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke. A vá ros
evan gé li ku sai a temp lom fel újí tá sa után cé lul tűz ték a lel ki épít -
ke zést, en nek je gyé ben éven te több ven dé get is meg hív nak. 

Az idei év el ső ven dé ge volt az el nök-püs pök, aki szom ba -
ti ér ke zé se után elő ször ma gá val a vá ros sal is mer ke dett. A te -
le pü lés la kó i -
nak büsz ke sé -
ge a meg újult,
vi rá gok kal te -
li vá ros köz -
pont. A sé tá -
ló ut ca cso bo -
gói, a tég la vár
és a tö vé ben
ta lál ha tó hon -
véd tisz ti em -
lék hely a vá -
ros ban elő -
ször járt püs -
pö köt is meg -
ra gad ta. 

Va  s á r  n ap
reg gel – egy
órá val az is -
ten t isz  te  let
előtt – a je len lé vő szép szá mú gyü le ke ze tet a fel tá ma dás ról tar -
tott elő adás sal ör ven dez tet te meg Itt zés Já nos. Az ezt kö ve tő rö -
vid ká vé szü net alatt a gyü le ke zet tag ja i val be szél ge tett, majd úr -
va cso rás is ten tisz te le ten hir det te Is ten öröm re biz ta tó igé jét.

g Ja kab Edi na

El nök-püs pök
Gyu lán

A nagy rend sze re zők ko ra a ter mé szet tu -
do má nyok te rén más fél év század dal
előbb kez dő dött, és jó részt már be is fe -
je ző dött er re az idő re – elég sé ges, ha Lin -
né vagy Men gye le jev ne vé re és rend sze -
ré re uta lok. A tár sa da lom tu do má nyok te -
rén a szisz te ma ti ku sok egy nem ze dék kel
ké sőbb lép tek fel – lásd a nyel vé sze ti
szem pont ból má ig meg ke rül he tet len
Grimm fi vé re ket –, és né hány pél dá tól el -
te kint ve az el ső vi lág há bo rú ig ter jedt
tény ke dé sük. A két vi lág há bo rú kö zöt ti
utol só mo hi ká nok kö zé tar to zott „az
egye tem fu ra ura” – Hor ger An tal sze ge -
di nyel vész –, de most nem a szláv jö ve -
vény sza va ink ban ér vé nye sü lő két nyílt
szó ta gos ten den cia a kér dés…

Hols tein az egy ház jo got, il let ve az
egy há za kat osz tot ta ka te gó ri ák ba, po rosz
pre ci zi tás sal. Szá má ra a ren de ző egye nes
két vég pont ja a pres bi te ri és a kon zisz to -

ri á lis szer ve zet volt. Az ak ko ri Né met or -
szág te rü le tén lé vő leg több egy há zat az
utób bi tí pus ba tar to zó nak – az az a fő ál -
lá sú tiszt vi se lők szűk lét szá mú tes tü le te
ál tal irá nyí tott kö zös ség nek – te kin ti,
ke vés egy ház ke rül sze rin te a tisz tán
pres bi te ri cso port ba. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy há zat ide so rol ja, utód egy -
há za i val egye tem ben, de hoz zá te szi: „Ez
a fej lő dé si for ma a sváj ci re for má ció ha -
tá sa ként ala kult így.” (Ma gya rán re for má -
tus ha tás ez, hi szen a kál vi ni egy ház fo ga -
lom és egy ház kép azok, ame lyek ezt a re -
for má ció ko rá ban hom lok tér be ál lí tot ták.) 

Nyil ván va ló, hogy az egy ház szer ve ze -
tek fej lő dé se so ha sem tud ja füg get le ní -

te ni ma gát a kor szel lem től, il let ve a di -
va tos el kép ze lé sek től. Ma gyar or szá gon
a 19. szá zad vé gi (1891–93) egy há zi al kot -
mány – mint az el ső, egész or szág ra ki -
ter je dő ha tá lyos evan gé li kus sza bály -
rend szer – hoz za be a gyü le ke ze ti pres -
bi té ri um in téz mé nyét az ope ra tív ve ze -
tés esz kö ze ként, a nagy lét szá mú és
ezért mér sé kelt se bes sé gű köz gyű lé sek
he lyett, il let ve az azok kö zöt ti idő szak -
ba. Az összes köz igaz ga tá si szint re csak
negy ven év vel ké sőbb, a kö vet ke ző mű -
kö dő zsi nat (1934–37) ve zet te be. Ezt né -
hány év ti ze den ke resz tül – je len tős kül -
ső nyo más ra – ha tal mas pres bi té ri u mi
túl súllyal, for má lis, csak há rom éven te
egy be hí vott, köz gyű lé sek kel él tük meg. 

2006 óta a ke rü le ti szin ten meg szűnt
a köz gyű lés és a pres bi té ri um pár hu za -
mos, va ló ban egy mást is mét lő sze re pe,
egy tes tü let té forrt a ket tő, or szá gos

szin ten pe dig egy -
be ol vadt a zsi nat
és a köz gyű lés, az
új iden ti tás még
ki ala ku ló ban van.
Eb ből a szem pont -
ból te hát má ra sé -
rült a pres bi te ri
rend szer.

Alap ve tő kü -
lönb ség az ere de ti
és a mai kö zép-eu -
ró pai rend ben ott
ra gad ha tó meg,
hogy egy kor a
pres bi té ri  u mok
dön töt tek a ma ga -
sabb egy ház kor -
mány za ti vagy csak
egy ház-ko or di ná -
ci ós köz pon tok
szá má ra át adott,
át en ge dett jo gok -
ról és (anya gi) erő -
for rá sok ról. Ez má -
ra – fi no man fo -
gal maz va is – át bil -
lent, ma a fent ről
le osz tás jel lem ző,
még ha a le he tő sé -
gek vi szony lag szű -
kö sek is. Az anya -
gi ak fe lül ről va ló
le osz tá sa a Hols -
tein-fé le meg kö ze -
lí tés ben a kon zisz -
to ri á lis rend szer el -

vé nek fe lel meg. A re for má ció ko rá ban a
pres bi té ri um nak a dön té sei vég re haj tá sá -
ért vi selt fe le lős sé ge is más volt, mint ma:
elég, ha a min den gon dos ság el le né re fél -
re fu tott lel kész vá lasz tá sok utó rez gé se i nek
ke rü le ti vagy or szá gos szin ten be kö vet -
ke ző kor rek ci ó já ra vagy kár eny hí té sé re
uta lok.

A nagy ma gas sá gú el vi szint ről ér de -
mes ezután föld kö ze li re vál ta ni: a te ó -
ria után a gya kor lat ra te kin te ni. Mit je -
lent ma a gyü le ke zet nek a pres bi té ri um,
mint je lent sze mé lye sen a pres bi te ri
tiszt ség az adott sze mély nek? 

Van nak he lyek, ahol a pres bi té ri um
tény le ge sen ve ze ti a gyü le ke zet ügye it,

eset le ge sen te szi ezt bi zott sá gok ba de le -
gál va a fel ada to kat és jog kö rö ket. Ta lál -
ha tunk pél dát a ko mo lyan vett és meg élt
őr ál lói rend re, amelyben a pres bi te rek
adott te rü let – ut ca vagy te le pü lés rész –
gaz dái. Szá mon tart ják az ott élő ket, jel -
zik a lel kész nek azo kat az ügye ket, ame -
lyek sür gős vagy azon na li lel ki pász to ri el -
lá tá st igé nyel nek. Van, ahol a pres bi té ri -
um ön kor mány zat nak de fi ni ál ja ma gát –
ed dig nem is len ne baj –, de frak ci ók és
cso por tok meg je le né sé vel igen messze ke -
rül a „test vé ri kö zös ség” ré gi el kép ze lé -
sé től. A má sik ka rak te res hi ba a mun kál -
ta tói hang vé tel. Nem csak szab ni kell a fel -
ada tot a lel kész nek – és az eset le ges más
al kal ma zot tak nak –, majd ala po san szá -
mon kér ni. A „fog juk meg és vi gyé tek” el -
ve nem kell, hogy meg gyö ke rez zen kö zöt -
tünk. Hi szen az ügy kö zös, a mi enk és
nem csak a mi enk. „Mert Ti ed az ügy,
Mes te rünk” – éne kel jük időn ként. De él -
jük is? 

A pres bi te ri tiszt ség vál la lá sá nak kü lön -
bö ző okai le het nek:

– hi va tal ból, adott fel adat kör be töl tő -
je ként vál lal ja va la ki;

– apá ról fi ú ra szál ló meg tisz tel te tés ként
(Szép do log a tra dí ció, de ha csak ez van,
nagy a baj!);

– ten ni aka rás ból;
– pót cse lek vé si kény szer ből – és így to -

vább. (Most nem tisz tem a rend sze re zés,
ezért szá mos meg kö ze lí tés ki ma rad hat.)

Cse cset ka Sá mu el 19. szá zad ban írt egy -
ház jog tan köny vé ben (Ma gyar ho ni egy -
ház jog tan) tesz egy meg jegy zést ar ról,
hogy a ko moly egy ház szer ve ze ti elem zé -
sek min dig rossz kor szü let nek, mert
nem sok kal utá nuk va la mi meg vál to zik.
(Ter mé sze te sen iga za volt: az ő köny ve
há rom kö tet ben 1888–1892 kö zött je -
lent meg Po zsony ban, köz vet le nül az
egy há zi al kot mány ki adá sa előtt, Mikler
Ká roly pe dig a har min cas évek ben előz -
te meg mű vé vel a zsi na tot.) Hols tein
sem járt job ban, a har min cas évek ele jén
a né met evan gé li kus egy há zak egy más
után ve zet ték be a püs pö ki tiszt sé get – en -
nek oka i nak ki fej té se nem hogy e cikk, de
még a lap szám adott ke re te it is szét fe szí -
te né. 

Az ed di gi li ne á ris – egy vo na las – be -
osz tás már nem volt hasz nál ha tó, sok -
kal in kább egy sík idom – mond juk há -
rom szög – vált al kal mas sá az egy ház -
szer ve ze tek köz ti szó rás be mu ta tá sá ra
a pres bi te ri, a kon zisz to ri á lis és az
episz kopá lis (püs pö ki) rend sze rek kü -
lön bö ző fo kú kom bi ná ci ó já ban. (Ha son -
la to san ah hoz, ahogy a po li ti ká ban sem
le het ma már egyet len egye nes men tén
ren dez ni az erő ket bal ra vagy jobb ra.)
Ha iga zán jó rend szert aka runk al kot ni,
le het, hogy a sík nem is elég, tér be li mo -
dell kell, mert az ál lam tól va ló füg gő ség
– lásd a ma is meg lé vő ál lam egy há zi
kép le te ket (pél dá ul El zász-Lo ta rin gia és
Iz land) – más for má ban már nem len -
ne be mu tat ha tó.

„Mennyi ben pres bi te ri ma evan gé li kus
egy há zunk?” – hang zik is mét a kér dés.
Eg zakt vá laszt nem tu dok rá ad ni, aho -
gyan két he te a Lu ther-szö vet ség bu da -
pes ti vi ta est jén sem tud tam. Van egy
ré gi örök sé günk, ame lyet le het meg be -
csül ni, alá be csül ni, de túl ér té kel ni is. Az
Ágos tai hit val lás egy ház-meg ha tá ro zá sa
fe lől kö ze lít ve – amely sze rint az egy ház
egy sé gé nek is mér vei az evan gé li um tisz -
ta hir de té se és a szent sé gek he lyes ki szol -
gál ta tá sa – nincs lé nye gi sze re pe az egy -
há zi szer ve zet nek, tiszt sé gek nek. Nem
üd vös ség kér dés, csak for mai. Min den
szer ke ze ti, szer ve ze ti ügy for má lis, raj tunk
áll, lesz-e ben ne élő tar ta lom, amely elő -
re vi szi az evan gé li um ügyét, vagy üres ke -
ret csu pán, amely meg me re ve dett, s már
nem en ge di a moz gást,  fej lő dést.

Mennyi ben pres bi te ri ma
evan gé li kus egy há zunk?

b A Hols tein név ről min den ki nek más jut eszé be: az uta zó nak Észak-Né met or -
szág, a gaz dá nak a szar vas mar ha, az ínyenc nek a na túr bor da tü kör to jás sal.
A jól in for mált tör té nész nek ta lán rém lik va la mi Bis marck kül ügy mi nisz te -
ré ről (az étel egyeb ként ró la kap ta a ne vét). De el vét ve ta lán az egy ház jo gá -
szok kö zött is ta lá lunk olyat, aki nek rög tön be ug rik az evan gé li kus egy ház -
jog nagy rend sze re ző je, Gün ter Hols tein. Az el ső vi lág há bo rú utá ni nagy né -
met or szá gi vál to zás hul lám el ső le csen gé se után – ami kor meg szűnt a tar to -
má nyi egy ház kor mány zat, a re for má ció óta elő ször ve het ték az egy há zak ke -
zük be sa ját ügye ik irá nyí tá sát – meg al kot ta a (né met) evan gé li kus egy ház jog
egyik alap mű vét (Die Grund la gen des evan gelis c hen Kirchen rech tes, Tü bin -
gen 1928), amely ben az ad di gi le író szem lé let tel szem ben rend sze rez te is a fej -
lő dé si le he tő sé ge ket.

g Lack ner Pál

Gyülekezetvezetők figyelmébe!
Az el ső or szá gos evan gé li kus pres bi te ri ta lál ko zó ra
(Pest szent im re, 2009. szep tem ber 12., szom bat) a
szervezők lel ké szi ál lá son ként négy pres bi ter és a fel -
ügye lő je lent ke zé sét vár ják. A lel ké szek rész vé te le fa -
kul ta tív.

A szer ve zés az es pe re si hi va ta lo kon ke resz tül
tör té nik.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2009. má jus 31.
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Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 16,23b–27; 2Móz 32,7–14. Alapige: Kol 4,2–4. Énekek: 72., 322.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) Baliczva Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Herzog
Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
(úrv., összegyülekezés napja) Gulácsiné Fabulya Hilda; du. 2. Gyivicsány Anna előadása;
Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38.
de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) dr. Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.)
Smidéliusz Gábor; du. 6. (úrv., ifjúsági) Szabó Bertalan; VII., Városligeti fasor 17. de. 11.
(úrv.) Pelikán András; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó Bertalan; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánia
Szeretetszolgálat) de. 9. Benkóczy Péter; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11. (úrv.,
énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. (úrv.) Benkóczy
Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté;
du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (családi) Missura Tibor;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Budahegyvidék,
XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv.) Börönte Márta; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky
János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII.,
Pesti út 111. de. fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Eszlényi
Ákos; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII.,
Kossuth tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református
templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,
Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János
Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16.
de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza;
Budakeszi (református templom) de. fél 9. dr. Fabiny Tibor; Soroksár, Otthon
Közösségi Ház, Szitás u. 112. du. 4. Győri János Sámuelné; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. Magassy Sándorné.

Istentiszteleti rend • 2009. május 17.
b Het ven év vel ez előtt – 1939. má -

jus 16-án – ik tat ták be Nyír egy -
há zán a ti szai egy ház ke rü let
püs pö ki szé ké be Tú róczy Zol tán
győ ri lel készt, Ka pi Bé la du -
nán tú li püs pök szol gá la tá val.

Nyír egy há zán 1937 és 1939 kö zött
meg halt Ge duly Hen rik, dr. Dom ján
Elek püs pök, Pa u lik Já nos, Kri e ger
Mi hály lel kész. Szol gá lat ba lé pett Rő -
zse Ist ván, Bal czó And rás, Joób Oli vér,
Soly már Já nos lel kész, akik kel új kor -
szak kez dő dött gyü le ke ze tünk éle té ben.

A fi a tal, negy ven hat éves püs pök
meg ren dül ten vet te át fő pász to ri
szol gá la tát re for má to ri lel kü le tű, hit -
val ló püs pö kök után, nagy ap ja örö ké -
be lép ve. Így kezd te be mu tat ko zó be -
szé dét, ame lyet ma gam is lát tam és
hal lot tam. Biz ta tást is ka pott, hogy ne
fél jen, ha tá ron in nen és túl is imád -
koz tak ér te nem csak a ke rü le té ben, a
ma gyar pro tes tan tiz mus ban, ha nem
Finn or szág ban és Észt or szág ban is. 

Nem ural ko dó püs pök akart len ni,
ha nem szol gá ló, egyen lők kö zött az
el ső. Lel kész volt, és lel kész is akart
ma rad ni. Az egy ház ar cá nak leg főbb
vo ná sa a misszió, ame lyet az egy há -
zon be lül kell kez de ni. Égő lel kű
pász to rok ra van szük ség, s a mun ka -
tár sa ik, a fel ügye lők, pres bi te rek, ta -
ná rok, ta ní tók is le gye nek azok. Ér -
je nek el min den gyü le ke ze ti ta got, be -
le ért ve a szór vány ban élő ket is.

Nyír egy há zán 1939 és 1948 kö -
zött, rö vid tíz esz ten dő alatt úgy
cse le ke dett, amint a be mu tat ko zó be -
szé dé ben vá zol ta. Vég re haj tot ták a
kör ze te sí tést, fel osz tot ták a mun ka -
te rü le te ket. A dél-sza bol csi szór -
vány egy ház ban, Nyír sző lő sön temp -
lo mot épí tet tek, ame lyet 1940. ok tó -
ber 31-én szen telt fel. Nyír egy há za je -
len tős evan gé li kus is ko la vá ros volt.
Két gim ná zi um ban, az or szág ban
egye dü li ele mi is ko lai rend szer ben
száz pe da gó gus mű kö dött. Ré szük -
re ha von ta tar tott evan gé li zá ci ót.
Év vé gén há rom na pos kon fe ren ci á -
ra hív ta össze őket Nyír egy há zá ra,
Mis kolc ra, Rozs nyó ra, Szol nok ra.

Mi, di á kok is érez tük, hogy a püs -
pök szá mon tart ben nün ket. Be ve zet -

te, hogy az evan gé li kus di á kok min -
den reg gel áhí tat ra jöj je nek. 1940. ok -
tó ber 30-án fel avat ta a lép cső ház ban
a fiú pol gá ris ták mű vész rajz ta ná rá -
nak, Sza lay Pál nak fest mé nyét, amely
Lu thert áb rá zol ta a worm si bi ro dal -
mi gyű lé sen 1521-ben, V. Ká roly né -
met-ró mai csá szár előtt. Alat ta hí res
mon dá sa: „Itt ál lok, és más ként nem
te he tek. Is ten en gem úgy se gél jen!”

Evan gé li zá ci ót nem csak a lel ké -
szek vé gez tek gyü le ke ze tünk ben.
1940 te lén a köz pon ti ele mi is ko la
dísz ter mé ben Sré ter Fe renc evan gé -
li zált. Ek kor is mer tük meg az Éne kem
az Úr ének fü zet éne ke it. Evan gé li zált
ná lunk Ágos ton Sán dor is. 1940 nya -
rán temp lo munk ban ren dez te meg
evan gé li zá ci ó ját a Bet há nia CE szö -
vet ség. Jár tak ná lunk finn lel ké szek.
Tú róczy Zol tán har minc nyolc éve sen
fél évet töl tött Finn or szág ban.

Nyír egy há zi mű kö dé se alatt nagy
tör té nel mi ese mé nyek ját szód tak le.
1939. szep tem ber 1-jén ki tört a má -
so dik vi lág há bo rú. Kár pát al já ról len -
gyel me ne kül tek özön löt tek Nyír egy -
há zá ra. 1939. no vem ber 30-án Finn -
or szág ra tört ha tal mas ke le ti szom -
széd ja. Há rom hó nap múl va bé két
kér tek. Az ész tek 1940 jú ni u sá ban el -
ve szí tet ték füg get len sé gü ket. 1941
jú ni u sá ban a ti szai ke rü let hez tar to -
zó Kas sát, Mun ká csot, Ra hót lé gi tá -
ma dás ér te. A ma gya rok is be avat -
koz tak a há bo rú ba, mely szá munk -
ra ka taszt ro fá lis ve re ség gel járt a
Don-ka nyar ban.

Nyír egy há zát 1944. ok tó ber 21-én
ér te el a há bo rú. Hét száz ma gyar és
né met ka to nát fo goly ként zár tak be
a temp lo munk ba. Öt nap után ta ka -
rí tot ták ki a temp lo mot, majd a püs -
pök új ra szen tel te. 1944. no vem ber
20-án pe dig meg nyi tot ta is ko lá in kat. 

1944. no vem ber 2-án sok ezer nyír-
egy há zit vit tek el ma len kij ro bot ra,
kö zü lük csak ke ve sen tér tek ha za. 

1945-ben fel ál lí tot ták a nép bí ró sá -
go kat; Nyír egy há zán ez a vá ros há zán
mű kö dött. 1945. áp ri lis 3-án ha lál ra
ítél ték Má czay La jos val lás ta ná ro mat
és cser kész pa rancs no ko mat. Ke gyel -
met ka pott, bör tö né ben meg lá to -
gat tam őt. 1945. jú ni us 22-én tíz évi
fegy ház bün te tés re ítél ték osz tály fő -
nö kö met, dr. Be lo horsz ky Fe ren cet,

aki ti zen hét hó nap után sza ba dult.
1945. jú ni us 25-én Tú róczy Zol tán
püs pö köt is tíz évi fegy ház bün te tés -
re ítél ték. Tíz hó nap múl va, 1946.
már ci us 1-jén sza ba don en ged ték, de
csak 1948-ban kap ta vissza jo gát a
püs pö ki mű kö dés re. A püs pök és
osz tály fő nö köm bí ró sá gi tár gya lá -
sán sze mé lye sen is je len vol tam.
Szem- és fül ta nú ja va gyok az ese mé -
nyek nek.

A püs pökkel utol já ra 1948. má jus
17-én ta lál koz tam, ami kor temp lo -
munk ban kon fir má ci ós ün nep ség
volt. Én a tíz éves kon fir man du sok
ne vé ben szól tam. Rő zse Ist ván es pe -
res, egy ko ri kon fir man dus lel ké szem
ar ról be szélt, hogy mit je lent az egy -
ház nak a kon fir má ció. Ezen az al kal -
mon Túróczy püs pök el nö költ és
imád ko zott. 1948 de cem be ré ben
Győr be tá vo zott, és a du nán tú li püs -
pö ki tisz tet töl töt te be.

1993. ok tó ber 23-án, szá za dik szü -
le tés nap ján meg em lé ke zett ró la a
gyü le ke zet. D. Sze bik Im re, az Észa -
ki Egy ház ke rü let püs pö ke vé gez te a
szó szé ki szol gá la tot, dr. Fa bi ny Ti bor
teo ló gi ai ta nár tör té ne ti át te kin tést
adott. 1999. ok tó ber 10-én, Nyír -
egy há zá ra ér ke zé sé nek hat va na dik
év for du ló ján arc ké pé vel el lá tott em -
lék táb lát avat tunk az egy ko ri püs pö -
ki hi va tal fa lán. Az ün nep sé gen je len
vol tak a Tú róczy le szár ma zot tak is.

2002-ben je lent meg Az Is ten em -
be re cí mű két kö te tes élet raj zi mű,
mely ben tel jes ter je de lem ben ol vas -
ha tó Tú róczy püs pök rend őr sé gi ki -
hall ga tá si jegy ző köny ve. Ezt a rend -
őr sé gi nyo mo zó is alá ír ta, aki 1940 jú -
ni u sá ban a Nyír egy há zi Evan gé li -
kus Kos suth La jos Gim ná zi um ban
érett sé gi zett. Érett sé gi el nö ke Tú -
róczy Zol tán püs pök volt, né met
nyelv ből Be lo horsz ky Fe renc érett sé -
giz tet te, a böl cse le tet (fi lo zó fi át) Má -
czay La jos tól ta nul ta. A nép bí ró sá -
gi tár gya lá sok után a rend őr sé gi
nyo mo zó és a nép ügyész örök re el -
tűn tek Nyír egy há za köz éle té ből.

Gyü le ke ze tünk május 17-én a
főistentiszteleten is megem lé ke zik
már tí rom sá got szen ve dett hit val ló
püs pö künkről Nyír egy há zá ra ér ke zé -
sé nek het ve ne dik év for du ló ján.

g Dr. Re mé nyi Mi hály

SZ E MÉ LYE S TÖR TÉ NE LE M

Tú róczy Zol tán Nyír egy há zán

Mennybemenetel ünnepe. Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Mk 16,14–20; ApCsel 1,1–11. Alapige: Ézs 40,27–31. Ének: 278.

I., Bécsi kapu tér 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.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Fülöp Attila; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér du. 6.
Bálintné Varsányi Vilma; V., Deák tér 4. de. 11. (úrv.) Cselovszky Ferenc; du. 6. Gáncs
Péter; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (egyházzenei áhítat); VIII., Karácsony S. u. 31–
33. du. 6. Szabó Bertalan; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; Budahegyvidék, XII., Kék
Golyó u. 17. du. fél 7. Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. du. 6. Kendeh György;
Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; Cinkota, XVI., Batthyány I.
u. de. fél 11. Blatniczky János; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. dr. Korányi
András; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 6. Széll Bulcsú; Budafok, XXII., Játék u. 16.
du. 6. Solymár Gábor; Soroksár, XXIII., Hősök tere 11. (református templom) du. 6.;
Budaörs, Szabadság út 75. du. 6. Endreffy Géza.

Istentiszteleti rend • 2009. május 21.

Összeállította: Boda Zsuzsa

A Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye ha gyo má nyos kó rus ta lál ko zó já nak idén má -
jus 2-án Al ber ti adott ott hont. Az össze jö ve telt Szmo lár At ti la, a he lyi evan -
gé li kus gyü le ke zet lel ké sze nyi tot ta meg, majd Bár dossy Ti bor né sza va la ta
kö vet ke zett. A kó ru sok mű so ra a bé nyei gyü le ke zet gi tá ro sá nak éne ké vel in -
dult, ezután a hús vé ti pas si ó ból hang zot tak el rész le tek a nagy múl tú pi li si
ének kar elő adá sá ban. Az Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói – Ke -
men cei Lász ló és Hru bi Mi hály – egy-egy gi tár szó ló ere jé ig hir det ték a ze -
ne nem zet kö zi sé gét. Az össze fo gás szép pél dá ját mu tat ta a men dei és a gyöm -
rői kó rus együt tes „pro duk ci ó ja”, me lyet a há zi gaz dák gyü le ke ze ti ének ka -
ra (ké pün kön) és az is ko la Cam pa nel la gye rek kó ru sa kö ve tett. 

A ta lál ko zó leg szebb ré sze a kö zös be fe je zés volt: több mint száz éne kes
állt össze a 233. ko rál há rom szó la mú el ének lé sé re.

g Hepp Éva egy ház me gyei ze nei meg bí zott

Kó rus ta lál ko zó Al ber tirs án

Há zas pá rok nak szer vez csen des he tet a Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol -
gá lat jú li us 6. és 12. kö zött Fel ső tár kány ban, a Ho tel Tál tos ban (3324 Fel -
ső tár kány, If jú ság út 1). A hét ve ze tő je: dr. Pál he gyi Fe renc. Je lent ke zés:
e-mail: in fo@bhsz.hu; te le fon: 20/417-4871, Ne mes ké ri né Tóth Éva. Rész -
vé te li díj: 30 200 Ft/fő (2 ágyas szo bák für dő vel). Kér jük, je lez zék, ha tá -
mo ga tást igé nyel nek.

* * *

Csa lá dos he tet szer vez a Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat au gusz tus
9. és 15. kö zött a nagy bör zsö nyi if jú sá gi tá bor te rü le tén (2634 Nagy bör -
zsöny, Völgy u. 54.). A hét ve ze tő je: Amb rusz Gá bor. Je lent ke zés: e-mail:
amb ruszg@fre e mail.hu; le vél cím: 1221 Bu da pest, Arany Já nos út 109.; te -
le fon: 1/226-5660 (az es ti órák ban). Rész vé te li dí jak tel jes el lá tás sal: fel -
nőtt: 22 000 Ft/fő, gyer mek há rom év fö lött: 11 000 Ft/fő, gyer mek há -
rom év alatt: 6000 Ft/fő.

H I R D E T É S

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det a Pro tes -
táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.), ahol
105 di ák nyer het el he lye zést. In for má ci ók a szak kol lé gi um ról és a fel -
vé te li fel té te lek ről a http://www.mp ta.hu hon la pon ta lál ha tók, il let ve az
1/391-9050-es te le fon szá mon kap ha tók hét főn, szer dán és csü tör tö kön
9-től 13 órá ig. A je lent ke zés be ér ke zé si ha tár ide je má jus 24.

H I R D E T É S

A III. fér fi kon fe ren ci á ra ke rül sor jú ni us 19. és 21. kö zött, pén te ken dél -
től va sár nap dé lig Pi lis csa bán, a Bé thel Misszi ói Ott hon ban. Ven dég: Bal -
czó And rás olim pi kon. A to váb bi prog ram ban: elő adá sok a fér fi misszió
té ma kö ré ből; ve tí tés – Baran ka György: Mo tor ral az Ara rá tig; ki rán du -
lás a kör nye ző he gyek be. Rész vé te li díj 5800 Ft/fő. Je lent kez ni le het Ko -
há ry Fe renc fér fi misszi ói re fe rens nél. Tel.: 96/360-013; mo bil: 20/824-
7122; e-mail: ko hary@en ter net.hu. Min den kit sze re tet tel vá runk!

H I R D E T É S

A Kis de ák Evan gé li kus Óvo da (1052 Bu da pest, De ák tér 4.) fel vé telt hir -
det tel jes mun ka idős óvo da pe da gó gu si mun ka kör re, ha tá ro zott idő re,
szep tem be ri kez dés sel. Fel té tel: óvo da pe da gó gu si vég zett ség. Bé re zés
a köz al kal ma zot ti bér táb lá zat sze rint. Je lent kez ni és in for má lód ni a
20/824-6917-es te le fon szá mon le het. Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 26.

H I R D E T É S
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A Rá ba men ti kis fa lu ban, Ár pá son
ma rok nyi gyü le ke zet ün ne pelt együtt
az is ten tisz te le ten Ge ren csér Jó zsef -
né vel, aki be töl töt te szá za dik élet -
évét. Er zsi né nit, aki min den nap
imád ság ban hor doz za a kö rü löt te
élő ket, a 121. zsol tár sza va i val kö -
szön töt ték: „Az Úr meg őriz té ged
min den baj tól, meg őr zi éle te det.
Meg őriz az Úr jár tod ban-kel ted ben,
most és min den kor.”

g K. Zs.

100. szü le tés nap
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II. Já nos Pál pá pa 1990. ja nu ár 1-jén
töb bek kö zött ezt üzen te a vi lág nak:
„A mo dern tár sa da lom nem lesz ké -
pes meg ol dást ta lál ni az öko ló gi ai
vál ság ra, ha csak ko mo lyan át nem
gon dol ja egész élet for má ját.” 

Az egyik ok, ami ért ezt a gon do la -
tot idé zem, hogy fel hív has sam a fi -
gyel met a for rás ra, a Ma gyar Ka to li -
kus Egy ház te rem tes ve de lem.hu hon -
lap já ra. Már a nyi tó lap is von zó, egy
szép, ge ren da fa lú, fü ves te te jű ház
mel lett a 115. zsol tár 16. ver sét ol vas -
hat juk eb ben a for dí tás ban: „Az ég az
Úr ege, de a föl det az em be rek fi a i nak
ad ta.” A hon la pon ta lá lunk hi va ta los
egy há zi meg nyi lat ko zá so kat, de
ugyan ilyen fon to sak a szer kesz tők
köz ért he tő és szín vo na las kör nye zet -
vé del mi ta nul má nyai és a kör nye zet -
vé de lem hét köz na pi meg ol dá sá hoz
adott gya kor la ti ta ná csok is. 

Még mi előtt va la ki fel ró ná, hogy
mi ért nem a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház Ara rát te rem tés vé del -
mi mun ka cso port já nak ol da lát is -
mer te tem ilyen lel ke sen, hang sú lyo -
zom, hogy a ka to li kus test vé rek egy -
há za kat, ci vil szer ve ze te ket fel so ro -
ló link aján ló já nak el ső he lyén a kö -
vet ke ző cí met ta lál juk: ararat.lu the -
ran.hu. Er ről a hon lap ról már min -
den ki tud!

A té ma te hát élet for mánk ko -
moly át gon do lá sa, a leg tel je sebb
öku me né je gyé ben. Úgy, ahogy már
idé zett üze ne té ben II. Já nos Pál
mond ta: „A mély ből fa ka dó ér zést,
hogy a föld »szen ved«, azok is vall -
ják, akik nem osz toz nak Is ten be ve -
tett hi tünk ben.” A cikk hát ra lé vő
ré szé ben te hát nem az idé zett szer -
zők hi té vel fog lal ko zom, ha nem az -
zal, hogy mennyi re se gí tik élet for -
mánk ko moly át gon do lá sát.

Az ener gia ha té kony ság és az ener -
gia ta ka ré kos ság fo gal mát több nyi re
együtt szok ták em le get ni. Hogy kör -
nye zet vé del mi szem pont ból is nagy
je len tő sé gük van, azt min den ki ér zi,
de hogy me lyik mit je lent, azt sok kal
ke ve seb ben tud ják meg mon da ni. Én
már kez dem ér te ni, mert el ol vas tam
azt a sze rény kül se jű kis köny vet,
amely né hány hó nap ja dr. Mun ká csy
Bé la szer kesz té sé ben je lent meg Az
ener gia gaz dál ko dás és az em be ri té -
nye ző cím mel. Nagy ér de me, hogy

ma gya rul is hoz zá fér he tő vé te szi
észak-eu ró pai szak em be rek gon do -
la ta it.

A kö tet egyik leg iz gal ma sabb írá -
sa Har old Wil hi te nor vég és Jor gen S.
Nor gard dán egye te mi ku ta tó mű ve.
A hosszú cím pon to san meg je lö li,
hogy mi ről szól: Egyen lő ség je let ten -
ni a ha té kony ság nö ve lé se és a fo -
gyasz tás csök ken tés kö zé: avagy az
ener gia po li ti ka ön ámí tá sa. Ne ijed -
je nek meg a szak nyelv től, rög tön ki -
de rül, hogy a té ma mind annyi un kat
érint. „Né hány rit ka ki vé tel től el te -
kint ve az eu ró pai ener gia po li ti kák az
ener gia ha té kony sá got vég cél nak te -
kin tik és nem olyan esz köz nek, amely
az ener gia fel hasz ná lás csök ken té -
sé re szol gál.” 

Az tán kö vet ke zik a hű tő szek ré -
nyek pél dá ja. Ne fe led jék, Észak-Eu -
ró pá ban já runk, ahol té len sem mi
szük ség hű tés re, ezért né hány év ti -
ze de még ter mé sze tes volt, hogy
ilyen kor ki kap csol ták a hű tőt. A
het ve nes évek olaj vál sá ga ide jén je -
len tős fej lesz té sek kel ja ví tot ták a
hű tők ha té kony sá gát, egy ugyan ak -
ko ra hű tőt ma át la go san ötö d annyi
ener gi á val le het üze mel tet ni, mint
az olaj vál ság előtt. Ugye ez azt je len -
ti, hogy a hű tés re for dí tott ener gia
ötö dé re csök kent? Hát nem! Míg a
het ve nes évek ben a száz li te res ké -
szü lé kek vol tak jel lem ző ek, ma a
hat száz li te re sek sem rit kák. A hű -
tők pe dig te le van nak olyan ter mé -

kek kel, ame lyek egy ál ta lán nem
igény lik a hű tést. Lek vá rok és jog -
hur tok, pa lac ko zott ita lok, sőt nem
rit kán kon zer vek so ra koz nak a pol -
co kon. Hi á ba ve szik meg egy re töb -
ben a leg ha té ko nyabb ké szü lé ke -
ket, a meg ta ka rí tott ener gi át fel -
emész ti a hű tők da rab szá má nak és
mé re té nek nö ve ke dé se. A hű tés re
for dí tott ener gia az utób bi év ti ze -
dek ben egy ál ta lán nem csök kent.

Ame ri ká ban rész le te sen ele mez -
ték, hogy 1984 és 1999 kö zött hogyan
ala kult az au tók üzem anyag-fo gyasz -
tá sa és az összes el ége tett üzem -
anyag mennyi sé ge. Már nem fog nak
meg le pőd ni: egy adott tö me gű au tó
fo gyasz tá sa ti zen öt év alatt je len tő -
sen csök kent, de ugyan eb ben az idő -
szak ban egy re töb ben cse rél ték ki
sze mély au tó ju kat kis te her au tó ra és
vá ro si te rep já ró ra, ami ön ma gá ban is
az összes üzem anyag-fo gyasz tás nö -
ve ke dé sét ered mé nyez te vol na. Rá -
adá sul az au tók szá ma és az egy au -
tós ál tal egy év alatt meg tett tá vol ság
is nőtt, ami to vább nö vel te a fo -
gyasz tást – és ez zel együtt a ki bo csá -
tott szén-di o xid mennyi sé gét. Ma -
gyar fel mé rés ről nem tu dok, de a ten -
den cia ná lunk is ha son ló.

Az ener gia fo gyasz tás glo bá lis nö -
ve ke dé sé nek egyik leg fon to sabb té -
nye ző je az elekt ro mos lég kon di ci o -
ná lás irán ti igény nö ve ke dé se. Ja pán -
ban 1990 óta az a csa lád, ame lyik nek
nincs lég kon di ci o ná ló ja, szo ci á li san
„aber rált nak” szá mít.

Ma gyar or szá gon a nyá ri la kos sá -
gi ener gia fo gyasz tás elő ször 2002-
ben ha lad ta meg a té lit. A lég kon di -
ci o ná lás se gí ti a ká ni ku la el vi se lé sét,
de a kö vet kez mé nyek rend kí vül sú -
lyo sak.

Jó zan em ber nem vi tat hat ja, hogy
az ener gia ha té kony ság ja vu lá sá ban
kör nye zet vé del mi szem pont ból is
óri á si le he tő sé gek rej le nek. De az
ener gia ter me lés – és ez zel együtt a
kör nye zet szennye zés – csak ak kor
fog je len tő sen csök ken ni, ha meg vál -
toz tat juk élet mó dun kat, és ke ve sebb
ener gi át fo gyasz tunk. Vagy ahogyan
II. Já nos Pál fo gal ma zott: „Az egy sze -
rű ség, ön mér sék let és ön fe gye lem,
va la mint az ál do za tos lé lek a min den -
na pi élet ré sze i vé kell hogy vál ja nak.”

g Ga dó György Pál

Ha csak ko mo lyan át nem gon dol juk 
1.: ener gia ta ka ré kos ság
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Má jus 21-én dél ben a tót kom ló si evan gé li kus temp lom ha rang ja szól az MR1
– Kos suth rá di ó ban. A 18. szá zad kö ze pén nyolc van fel vi dé ki szlo vák csa -
lá dot te le pí tett Rud nyánsz ki Jó zsef föld bir to kos a kom ló si pusz tá ra. Ők let -
tek a ken der- és kom ló ter mesz tés ről is ne ve ze tes hely ség név adói. Az egy -
re gya ra po dó köz ség la kói 1792-ben el ha tá roz ták, hogy temp lo mot épí te nek.
Az épít ke zés hez egy mil lió tég lát hasz nál tak fel, a fa anya got a Ma ro son úsz -
tat ták Ara dig, in nen sze ke rek kel szál lí tot ták Tót kom lós ra. A temp lom szen -
te lés re 1795 no vem be ré ben ke rült sor.

g For rás: RTV Rész le tes

Dé li ha rang szó Tót kom lós ról

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.

„Ami le he tet len az em be rek nek,
az Is ten nek le het sé ges” (Lk 18,27)

Misszi ói kon fe ren cia lesz az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont szer ve zé sé -
ben jú li us 8–11. kö zött a pi lis csa bai Bé thel Misszi ói Ott hon ban.

A kon fe ren cia kí ná la ta: evan gé li zá ció, bib lia kö ri be szél ge tés, bi -
zony ság té te lek, ima kö zös ség, misszi ói mun ka ágak be mu tat ko zá sa, ha -
tá ron tú li ma gyar test vé rek be szá mo lói, elő adó-mű vé szi est…

Szol gá lat te vők: Gáncs Pé ter püs pök, Vi tai Il di kó elő adó mű vész, Ke -
ve há zi Lász ló egy ház tör té nész, Kim Pál (He ung Sik) ko re ai lel kész, Csa -
bay Ár pád nagy vá ra di lel kész, Ben c ze Im ré né, az EK ME tit ká ra, Böj tös
At ti la nem lel ké szi egy há zi mun kás, dr. Ga rá di Pé ter fel ügye lő, Hon ti
Irén kór ház lel kész, Je nei Ot tó ci gány misszi o ná ri us (Mun kács, Kár pát -
al ja), An tal Ist ván ze nész, ze nei szer kesz tő (Be reg szász, Kár pát al ja), a
Szél lel bé lel tek együt tes, a rá dió misszió mun ka tár sai és má sok.

Ez al ka lom mal is le he tő sé get kí ná lunk gyer me kes csa lá dok rész vé te -
lé re; a fel nőtt prog ra mok kal pár hu za mo san gyer mek- és if jú sá gi fog lal -
ko zá so kat aján lunk.

Rész vé te li díj: 6800 Ft, tíz éves kor alatt 3800 Ft. (A rész vé te li díj tá -
mo ga tott. Kér jük, aki tud, ad jon töb bet, hogy ven dé gül lát has sunk olya -
no kat is, akik nek nincs le he tő sé gük a rész vé te li díj ki fi ze té sé re.)

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 20. Je lent kez ni le het pos tai úton, te le fo -
non vagy e-mail ben az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont nál: 1164 Bu da pest,
Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.; tel.: 1/400-3057; e-mail: ev mis@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

A 2009. évi misszi ói pá lyá zat nyer te sei
Al só ság 40 000 Ft, Ba kony cser nye 60 000 Ft, Ba kony ta má si 30 000 Ft,
Bánk 100 000 Ft, Be led 60 000 Ft, Bor sod-He ve si Egy ház me gye 60 000 Ft,
Bőny–Gyö mö re 40 000 Ft, Bu da fok 40 000 Ft, Bu da örs 100 000 Ft, Bu -
dai Egy ház me gye 70 000 Ft, Bp.-Bu da vár 80 000 Ft, Bp.-Pest er zsé bet
100 000 Ft, Bp.-Pest hi deg kút 100 000 Ft, Bp.-Pest szent lő rinc 100 000 Ft,
Bük–Sza kony 50 000 Ft, Do mony 40 000 Ft, Du na új vá ros 70 000 Ft, Fa -
rád 30 000 Ft, Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye 70 000 Ft, Fel ső pe tény
40 000 Ft, Gyöm rő 50 000 Ft, Győr-Mo so ni Egy ház me gye 70 000 Ft, Gyu -
la 40 000 Ft, Hat van 60 000 Ft, Hód me ző vá sár hely 50 000 Ft, Kecs ke mét
60 000 Ft, Ke let-Bé ké si Egy ház me gye 40 000 Ft, Kis apos tag 50 000 Ft,
Kő szeg 60 000 Ft, Kő vá gó örs 60 000 Ft, Mis kolc 100 000 Ft, Nagy tar csa
80 000 Ft, Ná dasd 30 000 Ft, Nyár egy há za 50 000 Ft, Nyír egy há za
50 000 Ft, Nyír te lek 100 000 Ft, Oros há za 50 000 Ft, Pá pa 40 000 Ft, Pi -
lis csa ba 90 000 Ft, Pit va ros–Csa nád al ber ti 60 000 Ft, Pusz ta föld vár
50 000 Ft, Rép ce lak 100 000 Ft, Solt vad kert 30 000 Ft, Szar vas-Ótemp -
lom 70 000 Ft, Sze ged 60 000 Ft, Szent gott hárd 40 000 Ft, Szé kes fe hér -
vár 80 000 Ft, Szol nok 70 000 Ft, Szügy 80 000 Ft, Tab 70 000 Ft, Ta ta -
bá nya 50 000 Ft, Te lek ge ren dás 90 000 Ft, Tés 60 000 Ft, Tor das–Gyú -
ró 50 000 Ft, Ura i új fa lu 50 000 Ft, Va dos fa 25 000 Ft, Va ny arc 50 000 Ft,
Va nyo la 40 000 Ft, Vár pa lo ta 60 000 Ft, Ve csés 100 000 Ft, Veszp rém
40 000 Ft, Veszp ré mi Egy ház me gye 40 000 Ft.

H I R D E T É S

A Női Misszi ói Szol gá lat idén is mét meg ren de zi az egye dül ál ló szü lők
és gyer me ke ik kon fe ren ci á ját Ag go da lom men tes élet cím mel a rév fü lö -
pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban jú li us 18–25. kö zött.
Az el múlt esz ten dők gya kor la tá nak meg fe le lő en dél előt tön ként te ma -
ti kus mun ka fo lyik, kor osz tá lyos cso por tok ban. A dél utá nok sza ba dok,
al kal mat te remt ve ar ra, hogy a szü lők nyu godt kö rül mé nyek közt le hes -
se nek együtt gyer me ke ik kel. Es tén ként – az áhí tat után – kre a tív, kö -
zös prog ra mok vár ják a részt ve vő ket. A rész vé tel tel jes dí ja fel nőt tek -
nek: 20 000 Ft. Sok sze re tet tel vár juk a je lent ke zé se ket jú ni us 15-ig a kö -
vet ke ző cím re: MEE Női Misszi ói Szol gá lat, 1450 Bu da pest, Pf. 21.; e-mail:
mar ta.pin ter@lu the ran.hu; tel.: 20/824-2791.
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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 reggelivel: 3500 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
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Va sár nap
Az Úr erős üd vö zí tőt tá masz tott ne künk szol gá já nak, Dá vid nak há zá ból, hogy
meg sza ba dít son el len sé ge ink től és mind azok ke zé ből, akik gyű löl nek min ket.
Lk 1,69,71 (Zsolt 136,23; Jn 16,23b–28/29–32/33; 1Tim2,1–6a; Zsolt 30) Az
az erős Üd vö zí tő, akit az Úr kül dött, ma is él és mun kál ko dik. Sza ba dí tá sa,
gyó gyí tá sa nem csak a bib li ai idők re volt jel lem ző, ha nem most is és mind -
örök ké ér vé nyes. Imád koz zunk hoz zá, mert nem va gyunk egye dül, nem va -
gyunk ma gunk ra ha gyat va! Jé zus él! Bíz zunk ben ne, kér jük, sza ba dít son meg
min ket iri gye ink től, tá ma dó ink tól, rossz szán dé kú em ber tár sa ink tól! Imád -
koz zunk, hogy a jó győ ze del mes ked jen min de nek ben. Sze res sünk! Ő eb ben
is se gít!

Hét fő
Jobb az igaz úton szer zett ke vés, mint a tör vény te le nül szer zett nagy jö ve -
de lem. Péld 16,8 (Lk 3,13; 1Kir 3,5–15; Ap Csel 2,42–47) Sok szor lát juk kör -
nye ze tünk ben, hogy bi zo nyos sze mé lyek mek ko ra va gyont hal moz tak fel,
mi cso da kas tély ban él nek, mi cso da ele gáns ko csi val szá gul da nak, s né ha
bi zony el fog ben nün ket az irigy ség, hogy egye sek nek mi lyen jó dol guk van,
s úgy tű nik, nem is dol goz nak. Ker ges sük el rossz gon do la ta in kat, és ar -
ra fi gyel jünk, hogy min ket mennyi min den nel ál dott meg az Úr. Nap mint
nap meg ta pasz tal juk bő ke zű sé gét, gon dos ko dá sát. Di csér jük Is tent, kö -
szön jük meg jó té te mé nye it! Ne irigy ked jünk, elé ged jünk meg az zal,
amit kap tunk! 

Kedd
Az Úr tü rel mes hoz zá tok, mert nem azt akar ja, hogy né me lyek el vessze nek,
ha nem azt, hogy min den ki meg tér jen. 2Pt 3,9 (JSir 3,22; 2Móz 17,8–13; Ap -
Csel 3,1–10) Is ten még min dig tü rel mes és vár. Bű ne ink mi att már rég el vesz -
het tünk vol na, de ő ir gal mas, és meg bo csát, ha be vall juk ne ki vét ke in ket. Sze -
ret ne örök élet tel meg aján dé koz ni min ket, ezért kap tunk ke gyel mi időt. Ez -
ál tal le he tő sé günk van ar ra, hogy iga zán, tel jes szív ből meg tér jünk Is ten hez,
el hagy juk ré gi éle tün ket, meg vál toz zon a gon dol ko dás mó dunk. Kö ves sük
Krisz tust, és örök élet re ju tunk!

Szer da
A sü ke tet ne ócsá rold, a vak elé gán csot ne vess! Félj Is te ned től! 3Móz 19,14
(Róm 14,19; Lk 11,1–4; Ap Csel 3,11–26) Egy szer na gyon be gyul ladt a fü -
lem, tel je sen meg sü ke tül tem, azt érez tem, itt a vég. Úgy gon dol tam, hogy
az or vos sem tud raj tam se gí te ni, ret teg tem a szur ká lá sá tól. Egy is me rő -
söm től hal lot tam, hogy Jé zus ma is gyó gyít, higgyek ben ne, tér jek meg Is -
ten hez. Eh hez az ese mény hez köt he tő az én hit re ju tá som, és na gyon há -
lás va gyok ér te. Meg ta pasz tal tam, mi lyen szo mo rú do log az, ha va la ki nem
hall ja a kül vi lág hang ja it. An nak örö mét is át él tem, hogy Jé zus va ló ban
gyó gyít! Mi is Is ten mun ka tár sai le he tünk ab ban, hogy se gít jük a be te ge -
ket, kí sér jük a va kot az ut cán, to vább ad juk az öröm hírt. Jó sá gunk kal, elő -
zé keny sé günk kel az Úr sze re te tét köz ve tít jük a rá szo ru lók nak. Ne néz zük
le a gyen gé ket!

Csü tör tök
Az Úr an gya la őrt áll az is ten fé lők mel lett, és meg men ti őket. Zsolt 34,8 (Ap -
Csel 1,11; Lk 24,/44–49/50–53; Ap Csel 1,3–4/5–7/8–11; Zsolt 47) Né hány éve
csak nem köz le ke dé si bal eset ál do za tai let tünk. Há tul ról majd nem be lénk sza -
ladt egy te her au tó, egy haj szá lon múlt az éle tünk. Le he tet len volt nem ész -
re ven ni, hogy Is ten és az ő an gya lai meg men tet tek min ket. Tud nunk kell
azt is, hogy nem csak az ilyen lát vá nyos hely ze tek ben van ott az Úr és an gya -
li se re ge, ha nem éle tünk ap róbb, se gít ség re szo ru ló pil la na ta i ban is. Imád -
koz zunk a zsol tá ros sal együtt, mert Is ten min den ba junk ból ki tud sza ba -
dí ta ni! Bíz zunk ben ne!

Pén tek 
Ne fél je tek az em be rek gya láz ko dá sá tól, szit ko zó dá suk tól ne ren dül je tek meg!
Ézs 51,7b (1Pt 3,16; Jn 18,33–38; Ap Csel 4,1–12) Mi lyen gyak ran fe lejt jük el,
hogy fél tőn sze re tő Is te nünk van, s meg ije dünk min den ap róbb baj mi att!
Pe dig sok szor fi gyel mez tet az Ige: Ne félj! Vi gyáz zunk, hogy ne ve szít sük el
az Úr ba ve tett bi zo dal mun kat! Ő meg ígér te, hogy meg se gít, gon dot vi sel ránk,
ne ke re ked jen fölül ben nünk a bi zony ta lan ság ér zés és ké tel ke dés! Ha pe dig
Jé zus ne vé ért szen ve dünk ül döz te tést, an nak kü lö nös kép pen ör ven dez zünk!
Higgyünk gond vi se lő, sze re tő Is te nünk ben! Ha meg ta pasz tal tuk Is ten jó sá -
gát, ad juk to vább az öröm hírt má sok nak, hogy erő söd je nek, és hit re jus sa -
nak ez ál tal! 

Szom bat
Az egész so ka ság igye ke zett őt meg érin te ni, mert erő áradt be lő le, és min den -
kit meg gyó gyí tott. Lk 6,19 (Jer 8,21–22; Ef 6,18–20/21–22/23–24; Ap Csel 4,13–
22) Jé zus nem csak ta ní tó volt, ha nem a leg na gyobb or vos is. Min den kit meg -
gyó gyí tott, aki hoz zá ment! Krisz tus érin té se ma is gyó gyít tes tet és lel ket
egy aránt! Ma is bíz ha tunk ben ne, mint a vér fo lyá sos asszony: ab ban a hit -
ben érint sük meg a Mes ter ru há ja sze gé lyét, hogy el mú lik a be teg sé günk!
A Krisz tus ba ve tett hit min den or vos ság nál na gyobb aján dék. Higgyünk a
leg na gyobb or vos ígé re té ben, hogy ki gyó gyu lunk be teg sé günk ből, erőt len -
sé günk ből! 

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

20.55 / Du na II. Au to nó mia
A nap vé ge (fe ke te-fe hér svéd
film drá ma, 1957) (87')
Ing mar Berg man film je ta nul -
mány az egye dül lét ről, a sze -
re tet hi á nyá ról, az el mú lás mi -
att ér zett szo ron gás ról. A het -
ven nyolc éves Isak Borg or vos -
pro fesszor me nyé vel együtt
au tón in dul Lund ba dok tor rá
ava tá sá nak öt ven éves ju bi le u -
má ra. Út ja so rán álom- és em -
lék ké pek ben szem be sül if jú -
ko ra egyes rész le te i vel, és a
nap vé gé re rá éb red éle te idá ig
nem fir ta tott ér tel mé re.

HÉTFŐ

11.30 / Tv2
Tan gó és tu li pán
(olasz–sváj ci ro man ti kus víg -
já ték, 2000) (112')
12.05 / Bar tók rá dió
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk! Az
evan gé li kus egy ház félórá ja
14.45 / Du na Tv
Csu pa nya lánk ság
(fran cia–ka na dai is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 1999) (48')
Édes ün ne pek
16.40 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005 (57')
A Zá ke us Mé dia cent rum
mű so ra
21.25 / Du na Tv
Ké mek a por fé szek ben
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (51')

KEDD

9.00 / Du na Tv
Vad vi rá gos pa ti ka
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (29')
Má jus
12.05 / Bar tók rá dió
Dvořák-ma ra ton
Az An ge li ca le ány kar és az
Óbu dai Da nu bia Ze ne kar
hang ver se nye
17.35 / PAX
Ki töl tött űr (port ré film) (33')
Szi ta Ist ván evan gé li kus
lelkész
19.20 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
(ma gyar do ku men tum film)
(30')
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
21.10 / Du na Tv
Vissza szám lá lás
(fe ke te-fe hér ma gyar
já ték film, 1986) (99')

SZERDA

8.40 / 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 ba la ton fü re di ka to li kus
kerek temp lom
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Györ fi Sán dor szob rász
14.35 / 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) (37')
Val do ri cá ban
21.00 / Du na Tv
A Pa mír tra gé di á ja
(né met film drá ma, 2006)
(89') 1. rész

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
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CSÜTÖRTÖK

7.10 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (25')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Túl az Ópe ren ci án… – Ka -
land és uta zás teg nap és ma
15.25 / Du na Tv
Az utol só kán tor ta ní tó
(ma gyar do ku men tum film,
2004) (45')
17.30 / PAX
Örök ké élet, örök élet
(is me ret ter jesz tő film) (40')
19.35 / Bar tók rá dió
Az MR szim fo ni kus ze ne ka -
rá nak hang ver se nye
Pa ga ni ni: h-moll he ge dű ver -
seny, Mah ler: Dal a Föld ről
(szim fó nia)
23.45 / Du na Tv
Arany ka pu
(fran cia–olasz film drá ma,
2006) (113')

PÉNTEK

07.55 / Du na Tv
Arany szar vas – Ma gyar
száza dok
(mű ve lő dés tör té ne ti ma ga zin,
2009) (56')
13.25 / Kos suth rá dió
Leg ked ve sebb ver se i ből vá lo -
gat: Tö rő csik Ma ri
17.20 / PAX
In vo ca tio Mu si ca lis. Zsol tár-
és ko rál fel dol go zá sok
19.30 / m2
Re for má tus egy ség
21.00 / Du na Tv
Nagy ra tö rők
(fran cia víg já ték, 2006) (86')
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Liszt: fan tá zia és fú ga
a B-A-C-H té má ra
Ber li oz: Rek vi em
22.00 / m2
Az osz tály
(észt film drá ma, 2007) (98')

SZOMBAT

13.05 / Kos suth rá dió
Ka ba ré klub Eger ből
13.20 / Du na Tv
A fűz fa és a szél
(irá ni–ja pán film drá ma,
1999) (78')
13.45 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film
so ro zat, 1999)
Rá bat öt tös
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ver seny ké pes-e a jó pász tor?
Ve ze tői esz mé nyek a Bib li á -
ban és nap ja ink ban
19.35 / Bar tók rá dió
We ber: A bű vös va dász
(há rom fel vo ná sos ope ra)
20.00 / Du na Tv
Há zas ság köz ve tí tő
(olasz víg já ték, 2006) (92')
22.10 / m1
Bol se vi ta (ma gyar film -
dráma, 1996) (97')

VASÁRNAP

8.30 / Ci vil Rá dió
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det
Bölcs kei Gusz táv püs pök.
11.20 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
18.55 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te (25')
A ma gyar szen tek év szá za da
21.20 / Du na Tv
Szer zők (nor vég film drá ma,
2006) (103')
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

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

Ismét szlovák nap Békáson.
Má jus 17-én, össze gyü le ke zé sé -
nek nap ján a Csil lag he gyi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel
hív ja a bé kás me gye ri temp lom -
ba (1038 Bu da pest, Me ző u. 12.,
tel.: 1/368-6118) hí ve it és ba rá ta -
it. Dél előtt 10 óra kor a két nyel -
vű is ten tisz te le ten Fa bu lya Hil -
da pré di kál. Ven dé günk az Oz ve -
na kó rus. Dél ben a szlo vák kony -
ha kü lön le ges sé ge i vel vár juk ven -
dé ge in ket. Dél után 14 óra kor
Gyi vi csány An na pro fesszor Jan
Kol lar egy ko ri De ák té ri lel kész -
ről és a szlo vák meg úju lá si moz -
ga lom ról tart elő adást. Az egy -
ház köz ség min den al kal ma in -
gye nes, ön kén tes ado má nya i kat
jó szív vel fo gad juk.

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 a nyolc -
van hat éves Ré ti Zol tán ba las sa -
gyar ma ti evangélikus fes tő mű -
vésszel is mer ked he tünk meg.

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


