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„Hi ba, hogy Önök min dent Tri a non ra ve zet nek
vissza. Iszo nyú an ne héz, majd nem le he tet len, de
még is meg kell ta lál ni a re mény sza vát!”

Beszélgetés egy tiszteletbeli magyarral,
Bryan Cartledge nagykövettel f 6. oldal

„Sok fé le ve szély le sel ke dik gyer me -
ke ink re. A jó lét ben és biz ton ság ban
ne vel ke dők re pél dá ul a kö zöny is.”

Szeretettanuló nap
Nyíregyházán f 8. oldal

„Tes sék mon da ni, hány ma gyar or szá gi evan gé li kus
gyü le ke zet vé gez fo lya ma to san misszi ót ki fe lé?
Ne tes sék szá mol ni, a több mint há rom száz ból alig
né hány.”

Egy rendhagyó konfirmáció oldalvizén
f 9. oldal

A Lélek népe f 3. oldal
Álom Magyarföldön f 4. oldal
Nyelvében él… f 5. oldal
89. gyásznap f 6. oldal
Száz éve halt meg Mokry Sámuel f 10. oldal
Melléklet: Útitárs evangéliumi lap

A mint egy hét száz részt ve vő idén is
a vá ro si sport csar nok ban gyűlt össze,
ahol a prog ram is ten tisz te let tel kez -
dő dött. Ezen Itt zés Já nos el nök-püs -
pök hir de tett igét a va sár nap ószö vet -
sé gi ol vas má nya, 5Móz 6,4–7.14–15
alap ján. „Szent há rom ság va sár nap ján
hit val lás ez az ige az egy, szent Is ten -
ről” – han goz tat ta a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.
Az al ka lom li tur gi kus éne ke it a té ti
fú vós ze ne kar kí sér te.

Az is ten tisz te let után dr. Ko vács
Zol tán, Pápa pol gár mes tere kö szön -

töt te a részt ve vő ket, majd Prőh le
Ger gely, egy há zunk or szá gos fel ügye -
lő je szólt az egy be gyűl tek hez. Meg -
nyi tó be szé dé ben el mond ta, hogy a
két év vel ez előt ti ta lál ko zó óta sok
min den meg vál to zott or szá gunk ban.
Ha nép moz gal mi ada ta ink ra te kin -
tünk, meg ál la pít hat juk, hogy egy -
há zunk sem a gya ra po dó kö zös ség
ké pét mu tat ja. Ám te gyük fél re két -
sé ge in ket, és hi tün ket he lyez zük elő -
tér be. – kér te az or szá gos fel ügye lő. 

A mar cal tői Kmety György Evan gé -
li kus Ál ta lá nos Is ko la di ák ja i nak és pe -

da gó gu sa i nak szol gá la tát kö ve tő en
Me ko ta Er vin építész, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Tit kár sá gá nak ve -
ze tő fő ta ná cso sa, öko ló gi ai szak em ber
tar tott elő adást A te rem tés foly ta tó la -
gos sá ga a temp lom épí tés ben cím mel. 

A ta ká csi Ken der szer nép tánc cso -
port és nép dal kör be mu tat ko zá sa
után a prog ram fó rum be szél ge tés sel
foly ta tó dott, ame lyen Itt zés Já nos
püs pök, Prőh le Ger gely or szá gos fel -
ügye lő, Ká kay Ist ván De zső or szá gos
iro da igaz ga tó, T. Pin tér Ká roly, Evan -
gé li kus Élet fő szer kesz tő je, va la mint
Hol ger Man ke né met teo ló gus és
Sza bó György egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő vett rész. Pol gár di Sán dor es -
pe res egy há zunk hely ze té ről, a ké szü -
lő stra té gi á ról, he ti la punk szol gá la tá -
ról, a ba jor–ma gyar kap cso la tok je -
len tő sé gé ről fag gat ta a részt ve vő ket. 

A csik ván di Fe hér Akác ének kar
mű so rát követően Le hel Lász ló evan -
gé li kus lel kész, a Ma gyar Öku me ni -
kus Se gély szer ve zet igaz ga tó ja szá -
molt be a szer ve zet sok ré tű te vé -
keny sé gé ről.

Lelki erő gyűj tés Pá pán
b Im már má so dik al ka lom mal ren dez ték meg – az el múlt va sár nap,

Szent há rom ság ün ne pén – Pá pán a Veszp rém me gyei evan gé li ku sok
ta lál ko zó ját. Az idei al ka lom mot tó ját egy is mert éne künk el ső sza -
vai ad ták: Öröm van ná lad – Bá to rí tás és vi gasz ta lás. A té ma vá lasz -
tás sal kap cso lat ban Pol gár di Sán dor es pe res, pá pai lel kész la punk -
nak el mond ta, hogy Veszp rém me gyé ben az evan gé li ku sok több sé -
ge szór vány ban, fal vak ban él. A glo ba li zá ció és a gaz da sá gi vál ság ha -
tá sa őket sem ke rü li el, sőt bi zo nyos szem pont ból még job ban érin -
ti. Eb ben a vi lág ban, ilyen kö rül mé nyek kö zött hang zott el a ta lál ko -
zó üze ne te, amely a hit ál tal ka pott re mény sé get és vi gasz ta lást kí -
ván ta erő sí te ni.

f Folytatás a 3. oldalon

b A 2009. évi pe da gó gus nap ki emelt je len tő sé gű
ese ménnyé vált a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház szá má ra. Az ok ta tó-ne ve lő mun kát vég zők
ün ne pe al kal má ból Hil ler Ist ván ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter mun ká juk el is me ré se ként és a hi va -
tás meg be csü lé sé nek je lé ül ki tün te té se ket adott át
a ki emel ke dő eredménnyel tevékenykedő pe da gó -
gu sok nak jú ni us 4-én a Szép mű vé sze ti Mú ze um
már vány csar no ká ban. Ez a nap egy út tal a ma gyar
evan gé li kus ok ta tás ügy ün nep nap ja is volt: az ok -
ta tá si tár ca ve ze tő je Eöt vös Jó zsef-díj jal tün tet te ki
Mi há lyi Zol tán nét, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Ok ta tá si Osz tá lyá nak ve ze tő jét, va la mint Te -
le ki Blan ka-dí jat adott át Jan tos Ist ván né nak, az
Oros há zi Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um igaz ga tó já nak.

Az evan gé li kus ok ta tás ügy
ün nep nap ja

Egy há zunk pe da gó gu sai is a ki tün te tet tek kö zött
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f Folytatás az 5. oldalon

A tri a no ni rab ló bé ke év for du ló já ra
va ló em lé ke zés al kal má val nem az ál -
la mi pro to koll, ha nem a nem ze ti
lel ki is me ret szó lal meg. Szim bo li kus
ere jű e nap, amely mint egy nagy
ma gyar si ra tó fal, ma gá ba fog lal ja az
az óta el telt ki lenc év ti zed ma gyar tör -
té nel mé nek min den sors csa pá sát,
tra gé di á ját. Nem han gos ese mény,
ha nem né ma fog össze szo rí tás, nagy
nem ze ti só haj tás. Tri a non ban egy
nem ze tet ítél tek ár tat la nul élet fogy -
tig lan ra, né ma ság ra ítél tet ve, egy
nagy, örö kös Hét to rony ba zár va.

Re mé nyik Sán dor er dé lyi evan gé -
li kus köl tő fo gal maz ta meg ta lán leg -
szeb ben a nem zet ér zé sét, mi kor
Tri a nont Mo hács után cí mű ver sé ben
a más fél szá za dos tö rök ura lom mal
ve tet te össze: „Éj sza ka jön, száz öt ven
éves éj. / S ki éj ben szü le tik majd, mit
csi nál jon? / Dol goz zék, imád koz zék,
tűr jön, vár jon, / S a sír ba is re mény -
su gár ral száll jon, / Ha könnyel só zott
ke nye rét meg et te. / Mert vál toz nak a
csil la gok fe let te.”

Hi szen nem ér dem li meg az a bé -
ke ne ve ze tet, ami egy vé res vi lág há -
bo rú következmé nye ként, erő szak ból
szü le tett. Nem le het igaz ság nak ne -
vez ni azt, ami le he tő vé tet te a nem -
ze ti ki sebb sé gek foj to ga tá sá nak ég be -
ki ál tó igaz ság ta lan sá gát. Nem le het
bé ke az, ami húsz év múl va egy
újabb, so ha nem lá tott mé re tű vi lág -
égés hez ve ze tett.

A Tri a non ra va ló em lé ke zés nem
örö kös seb nya lo ga tás, ha nem a ne -
mes fáj da lom tu da tá ban va ló jó zan
szám ve tés.

Jú ni us 4-ének, nem ze ti el ve szej té -
sünk nek évad ján, mint a te me tő -
ben, csen de sen fe jet haj tunk. Vé gig -
gon dol juk mind azo kat a kál vá ri ás
idő ket, ame lye ken szin te min den
ma gyar csa lád az óta vé gig ment: na -
gyon ke ve sen van nak olya nok, akik
csa lád juk, szü lő föld jük múlt já ban
nem ta lál nak egy-egy el fe lej tett sír -
hal mot, szo mo rú ese ményt.

Tri a non em lék nap ja ar ra fi gyel -
mez tet, hogy nem fe lejt het jük el
ezer éves tör té nel münk vér rel meg -
szen telt drá ga em lé ke it.

A po zso nyi Szent Már ton-ko ro ná -
zó dóm előtt áll va, amely nek tor -
nyán a ma gyar ko ro na em lé kez tet ar -
ra, hogy szá za do kon ke resz tül itt
ko ro náz tak ma gyar ki rá lyo kat, itt
hang zott el a Szent Ist ván-i es kü –
elgon dol ko zunk.

El fe lejt het jük-e az evan gé li kus egy -
ház tör té net ősi fel vi dé ki em lé ke it, a
kés már ki fa temp lo mot, a po zso nyi
lí ce u mot, az eper je si kol lé gi u mot?
Az el fe lej tett or szág ré szek re em lé -
kez tet nek Re mé nyik Sán dor At lan tisz
ha ran goz cí mű ver sé nek so rai: „Mint
At lan tisz, a ré gel süllyedt or szág, /
Hall já tok? Er dély ha ran goz a mély ben.
/ El me rült szé kely fa luk hang ja szól /
Hal kan, hal kan a ten ger fe né ken. /
Ma gyar ha jó sok, hall ga tóz za tok, / Ha

jár tok ott fenn för ge te ges éj ben: / Er -
dély ha ran goz, ha ran goz a mély ben.”

De a tri a no ni nem ze ti sors tra gé di -
á ra va ló em lé ke zés fi gyel mez tet ar ra,
hogy nincs jo gunk le mon da ni ha tá -
ron tú li test vé re ink alap ve tő jo ga i ról. 

Tud nunk kell, hogy hű sé ges ma -
gya rok, bá tor tiszt vi se lők nem tet ték
le az ide gen ál lam ra az es küt – el -
veszt ve ezért ál lást, la kást – éve kig va -
gon ban lak va ten gőd tek. Is mer nünk
kell Ken deh Gusz táv ko lozs vá ri, Egyed
Ala dár sa jó gö mö ri és Szánt hó Ró bert
sza bad kai evan gé li kus lel ké szek ne -

vét, aki ket nem ze tü kért va ló ki ál lá suk
mi att ül döz tek el szü lő föld jük ről.
Fon tos a ha tá ron tú li ak kal va ló tö rő -
dés, a ve lük va ló össze fo gás. 

E vég vá ri ma gyar hely zet re fi gyel -
mez tet Re mé nyik Ke se rű szív vel cí mű
ver sé ben: „Ke se rű szív vel bi zony
mon dom nék tek, / Ti cson ka-ma gya -
rok: / Az or szág szí ve, Ma gyar or szág
szí ve / Ma már a Vé ge ken do bog. /
Han gos szó val hi á ba fo gad koz tok: /
Hogy „so ha” s „mind örök ké” – / Az
or szág szí ve, Ma gyar or szág szí ve / Ott
ver, hol Ma gyar or szág nin csen töb bé.”

A Tri a non ra va ló em lé ke zés a
negy ven évi dik ta tú ra ör dö gi ter vét
lep le zi le, a bű nös nem zet vád ját, tör -
té nel münk el fe lej te té sé nek lel ki sú lyát.
Ma gyar or szág 1944 óta meg szállt,
meg alá zott or szág, nagy ha tal mak,
dik ta tú rák, nem zet kö zi erők já ték sze -
re. Ki mon da ni is sok: a negy ven évi
dik ta tú rá ra csak két hét sza bad sá ga
esett, de ez is vé re sen le ve re tett. 

1988-ban ép pen az er dé lyi test vé -
re in kért va ló ag go da lom űzött az
ut cá ra és ol vasz tott egy ség be több
tíz ezer nyi sza bad ság vá gyó ma gyart.
De csa lód nunk kel lett, hi szen öt éve
ré gi-új ura ink 2004. de cem ber 5-én
döb be ne tes mó don ta gad ták meg e
nem ze ti szo li da ri tást.

Ma már a ma ra dék or szág küzd
ma gá ért, be csü le tért, min den tal pa -
lat nyi föl dért, is ko lá ért, temp lo mért,
biz ton sá gos és mél tó em be ri éle tért.
Hisszük, hogy ta lán ép pen e ka tar ti -
kus mély pont ko vá csol össze. Hisszük,
hogy még is lesz ma gyar fel tá ma dás.

Tri a no ni em lék
g Czen the Mik lós

Reményik-emlékszoba a várpalotai
Trianon Múzeumban
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Mihályi Zoltánné átveszi az Eötvös-díjat
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b Mai és jö vő he ti éne kün ket el ső -
sor ban a dal lam szer ző, Mel chi -
or Vul pi us sze mé lye kap csol ja
össze. Ezen kívül a te ma ti ká juk is
ro kon: az egyik nap kez dő kö -
nyör gés, a má sik nap zá ró há la -
adás.

Lu ther Már ton jól is mert reg ge li
imád sá ga 1529-ben je lent meg a Kis
ká té vé gén. Az el kö vet ke ző év ti ze -
dek ben sor ra szü let tek az imád ság
nyo mán a reg ge li éne kek, me lyek az
ere de tit rí mes for má ba szed ték vagy
elő kép nek, ki in du ló pont nak te kin -
tet ték.

Ta lán ke vés bé is mert, hogy már a
Lu ther-imád ság meg je le né se előtt
is kü lön iro dal muk volt a reg ge li
éne kek nek. Itt el ső sor ban a Cseh
Test vé rek (Böh mis che Brü der) kö -
zös sé gét s lel ké szü ket, Mic ha el
Weißét kell ki emelnünk.

Mic ha el We iße 1488 kö rül szü le -
tett. Teo ló gus volt, ének köl tő és
kom po nis ta. Krak kó ban ta nult, majd
1510-ben ko los tor ba vo nult. 1518-
ban meg szö kött, s csat la ko zott a
Cseh Test vé rek hez. A kö zös ség ve ze -
tő jé vel, az éne kes köny vünk ből is is -
mert Jo hann Horn nal együtt 1522-től
kezd ve több ször is járt kül dött ség ben
Lu ther nél. Fő fel ada tuk a sa ját és a lu -
the ri hit val lás egyez te té se volt. Ké -
sőbb We iße a né met gyü le ke zet pré -
di ká to ra lett Landsk ron ban, s itt is ér -
te a ha lál 1534-ben.

Ki ma gas ló mun ká ja 1531-ben meg -
je lent éne kes köny ve, a New Geseng -
buch len. A kö tet össze sen 157 éne ket
tar tal maz, me lyek kö zül 137 – igen
ma gas szám – We iße sa ját köl te mé -
nye vagy át dol go zá sa. A leg több dal -
lam cseh for rá sok ból táp lál ko zik.
Ez volt a kö zös ség el ső ön ál ló né met

éne kes köny ve, mely az tán több szö -
ri után nyo mást is meg ért. We iße
sa ját köl te mé nyei mind a mai na pig
is mer tek és ked vel tek; a mai né met
éne kes könyv ki lenc éne két köz li, a
ma gyar éne kes könyv egy hús vé ti,
uj jon gó éne két hoz za: Di cső ség né ked,
Is te nünk (EÉ 216).

Az éne kes könyv We iße négy reg -
ge li éne két is tar tal maz ta, kö zü lük
ket tő ke rült be az evan gé li kus éne -
kes köny vek be. Ami a dal la mo kat il -
le ti, csak egyi kük tar tot ta meg ere de -
ti dal la mát. A má sik vers hez 1609-

ben ke rült Vul pi us gyö nyö rű dal la -
ma: ez mai éne künk, a Jön bí bor fé nyű
pir ka dat (GyLK 793).

Az el ső vers szak – ha son ló an Lu -
ther imád sá gá hoz – há lát ad az éj sza -
ká ért. A to váb bi vers sza kok a „bí bor -
fé nyű pir ka dat tal” ér ke ző új nap sok
ál dá sá ért kö nyö rög nek: „Légy ma is
ve lünk; Úgy ve zess min ket – Is mer -
jük fel erős ke zed; Szent lé lek, fe gyel -
mezz min ket; Gond vi se lőnk légy,
Úr is ten!” Utol só vers sza ká ban a
mun ka meg ál dá sát ké ri a mi Urunk,
Jé zus Krisz tus ál tal.

A tü rin gi ai szár ma zá sú kom po nis -
ta és kán tor, Mel chi or Vul pi us (1570–
1615) Jo han nes Steu er le in ta nít vá nya
volt. Ő szin tén nem is me ret len szá -
munk ra, hi szen 1588-ban meg je lent
éne kes köny vé ből egy ver set mi is őr -
zünk éne ke ink kö zött: az El múlt
már az óesz ten dő (EÉ 178) 3–5. vers -
sza kát.

Vul pi us ta nul má nya it be fe jez ve,
há zas ság kö té se után ke rült egy ház -
ze nész ként We im ar ba. Dal la mai kö -
zül a leg is mer teb bé ta lán a Légy ve -
lünk ke gyel med del (EÉ 277) vált Jo -
sua Steg mann ver sé vel, amely mind
a nap tá ri év be zá rá sa kor, mind is ten -
tisz te le tek be fe je ző éne ke ként igen
nép sze rű lu the rá nus te rü le te ken; de
a dal lam má sik elő for du lá sa, Az élet
né kem Krisz tus (EÉ 504) is sok szor
ke rül aj kunk ra.

Vul pi us el ső gyűj te mé nyé nek
(1604) elő sza vá ban a ze ne szer ző már
mint „messze föl dön is mert mu zsi -
kus” em lít te tik. Dal la mai a lu the rá -
nus ének kincs ki ma gas ló al ko tá sai
kö zé tar toz nak, me lyek ben az úgy ne -
ve zett egy há zi hang ne mek hasz ná la -
tát las san a dúr-moll to na li tás elő tér -
be ke rü lé se vált ja fel.

A négy so ros dal lam a leg ma ga sabb
hang ját – a pir ka dat hoz ha son ló an –
alul ról éri el, de nem hir te len lé pés -
sel, ha nem az alap hang ról va ló má -
so dik el ru gasz ko dás al kal má val a
má so dik dal lam sor ban. A leg mé -
lyebb s egy ben zá ró hang ra va ló
vissza eresz ke dés a kvint ről ugyan -
csak két „lé pés ben”, dal lam sor ban
tör té nik.

Bár is ten tisz te le te in ken a nap sza -
kok éne kei vi szony lag rit kán hang za -
nak el, az ének meg ta nu lá sá val a lu -
the rá nus ének kincs egyik fon tos
gyöngy sze mét ve het jük ma gyar nyel -
ven is bir to kunk ba.

g W. Kincz ler Zsu zsan na

VUL PI  US RE G G E LI  HIM NU SZ A

Jön bí bor fé nyű pir ka dat
C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„Illő, hogy az evangélium prédiká-
lója először is a törvény és a bűn
megnyilvánítása által megfeddje és
véteknek mondja mindazt, ami nem
a Lélektől és a Krisztusban való hit
által elevenedik meg, így az embe -
reket a maguk megismerésére és
nyomorúságára ébressze, hogy alá-
zatosakká váljanak, és segítségre
szomjazzanak.”

d Luther Márton: Előszó Szent
Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez

(Szita Szilvia fordítása)

Nap mint nap ér kez nek hoz zánk
kü lön bö ző meg hí vá sok, fel hí vá sok,
rek lám anya gok, pár tok, ala pít vá -
nyok, egye sü le tek ké ré sei, kü lön fé le
ter mé ke ket áru sí tó cé gek és áru -
ház lán cok ak ci ós aján la tai. Már ki ta -
nul tuk az el uta sí tás tech ni ká ját, hi -
szen fel is mer tük, hogy nem le het
min den ho vá el men ni, min den re ada -
koz ni, min dent meg ven ni.

Fé lő azon ban, hogy a sok-sok el uta -
sí tás kö zött annyi ra reflex sze rű vé
vá lik ben nünk az el len ál lás, hogy az
iga zán fon tos dol go kat sem en ged jük
kö zel ma gunk hoz, mert már min den
és min den ki gya nús. Sőt az egyet len
iga zi és fon tos fe lé is gya nú val for du -
lunk. Ez az iga zi bi zal mi vál ság.

Nem új je len ség ről van szó. Já nos
evan gé li u ma már az el ső fe je zet
„pro ló gu sá ban” jel zi, hogy Is ten né -
pe nem fog ja öröm mel és ki tö rő lel -
ke se dés sel fo gad ni a hoz zá kül dött vi -
lá gos sá got. „A vi lág ban volt, és a vi -
lág ál ta la lett, de a vi lág nem is mer -
te meg őt: sa ját vi lá gá ba jött, és az
övéi nem fo gad ták be őt.” (Jn 1,10–11)
Já nos le ír ja, hogy a cso dák és je lek el -
le né re mennyi re nő a bi zal mat lan ság
és az el uta sí tás Jé zus sal szem ben.
Egy re na gyobb a sza ka dék. Vi lá go san
szól kül de té sé nek cél já ról, a mennyei
Atyá val va ló kap cso la tá ról, az Írá sok -

ról, me lyek ró la tesz nek bi zony sá got,
még sem fo gad ják be őt. S ne fe lejt -
sük el, Jé zust nem hi tet len, ate is ta
em be rek vet ték kö rül, ha nem ép pen
olya nok, akik hit tek Is ten ben, és ke -
res ték az örök éle tet. Tud ták azt is,
hogy el kell jön nie a Mes si ás nak. 

De mi cso da tra gé dia, hogy ami kor
vég re ott volt előt tük, a hi tet len ség el -
va kí tot ta ér tel mü ket! Uj jon ga ni uk
kel lett vol na: vég re itt van, akit várt
és lát ni kí vánt Áb ra hám, Mó zes és a
pró fé ták se re ge. Mi va gyunk a sze -
ren csés ki tün te tet tek, a mi nap ja ink -
ban tel je se dett be Is ten ígé re te. Ehe -
lyett ke mény el uta sí tást ka pott az Ige. 

Jé zus is me ri az oko kat. Az em be -
ri di cső ség gel és di cső ség ke re sés sel
vol tak el fog lal va, s ezért nem volt
meg ben nük az Is ten sze re te te. Több -
re ér té kel ték az em be ri di cső sé get, az
el is me rést, amely biz to sí tot ta he -
lyü ket a gyü le ke ze ti kö zös ség ben, és
biz to sí tot ta eg zisz ten ci á ju kat. Ez
aka dá lyoz ta meg őket ab ban is, hogy
Mó zest he lye sen ért sék. Mert Mó zes
cél ja nem az volt, hogy a tör vény be -
tar tá sa ál tal val lá sos em be rek egy -
más tól di csé re tet és di cső sé get sze -
rez ze nek. Ő az egész Ószö vet ség gel
együtt Krisz tus ról tett bi zony sá got.
S ha már Mó zest sem ér tet ték, nem
cso da, ha Jé zust sem ér tik. 

Is ten né pé nek ma ugyan az a prob -
lé má ja, mint ami ak kor volt. Bűn bá -
nat tal és őszin tén meg kell val la nunk,
hogy a hit nek ugyan az zal a gyer mek -
be teg sé gé vel küz dünk, mint két ezer
éve Iz ra el né pe. Ke res sük és több re
be csül jük az em be ri di cső sé get, mint
az Is te nét.

Ta lán ez el len is reflex sze rű en til -
ta ko zunk, de egy há zi gya kor la tunk és
sze mé lyes éle tünk fáj dal ma san iga zol -
ja. A kü lön fé le épü le tek szen te lé se,
tiszt ség vi se lők ik ta tá sa, em lék táb lák
ava tá sa, je len tős egy há zi sze mé lyek
te me té se bi zony sok szor az em be ri
tel je sít mény fel ma gasz ta lá sá ról szól.
Per sze ha eszünk be jut, ak kor még
füg ge lék ként gyor san hoz zá tesszük a
vé gén, hogy „so li Deo glo ria”, egye dül
Is te né a di cső ség. Ma ga az al ka lom
egyéb ként sok szor en nek az el len ke -
ző jét tanúsítja, azt, hogy naggyá tet -
tük az em bert és tel je sít mé nyét.

Ez igen ko moly aka dály, hogy
Krisz tust a ma ga nagy sá gá ban lás suk
és meg be csül jük. Ta lán ezért volt
meg le pő az egyik test vér egy ház ban
vég zett fel mé rés ered mé nye is. Ki de -
rült, hogy hí ve ik túl nyo mó több sé ge
„po ten ci á lis Szent há rom ság-ta ga -
dó”. Elég ne kik Is ten, mi nek Jé zus is?

Ha Krisz tust már az Ószö vet ség
ide jén Mó zes hir det te (az egész

Ószö vet ség ezt tet te), ak kor mi, az
Új szö vet ség né pe, a Krisz tus el jö ve -
te le utá ni kor gyer me kei, mennyi -
vel in kább kell hogy tisz tán lás suk
és hall juk Krisz tust az ige hir de tés ál -
tal! Ha Jé zus meg be csül te Mó zes
szol gá la tát, meg be csü li az új szö vet -
sé gi szol gá la tot is. Az az ma is az ige -
hir de tés be aláz ko dik, azon ke resz -
tül akar jön ni hoz zánk. Jé zus be tart -
ja a „szol gá la ti utat”. Ez pe dig nagy
fe le lős ség gel tölt el min ket, ige -
hall ga tó kat és ige hir de tő ket egy -
aránt. 

Sem mi sem sza bad, hogy gá tol ja
azt a szent célt, hogy az ige hir de tés -
ben ma gá val Krisz tus sal ta lál koz -
zunk. Ha őt fel is mer jük és meg is mer -
jük, éle tet aján dé koz ne künk. Mert
egye dül ő mél tó a tel jes bi za lom ra,
ön át adás ra, ra gasz ko dás ra és szol gá -
lat ra. Azo kat, akik en ge del mes ked -
nek az ér tük meg halt és fel tá madt Úr -
nak, nem fog ja vá dol ni sem Krisz tus,
sem Mó zes, sem sen ki más.

g Sza bó And rás

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Tedd
hal ló vá fü lün ket, ér tő vé szí vün ket,
hogy szent igéd ben fel is mer jük mind -
azt, amit Krisz tus ban cse le ked tél ér -
tünk! Ámen.

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 1.  VA SÁR NAP  JN 5,4547

Éle tet adó fel is me rés
A VA SÁRNAP IG ÉJE

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

2. Légy ma is vélünk, hû Urunk, E földön még vándorolunk.
Oltalmad pajzsa úgy védjen, Hogy veszedelem ne érjen!
3. Úgy vezess minket, népedet, Ismerjük fel erõs kezed! Éljünk
szent neved fényében, Munkálkodj bennünk, Úristen!
4. Szentlélek, fegyelmezz minket, Igázd le óemberünket, He-
vességében fékezd meg, Ki ne hívja ítéleted!
5. Gondviselõnk légy, Úristen, Támaszunk nagy szükségünk-
ben. Terjeszd ránk gyöngéd áldásod, Gondjainkat csak te látod.
6. E nap is áldj meg munkánkban, Életünk minden dolgában!
Fiadért, Jézus Krisztusért, Trónodnál közbenjárónkért.

Szöveg: Michael Weiße 1531 – Fordította: Kertész Eszter.
Dallam: Melchior Vulpius 1609. [EG 438].
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Gond vi se lő Is te nünk, mennyei
Atyánk! Igéd és lel ki is me re tünk fi gyel -
mez tet min ket, hogy fe le lő sek va -
gyunk éle tün kért, ame lyet tő led kap -
tunk. Se gíts meg ben nün ket, hogy
meg szó lí tó sza vad nak en ged ve ki tel -
je sít hes sük éle tün ket a te tet szé sed re.
Szo ron gat nak min ket e vi lág el vá rá -
sai – ne en gedd, hogy kí sér tés ként hi -
tünk és sze re te tünk fö lé ke re ked hes -
se nek. Hi szen jobb egy lé pés a te uta -
don, mint a tör te tés a sa ját fe jünk után.

Kö szön jük, hogy mind annyi unk -
ra rá bíz tad más em be rek, fe le ba rá ta -
ink gond ját. Kö szön jük, hogy ez zel
so kat bíz tál ránk az e vi lá gért va ló fe -
le lős ség ből. Adj erőt, hogy akar juk és
mer jük vál lal ni ezt a fe le lős sé get ön -
ma gun kért és má so kért. 

Mennyei Atyánk! Se gíts ben nün -
ket nem csak ön ma gun kért, ha nem
má so kért él ni. Add, hogy egy há zad -
ként hadd jár junk Mes te rünk, Jé zus
Krisz tus nyo mán, akit oda ad tál e
vi lá gért nagy sze re te ted ben. Hadd áll -
junk a ki csi nyek mel lé, ami kor a
mö göt tünk ál ló tan év vé gez té vel
gyer me ke ink re és a fi a ta lok ra gon do -
lunk. Hadd áll junk az el eset tek,
gyen gék és ma gá nyo sak mel lé. Hadd
áll junk re mény ség gel és vi gasz ta lás -
sal azok mel lé, akik eb ben az át ala -
ku ló vi lág ban el vesz tet ték és akik el
fog ják vesz te ni biz ton sá gu kat, mun -
ká ju kat, ott ho nu kat, az éle tük ér tel -
me fe lő li bi zo nyos sá got. Hadd áll junk
bá tor szív vel és a te sza vad dal azok
elé, akik eb ben az át ala ku ló vi lág ban
ki vet kőz nek em ber sé gük ből, át gá zol -
nak má so kon, gyű löl kö dés sel és erő -
szak kal akar nak ural kod ni fe le ba rá -
ta i kon, aki ket sze ret nünk kell, mint
ön ma gun kat.

Jó kor mány za tért kö nyör günk ha -
zánk ban, Eu ró pá ban és szer te a vi lá -
gon. Se gíts min den ha tal mas sá got,
hogy ne a ha zug sá got és gyű lö le tet,
ha nem az igaz sá gos sá got és a jó ren -
det mun kál ja, ne az ön zést, ha nem a
kö zös sé get szol gál ja. Kö nyör günk a
ki szol gál ta tot ta kért, akik há bo rút,
el nyo mást és erő sza kot szen ved nek.

Kö nyör günk gyü le ke ze tün kért,
egy há zun kért és az egész ke resz -
tény sé gért – hadd bi zo nyul junk az
evan gé li u mi re mény ség je lé nek és
igaz fe le ba rát nak, test vér nek az em -
be rek kö zött. Éle tünk hadd áll jon az
örök élet szol gá la tá ban, ame lyet te
adsz ne künk! Ámen.

Oratio
œcumenica



Dél után a té si Szél lel bé lelt női ének -
együt tes, va la mint a pá pai Gyu rátz
Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko -
la mu tat ko zott be az ebéd után is ki -

tar tók előtt. Az idei ta lál ko zó a ma -
lom so ki gyü le ke zet kó ru sá nak mű -
so rá val zá rult. 

Ha tá ron tú li gyü le ke ze tek ből is ér -
kez tek ven dé gek a rendezvényre: a lo -

vász pa to nai egy ház köz sé get test vér -
kap cso lat fű zi a szlo vé ni ai Do mon -
kos fa és Pár tos fal va gyü le ke ze te i -
hez, a test vé rek idei vi szont lá to ga tá -
sát pe dig ép pen er re a va sár nap ra
idő zí tet ték. Így mint egy öt ven fő vel

a ha tá ron tú li ma gyar lu the rá nus
gyü le ke zet is kép vi sel tet te ma gát a
Veszp rém me gyei evan gé li ku sok ta -
lál ko zó já n. 

g Me nyes Gyu la

Lelki erő gyűj tés Pá pán
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f Folytatás az 1. oldalról

A pün kösd iga zi, leg na gyobb cso dá -
ja az, amit az apos to lok cse le ke de te -
i ről írott könyv má so dik fe je ze té ben
ol va sunk az el ső ke resz té nyek ről:
„Mind azok pe dig, akik hit tek, együtt
vol tak, és min de nük kö zös volt.” Nap -
ról nap ra áll ha ta to san, egy szív vel,
egy lé lek kel vol tak a temp lom ban. Sőt
ha a ve re tes Ká ro lit ol vas suk, már a
fe je zet el ső ver sét így for dít ja a nagy
teo ló gus: „Mi kor pe dig a pün kösd
nap ja el jött vol na, va lánk mind nyá -
jan egy aka rat tal együtt.”

A cso da, hogy az el ső pün kösd ta -
núi, akik ről tud juk, hogy so kan vol -
tak és na gyon sok fé lék, aki ket nyel -
vek, ha gyo má nyok, szo ká sok, vi lág -
né ze tek, val lá sok, ne tán po li ti kai tö -
rek vé sek, vá gyak és ál mok vá lasz tot -
tak el, a meg döb ben tő, za var ba ej tő
cso da foly tán „együtt vol tak, egy
szív vel, egy lé lek kel, egy aka rat tal”. Eb -
ből a he te ro gén, mo za ik sze rű, sok szí -
nű, arc ta lan tö meg ből egy nép lesz,
egy csa lád, egy kö zös ség. És a cso da
az zal fo lya tó dik, hogy „az Úr pe dig
nap ról nap ra nö vel te a gyü le ke ze tet
az üd vö zü lők kel”.

Az utób bi idő ben elég gé so kat
zsör tö lőd tem, mél tat lan kod tam írá -
sa im ban, ige hir de té se im ben ar ról,
hogy mai vi lá gunk ban mennyi re
meg ko pott ezek nek a ki fe je zé sek nek

a je len té se és je len tő sé ge, hogy:
együtt, egy aka rat tal, egy szív vel, egy
lé lek kel. Gyak ran ezek nem má sok,
mint üre sen csen gő re to ri kai köz he -
lyek. Köz he lyek, ame lyek kel jobb
hí ján po li ti ku sa ink igye kez nek moz -
gó sí ta ni ben nün ket, „vá lasz tó kat”
egy-egy ál ta luk ki tű zött „nagy és
ne mes cél” ér de ké ben, ha más ra
nem is, ak kor „jól sza vaz ni”. 

Fel fo ko zott kam pány idő ben hal -
lom a vissza té rő slá ge re ket: „össze -
fo gás”, „egy ség ben az erő”, „kö zös út”,
„ez együtt men ni fog” – és a ha son -
ló va rázs igé ket. Ugyanők pró za ibb
pil la na ta ik ban jó za ní ta nak ki, ma gya -
ráz ván a bi zo nyít ványt, hogy ma
már más a vi lág, mint egy kor, má sok
a kö rül mé nyek, más a fi lo zó fia, má -
sok az em be rek, má sok a tö rek vé sek.
S ha még min dig nem ér tet tük meg,
ak kor to vább is mond ják, hogy tu laj -
don kép pen fél re ér tés volt – van,
mert ők sem úgy ér tet ték, ahogy
mond ták, meg nem is úgy gon dol ták,
ahogy mi ér tet tük, meg egyéb ként is
ide je le száll ni a ma ga sabb ré gi ók ból
a föld re.

Is mer jük a mai, „tren di” fel fo gást,
amely ba ná li san le egy sze rű sít ve
ennyi: te vagy a fon tos ön ma gad nak,
a te vá gyad, ál mod, óha jod, tö rek vé -
sed vi szi elő re a vi lá got, ez az ér dek,

ezt dik tál ja a „jó zan ész”, ez az iga zi,
az egyet len fel haj tó erő, cso dák pe -
dig nin cse nek, se Is ten, se em ber társ,
sem mi, ami ezt gá tol ná. S hogy mi -
lyen elöl va gyunk, azt eb ből a mai
mély ség ből igen jól lát hat juk, me sés
és ígé re tes a pa no rá ma, si ker és győ -
ze lem kö ve zi utun kat.

Én en nek el le né re hi szek a cso dák -
ban, igaz, nem az em be ri ben. Mert
cso dák, ap rók is, na gyok is, ma is
van nak, tör tén nek, csak lel ki sze mek
és ér ző szív kel le nek hoz zá, hogy
meg lás suk, meg érez zük őket.

Is ten Lel ke ma is za var ba ej tő,
meg rá zó, sok szor drá mai mó don vi -
szi vég be sze mé lyes és kö zös sé gi éle -
tünk ben a cso dát. Va la mi ilyen meg -
rá zó, meg döb ben tő volt szá mom ra a
mos ta ni pün kös di ün nep kör cso dá -
ja. Va la mi olyas mi tör tént ezen az ün -
ne pen, ami azt bi zo nyí tot ta, hogy
amit az em be ri ön zés és os to ba ság el -
ront, szét sza kít, rossz me der be te rel,

azt Is ten sze re te te min dig, min den
kö rül mé nyek kö zött hely re ál lít ja.

Ez a pün kösd ér tet te meg ve lem,
hogy ne künk, ma gya rok nak va la -
hogy szük sé günk volt er re a mély ség -
él mény re, er re az anya gi, lel ki, er köl -
csi mély re pü lés re, a krí zis okoz ta kí -
nok ra, me lyek be leg in kább sa ját hi -
bá ink mi att ju tot tunk, hogy vég re
néz zünk szét, kezd jük el lát ni, ve gyük
már ész re, hogy mek ko ra szük sé günk
van Is ten re és egy más ra. 

Kü lön le ges él mény ke rí tet te ha tal -
má ba mind azo kat, akik pün kösd tá -
ján ott vol tak Deb re cen ben, Csík -
som lyón, Pür ke re cen, az or szág
temp lo ma i ban, kegy he lye in, a leg ki -
sebb ima há zak ban is. Érez tük, ta -
pasz tal tuk, hogy száz ez rek, mil li ók
egy szív vel, egy lé lek kel, egy aka rat -
tal együtt vol tunk.

Akik ezt lát ták, át él ték, ré sze sei
vol tak-vol tunk ezek nek az ese mé -
nyek nek, el mond hat juk, hogy Is ten
Lel ke ma is cso dát tett ve lünk, az erő -
nek, a sze re tet nek, a jó zan ság nak Lel -
ke nép pé, csa lád dá, egy ség gé öt vöz -
te új ra és új ra azt, amit szét ver ni,
szét zi lál ni pró bált az em be ri erő szak
és ön zés. Tud juk, hogy egye dül ő ké -
pes eb ben a bá be li zűr za var ban,
szét hú zás ban ren det te rem te ni, a
dol go kat hely re ál lí ta ni.

Pün kösd leg szebb üze ne te ma
min den ke re ső, kér de ző, lát ni aka ró
em ber szá má ra, hogy Lé lek kel te lik
meg azok nak az éle te és mun ká ja,
akik egy aka rat tal van nak. 

Amb rus At ti la ír ta a Bras sói La pok
ve zér cik ké ben: „A hét vé gén Csík -
som lyón ün ne pel együtt a ma gyar ka -
to li kus ság, és a bú csún – mint min -
den év ben – ott lesz nek az evan gé -
li ku sok, a re for má tu sok, az uni tá ri -
u sok, más neo pro tes táns fe le ke ze tű -
ek is, új ra ki nyil vá nít va a deb re ce ni
ta lál ko zó jel mon da tát: Krisz tus a
jö vő, együtt kö vet jük Őt! A ma gyar
egy ség meg erő sí té se min de nek előtt
lel ki fo lya mat. A 20. szá zad sok-sok
lé lek ölő ese mé nye, lé lek mér ge ző
ma ni pu lá ci ó ja után a ma gyar egy há -
zak együtt mű kö dé se le het az össze -
fo gás ko vá sza.”

A Lé lek né pe
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

Rá kos szent mi hály köz ség ne ve csak
a múlt szá zad el ső éve i ben ke rült a
tér ké pek re. Gaz dál ko dás folyt a Pest
vá ro sá tól ke let re eső te rü le ten, ame -
lyet Szent mi hály pusz tá nak vagy
Pusz ta szent mi hály nak ne vez tek.
Ahogy Pest je len tő sé ge erő sö dött,
ahogy a vá ros egy re in kább ipa ro so -

dott, egy re töb ben te le pül tek ide.
1902-től je le nik meg Rá kos szent mi -
hály ne ve. 

Az ide te le pült evan gé li ku so kat
hosszú ide ig a Cin ko tai Evan gé li kus
Egy ház köz ség pász to rol ta. 1911 pün -
kösd jén szer ve ződ tek fi ók egy ház -
köz ség gé, és 1921-ben ne vez ték ki hit -
ok ta tó lel ké szük ké e so rok író já nak
édes ap ját, Tóth-Szöl lős Mi hályt. Is -
ten tisz te le te i ket a köz pon ti is ko la
egyik tan ter mé ben tar tot ták, mi -
köz ben erő sö dött a sa ját temp lom
utá ni vá gyuk. Ala pot lé te sí tet tek,
ám az eb ben össze gyűlt pénz saj nos
ér té két vesz tet te: a 37 ezer ko ro na az

át vál tás kor 3 ezer pen gő re ol vadt.
Ám a gyü le ke zet lel ke se dé sét ez sem
tör te meg: to vább gyűj töt tek.

Kö ze lebb érez het ték ál muk meg -
va ló sí tá sát, ami kor a gyü le ke zet fel -
ügye lő jé nek ka to li kus öz ve gye – fér -
je szán dé kát kö vet ve – a köz ség köz -
pont já ban fek vő két in gat la nu kat

vég ren de le ti leg az egy ház községre
hagy ta. Sándy Gyu la mű egye te mi ta -
nár a ti zen nyol ca dik temp lom ter vét
ké szí tet te el a szá muk ra. 

1933 au gusz tu sá ban kezd ték el a
temp lom épí té sét, és 1934. jú ni us 17-
én szen tel het te fel Is ten há zát Rá kos -
szent mi há lyon D. Raffay Sán dor bá -
nya ke rü le ti püs pök. 

A he lyi gyü le ke zet Szent há rom ság
va sár nap ján ün ne pel te en nek het ven -
ötö dik év for du ló ját.

A há la adás ban részt vett a né met -
or szá gi Hürth vá ros evan gé li kus
gyü le ke ze té nek kül dött sé ge is. Eb ben
a Köln mel let ti test vér gyü le ke zet ben

szol gált ugyanis lel kész ként a most
már nyug díj ban lé vő Gla tz Jó zsef, aki
gyer mek ko rát Rá kos szent mi há lyon
töl töt te.

Ti zen nyolc né met or szá gi test vér
jött el, hogy együtt örül jön a ju bi lá -
ló gyü le ke zet tel. A há la adó is ten tisz -
te le ten lel ké szük, Hel mut Wer ner
hir det te az igét a va sár nap evan gé li -
u ma alap ján. Ni ko dé must ál lí tot ta a
kö zös ség elé, aki nek is ten ke re sé se
pél da ként szol gált a temp lom épí tő
gyü le ke zet nek. Szólt a Szent lé kek
mun ká já ról is, aki meg erő sí tet te a kö -
zösséget.

Az is ten tisz te let szol gá la tá ban
részt vett a Köl csey Fe renc Ál ta lá nos
Is ko la gyer mek ka ra is – ma gyar és
né met nyel vű éne kek kel kö szönt ve a
gyü le ke ze tet. A gyer mek-bib lia kö rös
ap ró sá gok – Bör ön te Már ta lel ké sz
ve ze té sé vel – be mu tat ták az össze jö -
ve te le i ken min den al ka lom mal hasz -
nált „sze re tet koc ka-gu rí tást”…

A német ven dé gek aján dé kot is
hoz tak, egy kö rül be lül fél mé ter ma -
gas, sú lyos már vány ke resz tet, ame -
lyet ko ráb bi – „alá bá nyá szás mi att”
le bon tott – temp lo muk ból me ne kí -
tet tek meg. Kér ték, hogy vi gyáz za nak
rá a rá kos szent mi há lyi ak, őr köd vén
azon, hogy a hit meg ma rad jon.

A ven dé gek szá má ra gaz dag prog -
ra mot szer vez tek: jár tak a Do mony-
völgy ben, meg néz ték a Bu da pest-
Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi u mot,
is mer ked tek a fő vá ros sal, és so kat
vol tak együtt szál lás adó ik kal is, hogy
erő söd jön a sze mé lyes kö tő dés és ba -
rát ság. (A rá kos szent mi há lyi ak cso -
port ja már járt Hürth ben.)

Ben ső sé ges, ba rá ti, test vé ri kö -
zös ség ben ün ne pelt tehát együtt a két
gyü le ke zet jú ni us 7-én, az eu ró pai
par la men ti vá lasz tás va sár nap ján
erő sít ve az eu ró pai evan gé li ku sok
test vé ri sé gét is.

g TSZM
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b Rá tó ti Zol tán Já szai Mari-dí jas
szín mű vésszel egy pá rat lan, ne -
mes kez de mé nye zé se kap csán
volt mó dom ta lál koz ni. Öku me -
ni kus fa temp lo mot épít az Őr ség
egyik fes tői szép sé gű kis fa lu já -
ban. A Nem ze ti Szín ház mű vé -
sze, aki az idei évad ban hét da -
rab ban ját szik, de a mo zi vá szon -
ról, té vé já té kok ból is jól is mert
mű vész – nép sze rű sé gét Ma -
gyar föld s az em lí tett temp lom
épí té se ér de ké ben ve ti lat ba…

– A tör té net évek re nyú lik vissza.
Ma gam ban in kább álom fo lya mat -
nak ne ve zem. Az Őr ség ben, a Za la
me gyei Ma gyar föl dön ta lál tam má -
so dik ott ho nom ra, és épí tet tem évek -
kel ez előtt egy kis fa há zat. Az iga zi
álom 2000-ben kez dő dött, mi kor
fel épült a fa lunk ban az őr sé gi épít ke -
zé si for má ra és ha gyo mány ra jel -
lem ző fa ha rang láb. Ka lá ká ban ké -
szült: a fa lu ap ra ja-nagy ja épí tet te.
Ré gen fa lu és fa lu kö zött ez volt az in -
for má ció áram lás esz kö ze, s sze ret tük
vol na mél tó kö rül mé nyek kö zé he -
lyez ni. 

Mi u tán ez a me ne dék ház nak is fel -
fog ha tó, cso dá la tos erő tér fel épült,
geo ló gus ba rá tom mal, aki vel a mun -
kák nagy ré szét vé gez tük, ar ról be -
szél get tünk, ho gyan le het ezt to -
vább vin ni – en gem, aki szí nész ként
a ki mon dott szó val a lel kek ben tu dok
va la mit al kot ni, le nyű gö zött, hogy az
em ber két ke zi mun ká já nak lát ha tó
ered mé nye van. Az álom, az öt let
mint egy ma gá tól „jött”, s el in dult
egy hosszú kál vá ria, ami vé gül is
nem szeg te a ked vün ket, sőt in kább
am bi ci o nált.

– Kál vá ria? Ez most igen ne ga tí van
hang zik! Kül ső vagy bel ső aka dá -
lyok ra gon dol?

– Mind ket tő adó dott. Sok el len ér -
zés sel szem be sül tünk, ám ez nem ke -
se rí tett el. A te rü let szer zés sem volt
egy sze rű: a fa lu leg ma ga sabb pont -
ján van a ré gi te me tő, mel let te a fenn -
sík. De az utób bi ma gán tu laj don ban
volt, s a ha zai tu laj don jog vi szo nyok
kö vet kez té ben a kö zös, osz tat lan te -
rü let meg vá sár lá sa, majd ki mé ré se
ret ten tő sok ügy in té zés sel járt. 2001-
re lett meg a föld te rü let, de bi zony
csak 2008 nya rá ra le he tett el in dí ta -
ni a tu laj don kép pe ni ter ve zést. 

So ká ig ha da koz tam ma gam mal,
hogy „majd meg vál toz ta tom az em -
be re ket, majd én meg győ zöm őket,
hogy jó, ha tör té nik va la mi, jó a
meg őr zé se an nak, ami el ve sző ben
van”. De az tán mi kor ra képes lettem
meg bé kül ni az zal, hogy nem fo gom
tud ni meg vál toz tat ni az em be re ket –
be in dul tak a dol gok. És jöt tek sor ban
a le he tő sé gek. 2006-tól pol gár mes -
te re is va gyok a fa lu nak, így már hi -
va ta lo san is fe le lős sé get vál la lok a
meg ma ra dá sá ért, a temp lo mért.

Az álom te hát túl nőtt min ket, s
im már ön ál ló éle tet él. Ben nünk kel -
lett meg ér nie, de ha nem len ne hi -
tünk, be le sem fog tunk vol na. Nem
is „en ged né” a temp lom fel épí te ni
ma gát, ha nem len ne elég hi tünk hoz -
zá. A fon tos dol gok meg szü lik ön ma -
gu kat, ha iga zán be lül ről akar juk!

– Hány lel kes is a fa lu?
– Har minc négy be je len tett la ko -

sa van, jó ma gam vagyok az egyik.
Igen, ezen so kan mo so lyog nak. 

– Ho gyan tud ja mind eze ket össze -
egyez tet ni a Nem ze ti Szín ház mű vé -
sze ként? Hi szen szín pa di, té vés mun -
kái a fő vá ros hoz kö tik…

– Ne he zen. De ezt vál lal tam, és
a vá lasz tás előtt el is mond tam,

hogy ke ve set le szek ott. Sok szor
csak te le fo non tu dom „táv irá  nyí ta -
ni” a fa lut. Van, hogy reg gel me gyek,
és az es ti elő adás ra már vissza is kell
jön nöm Bu da pest re. Nyá ron jobb a
hely zet: az épít ke zés el kez dé sé től
sze ren csé re már fo lya ma to san lent
le szek. 

– Ká pol na meg men té sé ért már
ren dez tek kon cer tet, de temp lo mot
tud tom mal még nem épí tett is mert,
nép sze rű mű vész. Hogy fo gad ta ter -
vét a ci vil és a mű vész tár sa da lom?

– Lét re hoz tuk a Ma gyar föld Fa lu -
ért Ala pít ványt, van egy hon la punk
is, ezen ke resz tül fo gad juk az ado má -
nyo kat. Hadd ra gad jam meg az al kal -
mat, hogy el mond jam: na gyon há lás
va gyok azok nak, akik se gí tet tek ne -
künk. Meg ha tó do log: bo rí ték ban
kap tam egy le ve let, ben ne ezer fo rint -
tal. Nyug dí jas né ni küld te, ő így tu -
dott hoz zá já rul ni. Ez év ja nu ár 8-án
egy gá la es ten a
ba rá ta im, kö -
zel öt ven mű -
vész, in gyen
lép tek fel a
temp lom épí tés
támogatásá ra
ren de zett es -
ten a Nem ze ti
Szín ház szín -
pa dán. Sok szor
ál mo doz tam –
ta lán túl na i -
van is –, hogy
majd jön egy
na gyobb pénz összeg, ami mág nes -
ként vonz za a töb bit. És így tör tént!
A Volks bank je len tős tá mo ga tást
adott. Kör nyék be li vál lal ko zók hív -
tak, fa fel dol go zó, fa te lep-tu laj do -
nos, asz ta los, ács… fel aján la nak az
ide jük ből, a mun ká juk ból. Ceg léd ről,
szü lő vá ro som ból is jön nek majd dol -
goz ni. Cso dá la tos, hogy mi lyen erő -
ket moz ga tott meg ez a terv! 

– Pün kösd va sár nap ján – szim bo -
li ku san is a meg fe le lő ün ne pet: a
Lé lek ki ára dá sát vá laszt va – ke rült
sor az alap kő le té tel re. Jól mon dom,
van ilyen egy ál ta lán egy fa temp lom
ese té ben?

– Nem, alap fát tet tünk le. Szin te
már tra dí ció: a ha rang lá bat is így
kezd tük, pün kösd kor. Azt az ün ne -
pet „ha rang láb-re mény lő” ün ne pély -
nek ne vez tük, s ta lán mond ha tom, ál -
dás volt raj ta. Azon a nyá ron már
avat tuk is a haranglábat. Én na gyon
bi za ko dó va gyok, hogy ez a temp lom
is el fog ké szül ni nyár vé gé re. Hat van
fő be fo ga dá sá ra lesz al kal mas. Ide á -
lis eset ben au gusz tus 22-én lesz a
szen te lés. Amit még nem em lí tet tem,
a fel újí tott paj ta szín há zat szin tén
pün kösd kor kezd tük, kér ve a Szent -

lé lek ki ára dá sát. Nem vé let le nül idő -
zí tet tük az alap fale té telt most sem
pün kösd va sár nap já ra…

– Mű vész úr, Ön most temp lo mot
épít. Mi lyen kap cso lat ban áll a hit -
tel, Is ten nel?

– Min dig is volt va la mi lyen von -
zó dá som, hit tem va la mi fel sőbb ren -
dű ha ta lom ban, a ró lunk gon dos ko -
dó sze re tet ben, no ha nem kap tam
val lá sos ne ve lést. Amint fel nőtt let -
tem, s a hi te mért már ma gam vol tam
fe le lős, sok fé le utat be jár tam a hit ke -
re sé sé ben, kö zöt tük ter mé sze te sen
tév utak is vol tak, hi szen nem volt
meg a csa lá di fo gó dzó. Nem szé gyel -
lem és nem bá nom eze ket az uta kat,
mert kü lön le ges ta pasz ta lá sok kal
jár tak. 

Ma ga mat val lá sos em ber nek tar -
tom. Ka to li kus nak ke resz tel tek, de
nem gya ko rol tuk a val lást. A temp -
lom épí tés sem eb ből fa kadt. Ne héz
meg fo gal maz ni, hi szen nem tu dom
ma ga mat egyet len val lás hoz sem
köt ni, nin cse nek meg a bel ső ha gyo -
má nya im, pi cit irigy lem azo kat a
ba rá ta i mat, akik va la mi lyen kö zös -
ség hez tar toz nak. 

Hogy ak kor mi ért nem te szek én
is így? Nem tu dok ki elé gí tő vá laszt
ad ni. Kap tunk bi zony kri ti kát is ez -
zel kap cso lat ban: ne gon dol juk, hogy
ez olyan könnyű do log, hogy vesszük
a bá tor sá got ah hoz, hogy temp lo mot
épít sünk… Ki nek en ge di meg az Is -
ten, hogy temp lo mot épít sen… Eze -
ken el gon dol kod tam. De a tá mo ga -
tó szán dék több volt. Csak ön ma gát
zár hat ja ki va la ki a temp lom épí tés -
ből és az eb ből fa ka dó öröm ből.
Adó dott egy nagy sze rű le he tő ség az
éle tünk ben, hogy va la mit meg te -
remt sünk – s an nak temp lom for má -
ja lesz. Temp lom je len té se lesz. 

– Mit üzen het Ma gyar föld fa lu tör -
té ne te Ma gyar föld nek, az or szág nak?

– Ki ke rül ve a túl ma gasz tos sza -
va kat, a szim bo li kus tar tal mán túl:
bár el csé pelt és sok szor hi tel te len né
tett szó az össze fo gás, a kö zös gon -
dol ko dás, de ahogy ma gunk ban
igyek szünk lét re hoz ni olyan lel ki
nyug vó pon to kat, ahol igyek szünk
meg nyu god ni, erőt me rí tünk, ugyan -
úgy kell egy kö zös ség nek is meg ta -
lál ni azt a nyug vó pon tot, lel ki fel töl -
tő dés re al kal mas he lyet, ahol jó
csönd ben len ni. Ez az el sőd le ges
cél ja en nek a temp lom nak. Va ló ban,
van en nek egy kü lö nös je len té se is:
Ma gyar föld ne vű kis fa lu ban épül fel
egy öku me ni kus fa temp lom. Aki
ide jön, ta lán ih le tet kap, hogy a ma -
ga kör nye ze té ben, a ma ga lel ké ben
is ha son lót te gyen.

– Van-e még ál ma?
– Egy elő re az, hogy ezt si ker rel vé -

gig tud juk vin ni. Most ez a leg fon to -
sabb, hi szen hosszú tá von élet ben
tar ta ni, a szel le mi sé gét mű köd tet ni
igen nagy fel adat lesz. Hi szem, hogy
a hit élet meg fog ja szer vez ni ön ma -
gát, és iga zi lel ki ott ho ná vá lesz a fa -
lu nak. Ha évek múl va ez tel je sül, elé -
ge dett le szek.

g K há ti Dó ra

Álom Ma gyar föl dön
In ter jú egy temp lom épí tő „pol gár mes ter sztárral”

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let te rü le tén ko ráb ban szol gá ló vagy je -
len leg ott la kó nyug dí jas lel ké sze ket – há zas tár sa ik kal együtt –, va la mint a
lel kész öz ve gye ket eb ben az esz ten dő ben jú ni us 6-ra hív ta meg test vé ri ta -
lál ko zó ra Itt zés Já nos püs pök. A győ ri egy ház ke rü le ti szék ház ban tar tott meg -
be szé lé sen a meg je lent kö zel húsz idős szol ga társ tá jé koz ta tást ka pott egy -
há zunk je len le gi hely ze té ről. A kö zös ebéd el fo gyasz tá sa után a nyug dí jas lel -
ki pász to rok kö tet len be szél ge tés ke re té ben oszt hat ták meg örö me i ket és ne -
héz sé ge i ket a püs pök kel.

g M. Gy.

Nyug dí jas lel kész-ta lál ko zó

b A Ba kony cser nyei Evan gé li kus
Egy ház köz ség az Új Ma gyar or -
szág fej lesz té si terv kör nye zet és
ener gia ope ra tív prog ram ke re -
té ben 9 838 385 fo rint egy sze ri,
vissza nem té rí ten dő tá mo ga tást
nyert el a KE OP-4.1.0-2009-
0015 je lű, A tisz tább Ba ko nyért
– A Ba kony cser nyei Evan gé li kus
Egy ház köz ség temp lo má nak, es -
pe re si hi va ta lá nak és ima há -
zá nak fű té si re konst ruk ci ó ja cí -
mű pá lyá za tán.

A há rom épü le tet érin tő tel jes be ru -
há zás il lesz ke dik a gyü le ke zet 2003-
ban el fo ga dott kö zép tá vú fej lesz té -
si ter vé hez, és érin ti a nyolc száz fő
be fo ga dá sá ra al kal mas temp lo mot,
az ima há zat, az es pe re si és lel ké szi
hi va talt. 

A mű em lék temp lom ba két, har -
minc ki lo watt ener gia elő ál lí tá sá ra al -
kal mas föld-víz tí pu sú hő szi vattyút
épí te nek be. A hi va ta li épü let négy da -
rab vá ku um csö ves nap kol lek tort kap,
ezek „rásegítenek” a fű tésre, va  la mint
ellátják az épületet hasz ná la ti me leg
víz zel. Az ima ház ban köz pon ti fű tés
ki épí té sé re ke rül sor. Ez zel egy ide jű -
leg az ima ház fű té sét biz to sí tó ka zán
a gyü le ke zet tel kén meg épí ten dő

óvo dá nak és a tor na szo bá nak az
alap fű té sét is ké pes lesz ellátni.

A be ru há zás össz költ sé ge meg kö -
ze lí ti a hu szon öt mil lió fo rin tot. A
mun kát a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Pres bi té ri u ma – a vo nat ko -
zó pá lyá za ti sza bály ren de let nek meg -
fe le lő en – 6 676 668 fo rint tal tá mo -
gat ta a gyü le ke ze ti ön rész ki egé szí -
té sé hez. A gyü le ke zet tény le ges ön -
ré szét hí vek és ma gán cé gek ado má -
nya i ból fe de zik.

A be ru há zás meg kez dé sé nek idő -
pont ja 2009. jú ni us 15., be fe je zé se
2009. au gusz tus 31. Meg té rü lé si mu -
ta tó ja vár ha tó an ti zen öt év. 

Az egy ház köz ség ez zel a be ru há -
zás sal óv ja kör nye ze tét, op ti ma li -
zál ja költ sé ge it, va la mint re mé li,
hogy e prog ram mal a fej lesz té si ter -
ve i ben sze rep lő, ám hat év óta hú zó -
dó óvo da épí té s meg va ló sí tá sá hoz is
je len tős lé pé se ket tett.

Kö szö net a meg hall ga tott imád sá -
go kért, a tá mo ga tá so kért és az el vég -
zett mun ká kért!

„Le gyen ve lünk Is te nünk nek, az
Úr nak jó in du la ta! Ke ze ink mun ká it
tedd ma ra dan dó vá, ke ze ink mun ká -
it tedd ma ra dan dó vá!” (Zsolt 90,17)

2009. jú ni us 8.
g Szar ka Ist ván es pe res,

a Ba kony cser nyei Evan gé li kus
Egyház köz ség lel ké sze

SAJ TÓ KÖZ LE MÉN Y

A tisz tább Ba ko nyért

„Meg őriz ni, meg mu tat ni re for má tus
ze nei kin csün ket, kul tú rán kat a je -
len és az utó kor szá má ra” – fo gal -
maz ták meg új ra a szer ve zők a jú ni -
us 5–7. kö zött meg ren de zett ha to -
dik fesz ti vál cél ját. Bu da pest-Fe -
renc vá ros nak a Rá day és a Ki ni zsi
ut ca ál tal ha tá rolt ré szén, a „Kul tuc -
cá ban” zsol tá rok, tra di ci o ná lis egy -

há zi éne kek, kó rus mű vek, hang -
sze res da ra bok mel lett nép ze nei és
mai mo dern ze nei elő adá sok is lát -
ha tók-hall ha tók vol tak. Kál vin Já nos
szü le té sé nek öt szá za dik év for du ló -
já hoz kö tő dő en több, a re for má tor -
ra em lé ke ző prog ram mal is vár ták
az ér dek lő dő ket.

g Lu kács Gabi fel vé te le

Re for má tus ze nei fesz ti vál
hatodszor a „Kul tuc cá ban”

A színpadon a Vujicsics együttes

A templom kijelölt helye és az alapfa



Evangélikus Élet 2009. június 14. f 5kultúrkörök

b Egy há zak és fe le ke ze tek ve ze tői
lá to gat tak az MTV új gyár tó bá -
zi sá ra. A ne ves köz éle ti sze mé -
lyi sé gek ta lál koz tak az in téz -
mény ve ze tő i vel, és meg ál dot ták
a Val lá si és Egy há zi Szer kesz tő -
ség szo bá it.

A Val lá si és Egy há zi Szer kesz tő ség
mun ká ját alap ve tő en meg ha tá roz za
az egy há zak kal és fe le ke ze tek kel
1999-ben kö tött szer ző dés. Az egy -
há zi mű so rok he ti több mint két száz
perc nyi adás ide je alap ján az MTV az
ötö dik he lyet fog lal ja el az eu ró pai te -
le ví zi ók so rá ban. A te ma ti kus mű so -
rok mel lett a két köz szol gá la ti csa tor -
na meg kü lön böz te tett fi gyel met for -
dít az egy há zi ün ne pek mű sor kí ná -
la tá ra is. 

A val lá si in téz mé nyek kel ki épí tett
har mo ni kus kap cso lat nak is kö -
szön he tő, hogy jú ni us 5-én a Ma gyar
Te le ví zió új szék há zá ba lá to ga tott dr.
Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, a Ma -
gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia
el nö ke, Ste in bach Jó zsef re for má tus
püs pök, dr. Fa bi ny Ta más evan gé -
li kus püs pök, Schő ner Alf réd fő -
rab bi, az Or szá gos Rab bi kép ző –
Zsi dó Egye tem rek to ra, dr. Mé szá -
ros Kál mán, a Ma gyar Bap tis ta Egy -
ház el nö ke, va la mint Im ré nyi Ti bor,
a Ma gyar Or to dox Egy ház me gye

cím ze tes es pe re se. Az egy há zi ve ze -
tő ket né pes kül dött ség kí sér te el az
óbu dai épü let be.

„Az új mé dia üzem ben szív és
meg úju ló erő kell, hogy nap ról nap -

ra be tölt hes sük kül de té sün ket –
hang sú lyoz ta a ven dég lá tó, Med -
vecz ky Ba lázs al el nök. – Az em be rek
meg szó lí tá sa, in for má lá sa, ta ní tá sa a

mé dia tör vény ben rög zí tett fel ada -
tunk, de egy ben ön ként vál lalt te vé -
keny sé günk is. Eb ben az ér te lem ben
pe dig Önök kel együtt ugyan azt a célt
szol gál juk: kö zös sé get épí tünk.” 

A kül dött sé gek ve ze tői meg ál -
dot ták a hí vők hi te les tá jé koz ta tá sá -
ra két év ti ze de ala pí tott Val lá si és
Egy há zi Szer kesz tő ség szo bá it, s

egy ben rö vi den szól tak is az egy be -
gyűl tek hez.

Dr. Er dő Pé ter az egy ház ala pí tó
Pé ter ki vá lasz tá sá hoz fűz te gon do -
la ta it: mind annyi an, akik a szer -

kesz tő ség ben dol goz nak, egy ne vet,
egy új kül de tést kap tak. En nek meg -
ta lá lá sá hoz és élet re vál tá sá hoz kér -
te Is ten ál dá sát. Ste in bach Jó zsef az

el bi zony ta la no dott em be ri ség re
utalt. A püs pök alá húz ta: min den
em ber vár ja, hogy meg szó lít sák, de
csak Is ten igé je le het a leg főbb ka -
pasz ko dó. 

Dr. Fa bi ny Ta más a mé dia sze re -
pé ről be szélt. Mint mond ta, a mé di -
á nak hár mas sze re pe van: az in for -
má ció, az edu ká ció és a re kre á ció. Je -
len vi lá gunk ban az el ső ket tő ká rá -
ra az utób bi to la ko dik elő re. Az
egy há zi ve ze tő kér te a je len le vő ket
a tá jé koz ta tá si és a ne ve lé si fel ada -
tok meg erő sí té sé ben. Schő ner Alf -
réd egy je ru zsá le mi szent könyv ből
idé zett: „Van nak em be rek, akik nek
szí ve he lyén kő van, s van nak kö vek,
ame lyek ben szív do bog.” A fő rab bi
azt kí ván ta a hall ga tó ság nak, hogy
ér ző szí vű em be rek né pe sít sék be az
új gyár tó bá zist. Dr. Mé szá ros Kál -
mán csat la ko zott az előb bi gon do lat -
hoz, sza vai sze rint egy új szék ház
egy ben új kor sza kot is je lent. Is ten
azt áld ja meg, ami sze rin te va ló, s
egy ben kí ván ta, hogy az e fa lak közt
vég zett mun ka is az Úr aka ra tát
szol gál ja.

A ven dé gek től Do bos Meny hért
köz éle ti igaz ga tó bú csú zott el. Meg -
kö szön te a kis kö zös ség mun ká já -
nak meg szen te lé sét, amely az új
gyár tó bá zi son új erőt ad hat mun ka -
tár sa i nak.

g Cs. Z.

Ál dá sos mun ka
Egy há zi ve ze tők a Ma gyar Te le ví zi ó ban

Du na Te le ví zió. Is te nem, de szép
volt, ami kor vég re meg kezd het te
adá sát! A Kár pát-me den ce és a nagy -
vi lág min den ma gyar ját össze kap -
csol ta a mű hold.

A Dél vi dé ket, ahol a ma gyar há zak -
ra pin gált erő sza kos, fe nye ge tő szö ve -
gek uszí ta nak a ma gyar szó el len…

Bu ko vi nát, a vi lág tól el zárt fal va -
kat, ahol még be szé lik az ar cha i kus
ma gyar nyel vet, de a Mi atyán kot
nem sza bad ma gya rul imád koz ni…

Kin cses Ko lozs várt, ahol Má tyás
ro mán ki rály, ahol a Bo lyai Egye tem
Bab eş–Bo lyai lett, és ahol egy ma gyar
nyel vű fel irat el he lye zé sé ért el le het
bo csá ta ni a ta nárt…

Szé kely föl det, ahol még őszin te a
ma gyar szó, ahol a kéz fo gás ban ben -
ne van a bi za lom…

Csík som lyót, ahol evan gé li kus, ka -
to li kus, re for má tus egy for mán meg -
vall hat ja hi tét, ma gyar sá gát…

Kár pát al ját, ahol a nagy-nagy
sze gény ség mel lett is szí ve sen meg -
ven dé ge lik az anya or szág ból oda té -
ve dőt… 

Vagy akár a Fel vi dé ket, ahol meg -
kez dő dött a sok száz vagy ép pen
ezer éves ma gyar föld raj zi ne vek szlo -
vá ko sí tá sa…

És a Du na Tv re ményt adott, ma -
gyar szót, ma gyar üze ne tet. Hir -
det te az össze tar to zást ha tá ron in -
nen és túl, ti zen öt mil lió ma gyar
sor sát a kö zös tör té ne lem ben, kul tú -
rá ban, sa já tos nép mű vé szet ben, ze -
né ben, gon dol ko dás mód ban. Kö -
ze lebb ho zott ben nün ket egy más
és má sok meg ér té sé hez, meg tud tuk,
mi nek örül egyik, mi ért sír a má sik,
jó volt érez ni, hogy so kan fi gye lünk
egy más ra, hogy so kunk nak fon tos a
má sik ma gyar.

És el jött az igaz ság pil la na ta: a
„Du ná ra” kap csol va egy ak ció film
kép so rai pe reg nek (má jus 2., 21 óra,
Cop land). Ta lán va la mi lyen rend őr -
őrs a hely szín, ci vil és egyen ru hás
rend őrök or dí toz nak. Az el ső trá gár -
ság nál azt hit tem, rosszul hal lok, de
nem, mert dől a mo csok mind egyik
száj ból „ékes” ma gyar nyel ven. Az tán
már nem hang zott el úgy mon dat,
hogy ne lett vol na ben ne a saj nos, ma
már fo lya ma to san hall ha tó fel szó lí -
tás – az egyéb ként csak két em ber -

re tar to zó – in tim te vé keny ség re. Öt
per cig bír tam, az tán el kap csol tam.
Ké nyel met len, rossz ér zé sek kel, ká -
bán ül tem.

Mi tör tént? A mé dia fel ada ta len -
ne a trá gár ság le ga li zá lá sa? 

Nem va gyok ál szent, tu dom, hal -
lom, hogy a még alig ser dült kis fiú,
kis lány is tel je sen tu dat la nul – meg -
koc káz ta tom, ár tat la nul – szin te kö -
tő szó ként hasz nál ja. Per sze, hi szen
lép ten-nyo mon ezt hall ja, lát ja, nem
is gon dol a tar tal má ra, úgy hi szi, ez
így „me nő”, így csi nál ják a na gyok is!

Te he tet le nül néz zük, ahogy a mér -
he tet len mennyi sé gű szenny, mo -
csok és trá gár ság öm lik ránk a te le -
ví zi ó ból, rá di ó ból. Ar ra hi vat koz -
nak, hogy a ke res ke del mi adók ön ál -
ló ak. A cél juk vi lá gos: ész nél kül vá -
sár ló, kon zum idi ó ta, szel le mi leg
igény te len, csak ma gá val tö rő dő
egye dek for má lá sa.

A Du na Tv ed dig tisz ta for rás volt,
mely nek vi zé ből jó kat le he tett kor -
tyol ni. Hon nan ke rült a szennye ző -
dés az él te tő víz be? Sen ki nem el len -
őr zi, hogy mi lyen szink ron nal je len -
nek meg fil mek? Biz tos, hogy az ere -
de ti szö veg is trá gár, vagy csak „va -
la kik” úgy gon dol ják, ne künk ez
így jó? (Ar ra gon dol ni sem me rek,
hogy a „va la kik” ki fe je zet ten így
igénylik!)

Ha tá ron tú li test vé re ink nek a szü -
lő föld jük mel lett csak az anya nyel vük
ma radt! Ez az ékes, gyö nyö rű sé ges
anya nyelv. A mi ma gyar nyel vünk,
amely egye dül ál ló a vi lág ban, mely -
hez ha son ló sincs, amely gaz dag
szó kin csé vel, kü lön le ges sé gé vel egye -
di gon dol ko dás mó dot, kre a ti vi tást
ered mé nyez, mely meg ma ra dá sunk
egyet len esé lye!

„Nyel vé ben él a nem zet.” Kér dés:
med dig? 

g Czi bur Lász ló né

Nyel vé ben él…

Schőner Alfréd, Czeglédi László (a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnöke), Fabiny Tamás,
Erdő Péter, Steinbach Jószef, Mészáros Kálmán és Csoma Áron

Az Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um és Pe da gó gi -
ai Szak kö zép is ko la lát ta ven dé gül jú ni us 8-án az Észa ki
Egy ház ke rü let gim ná zi u ma i nak és ál ta lá nos is ko lá i nak
pe da gó gu sa it. A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Mis kol -
ci Te rü le ti Bi zott sá gá nak szék há zá ban tar tott ta lál ko zón
a gim ná zi um igaz ga tó ja, Fel leg vá ri Zol tán kö szön töt te
a meg je len te ket, majd dr. Fa bi ny Ta más, az egy ház ke rü -
let püs pö ke Pál apos tol éle tét és mun kás sá gát mu tat ta be
a kép ző mű vé szet tükrében. 

Vál ság ról vál ság ra! – Ho gyan ju tot tunk idá ig? cím mel
dr. Ko czisz ky György, a Mis kol ci Egye tem Gaz da ság tu -
do má nyi Ka rá nak dé kán ja tar tott elő adást, mely ben a gaz -
da sá gi vál ság és a mo rá lis prob lé mák össze füg gé se it ele -

mez te. A dél utá ni elő adás- so ro zat má so dik fe lé ben Bá -
nyász Mó ni ka, a he lyi gim ná zi um ta ná ra a sa já tos ne ve -
lé si igé nyű (SNI) ta nu lók in teg rált ok ta tá sá nak spe ci fi -
ku ma it és le he tő sé ge it is mer tet te. 

A pe da gó gus nap al kal má ból a je len le vők kü lön is kö -
szön töt ték hat va na dik szü le tés nap ján dr. Ko czisz ky
Györ gyöt, va la mint az Eöt vös József-díj jal ki tün te tett Mi -
há lyi Zol tán nét, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ok -
ta tá si Osz tá lyá nak ve ze tő jét. Zá ró áhí ta tá ban Bu day
Bar na bás is ko la lel kész az evan gé li kus iden ti tás sok szí -
nű sé gét és a re for má to ri alap el vek ma is ak tu á lis ér vé -
nyes sé gét emel te ki.

g Czön dör Ist ván

Pe da gó gus nap az Észa ki Egy ház ke rü let ben

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um (OKM) díj át adó ren dez vé -
nyét meg nyi tó be szé dé ben Hil ler
Ist ván tár ca ve ze tő ki emel te: a pe da -
gó gus szak ma olyan élet hi va tás,

amely nek gya kor lá sa so rán ta lán a
leg köz vet le nebb mó don ta pasz tal -
ha tó meg, hogy mi lyen jel le gű vál -
to zá so kat hoz nak az év ti ze dek. A
ne ve lés, az ok ta tás, a tu dás át adá -
sa a jó pe da gó gus szá má ra olyan
mes ter ség gé vá lik, amely a min den -
ko ri vál to zá sok ra is fel ké szí ti a ta -
nu ló kat. 

A díj át adó ra meg hí vott pe da gó gu -
sok hoz szól va az ok ta tá si tár ca ve ze -
tő je ki je len tet te: „Önök azok, akik
nem csak tan anya got ta ní ta nak, tu -
dást ad nak át, és osz tályt fe gyel -
mez nek, ha nem szí vet és lel ket ad nak

az új ge ne rá ci ók nak, és ez a leg na -
gyobb ér ték.”

A Ma gyar Köz tár sa ság ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz te re a 2009. évi
pe da gó gus nap al kal má ból azok nak a
pe da gó gu sok nak, akik élet pá lyá juk -
kal ki fe jez ték el kö te le zett sé gü ket a

pe da gó gus élet hi va tás mel lett, Eöt -
vös Jó zsef-dí jat ado má nyo zott. Az
1999 óta ki osz tott Eöt vös Jó zsef-díj -
jal brut tó egy mil lió-öt száz ezer fo rint
pénz ju tal mat, egy szo brot és ok le ve -

let kap nak a dí ja zott pe da gó gu sok. E
ran gos ki tün te tést, mely ből mind -
össze ötöt ítél nek oda egy év ben, egy -
há zunk ok ta tás ügyé nek kép vi se le té -
ben Mi há lyi Zol tán né, a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház Ok ta tá si
Osz tá lyá nak ve ze tő je ve het te át.

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
azok nak a pe da gó gu sok nak, akik
ne ve lő-ok ta tó, fej lesz tő mun ká juk
so rán ki emel ke dő ered mé nyes ség gel,
oda adás sal te vé keny ked tek a hát rá -
nyos hely ze tű, hal mo zot tan hát rá -
nyos hely ze tű, szo ci á lis, egész ség ügyi
okok mi att kü lön le ges gon dos ko -
dást igény lő gyer me kek, ta nu lók se -
gí té sé ben, Te le ki Blan ka-dí jat ado má -
nyo zott. (A Te le ki Blan ka-dí jat el ső
al ka lom mal 2008-ban ad ták át pe da -
gó gu sok nak.) A Te le ki-dí jas pe da gó -
gu sok brut tó há rom száz ezer fo rin tos
pénz ju ta lom ban ré sze sül tek, és ok -
le ve let, il let ve pla ket tet ve het tek át.
Az „esélyt te rem tő pe da gó gu sok”
ki tün te té sé ben idén – töb bek kö zött
– Jan tos Ist ván né, egy há zunk oros -
há zi ok ta tá si in téz mé nyé nek igaz ga -
tó ja ré sze sült.

g Pet ri Gá bor

Az evan gé li kus ok ta tás ügy ün nepe

Má jus 29-én, pén te ken – ugyan csak a pe da gó gus nap al kal má ból – ve -
het te át Ger ber Gá bor nyug díj ba vo nu ló gya kor la tiok ta tás- ve ze tő
(Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for ma ti kai Szak kép ző Is -
ko la és Kol lé gi um, Kő szeg) a Föld mű ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um ban Gő gös Zol tán ál lam tit kár tól a Nagy vá thy Já nos-dí jat. (A gya -
kor la ti ok ta tás te rén vég zett ki emel ke dő szak mai te vé keny ség el is me ré -
sé ül éven te össze sen hat Nagy vá thy Já nos-díj ado má nyoz ha tó.)

f Folytatás az 1. oldalról
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Jantos Istvánné kitüntetése

A Duna is egyre szennyezettebb…
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Har minc két kö tet ből áll az a so ro zat,
amely nek a Bryan Cart ledge ál tal írt
da rab ja az idei könyv hét re je lent
meg ma gya rul az Offi ci na Ki adó
gon do zá sá ban. A tri a no ni év for du -
ló nap ján „be mu tat ko zott” kö tet el -
ső sor ban az zal fog lal ko zik, hogy mi -
lyen sze re pet ját szot tak a kon fe ren -
ci án részt ve vő ál la mok, és a dön té -
sek mi lyen ha tás sal vol tak az érin tett
or szá gok ra. A szer zőt az év for du ló
es té jén a zsú folt Li tea köny ves bolt -
ban kér dez tem mun ká já ról és ré gi
em lé ke i ről.

– Az an gol ki adást már ci us ban
mu tat ták be a Lon do ni Ma gyar Kul -
tu rá lis Köz pont ban – fe le li mo so lyog -
va. – Az or szá gos be mu ta tó vissz -
hang ját ne héz meg jó sol ni, re mé lem,
sok em ber meg is me ri tör té nel mük
nagy tra gé di á ját, és nem bánt sen kit.

– Az ada tok min den nél töb bet
mon da nak…

– A tri a no ni bé ke szer ző dés egy -
har ma dá ra – 282 000 négy zet ki lo -
mé ter ről 93 000-re – csök ken tet te
Ma gyar or szág te rü le tét. A la kos ság
lét szá ma több mint a fe lé vel fo gyat -
ko zott: 18,2 mil li ó ról 7,9 mil li ó ra.
Csak a Ro má ni á nak át adott te rü let
na gyobb volt, mint a meg ma radt
cson ka rész. Több mint há rom mil lió
ma gyar ke rült ide gen fenn ha tó ság
alá. Ma gyar or szág el vesz tet te min den
só-, arany-, ezüst-, réz-, hi gany- és
man gán kész le tét és olaj kút jai zö -
mét is. Fe nyő er de i nek 97-át, bükk-
és más lomb hul la tó er de i nek 87-át,
töl gye i nek 68-át vet ték el, min den
he gyi le ge lő jé vel együtt. Jól fej lett fel -
dol go zó ipa ra szá má ra csak egy ke vés
ga bo na ma radt. Min dent egy be vet -
ve Ma gyar or szág az 1914 előt ti nem -
ze ti va gyo ná nak csak 38-ával ren -
del ke zett!

– Egy ilyen fon tos könyv után mi -
lyen vég ső összeg zést le het meg von ni?

– A po li ti ku sok nak, ál lam fér fi ak -
nak so ha nem sza bad el fe led kez ni ük
ar ról, hogy amit fél óra alatt el dön -
te nek, an nak a ha tá sa is csak rö vid
ide ig fog tar ta ni. 1920-ban nem jól
cse le ked tek a győz te sek, sok hi bás
dön tést hoz tak, de eze ket meg ol da -

ni va ló szí nű leg csak az Eu ró pai Unió
ha tá ra in be lül le het. Ma gyar or szág
már tag ja, a szom szé dos or szá gok nak
is csak nem mind egyi ke. Az unió
nagy hang súlyt fek tet az em be ri jo -
gok ra, re mél he tő leg meg fog ja vé de -
ni a ha tá ron tú li ki sebb sé ge ket is.

– A vi lág tör té ne ti ese mé nyek sod -
rá ban fel vil lan két ma gyar po li ti kus
port ré ja…

– Mind ket tő nek az éle te szim bo -
li kus je len tő sé gű. Ká ro lyi Mi hály
hi szé keny, na iv ve ze tő volt, aki tűr -
te, hogy a vál sá gos na pok ban az
erő sza kos kom mu nis ta gé pe zet le ti -
por ja az or szá got. Beth len Ist ván

ha zá já hoz hű ál lam fér fi, aki mind két
dik ta tú rá nak út já ban állt. Szin te haj -
tó va dá szat folyt el le ne a Ges ta po
ré szé ről, és szov jet bör tön kór ház ban
halt meg.

– Ma gyar or szá gon ma is óva to san
ke ze lik Tri a non prob lé má ját.

– Ezért is pró bál tam össze fog la ló
mun kát ír ni. Önök, ma gya rok ke ve -
set tud nak az előz mé nyek ről, eze ket
én rész le te sen meg raj zol tam. A kü -
lön bö ző de le gá ci ók fel épí té sé ről és
né ze té ről, a nem szű nő ma gyar el le -
nes pro pa gan dá ról. Múlt ba te kin tő
kri ti ká val kell néz ni Tri a nont. Per sze
könnyű ma okos nak len ni – ak kor
na gyon ne héz volt. Hi ba, hogy Önök
min dent Tri a non ra ve zet nek vissza.
Iszo nyú an ne héz, majd nem le he tet -
len, de még is meg kell ta lál ni a re -
mény sza vát!

– Mi lyen nek lát ja a ma gya ro kat?
– A ma gya rok haj la nak ar ra, hogy

igaz nak higgyék azt, ami re vá gya koz -
nak. Ez azért van, mert tör té nel mük
nagy for du ló pont ja in hi he tet len nek

tűnt, hogy a hely zet még rosszabb le -
het. De ami kor ez be kö vet ke zett,
min dig túl él ték, és talp ra áll tak.

– Be szél ge té sünk nek azt a cí met
adom: Egy tisz te let be li ma gyar.

– Na gyon meg tisz te lő, amit mond.
És jól esett a kö szö net a köny ve i -
mért. Na gyon meg le pett az őszin te
ér dek lő dés, a sok em ber eb ben a kü -
lö nös han gu la tú sza lon ban. Re mé -
lem, ha leg kö ze lebb Ma gyar or szág -
ra jö vök, nem ilyen fáj dal mas dol gok -
ról lesz szó. A nem zet új já szü le té sé -
ről fog be szá mol ni te het sé ges és lel -
kes for dí tóm, Bán ki Ve ro ni ka.

g Feny ve si Fé lix La jos

Egy tisz te let be li ma gyar
Be szél ge tés Bryan Cart ledge volt nagy kö vet tel Tri a non tra gé di á já ról

b A vi lág tör té ne lem ben is pár ját rit kít ja a ránk mért el ső vi lág há bo rús
íté let. Nem volt ná lunk szét szag ga tot tabb, meg cson kí tot tabb or szág.
Nem élt olyan ma gyar csa lád, ame lyet ne érin tett vol na a bé ke dik tá -
tum: egyik a szü le it, má sik a test vé rét, har ma dik a vő le gé nyét ve szí -
tet te el. Volt, aki a há zát, föld jét, min de nét. Re mé nyik Sán dor köl tő
acél gyű rűt ké szít te tett ma gá nak, és be le vé set te: „1920. jú ni us 4.”, hogy
a nap min den per cé ben érez ze az égő fáj dal mat. Sir Bryan Cart ledge
an gol tör té nész 1980–83 kö zött volt ná lunk nagy kö vet. Mi kor nyug -
díj ba ment egy ox for di kol lé gi um élé ről, hét évet szánt az éle té ből ar -
ra, hogy meg ír ja Ma gyar or szág tör té ne tét. Ha zá já ban tör té nel münk
ava tott is me rő je ként tart ják szá mon, ezért is kér ték fel őt a tri a no ni
bé ke szer ző dés hát te ré nek, al ku i nak fel tá rá sá ra. Köny ve – Tri a non egy
an gol sze mé vel – a lon do ni Ha us Pub lish ing Ltd ál tal meg je len te tett
so ro zat szá má ra ké szült.

Sir Bryan Cartledge könyvei magyar fordítójával, Bánki Veronikával

MEG JE LENT A CRE DO KÜ LÖN SZÁ MA

Élő kö vek egy há za –
Az evan gé li kus meg úju lás stra té gi á ja
A Cre do evan gé li kus mű hely kü lön szá ma azzal a céllal jelent meg, hogy
az egy há zunk fejlesztését célzó munka eddigi dokumentumait nyom ta -
tásban hozzáférhetővé tegye. Olvasható benne a tervezett stra té  gia első
vi taanyaga, illetve az ehhez érkezett hozzászólások. A Luther Kiadó
gondozásában megjelent kötet szer kesz tője dr. Fa bi ny Ta más, Prőh le Ger -
gely és Bog dá nyi Gá bor.

A püs pök és az or szá gos fel ügye lő a be ve ze tő ben a kö vet ke ző kép pen
vall az ügy fon tos sá gá ról: „Egy há zunk ve ze té se, fel is mer ve a hosszú tá -
vú és or szá go san össze han golt egy ház fej lesz tés szük sé ges sé gét, 2007 ta -
va szán kez de mé nyez te az evan gé li kus stra té gia ki dol go zá sát. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Zsi na tá nak dön té se alap ján egy mun ka cso -
port ké szí tet te el a stra té gia ter ve ze tét, mely be a leg fon to sabb fej lesz té -
si szem pon tok ke rül tek.

Egy éves mun kánk ered mé nyét 2008 nya rán, a Szél ró zsa ta lál ko zón hoz -
tuk nyil vá nos ság ra, s ez zel el in dult a stra té gia ter ve zet vi tá ja. Az in ter net -
ről le tölt he tő anyag azon ban mind ed dig nem je lent meg nyom ta tás ban
– en nek a hi ány nak a pót lá sá ra nyújt al kal mat a Cre do te ma ti kus szá ma.
Sze ret nénk a le he tő sé get meg ra gad ni és a vi ta anya gon túl egy cso kor ra
va ló vé le ményt, refle xi ót is köz re ad ni. Fel ké ré sünk re so kan tol lat ra gad -
tak, lel ké szek és nem lel ké szek, is mert ér tel mi sé gi ek, hogy né ze te i ket meg -
osszák ve lünk a stra té gia ter ve zet kap csán. Sok szí nű ké pet lát ha tunk-ol -
vas ha tunk, hi szen teo ló gu sok és szo cio ló gu sok, egy ház ban élők és vi lá -
gi ro kon szer ve zők vé le mé nye egy aránt meg je le nik la punk ha sáb ja in.

A stra té gia vi tá já ban fon tos nak tart juk, hogy mi nél több szem pont meg -
je len jen. Re mél jük, so kak szá má ra meg győ ző bi zo nyí ték a Cre dó ban be -
mu tatott anyag sok szí nű sé ge. Ter mé sze te sen ez zel ko ránt sem zá rult le a
vi ta: bár ki köz re ad hat ja vé le mé nyét a stra té gia hon lap ján (http://strategia.lu -
the ran.hu) vagy a ké sőbb szer ve zen dő ren dez vé nye ken. 

Ad ja Is ten, hogy a vi ta moz gó sít sa evan gé li kus egy há zun kat, és az »élő
kö vek« egy há zának felépüléséhez ve zes sen.”

b Ta lán a va sár na pi eu ró pai par la -
men ti vá lasz tás kö zel sé ge is sze -
re pet ját szott ab ban, hogy a ke -
rek nek ép pen ség gel nem mond -
ha tó év for du ló el le né re ke resz -
tény kö zös sé gek is szo kat la nul
sok he lyütt em lé kez tek meg
múlt hét vé gén az 1920. jú ni us 4-
én alá írt tri a no ni bé ke dik tá -
tum ról. Evan gé li kus egy há zunk
két je len tős tár sa dal mi meg em -
lé ke zé sen is kép vi sel tet te ma gát.

Ze be gény ben, a Kál vá ria-he gyen ál -
ló ká pol ná ban nem csak éven te egy -
szer, de – 2001. jú ni us 4-e óta – min -
den dél után pont ban fél öt kor meg -
kon dul a nem ze ti em lé ke zés ha -
rang ja. A ha ran got ön te tő ala pít -
vány és a Hegy vi dé ki Tri a non Tár sa -
ság szer ve zé sé ben azon ban va ló já ban

már ti ze dik al ka lom mal hir det tek
meg nem ze ti za rán dok la tot az idei
gyász na pon a Duna ka nyar festői
településére.

A szer ve zők kez det től ügyel tek
ar ra, hogy le he tő leg va la mennyi ma -
gyar or szá gi ke resz tény fe le ke zet kép -
vi sel tes se ma gát a dél előt ti öku me ni -
kus is ten tisz te le ten. A Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház szí ne i ben
rend re Smi dé li usz Zol tán volt püs -
pök he lyet tes és Sze ve ré nyi Já nos or -
szá gos misszi ói lel kész (képünkön)
köz ve tí ti az evan gé li u mot az emel ke -
dett sza bad té ri együtt lé ten, de volt
már köz re mű kö dő je az is ten tisz te let -

nek Karl Jo sef Ra u ber ér sek, apos to -
li nun ci us, Tő kés Lász ló Ki rály-há gó
mel lé ki re for má tus püs pök és a test -
vér egy há zak szá mos más lel ké szi ve -
ze tő je. A vi lá gi meg szó la lók so rá ban
idén – töb bek kö zött – Kol tay Gá bor
film ren de ző és a pél dá san „ön kor -
mány zott” Ze be gény – evan gé li kus –
pol gár mes te re, Sin kó Vil mos né kö -
szön töt te a népes gyülekezetet.

* * *

„Ezt min den ma gyar em ber nek egy -
szer lát nia kell!” –hir de ti ma gát a vár -
pa lo tai Tri a non Mú ze um. A ma -
gyar ság ta lán leg na gyobb trau má ját
2004 óta do ku men tá ló in téz mény -
ben múlt szom ba ton újabb em lék szo -
bák nyíl tak. Ezek egyi ke Re mé nyik
Sán dor evan gé li kus köl tő élet mű vét
mu tat ja be. Ezért is sze re pel he tett a
tri a no ni év for du ló al kal má ból ren de -
zett em lék ün ne pély hi va ta los prog -

ram já ban ki emel ten az evan gé li kus
temp lom ban tar tott há la adó is ten -
tisz te let, me lyen – Tóth At ti la he lyi
lel kész li tur gi ai szol gá la ta mel lett –
Gre ger sen-La bos sa György szom bat -
he lyi lel kész hir det te Is ten igé jét.
Ez után a mú ze um ban a köl tő ne vét
vi se lő szom bat he lyi evan gé li kus ál -
ta lá nos is ko la di ák jai adóz tak Re mé -
nyik Sán dor em lé ké nek.

A vár pa lo tai Tri a non Mú ze um te -
hát Re mé nyik Sán dor-em lék szo bá val
bővült, ame lyet – úgy gon dol juk –
egy szer már csak ezért is min den ma -
gyar evan gé li kus nak lát nia kell.

g T. Pin tér Ká roly

89. gyász nap
Jú ni us 4-én fel eme lő temp lo mi
együtt lét és ün nep ség ke re té ben em -
lé kez tek Du na új vá ros ban a tri a no ni
bé ke dik tá tum tra gé di á já nak 89. év -
for du ló já ra. A he lyi evan gé li kus gyü -
le ke zet hí vá sá ra so kak jöt tek el ar ra
az áhí tat ra, me lyen Czen the Mik lós,
az Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár
igaz ga tó ja tar tott – sze mé lyes hang -
vé te lű – elő adást. 

A temp lom ból a temp lom kert ben
lé vő tri a no ni em lék mű höz vo nult a
gyü le ke zet – az zal a zász ló val, ame -
lyet a Nem ze ti Ér zel mű Mo to ro sok
hoz tak ma guk kal a re for má tus
temp lom elől. A mo to ros me net a
re for má tus is ten há za tor nyá ban
pont ban dél után fél öt kor, a bé ke -
dik tá tum alá írá sá nak idő pont já ban
meg kon dult ha ran gok sza vá ra kezd -
te meg vo nu lá sát a vá ro son ke resz -
tül. Az evan gé li kus temp lom kert -
ben ma rok nyi föld ku pa co kat is el -
he lyez tek nem ze ti szí nű sza lag gal

át köt ve. Eze ket zseb ken dők be cso -
ma gol va hoz ták az el csa tolt or -
szág ré szek ből. A ko szo rú zás után az

em lék mű tö vé ben elő ször emel -
ked he tett a ma gas ba a ré gi cí me res
zász ló.

Trianon dunaújvárosi emlékezete
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Krisz tus mond ja: Aki ti te ket hall gat,
en gem hall gat, és aki ti te ket el uta sít,
en gem uta sít el. (Lk 10,16)

Szent há rom ság ün ne pe után az 1. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i ben ma ga a szent Is ten hív min ket.
Fi gyel jünk a hí vó szók ra! „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty -
ja, aki meg ál dott min ket min den lel ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) Az
egy há zi esz ten dő ma kez dő dő má so dik fél éve sem ün nep te len, hi szen a ke -
resz té nyek nem csak va sár nap, hanem mindig, egész éle tük kel az Úr ha lá lát
és fel tá ma dá sát hir de tik, és ta nús kod nak sze re te té ről. „Is ten sze re tet, és aki
a sze re tet ben ma rad, az Is ten ben ma rad, és Is ten is őben ne. Azt a pa ran cso -
la tot is kap tuk tő le, hogy aki sze re ti Is tent, sze res se a test vé rét is.” (1Jn 4,16b.21)
De ne úgy, mint a név te len gaz dag, aki nem pén ze mi att ju tott a po kol ba,
csak azért, mert nem is mer te fel az előt te fek vő kol dus ban a test vé rét. S Lá -
zárt sem sze gény sé ge üd vö zí tet te! A vá laszt már me zei be szé dé ben meg ad -
ta Urunk (lásd Lk 6,20–26). Ám akik el zár kóz nak Is ten hí vó sza va elől, azo -
kat – amint Áb ra hám mond ta a pél da be széd be li gaz dag nak – „az sem győ -
zi meg, ha va la ki fel tá mad a ha lot tak kö zül” (Lk 16,31). Ezért ma, ha az Úr
sza vát hall juk, ne ke mé nyít sük meg szí vün ket, mi ként Ko ra zin, Bét sa i da és
Ka per na um né pe, amely nem fo gad ta be Jé zus nak a ma ga előtt, ket te sé vel
ki kül dött het ven(két) ta nít vá nyát, akik ezt hir det ték: „El kö ze lí tett az Is ten or -
szá ga.” Az Úr azo no sít ja ma gát min den ko ri ta nít vá nya i val, he ti igénk bi zony -
sá ga sze rint, mi ként ő egy az Atyá val, ezért mond ja, hogy „aki en gem el uta -
sít, az azt uta sít ja el, aki el kül dött en gem” (Lk 10,9.16b). Jú da ki rá lya is el -
uta sí tot ta Is ten sza vát. Je re mi ás le írat ta jö ven dö lé se it, s Bárúk fel ol vas ta őket
böjt nap ján az egész nép előtt; de Jó ják im el éget te a te ker cset. S Bárúk, Je -
re mi ás dik tá lá sa után, új ból le ír ta Is ten íté le tét: „…el fog jön ni a ba bi ló ni ai
ki rály, el pusz tít ja ezt az or szá got…” (Jer 36,29) Ma sem so kan hall gat nak Is -
ten igé jé re; te azon ban „hagy jad az Úr ra a te uta dat, bíz zál ben ne, majd ő cse -
lek szik”! (GyLK 700,5) Pál nyíl tan hir det te Is ten evan gé li u mát, úgy, „mint
akik nem az em be rek nek akar nak tet sze ni, ha nem a szí vün ket vizs gá ló Is ten -
nek. (…) kér ve kér tünk ti te ket: él je tek az Is ten hez mél tó mó don, aki az ő or -
szá gá ba és di cső sé gé be hív ti te ket.” (1Thessz 2,4.12) Jé zus hí vá sa ma sze mé -
lye sen ne ked szól: „Kö vess en gem!” (Jn 21,19) Az Úr tud ja, hogy te mi ként (job -
ban?) sze re ted őt, és mi lyen (ag apas vagy fi le is) sze re tet tel. Ám Jé zus to vább
kér dez: „Mert ki a na gyobb? Ugye az, aki az asz tal nál ül?” (Lk 22,27) Ő egész
éle té vel, ha lá lá val s fel tá ma dá sá val szol gált ne künk; ha mi el fo gad juk vált -
sá gát, és hi szünk őben ne, majd együtt eszünk és iszunk az ő asz ta lá nál az ő
or szá gá ban. Pál Jé zu sért vi selt fog sá ga is az evan gé li um ter je dé sét szol gál -
ta; a po gány misszió foly ta tó dik: „Krisz tust hir de tik, és én en nek örü lök.” (Fil
1,18) Lu ther össze gez: „Is ten nem szo rul a mi cse le ke de te ink re. Így hát a szív
a fe le ba rá ti sze re tet hez lát hoz zá. Hir de ti né ki az evan gé li o mot.” „Te örök evan -
gé li om, / Te légy ve zé rem uta mon!” (EÉ 287,4) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Nagy sze rű prog ra mot szer ve zett Já -
no sa At ti la győ ri evan gé li kus lel kész,
aki már ki lenc éve vég zi a bör tön -
misszió jé zu si fel ada tát. Má jus 28-án
egy tel jes na pot töl töt tünk e szo mo -
rú és szük ség sze rű in té zet ben. Bör -
tön lel ké szek, a Ma gyar Test vé ri Bör -
tön tár sa ság ügy vi vő je, egy há zunk ci -
gány misszi ós re fe ren se (aki ci gány
test vé re ket ho zott ma gá val) és a bör -
tön pa rancs no ka órá kon át ta nács ko -
zott, és re mény kel tő en ter ve zett.

Az egy há zunk evan gé li zá ci ós és
misszi ói bi zott sá ga ál tal szer ve zett
éves misszi ói kon zul tá ci ó kon is
igyek szünk az egyes mun ka ágak ban

– a fér fi-, női, bör tön-, kór ház-, ci -
gány-, al ko hol be teg-misszi ó ban –
szol gá ló kat egy csa pat ba szer vez ni,
hogy a kü lön bö ző mun ka ágak is
meg is mer jék egy más szol gá la tát, és
ke res sék a kap cso ló dá si pon to kat. Jó
kez de mé nye zés volt ez most Győr -
ben: a bör tön misszi ó sok együtt gon -
dol kod tak a kö zös fe le lős ség je gyé ben
a ci gány misszi ó sok kal.

A ta nács ko zás ele jén e so rok író -
ja áhí tat tal szol gált. A ven dé ge ket Mi -

hály At ti la bün te tés-vég re haj tá si ez -
re des, in té zet pa rancs nok kö szön -
töt te, és a fog va tar tot tak és fog va tar -
tók kö zöt ti kap cso lat ról be szélt,
hang sú lyoz va a kö zös fe le lős sé get. Az
in té zet min den na pi éle tét Szur di
Be á ta szá za dos mu tat ta be. 

Já no sa At ti la elő adá sa a bör tön lel -
ké szi szol gá lat ról még a benn fen te -
sek nek is sok újat adott. (Az elő adás
ki vo na ta meg je le nik a Híd evan gé li -
kus misszi ói ma ga zin jú ni u si szá má -
ban, a tel jes szö veg pe dig el ol vas ha -
tó az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont
hon lap ján: http://misszio.lu the -
ran.hu.)

Ba kay Pé ter elő ter jesz té sé ben te -
rí ték re ke rült a ci gány misszió el -
odáz ha tat lan ügye. A ci gány misszi -
ós re fe rens rá mu ta tott ar ra, hogy a
bör tö nök ben je len tős szá mú ci gány
szár ma zá sú fog va tar tott mi att is
szük sé ges „össze dol goz nia” a két
mun ka ág nak.

A be szél ge tés mel lett ta nul sá gos
volt be jár ni az in té ze tet, amely nek
ebéd lő jé ben fo gyasz tot tuk el a fog va -
tar tot tak ál tal ké szí tett fi nom me nüt.

Jé zus ki je len té sé ben így ol vas suk:
„…bör tön ben vol tam, és el jöt te tek
hoz zám.” (Mt 25,36) Ez töb bek kö zött
azt is je len ti, hogy Jé zus ott van a bör -
tö nök ben. Ő azo no sít ja ma gát a bű -
nö sök kel (ugye mi lyen ne he zen ért -
he tő ez?). Az egy ház nak kö vet nie kell
Mes te rét: hir det ni kell a sza ba du lás
evan gé li u mát ra bok nak rá cso kon
in nen és túl, ci gá nyok nak és nem ci -
gá nyok nak.

Ál ta lá nos ta pasz ta lat a fé le lem
és az ér dek te len ség a gyü le ke ze tek
ré szé ről mind két te rü le ten. Épí te ni
kell a kap cso la tot az egy ház köz sé gek
és a misszi ói mun ka ágak kö zött. A

győ ri ta lál ko zás gya kor la ti ered mé -
nye az, hogy a sár szent lő rin ci ek – ci -
gá nyok és nem ci gá nyok – meg hí vást
kap tak a győ ri bör tön be egy misszi -
ói al ka lom meg tar tá sá ra. A meg hí -
vást vi szo noz ták a lő rin ci test vé rek:
a bör tön lel ké szek meg lá to gat ják
majd a ci gány kö zös sé get a tol nai fa -
lu ban.

Ked ves Ol va sók! Ne fe lejt sük a pa -
ran csot: „Men je tek…!” (Mt 28,16–20)

g Sze ve ré nyi Já nos

Ra bok ke nye rét et tük
Evan gé li kus bör tön lel ké szek kon zul tá ci ó ja
a győ ri bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben

– Ezt rá fes tet ted a kör möd re?
Rá né zek a kis lány ra, az tán a ke -

zem re. Né hány he te egy nagy szek -
rényt ra kod tunk, vé let le nül rá esett az
uj jam ra. Ak kor nem is fájt hir te len,
hi deg is volt, dol goz tunk is na gyon.
Az tán más nap már kín zott ke gyet le -
nül, vé gül meg fe ke te dett a kör möm.
Olyan ré gen volt már, el is fe lej te ném,
de a kis lány nem en ge di. 

Az óvo dá ban ülünk egy pa don.
Min den ki gyü le ke zik, óri á si a tü le -
ke dés, me gyünk ki ha ma ro san az
ud var ra, ott lesz a fog lal ko zás is. A
hely na gyon szűk, az óvó nők pró bál -
nak úr rá len ni a for ga ta gon. Míg
ren de ző dik ez a vi dám ká osz, ott
ülök az ala csony öl töz kö dős pa -
don, a kis lány mel let tem. Vi szo -
lyog va né zi a kör mö met. El rej te ném,
de nem le het. Pró bá lok in kább tu -
do má nyos len ni.

– Nem fes tet tem. Rá esett egy szek -
rény, és alat ta össze gyűlt a vér, az tet -
te ilyen fe ke té vé. 

Oda jön egy má sik is. A ke zem,
mint egy gusz tus ta lan élő lény, vizs -

gá la tuk tár gyá vá lesz, gri ma szol va
un dor kod nak. Egy okos fiú is oda lép. 

– Volt ilyen apu kám nak is, le fog
majd es ni.

– Re mé lem, már nem, elég rég
volt. In kább majd szé pen le nő –
mon dom. 

Kis vi ta tá mad kö zöt tük, ez al kal -
mat ad ar ra, hogy az uj jam gyor san el -
rejt sem a gi tár tok egyik be szö gel lé sé be. 

Hir te len egy ré gi vers öt lik fel ben -
nem a sem mi ből. Gye rek ko runk ban,
ami kor még együt te ses dit ját szot -
tunk, And rás hoz ta ezt a szép bűn bá -
na ti sort, ta lán ő is ír ta: „Fe ke te kör -
me let tem gyö nyö rű tes ted nek.”

Ahogy ott ülök az óvo dá sok kal egy
ma gas ság ban, meg ér tem, mi is va gyok
Is ten tes tén. Így rej te get en gem is va -
la mi koz mi kus gi tár tok be szö gel lé sé -
be, szé gyen kez ve. Nem tud sza ba dul -
ni tő lem, az övé va gyok. Hor doz, míg
tisz tá vá nem le szek. Mennyi idő még? 

A tö meg las san osz la ni kezd, ki nyí -
lik az aj tó, a sza bad ság ki szip pant ja
a gye rek se re get az ud var ra. Fel tá -
pász ko dom nagy ne he zen. A kis lány
is fel pat tan, ve lem jön. Ahogy me -
gyünk ki fe lé, vá rat la nul meg fog ja fe -
ke te kör mös ke ze met. 

Fe ke te kö röm
g Ko czor Ta más

MEG HÍ VÓ
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem Dok to ri és Ha bi li tá ci ós Ta ná -
csa tisz te let tel meg hív min den ér dek lő dőt Ko dá csy-Si mon Esz ter ta nár
Pa ul Til lich teo ló gi á já nak je len tő sé ge a ter mé szet tu do mány és a val lás
kap cso la tá ban cí mű dok to ri ér te ke zé sé nek nyil vá nos meg vi ta tá sá ra jú -
ni us 17-én, szer dán 16.30-kor az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) 10-es szá mú tan ter mé ben. A dok to ri ér -
te ke zés egy pél dá nya meg te kint he tő az egye tem könyv tá rá ban.

H I R D E T É S

Az élet egy re na gyobb és na gyobb
tem pót dik tál. Van olyan gyors ét te -
rem, ahol már hi tel kár tyá val is fi zet -
hetsz, így tíz má sod perc cel ko ráb -
ban jut hatsz a ren de lé sed hez. Az au -
tó pá lyá kon lát hatsz olyan em be re -
ket, akik ké pe sek koc ká ra ten ni az
éle tü ket, csak azért, hogy né hány
per ces előny höz jus sa nak. Min den -
ki ro han. 

Ol vas tam egy új ság cik ket ar ról,
hogy a mély hű tött na rancs lé el ad ha -
tó sá ga csök ken, mi vel az em be rek
nem akar ják a fel ol vasz tás sal töl te ni
az ide jü ket. Egy má sik cikk ben ez állt:
„Az em be rek ma nap ság túl pör ge tet -
tek, túl fe szí tet tek és túl zsú fol tak.
Eb ben a vi lág ban a csa lád és a mun -
ka kö zöt ti ha tár vo nal meg szű nő ben
van. Min den ki mo bil, és a nap min -
den per cét be oszt ják, óvo dai, is ko lai
vagy is ko la utá ni prog ra mok ra és tíz-
ti zen két órás mun ka idő re. Ez az
élet mód annyi ra új, hogy az ant ro po -
ló gu sok még csak most ta nul má -
nyoz zák, hogy mi lyen ha tást fog
ránk gya ko rol ni.” 

De en nek az ered mé nyét én elő re
meg tu dom mon da ni. A Bib lia na -
gyon tisz tán fo gal maz ar ról, hogy az
őrült tem pó nak mi lyen ha tá sa lesz az
éle tünk re. A túl haj szolt élet stí lus
kö vet kez mé nyei: sok kal fe szül tebb -
nek ér zem ma gam; el ve szí tem az
örö möt; rom lik a tel je sí tő ké pes sé -
gem; nem hal lom Is tent.

Ho gyan fog hatsz hoz zá a las sí -
táshoz?

Hagyd ab ba a min dig töb bet aka -
rást. Légy őszin te! Mi hajt vagy mo -
ti vál? Mi ért kell, hogy min dig több és
több do log legyen a tiéd? „Jobb egy
ma rok ra va lót sze rez ni nyu god tan,
mint két ma rok ra va lót haj szol tan és
hasz ta lan eről kö dés sel.” (Préd 4,6)

Az am bí ció hasz nos, de kont roll
nél kül vagy ha nin csen össz hang ban
az ér ték ren ded del, az egyik leg pusz -
tí tóbb do log. Sok ki ma gas ló ered -
ményt el érő em ber mo ti vá ci ó ja a
bi zony ta lan ság ból fa kad. Ered mé -
nye ink kel akar juk iga zol ni ér té kün -
ket. Mind ad dig, amíg így gon dol ko -
zol, túl haj szolt le szel, és nem ta lálsz
meg elé ge dést. Légy elé ge dett az zal,
ami vagy, és akié vagy. Fe jezd be a ha -
son lít ga tást.

Ta nulj meg ne met mon da ni. Ez egy
tíz ezer dol lár ér té kű idő me nedzs -
ment-sze mi ná ri um egy szó ban: nem.
So kunk már tel je sen „se bes ség füg gő”.
Egy sze rű en csak mondj ne met.
„Csap dá ba esik, aki meg gon do lat la -
nul oda szen tel, mert a fo ga da lom té -
tel után hi á ba bán kó dik.” (Péld 20,25) 

Van „el vég zen dő dol gok lis tá ja”.
Azt hi szem, nagy hasz nunk ra len ne
az „el nem vég zen dő dol gok lis tá ja”
is! A ket tő ered mé nye „a leg fon to -
sabb dol gok lis tá ja”. Gya ko rold a las -
sí tást. Vedd le hu szon négy órá ra a
kar órá dat; hagyd az au tót a leg tá vo -
lab bi par ko ló ban, mi kor vá sá rol ni
mégy; vagy állj be a leg hosszabb
sor ba, mi kor a szál lo dá ból ki je lent -
ke zel! Las síts le!

En ge del mes kedj a ne gye dik pa ran -
cso lat nak. A Bib lia Al ko tónk hasz ná -
la ti uta sí tá sa az élet hez. Te le van
nél kü löz he tet len alap el vek kel. Ezek
azért van nak, hogy véd je nek ben nün -
ket, hogy sok kal könnyebb és ke vés -
bé fe szült le gyen az éle tünk. „Hat na -
pon át dol gozz, és vé gezd min den fé -
le mun ká dat! De a he te dik nap a te Is -
te ned nek, az Úr nak nyu ga lom nap ja.”
(2Móz 20,9–10)

A nyu ga lom és a pi he nés pa ran cso -
la ta ugyan olyan alap elv, mint a „ne
ölj” vagy „ne lopj”. Végy ki egy na pot
min den hé ten ar ra, hogy fel töl tődj.
Hasz náld ezt a na pot pi he nés re, ér -
zel mi re ge ne rá ló dás ra és ar ra, hogy
új ra meg ta láld a lel ki éle ted kö zép -
pont ját – vagy is is ten tisz te let re. Mi -
nél több időt töl tesz Is ten nel, an nál
nyu god tabb le szel.

Várj Is ten idő zí té sé re! Va jon jobb-e
min dig a gyor sabb? A tü rel met len ség
egyen lő az Is ten irán ti bi zal mat lan -
ság gal. Is ten tud ja a leg job ban – vagy
mi? Az er re a kér dés re adott vá lasz
drá mai ha tás sal van a fe szült ség -
szint re. Is ten nek van ter ve és idő be -
osz tá sa a szá mod ra. „Szé pen meg al -
ko tott min dent a ma ga ide jé ben, az
örök ké va ló sá got is az em be ri ér te lem
elé tár ta, de az em ber még sem tud ja
fel fog ni Is ten al ko tá sa it ele jé től vé gig,
ame lye ket meg al ko tott.” (Préd 3,11)

Az élet több, mint a min dig töb bet
aka rás. Las síts le!

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

Las síts le!
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b Mi kor meg kez dő dik a szün idő,
úgy ér zed, szin te le begsz a le ve -
gő ben. Könnyű nek és fel sza ba -
dult nak ér zed ma gad. Nincs
több gyo mor görcs, fej fá jás,
nincs több ál mat lan éj sza ka.
Fel sza ba dulsz a fo lya ma tos el vá -
rá sok, az órá ról órá ra va ló meg -
fe le lés kény sze ré nek ter he alól.
Ki sza ba dulsz az is ko la és az osz -
tá lyod rend sze ré ből, ki lépsz ab -
ból a sze rep ből, ame lyet az osz -
tály ban el ját szol, vagy el kell
ját sza nod. Na gyot só hajt hatsz,
vég re sza bad vagy! De mit kez -
desz a sza bad időd del? Ho gyan
le het hasz nos a nya rad?

Könnyű le het an nak, aki nek már
szí nes a nap tára, mert tá bor ból tá -
bor ba vagy is me rős től is me rő sig
utaz hat ha zánk ban vagy kül föl dön,
egye dül, ba rát tal vagy épp a csa lád -
dal. A ren ge teg új él mény „fel tan ko -
lá sa” fel töl ti, szin te új já szü li az em -
bert: meg is me red ön ma gad kü lön bö -
ző, új élet hely ze tek ben. Is me ret sé ge -
ket, ba rát sá go kat köt hetsz, be szél get -
hetsz (ta lán ide gen nyel ven is), ki pró -
bál hatsz olyas mit, amit ko ráb ban
még so ha (bar lan gá szás, kagy ló gyűj -
tés, bú vár ko dás és így to vább). A nap -
ja id így iga zán él mény dú san és gyor -
san tel nek majd. A vi lág meg nyí lik
előt ted.

De ne héz le het an nak, aki nek le -
szű kül vagy be zá rul a vi lág a szün idő
kez de té vel. Aki töb bet van ott hon a
szü net ben, mint bár hol más hol, rá -
adá sul egye dül. Ma gá nyos nak ér zi
ma gát, aki nek nincs a kö zel ben ba rát -
ja, mert messze ke rül az osz tály tár -
sak tól. Ta lán szo mo rú sá got is érez het. 

Azt gon do lom, egy per cig sincs ok
ilyen kor sem a csüg ge dés re! Ve gyél
elő egy pa pír la pot, és írd fel a ter ve -
i det a kö zel- és a tá vo lab bi jö vő re. Így
lesz egy kis gyűj te mé nyed ar ra az
eset re, ha úgy ér zed, iga zán nem tu -
dod, mit is kezdj ma gad dal a lát szó -
lag ten ger nyi sza bad  időd ben. Lesz
né hány tám pon tod, amely be be le
tudsz ka pasz kod ni, amely ki moz dít. 

Egy pár tipp: gon dold vé gig, mit
sze ret nél ott hon, a szo bád ban vagy
a la kás ban vál toz tat ni, át ren dez ni, le -
fes te ni-ki fes te ni. Mi szo rul ja ví tás ra,
át ül te tés re? Vagy me lyik könyv az,

ame lyet na gyon sze ret nél el ol vas ni.
Ha ker tes ház ban laksz, azt is át gon -
dol ha tod, hogy mi lyen hasz nos mun -
ká nak tudsz ne ki lát ni oda kint. Az tán
gon dold vé gig, ho gyan tud nál fel ké -
szül ni a jö vő tan év re! Mit tudsz eset -
leg elő re be sze rez ni, el ol vas ni? Azt is
át te kint he ted, mi re nem ju tott időd
az is ko la idő alatt. 

Ha úgy ér zed, sze ret nél ki moz dul -
ni, ke ress fel egy kö ze li uszo dát,
vagy ha mó dod ban áll, ter mé sze tes
ta vat. Ha tudsz: bi cik lizz, fuss, mo -
zogj. Ha úgy ér zed, hogy ke vés időd
ju tott a ze ne hall ga tás ra, ak kor kérj
köl csön új CD-ket, és pi henj, kap cso -
lódj ki a ze ne hall ga tás köz ben. Sőt ke -
ress kon cert le he tő sé ge ket a kör nye -
ze ted ben. Olyan fil me ket nézz, ame -
lyek ér té ke sek – a cél ta lan, órá kon át
tar tó té vé zést ke rüld. De je lent kez -
hetsz nyelv tan fo lyam ra is, ha még is
ta nul ni, fel ké szül ni vágysz!

Na gyon va ló szí nű, hogy la kó he lye -
den vagy a kö ze lé ben van evan gé li kus
lel kész, akit fel ke res hetsz, aki vel be -
szél get hetsz. Ta lán nem ké ső az sem,
hogy te is el me hess tá bo roz ni a gyü -
le ke zet (vagy épp az egy ház me gye) if -
jú sá gá val. Ta lán még az sem, hogy se -
gít sél a gyü le ke zet gyer mek tá bo rá ban
– per sze ha szí ve sen vagy ki sebb
gye re kek kö zött. Sze rin tem a se gít ség
min dig jól jön egy tá bor ban, és le het,
hogy pont rád vár egy tá bo ros csa pat! 

Lát ha tod, nyá ron nem áll le az élet
szá mod ra sem. Sőt! Ta lán las san te -
le is lesz a pa pír la pod, ta lán már tu -
dod is, mit sze ret nél el ső ként. 

De bár hogy ala kul jon is a nya rad,
kí vá nom, hogy meg ta nuld job ban
meg is mer ni ön ma gad az is ko lá tól tá -
vo li lét ben, és hogy a le he tő leg töb -
bet meg is mer hesd eb ből a sok szí nű,
gyö nyö rű, Is ten te rem tet te vi lág ból,
amely egy re job ban kezd meg nyíl ni
előt ted. Töl tődj, és hidd: min den
nap aján dék, amely meg le pe tést tar -
to gat ne ked! 

g Ba log Esz ter

Ki nek mit hoz a szün idő?
SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

b Sok fé le ve szély le sel ke dik gyer me -
ke ink re. A jó lét ben és biz ton ság -
ban ne vel ke dők re pél dá ul a kö -
zöny is. A sze gény sor ban élő, baj -
ba ju tott em be rek irán ti ér zé ket -
len ség. Ha csak messzi ről és kí vül -
ről látnak ilyet, még azt hi he tik,
nyil ván ők olyan sor sot ér de mel -
nek. Le het. De nem biz tos… Meg -
ítél ni ezt nem is dol gunk. A meg -
ér tés szán dé ká val oda for dul ni és
se gí te ni – an nál in kább. 

– Elő ször fél tem. Mi az Ol ta lom -
hoz men tünk, ahol haj lék ta la no kat
lát nak el, ad nak ott en ni, le het tisz -
tál kod ni, szál lás is van, és se gí tet tünk
az ebé del te tés ben meg az ágy ne -
mű cse ré ben…

– Ki csit én is fé lel me tes nek ta lál -
tam, bár én nem most lát tam elő ször
haj lék ta lant. A pi ac előtt rend sze re -
sen ké re get nek tő lem, amit na gyon
fur csál lok, mert túl fi a tal va gyok
ah hoz, hogy ad ni tud jak. Sok min den
mi att fél re csúsz hat az éle tük, sok szor
az ital, a drog van a hát tér ben, és a
csa lád juk ki te szi őket…

– Vagy ki te he ti azért is, mert be -
teg, és nem tud ják gond ját vi sel ni.

– Én hal lot tam olyan ról, hogy egy
fér fi nak túl ko rán meg halt az élet tár -
sa, és a nő gye re kei ül döz ték el a la -
kás ból, pe dig ren des meg ta nult em -
ber volt, és még is haj lék ta lan lett.

– Ezt ma hal lot tad az Ol ta lom nál?
– Nem, ré geb ben, és én nem is ott

vol tam. Egy má sik osz tály tár sam mal
mi kór ház ba vit tünk be te get, meg
ebé det hord tunk szét a Kert vá ros ba
és a bo kor ta nyák ba olya nok nak, akik
egye dül él nek, és messze van a bolt,
vagy nem is tud nak ma guk nak főz -
ni. Hogy is hív ják ezt? Ta nya gond no -
ki szol gá lat!

– Én is az Ol ta lom nál vol tam, a füg -
gők höz vit tek ben nün ket, hogy be szél -
ges sünk, mi ért ke rül tek ide. Egy hu -
szon nyolc éves fi a tal em ber azt mond -
ta, ő azért, mert dol go zott tisz tes sé -

ge sen, épp úgy, mint bár me lyik ren des
em ber, az tán meg halt a szív be teg
pár ja, az tán olyan sok volt a la kás tör -
lesz tő rész le te meg az adós sá gok, hogy
kép te len volt meg bir kóz ni ve le.

– Én egy öreg né ni nél vol tam, aki
teg nap jött ha za a kór ház ból. A fia is
épp meg lá to gat ta, min den reg gel el jön
hoz zá, de az tán men nie kell. Di ót
pu col tunk, és me sélt a vi lág há bo rú ról.
Ré gen a déd im is me sélt ilyes mit.

– Mi, né há nyan lá nyok az anya ott -
hon ba men tünk, ahol kis gye re kek kel
ját szot tunk meg be szél get tünk. Az
anyák ál ta lá ban bán tal ma zás elől me -
ne kül tek ide, fél évig lak hat nak itt vagy
a tan év vé gé ig, ha is ko lás a gye rek…
Ha szem be jön ne ve lem az ut cán egy
itt la kó anyu ka egy kis gye rek kel, nem
is gon dol nám ró la… Fu ra, hogy má -
sok, akik pe dig ugyan olya nok, mint
mi, ilyen hely zet be ke rül het nek. Jól
meg kell gon dol ni a vá lasz tást…

Egy más szá já ból kap kod ják a szót
a Nyír egy há zi Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la he te di ke sei, hisz annyi min den
tör tént ma, annyi min dent lát tak, hal -
lot tak, ta pasz tal tak, ami ről az előtt fo -
gal muk sem volt. Pe dig csak épp
be pil lan tást nyer het tek az em be ri
nyo mo rú ság ba, más részt röp ke be -
nyo mást sze rez het tek ar ról, ho gyan
le het eny hí te ni a szen ve dést…

– A Szent lé lek aján dé ka az is, hogy
más em be re ken se gí tünk, hogy sze re -
tet tel for du lunk fe lé jük. A pün kösd je -
gyé ben tar tott idei ta nu lói csen des na -
pon ezért sze ret tük vol na meg mu tat -
ni az ar ra vál lal ko zó gye re kek nek
egy há zunk dia kó ni ai mun ká ját – ezt
már Ko vács Er zsé bet is ko la lel kész
ma gya ráz za, utal va az előz mé nyek re
is, ami kor ta valy, a ne ve lői csen des na -
pon a tan tes tü let szem be sült az em -
be ri sor sok ne héz sé ge i vel és az Ol ta -
lom Sze re tet szol gá lat mun ka tár sa i nak
el hi va tott mun ká já val. – Az evan gé -
li kus egy ház ál tal fenn tar tott sze re tet -
in téz mé nyek be vit tük el őket, be osz -
tot tuk, ki hol se gít sen. 

– Ér zel mek ben gaz dag gye re kek
ők, a ka masz kor összes tör té né sé vel

– Joó Zol tán né, az egyik he te dik
osz tály osz tály fő nö ke jel lem zi így
nö ven dé ke it. – Ezért és mert tá mo -
ga tó csa lád ve szi őket kö rül, gon dol -
hat tunk ar ra, hogy meg mu tat juk ne -
kik az élet nek ezt a má sik ol da lát,
ami vel sze ren csé re ők nem ta lál -
koz nak a min den nap ja ik ban. Szü lői
ér te kez le ten egyéb ként meg be szél tük
a ter vün ket a szü lők kel is, és na gyon
jó gon do lat nak ta lál ták, biz tat tak
ben nün ket: csi nál juk! 

Har minc gye re ket vit tünk el a két
osz tály ból, és mond ha tom, mind nyá -
jan el gon dol koz tak a lá tot ta kon.
Már is rá jöt tek, hogy se gí te ni nem is
olyan egy sze rű. Az el ha tá ro zás per -
sze nél kü löz he tet len, de más is kell!
Azo kat, akik pél dá ul az idő sek klub -
já ban azt a fel ada tot kap ták, hogy
egy sze rű en csak be szél ges se nek, bi -
zony a né nik se gí tet ték át a kez de ti
ne héz sé ge ken. So kan meg ren dül tek
az él mé nyek ha tá sá ra, ami en gem
azért tölt el elé ge dett ség gel, mert
ami kor a ta va lyi ne ve lői csen des nap
után me sél tem ne kik a haj lék ta la nok -
ról, ar ról, hogy ott szen ve dély be te gek
ke ze lé se is fo lyik, volt, aki ka ca rá -
szott. Mert ugye az ut cá ról csak a bü -
dös, mos dat lan, ké re ge tő haj lék ta lan
ké pe is me rős. Azt akar tam, hogy
lás sák, az Ol ta lom nál dol go zók az
éle tü ket te szik fel ar ra, hogy se gít se -
nek. És hogy lás sák azt is, mi lyen há -
lá sak azok, akik nek eb ben a gon dos -
ko dás ban ré szük van.

– Ami kor még több ge ne rá ci ós
csa lá dok él tek együtt, a csa lád min -
den tag já nak volt dol ga, fel ada ta,
akár a hat év alat ti nak is – mond ja
Ko vács Er zsé bet, ami kor a foly ta tás -
ról kér dez zük. – Az el ső, ami re rá -
is mer het nek, hogy a gye re kek is
tud nak se gí te ni, a sza bad időt nem
mu száj ha szon ta la nul töl te ni. Er ről
és még sok min den más ról is be szél -
get ni fo gunk. De azt is ter vez zük,
hogy az is ko la töb bi ta nu ló já val is
meg is mer tet jük egy há zunk dia kó ni -
ai mun ká ját.

g Veszprémi Erzsébet

M Á S OK , AK IK PE DIG UG YAN OLYA NOK , MINT MI

Szeretettanuló nap Nyír egy há zán

Kert vá ro si If jú sá gi Vi dám In for má -
ci ós Pont – az az KI VI Pont – nyílt jú -
ni us 2-án Nyír egy há za-Sa la mon bo -
kor ban. A Tár sa dal mi meg úju lás
ope ra tív prog ram (TÁM OP) 5.2.5
pá lyá za tán húsz mil lió fo rin tot nyert
a Nyír egy há za-Kert vá ro si Evan gé li -
kus Egy ház köz ség, ez tet te le he tő vé
az iroda meg nyi tá sát. Cél ja a ta nyai
te rü le ten élő hát rá nyos hely ze tű

gyer me kek és fi a ta lok tár sa dal mi in -
teg rá ci ó já nak elő se gí té se. A pont
in gye nes in ter net kap cso la tot épp úgy

kí nál, mint pél dá ul pá lya ori en tá ci ós
fog lal ko zá so kat, szín ját szó kört, an -
gol nyelv-tan fo lya mot vagy hit tant. 

A KI VI Pon tot dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke, Csa -
bai Lász ló né, Nyír egy há za me gyei
jo gú vá ros pol gár mes te re és La borczi
Gé za, a kert vá ro si evan gé li kus gyü le -
ke zet lel ké sze ad ta át ren del te té sé nek. 

g Czön dör Ist ván fel vé te le

Meg érett
a KI VI

Új ra in dí tá sá nak ti zen ötö dik év for du -
ló ját ün ne pel te az el múlt hé ten az
Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi
Gim ná zi u ma, Szak is ko lá ja és Kol lé -
gi u ma. A ben ső sé ges, meg hitt han -
gu la tú ün nep ség is ten tisz te let tel kez -
dő dött a gyü le ke zet temp lo má ban,
ez zel is je lez ve: van ki nek há lát ad ni
az el múlt éve kért. D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott püs pök Saul és Dá vid
tör té ne té vel vi lá gí tott rá, mi lyen fon -
tos az új ra kez dés, Is ten meg va ló su -
ló, új já te rem tő ál dá sa. 

Az is ko la épü le té ben foly ta tó dó
ün nep ség ke re té ben meg szó lalt Ba -
gyin Jó zsef, Aszód volt pol gár mes te -
re, dr. Frenkl Ró bert volt or szá gos fel -
ügye lő, Nagy Ta más épí tész, a ju bi lá -
ló in téz mény ter ve ző je, Plat thy Iván
nyu gal ma zott ál lam tit kár, va la mint dr.
Roncz Bé la, az aszó di kö zép is ko la
igaz ga tó ja, akik va la mennyi en ta núi
vol tak az evan gé li kus ok ta tás aszó di
új já szü le té sé nek. Egyen ként szá mol -
tak be em lé ke ik ről, ta pasz ta la ta ik ról
és örö mük ről, lát va a jól szer ve zet ten
mű kö dő is ko lát. Mind ezek után dr.
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü -

let püs pö ke ad ta át jó kí ván sá ga it az in -
téz mény dol go zó i nak. 

Az em lé ke zést a di á kok tet ték fe lejt -
he tet len né mű so ruk kal. S hogy há la -
adá suk nak kéz zel fog ha tó je le is le gyen,
mint min den ju bi le u mi év ben, most
is fa ül te tés sel já rul tak hoz zá az ok ta -
tá si komp le xum szé pí té sé hez. Az ün -
nep ség az is ko la név adó ja, egy ko ri di -
ák ja, Pe tő fi Sán dor mell szob rá nak
megko szo rú zá sá val zá rult. 

g Si mon At ti la

Há la adás ti zen öt évért

Aki a frissen ültetett csemetét öntözi:
dr. Roncz Géza iskolaigazgató
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b Hely szín: Sa jó gö mör (Szlo vá -
kia), idő pont: jú ni us 7-e, Szent -
há rom ság ün ne pe. A he lyi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben ma tart -
ják a kon fir má ci ói is ten tisz te le -
tet. Rusz nyák De zső lel kész – öt
nap pal ko ráb bi ope rá ci ó ja után
– kór ház ban fek szik. Akik a
szol gá la tot vég zik: a sa jó gö mö -
ri gyü le ke zet ének ka ra, gond -
no ka, va la mint a bu da ör si gyü -
le ke zet if jú sá ga, lel ké sze és fel -
ügye lő je. Bu da örs ről negy ven -
két fő vesz részt a gö mö ri ek
ün ne pén. Pon to sab ban: ezen a
kö zös ün ne pen.

Ho gyan ke rül nek a bu da ör si ek Sa jó -
gö mör be, ami kor a két temp lom kö -
zöt ti tá vol ság 204 ki lo mé ter és 173
mé ter? Hát az ope rá ció mi att! Baj ban
van egy lel kész, hi szen már ki hir det -
te a kon fir má ció idő pont ját, és köz -
ben ki de rült, hogy irány a mű tő…
Per sze nem sze ret ném „hin táz tat ni”
az ol va sót, mint ha a bu da ör si ek csak
az ope rá ció mi att, egyéb ként pe dig
„vé let le nül” te rem tek vol na Cin ka
Pan na fa lu já ban. A két evan gé li kus
kö zös ség test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso lat ban van. 

Tit kolt álom
„I ha ve a dream” („Van egy ál mom”)
– mond ta Mar tin Lu ther King, akit
Ba rack Oba ma ame ri kai el nök is
idé zett el nö ki be ik ta tá sa kor, utal va a
rasszok kö zöt ti test vé ri kap cso lat
vá gyá ra. „Volt egy ál mom” – mond -
ta a sa jó gö mö ri lel kész idén ja nu ár -
ban a két gyü le ke zet „fél úton” –
Mis kol con – tar tott kö zös pres bi te -
ri ülé sén. Rusz nyák De zső egy ma -
gyar or szá gi test vér gyü le ke zet ről ál -
mo dott… Pró bál ko zott is né hány -
szor, még ma gyar püs pö ki se gít sé get
is igény be vett, de hi á ba volt min den
jó szán dé kú tá mo ga tás – a vágy ra
nem volt vi szont vágy. Az tán el telt
vagy tíz esz ten dő, és Bu da örs 2006-
ban úgy lett Sa jó gö mör „test vé re”,
hogy er ről az álom ról (és há rom
ma gyar or szá gi gyü le ke zet év ti zed del
ez előt ti el uta sí tá sá ról) nem is tu -
dott. Már nya kig ben ne vol tunk a kö -
zös prog ra mok ban, a gyü le ke ze ti és
hit test vé ri kap cso la tok „hét köz nap -
ja i ban”, ami kor a gö mö ri lel kész szó -
ba hoz ta haj da ni ál mát.

Is ten fur csa út jai
Kez det ben a ma gyar evan gé li kus
gyü le ke ze tek nek több nyi re vagy finn,
vagy szi go rú an nyu gat né met test vér-
gyü le ke ze ti kap cso la ta ik vol tak. Sze -
gény ma gya rok nak – gaz dag nyu ga -
ti ak kal. Jöt tek is ado má nyok fel újí tá -
sok ra, or go ná ra és így to vább. A lel -
ki kap cso la tok pe dig ki me rül tek az
egy-há rom éven kén ti ta lál ko zá sok -
ban – 1989 előtt rit káb ban ná luk,
gyak rab ban ná lunk.

A ha zai evan gé li kus ság ré szé ről a
ha tá ron tú li ak egyet len ál lan dó lel ki -
gon do zó ja, Sze ve ré nyi Já nos misszi -
ós lel kész vit te el e so rok író ját 2005
őszén a gö mö ri ré gió evan gé li kus
gyü le ke ze te i nek pres bi te ri ta lál ko -
zó já ra, amely ab ban az esz ten dő ben
ép pen Sa jó gö mö rön volt. Lát va kö zel -
ről mind azt, ami ről nem ré gi ben cik -
ket is ol vas hat tunk az Úti társ cí mű
lap ban, szü le tett meg a kér dés: a fa -
lu si, több mint négy száz éves sa jó gö -
mö ri evan gé li kus gyü le ke zet el fo -
gad ná-e test vé ré nek a vá ro si, tíz éves
bu da ör si gyü le ke ze tet? (Az em lí tett
írás S. O. S., szlo vá ki ai ma gyar evan -
gé li ku sok… cím mel az Úti társ 2009/2.
szá má ban je lent meg.) 

El fo gad ná-e te hát test vé ré nek,
még pe dig nem az ál ta lá no san is -

mert test vér-gyü le ke ze ti mo dell alap -
ján? Más ként. 

„Ezüs töm és ara nyam nin csen, de
amim van, azt adom ne ked…” (Ap -
Csel 3,6) Gö mör Bu da örs nek, Bu da -
örs Gö mör nek – Jé zus Krisz tus ne -
vé ben az oly kor bé na, oly kor bot la -
do zó, oly kor sán ti ká ló „gyü le ke zet -
lá bak” meg erő sö dé sé ért va ló köz ben -

já ró imád sá got és rend sze res szol gá -
la tot. Mert egy test vér-gyü le ke ze ti
kap cso lat nak a lé nye ge: hű ség és
rend sze res ség. Ami ezen túl van – az
pro to koll.

Na i vi tás ból szü le tett „pa pír meg ál -
la po dás” is, de hát az Úr Jé zus sem a
nap tá rát néz te meg, hogy „ma 12-től
14 órá ig be szél ge tés a sa má ri ai
asszonnyal. Hely szín: a kút”… 

Nem a he gyi le ve gő,
ha nem a Lé lek 
Bu da örs nek ha gyo má nyo san csa lá -
dos tá bo ra van nya ran ként. A sa jó -
gö mö ri lel kész pe dig min den nyá ron
össze sze di nem kis szol gá la ti te rü le -
té ről a gye re ke ket, fi a ta lo kat, és el -
vi szi őket tá bo roz ni. Jött az öt let: csi -
nál juk együtt. Ta valy Kopárhe gyen
(Krok a va) vol tunk egy hé tig száz hú -
szan. Döb be ne tes volt, aho gyan Jé -
zus el kez dett ta ní ta ni ben nün ket a
he gyen. A tan tárgy az el fo ga dás
volt. El fo gad ni őt szí vünk egye dü li és
ki zá ró la gos Urá nak, és utá na egy -
mást. Vá ro si gye rek nek a ci gány
gye re ket és for dít va, fel nőtt nek a fi -
a talt, fi a tal nak az idő set, „la zá nak” a
me re vet, me rev nek a le zsert, hit ben
ma gát erős nek gon do ló nak a gyen -
gét, a min dig só haj to zó nak a „szár -
nya lót” és így to vább. Ezt a tá bort kö -
vet te egy őszi utó ta lál ko zó, ab ból pe -
dig meg szü let tek a ha vi sa jó gö mö ri
va sár nap dél utá ni ta lál ko zók. Elő ször
csak gye re kek nek és fi a ta lok nak,
majd a Lé lek a fel nőt tek ben is vá gyat
éb resz tett. 

Ál dás sal men ni,
lel ké szek től füg get le nül
Azo kon a va sár na po kon, ami kor mi,
bu da ör si ek Sa jó gö mör be me gyünk,
a dél előt ti is ten tisz te let után in du lunk
a temp lo munk elől. A zá róimád ság -
ban lel ké szünk ál dást kér az út ra, és
Is ten ál dá sá val in dít el. Ha rá ér, ő is
jön, ha nem ér rá, nél kü le megy a
gyü le ke zet ből egy kis csa pat. Al kal -
man ként hat–húsz fő – gép ko csik kal.
A gyü le ke zet nek ez kö zös ügye. A
temp lom előtt hú szan, har min can is
kí ván nak jó utat, kül de nek kö szön -
tést, és mon da nak ál dást. Leg kö ze -
lebb ők jön nek. (Öt ve nen már leg -
alább egy szer jöt tek.) 

Szó val in du lás fél ti zen ket tő kor, és
dél után há rom óra kor Sa jó gö mör ben
már kez dőd nek is az al kal mak – há -

rom cso port ban (gyer mek, ifi, fel -
nőtt). A he lyi lel kész sem tud min dig
je len len ni, mi vel dél után a szór vá -
nyok ban van nak is ten tisz te le tei. Es -
te hat kor in du lás ha za, ki lenc re Bu -
da ör sön va gyunk. 

Le het, hogy van nak, akik úgy gon -
dol ják, nagy ez a tá vol ság, sok az uta -
zás há rom órá ért. Én is így gon dol -

koz nék, ha nem hal lot tam vol na
évek kel ez előtt Nagy tar csán egy idős
né ni bi zony ság té te lét, em lé ke it. El -
mond ta, hogy ami kor 1936-ban Sré -
ter Fe renc evan gé li zált a gyü le ke zet -
ben, töb ben meg tér tek. Fe ri bá csi a
mun ka tár sa i val még bu da vá ri lel -
kész ként is vissza járt ha von ta egy al -
ka lom mal „utó gon doz ni” a fel éb -
red te ket. Az ak ko ri köz le ke dé si vi szo -
nyok kö zött az ő uta zá suk sem volt
rö vi debb, mint most a bu da ör si e ké.

Csu kott és nyi tott aj tók –
és új ra álom
Aki egy ki csit is kö ve ti egy há zunk
tör té né se it, a nap nál is vi lá go sab ban
lát ja, hogy az el múlt évek ben az
egy ház ve ze té se sok min den nel pró -
bál ko zott az együtt mű kö dé sért a
szlo vák–ma gyar egy há zi kap cso la -
tok ban. Dön tő en a ma gyar or szá gi
szlo vák és a szlo vá ki ai ma gyar evan -
gé li ku sok mi att. Saj nos azon ban a ko -
ráb bi és je len le gi bű nök, em be ri
gyen ge sé gek, fé lel mek, fél té keny sé -
gek, nyo mo rú sá gok nem en ge dik
meg nyit ni (vagy be zár ják) az aj tót
egy más fe lé. De a Lé lek le le mé nyes.
Ha be zá rul egy aj tó „oda fönn”, nyit
egyet „lent”. Ha nem megy ma gas
egy há zi szin ten, ak kor ad le he tő sé -
get gyü le ke zet és gyü le ke zet kö zött.
Ha „fel ső be szó lás” mi att ez is be zá -
ród na, ak kor nyit ni fog há zi cso por -
tok kö zött. Egy biz tos: Is ten Lel két
meg foj ta ni nem le het! 

Ne kem is van egy ál mom: a ha tár -
tól száz ki lo mé te res tá vol sá gon be -
lül lé vő ma gyar or szá gi gyü le ke ze tek
pro to koll men tes, élő test vér-gyü le -
ke ze ti kap cso la tot lé te sí te nek ha tá -
ron tú li ak kal. Olya nok kal, aho va
rend sze re sen el tud nak men ni. A
ha tár túl ol da lán élő evan gé li ku sok és
nem evan gé li ku sok mi att. De nem -
csak őmi at tuk, ha nem sa ját ma guk
mi att is. Lel ké szem mel, Endre ffy Gé -
zá val együtt úgy lá tom, bu da ör si
gyü le ke ze tünk na gyobb „nyer te se”
en nek a test vér-gyü le ke ze ti kap cso -
lat nak, mint a sa jó gö mö ri ek. Is ten -
nek há la, ők for dít va lát ják.

Kút és vi ze
Ha egy kút ból nem me rí te nek, a vi -
ze ál lott lesz. Az után meg pos had, ké -
sőbb pe dig a föld alat ti víz erek el isza -
po sod nak. Ha fo lya ma to san húz zák
be lő le a vi zet, ak kor a kút tisz ta,

egész sé ges és friss vi zet fog ad ni. Tes -
sék mon da ni, hány ma gyar or szá gi
evan gé li kus gyü le ke zet vé gez fo lya -
ma to san misszi ót ki fe lé? Ne tes sék
szá mol ni, a több mint há rom száz ból
alig né hány. 

Ma evan gé li kus stra té gi á ról be szé -
lünk, vi tat ko zunk, de ar ra nem gon -
do lunk, hogy a Mes ter stra té gi á já ról

be szél jünk. Hogy áll, az az
ha lad ez most kis  egy há -
zunk ban: „Men je tek el szer -
te az egész vi lág ba, hir des sé -
tek az evan gé li u mot min -
den te remt mény nek” (Mk
16,15), és „…köl csö nö sen gon -
dos kod ja nak egy más ról a
ta gok” (1Kor 12,25b)? 

Le het itt „fe lül ről” jobb nál
jobb stra té gi át ki mun kál ni,
ha a gyü le ke ze tek nem fog -
nak ki fe lé is szol gál ni – vin -
ni a Jé zus Krisz tus ról szó ló
evan gé li u mot –, „kút juk vi -
ze meg pos had, víz ere ik el -
isza po sod nak”. Nem lesz
élet ben nük, csak ve ge tál ni
fog nak. Mi lyen iga za volt
Fa bi ny Ta más püs pök nek,
ami kor az an ti ó khi ai egy -
ház- és gyü le ke zet mo dellt, a
ki fe lé nyi tott, a temp lom
kü szö bén, a fa lu-, vá ros-,
or szág ha tá ron túl lé pő szol -

gá ló kö zös sé ge ket lát ja élet- és jö vő -
ké pes nek. Eh hez vi szont sok em ber
kell, nem csak lel ké szek, el ső sor ban
nem lel ké szek. Éb resz tő! A „majd a
lel kész, majd a püs pök, majd az
egy ház ve ze tés meg mond ja, meg -
old ja” ide je le járt. 

Je nő-je len ség
A Sa jó gö mö rön kon fir má ci ó ra je lent -
ke zett Je nő, a ti zen öt éves ka masz
ma gyar anya nyel vű ro ma srác. Ezen
egy részt nem kell cso dál koz ni, mert
a fa lu la kos sá gá nak már a fe le ro ma,
va sár nap dél utá ni al kal ma i kon pe dig
a gye re kek és a fi a ta lok het ven szá -
za lé ka az. Egy ré szük nincs meg ke -
resz tel ve, Je nő sem volt a múlt hé tig,
má sok pe dig ka to li ku sok. Je nő és kis
ba rá tai min dig jön nek. Má sok, az
evan gé li kus ma gyar gye re kek ke ve -
sen vagy nem na gyon. Mert Is ten a
kö vek ből is tud fi a kat tá masz ta ni, va -
la mint a me nyeg zőn is má sok lesz -
nek, mint akik hi va ta lo sak vol tak…

Más részt vi szont cso dál ni kell a mi
mennyei Gaz dán kat, ho gyan mun -
kál ko dik. Je nő a nyá ri tá bor ban egy
bib li ai tör té net szín da ra bi fel dol -
go zá sá ban pa rá dé sat ala kí tott. A
szí vét ad ta be le. Úgy, ahogy ke ve sen.
Az óta min den ho va el jön, ahol együtt
le he tünk. A Bu dai Egy ház me gye
Bu da ör sön meg ren de zett hit tan ver -
se nyé re ér ke zett sa jó gö mö ri csa -
pat ból is ki tűnt mint a leg fel ké szül -
tebb. Ha vi ta lál ko zó ink ról so ha nem
hi ány zik. Vé gig csi nál ta a kon fir má -
ci ói elő ké szí tőt, majd a he lyi lel kész
– még ope rá ci ó ja előtt – pün kösd -
kor meg ke resz tel te. Így kon fir mált a
töb bi ek kel. 

Ő azért je len ség, mert nem egye -
di. Hoz zá ha son ló, so ha ko ráb ban
gyü le ke zet hez és egy ház hoz nem
tar to zó fi a ta lok ér dek lőd nek, vá -
gyód nak. Per sze ez az ér dek lő dés rej -
tet ten je lent ke zik. Va jon van nak
olyan lel ké szek és gyü le ke ze ti ta -
gok, akik nek van lá tá suk ezt ész re -
ven ni? 

Sa jó gö mör ből ha za fe lé jö vet a bu -
da ör si ek kel ar ról be szél get tünk, hogy
csak ál lunk és nem ért jük, mi lyen ha -
tal mas dol go kat cse lek szik ve lünk és
sze münk lát tá ra a mi Urunk.

Ked ves ol va só, nem akarsz te is en -
nek ré sze se len ni?

g Ga rá di Pé ter,
a bu da ör si gyü le ke zet fel ügye lő je

Egy rend ha gyó kon fir má ció oldalvizén

Evan gé li kus egy há zunk es pe re sei jú -
ni us 2-án Nyír egy há zán ta nács koz -
tak. A nap or go na ze nés áhí tat tal
kez dő dött, Fa bi ny Ta más püs pök
ige hir de té sé vel, il let ve Ko vács Lász -
ló At ti la kán to ri szol gá la tá val. A fő
elő adást Fáb ri Ist ván szo cio ló gus
tar tot ta, aki az egy ház stra té gia for -
má lá sá hoz szük sé ges szo cio ló gi ai
hely zet fel mé rés ter vé ről be szélt. Ez
je len tős rész ben hely zet fel tá ró anyag -
gyűj tés re épül ne, amely – töb bek kö -
zött – tar tal maz ná az egy há zi in téz -
mény rend szer sta tisz ti ká it és az egy -
ház tag ja i nak sta tisz ti kai jel lem ző it. 

A szo cio ló gi ai hely zet fel mé rés
négy fő cso por tot cé loz na meg, még -
pe dig az egy ház tag ja it, a lel ké sze ket,
a gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lő ket és az
egy há zi szer ve ze tek, in téz mé nyek
mun ka tár sa it. El ső lé pés ként most az
es pe re sek is mer ked het tek meg a
vár ha tó an ősszel in du ló pro jekt tel, de
a kö vet ke ző lé pés ben a terv na gyobb
nyil vá nos sá g elé ke rül, hi szen az
ősszel ese dé kes or szá gos pres bi te ri
ta lál ko zó részt ve vői is tá jé koz ta tást
kap nak a fel mé rés ről.

Fáb ri Ist ván elő adá sa után Gáncs
Pé ter püs pök szólt az es pe re si vi zi tá -
ci ók gya kor la ti kér dé se i ről, Győ ri
Gá bor es pe res pe dig az evan gé li kus
pres bi te rek or szá gos ta lál ko zó já nak
elő ké szü le te i ről adott tá jé koz ta tást.
Mint mond ta, az ere de ti, má jus 31-i
je lent ke zé si ha tár időt jú ni us 15-ig
meg hosszab bí tot ták. 

Be szá mo lók, ér té ke lé sek hang -
zot tak még el az egy ház ke rü le tek ben
ren de zett misszi ói nap ról, vé gül egy -
ház ke rü le ti meg be szé lé sek kel zár ta
mun ká ját az es pe re si ta nács ko zás.

g Kiss Mik lós

Egy ház -
szociológi ai

felmé rés ké szül
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A budaörsi lelkész (Endreffy Géza) a gömöri gyülekezet konfirmandusai előtt

Nem zet kö zi kon fe ren cia
a tapasz ta lat cse re
és a kö zös gondol ko dás
jegyé ben
A Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház
meg hí vá sá ra Né met or szág ból, Auszt -
ri á ból, Len gyel or szág ból, Cseh or -
szág ból és Ma gyar or szág ról ér ke -
zett egy há zi ve ze tők és szak ér tők ta -
nács koz tak jú ni us 6-án Lip tó szent -
mik ló son (Lip tovský Mi ku láš). A
kö zép-eu ró pai egy há zak struk tu rá -
lis re form já nak és fi nan szí ro zá sá -
nak té má já val fog lal ko zó ta lál ko zón
egy há zun kat Gáncs Pé ter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke kép vi sel te.

g S. A.

MEG HÍ VÓ
Az al só gö di evan gé li kus gyü le -
ke zet nagy sze re tet tel vár ja Önt
és ked ves csa lád ját ab ból az
öröm te li al ka lom ból, hogy
nyolc van éves lett a Lu ther ut cai
temp lom. Az ün ne pi is ten tisz te -
le tet jú ni us 21-én 15 óra kor tart -
juk a gö di Fe ne ket len-tó part ján
ál ló evan gé li kus temp lom ban.
Igét hir det Me kis Ádám es pe res.
Köz re mű köd nek a Ga ude kó rus
tag jai. 

A gö di evan gé li kus gyü le ke zet
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Ér de ke sen ala kult Mokry Sá mu el
éle te és mun kás sá ga. A Bács me gyei
Mo nos tor sze gen szü le tett 1832. má -
jus 8-án. Ap ja ál la mi tiszt vi se lő volt
a Fe renc-csa tor ná nál, öccse pe dig
víz épí tő mér nök lett. A gyer mek az
al gim ná zi um négy osz tá lyát Új ver bá -
szon vé gez te, majd a po zso nyi evan -
gé li kus lí ce um ban ta nult. Két évig ne -
ve lő volt. Teo ló gi ai ta nul má nya it
Hal lé ban fe jez te be 1854-ben.

Oros há zán lett se géd lel kész Mi ko -
lay Ist ván mel lett, aki nek le á nyát, a
szar va si Tes se dik Sá mu el uno ká ját
vet te fe le sé gül 1858-ban. Még eb ben
az év ben Bé kés csa bá ra ke rült, ahol az
al re ál gim ná zi um ban ta ní tott, és a
gyü le ke zet ma gyar nyel vű lel ké szi
szol gá la tát is el lát ta. 1867-től a gim -
ná zi um el ső igaz ga tó ja volt. Az az -
előtt nem sok kal lé te sí tett is ko la
tan anya gá ban a hu mán tár gyak mel -
lett hang sú lyos volt – Tes se dik pél -
dá ja nyo mán – a gaz da sá gi szak is me -
re tek ok ta tá sa is.

Ígé re tes nek in dult pe da gó gu si
pá lyá já tól sú lyos szem ba ja mi att
kel lett meg vál nia, és nem so ká ra a
Bé kés vár me gyei Gaz da sá gi Egy let
tit ká ra lett. En nek szer ve zé sé ben ki -
ál lí tá so kat ren dez tek, és bir tok -
szem lé ket tar tot tak.

Mokry fel is mer te és jól lát ta a
nagy bir to kok szo rí tá sá ban élő ag rár -
pro le tá rok és kis pa rasz tok ne héz
hely ze tét, a ko ra be li ag rár vi szo nyo -
kat, a meg él he té si ne héz sé ge ket.
1863-ban, 1865-ben és 1868-ban
aszály pusz tí tott azon a vi dé ken,
1873-ban pe dig rozs da kár ér te a ga -
bo na táb lá kat. A bú za ter mé sek alig
ér ték el a há rom-négy po zso nyi mé -
rőt (kö rül be lül száz öt ven-két száz
ki lo gram mot) ma gyar hol dan ként
(ezer két száz négy szög ölen ként).

Apó sa biz ta tá sá ra gaz dál kod ni
kez dett Ge ren dás pusz tán, kö rül be -
lül há rom száz öt ven ma gyar hold
nagy sá gú, „so vány föl dű” bé relt bir -
to kon. 

Ne me sí tő mun ká já val Mokry cél -
ja a bú za ter me lés mennyi sé gé nek és
mi nő sé gé nek ja ví tá sa volt. A ne -
me sí tés re egy új ság cikk hív ta föl a fi -
gyel mét. Kül föl di ta nul mány út ján
nagy ha tás sal volt reá Er furt, a né met
ker té sze ti nö vény ne me sí tés köz -
pont ja.

Ele in te kis par cel lá kon, majd egy -
re na gyobb te rü le te ken dol go zott. Az
1870-es évek ben már mint egy száz -
öt ven hol don ter mesz tet te az ál ta la
ki ne me sí tett bú zát. A rozs és az ár -
pa ne me sí té sé hez is hoz zá kez dett, de
ezt a mun kát ab ba hagy ta.

Ha tott reá Hal let an gol nö vény ne -
me sí tő. Mokry cél ki tű zé se az volt,
hogy sok ka lász ká val hosszabb ka lászt
ér jen el – több ga bo na szem, na -
gyobb ter més. Hal let a bok ro so dá si
ké pes ség fej lesz té sé re tö re ke dett, és
Mokry az 1870-es évek ben át vet te ezt
a mód szert. Si ke rült ál lan dó sí ta nia a
ka lász nagy sá gát, te hát új faj tát lét re -
hoz nia, amely tu laj don sá ga it a kö zön -
sé ges szán tás-ve tés ese tén is meg őriz -
te. A leg jobb ka lá szok leg szebb sze -
me it vá lo gat ta ki és nagy te nyész te -
rü let re ve tet te el. Szán tó föl di sza po -
rí tás ra az így fel ne velt „eli tek” har ma -
dik évi ter mé sét hasz nál ta fel.

A 19. szá zad má so dik fe lé ben tör -

tént meg az át té rés a rend sze res
ve tés for gó ra, a gaz da sá go sabb trá -
gyá zás ra, a me ző gaz da sá gi gé pek
al kal ma zá sá ra. Ez ál tal nőtt a ter més -
biz ton ság, a be teg sé gek kel szem be -
ni el len ál lás. Mind ezek a té nye zők is
hoz zá já rul tak ah hoz, hogy Mokry
Sá mu el ne me sí tett anya gai is mer tté
vál tak, és szí ve sen vá sá rol ták őket.

Ered mé nyes mun kál ko dás után,
1888-ban Mokry le mon dott gaz da sá -
gi egy le ti tit ká ri ál lá sá ról, és nyu ga -
lom ba vo nult. Előt te húsz éves Em ma
le á nya, utá na pe dig fe le sé ge halt
meg. 1900-ban nem újí tot ta meg
bér le ti szer ző dé sét. Bu da pest re köl -
tö zött, Bok ré ta ut cai há zá ba. Lá tá sa
to vább gyen gült, de na gyon sze re tett
sak koz ni. Pa pi lel kü le tét mind vé gig
meg tar tot ta.

1909. jú ni us 10-én hunyt el Bu da -
pes ten, de az oros há zi al vé gi te me -
tő ben nyug szik csa lád tag jai mel lett.

Több is me ret ter jesz tő cik ke, ta -
nul má nya je lent meg a Gaz da sá gi
La pok ban. Leg fon to sabb mun kái:
Be szél ge tés a bú za túl ter me lés ká -
ros vol ta fe lett (Gyu la, 1871), Bú za -
ne me sí tés (Gyu la, 1875) – ez az el -
ső ma gyar bú za ne me sí té si szak -
könyv, ő pe dig az el ső ma gyar bú -
za ne me sí tő. 

Szü le té sé nek szá za dik év for du ló -
ján az em lék bi zott ság – amely nek
tag ja volt Tá borsz ky Lász ló evan gé -
li kus es pe res is – tu do má nyos ülés -
sza kon em lé ke zett meg ró la, mél tat -
va ered mé nyes mun kás sá gát. Bé -
kés csa bán a ró la el ne ve zett ut cá ban
em lék táb lát avat tak, az oros há zi te -
me tő ben pe dig meg ko szo rúz ták sír -
ját. A Bé kés Me gyei Ta nács Mokry
Sá mu el-dí jat ala pí tott.

Mokry Sá mu el Tes se dik gya kor la -
tá nak kö ve tő je volt. Éle te és mun kás -
sá ga Jé zus szép pél dá za tá val az ered -
mény re utal: lel ki is me re tes mun ka
után nem ma rad el a si ker, az ered -
mény, az ál dás. 

g Bar cza Bé la

Lel kész ből lett bú za ne me sí tő
Száz éve halt meg Mokry Sá mu el

Fe hér már vány ból ké szült ke reszt
áll az író asz ta lo mon. Teo ló gus ko rom
óta kí sér, örök sé gül kap tam, s hű sé -
ge sen őr zöm. Be le vés tem két ige he -
lyet ked ves igé im kö zül, hogy biz tas -
sa nak, min dig sze mem előtt le gye -
nek. Kon fir má ci ói igé met tő le kap -
tam ál dás ként, tő le, akié a ke reszt
volt. Az ige (Jn 15,16) meg ha tá roz ta
pá lyá mat, s má ig ál dom Urun kat,
hogy ezt vá lasz tot ta ne kem a lel ké -
szem ak kor, ti zen két éves ko rom ban
Ceg lé den.

Har minc éve, 1979. jú ni us 12-én tá -
vo zott e föl di élet ből Já vor Pál, aki -
re em lé ke zem há rom lánya, vői és hat
uno ká ja ne vé ben is.

Bu da pes ten szü le tett 1911. de cem -
ber 8-án. Ta nu ló éve it a De ák té ri ele -
mi ben, majd a Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban töl töt te. Ezek után a
sop ro ni teo ló gia kö vet ke zett. 1933.
de cem ber 24-én szen tel te lel késszé
dr. Raffay Sán dor püs pök a De ák té -
ri temp lom ban a misszi ói pa rancs
(Mt 28,18–20) sza va i val; e parancs vé -
gig meg ha tá roz ta kül de té sét. 1937. jú -
ni us 29-én kö tött há zas sá got Hor váth
Ró zsa evan gé li kus ta ní tó nő vel. Há -
rom le á nyuk szü le tett: Zsu zsa, Már -
ta, Pi ros ka.

Se géd lel kész ként 1934-ben Szán -
thó Ró bert mel lett kezd te szol gá la tát
Bu da pes ten, a ke len föl di gyü le ke zet -
ben. 1937-től Hat van ba ke rült, tíz év
múl va pe dig Ceg léd lett új ál lo más -
he lye D. Or dass La jos püs pö köt kö -
ve tő en, az ő kí ván sá gá ra, kö zel har -
minc éven át.

Vissza gon dol va a tör té ne lem ak ko -
ri sza ka szá ra: a to tá lis dik ta tú ra ide -
je alatt meg áll ni a hit ben, gya ko rol -
ni a sze re te tet, re mény ség gel néz ni a
hol nap fe lé, há zak nál ti tok ban ke resz -
tel ni, es ket ni – nem le he tett egy sze -
rű! Já vor Pál lel kész nek még is si ke rült!
Ko moly, rend sze re tő, fe gyel me zett
ma ga tar tá sa, pon tos, igé nyes mun ká -
ja, se gí tés re min dig nyi tott szí ve
meg tar tot ta őt a he lyes, krisz tu si
úton. Élet pél dá ja zsi nór mér ték volt
csa lád ja és gyü le ke ze te szá mára. 

A vá ro si öku me né te rü le tén fel tét -

len te kin tély nek szá mí tott min den
más fe le ke ze tű lel kész előtt is. Ba rát -
sá got ápolt a Ceg lé den min dig több
lel kész ből ál ló re for má tus egy ház zal,
de a ka to li kus kol lé gá val is. Már az
öt ve nes évek től kezd ve vol tak öku -
me ni kus ima es tek.

A be ve ze tő ben em lí tett asz ta li ke -
reszt mel lett két ál ta la írt imád sá gos
köny vecs két is tu laj do nom nak
mond ha tok. 1947-es ki adá sú a Ke zed -
re bí zom lel ke met cí mű, gyer me -
kek nek írt össze ál lí tás, majd 1967-ben
ké szült a Csen des per cek cí mű ima -
könyv. Az utób bit tő le kap tam, sa ját
de di ká lá sá val. 1974. jú li us 7-én ő is ott
állt a ceg lé di evan gé li kus temp lom ol -
tár te ré ben, hogy lel ké szi mun ka tár -
si ki bo csá tá som ün ne pi is ten tisz te -
le tén ál dást ad jon in du ló szol gá la -
tom ra. Úgy em lé ke zem rá tisz te let -
tel és sze re tet tel, mint kon fir má ló, a
kán to ri szol gá lat ba hí vó és be ta nít -
ta tó lel ké szem re, a pa pi hi va tás ra ki -
bo csá tó prin ci pá li som ra. 

Nem vol tam már Ceg lé den, ami -
kor 1976-ban, egy re fogy ván az ere -
je, Szent end ré re köl tö zött fe le sé gé -
vel együtt Pi ros ka lányá ék hoz, ahol
mind ket ten be fe jez ték föl di ván dor -
lá su kat. Te me té sé nek hí re el ju tott
hoz zám. Ak kor is, most is csen des
imád ság ban ad tam és adok há lát Is -
ten nek ér te, aki meg ha tá ro zó sze mé -
lye volt az ak ko ri ceg lé di gyü le ke zet -
nek, ben ne ne kem is. 

Em lé ke ze te most e so rok ál tal le -
gyen ál dott, a fel tá ma dás bol dog re -
mény sé gé ben!

g Né meth né Tóth Il di kó

Har minc év táv la tá ból
Já vor Pál em lé ke ze te

Az Eu ró pa-szer te is mert, ta nul má -
nyai és pá lyá ja so rán az öreg kon ti -
nens majd min den zu gát be já ró po -
li hisz tort, Zsám bo ky Já nost a le xi ko -
nok leg in kább or vos ként em lí tik, de
böl csész és fi lo ló gus, ta nár és tör té -
nész, köl tő és író, mű for dí tó és
könyv szer kesz tő, könyv tá ros és
könyv gyűj tő, föld rajz tu dós és csil la -
gász is volt egy sze mély ben. 

1531. jú ni us 1-jén lát ta meg a nap -
vi lá got Nagy szom bat vá ro sá ban, pol -
gár csa lád ban. Kö zép ko ri szo kás sze -
rint in dult hosszú éve kig, sőt év ti ze -
de kig tar tó ta nul mány út ra, kü lön fé -
le kép zett sé gek és ké pes sé gek, kul tu -
rá lis ja vak meg szer zé sé nek, va la mint
sok ol da lú, em ber köz pon tú al ko tó -
mun ka vég zé sé nek re mé nyé ben.

Fel vi dé ki szü lő vá ro sá ban, majd
Bécs ben és Lip csé ben ta nult. Wit ten -
berg ben Me lancht hon szel le mi és
fi zi kai kör nye ze té ben ta lál juk. Strass -
burg ban fi lo ló gi ai ta nul má nyo kat
foly ta tott, majd Pá rizs kö vet ke zett, itt
ma gisz te ri cí met sze rzett a böl csé -
szet tu do mány te rü le tén. Itá lia föld -
jé re Oláh Mik lós esz ter go mi ér sek tá -
mo ga tá sá val jut ha tott el, Pa do vá -
ban or vo si li cen ci á tust ka pott, majd
a bo lo gnai egye tem ta ná ra, il let ve a
fer ra rai her ceg ne ve lő je lett. Bécs ben
könyv tá ros ként a bé csi egye te mi
bib li o té ka kéz irat tá rát ren dez te. 

Ezt kö ve tő en Pá rizs ban ta lál juk,
ahol már vér be li hu ma nis ta ként a
tu do má nyok és a köny vek sze rel me -
se i nek tár sa sá gát él ve zi. Az tán új -
ra olasz föld re megy, ér té kes kéz ira -
tok és ki ad vá nyok vá sár lá sá nak re -
mé nyé ben, majd a köny vek vi lá gá -
nak bű vö le té ben Né met al föld re
uta zik to vább. A csá szár vá ros ba
vissza tér ve lu the rá nus hi te el le né -
re I. Fer di nánd ta ná cso sa és tör té -
net író ja, a ma gyar ki rá lyi cí met is vi -
se lő Mik sa és Ru dolf or vo sa. Az ud -
va ri élet meg ha tá ro zó fi gu rá ja, Bécs
hu ma nis ta tu dós kö ré nek köz pon ti
alak ja. 

Fel je gyez ték ró la, hogy ti zen egy
nyel vet bírt. Író ként, köl tő ként, mű -
for dí tó ként és szer kesz tő ként jegy zett
élet mű ve tekintélyes: a Szin nyei-fé -
le Ma gyar írók éle te és mun kái negy -
ven négy kö tetet tart szá mon, me lyek
a ké sőb bi ki adá sok kal to vább bő vül -
nek. Mennyi ség szem pont já ból
mind ezek kel csak ne vé nek írás mód -
ja ve te ked het: a Sam bu cus tól a Szam -
bocz kyig tu cat nyi va ri á ci ó ban for dul
elő, és ak kor még nem is be szél tünk
ke reszt ne ve i nek nyel ven ként el té rő
ver zi ó i ról.

Zsám bo ky mun kás sá ga több pon -
ton is kap cso ló dott a ter mé szet tu do -
má nyok hoz, a föld rajz hoz és csil la -
gá szat hoz. A bras sói szász evan gé li -

kus po li hisz tor ral, Hon te russzal egye -
tem ben az el ső ma gyar tér ké pé szek
egyi ke. 1566-tól je len tek meg Eu ró -
pa nyu ga ti fe lé ben rész le tes, Ma -
gyar or szág ról, va la mint a tö rök meg -
szál lás kö vet kez té ben a há rom rész -
re sza kadt or szág kul tú rá já nak hor -
do zó já ról, Er dély ről ké szí tett kar -
tog rá fi ái. 

A meg szál lott mű gyűj tő, bib lio fil
tu dós több ezer té te les könyv tá rá ban
min den té ma és szak te rü let kép vi sel -
tet te ma gát. Ma gá tól ér te tő dő en a
ter mé szet tu do má nyok leg köl tő ibb
ága, az aszt ro nó mia is. A könyv tár ál -
lo má nyá ban meg ta lál ha tó volt töb -
bek kö zött min den idők egyik leg na -
gyobb ha tá sú csil la gá sza ti mű ve, Ko -
per ni kusz he lio cent ri kus vi lág ké pet
meg ala po zó De re vo lu tio ni bus or bi -
um co eles ti um-ja. A kö tet ér de kes sé -
ge, hogy ke vés lé te ző pél dá nyá nak
egyi ke Zsám bo ky könyv tá rá ból szár -
ma zik, és a mai Ma gyar or szá gon
ta lál ha tó.

A ki vé te les ké pes sé gű re ne szánsz
em ber négy száz hu szon öt esz ten de -
je, 1584. jú ni us 13-án Bécs ben, a
csá szá ri ud var ban huny ta le örök re
a sze mét. Em lé két szám ta lan ma gyar
és ide gen nyel vű ta nul mány, élet rajz
és in ter net ol dal őr zi az utó kor szá -
má ra. 

g Re zsa bek Nán dor

Re ne szánsz em ber ván dor bot tal 
Zsám bo ky Já nos élet út ja
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b Ro va tunk ban be le kezd tünk egy
so ro zat ba, amely nek a cí me is
azt su gall ja, hogy el mé le ti kér -
dé sek kel fog lal ko zunk: „Ha csak
ko mo lyan át nem gon dol juk”.
Alig je lent meg a má so dik cikk,
amely a hul la dék mennyi sé gé -
nek csök ken té sé ről szólt, he ves
re a gá lá so kat kap tunk: „Rend ben
van, ez szép el mé let, de a konk -
ré tu mok ér de kel nek… Mit te he -
tek a hét köz na pok ban, hogy ke -
ve sebb le gyen a sze mét?” A so -
ro zat foly ta tód hat leg kö ze lebb,
most meg pró bá lunk vá la szol ni
a kér dé sek re.

Né hány éve a Hul la dék Mun ka szö -
vet ség töb bi mun ka tár sá val együtt én
is so kat gon dol koz tam azon, hogy le -
het ne ma gya rí ta ni az Ame ri ká ban
egy re töb bet han goz ta tott Ze ro
Waste kon cep ci ót. Nul la hul la dék? Ez
ko moly ta la nul hang zik, min den ki
tud ja, hogy egész éle tünk hul la dék -
ter me lés sel jár, ezen nem tu dunk
vál toz tat ni. 

Pe dig a ter mé szet ben nem kép ző -
dik fel hasz nál ha tat lan ma ra dék, min -
den vissza ke rül a kör for gás ba. A
ter mé szet ré sze ként az em ber is so -
ká ig be il lesz ke dett eb be a rend szer -
be. Fa lu he lyen még egy-két nem ze -
dék kel ez előtt is csak olyan szer ves
hul la dé kok ke let kez tek, ame lye ket
nyu god tan ki le he tett dob ni a kert vé -
gé be, ott né hány hó nap alatt le bom -
lot tak. Ami kor a kom posz tot be -
for gat ták a ta laj ba, csak gaz da gí tot -
ta azt. Ma meg? Egy re több olyan
hul la dé kot ter me lünk, amellyel nem
tu dunk mit kez de ni. A mű anya gok
több száz év alatt bom la nak le, a fé -
mek több ezer év alatt, az üveg gya -
kor la ti lag so ha sem. 

Mi kor a Hul la dék Mun ka szö vet -
ség a kö zel múlt ban még is csak el in -
dí tot ta Nul la hul la dék kam pá nyát,
nem ar ra gon dolt, hogy ha a kam -
pány ered mé nyes lesz, az ipa ri tár sa -
dal mak fog ják ma gu kat, és le áll nak a
hul la dék ter me lés sel. De azt ko mo -
lyan gon dol ták, hogy kör nye zet vé del -

mi szem pont ból a leg jobb hul la dék
az, ame lyet elő sem ál lí ta nak.

Lás suk a gya kor la tot! Mün chen
nagy sza bá sú ren dez vé nye i ről hí res.
Ezek kö zé tar to zik a vi lág leg na -
gyobb sör fesz ti vál ja, az Okt ober -
fest, a mün che ni vá sár és a mün che -
ni nem zet kö zi ma ra ton. 1991-ben a
vá ros meg elé gel te, hogy a sok evés és
ivás mennyi hul la dék kép ző dé sé vel
jár, és a nagy sza bá sú nyil vá nos ren -
dez vé nye ken egy sze rű en be til tot ta az
el dob ha tó po ha rak, tá nyé rok és evő -
esz kö zök hasz ná la tát. Az óta el mos -
ha tó esz kö zö ket hasz nál nak, ame lye -
kért a vá sár lók nak be té ti dí jat kell fi -
zet ni ük. 

Az in téz ke dés rend kí vü li mér ték -
ben csök ken tet te a ren dez vé nye ken
kép ző dő hul la dék mennyi sé gét. A
sör fesz ti vá lon 1990-ben még ti zen egy -
ezer ton na ház tar tá si hul la dék kép ző -
dött, 1999-ben már csak öt száz öt ven
ton na, vagy is a hul la dék mennyi sé ge
hu szad ré szé re csök kent. A ki sebb
ren dez vé nye k esetében a szer ve zők -
nek sok ba ke rül ne ele gen dő mennyi -
sé gű több ször hasz ná la tos ét kész le tet
és evő esz közt vá sá rol niuk, Mün chen
vá ro sa ezért el fo gad ha tó áron ét kész -
let- és evő esz köz-köl csön zőt nyi tott,
amely nek kész le te két-há rom száz
sze mély ré szé re ele gen dő.

A kész let hez két mo so ga tó gé pet is
köl csö nöz nek. Az egész fel sze re lés
egy jó ko ra pi ros pony vás után fu tó ban
össze cso ma gol va szál lít ha tó. Mi ó ta a
köl csön zé si le he tő ség mű kö dik, a
ren dez vény szer ve zők sok kal job ban
el fo gad ják és tisz te let ben tart ják az el -
do bható esz kö zök ti lal mát.

Ar ról azon ban nincs szó, hogy a
fo gyasz tói tár sa dal mak be lát ták vol -
na, hogy hi báz tak, mos tan tól csak be -
tét dí jas üve gek be töl tik az italt, mo -
so gat ha tó por ce lán edé nyek be me rik

az ételt. A Fe hér vá ri úti pi a con 2006
nya ra óta csak mű anyag kés sel és vil -
lá val le het a mű anyag tá nyér ba ra kott
éte le ket nyi szi tel ni. Ne gyedóra alatt
így is vé gez az éhes pol gár, utá na a tá -
nyér, kés, vil la és ka nál a ma ra dék
étel lel együtt me het a sze mét be.

Be val lom, én eb ben a prog ram ban
nem ve szek részt. Tíz ezer szer fel -
hasz nál ha tó do boz ban vi szem ha za
az ebé det, ott hon pe dig mo so ga tok.
A gyü möl csöt és zöld sé get is me rős
árus tól ve szem. Ele in te fur csál lot ta,
mi kor ar ra kér tem, hogy ne nej lon -
zacs kó ba, ha nem köz vet le nül a ko -
sa ram ba tölt se a gyü möl csöt, de ma
már má sok nak is ajánl ja ezt a le he -
tő sé get. Min den ki nek jó, ha ke ve sebb
nej lon zacs kó fogy. Jó ér zés tölt el, ha
nem kell ki dob nom a sport tás ká mat,
ha nem si ke rül meg ja vít tat nom a
cip zár ját. Még az sem biz tos, hogy
anya gi lag job ban já rok, de nem sze -
re tek sze me tet ter mel ni.

A vi lág ban ma egy szer re van je len
az őrült pa zar lás és a ré gi-új kör nye -
zet tu da tos szem lé let. Né hány éve
még csak brüssze li pél dán tud tuk be -
mu tat ni, hogy mennyi mű anyag pa -
lack ter me lé sét és ár tal mat la ní tá sát
tud ták ki vál ta ni is ko lai ivó ku tak fel -
ál lí tá sá val. Jú ni us 2-i hír, hogy Ma -
gyar or szá gon meg hir det ték az „ivó -
ku ta kat az is ko lák nak” prog ra mot.
Csík sze re dá ban nem rég tej au to ma -
tát he lyez tek el a pi ac be já ra tá nál,
amely a hely be li ter me lők tej ér té ke -
sí té sét se gí ti, és sok cso ma go ló anyag
gyár tá sát te szi fö lös le ges sé. Ha son -
ló „bá dog te he nek” több fe lé meg je len -
tek Er dély ben és Ma gyar or szá gon is. 

Hi báz tat hat juk a glo ba li zált vi lá -
got vagy a kor mányt a sze mét ter me -
lés el ha tal ma so dá sá ért, de tő lünk is
függ, hogy si ke rül-e a Föl dün kért fe -
le lős sé get ér ző gon dol ko dás mód -
nak és az ab ból kö vet ke ző gya kor lat -
nak meg erő söd nie. Szél ró zsá ra, egy -
ház ke rü le ti csen des na pok ra, egyéb
evan gé li kus tö meg ren dez vé nyek re,
de sze re tet ven dég sé gek re is sze re tet -
tel ajánl juk a kor „új don sá ga it”: az
ivó vi zet, a kan ná kat, az üveg po ha ra -
kat és a mo so ga tást.

g Gadó György Pál

Áll junk meg egy szó ra!
Mi től lesz ke ve sebb hul la dék?

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

Az Ágos tai hit val lás
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let ez évi nyá ri kon fe ren ci á ját jú -
ni us 25–28. kö zött tart ja Pi lis csa bán, a Bé thel Misszi ói Ott hon ban (2081
Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.) az aláb bi prog ram sze rint.

Az írá sos je lent ke zé se ket pos tán kér jük el jut tat ni Tasch ner Er zsé bet
fő nök asszony ne vé re. Pos ta cím: 1021 Bu da pest, Hű vös völ gyi út 193.; fax.:
1/391-6829; e-mail: fe be@hu.in ter.net.
Jú ni us 25., csü tör tök • 15.30: Sze re tet ven dég ség, be mu tat ko zás, a ka -

pott igék fel ol va sá sa • 16.45: Nyi tó áhí tat: A hit har cá ban (Mt 5,1–19)
– Veper di Zol tán • 17.00: Elő adás: Az úr va cso ra (X. cikk) és A szent -
sé gek kel élés (XI II. cikk) – Lé nárt Vik tor • 18.00: Va cso ra • 19.00:
Fa kul ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés

Jú ni us 26., pén tek • 7.30: Reg ge li áhí tat – Tasch ner Er zsé bet • 8.00:
Reg ge li • 9.00: Elő adás: Az Ágos tai hit val lás – be ve ze tés – dr. Csep -
re gi Zol tán • 10.00: Elő adás: A meg iga zu lás (IV. cikk) – dr. Bács kai
Ká roly • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd • 15.00: Elő adás: A gyó nás
(XI. cikk) és A bűn bá nat (XII. cikk) – dr. Reuss And rás • 16.00: Ige hir -
de tés: Meg iga zul tunk a hit ál tal (Róm 5,1) – dr. Bé res Ta más • 18.00:
Va cso ra • 19.00: Fa kul ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés

Jú ni us 27., szom bat • 7.30: Reg ge li áhí tat – Nyá ri Er zsé bet • 8.00:
Reg ge li • 9.00: Be szél ge tés: A Fé bé je le ne és jö vő je – Tasch ner Er -
zsé bet, Veper di Zol tán • 10.00: Elő adás: A vi lá gi dol gok (XVI. cikk)
– dr. Szent pé tery Pé ter • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd • 15.00:
Elő adás: Mi az egy ház (VI II. cikk) és Az egy há zi szol gá lat (V. cikk) –
Smi dé li usz And rás • 16.00: Ige hir de tés: Krisz tus a fő az egy ház ban
(Ef 1,22–23) – Her zog Csa ba • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul ta tív
prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés

Jú ni us 28., va sár nap • 7.30: Reg ge li áhí tat – Ma gassy Vil ma • 8.00:
Reg ge li • 9.00: Mor zsa sze dés, úr va cso rai elő ké szí tő – Veper di Zol -
tán • 10.00: Is ten tisz te let (Lk 7,36–50) úr va cso ra osz tás sal – Her zog
Csa ba • 11.30: Ebéd, ha za u ta zás

H I R D E T É S

A hónap könyve – júniusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Sz. Bérczi Mar git: Bú val tel jes
esz ten de im – Pet rő czy Ka ta Szi dó nia
élet re gé nye

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1980 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.

Pá lyá zat ta ná ri ál lá sok ra
A kő sze gi Evan gé li kus Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi, In for ma ti kai
Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um ke resz tény el kö te le zett sé gű pe da gó gu -
sok ré szé re pá lyá za tot hir det fi zi ka–in for ma ti ka, ma te ma ti ka–in for ma -
ti ka sza kos ta ná ri ál lá sok be töl té sé re, ame lyek hez egye te mi vég zett ség
szük sé ges. Gép írás ok ta tá sá ra meg fe le lő vég zett sé gű ta nárt ke re sünk.
Az evan gé li kus fe le ke zet hez tar to zás és a lel ké szi aján lás előnyt je lent.
Szol gá la ti la kást igény ese tén biz to sí tunk. 

Je lent kez ni írás ban, szak mai ön élet rajz zal és ok le vél má so lat tal az is -
ko la igaz ga tó já nál le het 2009. jú ni us 26-ig: 9730 Kő szeg, Ár pád tér 1.,
tel.: 94/562-110.

H I R D E T É S

A vá ros li ge ti Vaj da hu nyad vár a ma -
gyar or szá gi his to riz mus leg vál to za -
to sabb épü let együt te se. Sok ré tű, hi -
szen ar chi tek tú rá já ban va la mennyi
meg ha tá ro zó épí té sze ti stí lus kép vi -
sel te ti ma gát. A ro mán, a gó ti kus, a
re ne szánsz és a ba rokk po zi tív ér te -
lem ben ek lek ti kus kom po zí ci ót for -
máz. Sőt olyan „fi nom sá gok” is meg -
fi gyel he tők, mint egy adott stí lus
idő- és tér be li ki bon tá sa. Így pél dá -
ul a re ne szán szon be lül kü lön-kü lön
is meg je le nik az észak-itá li ai min ta –
a gó ti kus és ba rokk szár -
nyat össze kö tő lo dzsa for -
má já ban –, a tó fe lő l pedig
fel vi dé ki cip sze rek re jel -
lem ző né met, il let ve fran -
cia re ne szánsz meg ol dá sok
tűnnek fel.

Nagy-Ma gyar or szág
pom pás épü le tei kel nek új
élet re az épü let együt tes -
ben. Leg jel leg ze te sebb ele -
mei a név adó dél-er dé lyi
Vaj da hu nyad vá rá nak er -
kély ki ug rói és Nye boj sza-
tor nya. Lát ha tó a Ka ta lin-
bás tya to rony, a bras sói Ka -
ta lin-ka pu fel na gyí tott má -
sa, en nek ke le ti ol da lán

pe dig a fel vi dé ki Bárt fa vá ros há zá nak
er ké lye. Meg ta lál ha tó az épü let -
együt tes ben az ódon se ges vá ri Óra -
to rony má so la ta, az Apos to lok tor -
nya, il let ve a Cson ka to rony, ere de ti -
ben az er dé lyi vá ros ban az Ón mű ve -
sek tor nya. A ha zai ba rokk pa lo ták
ih let ték a Ma gyar Me ző gaz da sá gi
Mú ze um nak ott hont adó töm böt.

És a temp lom rész le tek: es kü vők
nép sze rű hely szí ne az úgy ne ve zett já -
ki ká pol na – va ló di ka to li kus temp -
lom, mi sé ket tar ta nak ben ne –, mely -

nek ka pu ja a név adó, el ren de zé se pe -
dig a lé bé nyi is ten há zát idé zi. Ko los -
tor ke rin gő jé nek osz lop fői egy től
egyig va la me lyik Ár pád-ko ri temp -
lo munk ránk ma radt dí szí tő meg ol -
dá sai. A gó ti kus szárny Hu nya di-lo -
dzsá i nak zá rá sa ként „új ra épült” a
sze pes sé gi csü tör tök he lyi temp lom -
ap szi sa.

Vál to za tos az épít mény, mert a ter -
ve ző, Al pár Ig nác fan tá zi á ja bi zo nyos
ele mek nél sza ba don szállt. Ezért ra -
gad ja meg a ro mán szárny leg ke vés -

bé szem előtt le vő, tó fe -
lő li bás tya- és Tom pa-
tor nya, kö zép ko ri erőd je
és lo vag vá ra kis fi am me -
sék vi lá gá ba ré ve dő kép -
ze le tét. És ezért ke re si
lel ke sen a ha tal mas vas -
kul cso kat, ame lyek nél kü -
löz he tet le nek az orosz -
lá nos kő híd és a va ló já ban
moz du lat lan csa pó zár ral
vé dett Hi das- vagy Nyi -
las-ka pu mel lett emel ke -
dő, négy fia tor nyos Kín -
zó to rony ban fog ság ba
esett her ceg nő ki sza ba dí -
tá sá hoz… 
g Re zsa bek Nán dor

A vá ros li ge ti Vaj da hu nyad vár
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He ge dűs End re zon go ra mű vész tart jó té kony sá gi kon cer tet a bu da fo ki
evan gé li kus temp lom ban (XXII., Já ték u. 16., a pi ac mö gött) jú ni us 18-
án 19 óra kor. A szó ló est be vé te le a gyü le ke zet hez tar to zó egyik sú lyo -
san be teg kis lány tá mo ga tá sát szol gál ja.

H I R D E T É S

A Győr-Mo so ni Egy ház me gye el nök sé ge – Kiss Mik lós es pe res ve ze té sé vel
– idén a Du na ka nyar ba in vi tál ta kö zös ki rán du lás ra az egy ház me gye lel ké -
sze it csa lád tag ja ik kal együtt. A kö zös ség ápo ló tú ra részt ve vői Bu da pest ről
Vi seg rád ra sé ta ha józ tak, majd a fel leg vár, il let ve Esz ter gom ne ve ze tes sé ge -
i nek meg te kin té se zár ta a prog ra mot. 

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Egy ha jó ban
az egy ház me gye lel ké szei
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VASÁRNAP

13.40 / m2
A böl cses ség kez de te (26')
Bod rog ra húsz év vel ez előtt
több olyan bap tis ta csa lád ér -
ke zett, ame lyek sa ját ja ik mel -
lett négy-öt örök be fo ga dott
gyer me ket is ne vel tek, majd
el kezd ték az óvo da és az is -
ko la lét re ho zá sát. Ma már
kö zel ki lenc ven gyer mek kel
mű kö dik az in téz mény, a fa lu
la kói pe dig már har mad szor
vá lasz tot ták meg pol gár mes -
ter nek az egyik ne ve lő szü lőt.
15.10 / m2
A köz ve tí tő (ma gyar do ku -
men tum film, 2005) (24')
A  film a több mint ezer éves
Pan non hal mi Ben cés Fő apát -
ság egye dül ál ló, a sze mé lyi -
ség ki bon ta ko zá sát se gí tő,
hu má nu mot szol gá ló szem lé -
le tét mu tat ja be.

HÉTFŐ

11.30 / TV2
De Gaulle ka to nái
(spa nyol–fran cia–né met
film drá ma, 2002) (170')
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
16.00 / PAX
Po é zis együt tes
(ma gyar ze nés film) (56')
19.35 / Bar tók rá dió
A Cleve landi Szim fo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
Ve zé nyel: Ton Kop mann
20.45 / Bar tók rá dió
Mis sa So lem nis
21.25 / Du na Tv
A misszió (ma gyar do ku men -
tum film, 1999) (107')
23.20 / RTL Klub
San ta Fe
(ame ri kai film, 1997) (97')

KEDD

08.10 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Ami össze köt
12.05 / Bar tók rá dió
Nürn ber gi nem zet kö zi
orgona fesz ti vál 2008
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. Fö lös le ges vi szon tag -
sá gok? – Ott lik Gé za
17.55 / m1
Uno ká ink sem fog ják lát ni
(25') Nagy Im re-em lék he lyek
20.10 / m1
20 éves a de mok rá cia
Ün ne pi kon cert köz ve tí tés
a Hő sök te ré ről
21.00 / m2
A fő ügyész fe le sé ge
(ma gyar té vé film, 1990) (97')
21.25 / Du na Tv
Nap ló apám nak, anyám nak
(szí nes, fe ke te-fe hér ma gyar
film drá ma, 1990) (111')

SZERDA

7.10 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
8.25 / 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 fel ső ör si vi lá gi pré post ság
temp lo ma
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Pet rő czi Éva köl tő, mű for -
dító, iro da lom tör té nész
18.00 / PAX
Chic ken Fly
(kon cert film)
21.00 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon (úti film)
21.30 / Du na Tv
Fe ke te nap
(olasz–fran cia film drá ma,
2007) (105')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 14-étől június 21-éig

CSÜTÖRTÖK

7.25 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.50 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)
16.00 / PAX
Job bítsd a nem zet öt!
(kon cert film) (44')
Szo ko lay Sán dor mű ve
19.40 / Kos suth rá dió
Uku lele. Rész le tek a Ka lá ka
együt tes le me zé ről
20.00 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film) (48')
Schäffer Er zsé bet író, új ság író
20.00 / Film mú ze um
Ki ha jol ni ve szé lyes
(ma gyar já ték film, 1978) (75')
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Bach: Herr Gott, dich lob en
wir (ko rál elő já ték)

PÉNTEK

13.34 / Bar tók rá dió
Kó rus-vi lág ta lál ko zó –
Koppen há ga 2008.
Az Adolf Fred riks Kó rus
(Svéd or szág) éne kel
14.10 / 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) (32')
Mon te pul ci a no és Cor tona
16.00 / PAX
Le hul ló le pel. In me mo riam
dr. Fa bi ny Ti bor
18.00 / PAX
Lu ther Om ni busz 2005 (57')
20.00 / Du na II. Au to nó mia
Még min dig ül te tek fá kat –
Do ku men tum film édes -
apánk ról
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (65')
Má tis Ist ván evan gé li kus
lelkész port ré ja

SZOMBAT

9.50 / Du na Tv
Bach har ca a sza bad sá gért
(ka na dai–cseh ze nés drá ma,
1995) (51')
12.01 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26') „Krisz tus
a jö vő, együtt kö vet jük őt!”
13.00 / Du na Tv
A kö nyö rü le tes ség pap ja
(olasz élet raj zi drá ma, 2004)
(114')
15.55 / m2
Nö vé nyek és em be rek
(fran cia do ku men tum film,
2000) (61')
16.40 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Ka rin thy és Kosz to lá nyi
23.00 / Du na Tv
A ti tok gyer me kei (tö rök–ma -
gyar film drá ma, 2002) (120')

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil rá dió
Gos pel va sár nap
(ke resz tény ze nei mű sor)
10.00 / m1
Egy há zi nap tár
10.35 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
14.50 / m2
Éne kek éne ke (18')
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi
mu zsi ká ja
20.20 / Du na Tv
Cseh Ta más-film
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (85')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ar vo Pärt: Mi se re re
And ré Cam ra: Re kvi em
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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.

Va sár nap 
Lel ke met fel üdí ti, igaz ös vé nyen ve zet az ő ne vé ért. (Zsolt 23,3) Krisz tus mond -
ja a pél dá zat ban: „Ami kor a pász tor a ma ga ju ha it mind ki ve ze ti, előt tük jár,
és a ju hok kö ve tik, mert is me rik a hang ját.” Jn 10,4 (Lk 16,19–31; 1Jn 4,16b–21;
Zsolt 13) A ke resz tény ség Krisz tus kö ve té se min den nap, min den hely zet ben.
Föl di éle te er re is pél dát ad: ő min dig moz gás ban, úton volt. Ter mé sze te sen
el járt temp lom ba, zsi na gó gá ba is, de nem ezt tar tot ta cél nak. A meg szo kott,
sok eset ben ki üre se dett gyü le ke ze ti éle tet is misszió- és sze re tet köz pon tú vá
tet te, és mind ezt ki vit te, ki sza ba dí tot ta a szak rá lis (= szent) rab ság ból. Nem
vár ta az em be re ket, ha nem kö zé jük ment. Így van ma ez a ró la el ne ve zett egy -
há zak ban? Ked ves Ol va só, kö ves sük a Bá rányt, akár ho vá megy (Jel 14,4).

Hét fő
Az Úr őr zi a jö ve vé nye ket, tá mo gat ja az ár vát és az öz ve gyet. (Zsolt 146,9)
Az az in du lat le gyen ben ne tek, ami Krisz tus Jé zus ban is meg volt. Fil 2,5 (Lk
10,1–9/10–15/16; Ap Csel 10,19b–31) Elég ab ból, hogy az „ora tio oe cu me ni -
cá”-ban, az is ten tisz te let zá ró imá já ban meg em lé ke zünk az öz ve gyek ről és
ár vák ról, de nem so kat te szünk ér tük. Ne csak imád koz zunk a „Sza bó né -
ni ért, aki a Kos suth ut cá ban la kik…”, ha nem men jünk el hoz zá! Jé zus a mi
tes tünk ben akar köz le ked ni, ál da ni, sze ret ni. A gyü le ke zet Is ten csa lád ja. Az
öz vegy és ár va min den hí vő édes any ja, édes ap ja és test vé re (Mt 12,47). Gon -
dol kod junk ezen ma reg gel, csen de sed jünk el, és hall gas suk, mit mond a Lé -
lek a mai gyü le ke zet nek!

Kedd
For dulj hoz zám, Uram, mentsd meg éle te met, sza ba díts meg, mert ir gal mas
vagy! (Zsolt 6,5) Jé zus ezt mond ta a meg gör nyedt asszony nak: „Asszony, meg -
sza ba dul tál be teg sé ged ből.” És rá tet te a ke zét, mi re ő nyom ban fel egye ne se -
dett, és di cső í tet te az Is tent. Lk 13,12–13 (Jer 36,1–6/7–9/10.21–24.27–31; Ap -
Csel 9,32–43) Ő Jé zus, Jesua, a Sza ba dí tó; ő azo kért jött, akik meg fá rad tak,
és meg van nak ter hel ve és kö töz ve a bűn, az ör dög, a ha lál igá já tól, kö te le -
i től. So kan a bűn bo csá na tot tart ják a leg főbb aján dék nak. A fö lös le ges rang -
so ro lást mel lőz ve hang sú lyoz nunk kell a sza ba dí tás és sza ba du lás is te ni le -
he tő sé gét és örö mét. Ne há rítsd el a fe le lős sé get, ne fojtsd el a bűn bá na tot,
bűn tu da tot. Ki álts hoz zá, valld meg vét ke i det, és kérj sza ba du lást. Akarsz-e
va ló ban sza bad len ni? (Jn 8, 36) Imád koz zuk Dá vid dal: „Vi dá míts meg új -
ra sza ba dí tá sod dal…” (Zsolt 51,14)

Szer da 
A ta nít vány nem fel jebb va ló a mes te ré nél, sem a szol ga az urá nál. Mt 10,24
(Zsolt 9,20a; 1Thessz 2,1–8/9–12/; Ap Csel 10,1–23a) Itt Jé zus az ő apos to -
la i nak, kül döt te i nek sor sá ról szól. Ha őt gyű löl ték és ül döz ték, az övé i vel is
azt fog ják ten ni. „Az egy ház ke reszt ala kú.” Az An ti krisz tus szol gái a vi lág -
gal va ló ki egye zés hí vei; ma is. A tör vény és evan gé li um ügyé ben nem köt -
he tünk komp ro misszu mot. Ez pe dig szen ve dés sel és ül dö zés sel is jár. Mi a
ju tal mam, ha val lás te vő va gyok? „Csak” az, hogy ő is vál lal en gem, de ez a
leg na gyobb ki vált ság.

Csü tör tök
Is ten ugyan is ha rag ját nyi lat koz tat ja ki a menny ből az em be rek min den hi -
tet len sé ge és go nosz sá ga el len, azok el len, akik go nosz sá guk kal fel tar tóz tat -
ják az igaz sá got. Róm 1,18 (2Móz 34,6-7; Jn 21,15–19; Ap Csel 10,23b–33) Ezt
ne ve zik ma vál ság nak, és ez nem más, mint Is ten jo gos ha rag ja, íté le te a hi -
tet len ség és go nosz ság mi att. Ő ki szol gál tat ja az em bert meg átal ko dott és
rossz dön té se i nek. Idő ben fi gyel mez tet, szól, el kül di üze ne tét, igé jét kö ve -
tei ál tal a fe le lős ve ze tők höz, dön tés ho zók hoz is, de a leg egy sze rűbb em ber -
hez is. „…az Úr szól, és hív ja a föl det…” (Zsolt 50,1) Az üze net lé nye ge ma
is ez: Tér je tek meg, mert el vesz tek!

Pén tek
Mi vel Is ten mind e mai na pig meg se gí tett, itt ál lok, és bi zony sá got te szek ki -
csi nyek nek és na gyok nak. Ap Csel 26,22 (Zsolt 121,1–2; Lk 22,24–30; Ap Csel
10,34–48) Pál bi zony sá got tett Jé zu sá ról min den ki nek: zsi dók nak, po gá nyok -
nak, a nagy ta nács tag ja i nak, de a ki rály nak is. „Min den ki nek min den né” lett,
hogy min den kép pen meg ment sen né me lye ket (1Kor 9,22). Aki fo lya ma tos
pün kösd ben él – vagy is nem csak víz zel, ha nem Szent lé lek kel és tűz zel is meg -
ke resz tel te tett –, nem te het mást, mert a Lé lek szo ron gat ja, de erő sí ti és vi -
gasz tal ja is. Jöjj, Szent lé lek, tölts be tel je sen!

Szom bat
Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne, hogy meg lá to gat ta né pét, és vált sá got szer zett ne -
ki. Lk 1,68 (Jer 32,42; Fil 1,12–18a; Ap Csel 11,1–18) Az Úr, az Is ten meg lá to -
gat ta né pét, a zsi dó kat és az ak kor még po gány né pe ket és ké sőbb min ket,
ma gya ro kat is. Fon tos a sze mé lyes meg té rés, de Is ten az egyé nen és a meg -
vál tott egyé nek kö zös sé gén, az egy há zon ke resz tül az egész né pet és az em -
be ri sé get akar ja meg men te ni. A vi lá got az egy ház ra bíz ta az Örök ké va ló. A
gyü le ke zet fel ada ta nem csu pán a temp lom ta ta ro zás, a szent sé gek ki szol gál -
ta tá sa, a gyü le ke zet épí tés, ha nem a nép és a nem zet Is ten hez ve ze té se. Ki kell
sza ba dul ni a temp lom pa dok fog sá gá ból és ki men ni azok hoz, akik hez kül det -
tünk. „Is ten, áldd meg a ma gyart” és min den né pet meg té rés sel, új já szü le tés -
sel! A pa rancs is így szól: „…te gye tek ta nít vánnyá min den né pet…” (Mt 28,18)

g Sze ve ré nyi Já nos
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MEG HÍ VÓ
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem Dok to ri és Ha bi li tá ci -
ós Ta ná csa tisz te let tel meg hív
min den ér dek lő dőt Lack ner Pál
Sá mu el evan gé li kus lel kész, pro -
tes táns tá bo ri püs pök Evan gé li -
kus egy há zi struk tú rák vál to -
zá sai az egy ko ri Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia és utód ál la mai
te rü le tén 1734–1945 kö zött cí mű
dok to ri ér te ke zé sé nek nyil vá -
nos meg vi ta tá sá ra jú ni us 16-án,
ked den 14 óra kor az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.)
10-es szá mú tan ter mé ben. A
dok to ri ér te ke zés egy pél dá nya
meg te kint he tő az egye tem
könyv tá rá ban.

H I R D E T É S

MEGHÍVÓ
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) jú ni us 19-én, pén te ken
14.30-kor tart ja tan év zá ró is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-
zug lói evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XIV., Lő csei út 32.). Az is ten -
tisz te let ige hir de tői szol gá la tát dr. Orosz Gá bor Vik tor, az EHE lel ké sze
vég zi. Ün ne pünk re min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

Dr. Csep re gi Zol tán rek tor

H I R D E T É S


