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„Nem akar juk el hin ni. Nem is le het, hogy Te mes vá ron,
Kas sán, Po zsony ban azért ver nek meg em be re ket, mert
ma gya rul be szél nek! El múlt Tri a non, el a ször nyű 20.
szá zad is. De a fé le lem se hogy se akar el tűn ni Ke let- és
Kö zép-Eu ró pá ból.”

Trianon 90. gyászünnepére f 7. oldal

A hit tehát hallásból van f 2. oldal
Mérföldkő – sípokból és hangokból f 6. oldal
Trianontól Bécsig f 7. oldal
Másodszor – ökumenikus Kirchentag f 8–9. oldal
Szószékoltárt vigyenek! f 13. oldal
Hibaigazítás: hartai szoborcsere f 15. oldal

„Öt éve a tény fel tá rá si fo lya mat nem be lül ről, ha nem kül ső kény szer re, a vi -
lá gi saj tó és bi zo nyos po li ti kai erők nyo má sá ra in dult meg. Az óta is ke ve re -
dik ben ne a tisz tes sé ges, de na iv pu ri fi ká to ri vágy a sze mé lyes sér tett ség gel,
re vans vággyal, va la mint ép pen ak tu á lis nak vélt egy ház po li ti kai és po li ti kai
am bí ci ók kal, ér de kek kel… Mind ez va jon ki nek az ér de ke, ki nek hasz nál?”

Cui prodest? f 3. oldal

A pün kös döt kö ve tő ked den kü -
lön le ges al ka lom nak adott he lyet a
gö döl lői ki rá lyi kas tély: dísz ter mé -
ben zaj lott az el ső in do néz–ma -
gyar val lás kö zi pár be széd. A ma ra -
dan dó él ményt nyúj tó ese mény az
In do néz Köz tár sa ság bu da pes ti
nagy kö vet sé ge és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház szer ve zé sé ben,
Gö döl lő Vá ros Ön kor mány za ta és az
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
tá mo ga tá sá val szü le tett meg. Az
elő adá sok és a be szél ge té sek tar tal -
má ról en nek a cikk nek a ke re té ben
nem feladatom be számolni, né hány
be nyo mást és to vább gon dol ko dás -
ra ser ken tő kér dést vi szont meg fo -
gal maz ha tok.

Pün kösd ün ne pe az egy más tól tá -
vo li ak köl csö nös meg ér té sé ről, test -
vér ré vá lá sá ról szól, de jog gal kér dez -
het jük, hogy nem volt-e túl zó az a kí -
sér let, amely ilyen nagy föld raj zi és
kul tu rá lis tá vol ság át hi da lá sá ra vál -
lal ko zott. Nem ál tat juk-e ma gun kat
nagy ívű pár be széd re va ló ké pes sé -
günk kel ak kor, ami kor né ha köz vet -
len szom szé da ink kal is alig ér tünk
szót, sőt egy más kö zött is aka do zik
a be szél ge tés?

A kér dé sek jo go sak, a meg le pő pá -
ro sí tás nak vi szont egy sze rű ma gya -
rá za ta van: In do né zia ma gyar or szá -
gi nagy kö ve te, Man ga si Si homb ing
tör té ne te sen evan gé li kus, aki a Fa bi -
ny Ta más püs pök kel va ló ki tar tó
együtt gon dol ko dás és kö zös ter ve -
zés so rán el ér te, hogy a két or szág
evan gé li kus ki sebb sé ge i nek kap cso -
la tán ke resz tül a két na gyon tá vo li
val lá sos kul tú ra el ső ta lál ko zá sa meg -
tör tén he tett. 

A kü lönb sé gek alig fel fog ha tók. In -
do né zia mind te rü let re, mind lé lek -
szám ra sok szo ro san fe lül múl ja Ma -
gyar or szá got, de val lá si szem pont ból
jó val ho mo gé nebb kö zös ség. La kos -
sá gá nak nyolc van nyolc szá za lé ka az
isz lám kö ve tő je, hat szá za lé kot tesz -
nek ki a pro tes tán sok, há rom szá za -
lé kot a ka to li ku sok, a ma ra dé kon pe -
dig a budd hiz mus, a hin du iz mus és
a kon fu ci a niz mus osz to zik.

Ma gyar or szág val lá si szem pont ból
ha gyo má nyo san sok kal meg osz tot -
tabb, s a plu ra liz must fo koz za az elő -
re ha la dott sze ku la ri zá ció is, amely In -
do né zi á ban még vi szony lag új je len -
ség. Nem könnyű te hát kö zös prob -
lé má kat ta lál ni, a val lá si kö zös sé gek
in do né zi ai kap cso la tai még is fel mu -
tat nak né hány olyan le he tő sé get,
ame lyek re jó oda fi gyel nünk.

An nak el le né re, hogy la kó i nak
túl nyo mó több sé ge mu zul mán, In do -
né zia – el len tét ben szá mos ha son ló
ázsi ai és af ri kai or szág gal – vi lá gi ál -
lam. Nem isz lám te ok rá cia, ha nem a
ki sebb sé gi val lá sok sza bad sá gát is
biz to sí tó de mok rá cia. Ez az ál lam
ugyan ak kor nem hagy ja ma guk ra
az egy más mel lett élő val lá si kö zös -
sé ge ket, ha nem – az ál lam és a val -

lá sok el vá lasz tá sa el vé nek tisz te let ben
tar tá sa mel lett – so kat tesz azért,
hogy a több ség és a ki sebb sé gek va -
ló ban bé ké ben él hes se nek egy más
mel lett.

Ez az ál la mi sze rep fel fo gás a má -
so dik vi lág há bo rú után szü le tett
meg, s bi zo nyá ra az a fel is me rés ve -
zet te, hogy a ha tal mas, sok fé le bel -
ső konflik tus tól fe szü lő or szág nem
en ged he ti meg ma gá nak, hogy a val -
lá si kü lönb sé gek is el len té te ket szül -
je nek. El len ke ző leg, a val lá sok kö zöt ti

együtt mű kö dés nek a köz tár sa ság
szi lárd sá gát kell szol gál nia. Az ál lam
pe dig nem az zal tesz jó szol gá la tot,
ha egy kö zös sé get, akár a leg né pe seb -
bet, ki vált sá gok kal hal moz el, s a „sta -
bi li tás” ér de ké ben ha tal mi szö vet sé -
get köt ve le, hogy ez zel ma ga is ré szé -
vé vál jék a val lá si el len té tek nek, ha -
nem az zal, ha se gí ti a val lá sok kö zöt ti
együtt mű kö dést.

A vi lá gi ál lam nem szól hat be le ab -
ba, hogy a val lá si kö zös sé gek mi ként
vi szo nyul ja nak egy más hoz, de so kat
te het a pár be széd kul tú rá já nak el mé -
lyí té sé ért. El ső sor ban az ok ta tá son
ke resz tül ér he ti el azt is, hogy egész -
sé ges kí ván csi ság éb red jen fel az
iránt, ki cso da a más val lást kö ve tő
má sik, ki ben és mi ben hisz, ho gyan
gon dol ko dik, ho gyan igyek szik el ér -
ni lé te leg ne me sebb cél ja it.

Ahol em be rek ta lál koz nak, egy más
sze mé be néz nek, kér dez nek, és
őszin te vá la szo kat ad nak, ott ke vés -
bé va ló szí nű, hogy val lá si fa na ti ku -
sok egy más sal szem be for dít hat ják
őket, hogy egy más gyil ko sai le gye nek. 

Saj nos nem va gyok já ra tos az in -
do néz kul tú rá ban, de el tu dom kép -
zel ni, hogy van Jó zsef At ti lá hoz fog -
ha tó köl tő jük, s az ő nyel vü kön is
meg fo gal ma zó dik, amit mi eb ben a
for má ban is me rünk: „Hi á ba fü rösz -
töd ön ma gad ban, / Csak más ban
mos ha tod meg ar co dat.” Egy sze ku -
la ri zált kul tú ra, mint a mi énk, ilyen
erő tel jes köl tői ké pek ben ta lál ja meg
a lé nye gi egy más ra utalt sá gunk ra va -
ló fi gyel mez te tést, azt, amit a hang -
sú lyo san val lá sos in do néz kul tú ra a
val lá si pár be széd in téz mé nyes tá -
mo ga tá sa ré vén igyek szik meg szó lal -
tat ni. Ha ta lál ko zunk ve lük, raj tuk ke -
resz tül új ra fel fe dez het jük e gyö -
nyö rű mon dat ősi, val lá sos hát te rét
s azt a rop pant erőt, amely el árad hat
azok ban, akik rá mer nek lép ni az erő -
sza kot el uta sí tók és a bé két te rem tők
kes keny út já ra. 

A szer ve zők szán dé ka sze rint az el -
ső in do néz–ma gyar val lás kö zi pár -
be szé det kö vet ni fog ja a má so dik. Re -
mél jük, nem vá rat so ká ig ma gá ra.

Val lás kö zi pár be széd
g Dr. Csep re gi And rás

b Egy há zunk és az In do néz Köz -
tár sa ság bu da pes ti nagy kö vet sé -
ge szer ve zé sé ben má jus 25-én,
ked den tar tot ták az el ső val lás -
kö zi kon fe ren ci át a pár be széd -
ről a gö döl lői ki rá lyi kas tély
dísz ter mé ben. Man ga si Si hom -
bing, In do né zia evan gé li kus fe -
le ke ze tű nagy kö ve te ma gyar or -
szá gi tar tóz ko dá sá nak kez de te
óta (2007. feb ru ár 2-án ad ta át
meg bí zó le ve lét) ki emelt fi gyel -
met for dít az egy há zunk kal va -
ló kap cso la tok ápo lá sá ra. Több
gyü le ke ze tünk ben és hit tu do -
má nyi egye te mün kön is több -
ször járt, és egy há zunk kép vi se -
lő it is ven dé gül lát ta.

Az egész na pos an gol nyel vű kon fe -
ren ci á ra ti zen két ta gú de le gá ció ér -

ke zett In do né zi á ból, és ter mé sze te -
sen je len vol tak a nagy kö vet ség mun -
ka tár sai is. Ma gyar  részről – egy há -
zunk kép vi se lő in kí vül – ró mai ka to -
li kus, re for má tus, uni tá ri us, iz ra e li -
ta, isz lám és budd his ta részt ve vői vol -
tak a ta nács ko zás nak.

Gé me si György, Gö döl lő pol gár -
mes te re kö szön tő jé ben utalt ar ra,
hogy van egy in do néz test vér vá ro suk,
Bo gor, a vá ros há za előtt pe dig in do -
néz aján dék ként egy úgy ne ve zett
bé ke gong – kö rü löt te a vi lág or szá -
ga i nak zász ló i val –, ame lyet je les
al kal mak kor meg szó lal tat nak. 

A szer ve zés több mint egy évig tar -
tott, és nagy meg tisz tel te tés – mond -
ta el Si homb ing nagy kö vet –, hogy
egy ilyen tör té nel mi épü let ben ke rül
sor az al ka lom ra. 

Csep re gi And rás evangélikus lel -
kész, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um Egy há zi Kap cso la tok Tit -

kár sá gá nak ve ze tő je a leköszönő ma -
gyar kor mány ne vé ben üd vö zöl te a
részt ve vő ket, ki fejt ve, hogy a val lás -
kö zi pár be széd a to le ran cia egyik leg -
fon to sabb esz kö ze. 

And ri Ha di, az in do néz kül ügy mi -
nisz té ri um fő igaz ga tó ja (ál lam tit ká -
ra) em lí tet te, hogy a nagy kö vet az ő
előd je és lel ki ta nács adó ja volt, to váb -
bá – Su si lo Bam bang Yud hoyo no
in do néz el nök nyo mán – a ci vi li zá -
ci ók har mó ni á já nak fon tos sá gát húz -
ta alá. Meg em lí tet te, hogy or szá ga is
szük sé ges nek tart ja a ter ro riz mus el -
le ni har cot. 

Bölcs kei Gusz táv ti szán tú li püs pök,
a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke az idei
Me lancht hon-év ben a nagy re for má -
tort és hu ma nis tát idéz te: em be ri lé -
nyek ként kom mu ni ká ci ó ra va gyunk
te remt ve.

El ső in do néz–ma gyar val lás kö zi
kon fe ren cia a párbe szédről

b A Skót Egy ház jú ni us 2–6. kö -
zött lát ja ven dé gül a vi lág min -
den ré szé ről ér ke ző há rom száz
de le gá tust az Edin burgh 2010
el ne ve zé sű kon fe ren ci án, mely
há lát ad a vi lág misszi ói szer ve -
zet száz év vel ez előt ti in du lá sá -
ért, és meg ha tá roz za a 21. szá za -
di te en dő ket. A ju bi le u mi vi -
lág gyű lés témacíme: „Bi zony -
ság té tel Krisz tus ról – ma.” 

A leg ma ga sabb szin tű misszi ói kon -
fe ren ci á nak az edin burghi egye tem új
kol lé gi u ma ad he lyet, ahol mint egy
har minc egy ház és misszi ói szer ve zet
kép vi se lői vi tat ják meg a fő té mát. 

Az 1910-es el ső vi lág kon fe ren cia
óta a vi lág misszió je len tős sze re pet

töl tött be az egy há zak és a vi lág éle -
té ben. 2007 óta szer te a vi lá gon teo -
ló gu sok szá zai dol goz tak azon, hogy
a 21. szá za di ke resz tény misszió leg -
fon to sabb fel ada ta it és mód sze re it
meg ha tá roz zák. 

Dr. Kirs teen Kim ta nul má nyi ko -
or di ná tor sze rint a kon fe ren ci á nak
két fon tos fel ada ta lesz: in for má -
lód ni és in for mál ni a jö vő be li misszi -
ói gya kor lat ról, il le tő leg ösz tö nöz ni
to váb bi misszi ói ta nul má nyok, mód -
sze rek lét re ho zá sát. 

A nem zet kö zi pro jekt elő ké szí té se
cél já ból Skó ci á ban évek óta együtt dol -
goz nak a Skót Egy ház, a kong re ga ci -
o na lis ták, a me to dis ta egy ház, a kvé -
ke rek, a ró mai ka to li ku sok, az Üdv had -
se reg, a Skót Episz kopá lis Egy ház, a
skó ci ai sza bad egy há zak és az egye sült
re for má tus egy ház de le gált jai. Az

1990 óta e ki lenc egy ház, il le tő leg
egy há zi szer ve ző dés al kot ta ACTS
(Ac ti on of Chur ches To get her in Scot -
land – Skó ci ai Egy há zak Együt tes
Ak ci ó ja) fő tit ká ra, Step hen Smyth irá -
nyít ja az Edin burgh 2010 kon fe ren cia
elő ké szí té sét és si ke res le bo nyo lí tá sát
fel ügye lő cso por tot (Scot tish Or ga ni -
sing Team – SCOT), mely ben a skó -
ci ai bap tis ta szö vet ség és az Evan gé -
li u mi Ali ansz is kép vi sel te ti ma gát. 

A zá ró is ten tisz te le ten, jú ni us 6-án
a yor ki ang li kán ér sek, dr. John Sen -
ta mu pré di kál majd. 

Az 1910-ben tar tott el ső misszi ói kon -
fe ren ci á ról la punk 10. ol da lán ol vas -
ha tó D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma -
zott evan gé li kus püs pök elő adá sá nak
szer kesz tett vál to za ta.

Edin burgh 2010

f Folytatás a 4–5. oldalon

„Nem ál tat juk-e ma gun kat
nagy ívű pár be széd re va ló
ké pes sé günk kel ak kor,
ami kor né ha köz vet len
szom szé da ink kal is alig
ér tünk szót, sőt egy más
kö zött is aka do zik a be -
szél ge tés?
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„Ha ezt részletesen fejtegetnénk, és
meg mutatnánk azt a nyomorúságot
is, amely minket gyónásra in dít hat na
és ösztönözhetne, akkor nem kel le ne
sokat unszolni vagy kénysze rí te ni,
mindenkit a maga lelkiismerete haj -
tana, és úgy megrettentene, hogy
örül ne a gyónásnak, és úgy tenne,
mint a szegény nyomorult koldus,
ami kor meghallja, hogy valahol gaz -
dag adományt osztogatnak. Nem kel -
le ne hozzá poroszló, hogy hajtsa és
verje, magától futna, ahogyan csak
lába bírja, hogy el ne késsen. Ha
azon  ban azt a parancsot adnák ki,
hogy fusson oda minden koldus: eny-
nyit és egy szóval sem többet, és hall-
 gatnának arról, hogy mit ke ressen,
és mit kaphat ott – csak az tör  ténne,
hogy kedvetlenül men né nek, és nem
gondolnák azt, hogy kap nak valamit,
hanem azt, hogy lát ni akarják, milyen
szegény és nyo mo rult a koldus. Nem
me rít het né nek ebből sok örömöt
vagy vi gasz ta lást, hanem csak még
jobban gyű löl nék a parancsot, mert
úgy éreznék, csú fo lásukra és gú nyo -
lódásukra szab  ták ki rájuk azt, hogy
be mu tas sák szegénységüket és nyo -
mo rú sá gu kat.”

d Luther Márton: Nagy káté
(Prőhle Károly fordítása)

b A Szent há rom ság ün ne pe utá ni
el ső va sár nap he té ben egyik leg -
erő tel je sebb pün kös di éne kün -
ket éne kel jük: Jer, kér jük Is ten ál -
dott Szent lel két (EÉ 232). Ez se -
gít ab ban, hogy ne fe led jük: a
Szent lé lek hí vá sa, je len lé te nél -
kül éle tünk egyet len nap ján sem
bol do gul ha tunk.

A Nun bit ten wir den Hei li gen Ge ist
egy olyan ré gi né met vers szak ra
épül, amely ben a gyü le ke zet már
jó val a re for má ció előtt részt vett. Né -
hány he lyen az ének ének lé se köz ben
élő vagy fá ból ké szült ga lam bot
eresz tet tek le a temp lom ba, ez zel je -
le nít ve meg a Szent lé lek ki töl te té sét.

Lu ther a For mu la Mis sae-ben
(1523) az egy ház ré gi jó éne kei kö zül
va ló ként em lí ti, a Deu tsche Mes sé ben
(1526) pe dig meg ha tá roz za ál ta lá no -
sabb hasz ná la tát is: „…Az epis to lá -
ra né met éne ket ének lünk: Nun bit -
ten wir den Hei li gen Ge ist”.

Az ének fon tos sá gát jel zi, hogy Lu -
ther há rom, sa ját köl té sű vers szak kal
egé szí ti ki 1524-ben. Ezek kö zül a má -
so dik vi lá gos ság ként, a ne gye dik vi -
gasz ta ló ként szó lít ja meg a Szent lel -
ket, és fel idé zi a ré gi né met stró fa
han gu la tát. A sze re tet édes sé gé ről
szó ló har ma dik vers szak vi szont a Ve -
ni, sanc te spi ri tus an ti fó na mon da ni -
va ló ját – amely a Jö vel, Szent lé lek Úr -
is ten (EÉ 229) alap já ul szol gál – fej -
lesz ti to vább. Az ének a le isék cso -
port já ba tar to zik, a stró fá kat zá ró Ky -
ri ele is (Szánj meg, Is ten) mi att.

Az ere de ti vers sza kot a re for má -
ció előtt sem csu pán a pün kös di is -
ten tisz te le ten éne kel ték, de Lu ther át -
dol go zá sá ban és ki bő ví té sé vel az
ének még in kább ki nőtt pün kösd
ke re tei kö zül.

Lu ther éne ké nek ma gyar ver zi ó ja
Hu szár Gál 1560-as éne kes köny vé től
kezd ve min den fon tos, 16–17. szá za -
di gyűj te mény ben meg je lent. Hosszú
szü net után a Du nán tú li éne kes -
könyv 1955-ben meg je lent Új ré sze
ele ve ní tet te fel, Cso masz Tóth Kál -
mán for dí tá sá ban.

A dal la mot te kint ve a Lu ther-ko -
ra be li for rá sok nem egy sé ge sek,
azok ból te hát nem ve zet he tő le egy
hi te les vál to zat. A mai né met és
ma gyar éne kes könyv ver zi ó ja vi -
szont meg egye zik. El kép zel he tő te -
hát, hogy az év szá za dok fo lya mán a
16. szá za di va ri án sok össze ol vad -
tak, és így ala kult ki az egy sé ges
for ma. Az ál ta lunk is is mert dal lam
a ref rén egy ti hang ja ki vé te lé vel F dó-
pen ta ton. Lé pe ge tő jel le gű, sok ben -
ne a terc lé pés, amely egy he lyen né -
gyes hang zat-fel bon tást is ered mé -
nyez. Mind ezek a jel lem zők az ének -
nek szin te in du ló jel le get és nagy
erőt köl csö nöz nek.

g Ecse di Zsu zsa

Iga zi kin cses tár ez az ének. Bár úgy
tű nik, az ének szer ző fo gal maz za
meg a mi ké ré se in ket – a leg főb bet
és az ab ból kö vet ke ző ket –, va ló já -
ban már a Szent lé lek aján dé ká ért va -
ló kö nyör gés is a Szent lé lek mű ve.
Így nyí lik ki az ad dig is sej tett ti tok:
min den, ami fon tos, min den, ami

kincs, az Is ten aján dé ka, s min den
ke gye lem ből van. A leg főbb aján dék
pe dig ma ga a Szent lé lek, aki ál tal
min den a mi énk le het, aki ál tal min -
den a ja vunk ra van.

Aján dé kot ki ér de mel ni, aján dé -
kot meg ren del ni nem le het. Kér ni le -
het, s er re ma ga az Úr biz tat min ket.
Jé zus azt ígé ri, hogy a jó mennyei
Atya meg ad ja a leg na gyobb aján dé -
kot, ha bi za lom mal for du lunk hoz -
zá. „Ha te hát ti go nosz lé te tek re tud -
tok gyer me ke i tek nek jó aján dé ko kat
ad ni, mennyi vel in kább ad mennyei
Atyá tok Szent lel ket azok nak, akik
ké rik tő le?” (Lk 11,13)

Pál apos tol is be szél ar ról, hogy
még mi előtt kér nénk, „a Lé lek is se -
gít a mi erőt len sé gün kön. Mert ami -
ért imád koz nunk kell, nem tud juk úgy
kér ni, aho gyan kell, de ma ga a Lé lek
ese de zik ér tünk ki mond ha tat lan fo -
hász ko dá sok kal.” (Róm 8,26)

Min den ké ré sünk ben – ha va ló -
ban Jé zus ne vé ben ké rünk – olyas -
va la mi ért kö nyör günk, ami a Szent -
lé lek aján dé ka. Ezek a lét fon tos sá -
gú ügyek és dol gok. Min den más
eb ből kö vet ke zik, vagy fö lös le ges,
lé nyeg te len. Eze ket so rol ja fel éne -
künk min den egyes stró fá ban úgy,
hogy a kez dő sor ban a Szent lé le kért
kö nyö rög, majd ki bont ja, mit is je -
lent ez.

A kez dő stró fa az éle tün ket s a Lé -
lek ad ta hi tet a vég ső dol gok di -
men zi ó já ba ál lít ja. Szük sé günk van
éle tünk ben és ha lá lunk ban pün kösd
aján dé ká ra, hisz nél kü le sem mi be
vész az élet: a föl dön el kez dett és
Krisz tus fel tá ma dá sának jó vol tá ból a
ha lál után ki nyí ló új élet. Csak a hit
ké szít fel er re az it te ni ván dor úton.

A Szent lé lek sze mé lyé ről, mun ká -
já ról szá mos ké pet is me rünk a Bib -
li á ból, és szám ta lan ké pet hasz nál az
egy ház. Éne künk hár mat emel ki. A
Szent lé lek ma ga a vi lá gos ság, ma ga
a sze re tet, és ő a Vi gasz ta ló. Vi lá gos -
ság ra nagy szük sé günk van, hi szen
anél kül sor vad az élet, anél kül nem
lát juk meg, ki a fon tos, és mi a lé -
nyeg te len. A sze re tet az élet egyet len
táp ta la ja, nél kü le min den és min den -
ki a vesz té be ro han. A Vi gasz ta ló nél -
kül pe dig úgy el ke se re dünk ki lá tás -
ta lan hely ze tün kön és mu lan dó vol -
tun kon, hogy min den ér tel mét vesz ti
ben nünk és kö rü löt tünk.

Ky rie – imád sá gunk leg fon to sabb
sza va ez: Uram, ir gal mazz. Ez mu tat -
ja meg, kik va gyunk mi, Urunk ke -
gyel mé re szo ru ló te remt mé nyek, de
ez mu tat ja meg, ki re né zünk fel, ki -
hez ki ál tunk: az ir gal mas, ke gyel mes
Is ten hez. Éne künk ere de ti szö ve gé -
ben min den vers szak ez zel fe je ző dik
be: ky ri ele is. Éne kes köny vünk így
for dít ja: Szánj meg, Is ten!

Szánj meg, Urunk Is te nünk, és
küldd el Szent lel ke det! Ő le gyen vi -
lá gos sá gunk, ő vál jon a sze re tet for -
rá sá vá, ő vi gasz tal jon ma és éle tünk
min den nap ján. Szánj meg, Is ten!

g Ha fen scher Ká roly

Jer, kér jük Is ten ál dott Szent lel két

A hal lás rend kí vül össze tett fo lya mat;
az öt ér zék kö zül az el ső, mely a mag -
zat ban ki fej lő dik, és amely ké pes sé te -
szi a kül vi lág gal va ló kap cso lat ra. Ez
nem csak a mag zat fej lő dé sé re igaz,
ha nem a hit ki ala ku lá sá ra is. Az
apos to li szó se gít sé gé vel pró bál juk
meg nyo mon kö vet ni a hit „egyed fej -
lő dé sét” a hal lás tól a hi tig.

A hit, a bi zo da lom te hát a hal lás
alap ján fej lő dik ki. Mi ért gon dol hat -
ta Pál apos tol úgy, hogy öt ér zé künk
kö zül a hal lás nak ki emel ke dő je len -
tő sé ge van a hit ki ala ku lá sá ban? Föl -
di éle tünk ki tel je se dé sé hez el en ged -
he tet le nül szük sé ges, hogy a kü lön -
bö ző ér zé ke lé sek ki ala kul ja nak ben -
nünk. A lát ha tat lan, is te ni vi lág hoz
va ló vi szo nyunk ban mi ért ép pen
en nek az ér zék szerv nek van ki emelt
sze re pe?

Az is te ni vi lág az em ber szá má ra
a bűn eset kö vet kez té ben gya kor la ti -
lag el ve szett. Bár mi lyen mó don is
pró bá lunk vissza ta lál ni, vissza ka -
pasz kod ni, ez ku darc ra van ítél ve. Ma
kü lö nö sen sok olyan, val lá si kön tös -
ben meg je le nő irány zat tal ta lál koz -
ha tunk, amely az zal ke cseg tet, hogy
tud ja az is te ni va ló ság hoz ve ze tő
utat. Az ér zé kek re is ha tó val lá sos ság
új ra éle dé sé nek le he tünk ta núi. Eb ből
a szem pont ból is fon tos, hogy meg -
ért sük Pál sza va it: a hit hal lás ból van!

Az apos tol ál tal előny ben ré sze sí -
tett hal lás nem az ér zék szer vek kö -
zöt ti kü lönb ség té telt je len ti, ha nem
azt, hogy az el ve szett is te ni vi lág Jé -
zus ban ér ke zett vissza hoz zánk. Ezt
az apos to lok a Lé lek se gít sé gé vel
fel is mer ték, és el kezd tek er ről be szél -

ni. Akik meg hal lot ták a ta nú ság té te -
lü ket, azok nak a szí vé ben éb redt fel
a hit. A be széd nek és meg hal lás nak ez
a fo lya ma ta tart ja fenn az egy ház kö -
zös sé gét egé szen ad dig a pil la na tig,
amíg az Atya dön té se ér tel mé ben el
nem ér ke zik a vég ső idő.

A hit egyed fej lő dé se szem pont já -
ból te hát el en ged he tet le nül fon tos a
Krisz tus ról szó ló be széd. Ma azon -
ban az zal a ve széllyel is ta lál ko zunk,
hogy ez a be széd a „val lá sos nyelv
bör tö né ben” van, és ér tel mez he tet -
len né, ért he tet len né vá lik kör nye ze -
tünk szá má ra. A pün kös di tör té net -
ből nem sza bad ki hagy ni a Lé lek cso -
dá ját, de rö vid lá tás len ne el fe lej te ni
azt, hogy az apos to lok ké pe sek vol -
tak úgy meg szó lal ni, hogy kor tár sa -
ik ért sék sza va i kat, mert nem val lá -
si zsar gont, csak a benn fen te sek szá -
má ra ért he tő nyel ve ze tet hasz nál tak,
ha nem köz ért he tő en fo gal maz tak.
Úgy is mond hat juk, hogy a hit ki ala -
ku lá sá hoz szük sé ges a Krisz tus ról
szó ló kor tár si be széd.

A kor tár si be széd szük sé ges sé ge
mel lett fi gyel nünk kell ar ra, hogy az
apos tol be szél még a kül de tés ről is.
Enél kül ugyan is be szé dünk le het a
kor tár sak szá má ra ért he tő, de hi ány -
zik be lő le, mö gü le a hi te le sí tő erő.
Mai ké pet hasz nál va: ren ge teg elekt -
ro ni kus le ve let kül dünk az in ter net
se gít sé gé vel. Va ló já ban csak azok nak
a le ve lek nek van bi zo nyí tó ere jük,
ahol a le vél kül dő je be szer zi az úgy -
ne ve zett elekt ro ni kus alá írást. Az
ügy fél ka pun is csak ak kor re giszt rál -
tat hat ja ma gát va la ki, ha be mu tat ja
az ön kor mány zat ál tal ki ál lí tott do -

ku men tu mot ar ról, hogy a név és a
sze mély azo nos. 

A kül de tés az, ami a Jé zus ról szó -
ló kor tár si be szé det meg erő sí ti, kon -
fir mál ja, iga zol ja. A kül ső és be lő el -
hí vás, kül de tés együtt ál lá sa szük sé -
ges eh hez. Is ten nek ad ha tunk há lát
azért, hogy még ma is van nak fi a ta -
lok, aki ket Is ten sza bály sze rű en el hív
az evan gé li um szol gá la tá ra, és van -
nak olyan gyü le ke ze ti ta gok, akik ez -
zel az Is ten től ka pott erő vel vég zik
szol gá la tu kat az élet kü lön bö ző te rü -
le te in, akik nek a jö ve te le mind a
mai na pig ked ves, mi kor az evan gé -
li u mot hir de tik.

A kö vet ke ző fon tos ál lo más a hit
fej lő dé sé ben a se gít sé gül hí vás. Gon -
dol ko dá sunk ban ta lán itt van a leg -
több fél re ér tés. Nem a „zu ha nó re pü -
lő gé pen nincs ate is ta” men ta li tás ról
be szél az apos tol, és nem is ar ról,
ami kor baj ban se gít sé gül hív juk Is -
tent, hogy amit mi el ron tot tunk, azt
ő „De us ex ma chi na” old ja meg.
Eze ken messze túl, a hit fej lő dé sé ben
a se gít sé gül hí vás a bi za lom vissza -
csa to lá sát je len ti. Azt, hogy a hit nem
el mé let, ha nem meg él he tő va ló ság.
Hi szen az em ber ré lett Krisz tus sal
öröm ben és bá nat ban, ma gas ság -
ban és mély ség ben, egész ség ben és
be teg ség ben, si ker ben és ku darc -
ban, meg bánt és fel ol do zott bűn ben

együtt le he tek. Így a se gít sé gül hí vás
a leg meg hit tebb kap cso lat tá vá lik,
nem pe dig gyorsse géllyé, ame lyet
va la mi lyen gyógy szer ként a ne héz
pil la na tok ban ma gam hoz ve he tek.

Za jos vi lág ban élünk. Na gyon sok
min dent hal lunk. Egy há zunk ban
en nek kü lö nö sen ne ga tív hatása van,
hi szen az egy más ról mon dott benn -
fen tes hí rek na gyon sok kárt okoz -
nak. A za jok vi lá gá ból sze lek tí ven
ész lel jük azt, ami szá munk ra fon tos.
A for gal mas ut cán in kább meg hall -
juk az au tók za ját, mint a ma da rak
csi cser gé sét. A hal lás va sár nap ján
Is ten ar ra sze ret ne fel ké szí te ni ben -
nün ket, hogy ké pe sek le gyünk az ő
or szá gá nak csen des hang já ra is fi -
gyel ni, hogy meg hall juk hí vá sát és
kül dé sét.

g La borczi Gé za

Imád koz zunk! Is te nünk, aki a hal lás
ké pes sé gé vel aján dé koz tál meg min -
ket, kö szön jük ne ked ezt az ér zék szer -
vün ket is. Kö nyör günk hoz zád azo kért
a test vé re in kért, akik hal lás sé rül tek,
hogy ők is meg ért hes sék üze ne te det.
Adj ne kik tü rel met fo gya té kos sá guk
el vi se lé sé re, és adj mel lé jük szin tén tü -
rel mes em be re ket, akik se gí te nek ne -
kik a han gok vi lá gá ban va ló el iga zo -
dás ban. Urunk, te tégy min ket ké pes -
sé a ter mé szet fe let ti hal lás ra, hogy
meg ért sük a Fi ad ról szó ló üze net
fon tos sá gát és ere jét. Adj ta lá lé kony -
sá got, hogy kor társ nyel ven tud juk
szól ni az örök evan gé li u mot. Te küldj
mun ká so kat or szá god épí té sé re!
Ámen.
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A hit te hát hal lás ból van

C ANTATE

A VA SÁRNAP IG ÉJE
Mennyei Atyánk! Há lát adunk ne -
ked, hogy igéd del éle tet te rem tesz,
és új élet re hívsz. Kö szön jük ne ked,
hogy az egye dül szük sé ge sen fe lül
is gon dos kodsz ró lunk és er ről a vi -
lág ról.

Kö nyör günk azo kért, akik sze -
gény ség ben és nél kü lö zés ben, be teg -
ség ben és ma gány ban, ki lá tás ta lan -
ság ban és re mény te len ség ben él nek.
Se gítsd meg őket, hogy az élet kí mé -
let len sé ge ne zár ja el a ve led va ló kö -
zös ség út ját. Ne künk pe dig ne en -
gedd, hogy kö zö nyö sen szem lél jük
má sok szen ve dé sét, ha nem ve zess
min ket a ta lá lé kony sze re tet út ján,
hogy akar junk és tud junk eny hí te ni
a szen ve dé sen.

Kö nyör günk azo kért, akik nek le -
he tő sé gük van for mál ni a vi lá got,
hogy az tisz tább és igaz sá go sabb le -
gyen. Em lé kez tesd őket, hogy a na -
gyobb le he tő ség na gyobb fe le lős -
ség gel is jár – em ber tár sa ik előtt, de
leg fő kép pen te előt ted. Gá told meg
őket az ön zés, az ön ma gá ban va ló ha -
ta lom vágy, a kö zöny, a rö vid lá tás
ter mé ket len cse le ke de te i ben, és se -
gíts, hogy szán dé ka ik ban és tet te ik -
ben az em be rek és az irán tad va ló
sze re te t ve zes se őket.

Kö nyör günk, Atyánk, egy há za -
dért. Te só vá, vi lá gos ság gá, he gyen
épült vá ros sá tet ted a Krisz tus ban
hí vők kö zös sé gét. Kö szön jük ne -
ked, hogy ne künk is he lyet ad tál eb -
ben a kö zös ség ben. Se gíts ne künk,
hogy be tölt hes sük azt a hi va tást,
amely re el hív tál min ket: meg él ni a
ve led és az egy más sal va ló sze re tet -
kö zös sé get és ta nú sá got ten ni aka -
ra tod ról és ke gyel med ről em ber tár -
sa ink kö zött.

Há lát adunk, Atyánk, hogy min -
den em bert sze re tet tel vársz a ve led
va ló kö zös ség re. Hívsz most, és min -
dent meg tet tél Fi ad ál tal, hogy hí vó
sza vad örök ké szól jon. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Saj nos, húsz év vel a rend szer vál tás
után is kí sért a múlt, nyo masz tó an
ne he zed nek ránk a ki nem mon dott
sza vak és bű nök, fel nem ol dott fe -
szült sé gek és krí zi sek. Új ra meg új -
ra ke ser ve sen ta pasz tal juk a ci ni ku -
san meg fo gal ma zott igaz sá got: a
kom mu nis ta dik ta tú rá ban ta lán az a
leg ne he zebb, ami utá na jön…

De még med dig? – kér dez zük jo -
gos tü rel met len ség gel. Ta lán, Iz ra el
né pé hez ha son ló an, meg kell vár -
nunk, hogy ki hal jon az a nem ze dék,
ame ly még a rab szol ga ság föld jén
oly annyi ra le sé rült, hogy nem tud iga -
zán él ni a ka pott sza bad ság aján dé ká -
val? Jó ma gam 1951-ben szü let tem,
1974 óta ál lok lel ké szi szol gá lat ban. Ha
ma is ér vé nyes a fen ti ke gyet len igaz -
ság, kor tár sa im mal együtt nincs már
esé lyünk ar ra, hogy olyan egy ház ban
él jünk és szol gál junk, ahol élő re -
mény ség gel elő re te kint ve a je len és a
jö vő fel ada ta i ra kon cent rál juk erőn -
ket. Mert kí sért a múlt, mert de ter -
mi nál a múlt, mert mér gez a múlt.

Úgy tű nik, fel nem rob ban tott, rej -
tett bom bá kon já runk, ame lyek a leg -
vá rat la nabb pil la na tok ban ke rül nek
elő, fé lel met és pá ni kot ger jeszt ve.
Ilyen bom ba ként buk kant fel a mi nap
egy ne gyed  év szá zad dal ez előt ti ál -
lam biz ton sá gi be szer ve zést do ku -
men tá ló, úgy ne ve zett ha tos kar ton,
tör té ne te sen dr. Sza bó La jos teo ló gi -
ai ta nár ne vé vel.

Nem ez az el ső, és min den bi -
zonnyal nem is az utol só. De ilyen sa -
já to san idő zí tett rob ba nó szer ke zet -
tel ed dig még nem volt dol gunk. La -
punk elő ző szá má ban ol vas hat tuk

ugyan is a hi va ta los köz le ményt,
amely sze rint Sza bó La jos má jus
18-án vet te át a köz tár sa sá gi el nök
meg bí zó le ve lét: 2010. au gusz tus 1-
jétől 2014. jú li us 31-ig az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) rek -
to ri tisztét tölt he ti be. Ezt meg elő -
ző en az EHE Ok ta tói Ta ná csa és Sze -
ná tu sa, va la mint fenn tar tó tes tü le -
te ként a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma tit -
kos sza va zás sal, el len sza va zat és
tar tóz ko dás nél kül vá lasz tot ta meg
Sza bó La jost.

A sza va zás előtt az or szá gos pres -
bi té ri um sze mé lye sen hall gat ta meg
a rek tor je löl tet. Sen ki nek nem volt
kér dé se ar ra néz ve, hogy mit tett vagy
nem tett a rend szer vál tás előtt. A je -
lölt több mint há rom év ti ze des szol -
gá la ta elő ször pé csi, va sa si se géd lel -
kész ként, ké sőbb zug lói pa ró kus -
ként, majd teo ló gi ai ta nár ként jól is -
mert. A Lu ther Ki adó szá mos si ker -
köny vé nek szer ző je, il let ve szer kesz -
tő je nem szo rul rá ar ra, hogy hí vat -
lan pró ká tor ként iga zol jam sok ol da -
lú egy ház épí tő szol gá la tát.

Ma rad te hát a klasszi kus la tin
kér dés: cui pro dest? Ki nek hasz nált
ez a bul vár saj tó nak cse me gét je len -
tő „le lep le zés”? Nem aka rok sem mi -
fé le össze es kü vés-el mé le tet gyár ta -
ni, de va jon ki nek hasz nált ez az „ün -
ne pi” idő zí tés? Csak a hi va ta los ki ne -
ve zés után egy hét tel, pün kösd ün ne -
pe előtt két nap pal le he tett, kel lett
meg in dí ta ni az újabb „egy ház tisz tí -
tó” ak ci ót? Így lett egy há zunk hon -
lap já nak pün kös di bom ba hí ré vé Sza -
bó La jos val lo má sa.

Hogy mi ért nem szó lalt meg ha -
ma rabb? Igen, ez va ló ban sú lyos
kér dés! De nem csak Sza bó La jos, ha -
nem az egész evan gé li kus egy ház
meg ke rül he tet len kér dé se. Va jon
egy mást stig ma ti zá ló, ítél ke ző egy há -
zunk ban olyan könnyű meg szó lal ni? 

A tény fel tá ró bi zott ság az zal a re -
mény ség gel kezd te mun ká ját 2005-
ben, hogy se gí te ni fog ja a gyó gyí tó
em lé ke zést, a meg szó la lást, és meg -
kí mé li az érin tet te ket a vi lá gi mé dia
dur ván meg alá zó lelep le zé se i től. Erő -
sen kér dé ses, sőt két sé ges szá mom -
ra, hogy ez a tisz te let re  mél tó szán -
dék mennyi ben va ló sult meg,
mennyi ben va ló sul ha tott meg. 

A ko ráb ban hasz nált bom ba pár -
hu zam ugyan is erő sen sán tít. Hi szen
míg a tűz sze ré szek sa ját éle tü ket
koc káz tat ják má sok meg men té se ér -
de ké ben, ad dig a tény fel tá rók má sok
éle tét, be csü le tét, jó hí rét te szik koc -
ká ra bi zony ta lan hi te les sé gű do ku -
men tu mok fel tá rá sá val. Hi á ba a na -
iv szán dék a tel jes diszk ré ci ó ról, hi -
á ba a for má li san zárt ülés, hi á ba az
úgy ne ve zett tit ko sí tás – mind ez, saj -
nos, egy há zunk ban alig-alig mű kö -
dik. Be in dult a fe le lőt len lis tá zás, ügy -
nö kö zés, cím ké zés. „El ső és má so dik
osz tá lyú kol la bo rán sok” egy há za, il -

let ve nem ze dé ke let tünk… Ta lán
csak azért nin csen még vé günk,
mert akad né hány tisz ta, igaz em ber
kö zöt tünk?

Egy pil la nat ra sem vo nom két ség -
be a tény fel tá rást kez de mé nye ző és
ab ban fá ra do zó test vé re ink tisz tes sé -
gét és jó szán dé kát. Mun ká juk ered -
mé nye ként je lent meg a kö zel múlt -
ban a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban a
Há ló cí mű do ku men tum- és ta nul -
mány kö tet, amely se gít het job ban
meg ér te ni az elő ző rend szer ör dö gi
gé pe ze té nek mű kö dé sét.

De va jon mi be ke rült ez a kö tet
egy há zunk nak? Ter mé sze te sen nem
az anya gi rá for dí tás ra gon do lok, ha -
nem a lel ki ho za dék ra. Mi lyen a
tény fel tá ró mun ka öt éves mér le ge?
Egy részt tény, hogy be gyűj töt tünk
né hány pi ros pon tot: mi va gyunk a
leg bát rabb tör té nel mi egy ház, aki
el ső ként ko tort be le a kö zel múlt
sze mét dob já ba… Aki nem kí mé li
ko ráb bi és je len le gi ve ze tő it, püs pö -
ke it, teo ló gi ai ta ná ra it, lel ké sze it,
hi szen a té nyek, az igaz ság for rá sa
vég re sza ba don bu zog a BM-irat tá -
rak ban… Itt az idő… 

Más részt vi szont fel kell ten ni né -
hány fá jó kér dést is. Va jon mind ezek
nyo mán va ló ban tisz tult-e egy há -
zunk éle te és szol gá la ta? Erő sö dött-e
a köl csö nös bi za lom ve ze tők és ve -
ze tet tek kö zött? Erő tel je seb ben hang -
zik-e a tör vény és az evan gé li um
szó szé ke ink ről? Nö ve ke dés nek in dul -
tak-e pusz tu ló gyü le ke ze te ink? 

Va jon hány elő re ment szol ga tár -
sunk ne vét, em lé két sá roz tuk be
anél kül, hogy el mond hat ták vol na:

mit, mi ért és ho gyan tet tek? Hány
egy há zá ért el égett, el ko pott, hoz -
zánk ha son ló an gyar ló és esen dő
lel kész test vé rünk élet al ko nyát ke se -
rí tet tük meg ki szi vá rog ta tott sej te té -
sek kel, ho má lyos fel té te le zé sek kel,
fél igaz sá gok kal?!

Va jon ész re vét le nül nem a vi lág te -
ma ti zált-e min ket? Va jon nem a
ret teg ve em le ge tett kor szel lem moz -
gat-e már megint? Ki ne em lé kez ne,
hogy öt éve a tény fel tá rá si fo lya mat
nem be lül ről, ha nem kül ső kény szer -
re, a vi lá gi saj tó és bi zo nyos po li ti -
kai erők nyo má sá ra in dult meg. Az -
óta is ke ve re dik ben ne a tisz tes sé ges,
de na iv pu ri fi ká to ri vágy a sze mé lyes
sér tett ség gel, re vans vággyal, va la -
mint ép pen ak tu á lis nak vélt egy -
ház po li ti kai és po li ti kai am bí ci ók kal,
ér de kek kel…

Mind ez va jon ki nek az ér de ke,
ki nek hasz nál? Cui pro dest?

Az őszin te vá la szért min den ki nek
sze mély sze rint kell meg küz de nie.
Eb ben se gít het min ket a pün kös di
ének fo há sza: „Pün kösd le gyen vét ke -
ink igaz tük re – tisz títsd meg né pe det,
Szent lé lek Is ten!”

Cui pro dest? – Ki nek az ér de ke?
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Szent há rom ság ün ne pé nek elő -
es té jén há la adó is ten tisz te let
ke re té ben em lé kez tek meg a hí -
vek a fa rá di evan gé li kus temp -
lom fel szen te lé sé nek 225. év -
for du ló já ról, fel avat ták a fel újí -
tott temp lom te ret, em lék táb lát
szen tel tek, va la mint Gab nai
Sán dor, a Sop ro ni Egy ház me gye
es pe re se be ik tat ta hi va ta lá ba
Gom bor Krisz ti ánt, Fa rád meg -
vá lasz tott lel ké szét.

Fa rád köz ség a Kis al föl dön, a Rá ba -
köz észa ki ré szén fek szik. A lu the ri
re for má ció ta ní tá sa itt is ha mar te -
ret nyert a 16. szá zad ban a hí res
Ost ffy csa lád tá mo ga tá sá -
val. Ma ál ló evan gé li kus
temp lo ma a tü rel mi ren de -
let elő írá sa alap ján 1785-
ben épült. Tor nyot és ut cai
fő be já ra tot 1806-ban ka -
pott a ké ső ba rokk stí lus -
ban, klasszi cis ta hom lok -
zat tal ké szült épü let. Leg -
utóbb 2000 és 2006 kö zött
újí tot ták föl tel je sen. A
2006. év más szem pont ból
is fon tos a gyü le ke zet szá -
má ra: har minc egy évi szol -
gá lat után ab ban az év ben
vo nult nyu ga lom ba Szűcs Kál mán
lel kész. Utó da Gom bor Krisz ti án
be osz tott lel kész lett.

Gom bor Krisz ti ánt 2006. jú li us
29-én szen tel te lel késszé Itt zés Já nos
püs pök szü lő fa lu já ban, Por rog szent -
ki rá lyon. Az if jú lel kész je lölt hi té nek
meg ha tá ro zó alak ja gyer mek ko rá ban
Sze ke res Ele mér lel kész volt, majd ké -
sőb bi lel ki pász to rá nak, Sik ter Já nos -
nak a szol gá la ta alatt ér le lő dött meg

ben ne az el ha tá ro zás, hogy hi va ta lo -
san is az ige hir de tői szol gá la tot vá -
lassza élet hi va tá sá ul. Gom bor Krisz -
ti ánt vi lá gi mun ka hely ről – mond hat -
juk, „a ha lász há ló mel lől” – szó lí tot -
ta el Is ten, hi szen ki ta nult sza bó mes -
ter sé gét gya ko rol ta. Érett sé gi után je -
lent ke zett a teo ló gi á ra, a ha tod évet
Va ny ar con, Sza bó And rás es pe res
mel lett töl töt te. Or di ná ci ó ja után
püs pö ke Fa rád ra küld te ki lel ké szi
szol gá lat ra, ahol a gyü le ke zet – pa -
ró ku si vizs gá ja után – meg vá lasz tot -
ta lel ké szé nek.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Itt zés
Já nos püs pök Jn 17,20–26 alap ján hir -
de tett igét. El mond ta, hogy Jé zus
imád sá ga cél hoz ért, az apos to lok el -
ső nem ze dé ke után új és új el hí vá sok,

új és új cso dák tör tén tek. A Mes ter
hí ve ket szer zett, szí ve ket győ zött
meg. Ezért ün ne pel he tünk ma, mert
Gom bor Krisz ti án test vé rün ket szol -
gá la tá nak új sza ka szá ban hi va ta lo san
is meg erő sí ti a gyü le ke zet el hí vá sa, és
hisszük, hogy ezen a temp lom szen -
te lés 225. év for du ló ján há lát adó ün -
ne pi is ten tisz te le ten nem egy sze rű -
en az egy ház me gye es pe re se, ha -
nem az egy ház Ura ál lít ja szol gá lat -

ba. „Jus son eszed be a ne héz, küz del -
mes, pró bás órán, hogy a Mes ter
imád ko zott, és imád ko zik ér ted!” –
zár ta ige hir de té sét a püs pök.

Az ik ta tá si li tur gia után az újon -
nan ik ta tott lel kész lé pett a szó szék -
re 1Kor 3,11 sza va i val. „Ezen az ün -
ne pen egy szer re adunk há lát múl tért,
je le nért és jö vő ért. A temp lo mért, az
előt tem szol gá ló lel ké szek mag ve té -
sé ért, a temp lom előt ti tér ki ala kí tá -
sá ért, va la mint egy szer ző dés meg -
pe csé te lé sé ért” – ál la pí tot ta meg.
Mint mond ta, lel kész ként fur csa
ket tős ség ben él. Mert egy lel kész
so ha nem le het elé ge dett. Hi szen az
ara tás ban sok a mun ka, vin ni az
öröm hírt, men ni, min dent le győz ve,
mert a szol gá lat nak csak így van ér -
tel me. Le győz ni ku dar cot, fél re ér tést,
le győz ni csüg ge dést, ami kor min den
erő fe szí tés el le né re a mag nem akar
szár ba szök ken ni.

Az if jú lel kész kér te gyü le ke ze té -
nek tag ja it, hogy tisz tel jék és be csül -
jék egy más ban a test vért, akik együtt
épít kez nek a gyü le ke zet ben. Az alap
adott, Jé zus Krisz tus. Er re épít kez tek
elő de ik, és ez a jö vő alap ja is. Is ten
sze re te te biz tos alap ként ve lünk lesz
hol nap is, és át él het jük az ő ál dá sát
– mond ta szék fog la ló ige hir de té sé -
nek vé gén Gom bor Krisz ti án.

Az is ten tisz te let után fel avat ták a
Lei er Hun gá ria Kft. ál tal ki írt pá lyá -
za ton el nyert tá mo ga tás sal fel újí -
tott temp lom te ret, amely ez után Ács
Mi hály író, köl tő, teo ló gus ne vét vi -
se li. A 17. szá zad vé gén Fa rá don is
szol gá ló lel kész tisz te le té re em lék táb -
lát is el he lyez tek a temp lom fa lán,
ezen kí vül ugyan csak le lep lez ték a
fa rá di gyü le ke zet ben ed dig szol gá ló
lel ké szek em lék táb lá ját.

g Me nyes Gyu la

Össze tett ün nep Fa rá don

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u má nak
köz le mé nye dr. Sza bó La jos rek tor nyi lat ko za tá ról

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma saj ná lat -
tal ér te sült dr. Sza bó La jos nak, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
meg vá lasz tott és ki ne ve zett rek to rá nak most köz zé tett nyi lat ko za tá ról,
mely sze rint a rend szer vál tás előt ti évek ben együtt mű kö dött az ál lam -
biz ton sá gi szol gá la tok kal.

To váb bi szak mai pá lya fu tá sá ra vo nat ko zó dön té sét lel ki is me re té re bíz -
za, ugyan ak kor ké ri, hogy az ál lam biz ton sá gi szol gá la tok kal va ló együtt -
mű kö dés rész le te i ről tá jé koz tas sa a tény fel tá ró bi zott sá got.

Hisszük, hogy egy há zunk kö zös sé ge meg bo csá tó sze re tet tel for dul dr.
Sza bó La jos test vé rünk fe lé. 

Bu da pest, 2010. má jus 27.
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Or szá gos Pres bi té ri u ma

Dr. Sza bó La jos, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egyetem Gyakor la ti Teo -
ló gi ai Tan szé ké nek ve ze tő je, az egye tem ki ne ve zett rek to ra az aláb bi köz -
le ményt jut tat ta el az evan ge li kus.hu szer kesz tő sé gé hez. 

Rek to ri ki ne ve zé sem át vé te le után egy há zunk meg ke re sett en gem
múlt be li te vé keny sé gem mel kap cso la to san. Ez úton tu da tom hit test vé -
re im mel, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tag ja i val, hogy 1984-től
kap cso lat ban vol tam a BM-tit kos szol gá lat tal. Dön tés ho za ta lom ide jén
saj nos úgy lát tam, hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség bu da pes ti nagy gyű -
lé sé nek zök ke nő men tes le bo nyo lí tá sát, va la mint a gye ne si if jú sá gi kon -
fe ren ci ák fo lya ma tos és za var ta lan meg ren de zé sét az ak ko ri kö rül mé -
nyek kö zött min den esz köz zel biz to sí ta ni kell, mi vel ez a két ren dez vény
ki emel ke dő je len tő ség gel bír egy há zunk éle tét és jö vő jét il le tő en. Hogy
ak ko ri dön té sem mennyi ben volt hely te len vagy szük sé ges, azt bár ki sa -
ját lel ki is me re te sze rint meg ítél he ti. A tel jes igaz sá got azon ban Is ten, aki
a szí ve ket és a szán dé ko kat is me ri, re mény sé gem sze rint nap vi lág ra hoz -
za a tisz tán lá tás és az igaz ság nap ján.

Szán dé kom és tu do má som sze rint te vé keny sé gem mel sem sze mé lyek -
nek, sem egy há zam nak kárt nem okoz tam. Ha aka ra tom el le né re ez még -
is meg tör tént, ak kor azok tól, aki ket meg bán tot tam, va la mint mind azok -
tól, akik szá má ra ez a be je len tés csa ló dást és fáj dal mat okoz, bo csá na -
tot ké rek. To váb bi mun kám mal egy há zunk épü lé sét és kö zös sé gé nek meg -
erő sö dé sét sze ret ném szol gál ni. 

Bu da pest, 2010. má jus 21.
g Dr. Sza bó La jos,

az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Gya kor la ti Teo ló gi ai Tan szé ké nek ve ze tő je,

az egye tem ki ne ve zett rek to ra
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A kon fe ren cia há rom té mát járt
kör be. El ső ként a val lás kö zi pár be -
széd ről esett szó in do néz és ma gyar
szem szög ből, Szent-Ivá nyi Ilo na
uni tá ri us lel kész nek, az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) dok -
to ran du szá nak mo de rá lá sá val.

A II. va ti ká ni zsi nat meg nyi tot ta a
val lás kö zi pár be széd út ját – emel te
ki Krá nitz Mi hály, a Páz mány Pé ter
Ka to li kus Egye tem pro fesszo ra és
rek tor he lyet te se. Tóth Ká roly nyu gal -
ma zott du na mel lé ki re for má tus püs -
pök, az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont el nö ke a ke resz tény ség és az
isz lám vi szo nyá ban a köl csö nös sé get
kér te szá mon. Atho Mudz har pro -
fesszor, az in do néz val lás ügyi mi nisz -
té ri um fő igaz ga tó ja a val lá sok funk -
ci ó já ról és együtt mű kö dé sé ről be -
szélt. Fon tos az őszin te ség, ame lyet
bi zony gya ko rol ni kell.

A má so dik rész ben a val lá si kö -
zös sé gek sze re pé vel fog lal koz tak
a részt ve vők a to le ran cia, meg ér tés
és bé ke szem pont já ból, Csep re gi
And rás ve ze té sé vel.

Karasszon Ist ván, a Ká ro li Gás -
pár Re for má tus Egye tem Ószö vet -
ség-pro fesszo ra sze rint a val lá sos
em be rek nor má lis eset ben to le -
rán sak, mert el is me rik, hogy na -
gyobb tól függ nek. Ró na Ta más
rab bi Je re mi ás pró fé ta nyo mán
mond ta: ál dott, aki hisz, bí zik a Te -
rem tő ben. Far kas Pál, a Tan Ka pu -
ja Budd his ta Fő is ko la pro fesszo ra
sze rint óva to san, ta pin ta to san kell
a sa ját val lá sunk ról ta nús kod ni. 

Hasyim Mu za di, az Isz lám Tu dó -
sok Nem zet kö zi Kon fe ren ci á já nak
fő tit ká ra hang sú lyoz ta, hogy a 87
szá za lé kban musz lim In do né zi á ban
tör vény vé di a val lá so kat. Az ál lam
nem val lá sos, és nem avat ko zik be -
le az egyes val lá sok ta ní tá sa i ba. Jo -
han nes Ma ria Tri laksyan ta Pu ja su -
mar ta ban dun gi püs pök, aki né -
hány hó nap ja lett a Val lás kö zi Pár be -
széd Pá pai Ta ná csá nak tag ja, el -
mond ta, hogy a ka to li kus egy ház
In do né zia in teg ráns ré sze. 

Az ebéd utá ni har ma dik rész ben
Pu ja su mar ta püs pök ve ze té sé vel az zal
a fog lal koz tak a részt ve vők, mi lyen sze -
re pet tölt be az ok ta tás a ci vil tár sa da -
lom ban és a val lá sok kö zöt ti együtt -
mű kö dés ben. Fa bi ny Ti bor, a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem pro -
fesszo ra az em pa ti kus, be le ér ző val lás -
ok ta tá sért szállt sík ra. Ba kos Ger gely,
a Sa pi en tia Szer ze te si Fő is ko la pro -
fesszo ra a vi ta kul tú ra ta ní tá sá nak fon -
tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met. 

Az evan gé li kus Jan Si har Ari to -
nang pro fe sszor, a ja kar tai Pro tes táns
Teo ló gi ai Sze mi ná ri um rek to ra ar ról
be szélt, hogy kü lö nö sen is az 1995–
2005 kö zöt ti év ti zed össze csa pá sai
után mi lyen nagy szük ség van a
mul ti kul tu rá lis ok ta tás ra, egy más
ér té ke i nek meg be csü lé sé re. Siti
Syam siya tunn asszony, a Ka li jaga
Isz lám Egye tem (Yo gya kar ta) pro -
fesszo ra há rom egye tem (musz lim és
ke resz tény) 2006-ban ala pí tott kö zös
dok to ri prog ram já ról szólt, amely nek
ő a he lyet tes ve ze tő je, és amely ben je -
len leg 33 di ák (20 musz lim, 13 ke resz -
tény, 23 fér fi, 10 nő; vagy 25 in do néz,
8 kül föl di) vesz részt.

A rö vid idő alatt is sok-sok új don -
ság gal szol gá ló, gaz dag, egy más jobb
meg is me ré sét elő se gí tő prog ram Si -
homb ing nagy kö vet és Fa bi ny Ta más
püs pök zár sza vá val ért vé get. A ta nács -
ko zás cí mé ben em lí tett „el ső”, mint a
nagy kö vet hang sú lyoz ta, nem vé let len,
In do né zi á ban ter ve zik a foly ta tást. 

g Dr. Szent pé tery Pé ter

– Pro fesszor asszony, ho gyan érez -
te ma gát egyet len női elő adó ként a
kon fe ren ci án?

– A nők is ko láz ta tá sa Eu ró pá ban,
nyil ván itt Ma gyar or szá gon is, ko ráb -
ban kez dő dött, mint ná lunk. A val -
lás kö zi pár be széd ben részt ve vők
több sé ge In do né zi á ban is fér fi. Ha
meg is le pőd tem, ta lán még sem
olyan na gyon. A nők az „in for má lis
szek to rok ban”, a hát tér ben sok szor
fon to sab bak. Egy fér fi pél dá ul so ha -
sem megy el olyan ko rán a pi ac ra,
mint egy nő… A vál la la tok irá nyí tá -
sá ban, a nem zet kö zi cé gek nél per sze
dön tő en fér fi ak a ve ze tők.

– Elő adá sá ban be szélt a dok to ri
prog ram juk ról, amely ben há rom,
más-más val lá si hát te rű egye tem
vesz részt.

– Igen, szá munk ra ez új ka land.
Sok isz lám, ke resz tény és más in téz -
mény van az or szág ban, össze jö -
vünk, együtt mű kö dünk, kö zö sen
job ban ki hasz nál juk for rá sa in kat,
szak ér tel mün ket. Per sze nem val lás -
hoz kö tődő egye te mek kel is lé te zik
együtt mű kö dés.

– Szin tén em lí tet te, hogy a val lás -
ok ta tás az ok ta tás min den szint jén je -
len van. Mi ért fon tos ez még az egye -
te me ken is?

– Ezt tör vény ír ja elő. Az in do néz
al kot mány a Pan csa Si lá ra, az öt
alap elv re épül, ezek kö zül az el ső: hit
a leg fel sőbb Is ten ben. Ezért min -

den tör vény nek te kin tet tel kell len -
nie az em be rek ál tal fon tos nak tar -
tott ér té kek re, val lá si ak ra, kul tu rá li -
sak ra. Az ok ta tás leg al só szint jé től
kezd ve táp lál ni, erő sí te ni kell a gyer -
me kek hi tét. Az egye te men má sért
kö te le ző: meg kell is mer ni a szom -
széd hi tét. A musz li mok nak tud ni uk
kell, mit ta nít a ke resz tény ség, a ke -
resz té nyek nek is is mer ni ük kell az
isz lá mot, hin du iz must, budd hiz -
must. Ele mi is ko lai szin ten ezt per -
sze még nem le het el vár ni.

– Dok to ri prog ram juk ban sze re pel -

nek gen der- – a ne mek tár sa dal mi
sze re pét ku ta tó – és a kör nye zet tel
kap cso la tos ta nul má nyok is…

– Ami a kü lön bö ző val lá sok szent
ira ta it il le ti, a ki nyi lat koz ta tá sok pat -
ri ar chá lis kor ban tör tén tek, a szent
ira to kat is ak kor je gyez ték le, az ős -
atyák, pró fé ták, ki rá lyok ese té ben
nyil ván fér fi ak ra gon do lunk. Ez úgy
be fo lyá sol ja az át lag em bert, hogy
azt gon dol ja: a val lá si ve ze tés nek
fér fi ak ke zé ben kell len nie. 

Az isz lám ese té ben, ha mé lyebb -
re ásunk a Ko rán szö ve gé ben, tud -
nunk kell, hogy az arab nyelv is me -
ri a nyelv ta ni ne met. A Ko rán kü lön -
bö ző ki fe je zé se ket hasz nál az em be -
rek re, em be ri ség re; van, ami kor csak
a fér fi hí vők ről van szó. Ám a hím -
ne mű sza vak egy út tal a nők re is vo -
nat koz hat nak. A Bib li á ban is sok kal
több ször van nak meg szó lít va a fér -
fi ak, mint a nők. De azt is ta nul má -
nyoz nunk kell, hogy Jé zus ho gyan be -
szél ge tett női ta nít vá nya i val. Ha a ne -
mek szem pont já ból ko mo lyan
vesszük a val lá sok ta ní tá sát, ak kor az
egyen jo gú sá got, egyen lő sé get kell
lát nunk.

– És a kör nye zet tel kap cso la tos ta -
nul má nyok?

– A val lá sok so kat be szél nek ar ról,
mit je lent a te rem tés. A Ko rán is. Mi,
musz li mok, gyak ran el fe lejt jük, hogy
ez mit je lent: a fák, a vi zek, a he gyek
és így to vább – ezek mind a ma guk

mód ján di cső í tik Is tent. Per sze más -
képp, mint az em be rek. Né ha azt
gon dol juk, hogy mi vel nem be szé lik
a nyel vün ket, nin cse nek spi ri tu á lis
kap cso lat ban a Te rem tő vel. A fák, a
vi zek, a he gyek azért van nak, hogy Is -
tent di cső ít sék, hogy ta nú sít sák Is ten
ha tal mát és jó sá gát. Né ha bi zony
meg fe led ke zünk er ről. A val lás eb ben
is se gít, vagy is hogy új ra fel fe dez zük,
meg lás suk ezek nek a te remt mé nyek -
nek – az em be ri ség nek, a föld nek, a
vi lág nak – a cél ját.

g Sz. P.

A nők egyen jo gú sá ga
és a Te rem tő di csé re te

Párbeszéd Siti Syam siya tunn- nal,
a Ka li jaga Isz lám Egye tem pro fesszo rá val

Siti Syam siya tunn
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El ső in do néz–ma gyar
f Folytatás az 1. oldalról

b A Kár pát-me den cei re for má -
tus ság leg főbb ta nács ko zó tes -
tü le te tör té ne te so rán elő ször a
ha tá ron túl, a fel vi dé ki Ko má -
rom ban tar tot ta ülé sét. A gré -
mi um az el múlt hét vé gén –
egye bek mel lett – meg sza vaz ta
kö zös költ ség ve té sét, és nyi lat -
ko za tot fo ga dott el a tri a no ni
bé ke szer ző dés ről. Az ülé sen fel -
szó lalt a fel vi dé ki re for má tus
egy ház szlo vák nyel vű püs pök -
he lyet te se is.

Az egy sé ges Ma gyar Re for má tus Egy -
ház el ső évét Tarr Zol tán zsi na ti ta -
ná csos mu tat ta be pre zen tá ció ke re -
té ben. A csen des épít ke zés idő sza ká -
nak, a kap cso la tok to váb bi mé lyí té se

ide jé nek mond ta a deb re ce ni al kot má -
nyo zó zsi nat óta el telt esztendőt. 

A be szá mo ló ban ki tért rá, hogy a
Kár pát-me den cei együtt mű kö dés -
ben a kö zös mun ka ko or di ná lá sá nak
súly pont ja a ge ne rá lis kon vent el nök -
sé ge, amely ta valy négy szer, idén – a

ko má ro mi val együtt – már szin tén
négy szer ülé se zett. 

A ta valy ki tű zött cé lok kö zül a kö -
zös lel kész ké pe sí tés irá nyá ba tett lé -
pé se ket emel te ki, a kö zös bi zott sá -
gok – al kot mány ügyi, li tur gi ai –
mun ká ja kö zül az utób bi ban ké szült,
az egy sé ges li tur gia fe lé ve ze tő el ső
ja vas lat ter ve ze tet em lí tet te. Az
együtt mű kö dés misszi ói te rü le te -
ken a kö zös Kár pát-me den cei dia kó -
ni ai kon fe ren cia szer ve zé sében is
tes tet öl tött. Fon tos pár hu zam ként
be szélt a re for má tus egy há zak új vi -
lág kö zös sé gé nek jú ni us vé gi meg ala -
ku lá sá ról, amely az Egye sült Ál la -
mok ban, Grand Ra pids ban tör té nik
majd meg.

A kon vent ülé se el fo gad ta a Tri a -
non ról meg em lé ke ző nyi lat ko za tot,
amely nek kez dő mon da ta így hang -

zik: „A hit ere jé vel el hor doz ni, de
nem el fe lej te ni – a ma gyar ság szá má -
ra ez a fel adat ada tott a tri a no ni bé -
ke szer ző dés ki lenc ve ne dik év for du -
ló ján.”

d For rás: re for matus.hu
(Csep re gi Bo tond)
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b A vi lág só vá rog va vár ja a misszi -
o ná ri u so kat, a szol gá lat ra el -
hí vot ta kat, akik mi ma gunk va -
gyunk – ez volt a vég ső ta nul sá -
ga a Fe le ba rát ból test vér ré cím -
mel az Evan gé li kus Kül misszi -
ói Egye sü let ál tal élet re hí vott és
a he lyi misszi ói ima kör ál tal
se gí tett misszi ói nap nak Bé kés -
csa bán.

A fi a tal bu da pes ti gyógy tor nász,
Ben ce Zsó fi, aki fél éven át volt ön -
kén tes Ke nyá ban, iga zán él ve ze tes és
ta nul sá gos ve tí tett ké pes elő adá sá ban
ecse tel te, mit ta pasz talt e ke let-af ri -
kai or szág ban. Dol go zott a „Lu ther
Pla zá ban”, aho gyan a he lyi ek ne ve zik
az evan gé li kus egy ház iro da épü le tét
Nai ro bi ban. Azok ról az ár va gye re -
kek ről ké szí tett adat bá zist, aki ket
itt hon ról ma gán sze mé lyek és csa lá -
dok, egy há zi kö zös sé gek ha vi apa -
názzsal se gí te nek. Ha vi há rom ezer
fo rint elég egy-egy gyer mek ta nít ta -
tá sá ra, ét kez te té sé re és még ru há já -
ra is. Je len leg har minc öt tá mo ga tott
gyer mek sor sa, éle te függ raj tunk.
Mint el mond ta, gyak ran ki lá to ga tott
a fő vá ros Ka wang ware ne vű nyo mor -
ne gye dé be is, ahol szin tén sok a se -
gít ség re vá ró ut ca gye rek, ár va, öz -
vegy, AIDS-es, és ká bí tó sze re ző fi a -
tal. Ne kik is se gí tő ke zet nyújt a he -
lyi, élő evan gé li kus egy ház köz ség.
Ben ce Zsó fi azt is el me sél te, hogy
ere de ti kép zett sé gé nek meg fe le lő -
en gyógy tor nász ként dol go zott vi dé -
ken, Ma ral al ban, a sé rült gye re ke ket
be fo ga dó, szá munk ra el ké pesz tő kö -
rül mé nyek kö zött mű kö dő vi dé ki
ott hon ban. 

„Ke nyá ban a po li ti ku sok kor rup -
tak, az em be rek na gyon ke vés pénz -

ből él nek, a gye re kek oly kor már hat-
hét éve sen az ut cán ten gőd nek, az ok -
ta tás ala csony szín vo na lú, és még is
so kat ta nul ha tunk tő lük, mert az
em be rek nyi tot tak, élet vi dá mak, el -
fo gad ják és sze re tik egy mást, min den
se gít sé gért há lá sak” – tet te hoz zá. La -
punk nak azt is el árul ta, hogy sze ret -
ne rö vi de sen új fent el jut ni Ke nyá ba
és az ut ca gye re kek kö zött vé gez ni va -
la mi ma ra dan dó szol gá la tot.

A misszi ói na pon Bé kés csa bán
Bre bovsz kyné Pin tér Már ta, az Evan -
gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK -
ME) lel ké szi el nö ke ve ze té sé vel fó -
rum be szél ge tés is folyt. Ezen ka pott
szót Za lán Pé ter, az EK ME vi lá gi el -
nö ke és Szir mai Zol tán né tit kár is,
akik a szer ve zet ről, a je len leg fo lyó
pro jek tek ről ad tak tá jé koz ta tást.

A bé kés csa bai gyü le ke zet sa ját
misszi ós te vé keny sé gét mu tat ta be,
így szó esett a kór ház lel kész ség ről, a
gye re kek kö zött vég zett mun ká ról, a
Ke resz tyén If jú sá gi Egye sü let ről és a
me ne kült misszi ó ról… Töb ben sze -
mé lyes bi zony ság té tel ként mond ták
el meg té ré sük, va la mi lyen füg gő -
ség ből va ló sza ba du lá suk tör té ne tét,
amely ar ra in dít ja őket, hogy a meg -
szo kott val lá sos sá gon túl lép ve ma guk
is szol gá ló ke resz té nyek le gye nek. 

A nap részt ve vői meg ál la pí tot -
ták, hogy a sze re tet ből fa ka dó tett bi -
zony sok szor hi ány zik ke resz tény
éle tünk ből, pe dig sze mé lyes fe le lős -
sé günk, hogy az éle tünk kel te gyünk
bi zony sá got. A misszió va la mi fé le ka -
ri ta tív szol gá la tot is je lent, amely
min den hí vő em ber fel ada ta, aki re
„rá sza kad” a má sik em ber nyo mo rú -
sá ga, lel ki si vár sá ga, az, hogy az a má -
sik még nem is me ri a min den gond -
ra meg ol dást adó nagy Gyó gyí tót, Jé -
zus Krisz tust.

g Szeg f Ka ta lin

Fe le ba rát ból test vér

Csomós József tiszáninneni püspök ismerteti a Magyar Református Egyház
első közös költségvetésének javaslatát
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val lás kö zi pár be széd kon fe ren cia

b Az in do néz de le gá ció tag jai kö -
zül ki tűnt őszin te ér dek lő dé sé -
vel dr. Jan Si har Ari ton ang evan -
gé li kus egy ház tör té nész. A lel -
kész vég zett sé gű tu dós 2007 óta
töl ti be a Ja kar tai Teo ló gi ai Sze -
mi ná ri um el nö ki poszt ját. 

– Pro fesszor úr élén ken tu da ko zó -
dott a ma gyar or szá gi vi szo nyok iránt.
Ez az el ső ta lál ko zá sa ha zánk kal?

– Va ló ban, elő ször já rok az Önök
or szá gá ban, de Ma gyar or szág ne ve
min dig is ked ve sen csen gett a fü lem -
nek. Tud tam, hogy él nek itt is szép
szám mal evan gé li ku sok. A Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség több ren dez vé -
nyé nek, köz tük az 1984-es nagy gyű -
lés nek Bu da pest adott ott hont.

– Fel té te le zem, hogy alap ve tő en az
a pro tes táns sze mi ná ri um is evan gé -
li kus in téz mény, amely nek Ön az el -
nö ke.

– In téz mé nyünk ese té ben nem
szok tuk hasz nál ni sem az evan gé li -
kus, sem a pro tes táns jel zőt. Bár
sze mi ná ri u mi hall ga tó ink zö me va -
ló ban evan gé li kus, és én ma gam is
olyan egy ház hoz tar to zom, amely a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség tag ja,
még is öku me ni kus in téz mény nek
tart juk ma gun kat. Egy részt sok gyü -
le ke ze tünk ben – né hány né met or -
szá gi tar to mány uni ált egy há zá hoz
ha son ló an – mind a re for má tus,
mind pe dig a lu the ri ha gyo má nyok
fel lel he tő ek, más részt van nak ka to -
li kus hall ga tó ink, sőt sza bad egy há zi
kö zeg ből, pün kös di és egyéb evan gé -
li u mi kö zös sé gek ből ér ke zett fi a ta lok
is. Teo ló gi án kon kü lön ér de kes ség -
nek szá mít, hogy ná lunk – Önök ta -
lán így mon da nák: kül sős tag ként,
meg fi gye lő ként – ta nul hat nak musz -
lim di á kok is. Er ről mi úgy be szé lünk,
hogy az „egy ség lel két” pró bál juk
meg te rem te ni in téz mé nyünk ben.

– En nek a nyi tott ság nak a szép pél -
dá i ról mi ma gunk is ér te sül het tünk
a gö döl lői kon fe ren ci án. El hang zott,
hogy In do né zi á ban val lás sza bad ság
van, s hogy az em be rek ke re sik a
meg bé ké lést egy más sal. Még is, né ha
meg döb ben tő ese mé nyek ről – ke resz -
tény ül dö zés ről, ter ror ak ci ók ról – is
hírt ad nak a mé di u mok…

– Min de nütt kü lönb sé get kell ten -
ni az el mé let és a gya kor lat kö zött.
Amit a tör vé nyek szi go rú an meg -
szab nak, nem biz tos, hogy a tár sa da -
lom min den ré te ge szá má ra el fo ga -
dott. Két ség te len, hogy van nak ra di -
ká lis cso por tok. In do né zi á ban ár nyal -

ja a ké pet az is, hogy a szi get vi lág ré -
gi ók ra van fel oszt va. Re gi o ná lis kor -
mány zás fo lyik, amely nek ke re té -
ben egy-egy ré gió ve ze té se sa ját ren -
del ke zé se ket al kot, s ezek eset leg
ki fe je zet ten hát rá nyo sak egy-egy val -
lá si kö zös ség – igen gyak ran a ke resz -
té nyek – te kin te té ben.

– No de mi le het e mö gött? El hang -
zott a kon fe ren ci án, hogy or szá guk la -
kos sá gá nak hat szá za lé ka pro tes -
táns, és to váb bi há rom szá za lé ka
tar to zik csu pán más valláshoz, fe le -
ke zet hez. A nyolc van nyolc szá za lé kos
isz lám több ség nem le het ne to le rán -
sabb a ki sebb ség gel szem ben?

– Elő ször is, ez a sta tisz ti kai adat
ma már nem min den ré gi ó ra igaz. A
ke resz té nyek szá ma nö vek szik, a
mo ha me dá no ké ez zel arány ban las -
san csök ken. Egy-egy ré gi ó val kap -
cso lat ban ol vas tam olyan – nem hi -
va ta los – sta tisz ti kát, mely sze rint a
Krisz tus-kö ve tők már a la kos ság
húsz szá za lé kát te szik ki. Ez ter mé -
sze tes mó don za va ro dott sá got, fé lel -
met, s van, ahol – saj ná la tos mó don
– ha ra got vált ki musz lim test vé re -
ink ből. 

Bár lé nye gé ben mind egyik ke -
resz tény fe le ke zet lélekszá ma nö vek -
szik, de leg gyor sab ban az evan gé li -
u mi kö zös sé gek, a ka riz ma ti kus
cso por tok ter jesz ked nek. És nem vé -
let le nül fo gal maz tam így: ter jesz ked -
nek. Gyak ran kell óva tos ság ra in te -
nünk sza bad egy há zi ba rá ta in kat. A
val lá sok egy más mel lett élé se ugyan -
is rop pant ér zé keny kér dés, itt nem
le het he lye ag resszív misszi ó nak.
Szo mo rú ak va gyunk, hogy ezek a –
fő leg ame ri kai hát te rű – kö zös sé gek
nem vesz nek részt a val lá sok pár be -
szé dé ben. Ha a má sik ban nem lát -
juk meg a test vért, az bi zal mat lan -
ság hoz, sőt egy más tól va ló ret te gés -
hez ve zet het. 

A hely ze tün ket ta lán jól il luszt rál -
ja an nak a dok to ri mun ká nak a cí me,
amely az ut rech ti egye te men je lent
meg 2006-ban, egy musz lim tu dós,
Mu ji bur rah man tol lá ból: Fee ling
Threat e ned – vagy is Meg fé lem lít ve.
Tu do má sul kell ven nünk, hogy plu -
ra lis ta tár sa da lom ban élünk, nem
csu pán In do né zi á ban, ha nem az
egész vi lá gon. A sa ját igaz sá gunk,
meg győ ző dé sünk mel lett csak ak kor
sza bad ki áll nunk, ha azt sze re tet tel
tud juk kép vi sel ni, ha a má sik em ber -
ben meg lát juk Is ten ked ves te remt -
mé nyét, ha őszin te oda fi gye lés sel
egy mást gaz da gít juk. Így a plu ra liz -
mu sunk nem el len té tek és fe szült ség
for rá sa lesz, ha nem a sok szí nű ség
hor do zó ja.

g B. Pin tér Már ta

In do néz sok szí nű ség
Be szél ge tés az evan gé li kus

dr. Jan Si har Ari ton ang egy ház tör té nésszel
– Fő igaz ga tó úr elő adá sa mély

be nyo mást tett rám, és úgy gon do lom,
hogy ál ta lá ban a ma gyar részt ve vők -
re is. Be ve ze té sül mon da na né hány
szót ma gá ról?

– Nos, musz lim va gyok, dok to rá -
tu so mat a UC LA-en, a Ka li for ni ai
Egye te men, Los An ge les ben sze rez -
tem, ta ná ra im ori en ta lis ták – musz -
li mok és nem musz li mok – vol tak. Ez
már a foly ta tá sa volt az ott ho ni egye -
te mi kép zés nek. Ta ní tok, az isz lám
jog és szo cio ló gia pro fesszo ra va gyok,
emel lett a mi nisz té ri um ban a ku ta -
tás-fej lesz tés és kép zés fe le lő se. 

Ír tam né hány köny vet az isz lám -
ról, részt vet tem nem ze ti és nem zet -
kö zi val lá si dia ló gu sok ban, se gí tem
a val lá si ve ze tők mun ká ját a kor mány
ré szé ről. Uta zom a tar to má nyok ba,
min den fé le val lá si – isz lám, ka to li kus,
pro tes táns, budd his ta, hin du, kon fu -
ci á nus – ve ze tő vel ta lál ko zom, meg -
vi ta tom ve lük a hely ben nem meg -
old ha tó prob lé má kat, a to le ran cia és
együtt mű kö dés ak tu á lis kér dé se it.
A val lás fon tos szá mom ra, musz lim
anyá tól szü let tem, val lá sos kö zös ség -
ben ne vel ked tem. Ha In di á ban szü -
let tem vol na, va ló szí nű leg hin du
len nék, ha Ma gyar or szá gon, ak kor
ka to li kus…

– Vagy pro tes táns…
– Igen, vagy pro tes táns. Va ló já ban

nem igen van vá lasz tás, dön tő en a ne -
ve lés től függ. Itt bi zony őszin té nek
kell len nünk. Csak ké sőbb fej lő dik ki
az em ber ben a sa ját val lá sá nak meg -
ér té se, és erő sö dik meg a ben ne va -
ló hit ben. Az em ber musz lim ként,
ke resz tény ként – és így to vább – in -
dul, a szü lei ál tal. En nek meg ér té sé -
vel kell tár gyal nunk egy más sal.

– Amint elő adá sá ban is utalt rá,
elő for dul, hogy a part ne rek nin cse nek
tel jes bi za lom mal egy más iránt, úgy
gon dol ják, hogy a má sik fél té rí te ni,
misszi o nál ni akar ja őket. Ho gyan
ha tá roz ná meg a misszió és a dia ló -
gus vi szo nyát?

– Ez jó kér dés, mert a val lás kö zi
pár be széd részt ve vői ál ta lá ban té rí -
tés sel is fog lal koz nak, ke resz té nyek
és musz li mok egy aránt. Ez va ló ban
prob lé ma, ha őszin ték aka runk len -
ni. De idő vel, úgy gon do lom, a nyu -
ga ti ak nál, akik ta nul má nyoz zák az
isz lá mot, és ké sőbb ori en ta lis ták
lesz nek, szin tén ki ala kul az isz lám bi -
zo nyos meg ér té se, az el len sé ges ke -
dés től a meg ér te ni aka rás kí ván csi -
sá gá ig és az egy re na gyobb szim pá -
ti á ig. Sze rin tem a kulcs a ta lál ko zás,
a más kul tú rák nak va ló „ki tett ség”.
Mi nél job ban ki van té ve va la ki más
kul tú rák nak, an nál va ló szí nűbb, hogy
to le ráns lesz irán tuk.

– Mind két vi lág val lás, a ke resz -
tény ség és az isz lám is misszi o ná ló.

– Így igaz, és ez prob lé ma. Ha egy
musz lim lát egy ke resz tényt, ar ra
gon dol, ho gyan té rít het né meg. De
vé le mé nyem sze rint az át té rés prob -
lé má ja ké sőbb je lent ke zik. Bár mi kor
és bár hol meg vál toz tat ha tó a val lá -
si ho va tar to zás, de ma ni pu lá ció nél -
kül, vagy is nem gye rek kor ban. Úgy
gon do lom, hogy így he lyes az in do -
néz tör vé nyek és a kü lön bö ző em be -
ri jo gi do ku men tu mok sze rint. A
gye re kek nek a szü lők val lá sát kell kö -
vet ni ük ad dig, amíg érett fej jel ma -
guk nem dönt het nek. Nem sza bad
mást aján la ni az ok ta tás ban. A musz -

lim vagy a ke resz tény ok ta tá si in téz -
mé nyek ne pró bál ják meg át té rí te ni
a gye re ke ket. Ezt tisz te let ben kell tar -
ta nunk. In for mál hat juk őket, de a
gye re kek át té ré sét ne fo gad juk el, vár -
juk meg, amíg el érik a meg fe le lő
kort. Más részt úgy gon do lom, hogy
a gye re kek át té rí té se az em be ri jo gok
el ve i vel is el len té tes.

– A kon fe ren ci án szó volt a köl csö -
nös ség prob lé má já ról a ke resz tény
hát te rű és a musz lim több sé gű or szá -
gok kö zött. In do né zi á ban, mint hal -
lot tuk, biz to sít va van a val lás sza bad -
ság. Vagy is egy fel nőtt musz lim át tér -
het ke resz tény vagy más hit re?

– Úgy gon do lom, hogy a kér dés
nem tel jes, így el fo gult, hi szen egy ke -
resz tény vagy más is tér het isz lám
hit re. Min den val lást egy for mán kell
ke zel ni. Ha egy musz lim ke resz tény
hit re tér het, ak kor egy ke resz tény is
isz lám ra. In do né zi á ban nincs olyan
tör vény, amely meg til ta ná a val lás
meg vál toz ta tá sát. Ez sok szor sok
he lyen meg is tör té nik. Musz li mok
ke resz tény hit re tér nek, ke resz té -
nyek isz lám ra. Mi ért olyan nagy do -
log ez egye sek nek? Nem ér tem, hi -
szen a val lás sza bad ság nem csak az
át té rés le he tő sé gét je len ti. A val lás -
sza bad ság nak annyi más dol got is
tar tal maz nia kell! Az is ten tisz te let, a
sa ját val lás gya kor lás le he tő sé gét, a
val lás ok ta tást, val lá si cso por tok,
moz gal mak szer ve zé sét – er re a szé -
le sebb össze füg gés re fel is szok tam
hív ni a val lá si ve ze tők és em be ri jo -
gi ak ti vis ták fi gyel mét.

– Pon to san az utóbb em lí tet tek kel
vol tak ná lunk prob lé mák a kom mu -
nis ta idők ben…

– A val lá si ve ze tők ter mé sze te sen
nem ajánl ják hí ve ik nek az át té rést. Ha
igen, ak kor, úgy gon do lom, nem val -
lá si ve ze tők. A val lá si ve ze tők azt
mond ják: tartsd ma gad val lá sod sza -
bá lya i hoz, eti ká já hoz, ér té ke i hez,
amint re mél he tő leg is me red. Át té rés
nem na pon ta tör té nik. Én egy szer
sem vál toz ta tom meg a val lá so mat,
és úgy gon do lom, Ön sem fog ja
hússzor éle té ben… Az em ber éle té -
ben ilyes mi va ló szí nű leg csak egy szer
tör té nik, ha egy ál ta lán. Mi ért kor lá -
toz zuk te hát a val lás sza bad sá got az
át té rés jo gá ra? Ez így na gyon el fo gult
kérdésfeltevés. Az em be ri jo gi nyi lat -
ko za tok ban nyolc össze te vő je van a
val lásszabadságnak, a val lás meg -
vál toz ta tá sa csak az egyik. Te hát
van még hét má sik pont. A val lá si ve -
ze tők azt mon da nák: in kább a töb bi
he tet hang sú lyoz zuk, mint ezt az
egyet.

– Mi szük sé ges te hát az őszin te
pár be széd hez?

– Az őszin te pár be széd hez az
kell, hogy ne néz zünk le sem mi lyen
kul tú rát, ha nem az egyen lő ség alap -
ján foly tas suk a dia ló gust. Van nak
múlt be li ta pasz ta la ta ink ar ról, ho -
gyan ta lál koz tak egy más sal kü lön bö -
ző val lá si cso por tok. De a múlt nak
élünk? A jö vő nek kell él nünk!

– Van nak val lá si konflik tu sok az
or szág ban mind an nak el le né re, amit
el mon dott?

– Per sze, van nak, vol tak he lyek,
ahol elő for dul tak konf lik tu sok val -
lá si cso por tok kö zött, a ki lenc ve nes
évek vé gé től. De há la Is ten nek, eze -
ken már túl va gyunk, mert min den
érin tett fél azt mond ja, hogy ami
sok, az sok, a konf lik tu sok sen ki nek
sem hasz nál nak, csak ár ta nak min -
den ki nek. 

Hi va tal ból is ku tat tam, me lyek
vol tak a fő té nye zők. Pél dá ul Am bon
szi ge té ről be szé lek, a Malu ku-szi ge -
te ken. Úgy lát tam, hogy ezek nem
val lá si konflik tu sok vol tak, leg alább -
is kez det ben nem, ha nem gaz da sá gi -
ak-po li ti ka i ak. Csak ké sőbb tá mad -
ták a val lá si szim bó lu mo kat, me -
cse te ket, temp lo mo kat. Val lá si cso -
por to kat érin tet tek az össze tű zé sek,
de a gyö ke rek gaz da sá gi ak, po li ti ka -
i ak vol tak. Gaz da sá gi prob lé mák a
be ván dor ló mun ká sok mi att let tek,
akik bi zo nyos mun ka he lye ket el fog -
lal tak a he lyi la kos ság elől. A ven dég -
mun ká sok egy bi zo nyos val lás hoz, az
isz lám hoz tar toz tak, a he lyi ek egy
má sik hoz, a ke resz tény ség hez. A
konflik tus te hát egy ál ta lán nem val -
lá si volt, ha nem a he lyi ek és a be ván -
dor lók kö zött ala kult ki. 

Né hány hó nap ja meg lá to gat tam a
vi dé ket, köz pon ti val lá si ve ze tők kel
együtt, és a he lyi val lá si ve ze tők azt
mond ták, hogy elég volt, együtt kell
épí te ni ük a jö vőt, ott és az egész or -
szág ban. Har minc há rom tar to mány
van, ti zen hét ezer szi get, hét óra a re -
pü lő út a szi get cso port leg nyu ga tibb
szeg le té től a leg ke le tib big. Óri á si az
or szág, fon tos a nem ze ti egy ség, a
val lá si har mó nia pe dig en nek lé nye -
ges ele me.

– Kö szö nöm. Bú csú zó ul mit üzen
a ma gya rok nak?

– A ma gya rok több sé ge is egy bi -
zo nyos vi lág val lás hoz tar to zik és így
egy bi zo nyos kul tú rá hoz. Az in do né -
zek is – nyolc van nyolc szá za lé kuk
musz lim – egy bi zo nyos kul tú rá -
hoz. Ha a kul tú rák ta lál koz nak, pár -
be szé det foly tat nak, és jó ha tás sal
van nak egy más ra, az a vi lág bé ké jé -
hez is hoz zá já rul.

g Sz. P.

Val lás sza bad ság és bé ke
Interjú Mo ham mad Atho Mudz dar pro fesszor ral,

az in do néz val lás ügyi mi nisz té ri um fő igaz ga tó já val
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Két egymást követő tanévben két kü -
lön bö ző tárgy ban bi zo nyult a leg -
jobb nak az or szá gos kö zép is ko lai
ta nul má nyi ver se nyen (OKTV) Mun -
tag Vin ce: 2008/2009-ben ma gyar
iro da lom ból, a 2009/2010-es tan év -
ben pe dig fi lo zó fi á ból ért el el ső he -
lye zést az éven kén ti meg mé ret te té -
sen. A Fa ze kas Mi hály Fő vá ro si Gya -
kor ló Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
érett sé gi ző di ák ja má jus 28-án Ba ko -
nyi Lász ló tól, az Ok ta tá si Hi va tal el -
nö ké től ve het te át az idei tel je sít mé -
nyé ért já ró ok le ve let. 

A bu da pes ti Mó ricz Zsig mond
Gim ná zi um ban ren de zett díj ki osz tón
har minc hét ka te gó ria száz nyolc do -
bo gós ver seny ző jét ju tal maz ták. Az
evan gé li kus kö zép is ko lák di ák jai kö -
zül ket ten vet tek részt az ün nep sé gen:
Haj dó And rás, a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um ta nu ló ja a
la tin nyelv ből el ért har ma dik he lyé -
ért, Hor váth Pál, a sop ro ni Ber zse nyi
Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná -
zi um, Szak kép ző Is ko la és Kol lé gi um
ta nu ló ja pe dig a né met nyelv II. ka -
te gó ri á já nak har ma dik he lyé ért já ró
ok le ve let vi het te ha za. 

A né met nyelv I. ka te gó ri á já ban
Fran ko Má tyás Krisz ti án ugyan a Pá -
pai Re for má tus Kol lé gi um Ta tai
Gim ná zi u má nak di ák ja ként ve het te
át „ezüst ér mét”, de mint meg tud tuk,
a fi a tal em ber a ta tai evan gé li kus lel -
ki pász tor fia. (A la punk jö vő he ti
szá má ban meg szó lal tat ni ter ve zett
Mun tag Vin ce bra vúr já ról szin tén
szü lei ré vén ér te sül het tünk, hi szen
Vin ce édes any ja a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um ta ná ra,
édes ap ja pe dig egy há zunk zsi na tá nak
nem lel ké szi el nö ke.)

g V. J.

Evan gé li kus si ke rek az OKTV-n

Ver se i vel em lé kez tek Sánt ha György -
re múlt pén te ken a kecs ke mé ti evan -
gé li kus temp lom ban. A ren dez vé nyen
tisz te lői és a gyü le ke zet tag jai mel lett
a köl tő csa lád tag jai – két gyer me ke és
hozzátartozóik – is részt vet tek.

A szép szá mú kö zön sé get Kis Já nos
evan gé li kus lel kész kö szön töt te, hang -
sú lyoz va, hogy Sánt ha György éle té -
ben fon tos sze re pet töl tött be a tu dás
és a hit. Ezt kö ve tő en – Ant al fy Ist ván
Pi linsz ky-dí jas köl tő, Fó ri án-Sza bó
Zol tán pi a ris ta szer ze tes, plé bá nos, Fü -
zi Lász ló, a For rás szép iro dal mi, szo -
ciog rá fi ai, mű vé sze ti fo -
lyó irat fő szer kesz tő je, Hel -
tai Nán dor hely tör té nész,
dr. Szi ge ti Je nő teo ló gus pro -
fesszor, Baj tai Má ria pe da -
gó gus, We nin ger End ré né
ma gyar ta nár és Var ga Mó -
ni ka, a Kecs ke mé ti Te le ví -
zió szer kesz tő-mű sor ve ze -

tő je tol má cso lá sá ban
– né hány Sánt ha
György-köl te mény
hang zott el. (Var ga Mi -
hály köz író, Po mog áts
Bé la, a Ma gyar Író szö -
vet ség nyu gal ma zott
el nö ke, il let ve id. dr.
Ha fen scher Ká roly és
Tóth-Szöl lős Mi hály
evan gé li kus lel ké szek
írás ban küld ték el mél -
ta tó sza va i kat.)

Sánt ha György 1888-ban szü le tett

Kecs ke mé ten. Pi a ris ta
di ák volt, majd töb bek
kö zött a ber li ni és a pá -
ri zsi egye te men ta nult.
Ha za tér ve elő ször Kis -
kun fél egy há zán, utóbb
a hír ös vá ros ban ta ní -
tott. Fe le sé ge ré vén ke -
rült kap cso lat ba az
evan gé li kus egy ház zal,
és ta lált lel ki kö zös ség -
re a gyü le ke zet ben. Jak -

ab szál lá si bir to kán gyak ran tar tot tak
evan gé li zá ci ós al kal ma kat. Ugyan itt
szá mos al ko tó tár sa is meg for dult; ba -
rát ja volt töb bek kö zött Fé ja Gé zá nak,
Illyés Gyu lá nak, Mó ricz Zsig mond nak,
Né meth Lász ló nak, Ta má si Áron nak.
Éle té ben két, 1974-ben be kö vet ke zett
ha lá la után pe dig még négy ver ses kö -
te te je lent meg. 2004-ben Kecs ke mét
el ső posz tu musz dísz pol gá ra lett.

g K. J.

Em lé ke zés Sánt ha György re

b Egy ház tör té ne ti je len tő sé gű ese mény re ke rült sor má jus 26-án, szer -
dán es te a zug lói evan gé li kus temp lom ban: az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem (EHE) kán tor sza ká nak el ső vég zős év fo lya ma mu tat -
ko zott be. Hu lej Er zsé bet Kla u dia, Koch Szil via és Ko vács né Té gen Sá -
ra vizs ga hang ver se nyen mu tat ta meg, mi re ju tott egy há zunk el ső fel -
ső fo kú egy ház ze nei BA-kép zé sé nek há rom éve alatt.

Ma gyar or szá gon so ha nem volt olyan át fo gó, in téz mé nyes kán tor- és egy -
ház ze nész kép zés, mint pél dá ul Né met or szág ban, de a má so dik vi lág há bo -
rú ig meg bíz ha tó an mű kö dött a kán tor ta ní tók szol gá la ta. A kom mu nis ta ál -
lam drasz ti kus be avat ko zá sa nyo mán meg ürült or go na pa do kat elő ször – kény -
sze rű ség ből – „gyors tal pa ló” tan fo lya mo kon vég zett szol gá lók kal töl töt ték
be, majd a fó ti kán tor kép ző in té zet az egy ház ze ne egy re mi nő sé gibb szín -
te re lett. (Év ti ze de ken ke resz tül or szá gos if jú sá gi mun kát is egye dül itt le -
he tett vé gez ni, a mos ta ni lel kész-kö zép ge ne rá ció leg több tag ja in nen in dult.)

Húsz éve szer ve ző dött új já az egy ház ze ne tan szék a Ze ne aka dé mi án; idő -
köz ben min den egy ház lét re hoz ta a kán tor sza kot sa ját fel ső ok ta tá si in téz -
mé nyé ben. Er re a ki hí vás ra vá la szolt teo ló gi ánk a kép zés el in dí tá sá val.

A há rom év so rán egy ház ze nei el mé le ti és gya kor la ti, va la mint teo ló gi ai
stú di u mok kal is mer ked tek a hall ga tók. A ze nei tár gyak ta ná rai, dr. Fin ta Ger -
gely, dr. Kincz ler Zsu zsan na, Elek Szil via, Heim Mer ce des, Né meth Csa ba le -
he tet lent nem is mer ve tö re ked tek ar ra, hogy a kü lön bö ző elő kép zett sé gű és
élet hely ze tű hall ga tók mi nél ala po sabb, meg bíz ha tóbb tu dás ra te gye nek szert.

A zá ró kon cer ten en nek a mun ká nak az ered mé nyét hall hat tuk. Mind egyik
vég zős há rom ko mo lyabb or go na mű vet adott elő (egy ba rokk pre lú di um és
fú ga, egy ko rál fel dol go zás és egy ro man ti kus da rab), és négy kó rus mű vet ve -
zé nyelt az EHE ének ka ra élén (eb ből leg alább egy or go na kí sé re tes kom po -
zí ció volt). A kó rus mun ka jól elő le gez te azt a hely ze tet, amely be a kán tor a
gyü le ke zet ben ke rül: egy ama tőr együt tes nél nem a kar ve ze tő ál mai, ha nem
a kó rus tel je sí tő ké pes sé ge alap ján le het da ra bot vá lasz ta ni – de leg el ső ter -
mé sze te sen az a szem pont, hogy mi il lik a li tur gi á ba. 

A zá ró vizs ga má so dik fe le, ha le het, még fon to sabb: jú ni us 13-án dél előtt
a sió fo ki temp lom ban is ten tisz te let – a ke resz tény kö zös ség éle té nek kö zép -
pont ja! – ke re té ben ad szá mot fel ké szült sé gé ről a há rom vég zett kán tor.

Mit kezd egy há zunk az zal a le he tő ség gel, hogy dip lo más kán tort al kal maz -
hat? A re a li tás – egy elő re – az, hogy gyü le ke ze te ink nagy ré szé ben sem a kán -
to ri fel ada tok mennyi sé ge, sem a kö zös ség anya gi hely ze te nem te szi le he -
tő vé, hogy fő ál lá sú kán tort fog lal koz tas sa nak. Ezért a hall ga tók nak cél sze -
rű más kép zést is – az EHE-n pél dá ul a hit ta nár sza kot – el vé gez ni ük, hogy
meg él he té sü ket biz to sí ta ni tud ják.

En nek el le né re fon tos, hogy egy há zunk kö zös sé gé ben egy re in kább
tudatosul jon: a mél tó is ten di csé ret alap ja az igé nyes lel ké szi és kán to ri
szolgálat.

g Ecse di Zsu zsa

Mér föld kő –
sí pok ból és han gok ból

A 2009/2010. tan évi or szá gos kö zép is ko lai ta nul má nyi ver senyt (OKTV)
26 tan tárgy ból 37 ka te gó ri á ban ren dez ték meg. Össze sen 27 094 di ák vett
részt ben ne. (Egy ta nu ló több tan tárgy ból is in dul hat.) A dön tők ben –
me lyek ben leg fel jebb öt ven fő ver se nyez he tett – össze sen 1 074 he lye -
zést osz tot tak ki. (OKTV-ver seny ered mé nyért a fel ső ok ta tá si fel vé te li -
nél az el ső har minc he lye zett kap több let pon tot.) Az evan gé li kus kö zép -
is ko lák di ák jai a dön tők ben a kö vet ke ző he lye zé se ket ér ték el.
• Az Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma és Kol lé gi u ma: bio -

ló gia II. ka te gó ria – 46. hely; ma gyar iro da lom – 26. hely.
• Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um és Kol lé gi um: fi zi -

ka II. ka te gó ria – 25. hely; föld rajz – 18. és 32. hely; in for ma ti ka I. ka -
te gó ria – 42. hely; ma te ma ti ka II. ka te gó ria – 14. hely.

• Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um: la tin nyelv – 3. hely.
• De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um: né met nyelv II. ka te gó ria – 22. hely.
• Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak kép ző Is ko -

la és Kol lé gi um (Sop ron): fran cia nyelv I. ka te gó ria – 25. hely; in for -
ma ti ka I. ka te gó ria – 35. hely; né met nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
– 6. hely; né met nyelv I. ka te gó ria – 20. hely; né met nyelv II. ka te gó -
ria – 3., 11. és 17. hely.
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A Ma gyar Pro tes táns Ta nul má nyi Ala pít vány (MP TA) bu da pes ti egye te -
mi szak kol lé gi u má ba ke res meg bíz ha tó sze mélyt gond no ki mun ka kör be.
Vi dé ki ek szá má ra szol gá la ti szo bát biz to sí tunk. Je lent ke zé sü ket szak mai
ön élet rajz zal az aláb bi cím re vár juk: MP TA, 1121 Bu da pest, Eöt vös út 35.

H I R D E T É S

Tá jé koz tat juk ked ves Ol va só in kat, hogy 2010. au gusz tus vé gén meg je -
le nik, és az evan gé li kus köny ves bolt ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) kap -
ha tó lesz a Min den nap Jé zus sal cí mű pe da gó gus-se géd könyv. A könyv
és mel lék le te se gít sé get sze ret ne nyúj ta ni az óvo dai „bib li ai ok ta tás hoz”
óvo da pe da gó gu sok nak, hit ok ta tók nak, lel ké szek nek.

Evan gé li kus óvo dai mun ka cso port

H I R D E T É S

Öku me ni kus egy ség és a nem zet
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont (ÖTK) ez év ben jú ni us 11-én 14
óra kor tart ja köz gyű lé sét a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csá nak szék há zá ban (Bu da pest XI., Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.). Ez al -
ka lom mal is a ma gyar ke resz tyén ség szá má ra köz pon ti je len tő sé gű té -
má val kap cso la tos elő adás ra ke rül sor, ame lyet dr. Er dé lyi Gé za szlo vá -
ki ai ma gyar re for má tus püs pök tart A ke resz tyé nek egy sé ge és a nem ze -
ti össze tar to zás cím mel. A zsol tár író gon do la ta sze rint mond juk: „Ma -
gasz tal lak, Uram, a né pek közt, zsol tárt zen gek ró lad a nem ze tek közt.”
(Zsolt 108,4) A köz gyű lés má so dik ré szé ben az el nö ki be szá mo ló fog -
lal ko zik a ke resz tyén egy há zak je len le gi egy ség tö rek vé sé nek kér dé se i -
vel. Az ÖTK sze re tet tel hív és vár min den kit, aki szí vén vi se li a ma gyar
ke resz tyé nek fe le ke ze te ken át hi da ló egy sé gé nek kö zös bi zony ság té te lét.

H I R D E T É S

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csen des he tet szer vez há zas pá rok -
nak jú li us 2. és 8. kö zött Dö mö sön. A hét ve ze tő je: dr. Pál he gyi Fe renc.
Je lent ke zés: e-mail: in fo@bhsz.hu; te le fon: 20/417-4871 – Ne mes ké ri né
Tóth Éva. Hon lap: www.bhsz.hu.

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csa lá dos he tet szer vez au gusz tus
8. és 14. kö zött Nagy bör zsöny ben. A hét ve ze tő je: Amb rusz Gá bor. Je -
lent ke zés: e-mail: amb rusz.ga bor@bhsz.hu; te le fon: 20/886-3835 (az es ti
órák ban). Hon lap: www.bhsz.hu.

H I R D E T É S

Muntag Vince átveszi az újabb OKTV-győzelmet tanúsító oklevelet

F
O

TÓ
: 

LA
D

Á
N

Y
I 

H
A

JN
A

LK
A

Alul írot tak, egy há za ink te rü le ti leg il le té kes püs pö kei he tek kel ez előtt szó be li meg hí vást kap tunk a Ve rő cén épült
Kár pát-ha za temp lo ma szen te lé sé re. Hi va ta los meg hí vót a mai na pig nem kap tunk, jól le het több fó ru mon fel -
tün tet ték ne vün ket az ün nep sé gen szol gá lók kö zött. 

A ma gyar össze tar to zás ügyét – kü lö nö sen a tri a no ni trau ma tu da tá ban – rend kí vül fon tos nak tart juk, és a
ma gunk ré szé ről fo lya ma to san meg is te szünk min dent a kö zös ség meg élé sé ért és a se bek gyó gyí tá sá ért. Azt
a tényt öröm mel üd vö zöl jük, hogy Ve rő cén lét re jött egy em lék hely, és el is me rés sel adó zunk so kak ál do zat vál -
la lá sa előtt. Ugyan ak kor nem hall gat hat juk el sú lyos fenn tar tá sa in kat az épü let szim bo li ká já val, il let ve a ben -
ne ter ve zett prog ra mok kal kap cso lat ban. Ke resz tény temp lom szak rá lis kö zép pont já ba nem ke rül het nek Jé zus
Krisz tus he lyé be vagy mel lé po gány mi to ló gi ai ala kok. 

Bár nem ze tünk múlt já nak ré szét ké pe zi ez a gon do lat vi lág, mind ez még a ke resz tény ség előt ti hit vi lág hoz
tar to zik, s nem egyez tet he tő össze a Krisz tus-hi tünk kel. Már ko ráb ban is több ször fel emel tük sza vun kat a saj -
ná la tos mó don el bur ján zó új po gány je len sé gek kel szem ben, ame lyek gyak ran hí ve in ket is össze za var ják. A ve -
rő cei Kár pát-ha za temp lo mát így a ma gunk ré szé ről csak em lék hely nek tud juk te kin te ni, sem mi képp sem ke -
resz tény temp lom nak. Ezért leg na gyobb saj ná la tunk ra az ava tá son nem tu dunk részt ven ni. 

Bu da pest, 2010. jú ni us 1.
Dr. Be er Mik lós ró mai ka to li kus me gyés  püs pök ,

Dr. Sza bó Ist ván re for má tus püs pö k, Dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök

L A P Z Á R TÁ N K  U TÁ N  É R K E Z E T T  N Y I L AT KO Z AT
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Egy ré gi ko lozs vá ri tör té net éb ren
tar tot ta ben nem Tri a non tra gé di á -
ját. Idős ta ní tó tól hal lot tam, hogy a
köl tő Re mé nyik Sán dor acél gyű rűt
csi nál ta tott ma gá nak, és be le vé -
set te: 1920. jú ni -
us 4. Hogy a
nap min den
per cé ben érez ze
az ége tő fáj dal -
mat.

Ő „bol dog”
le he tett – a leg -
több em ber nek
nem fáj ha tott!
Meg ti l  tot ták .
Se géd ál lam má,
sem mi nép pé
d e g  r a  d á l  t a k
ben nün ket. És
ké sőbb, az új
szov jet–ma gyar
el nyo mó ha ta -
lom dur va csiz -
má ja is el ta po -
sott min den em -
lé ke zést. Örök
szo ron gás, fé le -
lem lett a sor -
sunk. Tri a non
mi att is. Nem
ren dez het tük
kö zös dol ga in kat, ki lenc ven ne héz
esz ten dő után cso da, hogy élünk.

Nem volt ná lunk szét szag ga tot -
tabb, meg cson kí tot tabb or szág.
Nem élt olyan ma gyar csa lád, ame -
lyet ne érin tett vol na a bé ke dik tá tum
íté le te. Egye sek szü le i ket, má sok a
test vé re i ket, menyasszonyukat vagy
vő le gé nyü ket ve szí tet ték el; há zu kat,
föld jü ket, min de nü ket. Az or szág te -
rü le té nek két har ma dát kap ták meg
szom szé da ink, az ott élő ma gya rok -
kal együtt. 3,2 millió ma gyart sza kí -
tot tak el tő lünk.

Tri a non szel le me iszo nyú pusz tí -
tást vég zett: a nem ze ti tu dat, ön ér -
zet és tar tás olyan hi á nya ta pasz tal -
ha tó ma, hogy az már vég ze tes. Las -
san el fe led jük tör té nel mün ket, ho -
gyan él tünk, mi ért örül tünk, mit
éne kel tünk emelt fő vel ün ne pe in ken. 

1914: az el ső vi lág há bo rú, 1918: a

mo nar chia szét hul lá sa, 1919: a pro -
le tár dik ta tú ra. 1920: Tri a non. Az után
a lán go ló má so dik vi lág há bo rú, a
sztá li niz mus évei, s vé gül a tan kok el -
ti por ta 1956… Ezek ben a té bo lyult

esz ten dők ben egye dül a nem zet szel -
le me ad ha tott tar tást. A né pet több -
ször le vál tot ták, de a nem zet szel le -
mét nem tud ták. Elég volt egy vers,
föl zen gő ének, és már is hírt adott
ma gá ról. Az igaz sá got ke res te, és
sza bad sá got akart.

Hány tit kos jel sza va volt a szét -
szag ga tott or szág nak! Jó, hogy leg töb -
ben a sze líd pa ran csot fo gad ták el: „A
fű le haj lik a szél ben, hogy meg ma rad -
jon.” Itt Ma gyar or szá gon, oda át Er -
dély ben, a Fel vi dé ken vagy má sutt. Ez
lett a meg ma ra dás na pi pa ran csa.

„Er dély, Bán ság, Kö rös vi dék és
Má ra ma ros ma gyar né pe: min ket ki -
sza kí tot tak, ki dob tak ab ból a mű -
hely ből, amely a mi iz zad sá gos mun -
kánk se ge del mé vel épült fel egy ko -
ron. Nem kér dez ték: akar juk-e? Mi
pe dig a mai na pig nem akar juk el -
hin ni, hogy ez meg tör tént, hogy ez

meg tör tén he tett” – fa kadt ki Kós
Ká roly hí res ki ált vá nyá ban, a Ki ál -
tó szó ban.

Nem akar juk el hin ni. Nem is le het,
hogy Te mes vá ron, Kas sán, Po zsony -

ban azért ver nek meg em be re ket,
mert ma gya rul be szél nek!

El múlt Tri a non, el a ször nyű 20.
szá zad is. De a fé le lem se hogy se akar
el tűn ni Ke let- és Kö zép-Eu ró pá ból.
Alatt va lók, tak ti káz ga tó nem ze tek
dön te nek Ma gyar or szág sor sá ról.

Hál’ Is ten nek, Tri a non gyá szá ról,
90. év for du ló já ról mi dön tünk. Az
Or szág gyű lés el fo gad ta: jú ni us 4-e
em lék nap lesz. És eh hez csat la koz tak
nagy vá ro sok, kis fal vak szer te az or -
szág ban min de nütt. 

Mél tó és csen des ün nep kel le ne,
Ady és Bar tók hi te les sza vai, Sü tő
And rás meg szen ve dett mon da tai.
Meg cson kí tott tes tün ket, le tör delt
ke zün ket kell meg nö vesz te ni és ki -
nyúj ta ni a ha tá ron túl élő ma gyar
test vé rek fe lé. Itt va gyunk. Egyek
va gyunk. És vég re együtt!

g Feny ve si Fé lix La jos

Ma gyar tra gé dia
Tri a non ki lenc ve ne dik gyász ün ne pé re

Ér de mes len ne köz vé le mény-ku ta tást
vé gez ni. Mi ről tud az egy sze rű já ró -
ke lő töb bet: va jon áp ri lis 4. vagy jú -
ni us 4. tör té nel mi hát te re és té nyei is -
mer teb bek-e? Fé lek, az ered mény
bo rí té kol ha tó… 

En nek össze tett okai van nak. Jú -
ni us 4., az 1920-as tri a no ni tra gé dia
nap ja 1945 előtt volt ki emelt fon tos -
sá gú, ál la mi lag is el is mert gyász nap,
míg a je len le gi ma gyar la kos ság
dön tő több sé ge már a má so dik vi lág -
há bo rút kö ve tő en szo ci a li zá ló dott,
Tri a non ról nem so kat hall ha tott, áp -
ri lis 4-ét pe dig „fel sza ba du lás ként”
ta nul ta az is ko lá ban. És az utób bi a
rend szer vál tást kö ve tő en is csak
rö vid idő re ke rült a he lyé re. (Még a
dá tum is ha mis, hi szen ez után még
na po kig zaj lot tak a har cok Nyu -
gat-Ma gyar or szá gon.) A tri a no ni
év for du ló pe dig – saj ná la tos mó don
– 1989–90 után sem ta lálta he lyét.
Egészen mostanáig egy faj ta gya -
nak vás öve zte. Fő képp csa lá don be -
lül és szű kebb ba rá ti kör ben be szél -
tek ró la. Ha kis sé szé le sebb nyil vá -
nos sá got kapott, könnyen rá sü töt -
ték a jól is mert bé lye ge ket. Pe dig
Tri anon va la mennyi ünk nem ze ti
tra gé di á ja, ha tá sa csak Mo há csé val
mér he tő.

Nyil ván va ló an ez zel ma gya ráz ha -
tó, hogy az or szág cson kí tás tu do má -
nyos ala pos sá gú, ugyan ak kor nép sze -
rű be mu ta tá sá ra
mind össze egyet len
mú ze um vállalkozik
szé les e ha zá ban. Nem
is a fő vá ros ban, ha -
nem vi dé ken, Vár pa -
lo tán.

A Tri a non Mú ze -
um a vá ros 1725-ben
ba rokk stí lus ban
emelt Zi chy-kas té lyá -
ban ta lál ha tó, me lyet
egy tűz vész után 1863-
ban klasszi cis ta és ro -
man ti kus ele mek kel
újí tot tak meg. A tár lat
meg te kin té se so rán
be ba ran gol hat juk a
pa ti nás, de saj nos fel -
újí tás ra vá ró épü le -
tet. A ki ál lí tá si anyag
vi szont pá rat lan:
mennyi ség re és mi -
nő ség re egy aránt, be -
fo ga dá sa nem is
könnyű egy szer re,
több szö ri vissza té rés -
re sar kall ja a lá to ga tót.

Az épü let előtt két

szo bor kom po zí ció ad ja meg az alap -
han got. Si mor Már ton Le szí ja zott tu -
rul ma dár cí mű al ko tá sa nem csak

Tri a non ra utal, nap ja ink vi szo nya it is
jól tük rö zi. 

A ki ál lí tó ter mek te ma ti ku san kap -
cso lód nak egy-egy Tri -
a non nal, an nak elő- és
utó éle té vel össze füg -
gő té má hoz. A tel jes -
ség igé nye nél kül em -
lít het jük a tör té nel mi
vár me gyé ket be mu ta -
tó gaz dag ké pes lap -
gyűj te ményt; a 21. szá -
zad ban új ra di va tos sá
vá ló fal vé dő ket, ez út -
tal az el sza kí tott te rü -
le tek 1938–1941 kö zöt ti
vissza té ré sé nek örö -
mé ben fo gant áb rá zo -
lá sok kal és szö ve gek -
kel; a Kár pát-me den ce
tu rul szob ra i ról ké szült
fo tó kat.

Mo zi ba is me he -
tünk: a bé csi dön té sek
utá ni di a dal mas be -
vo nu lá sok ké pi kró -
ni ká ját lát hat juk. Be -
ül he tünk a két há bo rú
kö zöt ti kul tu rá lis ki -
bon ta ko zást elő se gí tő
Kle bels berg Kunó-fé -
le is ko la pad já ba: a ki -

ál lí tás kor hű en meg idé zi az egy ko -
ri nép is ko lát. Meg je len nek a mű ve -
ik ben Tri a non előz mé nye i vel és tra -
gi kus ha tá sa i val hang sú lyo san fog lal -
ko zó mű vé szek nek, Var gha Gyu lá -
nak és Sa jó Pé ter nek a ha gya té kai, de
bön gész het jük Köl csey Fe renc csa lád -
fá ját, il let ve meg is mer het jük a ma -
gyar nép him nu sza i nak tör té ne tét is. 

Lát hat juk a mind má ig a szé le -
sebb nyil vá nos ság előtt jó sze ri vel
is me ret len Ron gyos Gár dá nak –
amely több nyu gat-ma gyar or szá gi fa -
lu nak és Sop ron vá ro sá nak a „meg -
men té sé ben” je les ke dett – az ere de ti
do ku men tu ma it és ve ze tő jé nek, Pró -
nay Pál nak a ha gya té kát.

Egy sti li zált vas úti sze rel vény a
má so dik Tri a nont, az 1947-es pá ri -
zsi bé ke szer ző dést és a fel vi dé ki
ma gyar ság ki te le pí té sét idé zi meg.
Mind eze ket szám ta lan ko ra be li és
re vi zi o nis ta tárgy, do ku men tum,
ma kett, fo tó és tér kép egé szí ti ki.

A ki ál lí tás kedd től csü tör tö kig
10.30 és 16 óra, pén tek től va sár na pig
10.30 és 17 óra kö zött lá to gat ha tó. A
ha tá ron túl ról ér ke ző lá to ga tók szá -
má ra a be lé pés díj ta lan. To váb bi in -
for má ci ók a http://www.tri a non mu -
ze um.hu hon la pon ér he tők el.

g Re zsa bek Nán dor

Az országcsonkítás fájdalmas emlékeinek múzeuma

Gu óth Emil – a Deák Téri Evan gé li kus
Gimnáziumunkban is oktató tör -
ténész – Tri a non tól Bé csig – A Hor thy-
kor szak par la men ta riz mu sa a tör té nel -
mi ki hí vá sok és a fe le lős po li ti ku si
dön té sek tük ré ben (1919–1939) cí mű kö -
te té nek té má ja a Hor thy-kor szak par -
la men ta riz mu sá nak köz jog- és po li ti -
ka tör té ne ti szem pon tú be mu ta tá sa. 

A dol go zat ge rin cét ké pe zi a vá -
lasz tá si rend szert sza bá lyo zó ren de -
le tek és tör vé nyek, il let ve az ál lam fői
kom pe ten ci át érin tő jog sza bá lyok
ge ne zi sé nek (ke let ke zés tör té ne té -
nek) vizs gá la ta, a po li ti ka tör té ne ti
össze füg gé sek ár nyalt be mu ta tá sa.
Cél ja, hogy a fe le lős po li ti ku si dön té -
sek mö gött rej lő kül ső és bel ső kény -
sze rí tő erő ket, azok ha tá sa it mind a
tör vé nyi hát tér, mind az in téz mé nyi
struk tú ra ki- és át ala ku lá si fo lya ma -
tá ban ér zé kel he tő vé te gye. 

A szer ző mun ká ja so rán igyek szik
vé gig kö vet ni, hogy a kor ten den ci ák
kény sze rei és a Ma gyar or szág ra ne -
he ze dő sú lyos vesz te sé gek és meg ráz -
kód ta tá sok ho gyan je len tek meg a
po li ti ku sok dön té se i ben, a po li ti kai
küz del mek hát te ré ben. Az ed dig el -
ter jedt vé le ke dés sel el len tét ben a
szer ző vi lá gos sá te szi, hogy a kor szak
po li ti kai elit jé nek meg ha tá ro zó, dön -
té si hely zet ben lé vő tag jai mind vé gig
tisz tá ban vol tak az or szág sú lyos
hely ze té vel, a vá laszt ha tó al ter na tí -
vák ban rej lő ve szé lyek kel és nem ze -
tük sa ját ele mi ér de ke i vel. Szó nincs
te hát or szág vesz tő elit ről. Ér zé kel ték
tör té nel mi fe le lős sé gü ket sa ját né pük,
kul tú rá juk, or szá guk jö vő je iránt.
Ha zá juk sor sát érin tő alap kér dé sek -
ben egyet ér tést tud tak te rem te ni. 

Egy olyan kor szak po li ti kai moz -
gá sa i ról kap ké pet az ol va só, ame ly -
ben csak né hány év állt ren del ke zés -
re a nyu godt és bé kés épít ke zés re, a
sta bi li zá ció ered mé nye i nek to vább -
vi te lé re. Az el ső vi lág há bo rú kö vet -
kez mé nye i től, a má so dik előz mé -
nye i től és a gaz da sá gi vi lág vál ság tól
erő sen be fo lyá solt rend szer nek az
1920-as és 1930-as évek ből csak na -
gyon rö vid idő ju tott a biz ton sá gos,
sta bil lé te zés szá má ra. A ki bon ta ko -
zó vi lág vál ság ket té tör te a po zi tív fo -
lya ma to kat. Mi előtt az iga zi, leg -

alább kö zép tá vú rend szer sta bi li tás ki -
ala kul ha tott vol na, amely ben a ja vu -
ló gaz da sá gi hely zet meg te rem tet te
vol na a szük sé ges po li ti kai és szo ci -
á lis re for mok re á lis le he tő sé gét, a ko -
moly ál do za tok árán ki ala kí tott struk -
tú ra szin te azon na li fe lül vizs gá la tá -
ról, je len tős kor rek ci ó já ról kel lett
gon dol kod ni.

Tri a non, az or szág fel da ra bo lá sa,
a há bo rút le zá ró fenn tart ha tat lan
bé kék fegy ver szü ne ti jel le ge a kor szak
po li ti ku sa i ban és szin te a tár sa da lom
egé szé ben vé gig az át me ne ti ség, az
ide ig le nes ség ér zé sét ala kí tot ták ki és
erő sí tet ték. Ide ig le nes ség, át me ne ti -
ség a köz jo gi-po li ti kai in téz mény -
rend szer ben, a de mog rá fi ai hely zet -
ben, az ál lam te rü let ben, a nem zet kö -
zi jo gi stá tus ban. 

Mind ezek ha tá sa it fi gye lem be vé -
ve ala kí tott ki a szer ző egy ár nyal tabb
rend szer kri ti kai ké pet, amely ben a
meg ha tá ro zó po li ti ku sok tö rek vé -
se it, po zi tív és ne ga tív dön té se it új
meg vi lá gí tás ba he lye zi.

g EÉ

Gu óth Emil: Tri a non tól Bé csig – A
Hor thy-kor szak par la men ta riz mu sa
a tör té nel mi ki hí vá sok és a fe le lős po -
li ti ku si dön té sek tük ré ben (1919–
1939). Aposzt róf Ki adó, Bu da pest,
2009. Ára 2800 fo rint. A kö tet a Lu -
ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu szár
Gál pa pír- és köny ves bolt ban (1054
Bu da pest, De ák tér 4.) is kap ha tó.

Tri a non tól Bé csig
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b Ma gas ra csap tak az ér zel -
mek azon a pó di um be -
szél ge té sen, amely re Sze -
xu á lis vissza élés a ka to li -
kus egy ház ban cím mel ke -
rült sor má jus 14-én Mün -
chen ben, a 2. öku me ni kus
egy há zi na pok ke re té ben.
Sem a hall ga tó ság, sem az
elő adók nem tud ták ob jek -
tív tá vol ság tar tás sal ke -
zel ni a fel ve tő dött fáj dal -
mas kér dé se ket, ame lyek
az egész ka to li kus egy há -
zat krí zis be so dor ták.

Csak nem bot rány ba tor kollt
a ren dez vény, még mi előtt el -
kez dőd he tett vol na. Az ál do -
za tok egyi ke, Nor bert De nef,
aki több év ti zed del ez előtt
mi nist ráns ként szen ve dett el
sze xu á lis erő sza kot, a szín pad
előtt áll va han go san kö ve -
tel te, hogy az elő adók azon -
nal hagy ják ab ba a ha zu do -
zást, és száll ja nak le az emel -
vény ről.

P. Klaus Mer tes je zsu i ta
szer ze tes, a ber li ni Can i si us
Kol lé gi um rek to ra, aki el ső -
ként emel te fel sza vát a vissza -
élé sek le lep le zé se ér de ké ben,
a til ta ko zást túl ki a bál va vá la -
szol ta: ma rad, és meg tart ja
az elő adá sát, mert er ről a té -
má ról igen is be szél ni kell. A
hall ga tó ság taps sal biz tat ta a
foly ta tás ra.

Ezek után meg nyi tó be szé -
dé ben össze fog lal ta az ese -
mé nyek ből ál ta la le vont ta nul -
sá go kat. Sze rin te az ál do zat -
nak az in téz ménnyel va ló kap -
cso la ta sok kal fáj dal ma sabb,
mint az, amit az ál do zat a
tet tes iránt érez. Az ál do za tok
konflik tus ba vi szik az in téz -
ményt, amely az után vagy sa -
ját ma gát lát ja szen ve dő alany -
nak, vagy az ál do za tot ide a li -
zál ja. Mind ket tő tév út!

Amit Is ten az egy ház tól
akar, azt az ál do za tok kal va ló
ta lál ko zás ban ta lál juk meg –
hang sú lyoz ta Klaus Mer tes.
Az egész hely zet ta nu lá si esély
az egy ház szá má ra. Er ről a
té má ról be szél ni kell. Mi vel a
vissza élés lel ki, bi zal mi vi -
szony ban tör té nik, a Krisz tus -
hoz va ló el ju tás le he tő sé ge ká -
ro so dik.

A lel ki ha ta lom mal va ló
vissza élést ma gá ban a rend -
szer ben kell meg előz ni. Ezért
meg kell kér dő je lez ni a ka to -
li kus egy ház ban mű kö dő ha -
tal mi struk tú rá kat.

A pub li kum han gos ová ci -
ó val kí sér te azo kat a még ra -
di ká li sabb gon do la to kat is,
ame lye ket dr. Wu ni bald Mül -
ler, a müns ter schwar za chi Re -
coll ec tio-ház ve ze tő je, a lel ki
prob lé mák kal küz dő pa pok kal
fog lal ko zó pszi cho te ra pe u ta
fo gal ma zott meg. Sze rin te tel -
je sen más ki su gár zá sa len ne
egy olyan pap ság nak, amely
fér fi ak ból és nők ből áll na.

A nők nek azo nos jo go kat
kel le ne ad ni az egy ház ban.
Más részt a sze xu á li san éret len
ho mo sze xu á lis fér fi a kat kü -
lö nö sen fe nye ge ti a ve szély,
hogy pe do fil ma ga tar tást vesz -
nek fel. Ezt a ri zi kót fel erő sí ti
a ho mo sze xu a li tás nak az egy -
ház ban va ló ta bu i zá lá sa. Ezért
Mül ler a ho mo sze xu á lis ér zé -
sek nek a he te ro sze xu á li sok kal
egyen ér té kű ként va ló el is me -
ré sét kö ve tel te. Har mad sor ban
hang sú lyoz ta, hogy a cö li bá -
tus nak nem kény szer nek, ha -
nem egy érett dön tés ki fe je ző -
dé sé nek kel le ne len nie. Ezért
olyan pap ság ra len ne szük -
ség, amely cö li bá tus ban élő és
há zas pa pok ból áll. 

Össze fog lal va ki emel te: a
sze xu á lis vissza élé sek nem -
csak egyé ni bű nök, ha nem a
rend szer bű ne i nek kö vet kez -
mé nyei. Ezért a rend szer alap -
ve tő vál to zá sá ra van szük ség,
amely hez az irányt nem a Ró -
ma fe lé, ha nem az Is ten fe lé
for dí tott te kin tet ad hat ja meg.

A gon do lat in dí tó be szé dek
után a meg hí vott egy há zi és
vi lá gi kép vi se lők fel szó la lá sa -
ik ban a prob lé ma több as -
pek tu sát is igye kez tek kö rül -
jár ni.

A né met katolikus püs pö -
ki kon fe ren ci á nak a vissza élé -
sek ke ze lé sé vel meg bí zott
kép vi se lő je, dr. Step han Ac -
ker mann püs pök igye ke zett
az ál do za tok szem pont ja it
elő tér be he lyez ni. El mond ta,
hogy fo lyik az új ve zér el vek
ki dol go zá sa, ame lye ket azon -
ban va ló szí nű leg csak szep -
tem ber ben fog nak nyil vá -
nos ság ra hoz ni. „Az el szen ve -

dett kár anya gi el is me ré sé vel”
kap cso lat ban sem tu dott még
konk rét össze get mon da ni.
Hang sú lyoz ta, hogy a leg sú -
lyo sabb gond az egy ház irán -
ti bi za lom el vesz té se, mert
ez az em be rek is ten ké pé re is
ki hat.

Dr. Beate Merk, a ba jor
igaz ság ügyért fe le lős mi nisz -
te r  asszony a jo gi kér dé se ket
emel te ki. Sze rin te meg kell
hosszab bí ta ni a sze xu á lis
vissza élé sek re vo nat ko zó el -
évü lé si időt, il let ve azo kat
bűn cse lek mény ként kell ka te -
go ri zál ni. Dr. Ger hard Rob bers
jo gász pro fesszor ez zel szem -
ben ki je len tet te, hogy a bün -
te tő jog nem min dig ad meg -
ol dást. Nem csak az a lé nyeg,
hogy meg bün tes sék a tet te se -
ket, ha nem in kább az, hogy se -
gít se nek az ál do za to kon. Eh -
hez szük ség len ne az ál lam és
az egy ház együtt mű kö dé sé re.

A ka to li kus egy ház ban je -
len leg mű kö dő meg elő zé si
stra té gi ák ról szá molt be And -
rea Heim (Né met Ka to li kus If -
jú sá gi Szö vet ség, BDKJ). A
fel ada tok a kö vet ke zők: a fi a -
ta lo kat meg kell ta ní ta ni ar ra,
hogy ne met tud ja nak mon da -
ni; se gí te ni kell a fe le lő sök nek,
hogy ér zé kel jék, ha ha tár át lé -
pés tör té nik; va la mint át lát ha -
tó struk tú rá kat, kom mu ni ká -
ci ós uta kat kell lét re hoz ni.

Új kez de mé nye zés az úgy -
ne ve zett „ön el kö te le zés”: az if -
jú ság gal fog lal ko zó egy há zi
mun ká sok és pa pok nyi lat -
ko zat alá írá sá val te het nek fo -
ga dal mat ar ra, hogy tisz te let -
ben tart ják a rá juk bí zot ta kat.
En nek a pa pír nak a ki töl té sé -
re egyéb ként az öku me ni kus
egy há zi na pok so rán is nyílt le -
he tő ség.

A be szél ge tés összes sé gé -
ben meg mu tat ta, hogy a ka to -
li kus egy ház ko mo lyan ve szi
a sze xu á lis vissza élések kér dé -
sét. Ám idő re van szük ség
ah hoz, hogy a prob lé ma min -
den rész le té re meg ol dást ta -
lál ja nak. A leg na gyobb kér dés
ter mé sze te sen még min dig
az, hogy mi lyen ha tás sal lesz
a krí zis a ka to li kus egy ház
egész fel épí té sé re, ed di gi mű -
kö dé sé re, il let ve mi lyen re for -
mok ra ke rül sor.

g Adá mi Má ria

„Meg kell kér dő je lez ni
a ha tal mi struk tú rá kat”

Né met or szág ban a nagy fe le ke ze ti ta lál ko zók
ha gyo má nya szin te tör té nel mi táv la tok ban
mér he tő. 1949-től kezd ve – az az hat van év alatt
– im már har minc két al ka lom mal ren dez ték
meg evan gé li kus kö rök ben a Kirchen ta got,
az az az úgy ne ve zett „egy há zi na po kat” – leg -
utóbb 2009-ben Bré má ban. A ró mai ka to li kus
egy ház ha son ló ren dez vé nye 2008-ban Mann -
heim ben a ki lenc ven he te dik volt.

El gon dol kod ta tó, hogy a ke resz tény egy há zak
össze fo gá sá val ren de zen dő ta lál ko zó gon do la ta
csak a 21. szá zad ele jé re érett be. Ez ma gya ráz za
azt a tényt, hogy a 2003-as ber li ni öku me ni kus
egy há zi na pok után mind össze má sod szor vol tak
együtt Mün chen ben azok, akik szív ügyük nek te -
kin tik a ke resz tény fe le ke ze tek kö zös ta nú ság té -
te lét. Tet ték mind ezt úgy, hogy a május 12. és 16.
között lezajlott ta lál ko zó nem az egy há zak „hi va -
ta los” szer ve i nek, ve ze tő i nek ja vas la tá ra, ha nem
mind evan gé li kus, mind ró mai ka to li kus ol dal ról
ci vil kez de mé nye zés alap ján jött lét re.

Jo gos te hát a kér dés, hogy mi az a kö zös alap,
amely az öku me ni kus egy há zi na pok meg ren -
de zé sét le he tő vé tet te. Két dol got emel he tünk
ki. Egy részt tény, hogy az ab ban részt vál la ló egy -
há zak mind egyi ke a Bib li át te kin ti hi te for rá sá -
nak, s mind annyi an egyek a Szent há rom ság Is -
ten be ve tett hit ben. En nek alap ján tud ták – a
20. szá zad ban el in dult öku me ni kus moz ga lom
ered mé nye képp is – fel is mer ni és ki mon da ni a
kö zös bi zony ság té tel alap ját, tud ni il lik hogy több
az, ami ma a ke resz té nye ket össze kö ti, mint ami
el vá laszt ja. Ugyan ak kor kö zö sek azok a ki hí vá -
sok is, ame lyek kel egy részt az egy há zon be lül
ta lál ko zunk, más részt ame lyek a tár sa da lom ré -
szé ről ér kez nek az egy há zak fe lé. 

Az egy há zi na pok öku me ni kus meg ren de -
zé sé nek je len tő sé ge te hát min de nek előtt ab ban
rej lik, hogy a részt ve vők kö zös hi tük alap ján ke -
re sik a meg ol dást ugyan csak kö zös hit be li és
tár sa dal mi kér dé sek kö ze pet te. Nem más sal
szem be sül tünk te hát Mün chen ben, mint az zal,
hogy ép pen ezért le het a Kirchen tag a ke resz -
tény hit min den na pi meg élé sé nek kö zös gya -
kor ló te re pe, egy új faj ta épít ke zés meg kez dé sé -
nek, foly ta tá sá nak a he lye és esz kö ze a tár sa -
da lom ban és a vi lág ban ál ta lá ban.

Az el ső ilyen öku me ni kus egy há zi na pok
2003-ban vol tak Ber lin ben. Mint az el ső al kal -
ma kon ál ta lá ban, itt is sok nyi tott kér dés sel kel -
lett szem be sül ni, ugyan ak kor ha tal mas ér dek -
lő dés övez te már az el ső pró bál ko zást is. Már ott
meg mu tat ko zott, hogy az em be rek – fe le ke ze ti
ha tá ro kon is át lép ve – alap ve tő en fon tos nak tart -
ják a kö zös bi zony ság té telt. Eb ből me rít ve ke -
rült sor az idén Mün chen ben a ren dez vény re,
s az em lí tett biz ta tó fo lya ma tok ra, kez de mé nye -
zé sek re utal va is han goz ha tott a ta lál ko zó mot -
tó ja: „Hogy re mény sé ge tek le gyen…” (1Pt 1,21)

Az Evan gé li kus Élet pünkösdi szá má ban
Fa bi ny Ta más utalt ar ra, hogy a Kirchen tag nem
csu pán az egész né met ke resz tény sé get érin tő
és láz ba ho zó ese mény volt, ame lyen a szer ve -
ző fe le ke ze tek – ter mé sze tes mó don – leg fel -
sőbb szin ten kép vi sel tet ték ma gu kat, ha nem a
leg fel sőbb szö vet sé gi ál la mi ve ze tők, a tisztéről
időközben váratlanul lemondott Horst Köh ler
köztársasági el nök és An ge la Mer kel kan cel lár
is lá to ga tást tet tek Mün chen ben, és kö szön tés -
sel, elő adás sal szol gál tak a ren dez vé nyen.

A né met egy há zak te hát az egy kö zös ke resz -
tény hit kép vi se lő i ként lép tek a nyil vá nos ság elé,
meg va ló sít va ez zel az öku me ni kus moz ga lom
egyik leg főbb tö rek vé sét, amely nek cél ja ép pen
a ke resz tény hit ere jé nek és az ab ból kö vet ke -
ző cse le ke de tek egész tár sa da lom ra néz ve
hasz nos vol tá nak ki nyil vá ní tá sa.

Mind ez ép pen ab ban a hely zet ben és idő ben
tör tént, ami kor az egy há zak mind egyi ke ki sebb-
na gyobb vál sá gok kal, bi zony ta lan sá gok kal, krí -
zi sek kel, tag- és bi za lom vesz tés sel küzd. A
Kirchen ta gon az a kö zös bi zony ság té tel szó lalt
meg, hogy a ke resz tény hit nek van nak olyan tar -
ta lé kai, ame lyek eb ben a hely zet ben is moz gó -
sít ha tó ak, s új ra irányt tud nak mu tat ni; ezért
bát ran fel vet he tők a leg ér zé ke nyebb, leg ége tőbb
kér dé sek is, ame lyek nem csak az egész ke resz -
tény sé get, ha nem min den fe le lő sen – az az

ön kri ti ku san és kri ti ku san – gon dol ko dó em -
bert érin te nek. A négy fő té ma ilyen te rü le te -
ket je lölt ki:
• Fe le lő sen cse le ked ni – ke resz tény nek len ni

az egy vi lág ban.
• Együtt él ni – ke resz tény nek len ni a nyi tott

tár sa da lom ban.
• Ke res ni és ta lál ni – ke resz tény nek len ni a

sok fé le né zet kö zött. 
• A hi tet meg él ni – ke resz tény nek len ni az

egy há zak sok fé le sé gé ben.
Nem csak a ta lál ko zó mot tó ja, ha nem ezek a té -
mák is ar ra buz dí tot tak min den részt ve vőt,
hogy eze ken a te rü le te ken mind annyi an a re -
mény ség rep re zen tán sai le gyünk, s ez ál tal mu -
tas sunk utat a jö vő be, tö re ked jünk az igaz sá gos -
ság ra, a bé ke meg őr zé sé re és meg te rem té sé re, va -
la mint a te rem tett vi lág meg óvására. E kö zös ki -
hí vá sok ra azon ban csak úgy ad ha tunk adek vát
vá laszt, ha az egy há zak szer ve zet ként és az em -
be rek azok tag ja i ként szem be néz nek múlt juk kal,
az az szám ba ve szik, hogy mely ese tek ben tér tek
el a fen ti el vek kö vet ke ze tes al kal ma zá sá tól. Jó volt
lát ni, hogy ép pen a kö zel múlt ban nagy vi hart ka -
vart gyer mek mo lesz tá lá si és -bán tal ma zá si ügyek
össze füg gé sé ben nem csak a té má val fog lal ko zó
új ság cik kek, ta nul má nyok és köny vek szü let tek,
ha nem öku me ni kus kész ség mu tat ko zott a
prob lé mák né ven ne ve zé sé re, a róluk va ló pár -
be széd re és a meg ol dá sok kö zös ke re sé sé re.

Nem hagy hat juk em lí tés nél kül azt sem, hogy
ép pen a ta lál ko zó öku me ni kus jel le ge tet te nyil -
ván va ló vá azo kat a ha tá ro kat, ame lyek a fe le -
ke ze tek kö zött még min dig fenn áll nak. S bár
ha tá ro zott el vá rá sok és igé nyek fo gal ma zód tak
meg a még meglévő prob lé mák meg ol dá sá ra,
ko moly elő re lé pés a leg ége tőbb te rü le te ken
nem tör tént. 

Új ra és új ra nyil ván va ló vá vált, hogy a né me -
tek egy re in kább ér tet len ség gel szem lé lik a ka -
to li kus egy ház gya kor la tát, amely to vább ra sem
te szi le he tő vé a há zas sá got és a csa lá di éle tet
a pa pok szá má ra. Több alá írás-gyűj té si ak ci ót
le he tett lát ni, ame lyek ke re té ben a cö li bá tus ha -
tá sa it köz vet le nül meg ta pasz ta ló nők és fér fi -
ak küz de nek egy újabb zsi nat össze hí vá sá ért és
a kér dés ren de zé sé ért. 

Ugyan csak a meg ol dan dó kér dé sek kö zött
sze re pelt – kü lö nö sen a ve gyes, az az a fe le ke -
ze te ket össze kö tő há zas sá gok pél dá ján – az úr -
va cso rai kö zös ség kér dé se. Hi szen ép pen itt a
leg nyil ván va lóbb, hogy nem tart ha tó ál la pot,
hogy azo kat, akik a legbensőségesebb em be ri
kö zös sé get élik meg nap mint nap, ép pen a ke -
resz tény hit gya kor lá sa so rán foszt ják meg a leg -
na gyobb erő for rás tól, a leg szo ro sabb kö zös -
ségben való rész vé tel  től.

To vább ra sem volt te hát le het sé ges az evan gé -
li ku sok és a ró mai ka to li ku sok kö zös úr va cso ra -
vé te le, így töb bek kö zött a zá ró is ten tisz te let is
anél kül zaj lott. Ugyan ak kor több fé le fó ru mon
meg szó lalt az a meg győ ző dés is, hogy a teo ló gi -
ai gon dol ko dás nak, az öku me ni kus pár be széd -
nek és meg ol dás ke re sés nek együtt kell ha lad nia
a gya kor la ti lé pé sek kel, kü lön ben a túl zott en thu -
zi az mus to váb bi sza ka dá sok hoz ve zet het.

A má so dik öku me ni kus egy há zi na pok meg -
erő sí tet ték és bi zo nyí tot ták azt a meg győ ző dést,
hogy va ló ban több do log kö ti össze a ke resz tény
fe le ke ze te ket, mint amennyi el vá laszt ja. Új ra
nyil ván va ló lett, hogy a kö zös ér ték rend alap -
ján a ke resz tény ség kö zös meg győ ző dés sel és út -
mu ta tás sal lép het a tár sa da lom elé, s mi vel min -
den ke resz tény em ber el ső sor ban ke resz tény, és
csak az után tár sa dal mi lény, en nek az út mu ta -
tás nak ko moly moz gó sí tó ere je le het az egész
tár sa da lom, sőt az egész vi lág szá má ra. Csak így
le het meg győ ző az egy há zak bi zony ság té te le. 

Az egy év ti ze den be lül im már má sod szor
meg ren de zett né met öku me ni kus ta lál ko zó –
ame lyen nem csak evan gé li ku sok és ró mai ka -
to li ku sok vet tek részt, ha nem szá mos más fe -
le ke zet kép vi se lői, tag jai is – nyil ván va ló vá tet -
te, hogy sem a je len ben, sem a jö vő ben nincs
és nem lesz al ter na tí vá ja a kö zös ke resz tény bi -
zony ság té tel nek és a kö zös kül ső és bel ső ki hí -
vá sok kal va ló együt tes szem be né zés nek.

A szerző – az ökumené témájából doktorált –
teológus, evangélikus lelkész

Má sod szor – az öku me ni kus Kir
g Dr. Wag ner Szi lárd
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Kri ti ku sai sze rint a né met egy -
há zi na pok (Kirchen tag) „el szi -
ge telt” je len ség, amely va ló já -
ban sem mi re nem jó, „csu -
pán” an nak az egy-két-há rom -
száz ezer em ber nek je lent né mi
színt az éle té ben, akik az adott
év ben részt vesz nek raj ta. Et -
től el te kint ve a hét köz na pok -
ba és a gya kor lat ba sem mi
nem megy át be lő le, bár -
mennyi re jók is az elő adók és
a pó di um be szél ge té sek részt -
ve vői, bár mennyi té vé csa tor na
ké szít is es tén ként róla na pi
össze fog la lót vagy köz ve tí tést. 

Anél kül, hogy vi tat koz nék a
kri ti ku sok vé le mé nyé vel, sze -
ret nék né hány él ményt és ta -
nul sá got meg osz ta ni ol va só -
ink kal az idei mün che ni na -
pok kal kap cso lat ban. Ha en -
nek ha tá sá ra né há nyan ked vet
kap nak ah hoz, hogy a jö vő évi
drez dai Kirchen ta gon vagy a
– né met min tá ra meg szer ve -
zett – ez évi ma gyar or szá gi
Szél ró zsa ta lál ko zón részt ve -
gye nek, ak kor ta lán ha tás sal
lesz nem csak a részt ve vők
hét köz nap ja i ra, ha nem a szé -
le sebb kö zös ség re is. 

Ma gyar or szág ról rend sze re -
sen so kan vesz nek részt a né -
met egy há zi na po kon, de ta lán
nem túl zás azt ál lí ta ni, hogy
még a ta pasz talt „kirchen ta go -
sok” is ne he zen tud nák meg -
fo gal maz ni, hogy mit je lent
szá muk ra a ren dez vény. A
Kirchen tag ugyan is nem pusz -
tán elő adá sok, pó di um be szél -
ge té sek, ak tu á lis és ége tő kér -
dé sek (idén pél dá ul a klí ma vál -
to zás, az észak–dél konflik tus,
Af ga nisz tán, egy há zi sze mé -
lyek sze xu á lis vissza élé sei stb.),
mély teo ló gi ai és fi lo zó fi ai té -
mák, ko moly- és könnyű ze nei
kon cer tek, gyer mek- és és if jú -
sá gi prog ra mok, lel ki és spi ri -
tu á lis mű he lyek, ha gyo má -
nyos és mo dern li tur gi á val fel -
épí tett is ten tisz te le tek, to váb -
bá öt le tes kö zös sé gi meg moz -
du lá sok ke ret be fog la lá sa.
Mind ez igaz rá, de en nél sok -
kal több ről van szó. 

A Kirchen tag öt nap ja egy
„egy sé ges egész”, egy faj ta
„áram lás”, amely hez a hi va ta los
prog ra mo kon túl szo ro san
hoz zá tar toz nak az is me rő sök -
kel és is me ret le nek kel va ló ta -
lál ko zá sok, a cser ké szek se gí -
tő je len lé te a vá ros min den
pont ján, a csa lá di be szél ge té -
sek, a meg le pe té sek vagy a
meg osz tás meg ta pasz ta lá sa (él -
mé nyek nek, prog ra mok nak,
né ha egy-egy szend vics nek a
meg osz tá sa). Ta lán ez a tit ka
an nak, hogy tö meg ren dez vény
mi vol ta el le né re a Kirchen tag
még is sze mé lyes tud ma rad ni. 

A meg le pe té sek egész kü lön -
le ge sek le het nek. Szá mom ra
az egyik kö zü lük az volt, ami -
kor egy is mert ze nész-éne kes,
Edzard Hü ne ke, a Wi se Guys
együt tes egyik tag ja bib lia ta nul -
mányt tar tott in ter ak tív mó don,
a több ezer fős hall ga tó sá got
kö zös ség gé ko vá csol va. 

Egy má sik meg le pe tést a ti -
zen két éves Fe lix Fink bei ner
oko zott. Fe lix so kak sze rint
cso da gye rek. Gya kor lott elő -

adó kat fe lül mú ló ma ga biz tos -
ság gal állt ki az ugyan csak több
ezer fős hall ga tó ság elé, és cso -
dá la tos in tel li gen ci á val, bá tor -
ság gal és el szánt ság gal me sél -
te el, hogy mi ként ju tott el is -
ko lai há zi fel ada tá nak tel je sí té -
sé től odá ig, hogy lét re hoz ta a
Plant for the Pla net (Ül tess fát
a boly gó ért!) moz gal mat.

A moz ga lom je len leg öt -
ven hat or szág ban ak tív, és sok
ti zen éves gye rek fo gott össze,
hogy te gye nek va la mit a klí ma -
vál to zás kér dé sé ben. Vé le mé -
nyük sze rint a po li ti ku sok min -
dig csak cé lo kat tűz nek ki, de
nem va ló sít ják meg őket. Ezért
már nem hisz nek ne kik, ha -
nem be fog ják a szá ju kat, az zal
a mot tó val, hogy „stop tal -
king, start plant ing” (Ne be -
szélj, ha nem ül tess fát!; hon lap -
juk: www.plant-for-the-pla -
net.org).

Fe lix és ba rá tai azon kí vül,
hogy köny vet ír tak, ak tí van
szer ve zik a klí ma igaz sá gos -
sá gért küz dő moz gal mu kat.
Tá mo ga tó ik kö zött sze re pel
Hans Küng teo ló gus és sok ne -
ves po li ti kus is. Fe lix nem csak
Né met or szág ban tart elő adá -
so kat, ha nem – most már –
vi lág szer te. Töb bek kö zött Kí -
ná ban és New York ban is részt
vett már saj tó tá jé koz ta tón,
sőt Ba rack Oba má nak is tar -
tott elő adást. 

A meg le pe tés  egy har ma dik
faj tá ja volt, ami kor Nancy Car -
do so bra zil lel kész nő az Ama -
zo nas te rü le tén élők küz del mé -
ről be szélt teo ló gi ai meg ala po -
zás sal, és elő adá sa vé gén, a re -
mény te len hely zet be mu ta tá sa
után egy dalt éne kelt el gyö nyö -
rű han gon por tu gá lul a re -
mény ről és a sze re tet ről. Ta lán
va la mi ha son ló ra gon dol ha -
tott a Wi se Guys is az idei
Kirchen tag ra írt dal ban, ami kor
meg fo gal maz ták: „A re mény
hal meg utol já ra; és a hit né hány
he gyet már meg moz ga tott.” 

Nem csak a Kirchen tag-dal
kri ti zál ta az eről te tett gaz da sá -
gi nö ve ke dést és – mi vel a nö -
ve ke dés hez jó val több erő for -
rás ra van szük ség – a kör nye -
zet le rom bo lá sát. Sok meg hí -
vott – teo ló gu sok, po li ti ku sok,
szo cio ló gu sok, öko ló gu sok –
erő tel jes sza vak kal fo gal maz tak.

Ul rich Duc h row sze rint a fő
prob lé ma az, hogy a kö zép osz -
tály ir re á lis tu dat ban él, ezért
nem szo li dá ri san vi sel ked ik,
ha nem a sa ját gaz dag sá gát
akar ja be biz to sí ta ni. Ezen kell
te hát vál toz tat ni és őket a va -
ló ság gal konf ron tál ni. Eck hard
Na gel, a Kirchen tag evan gé li -
kus el nö ke a zá ró is ten tisz te le -
ten úgy fo gal ma zott, hogy az
em ber ség ben és az egy más ra
fi gye lés ben kell nö ve ked nünk
a po li ti kai és gaz da sá gi élet ál -
tal eről te tett „nö ve ke dés” he -
lyett. A sze mé lyes érin tett sé gen
ke resz tül az em be rek ké szek
vál toz tat ni gon dol ko dá su kon.
Ez egy részt re mény re ad okot,
aho gyan a Kirchen tag mot tó -
ja is hir det te. Más részt pe dig
fel ada tot je lent – ne künk mind -
annyi unk nak.

A szerző teológus és köz gaz -
dász, az EHE tanársegédje

Meg le pe té sek
és ta nul sá gokrchen tag ta nul sá gai

Az öku me ni kus Kirchen tag ról
ha za fe lé jö vet csak nem min -
den egész és fél óra kor va la -
me lyik ba jor rá dió adást pró -
bál tuk be fog ni. A ha zánk fe lé
leg rö vi debb utat je len tő A8-as
au tó pá lyá ról ugyan is el te rel ték
a for gal mat, és a Mün chen től
nem messze lé vő fal va kon ke -
resz tül ha lad va pró bál tuk ki de -
rí te ni, hogy a tíz-húsz ki lo mé -
te res se bes ség gel vé gig ván -
szor gott órák után mi kor ló -
dul ha tunk meg új ra.

A hí rek rend re az zal kez -

dőd tek, hogy vé get ért a vá ros -
ban az egy há zi na pok ren -
dez vé nysorozata, és hogy a
zá ró is ten tisz te le ten a met sző
szél és a hi deg eső el le né re is
mintegy nyolc van ez ren vet tek
részt. Majd aho gyan azt egy jól
szer kesz tett rá dió mű sor tól el -
vár hat juk, a szer ve zők és a
ne ve sebb részt ve vők leg iz gal -
ma sabb, ko ráb ban rög zí tett
gon do la ta it vág ták be.

Ül tem a ko csiban, és mind -
össze nyolc órá nyi au tó út ra az
ott hont je len tő Bu da pest től

az ju tott eszem be, hogy itt
mennyi re ter mé sze tes és ma -
gá tól ér te tő dő, hogy ez az ese -
mény sze re pel el ső he lyen a
rá di ós hír adá sok ban. Nem
mint ha a ko ráb bi na pok ta -

pasz ta la tai nem ezt mu tat ták
vol na, ugyan is szer da és va sár -
nap kö zött Mün chen vá ro sa a
Kirchen tag ról szólt.

És ez nem csak azért tűn he -
tett úgy, mert a bel vá ros sé tá -

ló ut cá i ban fel ál lí tott több
szín pad kö zött egész nap bi -
li árd go lyó ként verődhetett
ide-oda, aki ke resz tény ze nei
él mé nyek re vá gyott – és nem
az Olym pia park ba vagy a vá -
sár te rü le tén lé vő köz pon ti
csar no kok ba ment –, ha nem
azért is, mert pél dá ul ez utób -
bi hely szí ne ket a ren dez vény
ide je alatt köz vet len met ró já -
rat kö töt te össze, hogy a lá to -
ga tók moz gá sát mi nél job -
ban meg könnyít sék.

Mond hat juk per sze, hogy
mind ez pénz kér dé se, hi szen
a Bu da pest mé re tű vá ros alatt
hat met ró vo nal kap cso ló dik
össze, még is in kább azt gon -
do lom, hogy ez a je len ség a fi -
gye lem ről üzen. És an nak az
el fo ga dá sá ról és fel vál la lá sá ról,

hogy akik a két hely szín kö zött
utaz nak, nem ke resz tény lá to -
ga tók, ha nem mi va gyunk.
Mi ma gunk. Már pe dig ma -
gunk nak meg ad juk azt a ké -
nyel met, hogy ne kell jen át -
száll nunk, ha ez kis szer ve zés -
sel meg old ha tó.

Amennyi re ter mé sze tes,
hogy Né met or szág ban az egy -
há zak a min den na pi élet ré -
szei, ugyan annyi ra ér zem azt,
hogy ná lunk nin csen meg ez
az egy ség. Mint ha csak az el -
múlt rend szer negy ven éve

vagy a hát ra ha gyott nyolc év
bur kolt is ten te len sé ge lö vész -
árok ba te rel te vol na az em be -
re ket.

Le het, hogy a két or szág
nép szám lá lá si ada ta it egy más
mel lé té ve nem is ta lál nánk
nagy kü lönb sé get a ma gu kat
ke resz tény nek val lók ará nya
kö zött. Azt azon ban nem mu -
tat ja ki egy sta tisz ti ka sem,
hogy mek ko ra kárt szen ved tek
lé lek ben azok, akik nek hi tük
gya kor lá sa fel ért egy há bo rús
hely zet be csöp pe nés sel. Csak -
nem fél év szá zad fá sult sá ga
pe dig nyo masz tó te her egy
nem ze ten.

Mün chen bel vá ro sá nak ut -
cá in a Kirchen tag lá to ga tói
éne kel tek és tán col tak, bent a
Hofbräu ha us sö rö ző jé ben pe -
dig a törzs ven dé gek be szél get -
tek. Még se hin ném, hogy azt
mond ták vol na egy más ra,
hogy ők. Ott és ak kor csak mi
ma gunk volt. Vagy is tő lünk
néz ve csak ők. De ez már csak
ócs ka já ték a sze mé lyes név -
má sok kal. Ak kor és ott a vá ros
és la kói együtt lük tet tek a
Kirchent ag gal, és hi á ba is pró -
bál tam el kép zel ni, hogy Ma -
gyar or szá gon mi ként is fes te -
ne egy ilyen ren dez vény, nem
tud tam ki ta lál ni. Csu pán az a
szó ug rott be foly ton: se hogy.

g Nagy Ben ce

Az egy há zi na pok re a li tá sa
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Az öku me né tör té né sze, Ken neth
Scott La to u ret te sze rint „Edin burgh
volt a mo dern öku me ni kus moz ga -
lom szü le té si he lye”. Így kap cso ló dott
össze az öku me né és a misszió ügye,
„öku me né a misszi ó ban – misszió az
öku me né ben”. 

A ta nács ko zás elő ké szí té se
és le fo lyá sa 
Hadd je gyez zem meg elöl já ró ban,
hogy kül ső for má já ban nem te kint -
he tünk a mai kor mér té ké vel az
1910-ben meg ren de zett kon fe ren ci -
á ra, hi szen a je len leg meg szo kott
tech ni kai esz kö zök, ame lyek le he tő -
vé te szik egy na gyobb kon fe ren cia
elő ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát, ak kor
mind hi á nyoz tak. A do ku men tu -
mok le írá sa, sok szo ro sí tá sa, az elő -
adá sok han go sí tá sa, az eset le ges tol -
má cso lás ne he zebb fel ada tot je len -
tett, mint ma. Így ért he tő, hogy a
részt ve vők szin te mind an gol anya -
nyel vű ek vol tak, öt szá zan Bri tan ni -
á ból és öt szá zan Ame ri ká ból. A kon -
ti nen tá lis Eu ró pa száz het ven kül -
döt te mel lett csak né há nyan vol tak
je len In dia, Kí na és Ja pán „fi a tal
egy há za i nak” kép vi se le té ben. Egyet -
len af ri kai részt ve vő sem akadt, de hi -
á nyoz tak La tin-Ame ri ka, a ró mai
ka to li kus és az or to dox egy há zak
kép vi se lői is. A több ség fér fi volt, bár
a misszió mun ká já ban je len tős szám -
ban te vé keny ked tek nők is. 

Edin burgh 1910 si ke re az ame ri kai
John R. Mott (1865–1955) mun ká já -
ra ve zet he tő vissza, aki az egy ház tör -
té net ki emel ke dő „in ter kon fesszi o ná -
lis” sze mé lyi sé ge volt. Fi a tal ko rá ban
C. T. Studd an gol evan gé li zá tor nak,
a hí res „Camb ridge Se ven” tag já nak
ige hir de té se nyo mán él te át sze mé -
lyes meg té ré sét. A YM CA (Ke resz -
tyén If jú sá gi Egye sü let) uta zó tit ká -
ra, majd a WSCF (Ke resz tyén Di á kok
Vi lág szö vet sé ge) fő tit ká ra és el nö ke
har minc há rom éven át. Ko ra leg töb -
bet uta zó em be re volt, aki terv sze rű
elő ké szí tő mun ká val szer vez te a
misszi ói vi lág kon fe ren ci át.

A kon fe ren cia után, 1910-től mű -
kö dött a mun kát foly ta tó IMC, az In -
ter na ti o nal Mis si on ary Coun cil, és
Mott éle te vé gé ig részt vál lalt a ke -
resz tyén misszió szol gá la tá ban. El le -
nez te a ke resz tyén szer ve ze tek épí -
té sé ben az „in ter de no mi na ti o nal”
és „de no mi na ti o nal” (fe le ke zet kö zi és
fe le ke ze ti) meg kü lön böz te tést. Részt
vállalt a Life and Work (Élet és Mun -
ka) és a Fa ith and Or der (Hit és Egy -
ház szer ve zet) 1925-ben Stock holm -
ban és 1927-ben Lau sanne-ban ren -
de zett nagy gyű lé sében. 1946-ban
No bel-bé ke díj jal tün tet ték ki. 1948-
ban az Egy há zak Vi lág ta ná csa Amsz -
ter dam ban tar tott el ső vi lág gyű lé sén
nyolc vanhárom éve sen ő tar tot ta a
meg nyi tó is ten tisz te le tet. A ma gyar
egy há zak kal is jó kap cso la to kat ápolt.

A má sik ki emel ke dő sze mély a

kon fe ren cia tit ká ra, a skót Joe H. Old -
ham (1874–1969) volt. 1911-ben a
foly ta tó la gos bi zott ság tit ká ra, majd
az In ter na ti o nal Mis si on ary Coun cil
fő tit ká ra. Eb ből a hi va ta lá ból in dí tot -
ta el 1912-ben az In ter na ti o nal Re view
of Mis sions cí mű fo lyó ira tot, és lett
a szer kesz tő je. Az el ső vi lág há bo rú
ki tö ré se után az an gol gyar ma to -
kon in ter nált né met misszi o ná ri u sok
se gít sé gé re si e tett, és az an gol kül ügyi
és gyar mat ügyi hi va ta lok nál nagy
te kin télyt har colt ki ma gá nak a
misszió ügye i ben.

Af ri ka-szak ér tő ként tar tot ták szá -
mon; a kon ti nens nagy prob lé má ját,
a fa ji meg kü lön böz te tést már 1924-
ben meg je lent köny vé ben (Ch ris ti -
a nity and the Race Prob lem, Lon don
SCM) el ítél te. Kez de mé nye zé sé re
ala kult meg az af ri kai kul tú ra vé del -
mé re és ta nul má nyo zá sá ra szol gá ló
in té zet (Ins ti tu te of Afri can Lan gu -
a ges and Cul tu res), és ő töl töt te be
en nek ad mi niszt ra tív igaz ga tói tisz -
tét. Az 1930-as évek től kezd te ta nul -
má nyoz ni a mo dern ál la mok struk -
tu rá lis és kor mány zá si
prob lé má it (to tá lis ál la -
mok Ke le ten és Nyu ga -
ton). Ezek ről a té mák ról
szá mos ta nul má nya és
köny ve je lent meg, kap -
cso lód va az öku me ni kus
moz ga lom kon fe ren ci á i -
hoz. Je len tős mun kát vég -
zett Edin burgh 1910 és
Amsz ter dam 1948 teo ló -
gi ai-ta nul má nyi elő ké szí -
té sé ben.

J. R. Mott és J. H. Old -
ham kö zös jel lem ző je
volt, hogy a vi lág evan gé -
li zá ci ó ja, a misszió glo bá -
lis szol gá la ta ügyé ben te -
vé keny ked tek, át lép ték a
kon fesszi o ná lis ha tá ro -
kat, és épí tet ték az öku -
me ni kus kap cso la to kat. 

Ha son ló nagy ha tá sú
öku me ni kus ve ze tő, aki
át vet te tő lük a „sta fé ta bo -
tot” az Egy há zak Vi lág ta -
ná csá nak ké sőb bi fő tit ká ra, a hol land
Wil lem A. Vis ser’t Ho oft (1900–
1985) volt, ő szin tén a WSCF (Ke -
resz tyén Di á kok Vi lág szö vet sé ge)
moz gal má ból in dult.

A kon fe ren cia elő ké szí té sét se gí -
tet te, hogy meg je lent a ke resz tyén
misszi ók vi lág at la sza (Sta tis ti cal At -
las of Ch ris ti an Mis si on). Két éves elő -
ze tes ta nul má nyi fel ké szü lés után
ke rül tek a ki fe je zet ten mun ka kon fe -
ren ci á nak, hely zet elem zés nek és
terv ké szí tés nek jel lem zett Edin burgh
1910 elé a nyolc pon tos bi zott sá gi
na pi rend té mái: 

(1) Az evan gé li um el jut ta tá sa az
egész nem ke resz tyén vi lág hoz.

(2) Az egy ház a misszió te rü le tén.
(3) Ne ve lés a nem ze ti lét krisz ti a -

ni zá lá sa vi szony la tá ban.

(4) A misszi ós üze net a nem ke -
resz tyén val lá sok vi szony la tá ban.

(5) A misszi o ná ri u sok fel ké szí té se.
(6) A misszió ott ho ni tá masz -

pont ja.
(7) Misszi ók és kor má nyok.
(8) Együtt mű kö dés és az egy ség

elő se gí té se. 
A kon fe ren cia té mái és dön té sei

kö zül csak a mai öku me ni kus misszi -
ói hely zet szá má ra leg lé nye ge seb be -
ket kí vá nom ki emel ni. Nagy hang -
súlyt he lyez tek a misszió evan gé li zá -
ci ós foly ta tá sá ra, gon dol va a misszi -
o ná ri u sok fel ké szí té sé re és ki vá lo ga -
tá sá ra. Pró bál ták fel dol goz ni a gyar -
ma to sí tás és a misszió fe szült sé gét.
A ta nács ko zást fi gye lem mel kí sér te
a brit köz vé le mény – be le ért ve V.
György ki rályt –, va la mint Né met or -
szág gyar ma ti köz igaz ga tá sa és The -
o dore Roo se velt, az Egye sült Ál la mok
ko ráb bi el nö ke is. 

Fon tos üze net ként hang zott el az
egy há zak szá má ra a ko ráb ban sok -
szor csak mel lé kes fel adat ként gya -
ko rolt misszi ó ról ép pen Ran dall
Da wid son nak, Can ter bury ang li kán
ér se ké nek ál lás fog la lá sá ban, hogy a
misszi ó nak az egy ház éle té nek kö -
zép pont já ban van a he lye. Az ér sek
je len lé te és vé le mé nye nem csak a
részt ve vők re tett nagy ha tást, ha nem
a részt ve vő egy há zak teo ló gi ai és ad -
mi niszt ra tív ve ze tő it kö zös misszi ói
spi ri tu a li tás sal kap csol ta össze. 

Az úgy ne ve zett „fi a tal egy há zak”
kö zöt ti együtt mű kö dés ki hí vást je len -
tett az ott ho ni „öreg egy há zak” kö zöt -
ti egy ség tö rek vé sek irá nyá ban. A
skót Da vid Li vings tone misszi o ná ri -
us örök sé ge mel lett a kon fe ren cia
hely szí ne em lé kez te tett ar ra, hogy
Ale xan der Duff sze mé lyé ben a misszi -

ós tu do má nyok el ső teo ló gi ai pro -
fesszo ra és a kon fe ren cia tit ká ra, J. H.
Old ham is skót volt. Sze mé lyük a
„hát or szá gok” je len tő sé gét húz ta alá. 

Ta nul sá gok 
Vizs gál nunk kell azt a kér dést,
mennyi ben be fo lyá sol ta a ké sőb bi
öku me ni kus fej lő dést a kon fe ren cia.

Mind az, amit az ak ko ri geo po li ti -
kai hely zet ről, a kü lön bö ző gyar -
ma ti vagy fél gyar ma ti sor ban élő
or szá gok tár sa dal mi-szo ci á lis fej lő -
dé sé ről meg ál la pí tot tak, az el ső és kü -
lö nö sen a má so dik vi lág há bo rú után
alap ve tő en meg vál to zott. 

Be szél tek a fi a tal egy há zak ról, a
misszi ós te rü le tek ered mé nye i ről,
de 1910-ben ezen egy há zak kép vi se -
lői in kább a nyu ga ti misszi ós ered mé -

nyek bi zo nyí té kai vol tak, és nem
iga zi part ne rek. Kü lönb sé get tet tek
„fully mis si o ni sed lands” (tel je sen
misszi o nált or szá gok) és „not yet
fully mis si o ni sed lands” (nem tel je -
sen misszi o nált or szá gok) kö zött,
és a misszió sok szor „erő tel jes ex pan -
zi ót” je len tett. 

A kör nye ző vi lág és az em be ri ség
olyan „kör nye zet ként” je lent meg,
amely nek evan gé li zá ci ó ra és ka ri ta tív
se gít ség re van szük sé ge. Az egy há zak
és a misszi ós szer ve ze tek oly kor Is ten
vi lá gos sá gá nak és ha tal mi köz pont já -
nak le té te mé nye se ként lép tek fel,
ahon nan a kör nye ző „vi lág” meg vi lá -
gí tan dó, fel sza ba dí tan dó és „kom -
man dí ro zan dó” vol na. Erős „ak ti vis -
ta men ta li tás” és mi li ta ris ta ki fe je zé -
sek jel le mez ték ezt a hoz zá ál lást. 

Ken neth R. Ro se vissza em lé ke zé -
se (Edin burgh 1910 – Its Place in His -
to ry) idé zi Da vid Bosch össze fog la -
lá sát a „prag ma ti kus, meg fon tolt,
ak ti vis ta, tü rel met len, ma ga biz tos,
cél ra tö rő, di a dal mas” pro tes táns
misszi ós hoz zá ál lás ról, ahol gyak ran
ta lál koz ha tunk az ag resszió, a tá ma -
dás, a hó dí tás és a ke resz tes há bo rú
fo gal má val. Ez a 18–19. szá zad ban
elő for du ló misszi ós gon dol ko dás
ala po san meg vál to zott, hi szen ma
már Af ri ka, Ázsia és La tin-Ame ri ka
egy há zai ad ják a ke resz tyén ség több -
sé gét. 

A kon fe ren ci án a Dél-In di át kép -
vi se lő V. S. Azariah meg rá zó sza vak -
kal mél tat ta és kö szön te a misszi o ná -
ri u sok ál do za tát. A misszió hely ze -
tét je len tő sen be fo lyá sol ták a gyar ma -
ti fel sza ba dí tá si fo lya ma tok, az egyes
or szá gok füg get len sé gi tö rek vé sei.
Egyes or szá gok ban – mint pél dá ul
In di á ban – az új kor má nyok szem be -

ke rül tek a misszió és a lét re ho zott fi -
a tal egy há zak kép vi se lő i vel, míg a leg -
ké sőbb, csak 1980-ban füg get len né
vá ló Zim bab we er re az el len ke ző
pél da.

Je len tős ha tá sa volt an nak a tény -
nek, hogy Edin burgh ban szin te min -
den na gyobb misszi ós tár sa ság,
misszi ót és evan gé li zá ci ót foly ta tó
egy ház és szer ve zet kép vi se lői ta lál -
koz tak. Az ön ál ló sá guk ra, sa já tos
mód sze re ik re és kü lön szer ve ze te ik -
re annyi ra so kat adó misszi ós kép vi -
se lők a vi lág hely ze té nek és ben ne a
ke resz tyén ség nek az elem zé se, a be -
szá mo lók ha tá sá ra fel is mer ték, hogy
a misszió és evan gé li zá ció mun ká ja
a jö vő ben csak öku me ni kus együtt -
mű kö dés sel tör tén het. Si ke rült a
kon fe ren ci á nak kap cso la tot ki épí -

te nie a ko ráb ban az együtt mű kö dés -
től el zár kó zó ang lo-ka to li kus ang li -
kán misszi ós cso por tok kal is. Az
or to dox egy há zak kal és a ró mai ka -
to li kus egy ház zal va ló kap cso lat fel -
vé tel a misszi ó ban csak Edin burgh
után, né hány év ti zed del ké sőbb je -
lent ke zett. 

A „misszi ós fi a tal egy há zak” 1910
kö rü li hely ze tét és az „anya egy há zak -
kal” tör té nő össze ha son lí tá sát jól
jel lem zi az a tör té net, ami kor meg -
kér dez ték a Srí Lan kán (ko ráb ban
Cey lon) ala kult ang li kán egy ház ról
an nak püs pö két. Ő azt vá la szol ta,
hogy a Srí Lan kán élő ang li kán egy -
ház kül ső meg je le né sé ben tel je sen
olyan, mint az ang li ai, „csak nyá ri öl -
tö zet ben”. Te hát a gyü le ke ze tek meg -
szer ve zé se, a temp lo mok épí té si stí -
lu sa, a li tur gia mind-mind olyan,
mint az anya egy ház ban.

A misszi ó ban meg je lent kez de ti
„Eu ró pa-cent riz mus” gon do lat vi lá gát
a hu sza dik szá zad ban hát tér be szo -
rí tot ták a misszió mun ká ja nyo mán
lét re jött fi a tal egy há zak. Hadd te -
gyem itt most fel azt a messzi re ve -
ze tő kér dést: mit vá la szol ha tunk ma
az öku me né össze füg gé sé ben azok -
ra a „fi a tal egy há zi” fel ve té sek re,
hogy va jon nem le het ne-e ne kik
„meg spó rol ni” a ko ráb bi év szá za -
dok eu ró pai tör té ne ti-kon fesszi o -
ná lis teo ló gi ai vi tá it? Hi szen szá -
muk ra ide gen vi lág a kö zép ko ri pá -
pa ság, a val lás há bo rúk vagy a fel vi -
lá go so dás! 

Edin burgh 1910 se gí tett le zár ni a
misszió ko ráb bi me rev „kon fesszió -
cent ri kus” és „Eu ró pa-cent ri kus”
kon cep ci ó ját. A misszió ko ráb bi szá -
za da i ból is akad jó pél da, mint az
1659-ben meg je lent pá pai inst ruk ció

a Kí ná ban té rí tő szer ze te -
sek szá má ra ar ról, hogy
nem Eu ró pa egy há zi „út -
ja it”, kül ső sé ge it, ha nem
a hi tün ket kell to vább ad -
ni. Az együt tes öku me ni -
kus mun ká ra hang súlyt
te vő In ter na ti o nal Mis si -
on ary Coun cil az Egy há -
zak Vi lág ta ná csá nak 1961-
ben In di á ban, Új del hi ben
ren de zett nagy gyű lé sén
csat la ko zá sá val tet te tel jes -
sé öku me ni kus el kö te le -
zett sé gét. 

A misszi ós szer ve ze tek
nem lép tek be elő ké szí tés
nél kül szer ve ze ti leg is az
öku me né be: öt nagy kon -
fe ren ci án tár gyal ták meg a
rész le te ket (Je ru zsá lem,
1928; Tam ba ram, 1938;
Whitby, 1947; Wil lin gen,
1952 és Acc ra, 1958). Az
öku me ni kus moz ga lom
nagy ese mé nye volt, hogy

1961-ben az or to dox egy há zak is
csat la koz tak az Egy há zak Vi lág ta ná -
csá hoz.

Öku me né a misszi ó ban –
misszió az öku me né ben 
Nagy vo ná sok ban em lé kez tünk most
ar ra, ho gyan kap cso ló dott össze a Jé -
zus Krisz tus pa ran csa nyo mán vég -
zett misszió a ke resz tyén egy ség ke -
re sés, az öku me né moz gal má val. 

Edin burgh 1910 je len tő sé ge a pro -
tes táns egy há zak, sőt az egész ke resz -
tyén ség szá má ra csak a ró mai ka to -
li kus egy ház II. va ti ká ni zsi na tá nak
(1962–65) je len tő sé gé vel ve tek szik.
Lát tuk, hogy J. R. Mott és J. H. Old -
ham kon fe ren ci á val kap cso la tos
imád sá ga it ké ré se i ken fe lül meg -
hall gat ta az Úr.

EDIN BURG H 1910 

Öku me né a misszi ó ban – misszió az öku me né ben
D. dr. Har ma ti Bé la elő adá sa az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let köz gyű lé sén – Bu da pest, 2010. feb ru ár 27.

b A ke resz tyén ség leg újabb ko ri tör té ne tét leg in kább be fo lyá so ló egy -
há zi ese mé nyek kö zött az el ső he lyen em lít het jük a skó ci ai Edin burgh -
ban 1910. jú ni us 14–23. kö zött tar tott misszi ói vi lág kon fe ren ci át. Nem
ez az al ka lom volt az el ső nem zet kö zi ta nács ko zás a ke resz tyén misszió
ügyé ről. Wil li am Ca rey In di á ban mű kö dő bap tis ta misszi o ná ri us 1810-
ben Fok vá ros ba hív ta össze a misszió mun ka tár sa it. A kö vet ke ző év -
ti ze dek ben több ilyen misszi ós ta nács ko zás volt New York ban, Lon -
don ban és Li ver pool ban. Az 1910. évi edin burghi kon fe ren cia volt azon -
ban az, ahol gon dos elő ké szü let tel pró bál ták meg ter vez ni a részt ve -
vők a misszi ói mun ká ban az öku me ni kus együtt mű kö dést. John R.
Mottnak, a kon fe ren cia el nö kének megfo gal ma zá sa sze rint „még eb -
ben az év szá zad ban el kell jut nia az evan gé li um nak min den nép hez”,
eh hez pe dig öku me ni kus össze fo gás ra van szük ség a kü lön bö ző
misszi ós tár sa sá gok, kü lön bö ző egy há zak kö zött. 
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Krisz tus mond ja: „Aki ti te ket hall gat,
en gem hall gat, és aki ti te ket el uta sít,
en gem uta sít el.” (Lk 10,16) 

Szent há rom ság ün ne pe utá ni el ső hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i ben – mi ként az egy há zi esz ten dő
most kez dő dő má so dik fe lé ben is min den kor – Is ten hív min ket. Hit tel fi -
gyel jünk a hí vó szó ra; s mert Jé zus egy lé nye gű az Atyá val, aki őt el uta sít ja,
„azt uta sít ja el, aki el kül dött en gem” (Lk 10,16b). „Ál dott az Is ten, a mi Urunk
Jé zus Krisz tus Aty ja, aki meg ál dott min ket min den lel ki ál dás sal a Krisz tus -
ban.” (Ef 1,3; LK) „Min den hű ke resz tyén csak Krisz tus ban bíz zék, mert tud -
ja, hogy Krisz tus né ki örök ol tal ma.” (GyLK 700) Az üd vös ség nem pénz, de
hit kér dé se, s jobb ke nye ret kol dul ni e föl dön, mint vi zet kol dul ni a po kol -
ban. Így fi gyel mez tet Urunk a név te len gaz dag és az Is ten és Áb ra hám előtt
jól is mert Lá zár tör té ne té vel. A hí vők aty ja üze ni né pé nek: „Ha Mó zes re és
a pró fé ták ra nem hall gat nak, az sem győ zi meg őket, ha va la ki fel tá mad a
ha lot tak kö zül.” (Lk 16,31) Jé zus fel tá masz tot ta a má sik Lá zárt, ezért a nagy -
ta nács el ha tá roz ta meg ölé sét, pe dig nem csak Már tá nak mond ta: „Én va gyok
a fel tá ma dás és az élet, aki hisz én ben nem, ha meg hal is, él; és aki él, és hisz
én ben nem, az nem hal meg so ha.” (Jn 11,25–26) Já nos így ta nít: „Is ten sze re -
tet, és aki a sze re tet ben ma rad, az Is ten ben ma rad, és Is ten is őben ne”; ezért
„aki sze re ti Is tent, sze res se a test vé rét is” (1Jn 4,16b.21). Mind eze ket dr. Lu -
ther így összeg zi: „Hit nem le het sze re tet nél kül; mert ha hi tem mel meg is -
me rem, hogy mennyi re sze ret en gem az Is ten, a szív a fe le ba rá ti sze re tet -
hez lát hoz zá.” Jé zus ki küld te het ven két (!) ta nít vá nyát, így: „Gyó gyít sá tok az
ott lé vő be te ge ket, és mond já tok ne kik: El kö ze lí tett az Is ten or szá ga.” (Lk 10,9)
Egy „ó” pél da Is ten igé jé nek el uta sí tá sá ra: Je re mi ás le írat ja jö ven dö lé se it Bárúk -
kal, de Jó ják im ki rály el ége ti a te ker cset. A pró fé ta új ból le dik tál ja be szé de -
it, s eb ben ez az Úr Is ten dön té se: „El ho zom rá juk mind azt a ve sze del met,
amit meg mond tam ne kik, de nem hall gat tak meg.” (Jer 36,31) Pál Krisz tus apos -
to la ként nyíl tan hir det te Is ten evan gé li u mát, „és kér ve kér tünk ti te ket: él je -
tek az Is ten hez mél tó mó don, aki az ő or szá gá ba és di cső sé gé be hív ti te ket”
(1Thessz 2,12). Pé ter meg bí za tá sa Jé zus nyá já nak le gel te té sé re és őr zé sé re szólt,
en nek elő fel té te le az Úr hí vá sá nak va ló en ge del mes ke dés: „Kö vess en gem!”
(Jn 21,19) Az Úr Jé zus mind egyi künk ről jól tud ja, ho gyan, mi lyen (fi lia vagy
aga pé) sze re tet tel sze ret jük őt vi szont. Ő előbb sze re tett min ket, s ön ma gát
ad ta ér tünk, így szol gált ne künk. En nek fé nyé ben mi lyen mél tat lan min den
ver sen gés az ő min den ko ri kö ve tői kö zött! Ezért „aki a leg na gyobb kö zöt te -
tek, olyan le gyen, mint a leg ki sebb, és aki ve zet, olyan le gyen, mint aki szol -
gál” (Lk 22,26). Pál fog sá ga is az evan gé li um el ter je dé sét szol gál ta. „Mert mi -
ről is van szó? Egye dül ar ról, hogy Krisz tust hir de tik, és én en nek örü lök.” (Fil
1,18) „Jé zus hív: »Jer tek én utá nam! / Hű sé ge sen kö ves se tek!« (…) / Kö ves -
sük őt, a drá ga Mes tert!” (EÉ 438,1.5) Jö vök! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Van egy macs kám. Gyö nyö rű, okos,
ko rom fe ke te ci ca. Sok örö möt sze rez,
de időn ként elő for dul, hogy „össze -
akaszt juk a ba juszt”. Újab ban azért,
mert rend re hord ja ne kem az ege re ket. 

Az zal nincs ba jom, hogy jár ja a ha -
tárt, és el csí pi a kis rág csá ló kat, hi -
szen ez a dol ga, ezt kó dol ta be lé a Te -
rem tő. De az már ször nyen ki bo rít,
ha el hoz za ne kem a szer ze mé nye it.
Lel ke sen be sza lad az elő tér be, szá já -
ból ki lóg az élő egér, és így cé loz za be
a la kás aj tó mat. Sze ren csé re ed dig
min dig si ke rült út ját áll ni, a lép cső -
ig se ju tott el. Söp rű vel és he ves
szív do bo gás sal (mert hogy na gyon
fé lek az ege rek től) pró bá lom meg
ilyen kor ki fe lé te rel ni. A ci cus per sze
nem ér ti, mi ba jom van. Döb ben ten
néz rám, és szin te hal lom a gon do -
la ta it. Mi ért nem örül a gaz di, mi kor
ő ilyen ügyes volt, és tet te a dol gát?

Macs kám ér tet len ke dé se eszem be
jut tat ja, hogy mi, em be rek is gyak ran
élünk át ha son lót. Ami kor ked ves -
ked ni aka runk va la ki nek, s a leg jobb
szán dék kal te szünk va la mit, ta lán
pont az el len ke ző jét ér jük el: a má -
sik nem örül, meg bán tó dik, érez te -
ti, hogy ter hé re va gyunk. Ami kor fel -
kö szönt az uno kánk, és hoz va la mi
drá ga aján dé kot, mi ta lán azt mond -
juk: mi nek köl töt tél, in kább se gí te nél
be vá sá rol ni vagy ta ka rí ta ni! Ami -
kor ba rá tunk éle tét pró bál juk könnyí -
te ni az zal, hogy meg óv juk egy ku -
darc tól, ő ne hez mé nye zi, ami ért be -
avat koz tunk az éle té be. Vagy ami kor
Is ten nek sze ret nénk a ked vé ben jár -
ni: olyan dön té se ket hoz ni, olyan

vé le ményt kép vi sel ni, olyan úton
jár ni, amely az ő aka ra tá val egye zik,
de ez nem si ke rül… Mi a gond? Hol
hi báz tunk?

„Bi zony, a ti gon do la ta i tok nem az
én gon do la ta im, és a ti uta i tok nem
az én uta im – így szól az Úr. Mert
amennyi vel ma ga sabb az ég a föld nél,
annyi val ma ga sab bak az én uta im a
ti uta i tok nál és az én gon do la ta im a
ti gon do la ta i tok nál.” (Ézs 55,8)

A macs ka nem ér ti: nem az a baj,

hogy meg fog ta az ege ret, s még csak
nem is az, hogy ezt büsz kén meg mu -
tat ja a gaz dá já nak, ha nem egy sze rű -
en ar ról van szó, hogy a rág csá ló nak
sem mi ke res ni va ló ja nincs a la kás -
ban. Úgy tű nik, hi á ba pró bá lom ezt
meg ér tet ni ve le. Kép te len fel fog ni.
Túl ma gas ez szá má ra.

Is ten gon do la tai, út jai is sok kal ma -
ga sab ban van nak, mint a mi e ink.
Sok szor mi sem ért jük. Eről kö dünk,
ér tet len ke dünk, igyek szünk, vi tat ko -
zunk, imád ko zunk, de mind ez meg -

ha lad ja ér tel mün ket. Alá zat tal be
kell is mer nünk, hogy a Min den ha tó
dol gai túl ma ga sak szá munk ra. Mit
te gyünk hát?

Is mét a ci cus vi sel ke dé se iga zít
el. Egy-egy ilyen ut cá ra va ló ki pen -
de rí tés után is min dig vissza jön.
Én öröm mel fo ga dom, ő pe dig lel -
ke sen fész ke li be ma gát az ölem be,
és lök dö si a ke ze met je lez ve, hogy
itt az ide je a si mo ga tás nak, fej va -
ka rás nak…

Nem esem két ség be, ha azt ta -
pasz ta lom, hogy a má sik em ber
nem úgy fo gad ta ked ves ke dé se -
met, ahogy sze ret tem vol na – ak kor
is oda me he tek hoz zá, meg ölel he -
tem, sze ret he tem. S nem rop pan
meg a hi tem, ha szem be sü lök az zal,
hogy az én gon do la ta im nem azon
a szin ten van nak, mint az Úréi – ak -
kor is hí vo gat, és sze re te té vel át ölel.
Hisz a gyer me ke va gyok, és Fi át ad -
ta ér tem.

g Hu lej Eni k

A ci ca döb be ne te

Az ige hir de tés ne héz mes ter ség.
Leg in kább az ige hir de tők tud ják ezt.
De tud juk mi, la i ku sok is, akik hall -
gat juk a pré di ká ci ó kat. A tisz telt
Ol va só is ta pasz tal ta már, hogy né -
mely kor, ta lán nem is rit kán hi ány -
ér ze te van egy-egy ige hir de tés után.
Mi ként azt is, hogy épp az el len ke ző -
jé vel ta lál ko zik: mint ha egye ne sen
hoz zá be szélt vol na a lel kész, s a pré -
di ká ci ós gon do lat kör fog lal koz tat ja
na po kon át. Van, ami kor pro vo kál
ben nün ket a pré di ká ció, van, ami kor
meg erő sí tő, vi gasz ta ló ha tá sát érez -
zük. Mi ért van ez? Mert fel ké szült
vagy fel ké szü let len volt a pré di ká tor?
Mert an ten nánk nem volt fo ga dás ra
be ál lít va?

Meg tisz te lő a fel adat, hogy aján ló
so ro kat ír ha tok e pré di ká ció gyűj te -
mény elé. A pré di ká ció gyűj te mény
mint mű faj mi att is, meg a szer ző mi -
att is. Mert a „jó hír”-re, az evan gé -
li um ra per sze hogy szük sé ge van az
em ber nek. De azért is, mert jól is me -
rem a szer zőt. Hall gat hat tam is, fő -
ként pe dig ol vas tam és ol va som ige -
hir de té se it. Könnyű dol gom van te -
hát, mert pon to san tu dom, hogy
Gé mes Ist ván éle té vel is éli meg -
győ ző dé ses hi tét, tu dós, sok irá nyú ér -
dek lő dés sel meg ál dott lel kész, hi te -
les, szó ki mon dó em ber, éle te csu pa
szol gá lat. S mi ért fon tos ez itt és
most? Azért, mert a jó ige hir de tés
leg fon to sabb „ele me” az ige hir de tő.
Ha ugyan is em ber ként és teo ló gus -
ként nem hi te les a pap, pré di kál hat,
amit akar, nem ve szik ko mo lyan:
ho gyan ve zet het ne ilyen em ber bár -
kit is hit re?

Nem ma rad hat em lí tet len: az 1953-
ban Szar va son föl szen telt, 2008-ban
Ká ro li Gás pár-díj jal ki tün te tett lel -
kész Ma gyar or szá gon, Dá ni á ban,
Svéd or szág ban, Bra zí li á ban és Né -
met or szág ban is szol gált, s ma már
nyug dí jas ként, de szé les kö rű ak ti vi -

tás sal szol gál to vább ra is Né met or -
szág ban, szo ros kap cso la tot tart va a
ma gyar or szá gi egy ház zal. Jé zus- és
Pál-ku ta tó ként, fo lyó irat-szer kesz -
tő ként és ki adó ként (Úti társ, Ko i no -
nia), a rá dió misszió ne gyed szá za don
át te vé keny mun ka tár sa ként, a Kül -
föl dön Élő Ma gyar Evan gé li kus Lel -
ki gon do zók Mun ka kö zös sé gé nek

(KÉ MELM) tíz éven át volt el nö ke -
ként, tu do mány szer ve ző és -nép -
sze rű sí tő lel kész ként, több mint ezer
kö tet, ta nul mány és cikk szer ző je ként
sok-sok hi te les ta pasz ta lat és tu dás
arany fe de ze té vel ír ta meg azo kat az
ige ma gya rá za ta it, ame lyek eb ben a
kö tet ben he lyet kap tak.

Az ige köz ve tí té sé nek esz kö ze a
nyelv. Gé mes Ist ván szu ve rén mó don
bá nik a nyelv vel, anya nyel vé vel. Nem
kö ve ti az áj ta tos stí lust, amellyel a mai
poszt mo dern kor ban nem sok ra
men ne. De ide gen is tő le ez a stí lus.

A va ló ság ban min dig is két láb bal a
föl dön já ró lel kész ként vál to za tos,
cél ra tö rő en prag ma ti kus nyel ve ze tet
hasz nál. Stí lu sá val is ké pes le köt ni a
fi gyel met, pon to sab ban fo gal maz va
stí lu sát ügye sen hasz nál ja a fi gye lem -
fel hí vás esz kö ze ként: a stí lus le he tő -
sé ge ket a cél nak és hely zet nek meg -
fe le lő en al kal maz va éb reszt gon do -

la ti és ér zel mi vissz han -
got. Mes te ri mó don tud -
ja be le sző ni mon da ta i ba
azo kat a mű ve lő dés tör -
té ne ti és szó ma gya rá za -
to kat is, ame lyek a Bib -
lia vi lá gá nak a meg ér te -
té sé hez szük sé ge sek.
Nem fe led ke zik meg ar -
ról sem, hogy hall ga tó sá -
ga (és ol va sói) mi lyen
vi lág ban él nek: a je len bi -
zo nyos is mert ese mé -
nye i re utal va te remt kap -
cso la tot a bib li ai mon da -
ni va ló és nap ja ink élet fo -
lyá sa kö zött, s von ja be a
hall ga tót és ol va sót a to -
vább gon dol ko dás fo lya -
ma tá ba. Ma gá tól ér tő -
dik: a hosszú lel ké szi pá -
lya s a több or szág ban
vég zett szol gá lat Gé mes
Ist ván ese té ben is bő -
ven kí nál mu ní ci ót ar ra,

hogy sze mé lyes ta pasz ta lás té nye i vel
szí ne sít ve se gít se meg ér tet ni a szak -
rá lis üze ne tet.

A lel kész mag ve tő. A pré di ká ci ók -
kal is ma got vet. Ez a könyv is mag -
ve tés egy részt, más részt a sar ja dás
erő sí té se. Öröm mel és ab ban a meg -
győ ző dés ben aján lom a tisz telt Ol va -
só szí ves fi gyel mé be a kö tet pré di ká -
ci ó it, hogy ol vas va őket lel ki épü lés -
ben lesz ré sze.

Bu da pest, 2009. IX. 5.
g Dr. Kiss Je n

egye te mi ta nár, az MTA tag ja

Ajánló sorok
Nap fé nyes nap pa lon, sö tét lő éj je len
Légy ve lem, ne hagyj el, édes jó Is te nem.
Kí sér gess uta mon ve zér lő ke zed del,
Ha fe je met le haj tom, ál mo mat ne vedd el.
Érez tesd lel kem mel Szent lel ked ere jét,
Lát has sam mun kám nak ked ve ző si ke rét.
Ha bel ső bá nat tól el sö té tül or cám,
Le gyen vi gasz ta ló, ked ves sza vad hoz zám.
Bol do gítsd ma gad nál, akik már pi hen nek!
Ó, áldd meg azo kat, kik drá gák szí vem nek!
Azt is áldd meg, Uram, ki se bet vág szí ve men!
Légy ve lem, ne hagyj el, édes jó Is te nem.
Ámen.

Kovács Gáspárné (Lajoskomárom) imádsága
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Szo kat lan lát vány fo gad ta a be té rő -
ket má jus 28-án, pén te ken az egy há -
zunk or szá gos iro dá já nak ott hont adó
épü let, az Ül lői út 24. ud va rán. A kor -
lá to kon és a ko pár fa la kon szí nes se -
lyem sza la gok, vi rá gok, lu fik len ge -
dez tek, a meg szo kott au tó so ka da lom
he lyett ülő pár nák és te rí tett asz ta lok
fog lal ták el a né hány négy zet mé ter -
nyi he lyet, a mo tor zajt pe dig vi dám
gye rek zsi vaj és ne ve tés vál tot ta fel. 

A gyer mek nap al kal má ból a ház -
ban dol go zók gyer me ke i nek szer ve -
zett egy kel le mes dél utánt Me kis
Vik tó ria or szá gos iro da igaz ga tó-he -
lyet tes, Bu da An na má ria, a dia kó -
ni ai osz tály ve ze tő je, il let ve Pál Ma -
ri et ta gyer mek- és if jú sá gi re fe rens. 

A há rom órás együtt lét so rán Bo -
da Zsu zsa, az Evan gé li kus Élet szer -
kesz tő ség ve ze tő je szer ve zett já té kot
Lu ther Már ton éle té hez kö tő dő en,
Ró ka Sza bolcs me se mon dó, ta nár -
em ber pe dig A pó rul járt far kas cí -
mű in ter ak tív me se já ték ba von ta

be nagy si ker rel a kö zön sé gét. A gye -
re kek emel lett sok fé le rejt vényt old -
hat tak meg, szá mos kéz mű ves-fog -
lal ko zás kö zül vá laszt hat tak, tán cot

ta nul hat tak, vagy épp kü lön fé le lab -
da já té kok ban pró bál hat ták ki ügyes -
sé gü ket.

g Nagy Ben ce fel vé te lei

Gye rek nap az „Ül lő in”
b Vá lasszá tok ki a raj zok se gít sé gé vel, hogy me lyik szó hi ány zik az aláb -

bi ver sek ből, ame lyek a Pél da be szé dek köny vé ben ol vas ha tók!

Élet ………………………… ez azok nak, akik meg ra gad ják, és akik rá tá -
masz kod nak, bol do gok. (Péld 3,18)

Böl cses ség köl tö zik …………………………-be, és az is me ret gyö nyör köd te -
ti lel ked. (Péld 2,10)

Jobb egy tá nyér fő ze lék ott, ahol sze re tet van, mint a hiz lalt
…………………………, ahol gyű lö let van. (Péld 15,17)

Hall gass, fi am, apád in té sé re, és ne hagyd el anyád ta ní tá sát, mert ékes
ko  szo rú ez a fe je den és ék szer a …………………………! (Péld 1,8–9)

Pél da be szé dek
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A hitoktató szemléletesen ma gya ráz -
za, hogyan szaporította meg Jé zus a
ke nyeret, a halat, és ven dé gel te meg
a tömeget. Matyi, a vendéglős fia
meg  kérdezi:

– Innivalót nem szolgáltak fel?

Az istentiszteleten a karzaton Petike
üte mesen rugdosni kezi a padot.

– Légy szíves, hagyd abba! – szól
rá az anyja.

– Tudom, tudom – mondja meg -
adó an a kisfiú. – Ugyanúgy, mint ott -
hon: „Ilyenkor alattunk még alsza nak.”

A lelkész Saulról beszél a kis hit ta no -
soknak.

– És akkor a nép Sault ültette a
trónra…

Az egyik gyerek súgva megkérdi a
mellette ülőtől:

– Te, mi az a trón?
– Még ezt sem tudod? Hát a bili

szebbik neve.

A gyerekek azt kapják házi fel adat -
ként, hogy rajzolják le, mi tetszik ne -
kik legjobban a templomban. A kö -
vet kező hittanra a kis elsősök sokféle

képet hoznak: ki a szószéket, ki az ol -
tárt vagy az orgonát rajzolta le.

– Sári, neked miért üres a pa pí -
rod? – kérdezi a hitoktató.

– Én a jó Istent akartam lerajzolni,
de ő láthatatlan. 

– Miért hiányoztál tegnap a hit tan -
órá ról, kisfiam?

– Férjhez ment a nővérem.
– Rendben van, de többet ne for -

dul jon elő!

– Meséld el, hogyan zajlott a kánai
menyegző!

– A fiatal pár meghívta Máriát a
lakodalomba. Jézus szintén elment,
és mivel magával vitte a tanítványait,
elfogyott a bor.

HUM OR Z SÁK

A 95 tétel „kiszögezése”

Róka Szabolcs interaktív mesejátéka a nézőkből alakított, alkalmi társulattal

A gyereknapi feladatokból…

ő = ö
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b Öt év vel ez előtt kezd te meg mű -
kö dé sét Szar va son a Tes se dik kel
a XXI. Szá zad ba – Má so dik
Esély Nép fő is ko la, az óta meg -
sza kí tás nél kül zaj la nak a hát rá -
nyos hely ze tű ek szá má ra szer ve -
zett kép zé sek. Az idén feb ru ár -
ban be fe je ző dött tan fo lya mon
negy ve nen vé gez tek, majd bi zo -
nyít vá nyuk kal el is he lyez ked tek
szo ci á lis ápo ló ként, il let ve ta ka -
rí tó ként. A nép fő is ko lát mű -
köd te tő ótemp lo mi evan gé li kus
egy ház köz ség is mét si ker rel vett
egy aka dályt: a Tár sa dal mi meg -
úju lás ope ra tív prog ram (TÁ -
MOP) pá lyá za tán el nyert mint -
egy har minc ki lenc mil lió fo rint -
ból va ló sul hat meg a leg újabb
pro jekt. Ta pasz ta la ta ik át adá sá -
ra, il let ve az újabb kez de mé -
nye zés nyi tá nya ként má jus 27-én
kon fe ren ci át ren dez tek a he lyi
Li get Well ness- és Kon fe ren -
cia ho tel ben.

Hogy mit is ta kar az új kez de mé nye -
zés, ar ról Bu da An na má ri á nak, egy -
há zunk dia kó ni ai osz tá lya ve ze tő jé -
nek re fe rá tu ma után hall hat tak a je -
len lé vők. A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház és a fel nőtt ok ta tás cím -
mel az elő adó vissza te kin tett a múlt -
ra, rö vi den is mer tet ve Tes se dik Sá -
mu el (1742–1820), a dán Ni k olaj
Fred erik Se ve rin Grundt vig (1783–
1872), va la mint Szteh lo Gá bor (1909–
1974) mun kás sá gát.

Lá zár Zsolt Ta pasz ta lat át adá si
fel ada ta ink az új pro jekt kap csán
cím mel tar tott elő adást. Az ótemp -
lo mi egy ház köz ség igaz ga tó lel ké sze
– aki egyéb ként épp az nap ün ne pel -
te a gyü le ke zet be tör tént be ik ta tá sá -
nak ti ze dik év for du ló ját – be szá -
molt ar ról, hogy a kez de tek től, az az
2005. ja nu ár 15-től 2010. feb ru ár 28-
ig 399 fő vett részt a nép fő is ko lai kép -
zés ben. Vég bi zo nyít vá nyuk meg -
szer zé se után a hall ga tók 52 szá za lé -
ka tu dott el he lyez ked ni. 

A leg újabb pro jekt ről el mond ta: a

2010. már ci us 1. és 2011. au gusz tus 31.
kö zöt ti idő szak ra ter vez ték. E ti zen -
nyolc hó nap alatt száz szak em bert kí -
ván nak ki ké pez ni, akik a har minc ki -
lenc mil lió fo rint nyi pá lyá za ti tá mo -
ga tás nak kö szön he tő en in gyen ta nul -
hat nak. A nép fő is ko la ter ve i nek meg -
va ló su lá sá hoz tá mo ga tást nyújt a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség is,

köz re mű kö dő szer ve zet ként pe dig az
ESZA Tár sa dal mi Szol gál ta tó Non -
pro fit Kft.

Az el kép ze lé sek ről to váb bi rész le -
te ket árult el Gaál Ro land szak ér tő.
Tu dás transz fer és ta pasz ta lat át adás
a szar va si nép fő is ko lán cí mű be szá -
mo ló já ban az ál ta luk ki dol go zott – a
fel nőtt kép zés ben új don ság nak szá mí -
tó – me tó dust, az úgy ne ve zett szak -
mai-lel ki erő sí tő mód szert (SZLEM)
emel te ki. En nek lé nye ge, hogy a
szak mai kép zé sen túl azo nos súlyt
kap mind a kö zös ség épí tés, mind a
di á kok ön is me re ti tré ning je, vagy is
cél a lel ki meg erő sí té sük is. A nép fő -
is ko lai kép zés se gít ab ban, hogy a
részt ve vők a mun ka nél kü li ség mi att
ki ala kult „gyász” el le né re fel fe dez hes -
sék az ön ma guk ban rej lő szak mai és
em be ri ér té ke ket, és po zi tív sze mé -
lyes pél dá val nyújt has sa nak se gít sé -
get má sok nak is. 

Az új prog ram so rán a nép fő is ko -
la az ál ta la ko ráb ban – úgy ne ve zett
Equ al prog ram ja ke re té ben – ki -

dol go zott mód szer ta ni újí tá so kat
szé le sebb kör ben kí ván ja el ter jesz te -
ni. Eh hez kap cso lód va több sa ját ki -
dol go zá sú, akk re di tált prog ra mot
ok tat nak majd, me lyek re a fel nőtt -
kép zés ben vagy szo ci á lis te rü le ten
dol go zó szak em be re ket vár nak. A
kép zé sek hez min den hall ga tó meg -
kap ja a kap cso ló dó mód szer ta ni ki -

ad vá nyo kat is. Az írá sos anyag mel -
lett a nép fő is ko la mun ka tár sai be mu -
ta tó fil me ket is ké szí te nek. Az ér dek -
lő dők to váb bá szo ci á lis kom pe ten cia-
fej lesz tő tré ne ri kép zé sen ve het nek
részt.

Az utóbb em lí tett tan fo lyam mal
kap cso lat ban – a maj dan Szar va son
ok ta tók kö zül – dr. Pin tér Gá bor fő -
is ko lai ta nár a pszi cho drá ma tör té -
ne té ről és fon tos sá gá ról be szélt Tré -
ner nek len ni Eu ró pá ban: ki hí vás, le -
he tő ség, fe le lős ség cím mel. Dr. Deck -
ner Edit kli ni kai szak pszi cho ló gus,
pszi cho drá ma-ve ze tő A kö zös ség ere -
je – a cso port di na mi ká já nak sze re -
pe a fel nőtt kép zés ben cí mű elő adá sá -
ban a cso port nak mint a vál to zás ra
le he tő sé get nyúj tó kö zeg nek a je len -
tő sé gét emel te ki. A kon fe ren ci át
Kert ai Ka ta lin nak, az Or szá gos Fog -
lal koz ta tá si Köz ala pít vány Equ al-
prog ram ve ze tő jé nek A mun ka erő-pi -
a ci kom pe ten ci ák sze re pei és le he tő -
sé gei cí mű re fe rá tu ma zár ta. 

g Gaz dag Zsu zsan na

Új sza kaszt nyit a nép fő is ko la
Fel nőtt kép zé si ta pasz ta lat át adó kon fe ren cia Szar va son

Egy há zi ve ze tő ket, il let ve a val lá si
mű so ro kat ké szí tő egy há zi és tech -
ni kai mun ka tár sa kat lá tott ven dé gül
a Ma gyar Te le ví zió (MTV) ve ze tő -
sé ge má jus 28-án az in téz mény Ku -
ni gun da ut cai te lep he lyén, hogy

kö zö sen te kint se nek vissza im már
húsz éve fo lya ma tos együtt mű kö dé -
sük re. 

Az MTV Egy há zi és Val lá si Mű so -
rok Szer kesz tő sé gé nek ve ze tő je, Tég -
lásy Fe renc nyi tot ta meg az egy órás,
tár gya lás sal egy be kö tött ün nep lést,
majd át ad ta a szót a ven dég lá tó nak,
az MTV ügy ve ze tő al el nö ké nek.
Med vecz ky Ba lázs kö szön tő sza vai
után a meg je lent egy há zi ve ze tők
kap tak szót, hogy ki-ki ér té kel hes se
az el múlt két év ti zed ered mé nye it, il -
let ve meg fo gal maz has sa kri ti ká ját. 

A fel szó la ló nyolc egy há zi ve ze tő
mind egyi ke ki fe jez te ab bé li örö mét,
hogy a rend szer vál tás óta – a köz szol -
gá la ti ság je gyé ben – Ma gyar or szá gon

is fo lya ma to san le he tő ség van val lá -
si mű so rok ké szí té sé re és su gár zá sá -
ra. Ugyan ak kor – fel idéz ve az in du -
lás éve it – töb ben ja va sol ták, il let ve
kér ték a val lá si mű so rok képernyőre
ke rü lésének gon do sabb, a cél kö zön -

ség szem pont já ból sze ren csé sebb
üte me zé sét.

A kö tet len be szél ge tés sel zá rult
együtt lét so rán az el is me rő ok le vél -
lel ki tün te tett szer kesz tő ség ve ze tő rö -
vi den vá zol ta az együtt mű kö dés to -
váb bi ter ve it és táv la ta it.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház kép vi se le té ben – dr. Fa bi ny Ta -
más mé di á ért fe le lős püs pök és D. dr.
Har ma ti Bé la nyu gal ma zott püs -
pök mel lett – je len volt az evan gé li -
kus te le ví zi ós prog ra mo kért kez de -
tek től fe le lős szer kesz tő, Nagy Lász -
ló, va la mint Ne mes Takách Ág nes, aki
több mint egy év ti ze de ren de zi fe le -
ke ze ti mű so ra in kat. 
g Hor váth-He gyi Áron fel vé te le

Húsz éves az MTV
val lá si szer kesz tő sé geb A mu zeo ló gus szá má ra min dig

öröm, ha idő ről idő re elő ke rül a
múlt ból egy-egy meg vi selt ál la -
po tú, ré gi em lék, le gyen az szo -
bor tö re dék, ol tár te rí tő vagy ón -
kan na. Iga zi rit ka ság nak szá -
mít, de né ha elő for dul az is,
hogy egy po ros fest ményt vagy
sza ka do zott ol tár ké pet ta lál nak
va la me lyik gyü le ke zet ben. Most
azon ban meg le pő mó don nem
tö re dék, nem szú et te, kor hadt
fa rag vány, ha nem egy egész szó -
szék ol tár ke rült elő – rá adá sul
ki fo gás ta lan ál la pot ban – a Dél-
Pes ti Me gyei Egy ház me gyé hez
tar to zó Pusz ta va cson. 

A köz ség je len leg Gyón szór vá nya, de
a múlt ban Nyár egy há za is gon doz ta
az itt élő evan gé li ku so kat. A fa lu tör -
té ne té nek ér de kes sé ge, hogy a 19. szá -
zad ban be nő sü lés kö vet kez té ben a
te le pü lés a Szász-Co burg her ceg,
Fer di nánd tu laj do ná ba ke rült, és a
csa lád bir to ká ban ma radt egé szen
1944-ig. A gaz da sá gi fej lő dés fel te he -
tő en a tu laj do nos vál tás után in dult el
a 19. szá zad má so dik fe lé ben. Ek kor
ke rül tek Pusz ta vacs ra a her ceg ál tal

be te le pí tett len gyel és szlo vák te le pe -
sek. Az evan gé li kus szlo vá kok szá má -
ra a her ceg az egyik köz épü let ben
ima ter met ren de zett be pa dok kal
és szó szék ol tár ral, a hát ol da lon lé vő
év szám ta nú sá ga sze rint 1895-ben. A
mennye ze tet dí szí tő fes tés sel lát ta el. 

A hely bé li evan gé li kus ság má ra
csak nem tel je sen ki halt, és az ön kor -
mány zat épü le té ben lé vő ima te rem
szin te fe le dés be me rült. Il let ve csak
me rült vol na, ha az ön kor mány zat
nem ké ri fel a gyó ni lel készt, hogy ha

le het sé ges, te gye sza bad dá az épü -
le tet. 

A te rem be lé pőt az az ér zés fog ja el,
mint ha csak az imént hall ga tott vol -
na el a nem lé te ző or go na, mint ha
csak az előbb hang zott vol na el az is -
ten tisz te le tet le zá ró ál dás. Az ol tá ron

még most is ott van a fe hér
te rí tő, rajta az Erős vár a mi
Is te nünk fel irat. A tér dep lő -
rács sar ka in ta lál ha tó, fa ra -
gott ado mány gyűj tő tá nyé -
ro kon kis fe hér hím zett te -
rí tő vár ja a hí vők ado má nya -
it. A tör té ne lem egy kép koc -
ká ja ki me re ve dett, és az el -
telt idő re csak a por és a
pók há lók em lé kez tet nek.

Most egy ki fo gás ta lan
ál la pot ban lé vő temp lo mi
be ren de zés ke re si he lyét az
egy ház ban. Olyan gyü le -
ke ze tek je lent ke zé sét vár ja
a lel kész, Lász ló Mi lán és az
Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um, ahol hi ány zik az épü -

let be kor ban és mé ret ben il lő (3 mé -
ter szé les, 5 mé ter nél ma ga sabb és
1,56 mé ter mély) szó szék ol tár. 

g Dr. Har ma ti Bé la Lász ló
mú ze um igaz ga tó

(Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um)

Szó szék ol tárt vi gye nek!

A bu da pes ti Bel vá ros evan gé li kus
„moz gó sí tá sát” tűz te ki cé lul a Rajt -
kő prog ram, amely nek ta lál ko zói ta -
lá ló an a „Vi gyázz!”, „Kész!” és „Rajt!”
cí me ket kap ták. A szer ve ző egy ház -
köz sé gek – Angyalföld, De ák tér, Fa -
sor, Kő bá nya, Fe renc vá ros, Jó zsef vá -
ros, Zug ló, va la mint a szlo vák gyü le -
ke zet – ugyan is há rom nagy ta lál ko -
zó ra épí tik fel a ren dez vény so ro za tot. 

A kő bá nyai kö zös ség ben má jus
29-én le zaj lott el ső együtt lét re a
szer ve zők a ké sőb bi ren dez vé nyek
se gí tő csa pa tát gyűj töt ték össze. A
Bel vá ros gyü le ke ze te i nek ak tív tag -

jai el ső ként az öt ezer em ber meg ven -
dé ge lé sé nek „Ti ad ja tok ne kik en ni!”
mon da tá val szem be sül tek: nem cso -
da te rem tők ként, ha nem cso da vá -
rók ként sze ret né nek együtt dol goz -
ni. A múlt szom ba ti al ka lom el sőd -
le ges cél ja az egy más sal va ló meg is -
mer ke dés és a csa pat épí tés volt. A
szí nes tár sa ság lel kes el kö te le zett je
lett a szep tem ber 25-én Zug ló ban

ter ve zett, nyolc gyü le ke zet rész vé te -
lé vel tar tan dó ta lál ko zó nak és a jö -
vő ta vasszal ese dé kes nagy bu da pes ti
de monst rá ci ó nak.

g K. T. 

Vi gyázz!
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Jó té kony sá gi kon cert az ár víz ká ro sul tak meg se gí té sé re
A Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet Mága Zol tán he ge dű mű vész köz -
re mű kö dé sé vel se gély kon cer tet hir det az ár víz ká ro sul tak meg se gí té sé -
re. A jó té kony sá gi kon cert re 2010. jú ni us 16-án (szer dán) 19 órai kez det -
tel ke rül sor a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.

Dr. Pintér Gábor prezentációja
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Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Lk 16,19–31; 5Móz 6,4–9. Alapige: Róm 10,12–17. Énekek: 65., 232.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német, úrv.) Johannes Erlbruch; de. 11.
(úrv.) Bence Imre; 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.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
(úrv., tanévzáró) dr. Béres Tamás; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv., tanévzáró)
Hokker Zsolt; 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) Grendorf-Balogh Melinda; de. 11. (úrv.) Gáncs Péter; du. 7. (Bach-
hét megnyitója) Gáncs Péter; VII., Városligeti fasor 17. de. 10. (úrv., családi, tanévzáró)
Pelikán András; de. 11. (úrv.) Aradi György; 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; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi, tanévzáró) dr. Joób Máté;
de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (úrv., énekkari évadzáró) dr. Blázy Árpádné; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24.
de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó
Márta; de. negyed 12. (úrv., családi) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv., tanévzáró) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat
u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; 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., tanévzáró) Börönte Márta;
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám
u. 24. de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Nagyné Szeker
Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 10. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba,
XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11.
(úrv.) Grendorf Péter; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) Győri Gábor;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) Győri Gábor;
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.)
Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő
út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. Jorsits Attila; Názáret-templom, Mátraszentimre-
Bagolyirtás de. fél 12. (úrv.) dr. Lackner Pál.

Istentiszteleti rend • 2010. június 6.

14 e 2010. június 6. Evangélikus Életkrónika

Összeállította: Boda Zsuzsa

A fel tá ma dott Krisz tus
A Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let sze re tet tel hív ja és vár ja az egye -
sü let és az evan gé li kus gyü le ke ze tek tag ja it jú ni us 24-től 27-ig tar tó hit -
mé lyí tő és hit éb resz tő kon fe ren ci á já ra a pi lis csa bai Bé thel Misszi ói Ott -
hon ba (Szé che nyi u. 8–12.; 26/375-218). Je lent kez ni írás ban le het Tasch -
ner Er zsé bet fő nök  asszony nál (1021 Bu da pest, Hű vös völ gyi út 193., fax:
1/391-6829, e-mail: fe be@hu.in ter.net). El lá tás: 3000 fo rint/fő/nap;
ágy ne mű hasz ná lat: 500 fo rint/fő.

PROG RAM
Jú ni us 24., csü tör tök • 15.30: Sze re tet ven dég ség, be mu tat ko zás, a ka -
pott igék fel ol va sá sa • 17.00: Nyi tó áhí tat: A tel jes igaz ság fe lé (Jn 16,13)
– Veper di Zol tán • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul ta tív prog ram: film ve -
tí tés, be szél ge tés
Jú ni us 25., pén tek • 7.30: Reg ge li áhí tat – Tasch ner Er zsé bet • 8.00: Reg -
ge li • 9.00: Ige hir de tés: Az üres sír (Jn 20,1–10) – Fran ko Má tyás • 10.00:
Ige hir de tés: Jé zus meg je le nik a mag da lai Má ri á nak (Jn 20,11–18) – Her -
zog Csa ba • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd • 15.00: Ige hir de tés: Jé zus
meg je le nik ta nít vá nya i nak (Jn 20,19–23) – Veper di Zol tán • 16.00: Ige -
hir de tés: Jé zus és Ta más (Jn 20,24–29) – Zász ka licz ky Pál • 18.00: Va -
cso ra • 19.00: Fa kul ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés
Jú ni us 26., szom bat • 7.30: Reg ge li áhí tat – Veper di Zol tán • 8.00: Reg -
ge li • 9.00: Ige hir de tés: Jé zus meg je le nik a Ti bé ri ás-ten ger nél (Jn 21,1–
11) – Miss u ra Ti bor • 10.00: Ige hir de tés: Jé zus kér dé se Pé ter hez, Pé ter meg -
bí za tá sa (Jn 21,15–19) – Tóth Me lin da • 11.00: Bib lia kö rök • 12.30: Ebéd
15.00: Ige hir de tés: Jé zus sza va a sze re tett ta nít vány sor sá ról (Jn 21,20–
23) – Bács kai Ká roly • 16.00: Ige hir de tés: Az evan gé li um cél ja és író ja
(Jn 20,30–31; 21,24–25) – Szir mai Zol tán • 18.00: Va cso ra • 19.00: Fa kul -
ta tív prog ram: film ve tí tés, be szél ge tés
Jú ni us 27., va sár nap • 7.30: Reg ge li áhí tat – Ma gassy Vil ma • 8.00: Reg -
ge li • 9.00: Mor zsa sze dés, úr va cso rai elő ké szí tő – Veper di Zol tán • 10.00:
Is ten tisz te let úr va cso ra osz tás sal (Jn 3,16) – Her zog Csa ba • 11.30:
Ebéd, ha za u ta zás

Egy ide jű leg sze re tet tel tu dat juk, hogy fér fi kon fe ren ci án kat eb ben az esz -
ten dő ben a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház zal kö zö sen tart juk, ugyan -
csak a Bé thel ben, jú ni us 18–20-án. Er re Ko há ry Fe renc evan gé li kus lel -
kész nél, a fér fi misszi ói mun ka ág ve ze tő jé nél le het je lent kez ni (te le fon:
20/84-7122; e-mail: ko hary@en ter net.hu.)

Akik pe dig az au gusz tu si kon fe ren ci ánk ra sze ret né nek majd el jön ni,
azok már most elő je gyez he tik an nak idő pont ját: au gusz tus 19–22.

A Fé bé el nök sé ge

H I R D E T É S

b A he lyi szlo vák ki sebb sé gi ön -
kor mány zat ado má nya ként az
egy kor a te le pü lé sen szol gált
lel ké szek ne vét meg örö kí tő
em lék táb lát lep lez tek le múlt
va sár nap a mag ló di evan gé li -
kus temp lom ban. Az em lék -
táb lán ol vas ha tó ige vers szlo -
vák és ma gyar nyel ven hir de ti,
hogy „Jé zus Krisz tus teg nap
ma és mind örök ké ugyan az”
(Zsid 13,8).

A két nyel vű ün ne pi is ten tisz te let
kez de té re zsú fo lá sig meg telt Is ten há -
za: az ol tár tér előtt a szlo vák ősök től
örö költ gyö nyö rű nép vi se let be öl tö -
zött asszo nyok, le á nyok és fi úk áll tak:
aho gyan ré gen is volt.

A há la adó együtt lét az egy ház ala -
pí tó szlo vák ősök nyel vén kez dő -
dött az „Ó, szent Is ten” di csé re té vel,
ál dás ké rés sel, majd – a he lyi lel -
kész, Né meth Mi hály kö szön tő je
után – két nyel ven csen dült fel a lu -
the rá nus him nusz, az Erős vár a mi
Is te nünk.

Szin tén két nyel ven hang zott a
kez dő ol tá ri li tur gia Blat nicz ky Já nos
egy ko ri mag ló di lel kész nek és Gu lá -
csi né Fa bu lya Hil dá nak, az Or szá gos
Szlo vák Evan gé li kus Lel ké szi Szol gá -
lat ve ze tő jé nek szol gá la tá val. Az ige -

hir de tés a Zsi dók hoz írt le vél 13,7–8
ver se alap ján szólt: „Ne fe led kez ze tek
meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten igé jét
hir det ték nek tek. Fi gyel je tek éle tük vé -
gé re, és kö ves sé tek hi tü ket. Jé zus
Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké
ugyan az.”

Az em lék táb la-ál lí tás ar ról tett
bi zony sá got, hogy az ősök nyel vé nek
ápo lá sa, a ha gyo má nyok tisz te le te
mel lett a mag ló di ak há lás sze re tet tel
gon dol nak a köz tük nem ze dék ről
nem ze dék re hű ség gel szol gá ló lel ki -
pász to rok ra. Az em lék táb lán egyéb -
ként a gyü le ke zet ben 1712 és 1977 kö -

zött szol gált lel ké szek ne vei és szol -
gá la ti évei van nak fel tün tet ve. 

E ne vek fel ol va sá sát és az em lék -
táb la meg ál dá sát kö ve tő en Kér ges
Lász ló fel ügye lő, Pin tér Má ria, a
szlo vák ki sebb sé gi ön kor mány zat
el nö ke és Ta bá nyi Pál pol gár mes ter

kö szön töt te az ün nep lő gyü le ke ze tet,
majd kö zös ebéd del, kö tet len be szél -
ge tés sel foly ta tó dott a gyü le ke ze ti
nap a pa ró ki án. A gye rek na pi prog -
ra mot is tar to ga tó al kal mat – az
egy ház köz ség ének ka rá nak szol gá la -
tá val – temp lo mi kon cert zár ta.

g G. F. H.

Két nyelven, de egy szívvel…

b Évi ren des köz gyű lé sét tar tot ta
a Ma gyar Öku me ni kus Se gély -
szer ve zet (MÖSZ) má jus 26-án
so rok sá ri köz pont já ban. Az al -
kal mon je len vol tak az ala pí tó
egy há zak kép vi se lői, a fel ügye lő -
bi zott ság tag jai és a ha zai in téz -
mé nyek mun ka tár sai. A ta nács -
ko zás vé gén az Apro d ev kép vi se -
lői is csat la koz tak a köz gyű lés -
hez. A ti zen hét, egy há zi hát te rű
eu ró pai se gély szer ve ze tet tö mö -
rí tő, brüssze li szék he lyű szö vet -
ség – a MÖSZ meg hí vá sá ra –
má jus vé gén szin tén Bu da pes ten
tar tot ta köz gyű lé sét. 

A köz gyű lés le ve ze tő el nö ké nek a ta -
gok Gáncs Pé tert, a Déli Evangélikus
Egyházkerület püspökét kér ték fel. A
kö szön tő sza vak után Le hel Lász ló
igaz ga tó is mer tet te a szol gá lat ta va -
lyi te vé keny sé gét és az idei ter ve ket.
Mi vel rész le tes je len té se pub li kus
for má ban is meg je lent (www.se gely -
szer ve zet.hu), az evan gé li kus lel kész
pre zen tá ci ó já ban csak pil la nat ké pe -
ket vil lan tott fel a szer ve zet ről.

Mint el mond ta, a ta valy két mil li -
árd fo rint ér té kű se gé lye zés na gyon
sok mun kát ta kar. Töb bek kö zött
je len van nak Af ga nisz tán ban, a Gá -
zai öve zet ben, a szom szé dos or szá -
gok ban a Vaj da ság ban, Kár pát al ján,
il let ve a vi lág bár mely pont ján, ahol
az em be rek szük sé get szen ved nek.
Ak tí van részt vál lal a szer ve zet a
ha zán kat, il let ve a szom szé dos or szá -
go kat súj tó ter mé sze ti ka taszt ró fák
(pél dá ul a be re gi tér sé get ért jég kár
Ma gyar or szá gon és Kár pát al ján) el -
szen ve dő it se gí tő mun ká ból – nem -
egy szer egye dü li ka ri ta tív szer ve -
zet ként je len ve meg a hely szí nen. Le -
hel Lász ló is mer tet te a se gély szer ve -
zet ha zai sze rep vál la lá sát is. 

Ki emel te, hogy az ál ta luk jó pár
éve mo dell prog ram ként in dí tott, a
csa lá dok re in teg rá ci ó ját se gí tő Fél utas

Ház „in téz mé nye” má ra ál la mi költ -
ség ve té si tá mo ga tást kap. Ez egy ben
el is me ré se is a csa lá do kért vég zett
mun ká nak, mely – már má so dik
éve – szak mai sze rep kör rel is ki egé -
szül: a se gély szer ve zet ke re tei kö zött
mű kö dik a csa lá dok át me ne ti ott ho -
na i nak or szá gos mód szer ta ni köz -
pont ja. 

A vál ság mi att baj ba ju tott csa lá -
dok meg se gí té sé re in dí tott or szá -
gos ado mány gyűj tés ered mé nyes -
sé gé nek, il let ve an nak kö szön he tő en,
hogy az EU-élel mi szer se gély prog -
ram ban elő ző év ben ki osz tott
mennyi ség a há rom szo ro sá ra nö ve -
ked he tett, je len tős plusz tá mo ga -
tást nyújt ha tott a szer ve zet – az in -
téz mé nyi ke re tek közt fo lyó több ré -
tű szo ci á lis se gít ség nyúj tás mel lett –
a szo ci á li san pe ri fé ri á ra sod ró dott
csa lá dok nak.

A szer ve zet hu ma ni tá ri us, szo ci -
á lis, fej lesz tő, szem lé let for má ló, me -
ne kült ügyi, stra té gi ai, kom mu ni ká -
ci ós és lob bi te vé keny sé ge mi nő sé gi,
el hi va tot tan vég zett szak mai mun ka -
ként je le nik meg. Iga zol ja ezt az a
tény is, hogy a szer ve zet nem csak
rend sze res sze rep lő je a ha zai mé dia
hu ma ni tá ri us és fej lesz té si, ci vil és
szo ci á lis szfé rát érin tő mű so ra i nak,
ha nem szá mos eset ben a té ma el in -
dí tó ja ként, a prob lé mák fel ve tő je ként
hív ja pár be széd re a kor mány za ti és
a nem kor mány za ti sze rep lő ket. A
mint egy két száz mun ka társ sal, ci vil
szer ve ze ti for má ban, de az „egy há zak
ki nyúj tott kar ja ként” vég zett ka ri ta -
tív te vé keny ség pe dig egye dül ál ló
jel le get köl csö nöz az öku me ni kus
se gély szer ve zet mun ká já nak.

A 2010-es fel ada tok ról szól va az
igaz ga tó – töb bek kö zött – a szer ve -
zet pénz ügyi sta bi li tá sá nak meg te -
rem té sét, a prog ra mok fenn tart ha tó -
sá gát, a bel ső struk tú ra meg újí tá sát
cél zó ter ve ket em lí tet te. Le hel Lász -
ló vé gül el mond ta, hogy jö vő re lesz
húsz éves a szer ve zet, így már most
ké szül nek a ju bi le um ra. Kö szö ne tet

mon dott min den tá mo ga tá sért azok -
nak, akik er köl csi és anya gi se gít sé -
gük kel le he tő vé tet ték a mun ka ilyen
szin ten tör té nő foly ta tá sát.

A je len tés után Sze me rei Zol tán
fel ügye lő bi zott sá gi tag is mer tet te
a MÖSZ 2009. évi gaz da sá gi be szá -
mo ló ját és zár szám adá sát, va la mint
a 2010. évi költ ség ve tést. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá -
gos Iro dá já nak volt gaz da sá gi ve ze -
tő je el mond ta, hogy a se gély szer ve -
zet 800 mil lió fo rin tot for dí tott
nem zet kö zi mun ká já nak fi nan szí ro -
zá sá ra, és több mint 1,3 mil li árd fo -
rint ér ték ben nyúj tott se gít sé get
Ma gyar or szá gon. 

A MÖSZ könyv vizs gá la tát vég ző
KPMG Hun gá ria Kft. kép vi se le té ben
je len lé vő dr. Eper je si Fe renc el -
mond ta, hogy a se gély szer ve zet a
köz hasz nú egy sze rű sí tett be szá mo -
ló ját a ma gyar szám vi te li tör vény ben
fog lal tak és a Ma gyar or szá gon el fo -
ga dott ál ta lá nos szám vi te li tör vé -
nyek nek meg fe le lő en ál lí tot ta össze;
a pénz ügyi be szá mo ló meg bíz ha tó és
va lós ké pet ad a szer ve zet mun ká já -
ról. Ezt kö ve tő en a szer ve zet ala pít -
vá nyá nak ku ra tó ri u mi el nö ke, D. dr.
Har ma ti Bé la nyu gal ma zott evan gé -
li kus püs pök szá molt be az ala pít vány
éves mun ká já nak rész le te i ről. 

A köz gyű lés el fo gad ta a MÖSZ
alap sza bá lyá nak vál toz ta tá sa it, va la -
mint meg sza vaz ta, hogy pá lyá za tot
hir des se nek a szer ve zet új lo gó já nak
meg al ko tá sá ra.

A ren dez vény zá ró ak tu sa ként
Rob van Drim me len, az Apro d ev
szö vet ség fő tit ká ra kö szön töt te a
MÖSZ – mint az Apro d ev egye dü li
ma gyar tag ja – köz gyű lé sét. Vé gül a
köz gyű lés tag jai meg te kin tet ték és –
Gáncs Pé ter püs pök ál dá sá val – ün -
ne pé lye sen bir tok ba vet ték a so rok -
sá ri tel ken fel épült új épü le tet, amely
a jö vő ben a se gély szer ve zet An der sen
mun ka erő-pi a ci kép zé si prog ram já -
nak ad he lyet.

d EvÉ let-in fó

Bő vü lő se gé lye zé si for mák
Köz gyű lést tar tott a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve zet
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Sze re tet tel ajánl juk min den ér dek lő dő fi gyel mé be az Evan gé li ku sok Kö -
zös sé ge az Evan gé li u mért (EKE) nyá ri tá bo ra it, he te it. A kö vet ke ző al -
kal mak ra van még le he tő ség je lent kez ni.

Gyer mek he tek (ál ta lá nos is ko lás kor osz tály): jú ni us 27. – jú li us 2., Luc -
fal va; jú li us 4–10., Bo kod (ame ri kai cso port szol gá la tá val); jú li us 5–10.,
Gar bolc. If jú sá gi hét (12 éves kor tól): jú li us 12–17., Nagy ve leg. Csa lá dos
hét: jú li us 26–31., Pi lis csa ba. Fel nőtt hit mé lyí tő hét: au gusz tus 9–14., Pi -
lis csa ba.

Bő vebb in for má ci ót kér ni és je lent kez ni az aláb bi el ér he tő sé gek bár -
me lyi kén le het: EKE Evan gé li u mi Ala pít vány, 1068 Bu da pest, Szon di u.
95., tel./fax: 1/332-7063, e-mail: eke al@fre e mail.hu, hon lap: eke.lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Németh Mihály, Gulácsiné Fabulya Hilda és Blatniczky János evangélikus
lelkész búcsúztatja az istentiszteletről távozó híveket
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Több he lyütt je len jen meg a 95 pont!
Tisz te let tel és sze re tet tel kö szön töm a lu the rá nus test vé rek lap ját és az evan -
gé li kus kö zös sé get! Most ol vas tam, hogy az egy ház el kezd te a fel ké szü lést
a re for má ció öt szá za dik év for du ló já nak kel lő meg ün nep lé sé re, és ez en gem,
ágos tai hit val lá sú evan gé li kus édes anyám ra em lé kez ve, öröm mel tölt el. 

Sze rény ja vas lat tal sze ret nék hoz zá já rul ni az elő ké szü le tek hez: Lu ther Már -
ton 95 pont já nak is mer teb bé té te le ér de ké ben je len jen meg több ször, több
he lyen a 95 pont és ma gya rá za ta!

Azt ta pasz tal tam pro tes táns kö rök ben, hogy nem is me rik az em be rek ezt
az alap ve tő anya got és fő képp a kom men tárt. Szük sé ges, hogy mind a pro -
tes tán sok, mind a „vi lá gi ak” kö ré ben is mert té és meg ér tet té vál jon a re for -
má ció lu the ri in dí tá sá nak alap do ku men tu ma, hogy en nek is me re té ben az
Ige igaz sá ga it is meg ért hes sék és be fo gad has sák az em be rek! 

Is ten ál dá sát ké rem az evan gé li kus test vé rek mun ká já ra, fá ra do zá sa i ra az
em lék év elő ké szí té se és maj dan le bo nyo lí tá sa so rán! Ál dás, bé kes ség, erős
vár a mi Is te nünk!

Szen the Ádám, a Bu da ke szi Pro tes táns Kör tit ká ra

Ro va tunk elő ző cik ké ben Hor váth-
Bol la Zsu zsan ná val be szél get tünk az
evan ge li kus.hu meg úju lá sa kap csán.
Lu the rá nus kö rök ben ér te lem sze -
rű en ez volt a hír, és az ta lán meg bo -
csát ha tó, hogy nem szen tel tünk kü -
lön be szá mo lót an nak, hogy idén a
re for matus.hu is tel je sen meg újult –
az ed di gi, elég za va ros ol dal szer ke -
ze tet igen ele gáns meg je le nés és jól
struk tu rált tar ta lom vál tot ta fel. A
leg na gyobb ma gyar or szá gi pro tes -
táns fe le ke zet hon lap já nak meg vál -
to zá sa ugyan ak kor még ör ven de te -
sebb hír, ha pár hu zam ba ál lít juk az
in ter net tel kap cso la tos, ma gyar vo -
nat ko zá sú tör té né sek kel.

Még a lap nyom dá ba adá sa kor sem
csen gett le a Szörcs (www.szorcs.hu)
ma gyar ke re ső kö rül ki ala kult bot rány.
Az ügy az zal kez dő dött, hogy egy
ke re ső op ti ma li zá lás sal fog lal ko zó szak -
em ber le ve let in té zett hoz zá juk, amely -
ben né hány ál ta la fel fe de zett fur csa ság -
nak a meg vá la szo lá sát kér te. Ezek a kü -
lön bö ző tech ni kai kér dé sek azt su gall -
ták, hogy a Szörcs nek va ló já ban nincs
is ön ál ló ke re ső mo tor ja, ha nem csak
a Go og le és eset leg más ke re sők ta lá -
la ta it hasz nál ja fel a mű kö dé sé hez.
Eze ket az ész re vé te le ket vé gül azért is -
mer het te meg bár ki, mert a le vél író -
ja nem ka pott vá laszt, csu pán olyan je -
le ket ész lelt, ame lyek az ál ta la prob lé -
más ként meg je lölt he lyek el tün te té sé -
nek szán dé kát mu tat ták, így a le ve let
sa ját blog já ban is köz zé tet te.

A más ke re sők re épít ke zés nem is -
me ret len do log, el vég re a ki csi nek
mond ha tó ma gyar pi a con is van er -
re pél da, a Jo hu (www.jo hu.hu) pél -
dá ul a Ya hoo ke re ső jé re épül. Egé -
szen más azon ban le gá li san és be val -

lot tan ten ni ezt, hi szen a ta lá la tok
ma gyar nyel vi elem zé se és új ra ren -
de zé se még je lent het annyi hoz zá -
adott ér té ket, hogy ér de mes le gyen
azt hasz nál ni. A tit ko ló zás és a
csúsz ta tás azon ban ép pen olyan
hely zet be so dor egy ígé re tes ma gyar
star tu pot, mint ha va la ki le fes te né a
Mo na Li sát: míg az ere de ti nek fel be -
csül he tet len az ér té ke, ad dig a má -
so lat a leg rosszabb eset ben ügyes ha -
mi sít vány, amely a fes tő jé nek in -
kább bör tön bün te tést je lent, mint -
sem hír ne vet.

A ma gyar pi ac elég ki csi ál ta lá nos
cé lú ke re sők szá má ra, a fent em lí tett
két ver seny tár son kí vül ta lán még a
Bluu (www.bluu.hu) rúg hat lab dá ba.
Éles te hát a kon ku ren cia harc. Oly -
annyi ra, hogy a Szörcs ve ze tő fej lesz -
tő jét lap zár tánk ide jén hall gat ta ki a
rend őr ség a Pro pel ler (www.pro pel -
ler.hu) ol da lá ra tör tént be tö rés kap -
csán. Még már ci us ele jén tör tént,
hogy a leg is mer tebb ma gyar kö zös -
sé gi hír gyűj tő ol da lá ra il le ték te le -
nek ha tol tak be, és bár nem tö röl tek
le sem mit, a fel hasz ná lók ada tai va -
ló szí nű leg a be tö rők ke zé re ke rül tek.
Mó do sí tot ták to váb bá a ro bots.txt
szö ve ges fájlt. Ez zel azt idéz ték elő,
hogy a Go og le pár nap pal ké sőbb a
hír ol dal va la mennyi be jegy zé sét tö -
röl te ke re ső jé ből, már pe dig ke vés
al ja sabb hú zás lé tez het, mint el ér ni

azt, hogy egy por tál anya gai egy sze -
rű en ne le gye nek meg ta lál ha tók.
Ada lék, hogy a Ször csöt is ma gá ba
fog la ló cég cso port mű köd te ti a ro va -
tunk ban már több ször em le ge tett Tu -
rul csi ri pet (www.tu rul csi rip.hu), míg
a Pro pel ler fej lesz tő jé nek pro jekt je a
ha son ló fel adat ra hasz nál ha tó Yamm
(www.yamm.hu), így a két ha zai
Twit ter-mas hup, az az klón ré vén
ko mo lyan szem ben ál ló fe lek nek le -
het te kin te ni őket.

Le het, hogy mind ez csak a vé let -
len ki szá mít ha tat lan já té ka, és le het,
hogy idő vel min den ki si ke re sen tisz -
táz za ma gát. De per sze le het sé ges az
is, hogy a két sze rep lős pi a cok most
egy sze rep lős sé vál nak. Ki tud ja…

Hogy mi kép pen kap cso ló dik ez az
ügy az evan ge li kus.hu és a re for -
matus.hu ol dal hoz? Igen egy sze rű a
vá lasz: az egy há zi in ter ne tes mun ka
sze ren csé re nem kon ku ren cia harc,
ha nem olyan te rü let, ame lyen nyu -
god tan le het ta nul ni egy más tól, és el
sza bad les ni más fe le ke ze tek jó meg -
ol dá sa it. Aho gyan a tör té nel mi egy -
há zak egyi ke sem vív élet ha lál har cot
a má sik kal, ugyan úgy in ter ne tes te -
vé keny sé gük cél ja sem a pi a ci ré sze -
se dés min den áron va ló fo ko zá sa.

Az Evan gé li kus Élet Ke reszt utak ol -
da lán min dig le het ta lál koz ni öku me -
ni kus vo nat ko zá sú hí rek kel, így bi zo -
nyá ra a legtöbben tisz tá ban van nak
a test vér egy há zak ban zaj ló fon to sabb
tör té né sek kel. A ro vat gaz da pe dig re -
mé li, hogy ha az olvasó látogatja
más egy há zak hon lap ja it, az ot ta ni jó
meg  ol dá sok aján lá sával kedvező ha -
tás sal lehet az evan ge li kus.hu to -
váb  bi fej lő dé sé re.

g Nagy Ben ce

Az ins pi rá ció sza bad sá ga
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Ha gyo mány te rem tő szán dék kal hív -
ta össze elő fi ze tő it és az ér dek lő dő -
ket a meg újult Cre do evan gé li kus
fo lyó irat új szer kesz tő bi zott sá ga és
a ki ad ványt meg je len te tő Lu ther
Ki adó. 

A bu da pes ti Pi linsz ky Já nos iro dal -
mi ká vé ház ban má jus 26-án tar tott
el ső Cre do-est a ki adó kö zel múlt ban
meg je lent két köny vé nek be mu ta tó -
já val kez dő dött: Ha fen scher Ká roly
Li tur gi ka – A ke resz tény is ten tisz te -
let pro tes táns meg kö ze lí tés ben, öku -
me ni kus szel lem ben cí mű köny vét
Dob szay Lász ló pro fes sor eme ri tus,
Fa bi ny Ti bor Szó tör té né sek – Her me -
ne u ti kai, teo ló gi ai és iro da lom tu do -
má nyi ta nul má nyok cí mű kö te tét pe -
dig Szűcs Fe renc teo ló gus, egye te mi
ta nár mél tat ta.

Az est má so dik fe lé ben Zász ka licz -
ky Zsu zsan na fő szer kesz tő te kin -
tet te át az im már ti zen ötö dik év fo -
lya má ban já ró fo lyó irat tör té ne tét. 

Mint is me re tes, a Cre do előd je, a
Di a ko nia 1979-ben in dult és 1993 de -
cem be ré ben szűnt meg. A kö vet ke -
ző év ben in dult új fo lyó irat szer kesz -
tő je id. Ha fen scher Ká roly, majd
Má nyo ki Já nos volt. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá -
ga 2008-ban írt ki pá lyá za tot a lap fő -
szer kesz tői poszt já ra.

A kül le mé ben is meg újult lap el -
ső ren dez vé nyén a mű vé szet tör té -
nész fő szer kesz tő mel lett a je len le gi
szer kesz tő bi zott ság je len lé vő tag jai
is be mu tat koz tak. Így is mer ked het -
tek meg a részt ve vők Fa bi ny Ti bor
iro da lom tör té nésszel, teo ló gus sal,

Fáb ri György fi lo zó fus sal, Ga dó
György Pál er dő mér nök kel, kör nye -
zet vé dő vel, Itt zés Gá bor iro da lom tör -
té nésszel, teo ló gus sal, Rét he lyi Or so -
lya mű ve lő dés tör té nésszel és Sza bó
T. An na köl tő vel, mű for dí tó val. (A
szer kesz tő bi zott ság nak tag ja még
Potz ner Fe renc épí tész, Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő és ifj. Sze bik
Im re or vos is.) 

A Cre do-es te ken a jö vő ben is vár -
ják majd az ol va sói ész re vé te le ket, en -
nek az el ső al ka lom nak azon ban
nem utol só sor ban az köl csön zött
író-ol va só ta lál ko zó jel le get, hogy a
meg je len tek a szer kesz tő bi zott ság
egyik tag ja ként meg is mert köl tő nő
tol má cso lá sá ban is hall hat tak né -
hány Sza bó T. An na-ver set. 

g Bo da Zsu zsa

Cre do-est könyv be mu ta tó val

HE LY RE IGA Z Í TÁ S

Har tai szo bor cse re
„Tisz telt Fő szer kesz tő Úr! Kedves Károly! Eny hén szól va meg döb ben tem a Szent -
há rom ság ün ne pé re meg je lent lap szám 5. ol da lá nak al ján ta lál ha tó, Re zsa -
bek Nán dor ál tal jegy zett írás nak azon ál lí tá sa in, ame lye ket a Mó zest és Pál
apos tolt áb rá zo ló har tai szob rok ról írt. Olyan té ve dé se ket kö zöl, ame lye ket
nem sza bad hely re iga zí tás nél kül hagy ni. Én nem tu dom, ki a cikk író ja, de
eny hén szól va is csa csi sá go kat ír. Pon to san for dít va áll ugyan is a hely zet. Mó -
zes van az ószö vet sé gi fő pap or ná tu sá ba öl töz tet ve, meg told va a – töb bek kö -
zött Mi che lan ge lo Mó zes-szob rán is lát ha tó – „szar vak kal”. És mi az, hogy nya -
ká ban a kő táb lák? A 12 (!) pa ran cso lat tal? És ak kor mi van Iz rá el 12 tör zsé -
nek hós en re vé sett ne vé vel? (Vö. 2Móz 28) Vagy is amit ő Mó zes szob rá nak ál -
lít, az Pál apos tolt áb rá zol ja, és for dít va. Ilyen fél re ve ze tő in for má ci ó nak nem
len ne sza bad meg je len nie egy há zunk he ti lap já ban (sem)! Ne he zen ment he -
tő, hogy még is meg tör tént.

Ar ra kér lek, hogy a le he tő leg gyor sab ban kö zöl je tek hely re iga zí tást. Ahogy
lá tod, ezt a pár sort el kül döm Har ma ti Bé la Lász ló nak is. Re mé lem, va la ki
már el kezd te ír ni a hely re iga zí tást (és a bo csá nat ké rést).”

A test vé ri kö szön tés sel zá rult le vél ben ol vas ha tó ké rés nek ele get té ve ez -
úton kö vet jük meg – szer zőnk ne vé ben is – ol va só in kat, és a ma gas egy há -
zi tiszt sé get be töl tő lelkész le vél író (tel jes név és cím a szer kesz tő ség ben) ké -
ré sé nek meg fe le lő en ma gunk is az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga -
tó já hoz for dul tunk hely re iga zí tá sért…

* * *

A tö re dé kek gyak ran té vesz tik meg a szem lé lőt, fő leg, ha az ere de ti szob rok -
nak vagy ol tár együt te sek nek alap ve tő en fon tos rész le te i hi á nyoz nak. 

Evan gé li kus egy há zunk ban a tü rel mi ren de let után épült temp lo mok ban
sa já tos iko nog rá fi ai együt test al kot tak a szó szék ol tá rok. Az egy sé ges bel ső tér
és a kul tusz cent rum
el ve it kö vet ve jöt tek
lét re, kez det ben
klasszi ci zá ló ké ső
ba rokk stí lus ban.
Ha son ló sá guk el le -
né re azon ban úgy a
fel épí té sük ben, mint
iko nog rá fi ai prog -
ram juk (az ol tár kép
té má ja, a szob rok -
kal meg for mált ala -
kok stb.) meg va ló sí -
tá sá ban nagy el té ré -
sek mu tat koz tak
egy há zunk ban még
az egy ko rú al ko tá -
sok kö zött is. 

A har tai temp lom
szó szék ol tá ra is csak
tö re dé ke sen ma radt
fenn. A Mi tör tént a
har tai temp lom ere -
de ti szob ra i val? cí -
mű cikk ben (Re zsa -
bek Nán dor, Evan -
gé li kus Élet, 2010. má jus 30., 5. o.) be mu ta tott fény ké pen azon ban va ló já ban
Áron és Mó zes alak ja lát ha tó (bal ról jobb ra, eb ben a sor rend ben). Áron pa -
pi öl tö ze té nek 2Móz 28-ban pon tos le írá sát ta lál hat juk, mely nek a ma gyar -
or szá gi fa fa ra gó ké pes sé ge i hez hí ven pró bált meg fe lel ni. A jobb ol da li szo -
bor tö re dék ki lé te kér dé se sebb, de az egy há zunk ban ta lál ha tó ana ló gi ák alap -
ján na gyon va ló szí nű, hogy Mó zest áb rá zol ja. A ha zai evan gé li kus em lék -
anyag ko ra be li pél dá in Mó zes ke zé ben bot tal és kő táb lák kal lát ha tó. Je len
szo bor tö re dé kes sé ge ha tárt szab a to váb bi kö vet kez te tés nek.

Áron és Mó zes együt tes sze re pel te té se – kü lö nö sen a meg vál tás ra uta ló
ol tá rok ese té ben – igen gya ko ri. Áron mint ál do za tot be mu ta tó fő pap – az
Ószö vet ség fő pap ja – Jé zus ál do za tá nak elő ké pe, a tör vényt el ho zó Mó zes pe -
dig nem csak Is ten nek az em ber rel kö tött szö vet sé gé re, ha nem Jé zus nak ar -
ra a mon da tá ra is utal: ő azért jött, hogy be tölt se a tör vényt. Az ószö vet sé -
gi ala kok je len lé te az evan gé li kus szó szék ol tá ron teo ló gi a i lag és vi zu á li san
is a meg vál tás evan gé li u má nak hir de té sét tá maszt ja alá.

g Dr. Har ma ti Bé la Lász ló,
az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga tó jaF
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Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) ta va szi prog ram já -
nak zá ró al kal mát jú ni us 10-én 17
óra kor tart ják az or szá gos iro da ut -
cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.). Dr. Reuss And rás lel kész,
teo ló gi ai ta nár Az em be ri sze xu a li tás -
ról, a há zas ság ról és az élet tár si kap -
cso lat ról (mit szó lunk a svéd, az
ame ri kai evan gé li kus egy há zak dön -
té sé hez?) cím mel tart elő adást, áhí -
tat tal Sze ve ré nyi Já nos szol gál. 

A 21. bu da pes ti Bach-hét jú ni us 6-tól
13-ig tart a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban. A hang ver se nyek min -
den es te 7 óra kor kez dőd nek. A be lé -
pés díj ta lan, adományokat köszönettel
elfogadnak. A rész le tes mű sor meg -
ta lál ha tó az in ter ne ten, a http://lu the -
ra nia.lu the ran.hu/21BW.html ol da -
lon, il let ve a http://www.evan ge li -
kus.hu ol da lon az ese mé nyek kö zött.
A temp lom ban nyom ta tott mű sor fü -
zet is ta lál ha tó.

HÍREK, HIRDETÉSEK

16 e 2010. június 6. Evangélikus Élet

VASÁRNAP

11.45 / m1
Evan gé li kus temp lo mok
A kis kő rö si és a solt vad ker ti
evan gé li kus temp lom
22.55 / m2
Agyő, Bu ka rest!
(né met–fran cia–sváj ci film -
drá ma, 2006) (108')
A sze rel mi tör té net Cea uses -
cu bu ká sa után ti zen négy év -
vel a poszt kom mu nis ta Ro -
má ni á ban ját szó dik, ahol „a
pénz dik tá to rai” ural kod nak.
Egyi kő jük, a nyom da tu laj do -
nos Ni ku Ior ga mo dern
nyom da gé pet vá sá rol, me lyet
a Né met or szág ból ér ke ző
Step han he lyez üzem be.
Step han be le sze ret a Ior ga al -
kal ma zá sá ban ál ló tol mács -
nő be, Br in du sá ba. Csak hogy
Ior ga ma ga is sze met ve tett a
szép, fi a tal nő re.

HÉTFŐ

8.30 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Egy ház ül dö zés a Ká dár-
korszak ban I.
12.05 / Bar tók rá dió
A Svéd Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
13.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Rá di ós re gény tár. Gár do nyi
Gé za: Ida re gé nye. 1. rész
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
21.00 / Bar tók rá dió
Te le mann: d-moll kvar tett
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió fél órá ja
23.00 / Du na Tv
Láz – Af ri ka fel pö rög
(né met do ku men tum film,
2009) (90')

KEDD

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.40 / m2
Je le ne tek a szob rok éle té ből
A Gel lért-hegy
20.00 / PAX
Szé kely föl di vár temp lo mok
(do ku men tum film-so ro zat)
(27')
21.03 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Hän del: B-dúr or go na ver seny
23.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum
Ér té kek, do ku men tu mok,
ritka sá gok az MR hang ar chí -
vu má ból
23.40 / Du na Tv
Iko nosz táz – Ma gyar or szá gi
hit tör té net
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2003) (14')

SZERDA

13.25 / Bar tók rá dió
De ák Lász ló ját szik a Má -
tyás-temp lom or go ná ján
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
(vers mű sor)
Pi linsz ky Já nos ver sei
14.40 / RTL Klub
Ház ról ház ra
(ame ri kai film drá ma, 2002)
(90')
16.05 / Hír Tv
Ősök te re
20.30 / Du na TV
TGV, avagy a szu per gyors
járat (fran cia–sze ne gá li víg -
já ték, 1998) (83')
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó

CSÜTÖRTÖK

7.30 / Há ló zat Tv
Mes ter em be rek 
(ma gyar do ku men tum film) 
A fa fa ra gó: Me zei Ist ván
16.00 / PAX
Ne ked sza bott fe hér ru ha: A
cif ra ru ha
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
16.40 / Má ria Rá dió
Hit vé dő
Győ ri Ta más evan gé li kus,
Bacs kai Bá lint re for má tus lel -
kész és Ipoly atya hit vé del mi
mű so ra
9.20 / Du na Tv
Ma ros vá sár hely fe ke te már -
ciu sa (ma gyar do ku men tum -
film-so ro zat, 2010) (60')
1. rész
23.15 / m2
A he te dik es küdt
(fran cia–bel ga té vé film,
2008) (88')

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
14.10 / Má ria Rá dió
Új szö vet ség. A Bib lia köny ve i -
nek fo lya ma tos ol va sá sa
21.10 / PAX
Anyu ka
A Zá ke us Mé dia cent rum
evan gé li zá ci ós mű so ra
22.00 / Du na Tv
Me lyik sze re lem?
(olasz–sváj ci film drá ma,
2006) (94')
22.05 / m2
Lor na csend je
(bel ga–an gol–fran cia–olasz
film drá ma, 2008) (105')
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va – a 20–21. szá zad
ze né jé ből. Ti gran Man suri an:
Hét imád ság

SZOMBAT

7.25 / Du na Tv
Négy szög le tű ke rek er dő
(ma gyar me se já ték, 2007)
1. rész
10.00 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
11.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Fák, ker tek, lu ga sok
Sé ta a ter mé szet ben
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Egy ház ül dö zés a Ká dár-
korszak ban II.
12.22 / Kos suth rá dió
Tör té net hang sze rel ve
19.30 / Du na Tv
Üvöl tő sze lek
(an gol ro man ti kus drá ma,
1998) (113')
20.04 / Kos suth rá dió
Egész lé nyed del
Rész le tek Polcz Alaine nap ló -
já ból

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
9.05 / Kos suth rá dió
Anya nyel ve – ma gyar
A kül ho ni ma gya rok élet -
hely ze te
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
14.20 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
Kán tor és gyü le ke zet
15.55 / m2
ARC po é ti ka
Lo vász Irén éne kes
16.30 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
17.40 / m1
Magyarország története
A Horthy-korszak
22.25 / Du na Tv
Tran syl va nia (fran cia
filmdrá ma, 2006) (98')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 6-ától június 13-áig

Va sár nap
Bol do gok, akik meg tart ják a tör vényt, akik nek tet tei min den kor iga zak. Zsolt
106,3 (Mt 10,32; Lk 16,19–31; 1Jn 4,16b–21; Zsolt 76) A Szent há rom ság ün -
ne pe utá ni el ső hét té má ja az Is ten sza vá ra va ló fi gye lé sünk. Is ten igé je az
Ó- és az Új szö vet ség ben áll előt tünk. A Szent lé lek se gít sé gé vel lát hat juk, ho -
gyan egé szí ti ki egy mást Is ten pró fé ták ál tal köz ve tí tett ré gi sza va és a Krisz -
tus ban ki mon dott vég ső szó (Zsid 1,1–2). Jól is mer jük azt a jé zu si bol dog -
mon dást, amely min den is ten tisz te le ten el hang zik: „Bol do gok, akik hall gat -
ják és meg tart ják Is ten be szé dét.” (Lk 11,28) Mint ha csak a zsol tárt idéz te vol -
na sza ba don Jé zus! Va ló ban, az Is ten tör vé nye jó, és igaz tet tek fa kad nak be -
lő le. Ezért kell meg ta ní ta nunk a Tíz pa ran cso la tot gyer me ke ink nek és asze -
rint él nünk ne künk is. Az igaz ság cse le ke de tei nyu godt éj sza kát és bel ső, el
nem ve he tő bol dog sá got ad nak az Is ten re fi gye lők nek.

Hét fő
Tisz tes sé ge sen él je tek a po gá nyok kö zött, hogy ha va la mi vel rá gal maz nak ti -
te ket, mint go nosz te vő ket, a ti jó cse le ke de te i te ket lát va di cső ít sék Is tent a
meg lá to ga tás nap ján. 1Pt 2,12 (Ézs 45,24; Lk 10,1–9/10–15/; Zsid 12,25–29)
A kör nye ze tünk vagy a ba rá ta ink szá má ra ta lán a mi éle tünk az egyet len „bib -
lia”, amit ol vas nak. Annyit tud nak Is ten ről, a ke resz tény ség ről, amennyit éle -
tünk ből meg mu ta tunk ne kik. A szál lon gó rá gal mak kal és tév hi tek kel
szem ben csak úgy le het fel lép ni, ha nem csak be szé lünk hi tünk ről, de ak -
tív ré sze sei va gyunk a kö zös sé gért vég zett jó mun ká nak. Ta lán nem is me -
rik fel rög tön, hogy Jé zus hoz tar to zunk, azon ban ha el jön a „meg lá to ga tás”,
az az a pró ba té tel ide je éle tük ben, se gít he tünk ne kik, hogy lé tük Is ten ben
nyer jen ka pasz ko dót.

Kedd
Jer tek, csat la koz zunk az Úr hoz örök szö vet ség gel, amely nem megy fe le dés -
be! Jer 50,5 (2Kor 3,4.6.; Jer 36,1–6/7–9/10.21–24.27–31; Zsid 13,1–14) Je re -
mi ás köny ve is me ri az el ső szö vet sé get, amit Is ten a Sí nai-hegy nél kö tött né -
pé vel. Ezt a szö vet sé get azon ban sok szor meg szeg te és el fe led te Iz ra el. A pró -
fé ta a 31. fe je zet ben még is új szö vet ség ről be szél, amellyel Is ten meg újít ja hű -
sé gét a hűt le nek fe lé. Jé zus eb be az új szö vet ség be kap csol be le min ket is,
ami kor az utol só va cso rán ezt mond ja: „Igya tok eb ből a po hár ból mind nyá -
jan, mert ez az én vé rem, a szö vet ség vé re, (…) a bű nök bo csá na tá ra.” (Mt 26,27–
28) Csat la koz zunk mi is Je re mi ás fel hí vá sá hoz, és so ha ne fe led kez zünk el
ar ról, hogy Urunk az éle tét ad ta ér tünk, hogy az övéi le gyünk örök re!

Szer da
A szá za dos Jé zus elé küld te ba rá ta it, és ezt üzen te ne ki: „Uram, ne fá radj, mert
nem va gyok mél tó ar ra, hogy a haj lé kom ba jöjj.” Lk 7,6 (Ézs 6,5a; 1Thessz 2,1–
8/9–12/; Zsid 13,15–25.) Alá zat. Ez a ki fe je zés olyan ide gen ma tő lünk. Nem
aka runk meg aláz kod ni sen ki előtt. A szá za dos tól so kat ta nul ha tunk ezen a
té ren. Ő sem alá za tos ko dik. Sza va nem hí zel gés akar len ni a hí res rab bi előtt.
An nak a fel is me ré sé nek ad han got, hogy egész éle té vel, cse le ke de te i vel mi -
lyen messze van Is ten től. Nem ér dem li meg a se gít sé get. Még is, egyet len szó
elég ne ki, hogy ké ré sét tel je sít ve tud ja. Hit tel ka pasz ko dik Jé zus ha tal má ba.
Ezért a bi za lo mért ke gyel met kap. Aki fel is me ri sa ját mél tat lan sá gát, és még -
is bí zik Is ten sze re te té ben, az ma sem tér ha za üres kéz zel.

Csü tör tök
Jé zus ál tal vi gyük Is ten elé a di cső í tés ál do za tát min den kor, az az ne vé ről val -
lást té vő aj ka ink gyü möl csét. Zsid 13,15 (1Móz 35,3; Jn 21,15–19; Ám 1,1–2; 3,3–
8) Mi vel tar to zunk Is ten nek? Jo gos a kér dés, hi szen ma ga a Zsi dók hoz írt le -
vél ál la pít ja meg, hogy Jé zus ál do za ta egy szer s min den kor ra utat nyi tott Is -
ten fe lé, azt nem kell meg is mé tel ni (Zsid 10,19–20). Is ten nek mind ezért a
há lánk kal tar to zunk. Az ő ma gasz ta lá sa, di cső í té se vég te len sze re te té ért so -
ha nem né mul hat el. Jé zus sal együtt oda lép he tünk a szent Is ten elé. Min den
is ten di csé ret egy ben hit val lás is. Ar ról, hogy hoz zá tar to zunk. „Csak övé az
éle tem, övé már min de nem, / övé az ének is a szí vem ben.” (EÉ 559)

Pén tek
Ne pa ráz nál kodj! 2Móz 20,14 (Zsid 13,4; Lk 22,24–30; Ám 3,1–2.9–15) Is ten
tör vé nyé nek meg tar tá sa bol dog gá tesz. Ez zel szem ben vall ja a vi lág, hogy a
bol dog ság a part ne rek cse rél ge té sé ben, az adott es kü höz va ló hűt len ség ben
ta lál ha tó. Va jon ki nek van iga za? Fel mé ré sek ki mu tat ták, hogy az egy más -
hoz hű há zas tár sak to vább él nek, mint azok, akik egye dül vagy az „élet tár -
sat” vál to gat va ka lan doz nak. Is ten igé je vé di azt a kap cso la tot, amely re a te -
rem tés haj na lán rá mond ta: Íme igen jó. Va jon mit ron tunk el, hogy so kan
a há zas sá got nem jó nak, ha nem bör tön nek élik meg?

Szom bat
Amíg időnk van, te gyünk jót min den ki vel. Gal 6,10 (3Móz 19,34a; Fil 1,12–18a;
Ám 4,1–13) Is ten igé jé nek meg tar tá sa nem el mé le ti ke resz tény sé get ered mé -
nyez, ha nem na gyon is gya kor la ti as tet tek kö vet kez nek be lő le. Ahol a ke resz -
tény ség meg je lent, a misszi ó ban sor ra épül tek a kór há zak, is ko lák, ár va há -
zak. Is ten időt ad ne künk ma is ar ra, hogy má so kért te gyünk. A Jé zus-kö ve -
tés nem ön meg va ló sí tás ról és va gyo no so dás ról szól, ha nem a könnyek le tör -
lé sé ről, se bek kö tö zé sé ről és te het sé günk má so kért va ló ka ma toz ta tá sá ról –
ki vé tel nél kül min den ki fe lé. Mind eh hez az erő for rást szent igé je ad ja.

g Ger fi né dr. Bre bovsz ky Éva

Új nap – új kegyelem

A IV. evan gé li kus fér fi kon fe ren ci át jú ni us 18. és 20. kö zött tart ják a pi lis csa -
bai Bé thel Misszi ói Ott hon ban. Je lent kez ni le het Ko há ry Fe renc fér fi -
misszi ói re fe rens nél e-mail ben a ko hary@en ter net.hu cí men vagy te le fo non
a 96/360-013-as ve ze té kes és a 20/824-7122-es mo bil szá mon, il let ve az Evan -
gé li kus Misszi ói Köz pont cí mén: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.,
e-mail: ev mis@lu the ran.hu, te le fon: 1/400-3057, mo bil: 20/824-5841. A rész -
vé te li díj a tel jes idő re 6000 fo rint + 500 fo rint ágy ne mű-hasz ná la ti díj.

H I R D E T É S

Az igaz ság ta lan tri a no ni bé ke dik -
tá tum 90. év for du ló ján, 2010. jú -
ni us 4-én 16.30-kor új ra meg -
szó lal nak a re for má tus és az evan -
gé li kus temp lo mok ha rang jai. A
ha rang szó nem csak ar ra em lé kez -
tet, hogy Tri a non egy egész nem -
ze tet, kö zös sé ge ket, csa lá do kat
és egy há za kat meg nyo mo rí tó
dön tés volt, de az Is ten nel va ló ta -
lál ko zás ra is hív, aki erő sebb min -
den erőt len sé günk nél. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház or szá gos el nök sé ge

A Ma gyar or szá gi Re for má tus
Egy ház Zsi na tá nak el nök sé ge

Bu da pest III., Ko losy té ren 39
négy zet mé te res gar zon la kás lel -
kész csa lád tól bér be adó. Ér dek lőd -
ni a 20/824-6401-es szá mon le het.


