
Mél tat lan vol na 75. év fo lya má ban já -
ró he ti la punk utób bi év ti ze dé hez, ha
szó nél kül hagy nánk az el múlt hét
(múlt va sár nap) leg je len tő sebb ha -
zai – össz tár sa dal mi – tör té né sét.
Az Evan gé li kus Élet köz éle ti nyi tott -
sá ga ugyan rit kán „tá gul” párt po li -
ti kai kér dé sek szint jé re, de ter mé sze -
te sen egyet len olyan pár tos meg nyil -
vá nu lás mel lett sem szok tunk el -
men ni, amely – köz vet ve-köz vet le -
nül – egy há zun kat, ke resz tény hi -
tün ket, ér ték ren dün ket is érin ti.
Már pe dig Or bán Vik tor, a Fi desz –
Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség el nö ke
már az or szág gyű lé si vá lasz tá sok el -
ső, áp ri lis 11-i for du ló ja után han got
adott el ső be szé dé ben – egye bek
mel lett – an nak a fel té te le zé sé nek is,
hogy a rend szer vál tás óta „ta lán
még so ha nem imád koz tak ennyi en”
a vál to zá sért…

Egy há zunk so ha nem volt ki re -
kesz tő. Tud juk, hogy a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház gyü le ke -
ze tei ben bal ol da li pár tok kal ro kon -
szen ve zők is ott hon érez he tik ma -
gu kat. Az a tény azon ban, hogy –
há rom ki vé tel lel – az or szág va la -
mennyi egyé ni vá lasz tó ke rü le té -
ben a Fi desz – MPSZ és a Ke resz -
tény de mok ra ta Nép párt szö vet sé gé -
nek je lölt jei ju tot tak man dá tum hoz,
an nak fel té te le zé sé re is feljogosít,
hogy egy há zunk tag ja i nak dön tő
több sé ge is a Fi desz–KDNP-re, il -
let ve je lölt jé re ad ta a vok sát… 

A de mok ra ti kus meg mé ret te té sen
alul ma radt pár tok ko ri fe u sai most
nem győ zik han goz tat ni ab bé li két -
sé gü ket, hogy a par la ment ben két -
har ma dos több ség re szert tett párt -
szö vet ség ké pes lesz il lő ön mér -
sék le tet ta nú sí ta ni a ha ta lom gya -
kor lá sá ban. A mi fé lel münk in kább
az, hogy va jon a ve re sé get szen ve -
dett pár tok tag jai és tá mo ga tói ké -
pe sek lesz nek-e mél tó ság gal tu do -
má sul ven ni a több sé gi aka ra tot és
el vi sel ni ki sebb ség ben ma ra dá suk
meg fel leb bez he tet len té nyét (mi -
ként a „má sik ol dal” meg győ ző le gi -
ti má ció hi á nyá ban is ké pes volt el -
szen ved ni a Med gyessy–Gyur -
csány–Baj nai-re zsim nyolc évét). 

A vá lasz tá sok szám ada tai is mer -
tek – kö vet kez mé nyei ter mé sze te sen
még nem. A szer kesz tő viszont ki -
vé telesen könnyű hely zet ben van.
Ugyan is ar ra a kér dés re, hogy „mi

tör tént, és mi ért így tör tént”, már
köz vet le nül a vá lasz tá si ered mé -
nyek nyil vá nos ság ra ho za ta la után
hall hat tuk a bib li kus, igei vá laszt.
Még pe dig – hi tünk és meg győ ző dé -
sünk sze rint – már nyolc év vel ez -
előtt, a Fi desz ve re sé gé vel vég ző dött
2002-es vá lasz tá sok után!

Az Evan gé li kus Élet 2002. áp ri lis

28-i szá ma (67. év fo lyam, 17. szám)
a cím ol da lon idé zett Or bán Vik tor
párt el nök 2002. áp ri lis 21. éj je lén el -
hang zott nyi lat ko za tá ból: 

„Te gyük föl a kér dést: mi ért tör tént
mind ez így?

A kö vet ke ző na pok ban sok vá -
laszt hall ha tunk majd. Min den ki nek
meg lesz a ma ga vá la sza. Elem zők
fog ják majd ezek kel te le ír ni a la po -
kat. Ne künk is van egy vá la szunk,
ne kem is van egy vá la szom.

Én azt gon do lom, hogy min dig
van egy ma ga sabb ér tel me an nak,
ami az em ber rel tör té nik. Hogy
pon to san mi is ez a ma ga sabb ér te -
lem, az ma még nem vi lá gos. Ma
még csak a büsz ke ség gel ve gyes szo -
mo rú sá got érez zük. A vá lasz hoz,
hogy mi volt minden nek, ami ma es -
te tör tént, a ma ga sabb ér tel me, nos,
eh hez a vá lasz hoz idő kell. És az idő
el fog jön ni! A tör tén tek ma ga sabb
ér tel me ve lünk együtt vi lá go so dik
majd meg.

Van azon ban, amit már most
biz to san tu dunk. Tud juk azt, hogy
aki ben van hit, re mény és sze re tet,
an nak a ne héz ség is ja vá ra vá lik.
Tud juk azt is – és ezt biz to san tud -
juk –, hogy csak a hi tét vesz tett em -
bert le het le győz ni.”

Tisz telt El nök Úr! – El jött az idő. 
g T. Pin tér Ká roly
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„Oly sok min dent meg ta nul -
nak és meg is mer nek a gyer -
me kek is ko lai éve ik alatt – ép -
pen ön ma guk, az em ber is me -
re te vol na el ha nya gol ha tó?”

Rólad van szó! f 5. oldal

„A vá lasz hoz,
hogy mi volt
minden nek, ami
ma es te tör tént,
a ma ga sabb ér -
tel me, nos, eh hez
a vá lasz hoz idő
kell. És az idő el
fog jön ni!

Kerületi közgyűlések f 3. oldal
Kilencvenéves az Élim f 4. oldal
Parókiaszentelés Pestújhelyen f 5. oldal
Akik másként látják a világot f 8–9. oldal
Anyák napjára f 10. oldal
„A szeretet globalizációja” f 15. oldal

„Mi ért le het, kell még is tisz tes sé ges he lyet ta lál ni a temp lom
ha jó já ban a nem ze ti zász ló nak? Nemcsak azért, mert ke resz -
tény jel ké pe ket és je len tést hor doz szim bo li ká já ban, ha nem
azért is, hogy min den al ka lom mal em lé kez tes sen: nem ze tün ket,
ha zán kat imád ság ban vi gyük Is ten elé, és ajánl juk ke gyel mé be.”

Égtájoló f 3. oldal

„Ha ma az is ten di csé ret re, ének lés re, a meg -
vál tott ság örö mé nek ki fe je zés re jut ta tá sá ra
buz dít az ének, ak kor azt ép pen azért te het -
jük meg, mert át él tük, hogy »Az ör dög nek
fog lya vol tam, / Ha lál ban el ve szet ten«.”

Jer, örvendjünk, keresztények f 2. oldal

b Rend ha gyó mó don az idei or szá -
gos hit tan ver senyt az or szá gos
evan gé li kus gyer mek nap pal kö -
töt ték össze a szer ve zők, így áp -
ri lis 24–25-én vi dám gyer mek -
zsi vaj töl töt te be a pi lis csa bai
Bé thel Misszi ói Ott hon tel jes
te rü le tét.

Jövőre ju bi le u mi, hu sza dik évét
ün nep li evan gé li kus egy há zunk -
ban a hit tan ver seny „moz gal ma”.
Fur csa is a ver seny szó, mert az ere -
de ti kez de mé nye zés sze rint in kább
já té kos ve tél ke dő ként és a szór -
vány ban is élő evan gé li kus gyer me -
kek ta lál ko zó ja ként in dult el ez a
mun ka ág. És hosszú éve kig
kezdetben is a pi lis csa bai Bé thel
Misszi ói Ott hon adott he lyet en nek
a két na pos, el ső sor ban nem ta nul -
má nyi ver seny nek. 

A ju bi le u mi hit tan ver seny majd a
ré gi for mák hoz sze ret ne vissza nyúl -
ni, ugyan ak kor sze ret ne a gyer me -
kek nek újat ad ni az zal, hogy ju ta lom -
kép pen össze kö tik az al kal mat az or -

szá gos gyer mek nap pal. En nek volt
mintegy fő pró bá ja az el múlt hét vé -
ge. Töb ben talán még nem érez ték
elég ola jo zott nak a fő pró bát, ami
azon ban – a mon dás sze rint – az
„elő adás” si ke rét ve tít he ti elő re.

Pén tek dél után Pál Ma ri et ta gyer -
mek re fe rens kö szön té se és el iga zí tá -
sa után az al sós és fel sős csa pa tok –
a Nö vé nyek a Bib li á ban te ma ti kát kö -

vet ve – aka dály ver seny sze rű en mér -
kőz tek meg egy más sal 7 + 1 ál lo má -
son a Bé thel ke rí té se in be lül és kí vül.
Iz gal mas és szo ros küz de lem nek,
kre a tív, fel ké szült csa pa tok mun ká -
já nak le het tek ta núi né hány óra le for -
gá sa alatt a szer ve zők.

Es te a Bre bovsz ky Klá ra és Fű ke
Sza bolcs ál tal ve ze tett kö zös ének ta -
nu lás után Zá ke us ról hall gat hat tak és
lát hat tak in ter ak tív áhí ta tot a részt -
ve vők Kézdy Pé ter től, a pi lis csa bai
gyü le ke zet lel ké szé től.

A szom ba ti nap a kí ván csi vá ra ko -
zás je gyé ben telt. A prog ra mok ban
gaz dag gye rek nap vé gén pe dig az
ered mény hir de tés után sen ki sem
ment ha za üres kéz zel. 
g Grend orf-Ba logh Me lin da

A részletes eredménylista lapunk
12. oldalán található. A ver seny ké -
pei egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi
osz tá lyá nak hi va ta los hon lap ján ér -
he tők el: http://ifjusag.lutheran.hu.
A gyer mek nap ról ké pes be szá mo ló az
EvÉ let jö vő he ti szá má nak Gyer -
mek ol da lán lesz ol vas ha tó.

Ré gi ből újat
XIX. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny – gyermeknappal
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A hí res bony há di ci pő ipar 2003-
ban in gott meg, ami kor a Sa la man -
der cég ki vo nult a vá ros ból. Ké sőbb
egy száz hat van főt fog lal koz ta tó ci -

pő gyár tó cég még te vé keny ke dett a
te lep he lyén, de ké sőbb ez is csőd be
ment. E szo mo rú kö rül mény ben a
Gond vi se lő ugyan ak kor fel is mer tet -

te a tör té nel mi pil la nat le he tő sé gét:
hogy tud ni il lik meg ada tott a rég óta
vá gyott sport csar nok lét re ho zá sá -
nak le he tő sé ge. A gim ná zi um ve ze -
té se ál tal – má so dik ként – ki dol go -
zott kon cep ci ót vé gül az is ko la fenn -
tar tó Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház is el fo gad ta, és hoz zá já rult a
csar nok meg vá sár lá sá hoz. Óno di
Sza bolcs gim ná zi um igaz ga tó így fo -
gal maz: „Sok sze rep lős já ték volt, de
az erők egy irány ban ha lad tak, és
min den ki se gí tett, akit meg szó lí tot -
tunk. 2009 no vem be ré ben meg kez -
dőd he tett a csar nok át ala kí tá sa. Az
in téz mény dol go zói ren ge teg mun -
ka órát töl töt tek itt, és fo lya ma to san
ér kez tek a tár sa dal mi mun ká ju kat fel -
aján lók is. Nem cso da vá rás volt ez,
ha nem ők ma guk te rem tet tek cso dát
össze fo gá suk kal, a ne mes ügy irán ti
el kö te le zett sé gük kel.” 

Evan gé li kus „csúcs csar nok”
b Az or szág má so dik leg na gyobb fe dett pá lyás at lé ti kai csar no kát ad -

ták át ün ne pé lyes ke re tek kö zött hét főn Bony há don, a Pe tő fi Sán dor
ne vét vi se lő evan gé li kus gim ná zi um ban. A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház még ta valy dön tött ar ról, hogy az in téz mény szá má ra meg -
vá sá rol ja a két ezer-két száz négy zet mé te res egy ko ri ci pő gyá ri csar no -
kot. A re kord idő alatt el ké szült at lé ti kai csar nok ba több mint tíz szer
el fér ne a mint egy hat száz ta nu lót ok ta tó gim ná zi um je len le gi tor na -
ter me… Az áp ri lis 26-i ava tó ün nep ség há la adó is ten tisz te let tel kez -
dő dött, ame lyen Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke hir det -
te Is ten igé jét. Ez után a gim ná zi um igaz ga tó ja, Óno di Sza bolcs
mon dott be szé det. Mint mond ta, Tol na me gye el ső sport csar no ka 1894-
ben szin tén Bony há don épült fel az evan gé li kus gim ná zi um ban. Most
pe dig ugyan itt el ké szült az or szág má so dik – nem csak az is ko la, a me -
gye, ha nem az egész Dél-Du nán túl at lé ti kai di ák sport-igé nye it ki szol -
gál ni kész – leg na gyobb fe dett pá lyás „küz dő te re” – a Bony há di Evan -
gé li kus At lé ti kai Cent rum Csar no ka.

f Folytatás az 5. oldalon



[Lel kész:] Mennyei Atyánk, te kints
ránk ke gye sen, és en gedd, hogy ne
csak éne künk, ha nem imád sá gunk is
tet szé sed re le gyen.

[Lek tor:] Kö nyör günk egy há zun -
kért és az egész ke resz tény sé gért. Ta -
nú i dat töltsd be Szent lel ked del, hogy
az üd vös ség öröm hí rét hi te le sen hir -
des sék min den nép nek. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk gyü le ke ze -
tün kért. Nö veld kö zöt tünk az egy sé -
get. Add, hogy a lel ki aján dé kok kü -
lön bö ző sé ge se ve tél ke dést, se vi -
szály ko dást ne okoz zon. Ta níts, hogy
sze re tet ben hor doz zuk egy mást. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a te rem tett
vi lá gért. Vess gá tat min de nütt a gyil -
kos in du la tok nak. Add, hogy a föld
né pei fel is mer jék egy más ra utalt sá gu -
kat, és tör vé nyed sze rint, bé kes ség ben
él je nek. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk ha zán kért.
Áldd meg azo kat, akik a köz jó ért fá -
ra doz nak. Te remts igaz sá gos ren det,
hogy mun ká ja min den ki nek tisz tes
meg él he tést biz to sít son. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a nél kü lö ző -
kért és azo kért, akik ele mi csa pá sok
vagy há bo rúk kö vet kez té ben ve szí -
tet ték el ott ho nu kat. Add, hogy két -
ség be ne es se nek, ha nem ke resz -
ted ből és ha lál fö löt ti győ zel med ből
me rít se nek erőt a meg pró bál ta tás
nap ja i ban. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Kö nyör günk a be te ge kért,
a hal dok ló kért, a sok fé le tes ti-lel ki ke -
resz tet hor do zó kért. Ne hagyd őket
fé lel mek és két sé gek kö zött. Érez tesd
ve lük atyai sze re te te det, és erő sítsd hi -
tü ket, hogy so ha ne fe led jék: a té ged
sze re tők nek min den ja vuk ra van. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Lel kész:] Mennyei Atyánk! Bár
vét ke ink el le nünk ta nús kod nak, még -
is ké rünk, óvj meg az erőn ket meg -
ha la dó min den pró ba té tel től, és mi -
előtt szám adás ra szó lí ta nál, ke gyel -
med del te remts új já min ket, hogy
ami kor el jön or szá god, meg vál tott
gyer me ke id del éne kel hes sük a Bá -
rány győ zel mi éne két, aki előtt vé gül
min den térd meg fog ha jol ni:
mennye i e ké, föl di e ké és föld alatt va -
ló ké. Ámen.
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„Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodadolgokat cselekedett;
meg segítette őt az ő jobb keze és az
ő szentséges karja (Zsolt 98,1). Új
ének ez az új országról, az új te rem -
tés ről, az új emberről, aki nem tör -
vény ből vagy cselekedetből, hanem
a Lélektől született, aki maga is csu -
pa csoda, s azt is tesz a mi Urunk
Krisz tusban.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

b So ro za tunk mai ré szé ben Lu ther
ének köl té sze té nek egyik ki emel -
ke dő – és en nek meg fe le lő en
gyak ran éne kelt – da rab já val
is mer ke dünk meg, a Jer, ör vend -
jünk, ke resz tyé nek (EÉ 318) kez -
de tű ének kel, me lyet – a ro va -
tunk nak is ne vet adó – Can ta te
va sár nap ján éne ke lünk.

Lu ther össze sen har minc két ének
szer ző je ként meg lát ta, hogy alap -
ve tő fon tos sá gú a gyü le ke zet rend sze -
res ta ní tá sa a ke resz tény hit és élet
alap kér dé se i ről – akár ének ben is. Így
min den éne ké nek – ma gas mű vé szi
szín vo na la mel lett – az az el sőd le ges
cél ja, hogy ta ní tói szol gá la tot tölt sön
be az azt ének lő kö zös sé gek ben.
Ugyan csak fon tos, hogy – az elő zők -
ből kö vet ke ző en – min den ének -
nek sa já tos, má sik kal össze nem té -
veszt he tő té má ja van. Ezt a köz pon ti
gon do la tot mai éne künk össze füg gé -
sé ben így fo gal maz hat juk meg: A
meg vál tás út ja és az em ber örö me.

Az ere de ti, Lu ther ál tal írt köl te -
mény tíz vers sza kot tar tal maz, így ta -
lál ha tó meg több mai éne kes könyv -
ben is. Ezek a stró fák vé gig ve zet nek
azon az úton, ame lyen az em ber – ez
eset ben a szer ző Lu ther (is) egyes
szám el ső sze mély ben – Is ten előt ti
el ve szett ál la po tát fel is mer ve, tu da -
to sít va, te he tet len sé gét be lát va szem -
lé li, hogy Jé zus Krisz tus vált ság mű -
ve okán ho gyan te rem ti meg Is ten
még is az üd vös ség le he tő sé gét. 

A vers sza kok for mai szem pont ból
két rész re oszt ha tók: az egyik cso -
port ba azok tar toz nak, ame lyek té -
nye ket ál la pí ta nak meg, a má sik ba
azok, ame lyek – kép zelt, de va ló sá -
go san is meg tör tén he tő – pár be -
szé dek (Is ten-em ber; Atya-Fiú) for -
má já ban nyúj ta nak be te kin tést Is ten
tet te i nek mo ti vá ci ó i ba és az Is ten-
em ber kap cso lat ala ku lá sá ba.

Saj ná la tos mó don e gon do la tok fo -

lya ma ta és egy sé ge ve szik el rész ben
a szá munk ra, mert ma hasz ná la tos
éne kes köny vünk ből ez utób bi cso -
por tot kép vi se lő vers sza kok (az ere -
de ti 5. és 7–9. vers sza kok) tel jes egé -
szé ben ki ma rad tak. Így az ének ma -
gyar, hat vers sza kos vál to za ta lé -
nye gé ben csu pán el be szé li, ho gyan
vit te vég hez Is ten a meg vál tás mű vét
Jé zus Krisz tus ban. A szer kesz tők
ez zel meg tar tot ták az ének szö veg
leg fon to sabb mo tí vu ma it, hang sú lya -
it: az em ber el ve szett sé gét, Is ten ir -
gal mát, Krisz tus en ge del mes sé gét
az atyai aka rat iránt, a meg szer zett
vált sá got és a fel szó lí tást az er ről szó -
ló üze net to vább adá sá ra.

Az ének szö veg ből meg ért he tő és
be lát ha tó ta nul ság össze cseng a va -
sár nap zsol tá rá nak meg ál la pí tá sá -
val: „Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso dá kat tett!” (Zsolt 98,1) Ezt

a cso dát is me ri fel a teo ló gus, re for -
má tor és ének szer ző Lu ther Jé zus
Krisz tus el jö ve te lé ben, leg fő kép pen
pe dig meg vál tói mun ká já ban, an -
nak az em ber ál ta li fel is me ré sé ben és
az asze rint va ló ke resz tény élet ben.

* * *

A hús vét utá ni idő ben még élén ken
él em lé ke ze tünk ben az út, ame lyet
Jé zus Krisz tus vé gig járt ke reszt ha lá -
lá nak szín he lyé ig, a Gol go tá ig. A ró -
mai ka to li kus ke gyes ség ben tel je sen
ter mé sze tes, hogy az em be rek ilyen -
kor ke reszt utat jár nak, és a li tur gia
so rán egy-egy stá ci ó nál meg áll va, el -
mé lyül ve vé gig gon dol ják, szin te vé -
gig élik, hogy mit tett Krisz tus a vi -
lág meg vál tá sá ért. Lu ther eb ben az
éne ké ben se gít ne künk el jut ni ar ra
a fel is me rés re, hogy az éle tünk nek is
van nak stá ci ói, sza ka szai és ese mé -
nyei, ame lyek nem vesz het nek a fe -
le dés ho má lyá ba évek, év ti ze dek el -
múl tá val sem.

Ha ma az is ten di csé ret re, ének lés -
re, a meg vál tott ság örö mé nek ki fe je -
zés re jut ta tá sá ra buz dít az ének, ak -
kor azt ép pen azért te het jük meg,

mert át él tük, hogy „Az ör dög nek
fog lya vol tam, / Ha lál ban el ve szet ten”.
Ne héz szem be sül ni a te he tet len sé -
günk kel, hi szen azt ta nít ják ne künk,
hogy sze rez zünk meg min dent ma -
gunk, ami re szük sé günk van, s ma is
min de nütt a si ke res em ber a pél da -
kép. Oly rit ka, hogy ezt az el vá rást tel -
je sí te ni tud nánk; s hogy ön ma gunk
tel je sít mé nyé vel, jó cse le ke de te i vel
Is ten előtt el ér nénk va la mit, az egy -
sze rű en le he tet len… En nél a stá ci ó -
nál Lu ther is ezt lát ta: „A jó cse le ke -
det, erény / Nem se gí tett én raj tam…”

A meg ol dás – mint oly sok szor –
most is Is ten nél van. Nem mi lé pünk
kö ze lebb hoz zá, ha nem ő ke gyel mez
meg ne künk, szí vét ki tár va fe lénk,
atyai ar cát nyil ván va ló vá té ve, Fi át kö -
zénk küld ve. Az „Ige test té lett” (Jn
1,1), sőt az Ige en ge del me sen em ber -
ré és test vér ré, sors társ sá lett. „Nagy
ha tal mát el rej tet te, / Én föl di for mám
föl vet te, / Hogy a Go noszt le győz ze.”
Ez Is ten sze re te té nek, mel lénk ál lá -
sá nak há la adás ra, ma gasz ta lás ra buz -
dí tó tit ka.

Lu ther éne ke nem csak vissza te -
kin tés re ad al kal mat, ha nem vé gig
is kí sér het azon az úton, amely – lé -
lek ben – az el ve szett ség től a meg -
vál tott ság bi zo nyos sá gá ig ve zet.
Bár hol tart sunk is ezen az úton, eb -
ben a küz de lem ben – akár az el ső,
akár a fel is me rés bi zo nyos sá ga előt ti
utol só lé pé se ket meg té ve –, tud hat -
juk, hogy van le he tő ség kö vet ke ző
lé pés re, nem kell meg tor pan nunk,
ne tán meg hát rál nunk vagy egye ne -
sen vissza for dul nunk.

Az út ra, ame lyet so kan vé gig jár -
tak már, ma ne künk is hí vás, el hí -
vás ér ke zik. Ez pe dig ar ra szól,
hogy Is ten meg vál tó, hi tet te rem tő
mun ká já ra ha gyat koz va vé gig jár -
juk a ma gunk éle té ben a ke resz tény
hit szü le té sé nek stá ci ó it. Tud va,
hogy ma gunk is en nek az evan gé li -
um nak a kö ve tei le he tünk. „Ezt
bíz za rád Meg vál tód.”

g Wag ner Szi lárd

Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek
C ANTATE

A hús vét ün ne pe utá ni ne gye dik va -
sár nap az ének lés va sár nap ja egy há -
zunk ban. A 98. zsol tár így kez dő dik:
„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket!”
Há rom gon do lat kört te gyünk meg
most Is ten egyik leg na gyobb aján dé -
ka: az ének és a ze ne kö rül.

Éne kel je tek! Haj dan biz ta tás nél kül
is éne kel tek az em be rek. Öröm ben és
bá nat ban egy aránt fel csen dült az
ének. Nem az szá mí tott, mennyi re
szól tisz tán, ha nem az volt a fon tos,
hogy ki éne kel je ma gá ból az em ber,
ami a szí vét, lel két be töl töt te. Az
öröm így még ele ve nebb lett, a bá nat
vi szont ol dó dott. Mos ta ná ban min -
den hon nan gé pi ze ne szól. Saj nos
egy re ke ve seb bet éne ke lünk, ezért
ha lo vá nyabb ma rad örö münk, és
ke se rűbb a fáj dal munk. Az éne ket
mint Is ten aján dé kát egy re in kább el -
fe lejt jük, egy re vissza fo got tab ban
élünk ve le, még is ten tisz te le ten is
gyak ran erőt le nül szól éne künk.

A szív tel jes sé gé ből szól a száj,
mond ta Jé zus Urunk, és bát ran ál lít -
hat juk ezt az ének lés ről is. A va sár -
nap igé je Is ten di csé re té re buz dít.
Ugyan ak kor érez zük, hogy fel szó lí -
tás ra nem le het sem ör ven dez ni,
sem Is tent di csé rő éne ket éne kel ni. 

Mi in dít hat min ket éle tünk gond -
jai, ne héz sé gei kö zött is Is tent di csé -
rő ének lés re? A ta pasz ta lat és a re -
mény ség. „Hir des sé tek sza ba dí tá sát
min den nap!” Ha va la ki már ta pasz -
tal ta, mit je lent a Krisz tus ban ka pott
sza ba du lás, sza ba dí tás a hi á ba va ló -
ság ér zé sé től, bűn től és ha lál tól va -
ló ret te gés ből, el ron tott és el mu -
lasz tott dol ga ink vissza hú zó ár nya -
i ból, biz ta tás nél kül is di csé ri Is -
tent, akár ének kel is. A há lás szív ben
szü le tik meg az Is tent di csé rő ének. 

Ami kor pe dig Is ten el rej tő zik sze -
münk és szí vünk elől, ak kor meg ma -
rad a re mény ség, hogy az Is ten ál tal
ren delt idő ben új ra át él jük a sza ba -
du lás örö mét. „Hi szen a né pek is te -
nei csak bál vá nyok, az Úr pe dig az ég
al ko tó ja.” Mi cso da kü lönb ség! Is ten -
pót lé kok he lyett az zal az Is ten nel le -
het kö zös sé günk, aki te rem tőnk,
meg vál tónk és meg szen te lőnk.

A va sár nap evan gé li u ma (Jn 16,5–
15) a gyü le ke zet iga zi ke resz tény
örö mé nek for rá sát ab ban je lö li meg,
hogy Jé zus el kül di a Szent lel ket. A
Szent lé lek te rem ti, erő sí ti és őr zi
ben nünk a hi tet és szí vünk ben az Is -
tent di csé rő ének for rá sát.

Az Úr nak éne kel je tek! Nem csak

ma gunk nak, sa ját örö münk re, ha nem
az Úr nak. Fur csa ar ra gon dol ni, hogy
a mennyei kó rus kris tály tisz ta hang -
zá sa mel lett mi örö mét lel he ti Is ten
a mi ének lé sünk ben. Nem azért örül,
mert jólesik ne ki a di csé ret, ami
egyéb ként meg il le ti. Úgy örül, mint
mennyei Atyánk. Is ten örö me az, ha
min ket az egyet len iga zán jó he -
lyen, hely zet ben lát: a ve le va ló kö zös -
ség ben, hit ben, re mény ség ben, sze -
re tet ben.

Új éne ket éne kel je tek! Mi től új egy
ének? Ta lán at tól, hogy ma ír ják a
szö ve gét és a dal la mát? Gyak rab ban
kel le ne tel je sen új éne kes köny vet
ki ad ni, fe led ve az egy ház év szá za dok
alatt szü le tett éne ke it? Egy ál ta lán
nem így van. Éne ke ink új don sá ga
nem a stí lus ban, ha nem a tar ta lom -
ban rej lik. Ami kor Is ten ről éne ke -
lünk, ami kor Is ten sze re te té nek, jó -
sá gá nak és hű sé gé nek át élt, meg ta -
pasz talt va ló sá ga in dít ének lés re, ak -

kor új az ének. Új, mert friss és élő a
tar tal ma, je len ide jű vé lesz, le gyen az
gre go ri án vagy ve re tes Lu ther-ének
vagy ép pen nap ja ink ban szü le tő igé -
nyes ének. At tól új, hogy mi ma gunk
is ben ne va gyunk, érin tet tek va -
gyunk, ré sze sei va gyunk an nak, amit
Krisz tus né pe év szá za dok alatt
ugyan olyan fris sen és ele ve nen ta -
pasz tal meg a meg vál tás cso dá ja ként. 

A Szent lé lek, aki nek egy ko ri mun -
ká ja nyo mán ré gen élt test vé rünk szí -
vé ből fa kadt az ének, ugyan az a Lé -
lek, aki a ré gi es, ve re tes szö ve gű
éne ket is fris sé és ele ven né te szi.
Mind ez ér vé nyes az egy ház ze né jé -
re, a szent ze né re is. Leg na gyobb
evan gé li kus ze ne szer zőnk: J. S. Bach
mű ve i ben ma is ele ve nen szó lal meg
az élő evan gé li um.

g Ko vács Lász ló

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk, kö -
szön jük ne ked az ének lés aján dé kát!
Ké rünk, töltsd meg szí vün ket, lel -
kün ket a Krisz tus ál tal ve led va ló kö -
zös ség ta pasz ta la tá val, a Szent lé lek
pá rat lan aján dé ká val, hogy ez le hes -
sen ró lad és ne ked szó ló éne künk ki
nem apa dó for rá sa! Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

HÚS VÉT ÜN NE PE U TÁ NI NE G YE DIK C AN TA TE VA SÁR NAP  Z S OLT 96,113

Az új ének for rá sa
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Há la sa já tos jel le gű, új ko ri de mok rá -
ci ánk nak, ilyen kor, a vá lasz tá sok
kör nyé kén rend sze rint meg élén kül az
élet, fel pö rög a han gu lat, fel lán gol nak
a ke dé lyek, el sza ba dul nak in du la tok,
és a jól fel hec celt vá lasz tók el szánt
gla di á tor ként es nek egy más nak a
vélt vagy va lós igaz ság vé del mé ben.
Ma gyar or szá gon he tek, hó na pok óta
ez a min den ha tó tö meg tá jé koz ta tás
fő té má ja, a vir tu á lis top lis tán ma ga
mö gé uta sít va az iz lan di vul kán ha -
mus szto ri ját is. Ez a min dent vul ká -
ni ha mu ként be bo rí tó, át ha tó po li ti -
kai kam pány han gu lat kezd te el meg -
fer tőz ni az Evan gé li kus Élet EvÉl&le -
vél ro va tát is. 

Az nem gond, hogy ilyen kor fel -
szín re tör nek ké nye sebb kér dé sek,
hogy ezek ről egy nyílt fó ru mon
őszin tén, szó ki mon dó an vi tat ko -
zunk. Nem gond, hogy vé le mény- és
né zet kü lönb sé gek van nak, sőt a fej -
lő dés és ha la dás dia lek ti ká já nak
szem pont já ból mód szer ta ni lag ez
még hasz nos is le het. Tu da tá ban
kell len nünk an nak, hogy nem va -
gyunk egy for mák; kü lön bö ző ek, sok -
fé lék va gyunk, bi zo nyos kér dé sek ről
más és más a fel fo gá sunk, a vé le mé -
nyünk, még is együtt al ko tunk egy lel -
ki kö zös sé get, egy spi ri tu á lis nagy csa -
lá dot. Pál apos tol lal együtt vall juk:
„Mert aho gyan a test egy, bár sok tag -
ja van, de a test va la mennyi tag ja, no -
ha so kan van nak, még is egy test… és
mind nyá jan egy Lé lek kel itat tat tunk
meg.” (1Kor 12,12–13)

Ami az em lí tett ro vat tal kap cso lat -
ban még is ag gasz tó nak tű nik, az
nem más, mint az utób bi idő ben
meg je lent több, ér zel mek től, in du la -
tok tól, sér tő dé sek től, sőt bán tó sze -
mé lyes ke dé sek től sem men tes ol -
va sói le vél. Jól ér zé kel he tő en né -
hány, a kam pány láz ger jesz tet te,
cson tig rá gott, örök zöld té ma lett be -

dob va, töb bek kö zött az egy há zak,
egy há zi sze mé lyi sé gek nyil vá nos po -
li ti kai sze rep vál la lá sa vagy a nem ze ti
zász ló temp lo mi hasz ná la tá nak mes -
ter sé ge sen ger jesz tett prob lé má ja. 

Cui pro dest? Ki nek hasz nál? –
hát, gon do lom, azt sej te ni le het,
hogy ne künk sem mi kép pen sem.
Leg alább is nem így, nem eb ben a for -
má ban. 

Ami az el ső kér dés kört il le ti, már -
mint a nyil vá nos, po li ti kai, köz éle ti
sze rep vál la lás kér dé sét, eb ben egy há -
zi ak, egy há zon kí vü li ek vé le mé nye
igen csak meg osz lik. Van nak, akik
az egy há zak po li ti zá lá sa, köz éle ti
sze rep vál la lá sa el len foly tat nak mi li -
táns küz del met, má sok egy „min den
lé ben ka nál” egy há zat vin di kál nak.
Nagy já ból már egyet ér tés van ab ban,
há la Is ten nek, hogy a köz ügyek, így
a po li ti ka is at tól köz-ügyek, hogy
ránk, mind nyá junk ra tar to zó, ben -
nün ket érin tő ügyek ről, dol gok ról
szólnak.

Az egy ház nak, egy há zi sze mé -
lyek nek, lel ki pász to rok nak jo guk,
sőt adott eset ben er köl csi kö te les sé -
gük a köz jó ér de ké ben vé le ményt
nyil vá ní ta ni, ak tív mó don hoz zá já rul -
ni a köz ügyek elő moz dí tá sá hoz. Ha
a po li ti kát úgy ér tel mez zük, hogy ez
a „köz jó szol gá la ta a köz élet ben” –
már pe dig a ke se rű tör té nel mi ta pasz -
ta la tok el le né re mi ért is ne te het nénk
–, ak kor ki mond hat juk, hogy a Krisz -
tus irán ti hű ség és en ge del mes ség kri -
té ri u ma alatt az egy ház, az egy há zat
kép vi se lő sze mé lyek úgy ne ve zett po -
li ti zá lá sa egy ben a hí vők köz élet -
ben va ló ak tív rész vé te lét je len ti. 

Ab ban még is éle sen meg osz la -
nak a vé le mé nyek, hogy ezt mi ként,
mi lyen mér ték ben, mi lyen for má ban
te gye az egy ház. 

A po li ti kum ol da lá ról van nak,
akik ki mon dot tan „jó in du la tú fél tés -
ből” óv ják az egy há za kat és a jó ke -
resz té nye ket, ne hogy a párt po li ti kai
kam pá nyok mo csa rá ba süllyed je -
nek, vagy be le szól ja nak bár mi lyen,
na pi ren den lé vő po li ti kai kér dés be.
Sze rin tük az egy há zak ma rad ja nak
meg a ne kik ki je lölt szak rá lis szfé ra
te rü le tén. Le he tő leg ma rad ja nak né -
mák, csen de sek, sem le ge sek. 

Van azon ban egy má sik ve szé lyes
kí sér tés is ar ra, hogy jól fel fo gott ér -
de kek men tén esz köz ként pró bál ják
fel hasz nál ni a val lást, a val lá sos in téz -
mé nye ket. Ez eset ben is egy faj ta
sze rep le osz tás tör té nik, egy meg -
ha tá ro zott moz gás tér-ki je lö lés,
amellyel kapcsolatban vi lá go san ki -
je lent het jük, hogy a párt szim pá tia
nem esik egy be a hit tel, a vé le mény -
nyil vá ní tás sza bad sá ga pe dig szent és
el ide ge nít he tet len jo ga min den ki -
nek. Lát ni kell azon ban azt is, hogy
nin csen egyet len olyan szeg men se
tár sa dal muk nak, mely nek ne len ne
va la mi lyen ér te lem ben kö ze a po li -
ti ká hoz. Az per sze raj tunk áll vagy

bu kik, hogy en ged jük-e ma gun kat
ilyen-olyan, ne künk szánt sze rep ekbe
be le kény sze rí te ni, en ge dünk-e az
ido mí tás nak, vagy ma ra dék ta la nul
pró bá lunk ele get ten ni a Krisz tus tól
ka pott kül de tés nek, és meg ál lunk a
tő le ka pott sza bad ság ban. 

Ami a nem ze ti zász ló temp lo mi
hasz ná la tá nak kér dé sét il le ti, hadd
reflek tál jak a kér dés re sa já to san er -
dé lyi szem szög ből. Amíg Ma gyar or -
szá gon a nem ze ti szí nű zász ló köz te -
re ken, köz épü le te ken va ló meg je le -
né se ter mé sze tes do log, mi vel ez a
ma gyar ál la mi ság jel ké pe, Er dély ben
egé szen más a hely zet. A ma gyar
zász ló bár mi lyen nyil vá nos hasz -
ná la ta sok év ti ze den ke resz tül fő ben -
já ró bűn volt, áru lás, ir re den tiz -
mus. Egy-egy ko kár da ki tű zé sé ért
ke mény éve ket töl töt tek sze ren csét -
len em be rek a sza mo súj vá ri, pe rip -
ra vai és más fegy in té ze tek át ne ve lő
tan fo lya ma in. 

A nem ze ti szí nű lo bo gó ma Er dély -
ben nem ki zá ró lag a ma gyar ál la mi -
ság jel ké pe, ha nem az egész nem zet
együ vé tar to zá sá nak a ki fe je zé se. A
cí me res zász ló pe dig még in kább
ki fe je zi a kö zös nem ze ti, kul tu rá lis és
ke resz tény ön azo nos sá gun kat. 

A nem ze ti zász ló nem tar to zik a
szó szo ros ér tel mé ben vett li tur gi kus
tér hez, nem „szak rá lis tárgy”, szá -
munk ra még is szent. Er dé lyi Evan gé -
li kus Egy há zunk ban egy elő re nin csen
sem mi fé le sza bály, elő írás a zász ló
temp lo mi hasz ná la tát il le tő en. Ezt az
adott kö zös sé gek lel ki pász to ra i ra,
pres bi té ri u ma i ra bíz zuk. Min den
tör vény, sza bály, elő írás nél kül, év ti -

ze de ken ke resz tül tud tuk a zász ló he -
lyét, és re mé lem, tud ni fog juk a jö vő -
ben is. Egy elő re nem tűz het jük ki
nem ze ti zász lón kat a temp lom kül -
ső fa lá ra, sem in téz mé nye ink, épü le -
te ink hom lok za tá ra. Be vit tük te hát a
temp lom ba, a dísz te rem be, bel ső
szo bá ink ba, ne sért sen sen kit. 

A temp lom ban mél tó és meg fe le -
lő hely re ál lí tott zász ló pe dig se hol
sem lett az imá dat tár gya az élő Is ten
he lyett. Nem tud ja el ho má lyo sí ta ni
Is ten di cső sé gét. 

Mi ért le het, kell még is tisz tes sé ges
he lyet ta lál ni a temp lom ha jó já ban a
nem ze ti zász ló nak? Nemcsak azért,
mert ke resz tény jel ké pe ket és je len -
tést hor doz szim bo li ká já ban, ha nem
azért is, hogy min den al ka lom mal
em lé kez tes sen: nem ze tün ket, ha -
zán kat imád ság ban vi gyük Is ten elé,
és ajánl juk ke gyel mé be. 

Nem ze ti zász lónk nem ural mi jel -
kép. Volt idő, ami kor rej te get ni kel lett,
fel sem me rült a „ki ten ni vagy nem
ten ni” kér dé se. Ma is van nak, akik ki -
te szik, má sok el te szik a zász lót. 

A zász ló he lye azon ban, s mind az
a je len tés, ame lyet ez a jel kép hor doz,
leg el ső sor ban mé lyen a szí vünk ben
kell, hogy le gyen. Mert ha ott hi ány -
zik, ak kor az egész nem más, mint
pusz ta dísz let, üres szín já ték, kép mu -
ta tás, os to ba vi tat ko zás má sok
(kár)örö mé re.

Cui pro dest?
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b „Jó pász tor va sár nap ja
után ar ra a Jé zus ra gon do -
lunk, aki mint híd össze -
kö ti a szi ge te ket; hi szen
csak ő ké pes ki moz dí ta ni
ma guk ra ha gya tott sá guk -
ból az em be re ket, a csa lá -
do kat és a kö zös sé ge ket,
hogy bi za lom mal for dul -
ja nak egy más hoz, és így
ke res sék Is ten or szá gát,
egy szebb jö vőt, mely ben
kö zös ég alatt ki-ki ha za -
ta lál hat” – fo gal ma zott
Ster mecz ki And rás lel kész
Ézs 41,1–6 alap ján meg -
tar tott áhí ta tá ban, a Dé li
Egy ház ke rü let ta va szi
köz gyű lé sé nek nyi tó al kal -
mán. A tes tü let áp ri lis 23-
án a du na új vá ro si temp -
lom gyü le ke ze ti ter mé -
ben tar tot ta meg ülé sét.

Az áhí ta tot kö ve tő en, il let ve a
temp lom rö vid be mu ta tá sa
után a ven dég lá tó gyü le ke zet
lel ké sze a gyü le ke ze ti te rem -
be in vi tál ta az egy be gyűl te ket.
Az ülés el ső ré szé ben Gáncs
Pé ter püs pök nek, va la mint
Ra dos né Len gyel An na egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő nek a
2009. év ről szó ló je len té sét
hall gat ták meg a tes tü let tag -
jai. „Tu dunk-e ta nul ni krí zi se -
ink ből?” – fo gal ma zott je len -
té sé nek cí mé ben a püs pök,
utal va az el múlt hó na pok ne -
héz fe gyel mi dön té se i re. Az el -
nök ség je len té sét rö vid hoz zá -
szó lá so kat kö ve tő en fo gad ta el
a köz gyű lés.

A gyü le ke ze ti hon la pok feb -
ru ár ban meg hir de tett ver se -
nyé nek ta nul sá ga i ról Hor váth-
Bol la Zsu zsan na, az evan ge li -
kus.hu honlap fő szer kesz tő je,
az ér té ke lő zsű ri tag ja szólt.
Ki tért a hon lap szer kesz tés
leg fon to sabb gya kor la ti szem -
pont ja i ra, pél da ként ki emel ve
a dí ja zott web ol da lak jel leg ze -
tes sé ge it. A nyer te sek név so -

ra a kö vet ke ző: Pes ti Egy ház -
me gye – Zug ló, Pest szent lő -
rinc, Kis pest, Fe renc vá ros;
Bács-Kis kun Egy ház me gye –
Sze ged, Solt vad kert; Tol na-
Ba ra nyai Egy ház me gye –
Pécs, Szek szárd, Dom bó vár;
Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
– Oros há za; Ke let-bé ké si Egy -
ház me gye – Me ző be rény I.
Mun ká ju kat sze rény aján dék
– egy-egy 4 GB-os pend rive –
kí sé re té ben kö szön te meg a
ke rü let ve ze tő sé ge.

Az ered mény hir de tés után
Smi dé li usz And rás püs pö ki
tit kár is mer tet te az idei ke rü -
le ti dí ja zot tak név so rát. A Hű -
ség ér met és a Tes se dik-dí jat, il -
let ve az Or dass- és a Pró nay-
em lék pla ket tet idén is a ke rü -
le ti misszi ói na pon ve he tik

majd át az ar ra ér de me sek. A
dí ja zot tak lau dá ci ói az Evan gé -
li kus Élet má jus 16-ai számá -
ban, a dé li ke rü let mel lék le té -
ben is ol vas ha tók lesz nek.

A püs pö ki tit kár rö vi den
szólt a ke rü le ti ének for dí tói
pá lyá zat ered mé nyé ről is.
Aho gyan ar ról la punk áp ri lis
4-i szá má ban már be szá mol -
tunk, a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség 2010-ben Stutt gart ban
meg ren de zen dő nagy gyű lé -
sé nek éne kei kö zül hét dal
szö ve gé nek for dí tá sá ra írt ki
pá lyá za tot a ke rü let. A ki írás -
ra 34 pá lyá zó tól 143 for dí tás
ér ke zett. A fel kért szak ér tők
bí rá la ta alap ján a kö vet ke ző
pá lyá zók for dí tá sai ér tek el
el ső he lye zést: Csor ba Ist ván
(Bu da pest), Dob óné Kiss Il di -
kó (Soly már), Jobb Do mo kos
(Krasz na mi hály fal va, Er dély),
Ko czor Ta más (Bu da pest).

Az ülé sen be mu tat koz tak a
ke rü le ti teo ló gus-ösz tön díj idei
pá lyá zói: Széll Éva, Csiz ma dia
Nó ra és Hu lej Kla u dia. Ez után
Ká posz ta La jos nyu gal ma zott
es pe res, Gusztáv Adolf se gély -
szolgálati elő adó je len té sét hall -
gat ta meg a gré mi um. Igen ala -
pos és a rész le tek re is ki ter je dő
be szá mo lót adott Ara di György
misszi ói, va la mint La czi Ro -
land if jú sá gi lel kész (ké pün kön).

Sza bó né Mát rai Ma ri an na
püs pök he lyet tes szólt az egy sé -
ges szem pon tok sze rin ti lel ké -
szi je len té sek be ké ré sé nek üte -
me zé sé ről, mely re elő ször elő -
re lát ha tó lag a kö vet ke ző év -
ben ke rül het sor.

g S. A.

Kerületi közgyűlés délen…
b Kü lön bö ző szol gá la ti ágak

be mu tat ko zá sa volt az el -
ső na pi ren di pont az Észa -
ki Egy ház ke rü let ta va szi
köz gyű lé sén. A Mis kolc
vá ro sá ban ta rtott, áp ri lis
23-i ta nács ko zá son Sán -
dor Fri gyes es pe res kez dő -
áhí ta ta után Fel leg vá ri
Zol tán igaz ga tó a 2001-
ben új ra in dult Evan gé li -
kus Kos suth La jos Gim ná -
zi um és Pe da gó gi ai Szak -
kö zép is ko lá ról, Bu day
Bar na bás egye te mi lel -
kész pe dig a mis kol ci evan -
gélikus egye te mi gyü le -
ke zetben fo lyó mun ká ról
szólt rö vi den. 

A ke rü let püs pö ke, Fa bi ny
Ta más je len té sé ben a négy -
száz öt ven év vel ez előtt meg -
halt Phi lipp Me lancht hon
mun kás sá gá ról szól va hang -
sú lyoz ta az egy ház leg fon to -
sabb is mér ve it – hogy ben ne
az igét tisz tán hir de tik, és a
szent sé ge ket he lye sen szol -
gál tat ják ki –, szólt to váb bá
a kép zés, a kul tú ra és a köz -
élet fon tos sá gá ról. A püs -
pök ez után az elő ször össze -
ál lí tott Egy ház ke rü le ti kró ni -
ka se gít sé gé vel, ké pes for má -
ban fog lal ta össze a ke rü let
gyü le ke ze te i ben, dia kó ni ai
és ok ta tá si in té ze te i ben vég -
zett sok szí nű szol gá la tot. A
ter vek sze rint – a pon to sí tá -
sok és ki egé szí té sek után – a
ke rü let ben mű kö dő összes
gyü le ke zet és in téz mény

meg kap ja az öt ven ol da las,
szí nes ki ad ványt. 

Ben czúr Lász ló ke rü le ti fel -
ügye lő rész le te sen be szá molt
az el múlt idő szak épít ke zé se -
i ről és vál to zá sa i ról. Ör ven de -
tes nek tart ja – mondta –,
hogy a vi dék fej lesz té si pá lyá -
za ton tíz gyü le ke zet ből hét
volt ered mé nyes a ke rü let -
ben, és eb ből há rom azon nal
el is kezd he ti a mun ká la to kat.
Hang sú lyoz ta, hogy az épít ke -
zé sek nél na gyon fon tos a
meg fe le lő szak em be rek (mű -
sza ki, pénz ügyi és köz be szer -
zé si szak ér tők) ki je lö lé se. Je -
len té se vé gén a fel ügye lő meg -
em lí tet te mind azon lel ké szek -
nek és fel ügye lők nek a ne vét,
akik az el múlt év ben tá voz tak
el kö zü lünk, il let ve meg ne vez -
te azon test vé re ket, akik je len -
leg va la mi lyen be teg ség ben
szen ved nek – ké ré sé re egy -
per ces csen des imád ság ban
gon dol tak rá juk a je len lé vők. 

A köz gyű lés meg hall gat ta a
ke rü le ti fe le lő sök – a misszi -
ói, pá lyá za ti, jo gi fe le lős, va la -
mint a Gusz táv Adolf Se gély -
szolgálat fe le lő se – szo ká sos
be szá mo ló it, majd Ben ce Im -
re es pe res ka pott szót, hogy a
Bu dai Egy ház me gye ál tal ké -
szí tett mun ka prog ram ról ad -
jon rö vid tá jé koz ta tást.

A hoz zá szó lá sok so rán több
té ma is meg moz gat ta a köz -
gyű lé sen részt ve vő ket: a ci -
gány misszió fon tos sá ga, a gyü -
le ke ze tek egy mást se gí tő, kö -
zös te her vi se lé se.

A lel ké szek re há ru ló fel ada -
tok kap csán szó esett ar ról,

hogy el to ló dott a lá to ga tás és az
ad mi niszt rá ció ará nya. Nem
len ne sza bad en ged ni, hogy
oly annyi ra le le gyen ter hel ve
egy lel kész, hogy ne ma rad jon
ide je és ener gi á ja a te rü le tén élő
evan gé li kus csa lá dok rend sze -
res lá to ga tá sá ra. A hoz zá szó lá -
sok ból ki de rült, hogy van nak
he lyek, ahol la i ku sok be vo ná -
sá val ha té ko nyan tud együtt -
mű köd ni lel kész és gyü le ke zet.

A 2009. évi költ ség ve tés
jó vá ha gyá sa után az ide it vi -
tat ta meg a köz gyű lés. Az el -
múlt év hez ké pest húsz szá za -
lék kal csök ken tett ke rü le ti kü -
lön ke re tet si ke rült ará nyo san
meg osz ta ni a kü lön bö ző te rü -
le tek kö zött. A leg na gyobb
összeg to vább ra is a gyü le ke -
ze ti be ru há zá sok rovatban
sze re pel, de na gyobb hang -
súlyt kap tak a költ ség ve tés ben
a hu mán erő for rást érin tő és
a misszi ói ki adá sok. Az er re a
cél ra el kü lö ní tett ke ret ből
idén is mét le he tő ség lesz üdü -
lé si tá mo ga tás igény be vé te lé -
re, bár en nek mód ja még
nincs meg ha tá roz va. 

A köz gyű lés vé gén Fa bi ny
Ta más püs pök két ak tu á lis
fel adat ra hív ta fel a je len lé vők
– kü lö nös kép pen a lel ké szek
és es pe re sek – fi gyel mét: min -
den ki szer vez ze sa ját gyü le ke -
ze té ben a má jus 15-i ke rü le ti
misszi ói na pon va ló rész vé telt,
il let ve hang sú lyoz ta az egy szá -
za lé kos adó fel aján lá sok fon -
tos sá gát, az er re va ló fi gye -
lem fel hí vást a pla ká tok se -
gít sé gé vel.

g Hor váth-He gyi Áron
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b A Né met or szá gi Pro tes táns Egy -
ház (EKD) áp ri lis 19-én a wit ten -
ber gi vár temp lom ban ren de zett
ün nep sé gen em lé ke zett meg a
négy száz öt ven éve el hunyt re for -
má tor ról, Phi lipp Me lancht hon -
ról (1497–1560). A te le ví zi ós tár -
sa sá gok ál tal köz ve tí tett al kal -
mon a test vér egy há zak kép vi se -
lői mel lett ma gas ran gú ál la mi és
po li ti kai ve ze tők is részt vet -
tek, kö zöt tük Ang e la Mer kel
szö vet sé gi kan cel lár és Wolf -
gang Böh mer, Szász-An halt tar -
to mány mi nisz ter el nö ke. Az
EKD ta ná csá nak je len le gi el nö -
ke, Ni ko laus Sch ne i der be szé dé -
ben Me lancht hon „ak tu á lis je -
len tő sé gét” emel te ki, kü lö nös
te kin tet tel az egy há zak együtt -
mű kö dé sé nek szük sé ges sé gé re. 

Ang e la Mer kel ér ke zé se nem volt
zök ke nő men tes, hi szen a vul kán ki -
tö rés mi att ki ala kult szmog az ő hi -
va ta los kö te le zett sé ge i nek tel je sí té -
sét is ne he zí tet te az el múlt idő szak -
ban. Mer kel asszony azon ban mél ta -
tó be szé dé ben hang sú lyoz ta, hogy
egy ilyen ese mény ről, ami kor a né -
me tek nagy ta ní tó mes te rét ün nep lik,
ma ga a kan cel lár sem mi kép pen nem
hi á nyoz hat.

„Kép zést min den ki szá má ra”: így
fog lal hat nánk össze Me lancht hon
üze ne tét a ma em be re szá má ra –
mond ta Mer kel, és a tör té ne lem
egyik leg na gyobb kép zé si re for me ré -
nek ne vez te a teo ló gus re for má tort.
A Bret ten ből szár ma zó pro fesszor
Mer kel sze rint még a ke gyes sé get is
a kép zés nek ren del te alá, de ez ala -
po san meg kér dő je lez he tő, hi szen
Me lancht hon tól szá mos imád ság
ma radt fenn, így tud juk, hogy meg -
le he tő sen spi ri tu á lis em ber volt. A
kép zés is min dig a hit szol gá la tá ban
állt ná la, hi szen vé le mé nye sze rint
csak kép zett em ber le het iga zán val -
lá sos. A kan cel lár asszony sze rint a
Me lancht hon ál tal is hang sú lyo zott

kép zés fon tos a gaz da ság és a de mok -
rá cia szá má ra is.

Be szé de után az EKD ta ná csá nak
el nö ke, Ni ko laus Sch ne i der szólt a
zse ni á lis wit ten ber gi pá ros ról: a har -
cos Lu ther ről és a dip lo ma ta Me -
lancht hon ról, mél tat va ez utób bi
öku me ni kus szen ve dé lyét: „A híd épí -
tők pro tes táns kon tex tus ban nem
min dig ré sze sül nek kel lő meg be csü -
lés ben” – hív ta fel a fi gyel met Sch nei -
der, és meg ál la pí tot ta: a po li ti ka fe -
le lős sé ge, hogy nem meg fe le lő rend -
sze rek épül tek ki az ok ta tás te rü le tén.
Vé le mé nye sze rint fej lesz te ni kel le -
ne a kis gyer me ke ket ne ve lő-ok ta tó
in téz mé nye ket, erő fe szí té se ket kel le -
ne ten ni a fe le ke ze ti val lás ok ta tás ér -
de ké ben, va la mint át kel le ne hi dal -
ni az elit kép zés és az ál ta lá nos kép -
zés kö zöt ti sza ka dé kot.

A szász-an hal ti mi nisz ter el nök,
Wolf gang Böh mer (CDU) is meg em -
lé ke zett a re for má tor ról és az em be -
rek kép zé se irán ti szen ve dé lyes el kö -
te le zett sé gé ről. Vissza a for rá sok hoz
– hang sú lyoz ta Me lancht hon és per -
sze Böh mer is. Mint mond ta, a Lu -
ther-vá ro sok kü lön le ges he lyet fog lal -
nak el az UNES CO vi lág örök sé gi
lis tá ján, és több pénzt fog nak kap ni
a tu riz mus fej lesz té sé re. A mi nisz ter -
el nök azon ban szé gyen le tes nek ne -
vez te, hogy így a hit szin te hát tér be
szo rul. Wit ten berg ben a la kos ság ti -
zen öt szá za lé ka tag ja va la mely egy -
ház nak, ezen vál toz tat ni kell.

Ro bert Zol litsch ró mai ka to li kus
ér se ket a re gens bur gi püs pök, Ger -
hard Lud wig Mül ler he lyet te sí tet te az
ün nep sé gen. Üd vöz lő sza va i ban
hang sú lyoz ta, hogy Me lancht hon
mennyi re nem akar ta az egy ház sza -
ka dást, és hogy – Mül ler sze rint – a
re for má tor a ke reszt ség és az úr va -
cso ra mel lett a gyó nást és a pap szen -
te lést is a szent sé gek kö zé so rol ta. A
ka to li kus püs pök vé gül meg ra gad ta
az al kal mat, hogy min den kit hí vo gas -
son a má jus ban ren de zen dő mün che -
ni öku me ni kus egy há zi na pok ra.

d For rás: evan gelisch.de,
evan ge li kus.hu

Me lancht hon ra
em lé kez tek Né methonban

b Gyö nyö rű ta va szi, na pos idő -
ben, vi rág il lat ban ad hat tak há -
lát a nyír egy há zi ak áp ri lis 24-
én a vá ros ban ki lenc ven éve
mű kö dő Élim Evan gé li kus Sze -
re tet ott ho nért. Az épü let együt -
tes új szár nyá nak múlt év ok tó -
be ri át adá sa után ez zel a szü le -
tés na pi ün nep ség gel újabb
mér föld kő höz ér ke zett az in -
téz mény.

Az együtt lét kez de tén az Élim ben la -
kó gon do zot tak Tor zsa Ta más ott -
hon lel kész ve zény le té vel ver ses, éne -

kes mű sor ral ked ves ked tek a je len lé -
vő gyü le ke zet nek. Ez után dr. Fa bi ny
Ta más püs pök hir det te az igét a 90.
zsol tár sza vai alap ján. Nem le het
em be ri ki va gyi ság gal be lép ni –
mond ta – egy ilyen, Is ten nek és em -
ber nek szen telt haj lék ba. Tu da tá -
ban kell len nünk an nak, hogy nem a
püs pö ki ál dás te szi meg szen telt té
az ott hont, ha nem a ben ne dol go zók
oda adó, hű sé ges szol gá la ta. A püs pök
haj lék ról szóló gon do la ta it Ben czúr
Lász ló ke rü le ti fel ügye lő, épí tész
szőt te to vább. 

Bá lint Éva volt in téz mény ve ze tő
két él mé nyét idéz te föl, il luszt rál va,
hogy bi zony az ott hon la kói – szel -

le mi és tes ti fo gya ték kal élő lá nyok –
is ké pe sek ész re ven ni, ha va la me lyik
la kó tár suk se gít ség re, vi gasz ta lás ra
szo rul, s hogy mek ko ra je len tő sé ge
van az ilyen egy más fe lé for du lás nak.
Egy-egy eset len szó vagy moz du lat
oly kor lé nye ge sen gyor sabb gyó gyu -
lást hoz a szen ve dő vagy el ke se re dett
lel ké ben; meg ha tó lát ni Is ten va ló sá -
gos mun kál ko dá sát a bent la kó lá -
nyok éle té ben. 

Egy há zunk or szá gos iro dá já nak
kép vi se le té ben dr. Me kis Vik tó ria
iro da ve ze tő-he lyet tes mon dott kö -
szön tőt. Az iro da mun ka tár sa i ként
min dig szí ve sen ke re sik fel az Élimet
– árul ta el –, és öröm mel lát ják az in -
téz mény de rű jét és fo lya ma tos fej lő -
dé sét. 

Vé ge ze tül kül föl di ven dé gek kö -
szön töt ték az ün ne pel tet és az ün -
nep lő egy be gyűl te ket: dr. Ve ro ni ka
So wa, a ma gyar or szá gi gyer me ke ket
se gí tő, Lip csé ben szé ke lő egye sü let
(Kin der fre un de Fre un desk re is) el nö -
ke és az öt ven éve Szu kitch And rás
ál tal ala pí tott, a Mün chen mel let ti
Ho hen kirchen köz ség ben mű kö dő
tá mo ga tó kö zös ség kép vi se lő je. 

Az alkalom végén Bo gár Ág nes in -
téz mény ve ze tő fe jez te ki kö szö ne tét,
és in vi tál ta sze re tet ven dég ség re az
ün nep lő ket.

g Hor váth-He gyi Áron

Élim ki lenc év ti ze de
Há la adó is ten tisz te let Nyír egy há zán

A nyír egy há zi Szent Ata náz Gö rög
Ka to li kus Hit tu do má nyi Fő is ko lán
mu tat ták be A pél dá zat ere jé vel cí mű
köny vet áp ri lis 23-án es te. Az Ég haj -
lat Ki adó gon do zá sá ban ké szült kö -
te tet dr. Cser mely Ti bor nyu gal ma zott
fő is ko lai ta nár mél tat ta, majd a ki ad -
vány szer zői – Ko csis Pé ter Fü löp gö -
rög ka to li kus, dr. Fa bi ny Ta más evan -
 gé li kus és dr. Szé kely Já nos ró mai ka -
to li kus püs pök – egy-egy kér dés re
vá la szol tak. (Az utób bi – nem lé vén
je len a be mu ta tón – írás ban küld te
el vá la szát.)

Az egy órás be szél ge tést a nyír egy -
há zi evan gé li kus kó rus éne kes szol -
gá la ta, il let ve a de di ká lás ke re tez te.
Az el ső, már ci us 28-i bu da vá ri be mu -
ta tó hoz ha son ló an Nyír egy há zán is
több tu cat nyi an áll tak sor ba, hogy
sze mé lye sen kér jék a püs pö kök kéz -
je gyét a hely szí nen meg vá sá rolt kö -
te tek be.
g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le

Püs pö kök de di kál tak
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Ja nu ár tól nem szól hat a Ka to li kus
Rá dió. Ak kor tól ugyan is már nem
su gá roz kö zép hul lá mon, a bu da pes -
ti 92,9-es egyet len sza bad FM-sá vot
pe dig a fő vá ro si frek ven ci á val már
ren del ke ző Klub rá di ó nak ítél te az
ORTT. An nak az adó nak, amely nek
ál lan dó mű sor ké szí tő je az SZDSZ
volt el nö ke, Kun c ze Gá bor, de elő -
for dult mű sor ve ze tő ként Gyur -
csány Fe renc is.

A leg na gyobb ha zai lel ki kö zös -
ség nek, a ma gyar or szá gi ka to li ku -
sok tár sa dal má nak te hát le kell
mon da nia a hat éve meg szo kott
ma gas szín vo na lú köz mű sor-szol -
gál ta tás ról.

Tör té nik ez ak kor, ami kor az or szá -
got gaz da sá gi és er köl csi rom lás ba ta -

szí tó MSZP–SZDSZ-ko a lí ció po li ti -
ká já ra ne met mon dott a ma gyar vá -
lasz tók dön tő több sé ge, és a Fidesz–
KDNP párt szö vet ség ke zé be ad ta a
nem zet ügye i nek in té zé sét.

Az Or szá gos Rá dió- és Te le ví zió -
tes tü let dön té se mö gött nagy va ló -
szí nű ség gel a már nem is lé te ző
SZDSZ és a vá lasz tá so kon le vál tott
MSZP áll. Lad vánsz ky György, Gyu -
ri cza Pé ter és Timár Já nos ak kor ha -
tá ro zott 8:12 arány ban, ami kor a
KDNP de le gált ja – aka dá lyoz ta tá -
sa mi att – nem ve he tett részt a tes -
tü let mun ká já ban.

A Ci vil Össze fo gás Fó rum, a Szá -
zak Ta ná csa és a Ke resz tény Ér tel mi -
sé gi ek Szö vet sé ge til ta ko zik az egy -
ér tel mű en kö zös ség el le nes po li ti kai

dön tés el len, és an nak azon na li
vissza vo ná sát kö ve te li az ORTT-től.

A CÖF, a Szá zak Ta ná csa és a
KÉSZ min den – a ci vil tár sa da lom
ér dek ér vé nye sí té si kö ré be tar to zó –
al kot má nyos esz köz zel fel lép a neo -
li be rá lis pár tok rá cia to váb bi, a vál -
to zást aka dá lyo zó in téz ke dé sei el -
len, és fel szó lít ja a szo ci a lis ta–sza -
bad  de mok ra ta po li ti ku so kat: vég -
ér vé nye sen ve gyék tu do má sul, hogy
a ma gyar nép le vál tot ta őket.

Bu da pest, 2010. áp ri lis 22.
g Dr. Csiz ma dia Lász ló

CÖF-ala pí tó, szó vi vő
Dr. Szíj ár tó Ist ván

Szá zak Ta ná csa, fő tit kár
Dr. Osz tie Zol tán

KÉSZ-el nök

Tiltakozás a Ka to li ku s Rádió
neoliberális elhallgattatása ellen

A gyer me kek tes ti fe nyí té sé vel és
anya gi vissza élés sel vá dolt Wal ter Mi -
xa augs bur gi püs pök le mon dá sá nak
fel aján lá sa kap csán a ka to li kus egy -
ház sú lyos vál sá gá ról írt múlt pén te -
ki ve zér cik ké ben a Die Welt cí mű
kon zer va tív na pi lap. A li be rá lis Der
Ta gesspie gel ugyan ak kor úgy ér té kel -
te, hogy a ka to li kus mel lett az evan -
gé li kus egy há zat is vál ság sújt ja, a lap
meg fo gal ma zá sa sze rint Né met or -
szág ban a ke resz tény ség er köl csi leg
de fen zí vá ba ke rült.

Käß mann tól Mi xá ig cí mű szer -
kesz tő sé gi cik ké ben a Der Tag esspie -
gel em lé kez te tett ar ra, hogy a kö zel -
múlt ban it tas ve ze tés mi att le mon -
da ni kény sze rült Mar got Käß mann
han no ve ri püs pök, a né met evan gé -
li kus egy ház ve ze tő je. Mind a Käß -
mann-, mind a Mi xa-ügy sú lyos
meg ráz kód ta tást oko zott egy há za ik -
ban – ír ta a lap.

Az új ság sze rint a két püs pök sor -
sa egy for mán bi zo nyí tot ta: az ilyen
„ex po nált” hi va ta lok ban az el kö ve tett
hi bák nem ma rad hat nak kö vet kez -
mé nyek nél kül. „Meg bá nás és ve zek -
lés a pél da mu ta tás he lyett” – mu ta -
tott rá a Der Tag esspie gel, amely
sze rint mind ez meg erő sí ti, hogy a ke -

resz tény ség Né met or szág ban de fen -
zí vá ba ke rült.

Egy elő re még túl ko rai fel be csül -
ni, hogy mi lyen mély is ez a vál ság
– ír ta a lap. Em lé kez te tett ugyan ak -
kor ar ra, hogy egy re több hí vő for -
dít há tat az egy ház nak, a ka to li kus -
nak több, az evan gé li kus nak ke ve -
sebb. Egy ide jű leg meg hi ú sult az a
XVI. Be ne dek pá pá hoz fű zött re -
mény, hogy a ka to li kus egy ház fő ké -
pes meg fé kez ni Eu ró pa vi lá gi a so dá -
sá nak fo lya ma tát – vé le ke dett az új -
ság, is mer tet ve azt a kö zel múlt ban
vég zett fel mé rést, amely sze rint a
né me tek mind össze egy ne gye de
val lot ta azt, hogy szá má ra fon tos a
val lás.

A mér ték te len al ko hol fo gyasz tást
vagy a gyer me kek ve ré sét az egy ház
ve ze tő sze mé lyi sé ge i nek ese té ben
sem mi nem ma gya ráz hat ja – hang -
sú lyoz ta a lap. A Der Tag esspie gel sze -
rint az egy há zi in téz mé nyek meg -
gyen gül tek, ve ze tő kép vi se lő ik te kin -
té lye pe dig csor bát szen ve dett. A
ke resz tény ta ní tás azon ban nem ká -
ro so dott – vél te az új ság, utal va ar -
ra, hogy a de fen zí vá ban is ez ad hat
re ményt.

d MTI

A ke resz tény egy há zak vál sá gá ról
ír nak a né met la pok
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b Mi től ke resz tény a ke resz tény
pe da gó gia? Van-e kü lönb ség
val lás ok ta tás és hit ok ta tás kö -
zött? Mi lyen hely zet ben van a
mai ma gyar hit ok ta tás és er -
köl csi ne ve lés? Mi az az em ber -
is me ret? Ho gyan le het ne in teg -
rál ni az is ko lák pe da gó gi ai prog -
ram já ba? Ki zár ja-e egy mást az
em ber is me ret és a hit tan, vagy
ép pen for dít va: köl csö nö sen ja -
vá ra le het nek egy más nak? Az
Em ber tan, er kölcs tan, val lás -
tan, hit tan a nagy vi lág ban és ha -
zánk ban cím mel a Ma gyar Pax
Ro ma na kö zös ség ál tal áp ri lis 8.
és 10. kö zött Veszp rém ben tar -
tott kon fe ren ci án fo gal ma zód -
tak meg ezek a kér dé sek. 

A kon fe ren cia szer ve ző je és há zi gaz -
dá ja Ka ma rás Ist ván val lás szo cio ló -
gus volt, aki nek mun ká ja ré vén ala -
kult meg pár év vel ez előtt a veszp ré -
mi Pan non Egye tem Ant ro po ló gia és
Eti ka Tan szé ke.

A be ve ze tő elő adást Pál he gyi Fe renc
pszi cho ló gus tar tot ta, aki a ke resz tény
pe da gó gia lé nye gét a Krisz tus-köz -
pon tú ság ban ra gad ta meg. Hang sú -
lyoz ta, hogy min den pe da gó gia ki in -
du ló pont ja az, ho gyan te kint az em -
ber re, mi lyen em ber ké pe van. Et től
függ ugyan is a ne ve lői te vé keny ség. A
ke resz tény pe da gó gia az em bert Is ten
el tor zult ké pé nek lát ja, aki nek nem -
csak azo kat a kér dé se ket kell meg vá -
la szol nia, hogy hon nan jött, és ho gyan
jött lét re, ha nem azt is, hogy mi vég -
re te rem te tett. Ne ve lői te vé keny sé ge
ezért az ér ték köz ve tí tés ben ha tá roz -

ha tó meg. A ke resz tény pe da gó gus
pász tor, aki őr zi, táp lál ja és ve ze ti a rá -
bí zot ta kat. Őr zi a ve szély től, a rossz -
tól, a ha mis tól, a ne ga tí vu mok tól,
táp lál ja Is ten igé jé vel, Jé zus Krisz tus
evan gé li u má val, az ér ték kel, és be ve -
ze ti őket a ke resz tény élet for má ba, a
Krisz tus-kö ve tés élet for má já ba. Utalt
Jé zus és Pé ter fel tá ma dás utá ni be szél -
ge té sé re (Jn 21), és rá mu ta tott: Jé zus
nem azt kér de zi Pé ter től, hogy sze re -
ti-e a bá rá nyo kat, ha nem azt, hogy
sze re ti-e őt. S ha igen, ak kor ez a szol -
gá la ta: le gel tet ni az ő ju ha it.

Ez a mon da ni va ló össze csen gett
Thor day At ti la fő is ko lai ta nár elő adá -
sá val. A sze ge di Gál Fe renc Hit tu do -
má nyi Fő is ko la rek tor he lyet te se a
val lás ok ta tás és a hit tan, a ka te ké zis
kö zöt ti kü lönb ség ről be szélt. Úgy
fo gal ma zott, hogy a val lás ok ta tás
is me re te ket ad az egy há zak ról, a
val lá sok ról, a Bib li á ról és tör té ne te -
i ről, de a ka te ké zis élet for mát mun -
kál a gyer me kek ben, be ve ze ti őket a
ke resz tény élet be. A val lás ok ta tás
min den gyer mek szá má ra nél kü löz -
he tet len és fon tos, min den gyer -
mek nek részt kel le ne ven nie ben ne.
A ka te ké zis pe dig a val lás ok ta tás
nyúj tot ta is me re te ket fel hasz nál va
gyü le ke ze ti kör nye zet ben fog lal koz -

hat na a meg ke resz telt gyer me kek kel.
Nem vá lasz ta ni kel le ne te hát a ket -
tő kö zül, hogy me lyi ket ta nul ja a di -
ák, ha nem a val lás ok ta tás ra épül het -
ne a ka te ké zis.

Az elő adá so kat kö ve tő ke rek asz -
tal-be szél ge té sek eze ket a té má kat
jár ták kö rül. Több ször el hang zott,
hogy az is me re tek át adá sa, bár szük -
sé ges, de nem elég sé ges ah hoz, hogy
egy gyer mek hi tét gya kor ló ke resz -
ténnyé nö ve ked jen. El hang zott az is,
hogy vá la szo kat aka runk ad ni a gyer -
me kek nek, mi köz ben ők nem is kér -
dez tek min ket. Meg fo gal ma zó dott,
hogy mennyi re ered mény te len volt a
hit ok ta tás ban vég zett mun kánk;
hogy ma sok kal ne he zebb gyer me -
kek kel fog lal koz ni, őket ta nít vánnyá
ten ni. Meg fo gal ma zó dott, hogy sok
kül ső kö rül mény is ár tott a hit ok ta -
tás ügyé nek. Tu dunk-e új pers pek tí -
vát nyit ni, új le he tő sé get fel mu tat ni?

A Ka ma rás Ist ván és mun ka tár sai
ál tal be mu ta tott em ber is me ret és eti -
ka tárgy le het ne ez az új pers pek tí va,
ez az új le he tő ség. Több mint har -
minc éves múlt ra te kint vissza az a
mun ka, amely má ra eb ben a tan -
tárgy ban kris tá lyo so dott ki. Tan köny -
vek ké szül tek hoz zá, egye te men meg -
sze rez he tő a ta ní tás hoz szük sé ges
szak ké pe sí tés, az or szág né hány ál ta -
lá nos és kö zép is ko lá já ban ta nít ják.

A tan tárgy ke re té ben a ta nu lók az
em ber rel fog lal koz nak. Nem is me re -
te ket sa já tí ta nak el, ha nem meg fo gal -
maz zák sa ját vé le mé nyü ket kü lön bö -
ző em be ri ma ga tar tá sok ról, el gon dol -
kod nak az egyes kö zös sé gek ről, át él -
nek em be ri hely ze te ket, ér zé se ket,
így job ban meg is me rik ön ma gu kat,
lel ki, tes ti és szel le mi szük ség le te i ket,
kap cso la ta ik moz ga tó ru gó it, meg ta -
nul nak kom mu ni kál ni. Ké pes sé gek
fej lőd nek ki ben nük, ala kul er köl csi ér -
ték íté le tük. Fel te szik azo kat a kér dé -
se ket, ame lyek re az után már a jól kép -
zett ka te ké ta ad hat ja meg a vá laszt.

A tan tár gyat ta ní tó pe da gó gu sok,
lel ké szek meg győ ző en szá mol tak be
ta pasz ta la ta ik ról. De ak kor mi ért
nem ta nít ják min den is ko lá ban ezt a
tan tár gyat? Oly sok min dent meg ta -
nul nak és meg is mer nek a gyer me kek
is ko lai éve ik alatt – ép pen ön ma guk,
az em ber is me re te vol na el ha nya gol -
ha tó? Er köl csi zül lött ség be süllyedt
né pünk nek óri á si szük sé ge vol na rá!
Még egy há zi is ko lák ban is vol na ér -
tel me a hit tan mel lett em ber is me re -
tet ta ní ta ni! El mé lyül tebb, a lé nye get
job ban meg ra ga dó lég kört te rem te -
ne a ta nu lók ban és a ta nu lók kö zött. 

* * *

A kon fe ren cia evan gé li kus kép vi se -
lő je ként, lel kész ként és pe da gó gus -
ként a két és fél na pos ta nács ko zás
alatt meg fo gal ma zó dott ben nem a
gon do lat: mennyi ne héz ség gel küzd
egy há zunk is a hit ok ta tás te rén! A lel -
ké szek hi á nyos pe da gó gi ai is me re te -
i től kezd ve a le he tet len kö rül mé -
nyek kö zött va ló hit ok ta tá son át a „ki -
kon fir má ló” fi a ta lok ra is te kint ve
egé szen ad dig, hogy alig ma rad meg
va la ki is ko lái vé gez té vel a gyü le ke zet
kö zös sé gé ben, fő leg nem a gyü le ke -
zet ak tív tag ja ként. Nem kel le ne ten -
nünk va la mit? Nem kel le ne ke res -
nünk a meg úju lás le he tő sé ge it? Nem
kel le ne to vább kép zé se ket tar ta ni lel -
kész-hit ok ta tók nak egy ház ke rü le -
ten ként? Nem vol na szük sé ge egy há -
zunk nak kép zett em ber is me ret-ta ná -
rok ra, akár lel kész-ta ná rok ra? Nem
kel le ne ne künk is át gon dol ni az em -
ber is me ret nyúj tot ta le he tő sé ge ket? 

Szá mom ra nem két sé ges: Urunk
bi zonnyal ál dá sát ad ná rá!

g Isó Do rottya

Ró lad van szó!
Kon fe ren cia az em ber ről, a hit ről, az er kölcs ről

b Ün nep re gyűl tek össze a pestúj -
he lyi–új pa lo tai evan gé li ku sok
áp ri lis 25-én. Gáncs Pé ter, a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ke ezen a
na pon szen tel te fel a gyü le ke zet
újon nan fel épült pa ró ki á ját és
kö zös sé gi he lyi sé gét. Ju bi la te
va sár nap ján öröm mel adott há -
lát a kö zös ség ap ra ja-nagy ja
azért, hogy a ré gi, rossz ál la gú,
egy szo bás lel kész lak he lyén ma
már kor sze rű, tá gas, új gyü le ke -
ze ti épü let áll.

A temp lom ban kez dő dött is ten tisz -
te let li tur gi ai szol gá la tát Sza bó B.
And rás he lyi lel kész a gyü le ke zet
ko ráb bi lel ki pász to rá val, Ken deh K.
Pé ter rel kö zö sen vé gez te.

Gáncs Pé ter püs pök Ézsa i ás köny -
ve 65,17–19.24 alap ján hir det te Is ten
igé jét. El mond ta: a múlt ba vagy ép -
pen a jö vő be ré ve dő em bert Ézsa i ás
sza vai az itt és most öröm for rá sá ra fi -
gyel mez te tik. A pró fé ta ar ról az Is -
ten ről vall, aki még ki sem mon dott
gon do la ta in kat, vá gya in kat, két sé ge -
in ket, kér dé se in ket is ér zé ke li; így vá -
la szolt sok-sok imád sá gá ra en nek a
kis gyü le ke zet nek is.

Nem elő ször ün ne pel het nek a
pestúj he lyi ek: örül het tek már szé pü -
lő temp lo muk nak, majd or go ná juk -
nak, ma pe dig az új pa ró ki á nak. „De

ak kor fo gunk tud ni iga zán örül ni, ha
vissza sze rez zük az el ve szí tett va sár -
na pot” – fo gal ma zott az ige hir de tő.
„An nak iga zi töl té se-tar tal ma pe -
dig ott van, ahol most va gyunk az
egy há zi esz ten dő ben: hús vét és pün -
kösd öle lé sé ben. A föl tá ma dott Jé zus
Krisz tus fé nyé ben és a Lé lek tü zé nek
ra gyo gá sá ban. Örül jünk hát, mert
van mi ért, van mi nek, van ki nek!”

Az is ten tisz te le ti hir de tés so rán –
me lyet a gyü le ke ze ti ének kar ze nei
szol gá la ta ke re te zett – Sza bó B.
And rás név sze rint is kö szön töt te a
meg je lent ven dé ge ket, és meg kö -
szön te mind azok se gít sé gét, akik nek
ál do za tos mun ká ja nél kül nem ké -
szül he tett vol na el az épü let.

A Dé li Egy ház ke rü let ne vé ben
Ra dos né Len gyel An na ke rü le ti fel -
ügye lő, a fő vá ros XV. ke rü le té nek ön -
kor mány za ta ne vé ben pe dig Haj du
Lász ló pol gár mes ter mon dott kö -
szön tőt. Ezek után ve tí tett ké pes
be szá mo lót te kint het tek meg az egy -
be gyűl tek az épít ke zés fo lya ma tá ról.

Az is ten tisz te let a va do nat új –
töb bek kö zött nap kol lek to rok kal is

fel sze relt – pa ró kia be já ra ta előtt
foly ta tó dott, ahol a fel szen te lést és a
kulcs át adást kö ve tő en a je len lé vők kí -
vül-be lül meg cso dál hat ták az épü le -
tet. Az ün ne pi együtt lét te rí tett asz -
ta lok mel lett, im már kö tet len for má -
ban, aga pé val zá rult.

g Smidéliusz András

A vissza szer zett va sár nap örö me
Pa ró kiaszen te lés Pestúj he lyen
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Áp ri lis 26-án te hát Ma gyar or szág
má so dik leg na gyobb fe dett pá lyás at -
lé ti kai csar no kát avat ták fel Bony há -
don. A ven dé ge ket há la adó is ten tisz -
te let kö szön töt te. Ézs 40,28–31 alap -
ján tar tott ige hir de té sé ben Gáncs Pé -
ter püs pök utalt ar ra is, hogy a fel tá -
ma dás hí rét fut va vit ték az
evan gé lis ták, vagy is a fi zi -
kai erőn lét re szük ség volt
(és van) a jó hír köz ve tí té -
sé hez… Kép le te sen úgy fo -
gal ma zott, hogy Óno di
Sza bolcs gim ná zi um igaz -
ga tó is pró fé ta ként fu tott,
de nem egye dül, és – mi -
ként az or szág – Ju bi la te va -
sár nap ja után egy nap pal
csa pa tá val együtt a cél -
egye nes be ér ke zett. 

A Ma gyar Olim pi ai Bi -
zott ság ban (MOB) is tag -
sá got vi se lő Óno di Sza bolcs is ko la -
igaz ga tó el mond ta: annyi ra utó pisz -
ti kus nak tűnt az öt let, hogy pár hó -
nap alatt lét re hoz za nak egy ek ko ra
sport csar no kot, hogy iga zá ból sen -
ki nek sem ju tott eszé be el le nez ni.
„Egyet len rossz in du la tú aka dá lyo -
zó val, fon tos ko dó bü rok ra tá val, de
még saj nál ko zó váll ve re ge tő vel sem
ta lál koz tunk, aki ke reszt be fe küdt
vol na. Ta lán azért, mert több sé gük
biz tos volt ben ne, hogy a gon do lat
nem élet sze rű, el ve tél az majd ma gá -
tól. El len ben an nál több ön kén tes se -
gí tő vel, elő re vi vő mun kás kéz zel és
hig gadt, a meg ol dás fe lé ve ze tő öt let -
tel elő re ho za ko dó szö vet sé gest ta lál -
tunk, akik szár nyat ad tak va la -
mennyi ünk nek, akik kez det től hit -
tünk a meg va ló sí tás ban” – mond ta.
És míg az igaz ga tó egyik sze me sír,
hogy a ci pő gyár tás meg szűn té vel
csa lá dok anya gi biz ton sá ga in gott
meg, ad dig a má sik sze me ne vet, hi -
szen meg ment het ték a csar no kot az
enyé szet től, a jö vő nem ze dé ke szá -

má ra. Mint fo gal ma zott: „A csar nok
el ké szül te a bi zo nyí ték ar ra, hogy
nagy hit ben nem ma ra dunk ma -
gunk ra, hi szen Is ten ve zet te a szán -
dé ka in kat.” 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Or szá gos Iro dá já nak mun ka -
tár sai mel lett a ma gyar sport élet je -
les kép vi se lői is je len vol tak az ava -

tá si ün nep sé gen, ame lyen Po tá pi
Ár pád Já nos, Bony hád vá ros is mét
or szág gyű lé si kép vi se lő vé vá lasz tott
pol gár mes te re a meg fon tolt, fo lya ma -
to san elő re vi vő lé pé sek ről be szélt,
me lyek hez a si ker kul csa – meg -
győ ző dé se sze rint – a ke resz tény
hit meg őr zé se volt. 

Prof. Ist ván fi Csa ba, a Ma gyar
Test ne ve lő Ta ná rok Or szá gos Egye -
sü le té nek el nö ke kö szön tő jé ben el -
mond ta, hogy a ma gyar ok ta tá si
rend szer ben még leg alább hat száz
tor na te rem hi ány zik, és nem is min -
den hol tart ják fon tos nak en nek meg -
te rem té sét. Szla té nyi György, a Ma -
gyar Di ák sport ta nács tit ká ra utalt ar -
ra, hogy a bony há di gim ná zi um di -
ák jai több sport ág ban is ki emel ke dő -
en tel je sí te nek, dr. Sza bó Ta más, a
MOB al el nö ke pe dig a sport és a szel -
lem egy sé gé re hív ta fel a fi gyel met.
Gyu lai Mik lós, a Ma gyar At lé ti kai
Szö vet ség el nö ke úgy fo gal ma zott,
hogy már a lét re jöt te is egy faj ta vi lág -
re kord en nek az at lé ti kai csar nok nak,

amely az egye te mes ma gyar spor tot
is szol gál ni fog ja. 

Mol nár Zol tán, a MOB fő tit ká ra
el mond ta, hogy ami kor meg ér ke -
zett a bony há di gim ná zi um ba, úgy
érez te, egy má sik boly gó ra lé pett. A
ma gyar olim pi ai moz ga lom ne vé ben
is kö szö ne tét fe jez te ki ezért a cso dá -
ért, és fel hív ta a fi a ta lok fi gyel mét ar -

ra, hogy hasz nál ják ki a
csar nok ad ta le he tő sé ge -
ket, majd a Ma gyar Olim -
pi ai Bi zott ság ne vé ben –
Schu lek Ágos ton nal, a
Ma gyar At lé ti kai Szö vet -
ség el nö ké vel – Ha jós Alf -
réd olim pi ai ér mé nek má -
so la tát ad ta át el is me rés -
ként Gáncs Pé ter püs -
pök nek, Po tá pi Ár pád Já -
nos pol gár mes ter nek és
Óno di Sza bolcs nak. A
csar nok ki ala kí tá sá ért leg -
töb bet fá ra do zók nak

Kräh ling Dá ni el nyu gal ma zott evan -
gé li kus es pe res, a gim ná zi um igaz ga -
tó ta ná csá nak el nö ke mon dott kö szö -
ne tet és adott át ok le ve let. 

A di á kok ének kel, tánc cal szí ne -
sí tet ték a dél utá ni prog ra mot, vé gül
ké ső es té be nyú ló sport ver se nyek kel
vet ték bir tok ba – ren del te té sé nek
meg fe le lő en – Ma gyar or szág leg na -
gyobb evan gé li kus sport lé te sít mé -
nyét, amely ben a jö vő ben há rom
szak edző irá nyít ja majd a ma gas
szín vo na lú szak mai mun kát, és or -
vo si stáb kö ve ti nyo mon a fi a ta lok
ak ti vi tá sát. Már ar ra is ké szült terv,
hogy a száz nyolc van ta ní tá si na pon
túl mi ként le het ki hasz nált tá ten ni az
épü le tet. Mind eh hez hát te ret nyújt
a gim ná zi um há rom száz fé rő he lyes
mo dern kol lé gi u ma. Má jus 15-én
pe dig – vár ha tó an kö zel ezer részt -
ve vő vel – eb ben a csar nok ban ren -
de zik meg a Dé li Egy ház ke rü let
misszi ós nap ját „Biz tos, vé dett ki kö -
tő” cím mel. 

g Má té Ré ka

Evan gé li kus „csúcs csar nok”
f Folytatás az 1. oldalról

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

Kamarás István

F
O

TÓ
: 

Z
S

ÍR
O

S
 A

N
D

R
Á

S



6 e 2010. május 2. Evangélikus Életkultúrkörök

b Ta vasz il la tú dél előtt. Si e tek a
té ren át, oda pil lan tok az 1956-os
for ra dal má rok em lék mű vé re:
szin te ful dok lik a ha tal mas üveg -
pa lo ták kö zött. A köny ves bolt -
ban ta lál ko zunk, mert ott hon
ép pen szo ba fes tés van. A ben ti
csönd ben a gyö nyö rű al bu mo kat
la poz za. Mo hi Sán dor a leg sze -
ré nyebb fil mes em ber. Mond hat -
ni, a mun ká já ba te met ke zik.
Esz ten dő el te lik, mi re vé let le nül
lát ni le het. Pe dig je len van a
hét köz na pok ban is. Iga zi éle te
még iscsak a kép ké szí tés, a ren -
de zés – im már har minc két éve.
2002-ben mun kás sá gá ért Ba -
lázs Bé la-díj jal tün tet ték ki. Az
el múlt év ti ze dek ről, örö mek -
ről, bá na tok ról és jö vő vel kap -
cso la tos ter ve i ről kér de zem.

– Há lát adok a sors nak, hogy azt
csi nál ha tom, ami ről kö zép is ko lás
ko rom óta ál mod tam: ope ra tőr le he -
tek – kez di a be szél ge tést. – A ren -
de zés ké sőbb jött el, 1998-ban, ami -
kor gyár tás ve ze tőnk, Sze der ké nyi
Mik lós biz ta tott, hogy a mold vai ar -
cha i kus né pi imád sá go kat dol goz zam
fel. Meg kell em lí te nem szak ér tőn ket,
dr. Tánczos Vil most, aki a ko lozs vá -
ri egye te men nép raj zot ta nít. Azok -
hoz az idős „adat köz lők höz” vitt el,
akik még tud ták és száj ról száj ra
ad ták to vább a 12–13. szá za di gyö -
nyö rű ima szö ve ge ket.

– Miként ala kult fil mes pá lyá ja?
– Ez volt az el ső film, amit ren de -

ző ként ké szít het tem el. Az óta több
mun kát is be fe jez tem a Du na táj Ala -
pít vány nál. Vol tunk az alcsí ki ci gá -
nyok nál, Er dély és Mold va ha tá rá ban,
ahol szin tén iden ti tás vál ság ban élő
em be rek él nek Kos te lek kör nyé kén.
Több film ben is vol tam ope ra tőr.
Mind a két fé le mun ká nak meg van a
ma ga szép sé ge.

– Ki lát ja job ban az em be re ket?
– Nagy sze ren cse, hogy Tánczos

ta nár úr ral több ször fil mez tem. Óri -
á si do log, hogy a sa ját ku ta tá sa it en -
ged te do ku men tál ni és film re vin ni.
Ez ad ja a mun kák sú lyát, a tu dás, a ta -
pasz ta lat, amit ő szer zett. A kép ké -
szí tés min dig egy faj ta pri mer öröm:
si ke rült „meg fog ni”, „nem sza ladt
el”. A vi lá gí tás, a ké pek han gu la ta már
ak kor kell, hogy dol goz zon az em ber -
ben, ami kor meg is me ri a té mát. A
ren de zés az egész le for ga tott anyag
meg ta nu lá sa, film mé va ló szer kesz -
té se és össze sű rí té se. Az em ber ren -
ge teg részt ki hagy, vi szont a leg fon -
to sab ba kat ér tel mez ve pró bál ja
össze fűz ni.

– Ho gyan szü let nek a film jei? Ke -
res ni kell a meg örö kí ten dőt, vagy
„rátalál” Önre, amit ér de mes film re
ven ni?

– Az evan gé li kus di a ko nisszák hoz
és a ba kony bé li ben cé sek hez is gyár -
tás ve ze tőnk ta ná csá ra men tem el.
Egy évig ka me ra nél kül, há ro mig
gép pel jár tunk Szent Gel lért fa lu já ba.
Fan tasz ti kus él mény volt. Iga zán jó
fil met az em ber ak kor tud ké szí te ni,
ha nem csak be nyo má so kat sze rez, de
meg is is me ri a kör nye ze tet, a sze rep -
lő ket…

– A di a ko nisszák mer re él nek?
– A Bu da ke szi úton, egy egy sze rű

ház ban. Ki csit fáj la lom, hogy nem lett
olyan pon tos a film, amennyi re sze -
ret tem vol na. Jó, hogy hossza san is -
mer ked tünk, de ezt ka me rá val együtt
kell ten ni! Ha a film ben sze rep lő
em ber leg ham va sabb el ső meg nyi lat -
ko zá sai – a má sik fe lé, fe lém – nin -
cse nek rög zít ve, ak kor azok a film
szá má ra el száll tak. Nagy do log, hogy
a „ké sés” el le né re ke rül tek be le fi nom
szö vé sű val lo má sok. Ép pen egyi kük
sor sá val kap cso lat ban a meg bo csá -
tás ról – ez döb be ne tes! Do ku men tál -
va van az éle tük, min den nap ja ik, a
tör té ne tük, a tisz ta jel le mük, a szü -
le tés nap, a ka rá csony, az uta zás… a
hét köz na pi kis cso dák. Nem kell
saj nál ni a nyers anya got, és nem kell
saj nál ni egyet len má sod per cet sem a
vég le ges, jó mun ká hoz.

– Sa ját éle té ben se gí tett va la me lyik
film?

– A ba kony bé li szer ze te sek hez
négy évig jár tam egy ki vá ló stáb bal.
A Jel a vi lág szá má ra – gon dol ko dás -
mód juk, gon do la ta ik meg is me ré se –
óri á si se gít sé get nyúj tott ne kem. Ép -
pen nagy vál ság ban vol tam, ami kor
jött a biz ta tá suk. Is ten nél kül eb ben
a vi lág ban egy lé pést se te he tünk.

– Van-e még ked ves film je?
– Az em ber min den film jét sze re ti

va la mi ért. Az Ahogy az Is ten el ren -
de li egy ci gány kö zös ség ről szól. Er -
dély ben, Ká szon új fa lu ban él nek. Egy
ci gány  lány, Dima Ol ga – aki más -
hon nan ke rült oda – éle te kö ré fon -
tuk a tör té ne tet. A kri ti ka azt ír ta,
vég re egy film, amely nem a kü lön -
le ges sé get mu tat ja, ha nem ki csit a ka -
pun be lül re is néz. Si ke rült fel vil lan -
ta ni azt a faj ta gon dol ko dás mó dot,
élet vi telt, er köl csöt, amely sze rint ők
él nek.

– A 2008-as, Imád ság cí mű film -
jé nek is ko moly vissz hang ja volt.
Mennyi ide ig ké szült?

– Hét évig. Rend sze re sen lá to gat -
tunk Ká szo naltíz ben egy idős, el ma -
gya ro so dott ro mán, or to dox val lá sú
há zas párt. Két cso dá la tos em ber,

sze gé nyes ház ban, nagy föld te rü let -
tel, sok ál lat tal, de a lét ha tá rán ten -
gőd ve. Él ték az év szá za don át örök -
lő dött pa rasz ti élet for mát, amely
las san vé get is ér. Az éve ken át for -
ga tott film „sű rít mé nye” 26 perc 20
má sod perc: Si ló tyi Pis ta bá csi és
Ilus né ni az éle tü ket mu tat ták meg,
ken dő zet le nül.

– Nemrégiben volt a film szem le…
– Eb ben az év ben a Szol ga ba rát cí -

mű fil me met ve tí tet ték. Egy év alatt
el ké szült, mert Fe rencz Er vin fe ren -
ces szer ze tes, aki ti zen két évet ra bos -
ko dott er dé lyi bör tö nök ben, na gyon
nyílt volt. Most Gyer gyó szár he gyen
él, és a fa lu plé bá no sa. Min den szo -
mor ko dó nak meg kel le ne néz ni,
hogy mi cso da vi dám ság, hu mor és
te vé keny vi ta li tás van ben ne ki lenc -
ven éve sen is! Lát ha tó a film ben pap -
pá szen te lé sé nek het ven ötö dik és a
rend be va ló be lé pé sé nek hat va na dik
év for du ló ja. Szív szo rí tó és gyö nyö rű -

sé ges. Azt mu tat ja meg a film, hogy
az em ber nek a leg mé lyebb hely ze té -
ből is van ki út, de csak ak kor, ha Is -
ten hez for dul. És ő min den ki nek, aki
fe lé for dul, se gít sé get nyújt.

– Jól lá tom, hogy nagy sze rű al ko -
tó kö zös ség ve szi kö rül?

– Sze der ké nyi Mik lós gyár tás ve ze -
tő, Bug lya Sán dor stú dió ve ze tő, Sza -
lay Pé ter vá gó, aki ren ge teg dra ma -
tur gi ai ta ná csot is ad, Kap csos Vin -
ce hang mér nök, He ves Lász ló fő vi lá -
go sí tó és min de nek előtt a szak ér tő,
ál lan dó kül ső mun ka tár sa az ala pít -
vány nak, dr. Tánczos Vil mos ta nár
úr… Az Imád ság cí mű film hez még
annyit, hogy nyolc dí jat ka pott, köz -
tük két nem zet kö zi nagy dí jat is. Eb -
ben nagy ré sze volt a két öreg nek,
akik az év szá za do kon ke resz tül örök -
lő dő mo rált, hogy „amíg szusszan ni
tudsz, dol gozz”, élik és foly tat ják.

– Fil mes ars po e ti cát meg tud na fo -
gal maz ni?

– Re mé lem, a film je im el mond ják
he lyet tem. Nem le het más ból me rí -
te ni, mint az élet ből. A leg sö té tebb
he lyen is élesz te ni a ki csi lán got,
ami ott van, és min den ki ben ott
van! Ezért tar tom na gyon fon tos nak
nem csak az egy há zi em be rek ben,
de a hét köz na pi, egy sze rű em be -
rek ben is ezt meg mu tat ni. Ho gyan
ké szül nek ezek a fil mek? Va ló já ban
nem is tu dom. Márk 4,27–30-at idé -
zem: Úgy van az Is ten or szá ga, mint
ami kor az em ber ma got vet föld jé be.
Akár al szik, akár vir raszt, s éj sza ka
van vagy nap pal, a mag ki csí rá zik, és
szár ba szök ken, ma ga sem tud ja,
ho gyan.

– So kan se gí te nek.
– Akik nek a leg in kább kö szön he -

tem, hogy ezt gya ko rol ha tom, hogy
dol goz ha tok, a csa lá dom. Aki nek
nincs gyer me ke, az nem tud mi ből él -
ni, al kot ni, mert ta lán az a leg cso dá -
la to sabb, hogy ben ne le het mind -
egyik fil mem ben: az élet, ami ért Is -
ten nek há lát kell ad nom! A fe le sé -
gem, Ga bi vé dő nő, lá nyom, Esz ter ti -
zen nyolc, fi am, Ba lázs hu szon egy
éves. Ők te szik le he tő vé, nem mú ló
sze re te tük kel, hogy sok fur csa sá -
gom mel lett – az zal együtt – dol goz -
ha tok, és el ké szít he tem a film je i -
met. Nagy do log, hogy ők mel let tem
van nak, és én mel let tük le he tek.

g Feny ve si Fé lix La jos

Örök ké pek, ve szen dő éle tek
Be szél ge tés Mo hi Sán dor ope ra tőr-film ren de ző vel

b A cím ben idézett mon dat az
1910. ja nu ár 24-én szü le tett
ok le ve les épí tész mér nök ká -
der lap ján sze re pelt az öt ve -
nes évek ben, ami kor is több fé -
le ma gas be osz tá sa el le né re
nem hogy a párt ba nem lé pett
be, de har minc éves ko rá tól
1983-ban be kö vet ke zett ha lá lá -
ig a bu da hegy vi dé ki evan gé li -
kus gyü le ke zet pres bi te re volt.
Rá em lé kez tek áp ri lis 22-én a
fő vá ro si Arany tíz Hely tör té -
ne ti Klub ban.

A Bretz csa lád ban ge ne rá ci ók óta
örök lő dik az a kre a ti vi tás sal pá ro su -
ló kéz ügyes ség és a hi va tás irán ti el -
kö te le zett ség, amellyel a ma guk
szak te rü le tén nem csak itt hon, de
kül föl dön is szá mos el is me rést vív -
tak már ki a fa mí lia fér fi tag jai. Hi szen
a most ün ne pelt épí tész nagy ap ja fa -
lu si ko vács mes ter ként olyan fém ka -
zet tát ké szí tett, amelyért az 1900-as
párizsi vi lág ki ál lí tá son ezüstérmet
ka pott. Az épí tő mes ter édes apa
nem csak re mek szak em ber volt, ha -
nem ki vá ló an raj zolt; fia tő le ta nul -
gat ta el az ala po kat.

Az if jú Bretz Gyu la a Mű egye tem
épí tész ka rán ki tün te tés sel dip lo má -
zott, így el nyer te a Kle bels berg Kunó
val lás- és köz ok ta tás ügyi mi nisz ter

ál tal ala pí tott Ró mai Ma gyar Aka dé -
mia há rom hó na pos ösz tön dí ját. Itt
is mer ke dett meg és kö tött ba rát sá got
töb bek kö zött Jeges Ernő fes tő mű -
vésszel és Is pán ky Jó zsef szob rásszal.
Az utóbbival együtt alakították ki a
veszp ré mi vár észa ki bás tyá ján –

Szent Ist ván ki rály és Gi zel la ki rály -
né szob rával, illetve az építészeti
ren dezéssel – a várte rü le t lezárását.

A pá lya kez dő épí tész el ső mun ka -
he lye dr. Möl ler Ká roly hí res ter ve -
ző iro dá ja volt. A há bo rú ide je alatt
há rom évig az orosz fron ton híd fel -
újí tá so kat ter ve zett és ki vi te le zett. És
köz ben fo lya ma to san festett. Ma
már a Had tör té ne ti Mú ze um ban

kutatható az a több tu cat ak va rell,
ame lyet az orosz vi dé ke ket jár va ké -
szí tett; ér de kes meg fi gyel ni, ho gyan
fa gyott rá né me lyik re a nagy hi deg
mi att azon nal és jég vi rág sze rű en a vi -
zes fes ték.

1945 után kü lön bö ző ál la mi ter ve -
ző vál la la tok nál nagy ipa ri lé te sít -
mé nye ket – pél dá ul ce ment gyá ra kat
– ter ve zett. Nyug díj ba vo nu lá sá ig az

Épí tés ügyi Mi nisz té ri um Mű sza ki
Fej lesz té si Osz tá lyán dol go zott, mi -
köz ben 1957-től hat évig az Épí tő -
anyag-ipa ri Köz pon ti Ku ta tó in té zet
igaz ga tó ja volt.

Szá mos könyv és tan könyv szer ző -
je ként vagy társ szer ző je ként is jegy -
zik a ne vét. Épí tész ge ne rá ci ók nőt tek
fel azo kon az épí tő anya gok ról írt
tan köny ve ken, ame lyek az ő egye te -
mi elő adá sai alap ján ké szül tek.

Éle te so rán min dig fon tos volt
szá má ra az evan gé li kus egy ház ban
vég zett szol gá lat. A má so dik vi lág há -
bo rú okoz ta sú lyos ká ro kat a Bé csi
ka pu té ri vagy az óbu dai evan gé li kus,
de még a lep sé nyi re for má tus temp -
lom ese té ben is az ő ter vei alap ján ja -
ví tot ták. Is me re tes, hogy a bu da -
hegy vi dé ki gyü le ke zet 1949-től öt ven
évig egy XII. ke rü le ti vil la épü let ben
ta lált ott hon ra – a Tart say Vil mos ut -
cai in gat lant szin tén Bretz Gyu la
út mu ta tá sai alap ján ala kí tot ták át
egy há zi cé lok ra. 

Az épí tész be ír ta a ne vét az evan -
gé li kus szo ci á lis in téz mé nyek tör té -
ne té be is: Hű vös völgy ben a Sa rep ta
Ör dög árok ut cai épü le té nek, Pi lis csa -
bán a Bé thel egy ko ri nő vér szál lá sá -
nak ki ala kí tá sa fű ző dik hoz zá.

g bo dazs

„Egy hi bá ja a val lá sos meg győ ző dé se”
Száz éve szü le tett Bretz Gyu la épí tész

Bretz Gyula akvarellje (Voroncovo, Oroszország, 1942)
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Nyil ván va ló, hogy a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház 2010-ben tel je -
sen más kul tu rá lis, gaz da sá gi és po -
li ti kai hely zet ben le vő or szág ban
vég zi fel ada tát, mint ami lyen ben a
né met pro tes tán sok él tek 1934-ben.
Egy ér tel mű, hogy az ál lam be ren dez -
ke dé se de mok ra ti kus, és nem a nem -
ze ti szo ci a lis ta esz me ural ja. Vi lá go -
san kör vo na la zó dik az az eu ró pai
meg győ ző dés, hogy nincs he lye a ki -
re kesz tés nek, a fa ji vagy val lá si ala -
pú hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek.
Eb ből ta lán az kö vet kez ne, hogy a
Bar me ni teo ló gi ai nyi lat ko zat nak
sem mi mon da ni va ló ja nincs szá -
munk ra?

Ha így len ne, ak kor Fe ke te Ká roly
– a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do -
má nyi Egye tem do cen se – bi zo nyá -
ra nem írt vol na a nyi lat ko zat ról
ala pos, a ma gyar or szá gi re cep ció
tör té ne té re is fi gye lő köny vet.

Bölcs kei Gusz táv püs pök aján lá sá -
ban ol vas ha tó: „A Bar me ni Teo ló gi -
ai Nyi lat ko zat ha tár vo na lat je löl ki.
Vi lá go san meg mu tat ja, hol van és hol
nincs a he lye az egy ház nak, mi nek
van és mi nek nincs he lye az egy ház -
ban.” És minden nek mér cé je nem a
han gos több ség ál tal skan dált vélt ér -
ték, ha nem egye dül Is ten igé je, amely
– aho gyan a nyi lat ko zat vé gén áll –
örök ké meg ma rad. 

A do ku men tum ak tu a li tá sát ép -
pen az igé vel ve te ke dő em be ri gon -
do la tok el ha tá ro lá sa je len ti az igaz -
ság tól, at tól a va ló ság tól, amely egye -
dül a ná zá re ti Jé zus Krisz tus ban is -
mer he tő fel. Nincs más igaz ság,
nincs nyárs pol gá ri meg al ku vó ké nye -
lem, de a fe le lős ség re el hí vott em ber
cse lek vé sé nek igen is jo go sult sá ga
van, ha éle té nek zsi nór mér té két
meg ha mi sít ják, és ide gen esz mék
hang za va rá ba fojt ják!

A könyv el ső ré szé ben a szer ző a
né met egy há zi harc (Kirchen kampf)
be mu ta tá sá ra vál lal ko zik.

Az úgy ne ve zett Né met Ke resz té -
nyek (Deu tsche Ch ris ten) kor sze rű
ke resz tény sé get ígér tek, jól le het a
kor sze rű ség ki me rült az igét meg csú -
fo ló ha zug sá gok ban. Hit ler ha ta -
lom ra ju tá sát így Is ten egye te mes ki -
nyi lat koz ta tá sá nak mond ták, szor gal -
maz ták az egyed ura lom el vé nek
(Füh rer prin zip) be ve ze té sét az egy -
ház ban, és vé gül ott is tá mo gat ták a
zsi dók ki re kesz té sét és az an ti sze mi -
tiz must. Han goz tat ták, hogy a Bib -
li á ból ki kell tö röl ni min dent, ami zsi -
dó ere de tű. Meg je lent a po li ti kai
mes si a niz mus tév kép ze te. Olyan jel -
sza vak ural ták a fi a ta lok gon dol ko dá -
sát, mint a „Di cső sé gem a hű ség!” SS-
jel szó vagy a „ve lünk jön el az új kor”. 

Eb ben a po li ti ka i lag és egy há zi lag
is fel fo ko zott hely zet ben kez dett éb -
red ni a né met Hit val ló Egy ház.

Wup per tal vá ros Bar men ne vű
ke rü le té ben 1934. má jus 29–31. kö -
zött hit val ló zsi na tot tar tot tak. Ek kor
ol vas ták fel azt a ko ráb ban el ké szí tett
ter ve ze tet, ame lyet Hans As mus sen
evan gé li kus lel kész, Tho mas Bre it
egy ház fő ta ná csos és Karl Barth ne -
ves re for má tus teo ló gus fo gal ma -
zott meg a Né met Ke resz té nyek kel
szem ben. A nyi lat ko za tot 139 zsi na ti
tag egy han gú lag fo gad ta el. Tö rök Ist -

ván deb re ce ni pro fesszor utó lag így
ér té kel te az el fo ga dás je len tő sé gét: „A
ke resz tény jó zan ság túl lá tott a kez -
de ti si ke rek ígé re tén, és pró fé tai mó -
don az elő re lá tott vég zet től akar ta
meg men te ni az or szá got.”

Kö vet ke ző ré szé ben a kö tet köz li
Tö rök pro fesszor 1954-es nyi lat ko zat -
for dí tá sát, bár tud juk, hogy több
ma gyar for dí tás is el ér he tő: evan gé -
li kus rész ről Ben czúr Lász ló vagy
Groó Gyu la mun ká ja, de a re for má -
tus Már kus Mi hály és Ju hász Ta más
for dí tá sát is mél tán em lít het nénk.

A to váb bi ak ban rész le tek be me nő,
ám vi lá go san meg fo gal ma zott gon -
do la tok ál tal mé lyed het el az ol va só
a nyi lat ko zat szer ke ze ti fel épí té sé ben
és tar tal mi je len tő sé gé ben. A szer ző
vé gül a ha zai re cep ció kap csán úgy
em lé ke zik meg ifj. dr. Var ga Zsig -
mond ról, mint a „ma gyar Bon hoef -
fer ről”, őt vér ta nú sá ga ál tal „ta ní -
tónk ká avat ta az Élet Ura”.

Ha mél ta tó so ra i mat az zal kezd -
tem, hogy „nyil ván va ló”, ak kor most
gon do la ta i mat úgy fe je zem be, hogy
ta lán ma még sem egé szen nyil ván va -
ló mind az, ami el len a bar me ni nyi -
lat ko zat meg fo gal ma zói fel emel ték
sza vu kat. Ezért a ha zai re cep ci ó nak
foly ta tód nia kell! És en nek szak ér tő
elő se gí té sé ért kö szö net il le ti a kö tet
szer ző jét.

g Orosz Gá bor Vik tor

Fe ke te Ká roly: A Bar me ni teo ló gi ai
nyi lat ko zat. Ve zér fo nal a do ku men -
tum ta nul má nyo zá sá hoz. Kál vin Ki -
adó, Bu da pest, 2009. Ára 1100 fo rint.

Tisz tel gés
egy bá tor ki ál lás előtt

b Má jus hó nap ban foly ta tó dik a
Lu ther Ki adó áp ri lis ban meg hir -
de tett „könyv men tő” ak ci ó ja A
hó nap köny ve ked vez mé nyes
könyv vá sár lá si so ro za tá nak ke -
re té ben. Idén ta vasszal sor ra
ke rül nek elő a ki adó rak tár kész -
le té ből azok a – jó részt még a
ko ráb bi saj tó osz tály ide jé ben
ki adott – ré gi köny vek, ame -
lyek tar tal mu kat te kint ve jó
eséllyel „pá lyáz hat nak” a mai ke -
resz tény el kö te le zett sé gű ol va -
sók ér dek lő dé sé re is. A „ta va szi
nagy ta ka rí tás” ér ték men tő ak ci -
ó já nak je gyé ben is mét öt könyv
ke rült be le a so ron kö vet ke ző
hó nap ked vez mé nyes könyv cso -
mag já ba. Az áp ri li si hoz ha son -
ló an en nek a vá lo ga tás nak az
össze ál lí tá sa kor is igye kez tek
szé les pa let tá ról me rí te ni a ki -
adó mun ka tár sai, az zal a cél lal,
hogy a le he tő sé gek hez mér ten
mi nél több fé le ér dek lő dé sű ol va -
só szá má ra kí nál ja nak ér té kes
ol vas ni va lót: lel ki gon do zás,
misszió, val lá si nép rajz, egy -
ház- és iro da lom tör té net, va la -
mint írás ma gya rá za ti kom men -
tár sze re pel a Lu ther Ki adó má -
ju si me nü jén.

Hans-Ch ri stoph Pi per Be teg ágyon cí -
mű köny ve leg in kább azok ér dek lő -
dé sét kelt he ti fel, aki ket fog lal koz tat
a pasz to rál pszi cho ló gia, a po i me ni -
ka és a lel ki gon do zás szer te ága zó té -
ma kö re. Az eu ró pai hí rű pasz to rál -
pszi cho ló gus-pro fesszor – al cí me
sze rint – be te gek nek, ro ko nok nak,
ápo lók nak író dott kö te te a kór há zi
lel ki gon do zás te rü le té re össz pon -
to sít va jár ja kö rül azt a kér dést, mit
is je lent hu za mo sabb ide ig be teg nek
len ni lé lek ta ni és pasz to rá lis szem -
pont ból. Mit él át a pá ci ens, mi lyen
gon do la tok, ér zé sek tá mad nak ben -
ne aka rat la nul is, mi min den től tart,
amit nem is min dig mer sza vak ba
ön te ni? Pi per pro fesszor pasz to rál -
pszi cho ló gi ai mód sze re ah hoz se gít -
he ti hoz zá a be te gek hoz zá tar to zó -
it, lá to ga tó it, gyó gyí tó it, ápo ló it és
lel ki gon do zó it, hogy job ban ké pe sek
le gye nek meg ér te ni és át érez ni – a
szí vük kel is lát va – a be te gek nek a
lát szó la gos nál jó val össze tet tebb
hely ze tét és lel ki ál la po tát. De ma -
guk nak a be teg ség gel küsz kö dők nek
is so kat se gít het ez a kis könyv ab ban,
hogy ön ma gu kat mé lyeb ben meg ért -
sék – hit tel, bá tor ság gal és bi za ko -
dás sal el fo gad va, hogy a be teg ség
nem pusz tán tes ti ügy: a lé lek erői
min de nütt je len van nak. A Be teg -
ágyon cí mű kö te tet a for dí tói ní vó -
dí jas Bod rog Mik lós tol má cso lá sá ban
ol vas hat juk.

A ke resz tény misszió rend kí vül
gaz dag és vál to za tos vi lá ga iránt ér -
dek lő dők nek szól Bá lint né Kis Be á -
ta A ga ra mut hang ja – Négy év Pá -
pua Új-Gui ne á ban cí mű úti be szá -
mo ló ja. A szer ző és csa lád ja 1995–
1999 kö zött négy évet töl tött a pá pu -
ák szi get vi lá gá ban, több mint ti zen -
há rom ezer ki lo mé ter re Ma gyar or -
szág tól. A könyv ben ka lan dos úti be -
szá mo lót ol vas ha tunk er ről a négy
év ről. Meg is mer het jük a szi ge ten
la kó tör zsek tör té ne tét és 20. szá zad
vé gi hét köz nap ja i kat; azt, hogy mi -
ként tu dott él ni kö zöt tük, se gí te ni
élet kö rül mé nye ik ja ví tá sá ban egy
ke resz tény ma gyar csa lád – a víz gaz -
dál ko dá si mér nök férj és az an gol ta -
nár fe le ség. A 20. szá zad vé gi ka lan -
dos misszió tör té net for du la tai sok -
szor kész te tik ne ve tés re az ol va sót a

sok te kin tet ben fáj dal ma san el lent -
mon dá sos szi get vi lág hét köz nap ja i -
nak ér zék le tes le írá sai, el be szé lé sei ré -
vén. A so rok kö zött lé vő hu mor se -
gít ab ban, hogy min den visszás ság el -

le né re meg sze res sük ezt a tá vo li or -
szá got és la kó it – úgy, ahogy min den
vi szon tag ság el le né re a négy évet
kö zöt tük töl tő ma gyar csa lád meg -
sze ret te.

Teo ló gia, val lás tör té net, nép rajz.
Ne he zen tud nánk ka pás ból olyan
dol got, te rü le tet vagy je len sé get em -
lí te ni, amely nek mind há rom tu do -
mány a ré szét ké pe zi, vagy mind há -
rom disz cip lí na szem szö gé ből meg -
kö ze lít he tő. Pe dig a meg ol dás ké zen -
fek vőbb, mint gon dol nánk: ez a Bib -
lia. De dinsz ky Gyu la evan gé li kus
lel kész A Bib lia nép raj za cí mű köny -
vé ben ab ból in dul ki, hogy a Szent -
írás lé nye gi mon da ni va ló ja az üd vös -
ség re vo nat ko zik. Van nak azon ban
más jel le gű köz lé sek is ben ne. Ta lál -
ha tunk föld raj zi, tör té ne ti, po li ti kai
és nép raj zi is me re te ket is. De dinsz -
ky Gyu la ar ra vál lal ko zott, hogy
köny vé ben a Bib lia nép raj zi as pek tu -
sát ve gye szem ügy re. Fon tos és nem
meg ke rül he tő is me re te ket kö zöl a
szer ző, ame lyek se gí tik a Bib lia üze -
ne té nek mé lyebb meg ér té sét.

„A mi Győry tisz te le tes urunk
olyan, mint a jó bor: ha so ká ig él ve -
zi az em ber, el bó dul tő le, s min den -
re kész nek ér zi ma gát, de az tán
gyak ran meg kí ván ja.” „Olyan (…),
mint az an gyal, szár nya kon rö pül ma -
ga san, még is tud ja, mi van az em be -
rek szí vé ben.” Ilyen sza vak kal em lé -
kez tek evan gé li kus hí vek Győry Vil -
mos ra, Oros há za ne ves 19. szá za di
ige hir de tő jé re és pap köl tő jé re, akit
már-már iga zi apos tol ként tisz tel tek
azon a vi dé ken. Elek Lász ló ér té kes
egy ház-, hely- és iro da lom tör té ne ti
mű ve, a Győry Vil mos (1838–1885) a
mél tán hí res sé vált lel kész élet raj zát
igyek szik mi nél pre cí zeb ben fel vá zol -
ni. Mun ká já nak ér té két nö ve li, hogy
egy részt más, tel jes ség re tö rek vő
mo nog ra fi kus ta nul mány nem je -
lent meg Győry Vil mos ról – a le gen -
dás Szé kács Jó zsef püs pök ve jé ről –,
más részt a szer ző Győry iro dal mi
mű ve i nek elem zé sét he lye zi a kö zép -

pont ba, ez ál tal köz vet le nebb kap cso -
lat ba hoz za egy más sal a kort és az
em bert, s ha té ko nyabb for má ban
irá nyít ja a fi gyel met a nagy mű velt -
sé gű, kul tú ra for má ló lel kész köl tő re,

mint ahogy azt ko ráb bi ér té ke lé sek
jó val szű kebb bi og rá fi ai-bib li og rá fi -
ai me rí té sük kel tet ték.

Dr. Mun tag An dor né hai ószö vet -
sé ges pro fesszor sze rint Grün valszky
Ká roly ala pos teo ló gi ai fel ké szü lés -
sel és bő sé ges gyü le ke ze ti szol gá lat
ta pasz ta la tá val ké szí tet te el Éne kek
éne ke, avagy a sze re lem is ko lá ja cí -
mű kom men tár ját. Az írás ból ki tű -
nik, hogy eze ket a ma gya rá za to kat
gyü le ke ze ti cé lok ra ír ta és hasz nál ta
fel, va la mint az Éne kek éne ke köny -
vé nek so kat vi ta tott bib li ai ér tel me -
zé se so rán fi gye lem re mél tó ószö vet -
sé gi és lu the ri ke resz tény teo ló gi ai ál -
lás pon tot kép vi sel. Ez a teo ló gia és a
gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat te kin -
te té ben is ér té kes könyv re á lis és szép
hang vé te lé vel, könnyed, ol vas má -
nyos stí lu sá val min den ki szá má ra
hasz nos le het: a könyv elő sza vát
jegy ző Mun tag An dor jó szív vel
ajánl ja hasz nos se géd anyag ként lel -
ké szek nek, bib lia órát ve ze tő gyü le ke -
ze ti mun ka tár sak nak és ter mé sze te -
sen min den bib lia ol va só em ber nek,
aki sze ret né mé lyeb ben és tel je seb -
ben meg ér te ni az Ószö vet ség egyik
leg szebb iro dal mi al ko tá sát, az Éne -
kek éne két.

g Pet ri Gá bor

• Hans-Ch ri stoph Pi per: Be teg -
ágyon. For dí tot ta Bod rog Mik lós.
Szol org Ki adó, Bu da pest, é. n.

• Bá lint né Kis Be á ta: A ga ra mut
hang ja – Négy év Pá pua Új-Gui -
ne á ban. Evan gé li kus Saj tó osz tály,
Bu da pest, 2001.

• De dinsz ky Gyu la: A Bib lia nép raj -
za. Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu -
da pest, 1991.

• Elek Lász ló: Győry Vil mos (1838–
1885). Evan gé li kus Saj tó osz tály,
Oros há za–Bu da pest, 1993.

• Grün valszky Ká roly: Éne kek éne -
ke, avagy a sze re lem is ko lá ja.
Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da -
pest, 1991.

A HÓ NAP KÖN Y VEI

Az ér ték men tés foly ta tó dik

A hónap könyvcsomagja – májusban
a Luther Kiadótól mindössze 1000 forintért

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.

Mintegy hatvanezren látogattak el április 22. és 25. között a XVII. budapesti
nem zetközi könyv fesz ti válra. Az olvasás szerelmeseit több mint háromszáz
programmal és kétszáz új könyvvel csa lo gat ta a Millenárison tartott ren -
dez vény. A Luther Kiadó több más keresztény ki adóval együtt közös standon
jelent meg.
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b Ha zánk ban kö rül be lül húsz ezer lá tás sé rült em ber tár sunk van, akik alig vagy sem mit sem
lát nak. Kö zöt tük nem csak szü le té sük től fog va vakok van nak, de so kan idős – ne tán fi -
a ta labb – kor ban ve szí tet ték el lá tá su kat cu kor be teg ség vagy zöld há lyog kö vet kez té ben.
Ők so kat tud ná nak me sél ni az „őrizd, mint a sze med vi lá gát” mon dás igaz sá gá ról. Azon -
ban ren ge teg pél da van ar ra, hogy nem lá tóként is le het tel jes és meg elé ge dett éle tet él -
ni – rá adá sul e pél dá kért nem is kell messzi re men nünk „sa ját há zunk tá já tól”. Alábbi össze -
ál lí tá sunk ban be mu tat juk hit tu do má nyi egye te münk egyik köz ked velt ta ná rát, Bó di Eme -
sét, va la mint Var ga Dia na ötöd éves teo ló gus hall ga tót. A vak ve ze tő  ku tyák vi lág nap já -
nak, áp ri lis 27-nek ap ro pó ján pe dig el lá to gat tunk a cse pe li ki kép ző is ko lá ba, hogy be te -
kin tést nyer jünk az ott fo lyó „ku tyamun ká ba”. Emel lett meg is mer  het nek ol va só ink két
díj nyer tes eb et és gaz dá ikat, akik ser leg gel is bi zo nyít hat ják: a meg ta nult lec két bár mi -
lyen kö rül mé nyek kö zött megbízhatóan tud ják al kal maz ni.

Fe hér bot tal
és ku tyá val 

b Le het, hogy a la tin nyelv nem a
leg köz ked vel tebb tan tárgy az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem hall ga tói kö ré ben, Bó di
Eme se la tin órái még is nagy nép -
sze rű ség nek ör ven de nek. S ez a
ta nár nő meg ala po zott tu dá sá -
nak, jó hu mo rá nak és di ák jai
iránt ér zett sze re te té nek kö -
szön he tő.

Eme se ren dü let len op ti miz mu sa so -
kak szá má ra pél da kép, pe dig éle té re
igen csak il lik a „küz del mes” jel ző.
Édes ap ja vak volt, édes any ja pe dig a
mai na pig gyen gén lá tó. Eme se egy
örök lő dő szür ke há lyog mi att gyer -
mek ko rá ban szinte sem mit sem lá -
tott. Szü lei vég te len sze re tet től ve zé -
rel ve azon ban min dent el kö vet tek,
hogy lá nyuk nak va la mennyi lá tást le -
he tő vé te gye nek – a párt ál la mi idő -
szak vé ge fe lé Bécs ben meg ope rál ta
őt Böck pro fesszor, ami nek kö vet kez -
mé nye képp a bal sze mé vel az óta
hatvan szá za lé kkal jobban lát a ma
már la tint és mű vé szet tör té ne tet ok -
ta tó ta nár nő.

Érett sé gi vizs gát a bu da pes ti Te le -
ki Blan ka Gim ná zi um ban tett, majd
el ső re fel vet ték az Eöt vös Loránd
Tu do mány egye tem böl csész ka rá ra,

ahol tör té ne lem–la tin sza kos dip lo -
má ját 1991-ben sze rez te. S ho gyan tu -
dott lá tó di ák tár sa i val lé pést tart va
meg fe lel ni a több tíz ezer ol dal is me -
re tét igény lő vizs ga kö ve tel mé nyek -
nek? Nagy szor ga lom mal és igye ke -
zet tel, va la mint szü lei és ba rá tai, is -
me rő sei se gít sé gé vel. Ugyan is a nyolc -
va nas évek ben a va kok ál tal hasz nált
Braille-írás mel lett csak a ka zet tás
mag nó állt a nem lá tók ren del ke zé -
sé re e té ren. Így mi köz ben édes any -
ja egy más után han go san ol vas ta a
tan köny ve ket és a kö te le ző ol vas -
má nyo kat, édes ap ja a hal lot ta kat
Braille-író gé pén le ír ta. Így let tek a di -
ák lány nak sa ját jegy ze tei. Emel lett ro -
ko nok, ba rá tok és azok ba rá tai sok-
sok tíz órát töl töt tek az zal, hogy ka -
zet tá ra ol vas sák a szük sé ges tan -
anya got – sze re tet ből vagy cse kély té -
rí tés fe jé ben. Eme se ott ho ni könyv -
tá rá ban pre cí zen meg szá mo zott és
nyil ván tar tott do bo zok őr zik eze ket

a hang anya go kat. Kö zü lük sok nak a
va ló di ér té kén túl a már elő re ment fel -
ol va só hang ja ad ja azt a pluszt, amely
mi att nagy becs ben tart ja őket tu laj -
do no suk.

A dip lo ma meg szer zé se után a
Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia fő ál lá -
sú la tin sza kos ta ná ra lett négy évig,
mi köz ben az evan gé li kus teo ló gi án
óra adó volt. 1996-ban, mi u tán ez
utób bi in téz mény ben nem csak az
igény, de a le he tő ség is meg nö ve ke -
dett a la tin nyelv fő ál lás ban tör té nő
ok ta tá sá ra, a ta nár nő tel je sen a „ha -
zai vi zek re eve zett”, és az óta is ren -
dü let le nül ok tat ja és sze re ti hall ga tó -
it. Ez a rá oly jel lem ző sze re tet nem -
csak be lül ről fa kad, de egy szá má ra
ked ves pa rancs tel je sí té sén is ala pul:
meg hall gat ta és meg fo gad ta ugyan -
is egy ko ri kon fir má ló lel ké sze, Ben -
czúr Lász ló út ra va ló sza va it, aki így
in dí tot ta az evan gé li kus aka dé mia ka -
ted rá já ra: „Na gyon sze resd di ák ja i dat,
mert nagy szük sé gük van rá!”

Az érin tet tek pe dig így val la nak ró -
la: „Mi vel a ta nár nő min dig fej ből ta -
nít, és nem hasz nál jegy ze te ket, nem -
egy szer – ki csit tesz te lé si szán dék kal
is – bő veb ben be le kér dez tünk a té má -
ba. Nem tud tuk őt za var ba hoz ni, hi -
he tet len tu dá sa van!” „Egy sze rű en jó
be ül ni az órá i ra! Az egy ház tör té ne ti
órá kon szin te meg ele ve ned nek az

el hang zot tak, a la tin pe dig
könnyen ta nul ha tó vá vá lik.” „A
ta nár nő ből szin te árad a sze re -
tet, és na gyon tisz te li a hall ga tó -
it.” „A hit tu do má nyi egye tem
hall ga tó ja ugye amúgy sem pus -
ká zik, de a ta nár nő vel szem ben
eti kus sem len ne ki hasz nál ni a
hely ze tet, meg sem tud nám ve -
le szem ben ten ni.”

A hall ga tói nem csak ez zel
fe je zik ki Bó di Eme se iránt a
tisz te le tü ket, de a szá mí tás -
tech ni ká hoz ér tők, kü lö nös -
kép pen is Hor váth-He gyi Áron,
se gí tik a ta nár nőt. En nek egyik
je le an nak a szö veg fel ol va só
szoft ver nek a szá mí tó gép re va -
ló fel te le pí té se volt, amely nek
se gít sé gé vel nincs már szük sé -
ge a ha gyo má nyos mag nó hasz -
ná la tá ra. A kí vánt szö ve get be -

szken ne lés után a prog ram han go san
fel ol vas sa, ab ban igény sze rint
könnyen ke res, bár mely ré szét gyor -
san meg ta lál ja.

Eme se sza bad ide jé ben sem na -
gyon pi hen: a már meg je lent két kö -
te tes la tintan könyv mel lé egy la tin -
szó tá ron dol go zik, amely a hit tu do -
má nyi egye tem hon lap já ról lesz majd
el ér he tő. He ti la punk is hírt adott
arról, hogy 2008-ban megjelent az
Ágostai hitvallás új magyar fordítása,
ame lyet dr. Reuss And rás pro fesszor -
ral kö zö sen Eme se készített. A for -
dí tó pá ros foly tat ja mun ká ját: most a
hit val lás apo ló gi á ját ül te tik át ma gyar
nyelv re, és egy kri ti kai ki adá son dol -
goz nak. 

„Min den küz de lem el le né re na -
gyon elé ge dett em ber va gyok. Ab ban
a hi va tás ban dol goz ha tom, ame lyet
ma gam vá lasz tot tam, s amed dig ez a
föl di por hü ve lyem meg en ge di, ezt is
sze ret ném csi nál ni.”

A ka ted rán in nen…
b Di á val egy gyü le ke ze ti teo ló -

gus na pon ta lál koz tam elő ször –
a dél utá ni, sze re tet ven dég ség gel
össze kö tött ad ven ti al kal mon ő
szol gált áhí tat tal. A tex tust
Braille-írá sú Bib li á já ból ol vas ta
fel, majd a ve lünk meg osz tott
gon do la ta i val iga zi ad ven ti han -
gu la tot te rem tett. Mi köz ben
sza va it hall gat tam, azon me -
reng tem, mi lyen ne héz le het
úgy ki áll ni és bi zony sá got ten ni
egy is me ret len he lyen, hogy nem
lát ja, kik és há nyan ül nek ve le
szem ben, nem lát ja vissza jel zé -
se i ket, nem tud ve lük szem kon -
tak tust te rem te ni. Di á ból azon -
ban nem az efe let ti ag go da lom
su gár zott, ha nem va la mi meg -
fog ha tat lan nyu ga lom és jó ked -
vű op ti miz mus.

Be szél ge té sün ket ké sőbb a hit tu do má -
nyi egye tem könyv tá rá ban ej tet tük
meg, ahol az ötöd éves teo ló gus hall -
ga tó meg ér ke zé sem kor épp az e-mail -
je it ol vas ta – ter mé sze te sen a szá mí -
tó gép re te le pí tett fel ol va só szoft ver se -
gít sé gé vel.

– Az órák ra, il -
let ve a vizs gák ra
va ló fel ké szü lés is
en nél a gép nél tör -
té nik?

– Tö b b  n y i  r e
igen. A szö veg fel -
ol va só prog ram
nagy se gít sé get je -
lent, mert a gö rög
és a hé ber tan tár -
gya kat le szá mít va
min den ből ugyan -
úgy tu dok vizs gáz -
ni, mint a töb bi ek:
nem csak szó ban,
ha nem írás ban is.

– Hogy ke rült
Var ga Dia a teo ló -
gi á ra?

– Hát én úgy ke -
rül tem ide, hogy
nem akar tam ide -
jön ni… Nagy küz -
de lem volt ez. So -
ká ig gyógy pe da gó -
gi át akar tam ta nul ni, mert na gyon
sze ret tem vol na sé rült em be rek kel
fog lal koz ni. Még egy gyógy masszőr -
tan fo lyam el vég zé sén is gon dol kod -
tam. Az után az érett sé gi kör nyé kén
jött egy ne héz sza ka sza az éle tem nek,
rá adá sul tud tam, hogy a gyógy pe da -
gó gi ai fel vé te lim a bio ló gia mi att
úgy sem si ke rül ne. Azon ban dön te -
ni kel lett, mer re to vább. Mi vel a lel -
ki gon do zás min dig is kö zel állt hoz -
zám, las san ki ala kult ben nem, hogy
ne kem el kell vé gez nem a teo ló gi át.
Ugyan ak kor egy faj ta el len ál lás is
volt ben nem ez ügy ben, mert tud tam,
egy lel kész nem  csak lel ki gon doz. El -
kezd tem imád koz ni, és azt mond tam
az Is ten nek, hogy ha ne kem ide kell
jön nöm, le gyen, bár va ló já ban nem
aka rom. Vá la szul ő egy re job ban
meg erő sí tett ab ban, hogy itt a he -
lyem, és utá na nem fel tét le nül kell lel -
kész nek len nem. Fél tem egy ki csit a

fel vé te li től, de va ló já ban könnyeb ben
ment, mint gon dol tam. Az is meg -
erő sí tett a dön té sem ben, hogy csak
egy pon tot ve szí tet tem.

– És meg kap ta már a vá laszt,
hogy mi ért kel lett ide jön nie?

– Még vá rok a vég le ges in dok ra.
Azt ér zem, hogy az itt ta nul tak még
fon to sak lesz nek az éle tem ben, bár
hoz zám még min dig a lel ki gon do zás
áll kö ze lebb. Szí ve sen ta nul nék itt
töb bet e té má ban.

– Úgy tu dom, az egye tem mel lett
egy lel ki se gély-szol gá lat nál dol go zik
ön kén tes ként.

– Egy éve va gyok egy fi a ta lok szá -
má ra lét re ho zott lel ki se gély-szol gá -
lat nál, ahol a se gít sé get ké rők szá mí -
tó gé pen ke resz tül te le fo nál hat nak,
vagy e-mail ben ír hat ják meg prob lé -
má i kat. El vi leg hu szon négy éves ko -
rig él het nek ez zel a le he tő ség gel.
Ele in te a te le fo nos rész re vol tam
be oszt va, amit na gyon sze ret tem,
de már egy ide je a le ve lek re vá la szo -
lok. Ez azt je len ti, hogy a hét bi zo nyos
nap ján én va gyok az ügye le tes, és az
azon a na pon be ér ke zett e-mai le ket
ne kem kell meg vá la szol nom. Ezek
szá ma vál to zó – van, hogy négy-öt is

jön, de akad olyan nap, ami kor pél -
dá ul csak egy.

– A prob lé mák, ame lyek kel a fi a -
ta lok je lent kez nek, mennyi re ko -
molyak?

– A po én ko dás ból va ló meg ke re -
sés in kább a te le fo nos ré szen jel lem -
ző, a le ve lek ben nem annyi ra. Igen
ko moly gon dok is elő ke rül nek. Ér de -
kes kü lön ben, hogy bár ez egy vi lá -
gi se gély szol gá lat, meg en ge dik az
Is ten re va ló hi vat ko zást, il let ve van
ar ra le he tő sé gem, hogy az Is ten
ügyét mint meg ol dá si mó dot fel -
ajánl jam a be szél ge tő part ner nek.

– Volt olyan ese te, ami kor si ke rült
a te le fo ná lót vagy a le vél írót va la mi
rossz ról le be szél nie?

– Több ilyen is volt. Egy At ti la ne -
vű fiú pél dá ul mér gé ben tönk re akar -
ta ten ni az is me rő sei bu li ját. Le tud -
tam őt er ről be szél ni – a bu li után ha -
gyott ne kem egy üze ne tet a köz -

pon ti szá mon, hogy meg fo gad ta a ta -
ná csom, és si ke rült meg áll nia, hogy
meg va ló sít sa az ere de ti ter vét.

– A szol gá lat nál hal lott ese tek és
prob lé mák mennyi re hagy nak nyo -
mot a min den nap ja i ban?

– Meg kel lett ta nul nom le ten ni
őket, ami ele in te nem volt olyan
könnyű. En nek el le né re azt kell mon -
da nom, hogy bár mi lyen gond dal ke -
res tek is meg a gye re kek a te le fo nos
szol gá la tom ide jén, ne kem olyan
pluszt ad tak, hogy in kább fel töl tőd -
tem a nap vé gé re. Emi att is gon do -
lom, hogy ne kem a lel ki gon do zás lesz
az utam a jö vő ben.

– Szok ta eze ket az is me ret len em -
be re ket imád ság ban is hor doz ni?

– A leg több ször pró bá lom. Pél dá -
ul azért az At ti lá ért, aki ről az előbb
me sél tem, so kat imád koz tam. 

– Ko ráb ban is az volt a ta pasz ta -
la ta, hogy az em be rek szí ve sen meg -
osz tot ták ma gá val a prob lé má i kat
vagy épp az örö me i ket?

– Igen. Pél dá ul az egyik volt osz -
tály tár sam rend sze re sen en gem hí -
vott fel, ha va la mi gond ja volt.

– Mos ta ni be szél ge té sünk so rán is
több ször el hang zott, hogy sze re ti meg -

néz ni a dol go kat. Ez pon to san mit je -
lent?

– Ha lát nék, biz to san vi zu á lis tí pus
len nék, mert sze re tek ké pek ben gon -
dol kod ni. Ha pél dá ul egy új he lyen já -
rok, és meg aka rom néz ni, ak kor ezt
a han gu la ta – ki su gár zá sa, hang jai –
alap ján te szem. A hoz zá tar to zó szí -
ne ket pe dig el tu dom kép zel ni. 

– És pél dá ul egy ru ha vá sár lás
tor tú ra vagy öröm?

– Az at tól függ, hogy ki vel me gyek.
A ba rát nő im mel sze re tek vá sá rol ni,
ve lük nem unal mas. Né hány éve,
ami kor az egyik ba rát nő met lá to gat -
tam meg Ang li á ban, ak kor pél dá ul el -
ka pott a vá sár lá si láz, és vet tem egy
cso mó fé le te át meg más ap ró sá got.
Utá na pe dig azon ne vet tünk, hogy
most úgy tet tem, mint ahogy édes -
anyám szo kott, aki ké pes órá kat el -
töl te ni egy-egy bolt ban, mi köz ben
min dent ala po san meg néz.

… és a ka ted rán túl

Boda Zsuzsa összeállítása

Varga Dia Braille-írású Bibliájából olvassa fel a textust a csömöri teológusnapon, mellette
Zsíros András, az EHE lelkésze

Bódi Emese tanárnő
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– avagy akik más ként lát ják a vi lá got

b Ami kor be lép tem a Magyar Va -
kok és Gyen gén lá tók Or szá gos
Szö vet sé ge 1978 óta mű kö dő cse -
pe li vak ve ze tő ku tya-ki kép ző is -
ko lájának  épü le té be, egy ba rát -
sá gos macs ka fo ga dott. Kér dőn
néz tem az is ko la ve ze tő jé re, Far -
kas né Schiff Mó ni ká ra, aki a
hely szí nen kör be ka la u zol va mu -
tat ta be az in téz ményt.

– Ő Tig ris. Sok ci cánk van, ugyan -
is ők se gí te nek a ku tyák nak meg ta -
nul ni azt, hogy – le győz ve ter mé sze -
tes ösz tö nü ket – mun ka köz ben ne
re a gál ja nak ezek re a négy lá bú ak ra. 

A másfél hektáros te rü le tű, kül ső
tan pá lyá val is el lá tott is ko lá ban elő -
ször a kutyaudvarhoz me gyünk; a
tisz tán tar tott ken ne lek ben nagy
hang za var ral fo gad ben nün ket a hu -
szon ki lenc „la kás tu laj do nos”. Mind -
egyik aj tón a ku tya ne ve, Mó ni ka pe -
dig el me sé li, hogy mi lyen idős az az
eb, ame lyik előtt meg ál lunk, és hogy
a ki kép zés me lyik fá zi sá ban van. Az
egyik né met ju hász ról ki de rül, hogy
nem al kal mas vak ve ze tés re, épp
ezért egy lá tó csa lá dot ke res nek ne -
ki gaz dá nak.

– Ő idő sen ke rült hoz zánk, már
há rom éves. Ál ta lá ban egy éves ko -
ruk ban kezd jük a ku tyák ki kép zé sét.
Az egész sé ges vak ve ze tő ku tya-je löl -
tek nek kö rül be lül csak az egy har -
ma da lesz al kal mas ve ze tés re.
Áfonya pél dá ul azért nem al kal -
mas er re, mert még min dig ker ge ti
a ma da ra kat. 

– Az is ko lá nak van sa ját ku tya te -
nyé sze te is?

– Igen. A te nyész té si prog ra munk -
ban lab ra dor ret ri ever és gol den ret -
ri ever ma mák kal fog lal ko zunk. A
kis ku tyá kat nyolc he tes ko ru kig el len -
őr zött kö rül mé nyek kö zött tart juk.
Két hó na po san kez dő dik az úgy ne -
ve zett kö lyök ne ve lé si sza kasz. En nek
ke re té ben nevelő csa lá dok fo gad -
nak ma guk hoz egy-egy ku tyust tíz
hó nap ra, aki ez ál tal nem csak in ger -
gaz dag kör nye zet be ke rül, de a tö -
meg köz le ke dés, va la mint a szá má ra
ide gen za jok kal, ál la tok kal va ló is -
mer ke dés so rán meg ta nul ja az ut cai
szo ci a li zá ci ót.

– Bár ki je lent kez het er re a kö -
lyök prog ram ra, vagy van va la mi -
lyen meg kö tés?

– Nincs. A leg vál to za to sabb hát -
te rű csa lá dok vesz nek részt eb ben a
ka ri ta tív mun ká ban, de fontos, hogy
fe le lős kutyatartók legyenek. Saj nos
anya gi tá mo ga tást nem tu dunk nyúj -

ta ni, csak a szük sé ges ál lat or vo si
költ sé ge ket, il let ve két ha von ta húsz
ki ló ku tya tá pot tu dunk szá muk ra
biz to sí ta ni. Az or szág egész te rü le -
té ről van nak je lent ke ző ink, ami azért
is sze ren csés, mert a ku tyá ért je lent -
ke ző va kok is min den hon nan ér -
kez nek.

A tíz hó nap alatt két ha von ta
vissza hív juk őket, ki töl tünk egy kö -
lyök ne ve lé si nap lót, és meg néz zük,
ho gyan fej lő dött, vál to zott a ku -
tya. Ezek so rán ki de rül het az is,
hogy al kal mas lesz-e egy ál ta lán vak -
ve ze tés re.

– Ha egy éves lesz a ku tya, mi a kö -
vet ke ző lé pés?

– Vissza ke rül ide, az is ko lá ba, és

a kö vet ke ző fél éves idő sza kot két
rész re bont juk: az el ső hó nap ban a ki -
kép ző sze méllyel ba rát ko zik, mi köz -
ben meg fi gyel jük őt ter hel he tő ség
szem pont já ból. Lab dáz nak, ren ge te -
get sé tál nak, il let ve sok időt töl te nek
pél dá ul lif te zés sel, több eme let nyi sé -
tá val fel és le, zárt tér ből ki és be. Ez
idő alatt – sok egyéb mel lett – pél -
dá ul azt is vizs gál juk, ho gyan vi sel -
ke dik az ut cán a ke rí té sek mö göt ti
ku tyák kal, ho gyan re a gál a szá má ra
vá rat lan hely ze tek re. Mind eköz ben
meg kez dő dik az úgy ne ve zett en ge -
del mes vizs gá ra va ló fel ké szí tés.

– Ez mit ta kar?
– Az ül, fek szik, áll, hely ben ma rad,

láb mel lett ve zény sza va kat tel je sí ti
pó rá zon és anél kül. Az irá nyo kat –
jobb ra, bal ra –, il let ve a for du lá so kat
nem csak tud ja, de már ma ga a ku tya
kez de mé nye zi. Eze ket egy öt ven -
pon tos vizs gán kell tel je sí te nie. Ha ez
idő alatt bár mi kor úgy lát juk, hogy a
ku tya nem al kal mas vak ve ze tés re,
ab ba hagy juk a kép zé sét, hi szen egy
em be ri élet lesz rábíz va.

Ha ez után az egy hó na pos meg -
fi gye lés után is úgy lát juk, hogy al kal -
mas, ak kor kez dő dik a vak ve ze tés re
va ló tény le ges ki kép zé se, amely öt
hó na pig tart.

– Gon do lom, ez is több lé pés ből áll.
– Elő ször az ut cán va ló ve ze tést ta -

nít juk meg. Ek kor még pó rá zon van
a ku tya, és a fel ada ta, hogy a le- és fel -
lé pők nél meg áll jon. A kö vet ke ző lé -
pés ként ma gas ra visszük, pél dá ul
egy híd ra, hogy ki ala kul jon a mély -
ség ér ze te, il let ve hogy lás suk,
mennyi re van fé le lem ér ze te ilyen
hely zet ben. Ha mind eze ket már tud -
ja, ak kor ke rül rá a hám. Mi vel ez egy
me rev váz, a vak em ber nek sok szor
könnyebb érez ni a ku tya moz gá sát
en nek se gít sé gé vel.

– Ho gyan „rög zí tik” a ku tyá ban a
te en dő ket?

– A mun kánk nem szól más ról,
mint hogy több ezer szer meg is mé tel -
tet jük ugyan azo kat a lé pé se ket. Ha el -
ront va la mit, ak kor új ra kezd jük, és
ad dig csi nál juk, amíg hi bát la nul nem
tel je sí ti a fel ada tot. Na gyon fon tos,
hogy min dig ha tá ro zott és egy ér tel -
mű le gyen a ne ki ki adott pa rancs.
Nem min den ki ké pes er re, ezért ez
is le het az oka, hogy ha egy vak nak
nem le het ku tyá ja. Egy halk sza vú, bi -
zony ta lan em ber, aki ma ga sem tud -
ja, mit akar, vagy ho va sze ret ne el jut -
ni, nem al kal mas egy ku tya irá nyí tá -
sá ra. Ne fe led jük: a ku tya nem ta xi,
ami el visz A-ból B-be úgy, hogy ő ter -
ve zi meg az út vo na lat. Ő ab ban tud
se gí te ni, hogy A-ból B-be biz ton sá -
go san vi szi el a gaz dá ját az zal a fel -
té tel lel, hogy az tud ja, ho va és ho gyan
akar el jut ni. A gaz dá nak kell ki ad ni
a ve zény sza va kat, úgy mint zeb rá -
hoz, jár dá ra, jobb ra, bal ra, to vább
elő re, meg ál ló ba, ke resd az utat. A
ku tya fel ada ta, hogy a ki je lölt út vo -
na lon min den eset ben meg ál lás sal je -
lez ze az aka dá lyo kat (pél dá ul egy jár -
da sze gélyt, vil la mos sínt, lép csőt)
vagy a meg vál to zott út vi szo nyo kat
(pél dá ul egy vas rá csot egy épü let
be já ra tá nál, vagy ha a ta laj fü ves sé,
ho mo kos sá vá lik). A vég ső vizs gá kon
meg fe lelt ku tya min den gond nél kül
át ve ze ti nem lá tó gaz dá ját egy vas úti
át ke lő he lyen, ame lyet la bi rin tus sze -
rű kor lá tok kal lát tak el, vagy ki ke rül -
te ti pél dá ul a be ló gó fa ága kat.

– Ha le te lik ez az utol só fél éves kép -
zé si sza kasz, mi tör té nik?

– A ku tya tesz egy há rom száz
pon tos vizs gát. Ez egy öt ven pon tos,
a ko ráb ban már em lí tett en ge del -
mes-, egy öt ven pon tos tan pá lya -
mun ka-, és egy két száz pon tos ut cai
vizs gá ból áll. Ez va ló já ban el len őr ző
vizs ga, amely so rán a ki kép ző be kö -
tött szem mel vizs gáz tat ja a ku tyát.

– Ha át megy a vizs gán, ak kor jö -
het a gaz di?

– Igen. Van egy vá ró lis tánk, és a ki -
kép zés utol só egy-két hó nap já ban
már il leszt get jük, me lyik ku tya me -
lyik gaz da je lölt nek len ne meg fe le lő.
Ha meg van a je lölt sze mély, ak kor
ide köl tö zik egy két he tes, úgy ne ve zett
át adó tan fo lyam ra. Ez alatt a két
hét alatt azt ta nul ja, ho gyan fog lal -
koz zon a ku tyá val. Ho gyan él je nek
együtt, ho gyan vi sel je gond ját, ho -
gyan köz le ked je nek, ho gyan játssza -
nak. Ez utóbbi is na gyon fon tos, hi -
szen a ku tya nem gép. A két hét le -
tel té vel egy bi zott ság előtt együtt
le te szik ugyan azt a há rom száz pon -
tos vizs gát, ame lyet a ku tya már
egy szer a ki kép ző jé vel meg csi nált.

Ez után már csak a ne gye dik, az
utó gon do zó prog ram van hát ra,
amely nek a ré sze ként a ki kép ző el -
megy a ku tya új ott ho ná ba. Né -
hány na pot el is tölt ott, hogy meg -
ta nít sa pél dá ul az új út vo na la kat. A
ké sőb bi ek ben fo lya ma tos kap cso lat -
tar tás sal ál lan dó an fi gyel jük a már
dol go zó pá rost. A kép zé si prog -
ram nak na gyon fon tos ré sze az ala -
pos kör nye zet ta nul mány, amellyel
fel mér jük, ho va is ke rül nek a ku tyák.
Mi a Magyar Va kok és Gyen gén lá -
tók Or szá gos Szö vet sé gé nél nem
ad juk ki a ku tya tu laj don jo gát a ke -
zünk ből, a gaz da csak örö kös hasz -
ná ló ja lesz se gí tő jé nek. Ez ál tal tud -
juk a ku tya jo ga it kép vi sel ni an nak
éle te vé gé ig. Fél éven te egész ség -
ügyi la pot töl te tünk ki, el len őriz zük,
hogy meg fe le lő mó don tart ják-e.

Ugyan ak kor min den ben igyek szünk
se gí te ni is a gaz dák nak: cé gek kel kö -
tünk szer ző dé se ket, ame lyek ál tal ol -
csób ban vagy in gyen jut hat nak bi -
zo nyos el lá tá sok hoz. Gon do lok itt
pél dá ul ked vez mé nyes ku tya táp vá -
sár lás ra vagy az In ter vet Kft.-re,
amely in gyen ad ol tá so kat.

– Utó gon do zás ra van mód?
– Ide bár mi kor vissza jö het nek a

ku tyák kal, ha úgy ve szik ész re a gaz -
dák, hogy gya ko rol tat ni kell bi zo nyos
lé pé se ket. Ez nem kö te le ző, de a sa -
ját ér de kük. Min den év ben tar tunk
itt az is ko lá ban egy já té kos vak ve ze -
tő ku tya-ver senyt, ami kor lát juk, hogy
egyes ku tyák kal me lyik tan anya got
len ne jó új ra át ven ni.

– Ejt het nék pár szót az anya gi ak -
ról is? Ta va ly nagy saj tó vissz hang ja
volt an nak a költ ség el vo ná si ter ve zet -
nek, amely nek a be ve ze té sé vel meg
kel lett vol na szün tet ni ezt az is ko lát.

– Egymillió-nyolcszázezer fo rint -
ba ke rült egy ku tya ki kép zé se az el -
múlt év ben. Idén ez va ló szí nű leg
több lesz. A ta va lyi költ ség meg vo -
nás el le ni til ta ko zás ered mé nye -
kép pen 2010 el ső fé l évé ben még
dol goz ha tunk, mi vel – még ha csök -
ken tett összeg ben is – kap tunk va -
la mennyi tá mo ga tást. Ar ról fo gal -
munk sincs, mi vár ránk jú li us tól. Az
biz tos, hogy a négy ku tya ki kép ző és
a ken ne les mun ka tár sam mal együtt
nyu god tan mond ha tom: szív ügyünk
ez a mun ka, a ku tyák és egy ál ta lán
ez az is ko la. Raj tunk nem fog múl -
ni a jö vő je!

Vak ve ze tő ku tya-ki kép ző is ko lá ban

Ser le ges ku tyák
Gyö nyö rű nap sü té ses szom bat dél után ke rült sor ar ra az ügyes sé gi ver -
seny re, ame lyet vak ve ze tő ku tyák nak szer ve zett a Som lai An gyal ka Ala -
pít vány, a Va kok Ál la mi In té ze te, a Fény a Sö tét ben Ala pít vány és a bu -
da pes ti Lions klu bok már ci us 20-án. A be ne ve zett ku tyu sok nak egy aka -
dály pá lyán kel lett hi bát la nul vé gig ve zet ni ük gaz dá i kat; a fel ada tot leg -
gyor sab ban tel je sí tő nek kü lön díj járt. Az ered mény hir de tés nél a kép -
ze let be li do bo gó el ső két fo ká ra a Győr ből ér ke zett Enya és Speedy áll -
ha tott büsz ke és bol dog gaz dá jával, Ta nai Csa bá val és Bor so di Er zsé bet -
tel. Az el ső he lye zett Enya rá adá sul im már má sod szor vi het te ha za a kü -
lön dí jat, a ku tyát áb rá zo ló szob rocs kát.

– Enya négy éves lab ra dor szu ka, aki annyi ra okos, hogy né ha en gem
is meg lep – mu tat ja be az el ső he lye zet tet gaz dá ja, Csa ba. – Há rom éve
van ná lam, és az óta még job ban ki nyílt a vi lág szá mom ra. Nem csak hogy
sok kal több hely re tu dok el men ni, de az em be rek is köz vet le neb bek. Ad -
dig saj nál koz va csak azt mond ták: sze gény, vak em ber, most vi szont az
az el ső mon da tuk: de ara nyos ku tya! És el kez de nek be szél get ni.

– Speedy, ez az ötéves gol den ret ri ever kan ku tya már a má so dik se -
gí tőm. Mi vel Csa bá val kol lé gák va gyunk – a Fő ke fe győ ri te lep he lyén dol -
go zunk –, a két ku tya is sok időt tölt együtt, így nem csak ba rá tok, de szin -
te már fél té ke nyek egy más ra – me sé li Er zsé bet, aki ről nem mel les leg jegy -
zi meg a tu dó sí tó, hogy fi nom smink jé vel és csi nos meg je le né sé vel bi -
zony sok lá tó hölgy nek is min tául szol gál hat na. – Na gyon örü lök, hogy
meg nyer tük a má so dik he lyért já ró ser le get, mert a pá lyán ha lad va egy
ide gen ku tya az uga tá sá val el von ta Speedy fi gyel mét. Na gyon jól tu dunk
együtt dol goz ni, és mint min den gol den ku tya, Speedy is na gyon ba rát -
sá gos. Ne ki sin cse nek ext ra kí ván sá gai, ám van egy kü lön le ges tu laj don -
sá ga: sze ret há ton alud ni, mi köz ben a négy lá ba a le ve gő ben van.

A tanulás során kocogtatással hívják fel a figyelmet a kutyák szem -
magassága feletti akadályokra

Tanai Csaba és kutyája, az első helyezett és különdíjas Enya. Mel let tük Borsodi
Erzsébet Speedy nevű, második helyezett kutyájával.

Az iskola szívesen fogad
adományokat a következő
bankszámlaszámra:
OTP 11714006-20444921
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Anyák napjára
Ami kor szü let tem – nem je lez tek na gyot
mes si ás-mu ta tó kü lö nös csil la gok;
Csak az anyám tud ta, hogy ki rály fi va gyok.

A töb bi ek lát tak egy sí ró po ron tyot,
de anyám úgy rak ta rám a pó lya ron gyot,
mint ha ba bus gat ná a szép nap ko ron got.

Ma ga ad ta né kem édes sé ge tel jét,
úgy aján dé koz ta anya sá ga te jét;
Hogy egy szer a föld nek ben nem ked ve tel jék.

Is ten tud ja, hon nan, pa lás tot ke rí tett,
ara nyos pa lás tot vál lam ra te rí tett,
fe jem fö lé ég szín mo soly gást de rí tett.

Ma is úgy fol toz za in ge met, ru há mat,
ma is úgy szol gál ki, fő zi va cso rá mat,
mint ki rá lyi em ber ki rá lyi urá nak.

Amer re én jár tam, kö vek éne kel tek,
mert az édes anyám izent a kö vek nek,
szí ve ment előt tem elő re kö vet nek.

Amíg ő van, ví gan él ném a vi lá gom,
nem hi ány zik ne kem sem mi a vi lá gon;
há rom bá nat te szi bol dog ta lan sá gom:

Az egyik bá na tom: mért nem tud ja lát ni
egy mást a sok em ber, a sok-sok ki rály fi
úgy, ahogy az any juk tud ja őket lát ni.

A má sik bá na tom: hogy ha ő majd hol tan
fek szik a föld alatt vi rág gá fo szol tan,
sen ki se tud ja majd, hogy ki rály fi vol tam.

Hogy ha min den csil lag csu pa gyé mánt vol na,
min den ta va szi rügy leg tisz tább gyöngy vol na:
ka mat nak is ke vés, na gyon ke vés vol na.

Hogy ha min den fo lyó lel ke men át foly na
s ezer há la-ma lom csak zsol tárt mor mol na,
az én kö szö ne tem így is ke vés vol na.

Hogy ha a föld min den szín mé zét át adom,
Az ő édes sé gét meg nem há lál ha tom,
Ez az én bá na tom, har ma dik bá na tom.

Mécs Lász ló

A ki rály fi há rom bá na ta
Ha nagy ma má ra gon do lok,
vagy ver set mond, vagy ce ru zát fa rag.
Nagy ma ma, be hu nyom sze mem,
hogy ma gam előtt lás sa lak.

Ép pen el pa na szo lom bá na tom,
s te azt a ko moly gye rek bá na tot
sze re tő, se gí te ni kész,
me leg szív vel, ko mo lyan hall ga tod:

Va la ki nek az osz tá lyunk ban
olyan szép ce ru zás no te sza van!
Az én sze gény kis no te szom meg
hi á nyos, ce ru zát lan!

Meg van a ce ru za he lye,
de be le va lót se hol nem ka pok!
Nagy ma ma né zi a ki csi no teszt,
meg hall gat ja a ko moly bá na tot.

Az tán elő vesz egy ce ru za vé get,
kö rül fa rag ja ügye sen.
tin tá val még kék re is fes ti,
ne hi á nyoz zék a szép sé ge sem.

Be le is il lik a no tesz ba…
de nagy ma ma nem kap há lás mo solyt,
se kö szö ne tet a kis uno ká tól…
mert az a má sik szebb volt!… sár ga volt!

Még most is tar to zom a kö szö net tel.
Pe dig de szí ve sen meg mon da nám:
Nagy ma ma, kö szö nöm, hogy se gí tet tél!
So ha, so ha nem volt szebb ce ru zám!

Szín arany ból volt, csak nem vet tem ész re.
Be ara nyoz ta a sze re te ted!
Hadd sut tog jam el sí rod fe lé
ma ezt a meg ké sett kö szö ne tet!

Ré gi em lé kek si mo gat nak,
mint me leg má ju si nap su ga rak…
S ha nagy ma mám ra gon do lok,
vagy ver set mond… vagy ce ru zát fa rag.

Túr me zei Er zsé bet

Nagy ma ma ce ru zát fa rag

Kap tál egy ar cot
apád anyád ar cát

kap tál egy ne vet
hor dozd be csü let tel

kap tál egy ke zet
ne ereszd el ne ereszd el

kap tál egy szí vet
iga zíts raj ta ha tudsz

kap tál egy vi lá got
ja víts raj ta ha tudsz

kap tál egy éle tet
vi seld el ha tu dod

kap tál egy na pot
még min dent jó vá te hetsz

Pusz ta Sán dor

Do num

Angyali kisded
Anyjának lenni,
Bölcsőt rengetni
Nótát zengeni
Be szép.

Gügyögő hangra
Gügyögve felelni,
Nyűgös síráson
Elkeseredni
Be szép.

Piciny kezecskét,
Lábacskát csudálni,
Ébredést lesni,
Aluvást várni
Be szép.

Gyermekmosollyal
Búst hesegetni,
Kereső szácskát
Kebelre tenni
Be szép.

Gyermekmosolyban
Gyermekként feredni,
Bánatot elvetni,
Édeset nevetni,
Gyermekmosolyban
Gyermekké lenni
Be szép.

Várnai Zseni

…be szép

– Apu ka! Gye re, nézd, kik
van nak itt!

Azt a lel ke sült sé get ne héz
sza vak ba ön te ni. Va ló ban rö -
pült, ahogy Pe tő fi ír ta. Mi a
vo nat tól jöt tünk. Az óta sem
tu dom, hogy va jon vá rat la -
nul ér kez tünk-e, vagy az a vi -
lág, a ma ga jel zés nél kü li sé -
gé vel, las sabb in for má ci ós
tem pó já val még te rem tett
meg le pe té se ket? Iga zá ból nem
is egyet len eset ről szó lok, ha -
nem egy je len ség ről. Ar ról a
je len ség ről, ahogy Nagy ma ma
fo ga dott min ket. Ez füg get len
volt az év sza kok tól, a nap -
sza kok tól, a hely ze tek től.

Nagy ma má ék ról sok em -
lé kem van. Ér de ke sen fő kép -
pen han gu la tok, ér zé sek és
ízek. Ahogy a ka nál kop pan a
ka ka ós bög re ol da lán, a va ní -
li ás pu ding íze, a fa lu si ho -

mok ban va ló me zít lá bas lé pé -
sek si mo ga tá sa, a ká vé mel lé
el szí vott ci ga ret ta füst jé nek
ke rin gé se, a fa gyos ágy ne mű
alatt va ló fel me le ge dés, mi köz -
ben a tá vo li sö tét ben a ku tyák
uga tá sa egy más nak vá la szolt –
ezek mind oda kö tőd nek. Oly -
kor el cso dál ko zom, mi lyen
mé lyen ül nek ezek az em lé kek.
Nem igaz, hogy a na pi ten ni -
va lók kö zött ész re ven ném, ha
el tá vo lod nék tő lük, ezért ami -
kor vá rat la nul ta lál ko zom bár -
me lyik kel, to rok szo rí tó an tör
rám a hi á nyuk.

Köz tük ez is: ahogy Nagy -
ma ma fo ga dott min ket. Ak kor
még nem tud tam, mi lyen ki -
csi volt. Nagy nak tűnt, aki nek

öle lé sé ben el le he tett rej tőz ni.
Ki csi sé ge ak kor tűnt ki szá -
mom ra, ami kor meg lát tam őt
egy kór há zi le pe dő be gön -
gyöl ve a Té té nyi úton, a ha lot -
tas ágyán. Ak kor leg in kább
ez ra ga dott tor kon, hogy mi -
lyen ki csi.

De ott, azon az ud va ron
ma ga volt az el fo ga dás, a sze -
re tet, a jó ság. És ahogy mind -
ez elénk sza ladt, ma gá hoz
ölelt – sok min den ren de ző -
dött azok ban a ka rok ban.

Már nincs élő nagy ma -
mám. A han gu la tok, ér zé -
sek és ízek azon ban örök re az
enyé im. Ha fel kel le ne idéz -
nem az ar cát – az ar cok em -
lé kei oly könnyen el osz la -

nak. De a han gu la tok, ér zé -
sek és ízek vi gasz ta ló an kö -
szön nek rám.

Egy idő óta bá tor ta la nul,
de még va la mi kap cso ló dik
mind eh hez. Ha egy szer ha za -
é rek, oda, ami ről alig van em -
be ri szó, ami te le van ti tok kal,
csak egy a biz tos, hogy Atyánk
töl ti be je len lé té vel, szó val,
ha egy szer ha za té rek, azt hi -
szem, így, ez zel a bol dog elém
sza la dás sal fo gad majd Is te -
nem. Nem azért, mert meg ér -
de mel ném, ha nem mert meg -
ér kez tem. Ta lán ezt akar ta el -
mon da ni ne kem ak kor Nagy -
ma ma egész lé nyé vel. Van -
nak dol gok, ame lye ket ké sőbb
ért meg az em ber.

Nem do hány zom, de a ká -
vém kö rül most még is mint -
ha ci ga ret ta füst je száll na.

g Ko czor Ta más

Nagy ma ma
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MISSZIÓI NAP a Nyugati (Dunántúli) 

Evangélikus Egyházkerületben

Kissomlyó

09.00 Gyülekezés, énektanulás, köszöntõ – Verasztó János

kerületi missziói lelkész

09.30 Evangelizáció: Zsid 11,1 – Szeverényi János országos

missziói lelkész

10.00 Elõadás: Mindennapok reménysége 

– Dr. Rókusfalvy Pál pszichológus

11.00 Szünet, éneklés

11.15 Elõadás: Keresztyén reménységünk távlatai 

– Dr. Reuss András professzor

11.45 Fórumbeszélgetés: kérdések és válaszok 

12.30 Ebéd a templom udvarán

14.00 Beszámoló a haiti földrengésrõl

14.15 Barangolás a zene világában a reneszánsztól 

napjainkig – Csizmás András, Iványi Gáspár és 

Szalkay Dávid zenészekkel

15.15 A szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Iskola

színjátszó körének elõadása

15.45 Áhítat: Jel 22,20b – Ittzés János püspök

Egész nap színes gyermekprogramok várják a kicsiket és a

nagyobbakat is!

A Luther Kiadó egész nap jelen lesz és kedvezményes vásár-

lási lehetõséget kínál az érdeklõdõknek.

A missziói nap résztvevõi az egyházkerület vendégei lesznek

ebédre.

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsult-

jainak megsegítését szolgálja.

KÉRJÜK, A JELENTKEZÉSEKET MÁJUS 10-IG ADJÁK LE!

ROSTÁNÉ PIRI MAGDA ESPERES

9542 Boba, József A. u. 24.

Tel.: 06 20 824 3040 

E-mail: pirimagda@iplus.hu 

„Biztos, védett kikötõ” 2010. május 15., szombat 

MISSZIÓI NAP az Északi Evangélikus

Egyházkerületben

Városi Sportcsarnok, Salgótarján 

(Kassai sor 84.)

09.00 Érkezés, közben térzene 

09.30 Igei indítás: Blatniczky János kerületi missziói lelkész

Köszöntések, közös éneklés 

10.00 Evangelizáció: Gyõri Péter Benjámin lelkész

10.30 Pódiumbeszélgetés – Moderátor: Horváth-Bolla

Zsuzsanna teológus-újságíró

Meghívott vendégek:

• Dr. Mikos Borbála, az MRE Bethesda Gyermekkórhá-

zának Haitit megjárt fõorvosnõje

• Dr. Dér Katalin ókortudós, egyetemi docens, 

ELTE BTK Latin Tanszék 

• Bánffyné Sátory Tilda gyógypedagógus

11.30 Szünet

11.45 Csoportos beszélgetések három helyszínen 

a három vendéggel

13.00   Ebéd

14.15 D. Kiss Ildikó – ír keresztyén zenei koncert

15.00   Záró istentisztelet: dr. Fabiny Tamás püspök

16.00   Úti áldás: Deme Károly lelkész

Külön szeretettel hívjuk az egyházmegyék fiatalságát és a

kisgyermekes családokat is!

Gyermekmegõrzésrõl és gyermekprogramokról az egész nap

folyamán gondoskodunk!

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsultjainak

megsegítését szolgálja.

A Luther Kiadó egész nap jelen lesz és kedvezményes vásár-

lási lehetõséget kínál az érdeklõdõknek.

A missziói nap résztvevõi az egyházkerület vendégei lesznek

ebédre.

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényel-

hetnek a kerülettõl április 30-ig.

KÉRJÜK, A JELENTKEZÉSEKET MÁJUS 7-IG ADJÁK LE!

BLATNICZKY JÁNOS DÁNIEL KERÜLETI MISSZIÓI LELKÉSZ

2699 Szügy, Mikszáth út 4/a.

Mobil: 06 20 824 2856

E-mail: janos.blatniczky@lutheran.hu

Web: http://szugy.lutheran.hu/misszioinap

MISSZIÓI NAP a Déli Evangélikus

Egyházkerületben

Bonyhádi Evangélikus Atlétikai Centrum

(a Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)

9.00 Rézfúvós térzene – Kiskõrösi Evangélikus Fúvószenekar

9.30 Énektanulás, köszöntések

A házigazda köszöntése: Ónodi Szabolcs igazgató, 

Krähling Dániel lelkész

10.00 Nyitó evangelizáció – A vízen járók reménysége... 

(Zsid 11,1) – Gáncs Péter püspök

10.45 A reménység hálójában – Prof. dr. Csermely Péter

hálózatkutatóval, a Bölcsek Tanácsa  tagjával beszélget 

Radosné Lengyel Anna kerületi felügyelõ

11.45 Kerületi díjak átadása

12.15 Ebéd

14.00 ALTERNATÍV SZIGETEK:

• Reménységmorzsák Csermely Péterrel
• Bonyhádi öböl: Eredendõ bûn – könnyûzenei oratórium képekkel

• Dalok mólója – Völgyessy Szomor Fanni 

• A reménység színei:

Batak evangélikusok – Mangasi Sihombing indonéz nagykövet

Zuluföldtõl Szárazdig – Orbán Attila missziói lelkész (Erdély)

Imacsónak – bibliakör

• Missziói kikötõk: a cigánymisszió, az Interserve, a Wycliffe Biblia-

fordítók Egyesülete, az Evangélikus Külmissziói Egyesület és az

Evangélikus Missziói Központ standjainál

15.30 Úti áldás felvont horgonnyal 

– Aradi György kerületi missziói lelkész

Gyerekprogramot egész nap biztosítunk.

Ebédrõl az egyházkerület gondoskodik.

A nagy busszal érkezõ csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek a

kerülettõl április 30-ig.

A missziói nap offertóriuma a haiti katasztrófa károsultjainak

megsegítését szolgálja.

Egyéni és csoportos jelentkezés határideje: 2010. április 30-ig írásban az

egyházkerületnél.

DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET

E-mail: deli.kerulet@lutheran.hu

Fax: 06 1 338 2302

1088 Budapest, Puskin u. 12.

H I R D E T É S

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

Hús vét ün ne pe után a 4. hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igéi Is ten cso dá i ra em lé kez te tik az ének lő gyü le ke ze tet. De
mi a leg na gyobb cso dá ja? He ti zsol tár ver sünk sze rint: nagy -
pén te ken „sza ba du lást szer zett jobb ja” a bűn, ha lál, sá tán
ha tal má ból, és hús vét haj na lán „meg mu tat ta sza ba dí tó ere jét az Úr” (Zsolt 98,1–
2), mert ki hoz ta a ha lál ból a ju hok nagy pász to rát. Mél tó és üd vös sé ges, hogy
az Úr Jé zust a ha lá lon ara tott győ zel mé ért új ének kel di cső ít sük. „Jó do log az
Urat di csér ni, és éne ket zen ge ni a te ne ved nek, ó fel sé ges!” (Zsolt 92,2; LK) Ő
cso dá la to san cse le ke dett: éne kel je tek! „Uj jong ja tok az Úr előtt az egész föl dön!
Éne kel je tek, vi gad ja tok, zeng je tek zsol tárt!” (GyLK 737,5) Lu ther ír ja: „Új ének
ez az új or szág ról, az új te rem tés ről s az új em ber ről, aki nem tör vény ből vagy
cse le ke det ből, ha nem a Lé lek től szü le tett; s aki ma ga is cso da, s azt is tesz a mi
Urunk Krisz tus ban!” Urunk ör ven dő há la adás ra fa kadt: „Ma gasz tal lak, Atyám,
menny és föld Ura…” És ma gá hoz hív ja mind azo kat, „akik meg fá rad ta tok, és meg
vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást adok nek tek. Jöj je tek én hoz zám mind nyá -
jan” (Mt 11,25.28), mert Krisz tus tör vény-igá ja gyö nyö rű sé ges és bol do gí tó, s
az ő ter hét ve le kö zö sen hor da ni könnyű. Ezért az új em ber – aki az Úr Jé zust
öl töt te ma gá ra (lásd Róm 13,14) – hall gat Pál sza vá ra. „A Krisz tus be szé de lak -
jék ben ne tek gaz da gon úgy, hogy (…) int sé tek egy mást zsol tá rok kal, di csé re tek -
kel, lel ki éne kek kel; há la adás sal éne kel je tek szí ve tek ben az Is ten nek.” (Kol 3,16)
Ja kab ki egé szí ti az „el ső zsen gék nek” szánt fel szó lí tást: „Le gye tek az igé nek cse -
lek vői (te vé keny meg va ló sí tói), ne csu pán (fe le dé keny) hall ga tói, hogy be ne csap -
já tok ma ga to kat.” (Jak 1,22) A ta nít vá nyok Is tent ki ált va di csé rő éne ke – „Ál -
dott a ki rály, aki az Úr ne vé ben jön! A menny ben bé kes ség, és di cső ség a ma gas -
ság ban!” (Lk 19,38) – új ének. Pál az zal di csek szik, amit Krisz tus tett ál ta la a po -
gá nyok meg té ré sé ért; de csak ott hir det te az evan gé li u mot, ahol még sen ki más,
„hogy a po gá nyok ál do za ta a Szent lé lek ál tal meg szen telt és ked ves le gyen” (Róm
15,16). Ugyan csak ő fi gyel mez te ti a lel ki aján dé ko kért ra jon gó kat, meg vall va:
„…a gyü le ke zet ben in kább aka rok öt szót ki mon da ni ér te lem mel, hogy má so -
kat is ta nít sak, mint sem tíz ezer szót nyel ve ken.” Mi is mond juk: Jé zus Krisz tus
Is ten Fia Meg vál tó! „Imád ko zom lé lek kel, de imád ko zom ér te lem mel is, di csé -
re tet ének lek lé lek kel, de di csé re tet ének lek ér te lem mel is.” (1Kor 14,19.15) Ezt tet -
te a Ge cse má né-kert ben Urunk is: „Atyám, ha aka rod, vedd el tő lem ezt a po -
ha rat, mind az ál tal ne az én aka ra tom le gyen meg, ha nem a ti ed.” Min ket biz -
tat: „…imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek!” (Lk 22,42.46) Is ten ke gyel mé -
nek nagy cso dá ja, ha va la ki el jut a Krisz tus ban va ló élő hit re: „Uram, ki hez men -
nénk? Örök élet be szé de van ná lad. És mi hisszük és tud juk, hogy te vagy az Is -
ten nek Szent je.” (Jn 6,68–69) Mind ezért új ének kel „a Krisz tust ma gasz tal já tok,
/ Akit kül dött jó Atyá tok! / Ő az, kit fe jünk nek val lunk. / Né ki élünk…” (EÉ 65,2) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ
A címbéli esetet ta pasz tal hat ták meg
azok a fi gyel mes és rend sze res Szent -
írás-ol va sók, akik 2010. áp ri lis 21-én
es te és 22-én reg gel ugyan azt az új -
szö vet sé gi ige sza kaszt ta lál ták ki je -
löl ve mint lel ki ke nye ret Ef 4,7–16
ver se i ben. Tud juk, hogy Is ten nél
nin cse nek vé let le nek, és ez a jó pász -
tor he té ben szó ló üze net: „ő »adott«
né me lye ket pász to ro kul”, va ló ban pá -
rat lan je len tő sé gű öröm hír a min den -
ko ri kó bor ló ju hok nak.

Ezt a pár ját rit kí tó Út mu ta tó-tör -
té ne ti ese ményt (hogy tudniillik az
es ti ige sza kasz más nap reg ge li lel ki
táp lá lé kunk is lett) így utó lag is az -
zal kí ván juk em lé ke ze tes sé ten ni,
hogy két rö vid kom men tárt köz lünk
ezek ről a ver sek ről.

Em lé kez zünk: a vá lasz tott nép
pusz tai ván dor lá sa so rán a ha to dik
na pon sze dett man na más nap is
ehe tő volt, te hát nem rom lott meg a
nyu ga lom nap já ra szánt táp lá lék
(lásd 2Móz 16,16–35)! Ezért mi is
min den koc ká zat és mel lék ha tás
nél kül épül he tünk most is Is te nünk
„kéthe tes”, ám örök ér vé nyű üze ne -
té ből. Íme, a két ige ma gya rá zat;
vedd és ol vasd – na pon ként! 

Le vert ség el len
Van nak szür ke, bo rús na pok, ami kor
az em ber ma gá nyos nak és ha szon ta -
lan nak, sőt szá nal mas nak ér zi ma gát,
és az ön saj ná lat ke ser édes gon do la -
ta i ba bur ko ló zik. Is me red ezt az ér -
zést? A mai ige sza kasz az el len szer
ezek re a hely ze tek re. A 8–10. ver sek
a Zsol tá rok 68,19-et idé zik: A győz -
tes ki rály be vo nul Je ru zsá lem be, fog -

lyo kat hoz, és a zsák mány ból aján dé -
kot oszt az övé i nek. Ez pár hu zam ba
ál lít ha tó Krisz tus menny be me ne te -
lé vel: Krisz tus le győz te az Is ten nel el -
len sé ges ha tal ma kat, és ke gyel mi
aján dé ko kat osz to gat kö ve tő i nek.
Az aján dé kok a gyü le ke zet lel ki fej -
lő dé sét szol gál ják, hogy min den ki Jé -
zus ban higgyen, hoz zá ra gasz kod jon,
és ne „len ge dez zen” ide-oda, mint
egy zász ló a szél ben. 

De jó len ne ezt a gya kor lat ban
meg ta pasz tal ni! Min den gyü le ke ze ti
mun ka társ nak, min den szol gá lat -
nak ezt a célt kel le ne szol gál nia. Ne -
ked mi a fel ada tod a gyü le ke zet -
ben? Ho gyan is mer he ted fel az adott -
sá ga i dat, lel ki aján dé ka i dat? Mi kell
ah hoz, hogy hasz no sítsd azo kat?
„Az a kö zös ség, amely hagy ja, hogy
tét len tag jai le gye nek, előbb vagy
utóbb tönk re fog men ni. Ezért jó, ha
min den egyes tag nak fel ada ta is van
a kö zös ség fe lé, mert így a ké tel ke dés
órá i ban tud ja majd, hogy nem fe les -
le ges és hasz na ve he tet len.” (Di et -
rich Bon hoef fer: Kö zös élet)

(For rás: Fény su ga rak – Se gít ség a
Bib lia na pon kén ti ta nul má nyo zá sá -
hoz, 2010. I. fél év, 132. ol dal; a ki adá -
sért fe lel a Bet há nia CE Szö vet ség) 

Az el hí va tás hoz mél tó élet
a hit nagy ko rú sá gá ban
és egy sé gé ben
Is ten nem vá lo ga tás és kü lönb ség -
té tel nél kül aján dé koz za ke gyel mét,
ha nem ki nek-ki nek konk ré tan, egy
meg ha tá ro zott, rá sza bott ado mány,
ke gyel mi aján dék for má já ban. A 8.
vers ezt egy, a 68. zsol tár ból vett idé -

zet tel tá maszt ja alá, ame lyet a 9. és
a kö vet ke ző ver sek sza ba don ér tel -
mez nek Krisz tus föld re jö ve te lé re és
telj ha ta lom ba emel te té sé re. A föld
Krisz tus út já nak mély pont ja. (…) 

A 11. vers nem so rol ja fel a ke gyel -
mi aján dé kok tel jes ská lá ját, ha -
nem csak né hány, a gyü le ke zet
szem pont já ból kü lö nö sen fon tos
szol gá la tot. Az apos to lok ter jesz tet -
ték az alap ve tő misszi ói üze ne tet, a
pró fé ták konk rét hely ze tek re néz ve
hir det ték Is ten aka ra tát, és az evan -
gé lis ták ha gyo má nyoz ták to vább az
öröm üze ne tet. A pász to rok és ta ní -
tók a lel ki gon do zás és az írás ma gya -
rá zat vég zé sé vel ve zet ték a gyü le ke -
ze tet. Is ten től ka pott ke gyel mi aján -
dé ka ik se gít sé gé vel al kal mas sá tet -
ték a gyü le ke ze tet (a szen te ket) a
szol gá lat ra, és ve zet ték a bel ső egy -
ség és érett ség fe lé (a nagy ko rú ság
a tö ké le tes em bert je len ti). Krisz tus
va ló sá gá nak kell meg ha tá roz nia és
be töl te nie a gyü le ke ze tet (el ér ni
Krisz tus tel jes sé gét). Ez te szi küz dő -
ké pes sé és el len ál ló vá a tév ta ní tá sok -
kal szem ben. 

A kö vet ke ző ver sek is mé tel ten
meg ha tá roz zák a gyü le ke zet ben fo -
lyó szol gá la tok po zi tív cél ját, ami
nem más, mint a gyü le ke zet fel nö ve -
ke dé se a sze re tet ben Krisz tus hoz, aki,
mint fe je a test nek, össze fog ja és a
nö ve ke dés erő i vel táp lál ja a gyü le ke -
ze tet, és pe dig ép pen az ál tal, hogy tag -
jai össze tar ta nak, és együtt mun kál -
kod nak a sze re tet ben. 

(For rás: Bib lia – ma gya rá zó jegy -
ze tek kel, 1420–1421. ol dal) 

g Össze ál lí tot ta: G. A.

M AI M AN NA CS O DÁK

A teg nap es ti ige „jó” ma reg gel re is

él víz
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A nyá ri ta lál ko zó hely szí nén, Szar va -
son gyűl tek össze a mun ka tár sak áp -
ri lis 15. és 18. kö zött, hogy egy más sal
és a Szél ró zsá nak ott hont adó gyü le -
ke zet tel, vá ros sal és nem utol só sor ban
a te rep pel ta lál koz za nak. Egy na gyon

lel kes fi a ta lok ból ál ló, har minc két
fős er dé lyi csa pat ér ke zett még a hét -
vé gé re, sok mun ka te rü le ten le het
majd ve lük ta lál koz ni jú li us ban is. 

A négy na pos össze jö ve tel so rán
volt al ka lom sok szer ve zé si kér dés -

ben elő re lép ni, a te rep be já rás se gí tett
a mun ka ági fe le lő sök nek a to váb bi
ké szü lés ben az ál tal, hogy lát hat ták,
a fe jük ben bon ta ko zó ter vek hol és
ho gyan fog nak meg va ló sul ni. 

Az egyik dél előt tön Ben kó czy Pé -
ter tar tott csa pat épí tést. Jó volt meg -
ta pasz tal ni, ho gyan vá lik a be mu tat -
ko zó kör ben még vissza hú zó dó, tá -
vol ság tar tó em be rek ből vé gül egy
kö zös cé lért dol goz ni ké pes, lel kes
kö zös ség.

Két elő adás se gí tet te még a mun -
ka tár sak szem lé let tá gí tá sát: Orosz
Gá bor Vik tor az idei Szél ró zsa mot -
tó já ról, üze ne té ről (Kö zép kez dés ve -
led) tar tott ve tí tett ké pes, gon do lat -
in dí tó elő adást, Ko dá csy-Si mon Esz -
ter ve ze té sé vel pe dig azon gon dol ko -
dott együtt a csa pat, ho gyan le het
kör nye zet tu da to san szer vez ni egy
ilyen fesz ti vált. 

Re mél he tő leg mind két té má ról
ha ma ro san fent lesz nek a hát tér -
anya gok a Szél ró zsa hon lap ján:
www.szel ro zsa tal al ko zo.hu.

g Dar vas Ani kó

Mun ka tár si ta lál ko zó Szar va son

A Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ban azon té pe lőd ve,
hogy mennyit kell még vár ni a kö -
vet ke ző EG OT-ra, amíg is mét
ta lál koz ha tunk ott meg is mert ba -
rá ta ink kal, fo gal ma zó dott meg
ben nünk az a gon do lat, amely e
so rok meg írá sá ra kész te tett ben -
nün ket.

Idén jú ni us 11-én (pén te ken)
új ra le he tő sé get sze ret nénk te -
rem te ni a di á kok ta lál ko zá sá ra (a
ti zen két ma gyar or szá gi evan gé li -
kus gim ná zi um di ák jai szá má ra), s
ezért meg szer vez zük a fa so ri folk -
lór fesz ti vált.

Az is ko lai ala pít vány ál tal ki írt
pá lyá za ton si ke rült el nyer ni a meg -
ren de zés hez szük sé ges össze get, te -
hát be le vág tunk a nagy mun ká ba.

Ese mé nyünk cél ja az előbb em lí tett
is ko lák olyan di ák ja i nak meg hí vá -
sa, akik jár ta sak nép ze nei, il let ve
nép tán cos ha gyo má nya ink ban,
vagy érez nek ma guk ban annyi mo -
ti vá ci ót, hogy tár sa ik kal ma xi -
mum tíz per ces pro duk ci ót hoz za -
nak lét re. A pén tek dél utá ni idő töl -
tést re mé nye ink sze rint ne ves elő -
adók is szí ne sí tik.

Ha sze ret ne el töl te ni egy kel le -
mes dél utánt a folk lór ne vé ben, ak -
kor vár juk Önt és ked ves csa lád ját
2010. jú ni us 11-én a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz -
ter mé ben.

Bő vebb in for má ció: www.fa so -
ri.hu. Szer ve ző: Bar csay Zsom bor
(06-30/317-5863).

g – bar csay –

Fa so ri folk lór fesz ti vál

Gyü le ke ze ti al sós kor cso port ban
1. hely: Gal ga gu tai Evan gé li kus Egy ház köz ség
2. hely: Kő sze gi Evan gé li kus Egy ház köz ség
3. hely: Pest hi deg kú ti Evan gé li kus Egy ház köz ség

Gyü le ke ze ti fel sős kor cso port ban
1. hely: Er dély: Hosszú fa lu-Fű rész me zői Evan gé li kus Egy ház köz ség
2. hely: Pest hi deg kú ti–Nagy ko vá csi Evan gé li kus Egy ház köz ség
3. hely: Szé kes fe hér vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség

Is ko lai al sós kor cso port ban
1. hely: Sop ron: Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la (II.
szá mú csa pa ta)
2. hely: Al ber ti Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la
3. hely: Má ria re me te–Hi deg kú ti Öku me ni kus Ál ta lá nos Is ko la

Is ko lai fel sős kor cso port ban
1. hely: Bu da pest: De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um
2. hely: Pá pa: Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la
3. hely: Sop ron: Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la

A XIX. országos evangélikus
hittanver seny vég ered mé nye 

Töp reng, me reng, át gon dol, fon tol -
gat, la tol gat, mér le gel, meg hány-vet,
szá mít gat, meg rág, ta na ko dik, tű nő -
dik, ví vó dik, rá gó dik, té pe lő dik –
mor fon dí ro zik.

* * *

Mi kor mor fon dí ro zik a leg töb bet az
em ber, ha nem a pár- és pá lya vá lasz -
tás idő sza ká ban, ami kor a mer re és ho -
gyan to vább kér dé se a leg ége tőb ben
van je len az éle té ben, ami kor el kell
dön te nie, hogy mi lyen ér té kek men tén,
mi lyen hit val lást, ideo ló gi át kö vet ve és
kép vi sel ve sze ret né le él ni az éle tét?

Mor fon dí ro zik, és köz ben a szü lők,
nagy szü lők, kö ze leb bi és tá vo lab bi
ro ko nok és is me rő sök pél dá ja, vé le -
mé nye, hoz zá ál lá sa – ha eset leg csak
tu dat alatt is – épp úgy szá mít, mint
a kor tár sa ké, a ba rá to ké. Szá mít ak -
kor is, ha egyet ért ve le és kö ve tés re
mél tó nak ta lál ja, és szá mít ak kor is,
ha el íté li és meg ta gad ja.

Mi kor mor fon dí ro zik a leg töb bet
az em ber, ha nem ak kor, ami kor fia-
lá nya – vagy, mond juk, a ta nít vá nya
– épp a pár- és pá lya vá lasz tás idő sza -

kát éli, ami kor a mer re és ho gyan to -
vább kér dé se a leg ége tőb ben van je -
len az éle té ben, ami kor el dől ni lát szik,
hogy mi lyen ér té kek men tén, mi -
lyen hit val lást, ideo ló gi át kö vet ve és
kép vi sel ve sze ret né le él ni az éle tét?

Mor fon dí ro zik, és köz ben új ra és
új ra meg bi zo nyo so dik ró la, hogy ha
nem tud ja is min dig – akár leg jobb
szán dé ka el le né re sem – elég kö vet -
ke ze te sen és von zó an-hí vo ga tó an
kép vi sel ni a sa ját ér ték rend jét az utá -
na jö vő nem ze dé kek fe lé, ak kor is csak
így le het, sőt így ér de mes iga zán él ni.

* * *

Mor fon dí ro zunk. Ap ró-csep rő és
faj sú lyos kér dé sek ről. Egy-egy dön -
tés mel lett és el le ne szó ló ér vek ről.
Bol dog ság ról és bol dog ta lan ság ról.
Si ker ről és si ker te len ség ről. Az élet -
ről és ér tel mé ről. Is ten ről…

* * *

Elég-e – vagy ha úgy tet szik: vi he ti-e
előbb re a vi lág ala ku lá sát – a bel ső, a
ma gunk ban el vég zett és ma gunk nak
meg tar tott mor fon dí ro zás? Sza bad-

e nem meg osz ta nunk má sok kal a
gon do la ta in kat, ha ők – rá is mer ve,
hogy ők is pont et től szen ved nek, et -
től ret teg nek, ez zel küz de nek, ez
elől me ne kül nek, és így to vább – ép -
pen így kap hat ná nak irány mu ta tást,
jut hat ná nak kö ze lebb a dön tés hez, a
meg ol dás hoz? És va jon – Édes Ár pád
re for má tus „mor fon dír-író” sza va i val
él ve – mor fon dí ro zá sunk ból lesz-e
cse lek vő ke resz tény ség?…

* * *

Ha Is ten re mu ta tó mor fon dí ro zá sát
va la ki le ír ja, és azt más va la ki köz zé -
te szi, ak kor az már, bi zo nyos szem -
pont ból, cse lek vő ke resz tény ség. Hi -
szen má so kat is mor fon dí ro zás ra
buz dít(hat), és cse lek vést ge ne -
rál(hat).

* * *

„Egy hí vő em ber min den élet hely ze -
té ben el jut hat ar ra a pont ra, hogy Is -
ten ről gon dol kod jon. (…) alap já ban
vé ve mind egy, hogy ezt mi hív ja élet -
re, a Bib lia, egy ige hir de tés, egy zsol -
tár vagy egy dal szö ve ge, egy rek lám -
fel irat, egy kép, egy film vagy ép pen
má sok to vább gon do lás ra mél tó nak ta -
lált sza vai” – ír ja Kó kai Nagy Vik tor,
a Mor fon dír cí mű kö tet öt let gaz dá ja
az elő szó ban. A ta valy nyá ri Csil lag -
pont re for má tus if jú sá gi ta lál ko zó ra
idő zít ve ki adott könyv a Re for má tu -
sok Lap ja 2006–2009. évi lap szá -
ma i nak if jú sá gi ol da lán, a Mor fon dír
ro vat ban meg je lent írá sok ból kö zöl
vá lo ga tást. Az el ső sor ban fi a ta lok
szá má ra író dott, de va ló já ban min -
den ki hez szó ló mor fon dí rok mind -
egyi két egy-egy ta lá ló-be szé des il -
luszt rá ció te szi még in kább el gon dol -
kod ta tó vá – és még in kább Is ten re
mu ta tó vá.

g – vitális –

Kó kai Nagy Vik tor (szerk.): Mor fon -
dír. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2009.
Ára 1300 fo rint.

Tű nő dés a mor fon dí ro zás ról
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b Az evan gé li kus ok ta tá si in téz -
mé nyek – óvo dák, ál ta lá nos és
kö zép is ko lák – ve ze tő i nek szo -
ká sos ta va szi kon fe ren ci á ját áp -
ri lis 19-én és 20-án tar tot ták a
ba la ton szár szói Evan gé li kus
Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott -
hon ban. Po kor ni Zol tán sze mé -
lyé ben egy volt ok ta tá si mi nisz -
ter is meg osz tot ta gon do la ta it a
je len lé vők kel. Az is mét kor -
mány zás ra ké szü lő Fi desz–
KDNP or szág gyű lé si kép vi se -
lő jé vel a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház or szá gos fel ügye lő -
je, Prőh le Ger gely be szél ge tett.
A szak mai tá jé ko zó dás mel lett
fel töl tő dés re, a kö zös ség meg élé -
sé re is le he tő sé get kí ná ló két
nap köz pon ti té má ja a fenn tart -
ha tó ság és a ve ze tői jö vő kép
kér dé se volt. A kon fe ren cia
összeg zé sé re Ka li na Ka ta lint,
egy há zunk ok ta tá si és ne ve lé si
osz tá lyá nak ve ze tő jét kér tük.

– Az evan gé li kus egy ház – mé re té -
hez ké pest – igen je len tős is ko la rend -
szert tart fönn. Ko moly ki hí vást je -
lent az in téz mé nyek élet ké pes sé gé -
nek hosszú tá vú biz to sí tá sa, le gyen
szó a mű köd te tésnek akár az anya gi,
akár a sze mé lyi fel té te le i ről. Sa já tos
adott ság, hogy mi köz ben az in téz mé -
nyek a lu the rá nus szel le mi ség to -
vább adá sá nak is köz pont jai, az is ko -
lák ta nu lói kö zött ál ta lá ban az evan -
gé li kus gye re kek van nak ke ve seb ben.
So kat be szél get tünk ar ról, va jon nem
je lent-e kon zer va tív el ha tá ro ló dást a
mo dern vi lág tól, hogy ki tar tunk
evan gé li kus ér té ke ink mel lett. Egyet -
ér tés ala kult ki ab ban, hogy al kal maz -
kod nunk kell a 21. szá zad el vá rá sa i -

hoz, de to vább ra is a ha gyo má nyos
ér té ke ket kell kép vi sel nünk. Mi ként
Itt zés Já nos el nök-püs pök és Fa bi ny
Ta más püs pök sza va i ból ki de rült, az
egy ház ve ze té se is ezt vár ja el ok ta -
tá si in téz mé nye ink től.

A ve ze tői jö vő kép kér dé se azért
ke rült a kon fe ren cia na pi rend jé re,

mert in téz mé nye ink élé re na gyon ne -
héz – min den szem pont ból meg fe -
le lő – ve ze tő ket ta lál ni. És en nek nem
az a fő oka, hogy a tör vény ér tel mé -
ben csak evan gé li kus val lá sú sze mély
tölt he ti be a ve ze tői po zí ci ót, ha nem
az, hogy nap ja ink ban óvo da- vagy is -
ko la igaz ga tó nak len ni nem túl há lás
fel adat. Még pe dig azért nem, mert az
igaz ga tó egy sze mély ben fe le lős min -
de nért: a gye re kek ok ta tá sá nak-ne -
ve lé sé nek szín vo na lá ért épp úgy, mint
az in téz mény gaz dál ko dá sá ért. Az in -
téz mény ve ze tés rend jét te hát a tör -
vény ho zás szint jén is új ra kel le ne
gon dol ni. Ezt je lez tük is az il le té ke -
sek nek. Je len leg egyéb ként két or szá -
gos és két gyü le ke ze ti fenn tar tá sú ok -
ta tá si in téz mény élé re ke re sünk ve -
ze tőt, jö vő re pe dig hat he lyen jár
majd le az igaz ga tó meg bí za tá sa.

Egy há zunk in téz mény rend sze rei
kö zül a dia kó ni ai és az ok ta tá si a leg -
na gyobb. Fon tos nak tart juk, hogy e
két te rü let kö zött kap cso ló dá si pon -

to kat épít sünk ki. Ezért is szer vez tük
úgy a prog ra mot, hogy a dia kó ni ai bi -
zott ság, il let ve a dia kó ni ai osz tály ve -
ze tő je – Gre ger sen-La bos sa György,
il let ve Bu da An na má ria – is szót
kap jon. Ki de rült, hogy már most is
ki tű nő kez de mé nye zé sek van nak ar -
ra, hogy a di á kok és a ta ná rok mi ként

tud nak be kap cso lód -
ni az ön kén tes dia -
kó ni ai mun ká ba. Ki -
fe je zet ten biz tat juk
a kol lé gá kat, hogy
tá mo gas sák az ilyen
jel le gű tö rek vé se ket.
Ily mó don ugyan is
ok ta tá si in téz mé nye -
ink egyik jel lem ző,
fon tos pro fil ja le het
a sze re tet szol gá lat -
ra va ló ne ve lés – a

gye re kek szo ci á lis ér zé keny sé gé nek
fej lesz té se. Az, hogy meg ta nít juk
őket az idő sek, il let ve a gyen géb bek,
el eset teb bek el fo ga dá sá ra, fel ka ro lá -
sá ra, is tá po lá sá ra. 

Ugyan csak e két te rü let egy más -
sal va ló „pár be szé dét” jel zi, hogy a
kon fe ren ci án tar tot ta ala ku ló ülé sét
a Szteh lo bi zott ság. A tes tü let –
amely nek el nö ke Len gyel An na or -
szá gos fel ügye lő-he lyet tes, tit ká ra
pe dig Jan csó Kál mán né, az Evan gé -
li kus Pe da gó gi ai Köz pont szak ér tő -
je lett – azok nak az evan gé li kus
gye re kek nek kí nál ösz tön díj-le he tő -
sé get, akik te het sé ge sek, de – szo ci -
á lis kö rül mé nye ik mi att – te het sé gü -
ket nem tud ják meg fe le lő en ki bon -
ta koz tat ni. Az ösz tön díj jal nem ki -
zá ró lag a sa ját in téz mé nye ink ben ta -
nu ló kat kí ván juk tá mo gat ni, ar ra –
a kö vet ke ző tan év től – bár mely más
egy há zi is ko lá ba já ró evan gé li kus
di ák pá lyáz hat.

g Le je gyez te: V. J.

Fenn tart ha tó ság és ve ze tői jö vő kép

b A lé bé nyi gyü le ke zet adott ott -
hont az el múlt hét szom bat ján a
Győr-Mo so ni Egy ház me gye
pres bi te ri csen des nap já nak. A
nyi tó áhí ta ton Ko há ry Fe renc he -
lyi lel kész hir det te Is ten igé jét.

A meg je lent pres bi te re ket – akik
kö zül so kan, nem ok nél kül, fe le sé -
gük kel együtt vet tek részt az al kal -
mon – Kiss Mik lós, az egy ház me gye
es pe re se kö szön töt te. A pres bi ter fe -
le sé gek rész vé te lét az in do kol ta,
hogy a ta nács ko zás köz pon ti té má -
ja A pres bi ter és há zas tár sa volt. 

A té mát Sza bó György egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő és fe le sé ge, Roll kó Be -
á ta (képünkön) ve zet te fel, akik har -
minc négy éve él nek bol dog há zas ság -
ban. A há zas pár – egyéb ként lel kes
szer ve zői az egy ház ke rü let ben a Há -
zas Hét vé ge moz ga lom nak – elő -
adá sá ban el mond ta, hogy a tö ké le te -
sen össze il lő pár: mí tosz. Ezért a há -

zas ság ban nagy je len tő sé ge van a sze -
re tet nek, a meg ér tés nek, a komp ro -
misszum kész sé gé nek és a meg bo csá -
tás nak. Szól tak a szü lői élet pél da
fon tos sá gá ról, és be szél tek a szing li
gon dol ko dás ve szé lye i ről is. Az elő -
adás ki egé szí té se ként le ve tí tet ték a
Tűz ál ló cí mű ame ri kai já ték fil met,
amely egy vál ság ba ju tott há zas ság
meg men té sét dol goz za fel meg ren -
dí tő mó don.

Ebéd után rö vid fó rum be szél ge té -
sen ele mez ték a fil met a pres bi te rek,
majd kon cer tet hall gat tak meg a
temp lom ban. A csor nai gyü le ke zet
tag ja i ból egy éve ala kult meg a Me -
ta mor fó zis ne vet vi se lő ze ne kar,

amely jól is mert if jú sá gi éne kek mel -
lett sa ját szer ze mé nye it is elő ad ta. Az
egy órás kon cert nagy si kert ara tott a
hall ga tó ság kö ré ben.

A pres bi te ri csen des nap úr va cso -
rai is ten tisz te let tel zá rult, ame lyen
Kar say La jos gy őr szem erei lel kész
szol gált.

g K. M.

A pres bi ter és há zas tár sa
Egyházmegyei presbiteri csendesnap

A gyü le ke ze ti mun ka társ-kép ző har -
ma dik tan fo lya ma har minc ki lenc
hall ga tó fel ké szü lé sé vel ért vé get áp -
ri lis har ma dik hét vé gé jén Pi lis csa bán,
a Bé thel Misszi ói Ott hon ban. Az
elő ző két év fo lyam mun ka tár sa i val
együtt im már száz öt ven test vé rünk
ve het részt – a he lyi lel ké szek se gít -
sé gé vel – mint egy het ven gyü le ke zet
lel ki épí té sé ben. 

Hall ga tó ink az or szág min den ré -
szé ből ér kez tek Sop ron tól Nyír egy -
há zá ig, Pécs től Bu da pes tig. A leg töb -
ben, im már ti zen ha tan, Ben c ze And -
rás lel kész gyü le ke ze té ből, Szé kes fe -
hér vár ról vet tek részt a kép zés ben. 

Mi vel nap ja ink ban sok kal ne he -
zeb bek az élet kö rül mé nyek, mint
ko ráb ban, kí vá na tos, hogy gyü le ke -
ze te ink nek meg le gye nek a sa ját „há -
lói”, hogy ha szük ség van rá, tá maszt
tud jon nyúj ta ni a kö zös ség. A mun -
ka társ kép zés te hát az zal a cél lal in -
dult el, hogy min den gyü le ke zet ben
szö vőd hes sen egy szo ci á lis se gí tő
há ló és egy lel ki há ló, amely nek egy-
egy pont ján egy-egy mun ka társ áll a
hí vek ren del ke zé sé re. Ő az, aki a rá -
bí zott tíz-ti zen öt csa lád éle tét kí sé -
ri, kö ze lebb ről is me ri, ál lan dó kap -
cso lat ban áll ve lük. A mun ka tár sak
ily mó don a lel ké szek ki nyúj tott ke -
zei, hi szen kü lö nö sen a nagy vá ro si hí -
ve ink alig is me rik egy mást, sok szor
a lel kész sem tud min den ki hez el jut -
ni. Ezenfe lül a mun ka tár sak a lel kész
fon tos se gí tő tár sai le het nek a gyer -
mek mun ká ban, az ad mi niszt rá ci ó -
ban, kór há zi be teg lá to ga tás ban, ren -
dez vé nyek szer ve zé sé ben.

Köz ben – éven te két hét vé gén –
ál lan dó to vább kép zés ben is ré sze sül -
nek test vé re ink, amely re min dig
nagy öröm mel ké szül nek. En nek so -
rán mind bib lia is me re tük ben, mind
az egy ház múlt já nak is me re té ben
el mé lyül nek, de lel ki gon do zói be szél -
ge tést is gya ko ro lunk – „szi mu lá -
lunk”, ahogy a szak nyelv em le ge ti –,
s egy-egy eset meg be szé lést az tán
kö zö sen ér té ke lünk.

Leg utóbb dr. Var ga Gyön gyi, az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Ószö vet sé gi Tan szé ké nek do cen se az

Ószö vet ség csa lád ké pét raj zol ta fel, dr.
Bács kai Ká roly, az új szö vet sé gi tan -
szék ve ze tő je pe dig pün kösd aján dé -
ka it vet te szám ba. Mind ket ten na -
gyon élet kö zel ből szem lél ték a bib -
li ai ki je len té se ket.

Kézdy Pé ter he lyi lel kész az élet tár -
si kö zös ség és a há zas ság kü lönb sé -
ge it tag lal ta, míg e cikk szer ző je két
ige hir de tés sel, va la mint elő adás sal
szol gált. Utób bi a bib lia ol va sás fon -
tos sá gát rész le tez te, in do kol ta, és

igye ke zett se gít sé get ad ni a meg ér -
té si ne héz sé gek ben.

Nem ma radt el a mun ka tár sak be -
szá mo ló ja sem szol gá la tuk ról, ne -
héz sé ge ik ről. Ve tí tett ké pes elő -
adás ra is sor ke rült Az uta zó Jé zus
cím mel.

Az ige hir de té sek té má juk ban kü lön -
böz tek, de na gyon ak tu á li sak vol tak.
Az egyik, hang sú lyoz va Jé zus irán tunk
va ló sze re te tét, il let ve azt, hogy az Úr
még az áru ló Jú dást is sze ret te, vé gig -
ve ze tett nagy csü tör tök es té jé től nagy -
pén te ken át hús vé tig. A má sik pré di -

ká ció a jé zu si gon dol ko dást ál lí tot ta
szem be a kor szel lem di va tos esz mé -
i vel, s adott biz ta tást a ke resz tény
meg győ ző dés mel let ti ki tar tás ra.

Ha Is ten en ge di és élünk, ez év
őszén új ra meg szó lal a to bor zó trom -
bi ta, hogy új test vé rek áll ja nak az
evan gé li um ön kén tes szol gá la tá ba, a
ré gi ek pe dig erő söd je nek el hí vá suk
örö mé ben. Hi szen a mun ka sok, s a
mun kás még min dig ke vés!

g D. Sze bik Im re

Ket tős há ló szö vé sé re vál lal koz nak
Újabb hall ga tók vé gez tek a mun ka társ kép ző tan fo lya mon 

Kő a kö bön
Kő a kö bön cím mel tar ta nak ta va szi evan gé li zá ci ót pest er zsé be ti evan -
gé li ku sok. Az ige hir de tés szol gá la tát Itt zés Ist ván lel kész vég zi ven dé -
gek, mű vé szek, ze né szek, bi zony ság te vők köz re mű kö dé sé vel.
Prog ram
• Má jus 7., pén tek 18 óra: A meg ve tett kő
• Má jus 8., szom bat 18 óra: Kö vet és cir kuszt
• Má jus 9.,va sár nap 10 óra: Meg kö ve ző kő szí vek; 18 óra: Élő kö vek
Cím: 1204 Budapest, Ady Endre u. 89.

H I R D E T É S

A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány fel vé telt hir det a Pro tes -
táns Fel ső ok ta tá si Szak kol lé gi um ba (1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.) a
2010/2011-es tan év ben nap pa li ta go za tos, pro tes táns egye te mi és fő -
is ko lai hall ga tók szá má ra. In for má ci ók a fel vé te li fel té te lek ről a
www.mp ta.hu hon la pon vagy az 1/391-9050-es te le fon szá mon. A je -
lent ke zé sek be ér ke zé si ha tár ide je má jus 24.

H I R D E T É S

„Pes ti He tek” lo gó pá lyá zat
Bu da pest bel vá ro sá nak gyü le ke ze tei, a „Pes ti He tek” (An gyal föld, De -
ák tér, Fa sor, Fe renc vá ros, Jó zsef vá ros, Kő bá nya, Zug ló) pá lyá za tot ír -
nak ki emb lé ma ké szí té sé re.

A lo gón je len jen meg a nagy vá ro si lét és a Krisz tus-kö ve tés együt tes
fon tos sá ga, az evan gé li kus ka rak ter, a hét gyü le ke zet egy sé ge. A lo gó tar -
tal maz za a „Pes ti He tek” fel ira tot, ugyan ak kor fon tos, hogy bé lyeg ző -
ként, le vél pa pír fej lé cé ben, transz pa ren sen is hasz nál ha tó le gyen.

Egy pá lyá zó több pá lya mű vel is pá lyáz hat.
A pá lya mű ve ket egy pél dány ban kell be nyúj ta ni pa pí ron, szí nes, nyom -

ta tott for má ban, va la mint elekt ro ni ku san, el ső sor ban ai, eps, pdf, má -
sod sor ban jpg, tiff vagy psd kép for má tum ban.

A pa pí ron és CD-n rög zí tett ké pet jel igés bo rí ték ban küld jék el a kö -
vet ke ző cím re: Ko czor Ta más, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Kér jük, hogy
egy bel ső, le zárt bo rí ték ban a pá lyá zók he lyez zék el sze mé lyes ada ta i kat.

Be kül dé si ha tár idő: má jus 14. (pos ta bé lyeg ző)
Min den pá lyá zó könyv ju ta lom ban ré sze sül. Az egyet len nyer tes pá -

lya mű dí ja zá sa: 25 000 fo rint. A győz tes mű re vo nat ko zó an a Pes ti Hetek
a to váb bi ak ban tu laj do no si jo go kat él vez.

H I R D E T É S

Pokorni Zoltán és Prőhle Gergely

»presbiteri«



Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jn 16,5–15; Jak 1,16–21. Alapige: Zsolt 96,1–13. Énekek: 233., 318.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Jorsits Attila; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Jorsits Attila; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Sztojanovics András; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12.
de. 10. (úrv.) dr. Csepregi Zoltán; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné Varsányi
Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv., családi) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6.
Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (családi) Pelikán András; de. 11. (úrv.)
Balogh Éva; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX.,
Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. 10. (úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamásné;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi) dr.
Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (úrv., énekkari találkozó) dr. Blázy Árpád;
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné
Szabó Márta; de. negyed 12. (családi) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.)
Kendeh György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B.
András; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Győri Gábor; Cinkota,
XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv., anyák napi családi) Smidéliusz András; Mátyásföld,
XVI., Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Smidéliusz András; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.
9. (úrv.) Grendorf Péter; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.)
Hulej Enikő; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.)
Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út
37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. (úrv.) Magassy Sándorné; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza;
Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Fabiny Tibor.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Je len tős ta lál ko zó nak, a Né -
metországi Pro tes táns Egy ház
(Evan gelis che Kirche in Deutsch -
land – EKD) lel kész fe le sé gei
kül dött gyű lé sé nek adott ott -
hont áp ri lis 19. és 22. kö zött a
fes tői ba jor vá ros ka, Ro then -
burg ob der Ta u ber (a Ta u ber fo -
lyó mel lett fek vő Ro then burg).

Az összes tar to má nyi egy ház (Lan -
des kirche) mű köd tet olyan szer ve ze -
tet, amely a lel kész fe le sé gek együtt -
mű kö dé sé re épül, az ő prob lé má ik
meg ol dá sá ban pró bál se gí te ni (Pfarr -
f ra u en di enst). A mos ta ni négy nap az
EKD szer ve zé sé ben ar ra adott le he -
tő sé get, hogy a tar to má nyi egy há zak
vá lasz tott kül döt tei or szá gos szin ten
ta lál koz has sa nak egy más sal.

Ezek re a gyű lé sek re min den al ka -
lom mal meg hív nak két ven dé get is.
Idén – a ba jor és a ma gyar egy ház
több év ti ze des együtt mű kö dé sé re
va ló te kin tet tel – ha zánk ra esett a vá -
lasz tás. A ma gyar pap né kat Né -
meth né Tóth Szil via (Pécs) és e be -
szá mo ló író ja kép vi sel te; a ven dé gek
összes költ sé gét az EKD áll ta. Kö szö -
net ér te!

A ta lál ko zó mot tó ja a ven dég fo ga -
dás: „Gast se in, gastfrei se in.” Ez a té -
ma a Zsi dók hoz írt le vél gon do la tá -
ra épül: „A test vé ri sze re tet le gyen ma -
ra dan dó. A ven dég sze re tet ről meg
ne fe led kez ze tek, mert ez ál tal egye sek
– tud tu kon kí vül – an gya lo kat ven -
dé gel tek meg.” (Zsid 13,1–2)

A fel szó lí tás ból sze mé lyes kér dé -
sek kö vet kez nek: Nyi tot tak va -
gyunk-e ar ra, hogy ven dé get fo gad -
junk, il let ve hogy ven dég ként ott hon
érez zük ma gun kat va la hol? Ész re -
vesszük-e, ami kor Is ten va la kit an -

gyal ként ál lít mel lénk; ké pe sek va -
gyunk-e ar ra, hogy má sok an gya lá -
vá vál junk? Mit tu dunk kez de ni az -
zal a ténnyel, hogy az élet ál lan dó jel -
lem ző je a vál to zás? Ész re vesszük-e
út köz ben a ki hí vá so kat? Meg ta lál juk-
e a biz ton sá got és a sta bi li tást a vál -
to zó kö rül mé nyek kö zött?

A na pi rend ben vál tot ták egy mást
a prak ti kus kér dé se ket tár gya ló és a

lel ki el mé lyü lést szol gá ló prog ra -
mok. A leg több be szél ge tés cso por -
tok ban zaj lott. Pél dá ul: Ki ho gyan ke -
ze li a vá rat lan, rossz kor ér ke ző lá to -
ga tót vagy a kel le met len hely ze te ket?
Ho gyan le het meg őriz ni a pa ró ki án
a ma gán élet hez va ló jog (a csa lád vé -
del me) és az em ber társ fe lé va ló
nyi tott ság egyen sú lyát?

Egyik dél előtt szak em ber ve ze té -
sé vel, bib li o drá ma for má já ban ke rült
sor A nagy va cso ra (Lk 14,15–24) pél -
dá za tá nak fel dol go zá sá ra, min den
tör té net be li sze rep lő lá tás mód ját,
vé le mé nyét fi gye lem be vé ve.

Es ti prog ram ke re té ben le he tő ség
nyílt ar ra, hogy a részt ve vők kö ze -
lebb ről meg is mer jék a ma gyar egy -
ház éle tét és a ma gyar kül döt tek

sze mé lyét. Az oda fi gye lés ké sőbb
ado mány ban is, imád ság té má ban is
meg mu tat ko zott.

Nagy igény volt a ta pasz ta lat cse -
ré re, gya kor la ti és jo gi kér dé sek meg -
tár gya lá sá ra. Bár ezek a té mák a kí -
vül ál lók ér dek lő dé sé től lát szó lag tá -
vol áll nak, még is hasz nos ta nul sá go -
kat tar tal maz tak a ma gyar ven dé gek
szá má ra.

Egyik dél után szak ér tő ide gen ve -
ze tő-lel kész mu tat ta be a höl gyek nek
Ro then burg gaz dag tör té nel mét és
ne ve ze tes sé ge it.

Az utol só, ün ne pi es tén a ba jor tar -
to má nyi egy ház adott fo ga dást a
kül döt tek nek. Az al kal mat meg tisz -
tel te je len lé té vel dr. Jo han nes Fried -
rich, a Land es kirche püs pö ke is, aki
be szé dé ben ki tért min den olyan fon -
tos kér dés re, amely a né met lel kész -
fe le sé ge ket fog lal koz tat ja.

Ez az al ka lom egy sze ri le he tő ség
volt, de a ba jor–ma gyar együtt mű kö -
dés to vább foly ta tó dik: két ven dég ka -
pott meg hí vást Ba la ton szár szó ra, a
ma gyar pap nék szep tem ber vé gi ta -
lál ko zó já ra.

g Ecse di Zsu zsa

Ma gyar pap nék Ba jor or szág ban

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) kö szö ne tet mond mind azok -
nak, akik 2008. évi sze mé lyi jö ve de lem adó juk egy szá za lé ká val az evan gé -
li kus teo ló gi ai kép zés, to vább kép zés és ku ta tás cél ja it szol gá ló Dr. Só lyom
Je nő Ala pít ványt (SJA) tá mo gat ták. Az ala pít vány ku ra tó ri u ma tá jé koz tat -
ja az ér de kel te ket, hogy az így be folyt összeg 400 186 fo rint. Min den to -
váb bi tá mo ga tást há lá san fo ga dunk a jö vő ben is. A Dr. Só lyom Je nő Ala -
pít vány adó szá ma: 18049000-1-42, szám la szá ma: 11714006-20309868.

Az EHE ve ze tő sé ge és az SJA ku ra tó ri u ma

H I R D E T É S

Szent Ist ván könyv hét
és Könyv/Misszió prog ram

A Lu ther Ki adó sze re tet tel és ked vez mé nyek kel vár min den ked ves ér -
dek lő dőt és vá sár lót a Szent Ist ván könyv hé ten. Idő pont: má jus 10–15.
Hely szín: Bu da pest, Fe ren ci ek te re.

* * *

Idén is lesz Könyv/Misszió, mely re gyü le ke ze ti irat ter jesz tő ket, egy há -
zi köny ves bol to kat és lel kes gyü le ke ze ti ta go kat is vá runk. Idő pont: má -
jus 12., szer da 14 óra. Hely szín: Pi linsz ky ká vé ház (Bu da pest, Vá ci u. 33.,
az Er zsé bet híd pes ti híd fő jé nél).

A Kell-e a Bib li á nak cé gér? – Ke resz tény köny vek és mar ke ting cí mű
könyv szak mai mű hely be szél ge tés prog ram ja:
• 14.00–14.20: Könyv ki adói mar ke ting – Si pos Ág nes (Pa nem Ki adó)
• 14.20–14.40: Ta pasz ta la tok a Step ha nus köny ves bolt el in dí tá sa kap -

csán – Vas Lász ló (Szent Ist ván Tár su lat)
• 14.40–15.00: Ak tív gyü le ke ze ti könyv ter jesz tés Bé kés me gyé ben –

Pental ler At ti la re for má tus lel kész (Szar vas)
• 15.00–16.00: Hoz zá szó lá sok és vé le mé nyek a té má val kap cso lat ban
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár nak a szer ve zők: a Lu ther Ki adó, a Har -
mat Ki adó és a Kál vin Ki adó. Rész le tek a www.konyv misszio.hu ol da lon.

* * *

To váb bi in for má ció: Lu ther Ki adó, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-
5478, 20/824-5518. Fax: 1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Web:
www.lu ther ki ado.hu.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Az Ini ci a tí va Pro tes táns Vál lal ko zói Egye sü let sze mi ná ri u mot ren dez kis-
és kö zép vál lal ko zók ré szé re má jus 8-án 9.30-tól 15 órá ig. Hely szín: Ká -
ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Hit tu do má nyi Ka ra, Bu da pest IX., Rá -
day u. 28.
Prog ram:
• Egy ház a ka pi ta liz mus ban – D. Sze bik Im re nyu gal ma zott evan gé li -

kus püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak el -
nö ke

• Vá lasz tá sok után, de mi előtt? – Tő kécz ki Lász ló po li to ló gus, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház fő gond no ka

Az ebéd szü net után az Ini ci a tí va egye sü let köz gyű lé se.
Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk. Rész vé te li díj: 1500 fo rint (ebéd -
té rí tés). Lel ké szek nek in gye nes a rész vé tel.

Je lent kez ni má jus 3-ig le het Ko ren And rás nál a 30/966-3040-es te -
le fon szá mon vagy az ini ci a ti va@gmail.com e-mail cí men.

H I R D E T É S

b Más fél év ti ze den át tar tó re no -
vá lá si fo lya ma tot le zá ró ün ne pi
is ten tisz te le tet hir det tek temp -
lo muk ban a za la eger sze gi evan -
gé li ku sok az el múlt va sár nap ra,
Ju bi la te, az ör ven de zés va sár -
nap já ra. Az al ka lom ige hir de tő -
je Itt zés Já nos püs pök volt. A li -
tur gi á ban részt vett Sza bó Vil -
mos és fe le sé ge, Sza bó né Pi ri
Zsu zsán na, va la mint Loós Csa -
ba nyu gal ma zott lel kész.

A za lai me gye szék he lyen élő evan gé -
li ku sok 1902-ig Za la ist vánd szór -
vány te rü le tén él tek. Temp lo mu kat
1907-ben szentelték fel, majd 1928-
ban a lel kész la kást és a gyü le ke ze ti he -
lyi sé ge ket is ma gá ba fog la ló mél tó ság -
tel jes eme le tes épü le tet emel tek. Ezt
az ál lam 1951-ben ka to nai cé lok ra el -
vet te. He lyet te egy la kó te le pi la kást
utal tak ki a lel kész nek. 1964-től a gyü -
le ke zet be ér ke ző Pin tér Já nos lel -
kész vi szont már – la kás cse re ré vén
– a föld szin ti he lyi sé gek be köl töz he -
tett be. 1989-ben az egy ház köz ség
vissza kap ta az épü le tet, de anya gi
okok ból a fel ső szin tet bér be ad ták.

1996-ban el ha tá roz ta a gyü le ke zet,
hogy fo lya ma to san fel újít ják in gat la -
na i kat. Az el múlt más fél év ti zed ben
meg újult a temp lom te tő ze te, re no -
vál ták a gyü le ke ze ti há zat, és kö rü -
löt te par kot ala kí tot tak ki. To rony órát
sze rel tek be, és elő ször a temp lom
bel se jét, majd az el múlt ősszel a kül -
se jét is re no vál ták. A fel újí tá sok kö -
zött tart ják szá mon, hogy 2001-ben,
ami kor Sza bó Vil mos lel készt – fe le -

sé gé vel, a Pusz ta szent lász lón szol gá -
ló Sza bó né Pi ri Zsu zsán ná val – meg -
hív ta a gyü le ke zet lel ké szé nek, a pa -
ró kia lak ha tat lan sá ga mi att egy la kó -
te le pi pa nel la kást kel lett vá sá rol ni uk,
ame lyet szin tén re no vál tak. Itt la kott

a lel kész há zas pár a gyü le ke ze ti ház
el ké szül té ig.

Az is ten tisz te le ten Itt zés Já nos
püs pök az ün nep ószö vet sé gi ol vas -
má nya, Ézs 65,17–19.24–25 alap ján
hir de tett igét. Hang sú lyoz ta, hogy e
sza kasz ban az ör ven de ző Is ten szó -
lal meg, aki meg mu tat ja tit ka it, és
örö möt szán a fog ság ból sza ba dult,
el ke se re dett né pé nek. A kül ső nyo -
mo rú sá got vi szony lag könnyű rend -
be ten ni, de a bel sőt na gyon ne héz –
fo gal ma zott a püs pök. Mert az em -
bert nem le het fel újí ta ni, ha nem új -

já kell te rem te ni. A temp lom az a mű -
hely, ahol az új já te rem tés vég be -
megy a gyü le ke zet tag ja in az ige hall -
ga tás és a szent sé gek vé te le ál tal. Itt
Is ten sze re te té nek erő te ré be ke rü -
lünk. Vé ge ze tül Itt zés Já nos fel hív ta

a fi gyel met ar ra, hogy a va sár nap
zsol tá ra az egész föl det öröm re szó -
lít ja, nem csak a hí vő ket.

Az is ten tisz te let utá ni köz gyű lé sen
el hang zott, hogy az el vég zett mun -
ká la to kat a gyü le ke zet tag ja i nak ado -
má nya i ból, va la mint az ala pít vány tól,
az egy ház ke rü let től, az egy ház me gyé -
től, az ön kor mány zat tól ka pott, il let -
ve pá lyá za to kon nyert tá mo ga tá -
sok ból fe dez ték. De se gí tett a gyü le -
ke zet Can ter ina kó ru sá nak ön kén tes
ado má nya is.

g Me nyes Gyu la

Ör ven de zés re no vá lá sok után
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b Né hány he te ke re sett meg Ko -
vács Már ta, aki egy evan gé li kus
szer ze teskö zös ség ala pí tá sát ter -
ve zi, mely nek öko ló gi ai vo nat ko -
zá sai is van nak. Ami kor ta lál koz -
tunk, ér dek lőd ve hall gat tam ter -
ve it, cél ja it, mo ti vá ci ó it. Be szél -
ge té sünk után kér tem, hogy né -
hány kér dés ben az ol va sók kal is
ossza meg gon do la ta it.

– Az ala pí tó irat ban el íté lik a
glo ba li zá ció je len sé gét, ké sőbb még -
is a „sze re tet glo ba li zá ci ó já nak” meg -
va ló su lá sát tű zik ki cé lul. Mit je lent
ez a ki fe je zés?

– A glo ba li zá ció a la kott Föld
min den négy zet cen ti mé te ré re ér vé -
nyes va ló ság. Meg nem ke rül he tő, át
nem lép he tő, az idő mú lá sá ból adó -
dó an vissza nem for dít ha tó fo lya mat.
Ami re vál lal koz ha tunk, az az al ter -
na tív élet mód, amely sze rint ma itt,
Ma gyar or szá gon, ke resz tény és tár -
sa dal mi ha gyo má nya ink össze szer -
kesz té sé vel él ni le het.

Hi tünk esszen ci á ja, hogy „úgy sze -
ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött
Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne, el ne
vesszen, ha nem örök éle te le gyen”. Ez
egye te mes pro jekt, al ter na tív glo ba -
li zá ció, hi tem sze rint az egyet len
olyan ér vé nyes glo ba li zá ció, amely
min den egyes em bert fel emel, mind -
egyi kük éle tét, em be ri mél tó sá gát ki -
tel je sí ti. En nek a fe le lős gon dol ko dás -
nak és cse lek vés nek se hogy más -
képp nem tu dunk ele get ten ni, csak
úgy, hogy a sze re te tet ki ter jeszt jük
nem csak min den em ber re – ez a leg -
ne he zebb ré sze en nek a pro jekt nek:
sze ret ni a sze ret he tet lent is! –, ha nem
a tel jes te rem tett vi lág ra.

– Mi lyen konk rét lé pé se ket tet tek
ed dig en nek meg va ló sí tá sá ért? 

– Ré szé vé kell vál nunk nem csak a
tár sa da lom nak, ha nem a ter mé szet -
nek is, ez te rem tett sé günk ből adó dó
fel adat és fe le lős ség. A nagy vá ros ti -
ze dik eme le té ről ez a le he tet len nel
ha tá ros vál lal ko zás, és egy re nyil ván -

va lóbb, hogy a fa lu ból is az. Idéz ze fel
ma gá ban min den ki azt az él mé nyét,
ami kor meg si mo ga tott egy kis csi bét,
ami kor el ül te tett egy pa lán tát… Új -
ra meg kell él nünk a gya kor lat, a cse -
lek vés szint jén, hogy mit je lent a föld -
del va ló fog la la tos ság, mi lyen an nak
a to jás nak az íze, amit az ud va run kon
ka pir gá ló tyú kok tól szed tünk össze,
mi lyen ízű az a pa ra di csom, ame lyi -
ket mi ne vel tünk, és a nap ér lel te. 

Ez olyan alap ve tő vál to zást és vál -
tást kí ván, ami nek elő ször a lel künk -
ben, a szí vünk ben, a fe jünk ben kell
meg ér nie – mint a pa ra di csom nak! –,
hogy utá na ez a kö rü löt tünk lé vő va -
ló ság meg vál toz ta tá sá ban is lát ha tó -
vá vál jék. Ke resz ténnyé vál ni iden ti -
tás vál tást je lent, és ez egy ben lét for -
ma vál tás is. Ezt nem le het meg spó rol -
ni! Ez a sze re tet glo ba li zá ci ó ja egye -
te mes pro jekt jé nek meg va ló sí tá sa.

– Cél ja ik kö zött ol vas tam, hogy „a
föl dön, amit »mű ve lünk és őr zünk«,
a hely ha gyo má nya, az öko ló gia és az
örök ké va ló Is ten öko nó mi á ja sze rint
gaz dál kod junk”. Ho gyan va ló sít ha tó
meg ez a gya kor lat ban?

– Cé lunk, hogy mi ma gunk is meg -
él jük sa ját te rem tett sé günk kel va ló
egy sé gün ket, azt, hogy szer ves ré sze
va gyunk a te rem tett vi lág nak, ré sze va -
gyunk mind an nak a jó nak, szép nek,
igaz nak, amit szent há rom sá gos Is te -
nünk meg al ko tott, és ami nek a mű ve -
lé sét és őr zé sét ránk bíz ta. A mi fe le -
lős sé günk, hogy ke resz tény ha gyo má -
nya ink, tár sa dal mi és gaz da sá gi ha gyo -
má nya ink „össze gyú rá sá ból” olyan
élő, va ló sá gos rend szert for mál junk,
ahol a ven dég nek, a lá to ga tó nak he lye
és konk rét fel ada ta van, és ez ne el ri -
assza a vál toz ta tás tól, ha nem vonz za,
ins pi rál ja. Be von juk éle tünk be, és

meg kí nál juk min den jó val, szép pel és
nem utol só sor ban fi nom mal, ami vel
az Örök ké va ló el hal moz ben nün ket.
Így vá lik va ló sá go san el dönt he tő vé,
hogy me lyik pa ra di csom fi no mabb. A
sze mé lyes pro jek ten és fe le lős sé gen túl
szű kebb-tá gabb kör nye ze tün kért is
fe le lő sek va gyunk! Ez is te rem tett sé -
günk ből adó dó ré szünk. A vál lal ko zás
ar ra, hogy az együtt élés har mó ni á ját
ilyen új lét for má ban él jük meg, vé le -
mé nyem sze rint fel ér egy észa ki-sar -
ki fel fe de ző ex pe dí ci ó ban va ló rész vé -
tel lel… de lé te zik szá munk ra le he tet -
len?

– Az ala pí tó ok irat ban kü lön
hang súly ke rül az imád ság és a mun -
ka egy be fo nó dá sá ra. Mi lyen te vé -
keny sé gek ről van itt szó konk ré tan?

– Ez meg va ló sít ha tat lan álom vi lág
a szent há rom sá gos Is ten nel va ló
őszin te, szo ros kap cso lat nél kül.
Mert ez a „vál lal ko zás” nem ki vo nu -
lás a vi lág ból, ha nem be vo nu lás a te -
rem tett vi lág ba! A te rem tett vi lág
hely re ál lí tá sa, gyó gyí tá sa, olyan mér -
ték ben és olyan szin ten, ami ma, itt
és most, ve le egy ség ben meg te he tő!
En nek az egy ség nek kul csa az imád -
ság, a ki mon dott és az el mél ke dő, a
ma gán i ma és a kö zös ség kö zös imá -
ja egy aránt. Az imád sá got a cse lek -
vés nek, a mun ká nak kö vet nie kell,
mert nem álom vi lág ban élünk. A
mun ka kü lön le ges ima, di csé ret, di -
cső ség adás az Is ten nek. A mun ká ban
az egész em ber tel jes em be ri mi vol -
tá val vesz részt, így a har mó nia itt
fon tos iga zán. A lát ha tó vi lág és a lát -
ha tón tú li vi lág jó, szép és igaz
együtt lé te, együtt élé se mú lik ezen.

– Ho gyan le het tá mo gat ni az
Önök mun ká ját, és ho gyan le het
csat la koz ni?

– A leg főbb tá mo ga tás most az
imád ság, de ezen túl min den egyéb
tá mo ga tást is el fo ga dunk. A szer ze -
tes rend hez va ló csat la ko zás vagy a
mun kánk ban va ló rész vé tel sze mé lyes
kap cso lat fel vé telt igé nyel, ez meg te -
he tő a Szent 3 sag@gmail.com e-mail
cí men.

g KSE

„A sze re tet glo ba li zá ci ó ja”
a min den na pok gya kor la tá ban

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

A bu da pest-fa so ri evan gé li kus temp -
lom ki vá ló akusz ti ká jú bel ső te ré ben
fe lejt he tet len él ményt nyúj tott áp ri -
lis 20-án a To n ehe i mi Nép fő is ko la
mint egy száz öt ven (!) di ák já nak kó -
rus kon cert je. 

A nor vég fő vá ros tól száz öt ven
ki lo mé ter re ta lál ha tó in téz mény
sok ol da lú hang sze res és éne kes kép -
zést kí nál húsz év kö rü li fi a ta lok szá -
má ra. Olyan di á kok nak nyújt to -
vább kép zé si le he tő sé get, akik ren del -
kez nek ze nei ala pok kal, vagy is kó rus -
ban éne kel nek vagy ze ne kar ban ját -
sza nak. Klasszi kus és mo dern ko -
moly ze ne, dzsessz, nép ze ne, ze ne -
szer zés, kar ve ze tés, hang kép zés,

hal lás fej lesz tés sze re pel a pa let tán –
a cél az ér dek lő dő fi a tal te het sé gek
gon do zá sa. 

Mind ez igen kö tet len for má ban,
még is jól szer ve zet ten tör té nik. A di -
á kok ma guk ké szí tik el sa ját óra rend -
jü ket, és bár elő kép zett sé gi szint jük
igen el té rő, még is össze ko vá csol ja
őket a kö zös pro duk ci ók ra va ló fel -
ké szü lés. Szép si kert ért el több di ák -
juk hi va tá sos mű vész ként, de a hob -
bi szin ten zenélők is élet re szó ló él -
ményt kap nak egy-egy kur zus el vég -
zé se ré vén.

A fasori temp lom a koncert nap -
ján szin te meg telt ut cai öl tö ze tű,
ked ves fi a ta lok kal, akik a fa lak men -

tén kör ben és fent, a ga lé ri án fog lal -
tak he lyet. A ki sebb lét szá mú, „ha -
gyo má nyos” egy ház mű vek kel kez dő
le ány kó rust Hei di Granlund di ri -
gál ta a szen tély ka ré já ban. A fe hér in -
ges is ko lai kó rus Ky rie- és ír ál dás éne -
ké be már a kar zat is be kap cso ló dott.

Ara di György lel kész rö vid, ma -
gyar és an gol nyel vű pré di ká ci ó ja
után Ha vard For ve mo kar ve ze tő
va ló sá gos öröm ének lést va rá zsolt a
temp lom ba. A kvad ro fó ni át is túl -
szár nyal ta a tö mör hang zás, a
pissze gés től a szag ga tott ki ál tá sig
ská lá zó mo dern kó rus mű vek bri li -
áns meg szó lal ta tá sa mel lett ki vá ló
szó ló kat is hall hat tunk.

Ma rok nyi hall ga tó sá gunk lel ké -
szünk ja vas la tá ra a „Ta va szi szél vi -
zet áraszt…” kez de tű szép ma gyar
nép dal ének lé sé vel adott szo lid vi -
szon zást a kon cert vé gén. Dör gő
taps vi hart kap tunk a nor vég fi a ta -
lok tól, ami csak pil la nat ra tud ta fe -
ledtet ni, hogy a szom szé dos fa so ri
gim ná zi um egyet len di ák ja sem volt
je len… 

Az elő adás után tud tam meg,
hogy ezt a ma gas szín vo na lú, iz gal -
mas mű sort a nép fő is ko la ta ná rai és
fi a tal di ák jai egyet len éves együtt
mun kál ko dás ré vén hoz ták lét re.

g Dé vai György

Nor vég nép fő is ko la di ák ja i nak kon cert je a Fa sor ban

E VÉ L&LE VÉ L

Dzsessz, ha ran gok, Gyón…
So ha nem gon dol tam vol na, hogy ez a há rom szó egy más mel lett meg fér egy
mon dat ban, de most már nin cse nek efe lől két sé ge im. 

A ma gya rá zat a kö vet ke ző. A Gyó ni Evan gé li kus Egy ház köz ség temp lo -
má nak ha rang jai jócs kán meg ér tek egy ala pos fel újí tás ra. Ta valy el kezd tük
az ado má nyok gyűj té sét, mond ván, ha nem aka runk óri á si költ ség ve tés sel
új ha ran got ön tet ni, ak kor el kell vé gez ni a szük sé ges kar ban tar tá si és fel -
újí tá si mun ká la to kat. 

A pénz csak las san gyűlt, ezért olyan meg ol dást kel lett ke res ni, amely meg -
old ja a prob lé mát. Idő köz ben tu do mást sze rez tem ar ról, hogy dr. Il la nicz
György nyu gal ma zott jo gász és lel kész test vé rem ki tű nő dzsessz zon go ris ta,
aki nek rá adá sul van egy Ceg lé den mű kö dő ze ne ka ra. 

Amint meg fo gal ma zó dott a jó té kony sá gi kon cert öt le te, azon nal egyez -
tet ni kezd tünk, és ki tűz tük a 2010. áp ri lis 17-e, 17 órai kez dést. Da bas vá ros
ön kor mány za ta in gyen a ren del ke zé sünk re bo csá tot ta a gyó ni vá ros rész ben
ta lál ha tó Ha lász Mó ricz-kú ri át, így már he lye is akadt az al ka lom nak. 

Az idő pont gyor san el ér ke zett, és Gyu ri bá csi, va la mint ba rá tai – dr. Lé -
nárd Bé la (basszus gi tár), Kár mán Sán dor (dob) – sze rez tek a gyó ni ak nak
egy ki tű nő, szó ra koz ta tó es tét. Az ese ményt a Da bas Te le ví zió rög zí tet te, így
a kon cert él ményt DVD-n min den ada ko zó ked vű test vé rünk ha za vi he ti, rá -
adá sul a hí res fes tő mű vész, Rutt ka Fe renc is fel aján lott egy olaj fest ményt (cí -
me: Él ni vá gyó), amely re li ci tál ni le het, és az így be folyt összeg is a ha ran gok
fel újí tá sát szol gál hat ja. 

Kö szö net a dzsessz trió tag ja i nak, Da bas Vá ros Ön kor mány za tá nak és min -
den ki nek, aki a szer ve zés ben és a le bo nyo lí tás ban részt vett.

Lász ló Mi lán (Gyón)

Fény kép ki ál lí tás a csil lag hegy–bé kás me gye ri
evan gé li kus temp lom ban
Az éle tem ről is le mond tak az or vo sok 2008 no vem be ré ben. Egy ma te ma -
ti kai össze jö ve tel után bol do gan ha za men tem, be zár tam az aj tót. Ami utá -
na tör tént, ar ról sem mit nem tu dok. A szom szé dok a De ák té ri gyü le ke ze -
tet ér te sí tet ték az el tű né sem ről. Az igaz ga tó lel kész úr jött a la ká som ra, ami -
kor a men tők, rend őrök be ha tol tak. Ak kor már több nap ja fe küd tem moz -
du lat la nul az aj tón be lül. (Ad dig nem tűnt el sem mi.) A kul cso kat a VII. ke -
rü le ti ön kor mány zat hoz ad ták le. En gem kór ház ba vit tek. 

Há rom ko po nya mű té ten es tem át az esz mé let vesz tés mi att. Előbb „el be -
szél get tem”, az tán ma gyar he lyett csak ide gen nyel ve ken tud tam ki fe jez ni ma -
gam, az tán se hogy sem. A „be szé des” idő szak ban az or vos sal tisz táz tam, hogy
a Jó is ten ed dig is vi gyá zott rám, ez után is így lesz. A fő or vos egyet ér tett. Az
utol só mű tét ka rá csony ra esett. (…) Fo ko za to san ősz re kez dett vissza tér ni
a be széd ké pes sé gem. 

Az óta, há la Is ten nek, is mét tel je sen egész sé ges let tem. Az éle tet, a gyö -
nyö rű Bu da pes tet így iga zá ból még job ban él ve zem. Nagy örö möm re is mét
lá to gat ha tom a De ák té ri temp lo mot, egy ko ri is ko lá mat és a csil lag hegy–bé -
kás me gye ri evan gé li kus gyü le ke ze tet. Itt múlt va sár nap egy fény kép ki ál lí -
tás meg nyi tó ján le het tem je len. A mű vé sze ti dí jas fo tó mű vész, Hor váth Dá -
vid és ugyan csak ér de mes ze ne mű vész fia, a har mó ni u mon ját szó Hor váth
Ben ce, va la mint együt te sé nek töb bi tag ja – Ben kő Ró bert (nagy bő gő) és Lász -
ló At ti la (gi tár) – mű vé szi él ményt nyúj tott.

Húsz év után or szág ról és gyü le ke zet ről a ki ál lí tás cí me. A ké pek ön ma -
gu kért be szél nek. Jel leg ze tes tá jak, ér de kes for mák mu tat ják be a mű vész sok -
ol da lú sá gát. A tör té nel mi tár gyú fotók kö zött na gyon em lé ke ze tes a Nagy
Im re és tár sai új ra te me té sén ké szült fel vé tel. Szá mom ra kü lö nö sen a gyü -
le ke zet ről ké szí tett mű vek vol tak von zók. Ezek kö zött két ség te le nül leg ked -
ve sebb a ka rá cso nyi bet le he mes kép a gyer me kek kel.

Dr. Be ré nyi Zsu zsan na Ág nes (Bu da pest)

Nyi tott szív vel az „Úr kö nyö rü le tes szí ve” nap ján
A föl tá ma dás utá ni 2. va sár nap üze ne te mi se ri cor di as do mi ni. A mai, prog -
ra mok ban dús ká ló vi lág ban kell va la mi „kö nyö rü let” ah hoz, hogy egy
meg hir de tett al kal mat „meg szán jon” az em ber, és en ged jen a meg hí vás nak.
A rá kos szent mi há lyi test vé rek nyi tott szí ve, ven dég fo ga dó sze re te te – Bö -
rön te Már ta lel késszel az élen – le he tő vé tet te, hogy a Pes ti Egy ház me gye
gyü le ke ze tei nyis sa nak egy más fe lé. 

Azt vesszük ész re, hogy a pa nel la kás-szind ró ma el ural ko dik gyü le ke ze -
te ink ben is. („Nem is me rem, és nem is ér de kel a szom szé dom éle te!”) A Pes ti
Egy ház me gye misszi ói elő adó já nak ép pen az a ter ve, hogy – mint olyan sok
jó vi dé ki pél da mu tat ja – dől je nek le az el ide ge ne dés pa nel jei a me gye mé -
re tű vá ros ré szek ben is. 

Áp ri lis 18-án gaz dag volt a kí ná lat, mert nem csak a ven dég lá tók éle té vel,
ven dég sze re te té vel, öt le tes meg ol dá sok kal, új sze rű le he tő sé gek kel szem be -
sül het tünk, ha nem – a Gö döl lő ről ke rék pá ron ér ke zett Ben ce Zsó fi ve tí tett
ké pes be szá mo ló ja ré vén – egé szen Ke nyá ig tá rul tak szét a misszi ói ka rok.
Se gí tett a „nyi tás ban” a pest er zsé be ti ifi ze ne kar ve zet te éne kek kö zül az is -
mert spi ri tu á lé: „Jöjj hát, add a ke zed, test vé rem, / Jár junk mind a Ke reszt
fé nyé ben…”

Gy ri Já nos Sá mu el (Pest er zsé bet)F
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A nyug dí jas lel ké szek szo ká sos ha -
vi ta lál ko zó ját má jus 7-én fél tíz kor
tart juk a De ák té ren. A nyi tó áhí ta -
tot Zász ka licz ky Pé ter, az elő adást
D. Ta kács né Ko vács há zi Zel ma tart -
ja Jé zus a mo dern teo ló gia tük ré ben
cím mel.

A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö -
vet ke ző al kal mán, má jus 10-én,
hét főn 18.30-kor Sze ve ré nyi Já nos
or szá gos misszi ói lel kész Kö zös
ke resz tény kül de té sünk: evan gé li zá -
ció és misszió cím mel tart elő adást
és ve zet be szél ge tést. Hely szín:
evan gé li kus–re for má tus temp lom,
Bu da pest XI., Né met völ gyi út 138.
Sok sze re tet tel vá runk min den ér -
dek lő dőt!

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

21.00 / m2
Ber lin fe lett az ég (né met–
fran cia film drá ma, 1987) (130')
„Tör té ne tem hő sei an gya lok.
Igen, mun ka nél kü li őr an gya -
lok, akik a há bo rú be fe je zé se
óta Ber lin ben te vé keny ked -
nek, ahogy az Úr is ten így
hát ra hagy ta őket. Az után egy
szép na pon az egyik an gyal
sze rel mes lesz. Ta lál ko zik egy
tra péz mű vész nő vel, aki cir -
kusz ban lép fel, an gyal szár -
nyacs kák kal a ru há ján. Ezt
na gyon mu lat sá gos nak ta lál -
ja, és na gyon tet szik ne ki ez a
lány. De ah hoz, hogy be le sze -
ret hes sen, ha lan dó vá kell vál -
nia, mint min den föl di lény -
nek. Ne héz el ha tá ro zás előtt
áll…” – ajánl ja film jét az
Arany Pál ma-dí jas Wim
Wen ders.

HÉTFŐ

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.15 / Bar tók rá dió
Bee tho ven-ma ra ton 2010
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
ját szik
18.05 / m2
1100 év Eu ró pa kö ze pén
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 1996)
Nagy vá rad
18.40 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
21.10 / Du na Tv
Cse lek (len gyel film drá ma,
2007) (95')
21.10 / PAX
Le hul ló le pel. In me mo riam
dr. Fa bi ny Ti bor
21.18 / Bar tók rá dió
Hogy volt
Vá mos Mik lós em lé ke zé se

KEDD

13.20 / Bar tók rá dió
Günt her Ka un zin ger ját szik a
Má tyás-temp lom or go ná ján
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Mo zart
kor tár sai. Bil len tyűs mu zsi ka
14.25 / RTL Klub
Kegy vesz tet tek
(fran cia–ame ri kai–an gol–
olasz film drá ma, 1994) (94')
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Ne ve lés re ítél ve – kis ko rú
fog va tar tot tak éle te
19.35 / Bar tók rá dió
Mes ter bér let
Az MR Szim fo ni ku sok hang -
ver se nyé nek köz ve tí té se a
Bar tók Bé la Nem ze ti Hang -
ver seny te rem ből
21.10 / Du na Tv
Sze re lem től sújt va (ma gyar
film drá ma, 2002) (91')

SZERDA

10.25 / m2
Szá zad for dí tó ma gya rok
Ott lik Gé za (1902–1990)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
19.10 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
(ma gyar do ku men tum film) (30')
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
19.53 / Kos suth rá dió
Szél lel bé lelt
Lá zár Er vin me sé je
20.00 / Du na Tv
Vi va Ku ba (ku bai–fran cia
film drá ma, 2005) (79')
21.30 / m1
A Hor to bágy le gen dá ja (ma -
gyar film drá ma, 2007) (79')

CSÜTÖRTÖK

9.59 / m2
A ma gyar írás be li ség
tör té ne te
Az el ső ma gyar sza vak és a
hi va ta li írás be li ség kez de tei
13.27 / Bar tók rá dió
Eli ot Fisk gi tár hang ver se nye
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Szép ko rú ak klub ja
19.55 / Du na Tv
Sza bad egy tánc ra?
(ame ri kai ze nés víg já ték,
2005) (103')
21.00 / PAX
Po é zis együt tes
(ma gyar ze nés film) (56')
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Bach: Mag ni fi cat
21.30 / m1
Má mor nél kül
(fran cia té vé film, 2001)
(85')

PÉNTEK

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer zői: Mo zart
kor tár sai
Egy ház ze ne
14.35 / RTL Klub
Kol dus és ki rály fi
(ame ri kai–ma gyar–an gol
csa lá di víg já ték, 2000) (90')
16.45 / Duna Tv
Beavatás
Miért hisznek az emberek?
18.00 / Bar tók rá dió
A jö vő hét mu zsi ku sa
Pes kó Zol tán kar mes ter
19.42 / Kos suth rá dió
Gryl lus Dá ni el fel dol go zá sai
21.00 / Film mú ze um
Nap, szé na, eper (cseh szlo vák
víg já ték, 1984) (83')
21.15 / PAX
Bach c-moll par ti ta
23.30 / Du na Tv
Ki kö tő
(kul tu rá lis ma ga zin)

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
13.01 / Bar tók rá dió
A Dán Nem ze ti Ének együt tes
és a Ba ro que Fe ver együt tes
hang ver se nye
16.45 / Má ria Rá dió
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
20.00 / Du na Tv
Good Will Hunt ing (ame ri kai
film drá ma, 1997) (126')
20.45 / m1
Mo na Li sa mo so lya
(ame ri kai ro man ti kus víg já -
ték, 2003) (117')
21.04 / Kos suth rá dió
Em ber szag
Rá dió mo no lóg Szép Er nő
mű vé ből
23.00 / m1
Gyász Je ru zsá lem ben
(iz ra e li–ame ri kai do ku men -
tum film, 2007) (52')

VASÁRNAP

8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lel ki szósz
Evan gé li kus fél óra
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Ka zinc bar ci ka fel ső -
ről. Igét hir det: Ko lum bán
Gá bor lel kész
11.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
11.40 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
15.00 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999)
Al só- és Fel ső dör gi cse
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án éne kek
2.15 / Du na Tv
Múlt idő ’89 (ma gyar do ku men -
tum film-so ro zat, 2010) (26') A
fa so ri gim ná zi um új ra in du lá sa
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 2-ától május 9-éig

Va sár nap
Ó, Uram, le gyen fi gyel mes a fü led, és hall gasd meg szol gád imád sá gát, aki
most éj jel-nap pal imád ko zik előt ted szol gá i dért. Neh 1,6a (Jn 17,9; Mt 11,25–
30; Kol 3,12–17; Zsolt 98) „Kis te le fo nom van ne kem, két össze tett ke zem”
– so kunk ban ked ves em lé ke ket idéz ez a gyer mek dal. Kü lö nö sen is élő ez
a kép ma, ami kor szin te min den ki nek ott a ke ze ügyé ben a mo bil te le fon.
Fon tos az ál lan dó el ér he tő ség, ne hogy le ma rad junk ér té kes in for má ci ók -
ról. De köz ben nem árt, ha tud juk, van egy má sik te le fo nunk is: köz vet -
len vo nal a „leg fel sőbb szint hez”. Ez a te le fon nem me rül le, a vo nal so -
sem fog lalt, és min dig van tér erő. Csak ép pen tud ni kell elő ven ni, hasz -
nál ni, és már is meg kap juk a leg fon to sabb in fót: Is ten sze ret min ket, és örök
élet re hí vo gat ja min den gyer me két.

Hét fő
Mi azért sze re tünk, mert ő előbb sze re tett min ket. 1Jn 4,19 (Jer 7,3;Jak1,17–
25/26–27/; Zsid 1,1–4) Amint haj tok az au tó pá lyán, a sze mem sar ká ból fi -
gye lem az óri ás pla ká to kat – döb be ne tes, hogy mi min den re akar nak rá ven -
ni hang za tos szlo ge nek kel. Meg mond ják, mit vá sá rol jak, me lyik párt hoz csat -
la koz zam, hon nan re mél jek biz ton sá got, és ho gyan él jek egész sé ge sen. Az
élet pá lyán ha lad va las san meg ért jük: Is ten nem erő szak kal, nem csel lel vagy
ha zug sá gok kal akar min ket be fo lyá sol ni, ha nem sze re te té vel sze lí den át for -
mál ja éle tün ket, gon dol ko dá sun kat. Ha mi egy mást sze ret ni tud juk, az is csak
azért van, mert ő már meg mu tat ta min den em be ri észt meg ha la dó sze re -
te tét Jé zus Krisz tus ban.

Kedd
Nem olyan-e az én igém, mint a tűz – így szól az Úr –, vagy mint a szik la -
zú zó pö röly? Jer 23,29 (Lk 12,49; Lk 19,36–40; Zsid 1,5–14) Szik la zú zó pö -
röly – aki nek volt már a ke zé ben ilyen szer szám, az tud ja, mi lyen ér zés ve -
le dol goz ni. Ha a ha tal mas ka la pács meg len dül, már nem igen le het meg -
ál lí ta ni – kér lel he tet le nül össze zúz za, ami az út já ba ke rül. Ilyen el len áll -
ha tat lan erő ként lép be a vi lág ba, az em be ri élet be Is ten igé je is, amely a
tör vény ál tal össze tör, meg szo mo rít ben nün ket sa ját bű ne ink mi att, de fel
is emel és új já is épít a Krisz tus ról szó ló evan gé li um ál tal.

Szer da
Jé zus így szólt: „Nem az egész sé ge sek nek van szük sé gük or vos ra, ha nem a be -
te gek nek; nem azért jöt tem, hogy az iga za kat hív jam, ha nem hogy a bű nö -
sö ket.” Mk 2,17 (Jer 17,14; Róm 15,14–21; Zsid 2,1–10) Szo mo rú ta pasz ta la -
tom, hogy ke resz tény gyü le ke ze te ink nagy részt „egész sé ge sek ből” áll nak. Bár
a leg töb ben bű nös nek vall ják ma gu kat az is ten tisz te le te ken, a hét köz na pok -
ban pró bál ják a tö ké le tes ség ál cá ját ma guk ra öl te ni. Ma guk kal és egy más -
sal szem ben is olyan el vá rá so kat ál lí ta nak, ame lyek alap ján könnyebb meg -
ítél ni egy mást. Ta lán el fe lej tik, hogy az íté let az Úr ke zé ben van. De ő nem
el pusz tí ta ni, ha nem meg gyó gyí ta ni akar min ket. Ezért jött el Jé zus Krisz tus
– a „be te gek hez”. 

Csü tör tök
Ne ne künk, Uram, ne ne künk, ha nem a te ne ved nek sze rezz di cső sé get sze -
re te te dért és hű sé ge dért! Zsolt 115,1 (Jn 7,18; 1Kor 14,6–9.15–19; Zsid 2,11–18)
…a ha tal mas temp lom te le volt hí vők kel és a ze ne sze rel me se i vel. Ami kor
az or go na mű vész be fe jez te cso dás hang ver se nyé nek utol só té te lét is, a rö -
vid csönd után az épü le tet föld ren gés sze rű taps ráz ta meg. A mű vész csen -
des mo sollyal ki állt a kar zat mell véd jé re, és mu ta tó uj já val fel fe lé mu ta tott.
A vas taps kö ze pet te csak a szá já ról tud tuk le ol vas ni, amit mond: „So li Deo
glo ria”, egye dül Is te né a di cső ség…

Pén tek
Az ő al ko tá sa va gyunk, aki ket Krisz tus Jé zus ban jó cse le ke de tek re te rem tett,
ame lye ket elő re el ké szí tett Is ten, hogy azok sze rint él jünk. Ef 2,10 (Zsolt 138,8b;
Lk 22,39–46; Zsid 3,1–6) Ami kor az em ber va la mi lyen új esz köz re tesz szert,
ér de mes el ol vas ni a hasz ná la ti uta sí tást, mi előtt hasz ná lat ba ven né. A gyár -
tó le ír ja, hogy mik az op ti má lis mű kö dés fel té te lei, és mit ne te gyünk sem -
mi eset re sem. Is ten is adott ked venc te remt mé nye, az em ber mel lé út mu -
ta tót, a Szent írást. Ott ad ja tud tunk ra, ho gyan is ér de mes él ni, és hogy az
em ber mi re lett te remt ve: Is tent vi szont sze ret ni és szeretetét továbbsugározni.
Sok kal könnyebb és bol do gabb len ne a föl dön az élet, ha min den ki for gat -
ná ezt a hasz ná la ti út mu ta tót.

Szom bat
Jé zus meg kér dez te a meg gyó gyí tott vak tól: „Hi szel te az Em ber fi á ban? Lá tod
őt, és aki ve led be szél, ő az.” Er re az em ber így szólt: „Hi szek, Uram.” És le bo -
rul va imád ta őt. Jn 9,35.37–38; Jn 6,/60–62/63–69; Zsid 3,7–19) A va kon szü -
le tett em ber ör ven de zik a gyó gyu lá sán. A nép cso dál ko zik. A fa ri ze u sok
bosszan kod nak. Min den ki más sal van el fog lal va, de Jé zus kér dé se rá mu tat
a lé nyeg re. Nem a szom ba ti nap, nem a kí vül ál lók vé le mé nye, még csak nem
is a cso da lá tás itt a lé nyeg, ha nem csak is a Jé zust Úr nak val ló hit. Ne künk,
mai em be rek nek is ne künk sze ge zi a kér dést, mi köz ben szür ke ál lo má nyunk
a mun ka, a csa lád, az anya gi kö te le zett sé gek, el éren dő cé lok kö rül fo rog: „Hi -
szel te az Em ber fi á ban?”

g Sá ghy Ba lázs

Új nap – új kegyelem

F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !

APRÓHIRDETÉS

El aján dé koz nánk bé csi, pán cél tő kés,
F. Ehr bar gyárt má nyú, fel han go lás ra
szo ru ló zon go rán kat, az el szál lí tás ról
gon dos kod ni kell. Ér dek lőd ni a
62/635-484-es te le fon szá mon le het.

evangélikus élet. éled. éled?

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

GYÁSZ HÍR
Áp ri lis 24-én haj nal ban, 87 éves
ko rá ban meg halt dr. Sel me czi
Já nos teo ló gi ai ta nár, az Evan gé -
li kus Teo ló gus ott hon egy ko ri
igaz ga tó ja. Te me té sé ről ké sőbb
in téz ked nek.


