
Jótékonysági koncertek az árvízkárosultak javára
• Június ., vasárnap,  óra, Budapest, Kossuth tér – Rajkó zenekar és tánckar, Pándy

Piroska.
• Június ., vasárnap,  óra, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum (V. kerület, Károlyi M.

u. .) – Kaláka, Muzsikás, Söndörgő és Vujicsics együttes.

evangélikus hetilap 75. évfolyam, 26. szám g 2010. június 27. g Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap Ára: 250 Ft

„Egy-két pél da a szó ára da tá ból. »Jé zus
ma gyar volt!!!« »A ke resz tény Bib li ák a
sá tán ko hol má nyai!« »Még a leg al ja
(így!) ci gány em ber sem hagy ná, hogy a
pár ja is tál ló ban szül jön…«”

EvÉl&levél f 15. oldal

Tízéves a hatodév f 3. oldal
Fajátékok között beszélgetve f 5. oldal
Múzeumok éjszakája f 6. oldal
Árt-e hitnek a bibliatudomány? f 11. oldal
Színház az egész világ f 11. oldal
Megerősödvén a kegyelemben f 13. oldal

„A ke resz tény hit nem ar ra in dít,
hogy so pán kod junk a ri asz tó hely ze -
te ken és sta tisz ti ká kon, ha nem ar ra
buz dít , hogy az öröm te li, de fe le lős
sze xu a li tást pár tol juk.”

Mit tanít egyházunk…? f 10. oldal

„Azon  túl, hogy ki ad vá nyuk kal si ke rült ne ve met be -
szennyez ni ük, mind ez szá mom ra alap ja i ban kér dő je le zi
meg an nak hi te les sé gét. (…) Re mé lem, a Min den ha tó meg -
kí mé li Önö ket at tól, hogy az Önök ne vét va la mi kor is ha son -
ló mó don or szág-vi lág előtt rá gal maz zák és le já ras sák.”

Hálóba gabalyodva f 8–9. oldal

Még nem is olyan ré gen ele ink
ágos tai hit val lá sú evan gé li kus -
nak mond ták ma gu kat. Ma
már rit kán le het ezt hal la ni, ha
egy ál ta lán le het, és a vi lág leg -
több evan gé li kus egy há zá nak el -
ne ve zé sé ből is el hagy ták az
Ágos tai hit val lás ra uta lást. Az
a négy száz nyolc van év per sze,
amely név adó hit val lá sunk ke -
let ke zé se óta el telt, ir dat la nul
sok. Ezért könnyen be lát ha tó,
hogy kor tár sa ink nak hossza -
sabb ma gya ráz ga tás ra van szük -
sé gük, hogy meg ért sék, mi ről is
van szó. Az év for du ló kap csán
tö röl jük hát le a port e do ku -
men tum ról, és la poz zunk be le!

Ala po san fel boly gat ta Né -
met or szág nak és szin te egész
Eu ró pá nak nem csak egy há zi,
ha nem tár sa dal mi és po li ti kai
éle tét is a re for má ció, amely -
nek kez de tét a 95 té tel 1517. ok -
tó ber 31-i ki szö ge zé sé hez kap -
csol juk. A jó év ti ze dig tar tó vi -
tá kat kí ván ta le zár ni a né met -
or szá gi Augs burg (ré gi ma -
gyar ne vén Ágos ta) vá ro sá ba
össze hí vott bi ro dal mi gyű lés.
A bi ro dal mi átok kal súj tott
Lu ther nem le he tett je len, ezért
Phi lipp Me lancht hon ra há rult
a fel adat, hogy olyan ira tot
ké szít sen, ame lyet a je len  le vő
pro tes táns fe je del mek, va la -
mint a bi ro dal mi vá ro sok kép -
vi se lői a sa ját juk ként el fo gad -
nak és elő ter jesz te nek. 

He te kig tar tó egyez te té sek
után hét fe je de lem és két vá -
ros ne vé ben ter jesz tet ték elő
és ol vas ták fel az ira tot 1530.
jú ni us 25-én. Nagy sze rű ered -
mény, hogy a ro busz tus és
har cos Lu ther sem ta lált ki vet -
ni va lót a fi nom és meg bé ké lést
kí vá nó Me lancht hon szö ve gé -
ben. Si ker volt az is, hogy az
ak ko ri Eu ró pa leg ma ga sabb
köz jo gi fó ru mán sok fé le vi tá -
ju kat fél re té ve a pro tes tán -
sok kö zö sen tud tak meg szó lal -
ni. Ön ma gá ban mind ez még -
is je lent het ne csu pán annyit,
hogy nagy sze rű egy ház tör té -
ne ti ese mény tör tént és nagy -
sze rű irat ke let ke zett négy -
száz nyolc van év vel ez előtt.

Ám az Ágos tai hit val lás
azon – nem túl sá go san nagy
szá mú – ira tok kö zé tar to zik,
ame lyek annyi év szá zad után
még min dig köz ké zen fo rog -
nak, ame lyek kel ér de mes fog -

lal koz ni. Szán dé ka és sza vai
sze rint egye te mes ke resz tény
hit val lás, amely nem a ke resz -
tény ség egy ré szé nek vagy fe -
le ke ze té nek má so ké tól el té rő
sa já tos ta ní tá sát kí ván ta elő ad -
ni, ha nem az egye te mes ke resz -
tény hi tet. Ka to li kus hit val lás
akart len ni ab ban az ér te lem -
ben, hogy nem új ta ní tást kép -
vi sel, és té te lei a Szent írás alap -
ján szi lár dan meg áll nak, an nak
helyt ál ló ki fej té sei. Ezt is mer -
ték el ró mai ka to li kus teo ló gu -
sok 1980-ban, ami kor a négy -
száz öt ve ne dik év for du ló ra ké -
szül ve ma guk is fon tol gat ták az
Ágos tai hit val lás hi va ta los el -
is me ré sét. S ab ban az év ben
több je len tős ró mai ka to li kus
do ku men tum meg ér tés re tö re -
ked ve ér té kel te hit val lá sun kat.

Mind má ig pél dás az az
együtt mű kö dés, amellyel a
hit val lás meg szö ve ge zé sén a
Me lancht hon ve zet te teo ló gu -
sok együtt dol goz tak a vi lá gi -
ak kal, akik eköz ben nagy teo -
ló gi ai hoz zá ér tés ről tet tek ta -
nú sá got. A hit val lás még sem
csak teo ló gi ai is me re tek kel
ren del ke ző be ava tot tak fog la -
la tos sá ga volt, akik va la mi -
lyen új teo ló gi ai el mé let tel
áll tak elő, ha nem ar ról vall,
amit a gyü le ke ze tek nagy
egyet ér tés sel val la nak, vagy is
ami az ige hir de tés tar tal ma és
a gyü le ke ze tek hi te.

Is ten igé jé nek két fé le kép -
pen is je len tős sze re pet tu laj -
do nít a hit val lás. Egy részt min -
den kü lön in dok lás, ma gya rá -
zat vagy vi tat ko zás nél kül ab -
ból in dul ki, hogy a ke resz tény
ige hir de tés és ta ní tás leg főbb
mér té ke csak is a Szent írás le -
het. Más részt az egy ház ere je,
lé te zé sé nek egye dü li alap ja a
hir de tett evan gé li um, amely -
nek hir de té sé re ren del te Is ten
az egy há zi szol gá la tot (V. cikk),
és az egy ház a szen tek gyü le -
ke ze te, amely ben az evan gé li -
u mot tisz tán ta nít ják, és a
szent sé ge ket he lye sen szol -
gál tat ják ki (VII. cikk).

Pél da ér té kű tel je sít mé nye
a re for má ció kez de té nek – és
en nek egyik do ku men tu ma
az Ágos tai hit val lás –, hogy az
igaz hit ügyé hez egye dül az
igét és az ige hir de tést te kin tet -
ték nem csak mél tó nak, ha -
nem al kal mas nak is. Nem
fegy ve re ik ben, nem po li ti kai
játsz mák ban, nem anya gi gya -
ra po dás ban, ha nem az ige

meg győ ző ere jé ben bíz tak
(XX VI II. cikk).

Ha ar ra a kér dés re kel le ne
vá la szol ni, hogy mit tar tal maz
az Ágos tai hit val lás, ak kor ké -
zen fek vő lenne fel ol vas ni a
tar ta lom jegy zék ben a hu szon -
nyolc cikk cí mét. De ami lyen
lo gi kus, annyi ra fél re ve ze tő is
len ne ez a meg ol dás. A hit val -
lás ugyan is nem hu szon nyolc
kér dést tár gyal, ha nem egyet -
len egyet, és ez az egyet len egy
az evan gé li um tar tal ma: az Is -
ten Fia, az ér tünk em ber ré
lett, meg fe szí tett és fel tá ma dott
Jé zus Krisz tus az, aki ki en -
gesz tel az Atyá val, és meg -
szen tel, va la mint ve ze ti, meg -
ele ve ní ti és vé del me zi a ben ne
hí vő ket (III. cikk), ezért nem
sa ját erő ből, sa ját ér de mek ből
vagy cse le ke de te ink alap ján,
ha nem in gyen, Krisz tu sért, hit
ál tal iga zu lunk meg (IV. cikk).
Az összes töb bi cikk rá ve ze tés
er re és az eb ből fo lyó kö vet kez -
mé nyek vé gig gon do lá sa. 

Mi vel a Szent írás nak ezt az
ér tel me zé sét, vagy is ezt a hit val -
lást sem mi fé le újabb el mé let
nem von ta és nem is von hat ja
két ség be, ezért az Ágos tai hit -
val lás ma is mér ték adó meg fo -
gal ma zá sa az evan gé li um nak.
Az zal pe dig, hogy hit val lá sunk
az evan gé li um mal szem be sít,
ön vizs gá lat ra hív. Elő ször mint
evan gé li ku so kat: őse ink tisz te -
let re mél tó pél dá ja és ha gyo má -
nya vagy a Krisz tus evan gé li u -
ma ad ja-e egy há zunk éle té nek
és szol gá la tá nak meg ha tá ro zó
alap ját és ere jét? Az után min -
ket mint 21. szá za di em be re ket:
föl di gya ra po dás tól és si ker től
vagy a Krisz tus evan gé li u má -
nak fel eme lő és új já te rem tő
ere jé től vár juk-e éle tünk ér tel -
mét és bol do gu lá sun kat? S vé -
gül az öku me ni kus moz ga -
lom vo nat ko zá sá ban is: a sze -
ku la ri zá ció kül ső kény sze re,
a múlt fe lej té se vagy in kább a
Krisz tus is me re té ben va ló el -
mé lye dés és nö ve ke dés vi szi-e
egy más hoz kö ze lebb a ke resz -
tény egy há za kat?

Négy száz nyolc van év el tel -
té vel is vall juk meg bát ran,
hogy ágos tai hit val lá sú evan -
gé li ku sok va gyunk. S ta nul juk
meg és él jük is, amit ez je lent!

A szerző az Evangélikus Hit tu -
do mányi Egyetem pro fessor
emeritusa

Az Ágos tai hit val lás 480 éves
g Dr. Reuss And rás

b Fér fi as sport – sú lyos
acél go lyók gu rít ga tá sa –
ko vá csol ta össze a ne gye -
dik evan gé li kus fér fi kon -
fe ren cia részt ve vő it. Az
ebé det kö ve tő nyi tó prog -
ram után az el ső al ka -
lom mal meg je len tek is
csak ha mar úgy érez het ték
ma gu kat, mint akik már
rég óta a kö zös ség hez tar -
toz nak… A jú ni us 18–20.
kö zött meg ren de zett kon -
fe ren cia részt ve vői ez út -
tal is a már évek óta meg -
szo kott hely szí nen, a pi -
lis csa bai Bé thel Evan gé li -
kus Misszi ói Ott hon ban
gyűl tek össze.

Az ér de mi együtt lét el ső elő -
adó ja Ba li cza Iván bu da vá ri
lel kész volt, aki a fér fi misszió
gyü le ke zet épí tés ben be töl tött

sze re pé ről be szélt. Elő adá sát
egy köl tői kér dés sel kezd te:
Csak a temp lo mok ban ke vés a
fér fi? Mint ha min de nütt töb -
ben len né nek a nők – a cson -
kán ma radt csa lá dok ban több -
nyi re ők ne ve lik a gyer me ke -
ket, egész szak te rü le tek nő i e -
sed tek el. Egy re több a női ve -
ze tő, ami nem baj, de hol van -
nak a fér fi ak? Az egész sé ges ál -
la pot hoz az kel le ne, hogy a fér -
fi ak is mi nél több he lyen ott le -
gye nek. A más fél éve ala kult
bu da vá ri fér fi kör is arra törek -
szik, hogy a gyü le ke ze ti al kal -
ma kon mi nél több fér fi je len -
jen meg, il let ve mi nél töb ben
vál lal koz za nak kö zü lük szol gá -
lat ra (pél dá ul csa lád lá to ga -
tás ra). 

Az es te fo lya mán a sár bo -
gár di, a ta ta bá nyai és a szom -
bat he lyi fér fi kör kép vi se lői
szá mol tak be te vé keny sé gük -
ről, majd az Egy csi pet nyi

menny or szág cí mű svéd fil met
te kin tet ték meg és ér té kel ték
a je len lé vők. 

A más na pi fő elő adást a
pi lis csa bai lel kész tar tot ta Ki -
ve tí tés és há rí tás – A bűn be -
esés től a He gyi be szé dig cím -
mel. Kézdy Pé ter ér de kes pél -
dá kon ke resz tül mu tat ta meg,
ho gyan igye kez tek a Bib lia is -
mert sze rep lői el há rí ta ni (pél -
dá ul Ádám Évá ra és ma gá ra
Is ten re) a fe le lős sé get, avagy
Dá vid élet mód já nak meg vál -
to zá sa mi ként ve ze tett a Bet -
sab é vel tör tén tek hez és azon
túl fér jé nek, Úri ás nak a meg -
öle té sé hez. Az Új szö vet ség -
ben a be tes dai gyó gyí tás a há -
rí tás jó pél dá ja, ami kor a be -
teg nem vá la szol Jé zus kér dé -
sé re – akar e meg gyó gyul ni –,
ha nem azt mond ja, hogy
nincs, aki se gít sen ne ki.

Meg fá ra dás és új ra kez dés
IV. fér fi kon fe ren cia Pi lis csa bán

f Őrhajó – a magyarföldi ökumenikus fatemplom szenteléséről beszámolónk a 4. oldalon.

f Folytatás a 3. oldalon

Felvételünkön Prőhle Gergely országos felügyelő köszönti a Háló 1. – Do ku men tu mok és ta nul -
má  nyok a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és az ál lam biz ton ság 1945–1990 cí mű do ku men tum -
kö  tet budapesti bemutatójára összesereglett érdeklődőket. A jezsuita rend Párbeszéd Háza el nevezésű
épületében rendezett június 21-i ankét asztalánál  (balról jobbra) Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó
igaz gatója, Kertész Botond történész, Csepregi András teológus, Mirák Katalin sorozatszerkesztő,
Sza bó Csaba történész, a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese, Ittzés Ádám történész
és Balás István jogász.

f Egyházunk tényfeltáró bizottságának ténykedéséről összeállításunk a 8–9. oldalon

Könyvbemutató a Párbeszéd Házában
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„Viszont a cselekedeteket nem azzal
a meggyőződéssel kell tenni, hogy
azok által Isten előtt bárki is igazzá
vál hat na, mert ezt a hamis vé le ke -
dést a hit nem tűri meg, minthogy a
hit az egyedüli igazságosság Isten
előtt. Ellenben egyedül azzal a meg-
győ ződéssel kell cselekedni, hogy a
test szolgaságra hajoljon, és meg-
tisz tuljon rossz kívánságaitól, tehát
sem mi másra ne tekintsen, mint e
kí vánságok kitisztogatására. Ha
ugyanis a lélek hit által megtisztul,
és szereti Isten tetteit, akkor sze ret -
ne mindent hasonlóképpen meg-
tisz títani, főként saját testét, hogy
mindenek vele együtt szeressék és
di csérjék Istent. Ebből következik,
hogy az ember saját teste érdekében
képtelen tétlenkedni, és kénytelen
sok jót cselekedni, hogy testét szol -
ga ságra hajlítsa. De mégsem maguk
a cselekedetek azok, amelyek Isten
előtt igazzá tesznek.” 

d Luther Márton:
Értekezés a keresztyén ember

szabadságáról
(Prőhle Károly fordítása)

b Mai éne künk, az Ékes do log is -
mer ni (EÉ 67) a Di csé re tek kö -
zött ta lál ha tó, hat vers szak kal. A
Du nán tú li éne kes könyv (1911,
majd 1955) vi szont a Reg ge li éne -
kek közt köz li (Dt 47), ti zen -
négy stró fá val.

A di csé rő té ma ál ta lá no sabb meg fo -
gal ma zá sa mind két be so ro lást le he -
tő vé te szi. Az ének szö ve gé nek szer -
ző je sze me rei Mat ko vich Pál (1743–
1823); az ő ver se Payr Sán dor (a Du -
nán tú li éne kes könyv egyik szer kesz -
tő je) át dol go zá sá ban ke rült be gyűj -
te mé nye ink be. Kiss Já nos sze rint
ez az át dol go zás Mat ko vich me rev
és né ha ri deg éne két egy részt me le -
geb bé, más részt né hol tar tal ma -
sab bá tet te.

Mat ko vich Pál ügy véd Győ rött a
du nán tú li ke rü le ti táb la ül nö ke, csá -
szá ri és ki rá lyi ud va ri ta ná csos, 1781-
től a du nán tú li evan gé li kus egy ház -
ke rü let fel ügye lő je. Ko ra be li jel lem -
zés sze rint „je les ta len tu mok kal bí -
ró, kö zép sze rű sé get fe lül ha la dó tu -
do má nyos mű velt sé gű, kü lö nö sen
nagy tör vény tu dó s a ma ga he lyén
nagy je len tő sé gű fér fiú”. Gyak ran pi -
hent a csa lád sze me rei kú ri á já ban.
Ahogy fo gal ma zott: „fájt a lel ké nek”,
hogy a hely be li evan gé li ku sok nak
nincs haj lé kuk, ezért sa ját költ sé gén
meg épít tet te a gy őr szem erei evan gé -
li kus temp lo mot 1807-ben. Ké sőbb
vég ren de le té ben er dő vel, pénz zel is
gon dos ko dott a gyü le ke zet jö vő jé ről.

Jo gi pá lya fu tá sa mel lett írá sai is
fenn ma rad tak. Té mánk szem pont já -
ból leg fon to sabb, hogy 1803-ban Ke -
resz tény új éne kek cím mel adott ki
éne kes köny vet.

Éne künk dal la má nak for rá sa ként a
Tra nos ci us-éne kes könyv 1674. évi
ki adá sa van fel tün tet ve; ez jól mu tat -
ja a köz tu dott tényt, hogy egy há zunk
ér té ke i hez mi lyen je len tős mér ték ben
hoz zá já rul a szlo vák örök ség. Az elő -
ször 1636-ban meg je lent Cit ha ra
Sanc to rum ugyan is, ame lyet össze ál -
lí tó ja, Ju raj Třanovský (hu ma nis ta
ne vén Ge org Tra nos ci us) után Tra nos -
ci us nak ne vez nek, a szlo vák evan gé -
li kus ság szá má ra egé szen a leg utób -
bi idő kig a leg fon to sabb éne kes -
könyv, mely a ma gyar aj kú evan gé li -
ku sok ének kul tú rá ját is be fo lyá sol ta.

A 7, 6, 7, 6 szó tag szá mú ének nó -
ta jel zé se: Ježiši mi losrdný, och rance.
Több ha zai és kül föl di, kö ze leb bi és tá -
vo lab bi vál to za ta is me re tes, a leg ko -
ráb ban né met (1568), majd cseh for -
rás ból. Az egy sze rű, vi lá gos ve ze té sű
dúr dal lam el ső ré sze az alap hang tól
an nak ok táv já ig ível, ki emelt he lyen
ke zel ve a kvin tet. A má so dik rész két,
le fe lé irá nyu ló ská la me net. Er re a
könnyen éne kel he tő dal lam ra il lesz -
tet ték rá Mat ko vich Pál ver sét.

g Ecse di Zsu zsa

Szi ta kö tő? Pap ri ka?
Szí ve sen idéz get tük di ák ko runk ban
a 17–18. szá za di ja pán köl tő, Onic ura
Ke gyet len ség cí mű hai ku ját Illyés
Gyu la for dí tá sá ban: „Szi ta kö tő. De ha
/ ki té ped szár nya it: / zöld pap ri ka!”

A sze líd Bas ho, el ol vas ván ezt a ke -
gyet len ver set, ál lat sze re te té től ve zet -
tet ve úgy il lesz tet te be a budd his ta vi -
lág szem lé let be, hogy egy sze rű en
meg for dí tot ta: „Pap ri ka? Végy elő, /
s ra gassz rá szár nya kat: / szi ta kö tő!”

A szo kat lan vers for ma, az Illyés
Gyu la ma gyar sza vai mö gé sej tett is -
me ret len nyelv és a bi zarr gon do lat el -
le né re sem volt kér dés, hogy a vers
több ről szól, mint amit egyik vagy
má sik órán el mond hat nánk ró la. Mi -
csu rin for ra dal mi kí sér le tei el le né re
nem fért be le a bio ló gia óra ke re te i be,
a szó és for ma já té ká nak szá mos ott
meg is mert pél dá ja el le né re több nek
– és va la hogy ke ve sebb nek is – tűnt,
mint az iro da lom órán meg is mert
ko moly ver sek. Nem ha son lí tott a fi -
zi ka órai kí sér le tek hez, és so ha sem lett
vol na ked vem er ről be ad ni egy raj zot.

Ma már tud nám: ha va la mi ennyi -
re el len áll an nak, hogy a he lyé re ke -
rül jön, an nak a hit tan órán a he lye.
Di á ra ír nám, mel lé má sol nám a 67-es
éne ket, be vin ném az osz tály ba a
gye re kek nek, és ezt mon da nám:
„Néz zé tek, mennyi re ha son lít ez a
ket tő!” És vár nám, hogy sor jáz za nak
a fel fe de zett ha son ló sá gok ki fe je zé -
sei. Öm le né nek? Csör ge dez né nek?
Mi lyen szem pon tok szü let né nek?
Elő ször a bát rab bak vagy az óva to -
sab bak szól nak?

„Mind ket tő vers sze rű.” „A ja pán -
nak is van dal la ma?” „Elég rö vi -
dek…” Az tán töb bek nek eszé be jut -
na, hogy hit tan órán van nak: „Ma a
budd hiz mus ról fo gunk ta nul ni?”
Egy re job ban be le me le ged né nek…
„Ter mé szet – em ber…”, „A vi lág és én
…” , „Te rem tés – át ala kí tás …” Egy
idő után va la ki nek hi ány ér ze te tá -
mad hat na, és meg kér dez né: „A hai -
ku ban is van szó Is ten ről?” – Hát
igen. E te kin tet ben a 67-es szó ki -
mon dóbb.

Itt ta lán né hány mon da tot ki sem
mon da nék han go san: Na gyon szép ez
az ének. Iga zi mér nö ki mun ka,
amely ből a szív sem hi ány zik. Né -
hány egy sze rű mon dat ba be le sű rít -
ve ol vas ha tó ben ne a te rem tés tör té -
net, a koz mosz szép sé ge, a Gond vi -
se lés ele mei és a meg vál tás tör té ne -
té nek egé szen sok konk rét rész le te…
az után sa ját he lyem a vi lág ban. „Ki -
es hely re esett örök ré szem” – vissz -
han goz nak ben nem a zsol tár sza vai,
ahogy az ötö dik vers hez érek: „Ami
va gyok, s amim van, / Min dent tő led
nyer tem”. Gaz dag va gyok. A te rem -
tés és meg vál tás is me re té ben él he tek.
Ékes, kü lön le ge sen szép do log fel sé -
ge det is mer ni…

Ahogy gon do lat ban ide érek, egy -
re több mon da ni va lóm van a di á -
kok nak. A vi lág je len ték te len és fe -
lül múl ha tat lan rész le te i ről be szé lek,
aho gyan Is ten sze re te te árad be lő -
lük. Be szé lek ne kik ezek ről, hogy le -
gyen ked vük to vább lát ni a zöld -
pap ri ká nál.

g Bé res Ta más

Ékes do log is mer ni, Uram, fel sé ge det
C ANTATE

Sok fé le mó don le het ol vas ni a Szent -
írást, hall gat ni az igét. Úgy is, hogy
a múlt ér de kes tör té ne te el gon dol -
kod tat, s az egy ko ri ige hir de tők sza -
va el in dít ben nünk egy újabb gon do -
la tot. De le het úgy is, hogy rá jö vök:
ami ol vas ha tó és ami hang zik, az ró -
lam szól. 

Hi á ba két- vagy több ezer éves a
tör té net, hi á ba más a szi tu á ció, az
ige cso dá ja – ame lyet a Szent lé lek
visz vég be – ép pen ez: egy szer re
csak élő vé, ma i vá, ak tu á lis sá vá lik a
ré gi szó. Nem azért, mert pár hu za -
mo kat le het von ni az ak kor és ma
tör tén tek kö zött. Nem is azért, mert
a tör té ne lem né ha is mét li ma gát, s
ami ak kor igaz volt, ma új ra al kal -
maz ha tó. Nem azért, mert a pró fé -
ta ak ko ri sza vá ról – mint ug ró -
desz ká ról – át le het ug ra ni a má ba,
s hir det ni le het va la mi ha son lót.
Nem er ről van szó. Ha nem ar ról,
hogy a ré gi sza vak ban, az év szá za -
dok kal előbb le írt be tűk ben egy szer
csak meg szó lal az Is ten, a mon da to -
kat meg ele ve ní ti a Lé lek, s az élet -
te len szó élő igé vé vá lik. 

Így van ez mai bib li ai sza ka szunk -
kal is. Ne a pár hu za mo kat ke res gél -
jük az egy ko ri és mai kö zött, ne a mai
for má ra, stí lus ra és igé nyek re szab -
juk át az egy ko ri mon da to kat. Kér -
jük a Szent lel ket, hogy te gye élő igé -
vé szá munk ra.

Már a kez dő mon dat fel szó lí tá sa
er re vo nat ko zik: „Hall gass rám!”
Sok fé le hang kö ze pet te Is ten né pé -
nek ar ra kell kon cent rál nia, hogy
meg hall ja Ura és Te rem tő je sza vát.
Hi szen szól. Hall gass rám, ne más -
ra. Hall gass rám, ne a sa ját gon do -
la ta id, lel ked bel ső hang já ra. Hall -
gass rám, min den más mel lé kes,
min den más hang – még ha szép is
le het – csu pán má sod la gos, ne tán

ve szé lyes. Pe dig so kan hív nak. So -
kan szó lon gat nak. Kül ső-bel ső han -
gok irá nyí ta ná nak, be le szól ná nak,
vagy ép pen szi rén mód já ra csa lo gat -
ná nak. Is ten el hí vott gyer me kei,
né pe, ne rá juk hall gas sa tok. Ért sé -
tek meg Is ten fél tő, éle tet kí ná ló sza -
vát: „Hall gass rám!”

Ha még bi zony ta la nok len nénk –
bár a go nosz egyik leg főbb mun ka -
esz kö ze az el bi zony ta la ní tás –, rög -
tön ez után el hang zik minden nek a
kulcs mon da ta: „Én va gyok.” Nem
be mu tat ko zás, ha nem a Szent írás
egyik leg fon to sabb és leg drá gább
mon da ta: ben ne az örök, az élő, a lé -
te ző Is ten szó lal meg, s a mon dat -
ra a min den ko ri ki vá lasz tott nép
meg haj t ja fe jét, és gon do lat ban
vagy va ló san tér det is kell, hogy
hajt son. 

Már ez a rö vid tő mon dat is drá -
ga evan gé li um: „Én va gyok.” Ő az
iga zi Lé te ző, aki át fog múl tat, je lent,
jö vőt. Ő az aki volt, ami kor még
sem mi és sen ki nem volt. Ő az, aki
van ak kor is, ami kor min den el hagy,
el tű nik. Ő az, aki lesz ak kor is, ha
már az utam vé get ért, és a vi lág is
el múlt. „Én va gyok!” – hang zik a
drá ga mon dat: Mó zes nek, a vá -
lasz tott nép nek. Majd hang zik a
test té lett Is ten aj ká ról ugyan ez az
is te ni igényt be je len tő, min dent fe -
lül író mon dat. Jé zus cso dá la tos „én
va gyok mon dá sai” min dent össze -
fog lal nak, ami az élet hez szük sé ges
és nél kü löz he tet len. Az evan gé li um
iga zi sum má ja az „én va gyok” mon -
da tok so ra.

S bár ön ma gá ban is ele gen dő len -
ne az is te ni be mu tat ko zás, igénk
még is ki bont ja. Úgy néz he tünk rá,
mint aki a kez det és a vég, aki te remt,
össze gyűjt, el hív, be szél. Ő a kez det
és a vég. Tő le jö vünk és őhoz zá tar -

tunk. Ve le nem lát szat éle tet élünk,
ha nem iga zit, ami a „Va gyok ból”
va ló ré sze se dés. Ő al ko tott min -
dent. Mos ta ná ban kü lö nö sen is fon -
tos tud nunk azt, hogy a ter mé szet
döb be ne tes erői mind-mind az Al -
ko tó ke zé ben fut nak össze. S ak kor
tu dunk har mó ni á ban él ni a te rem -
tett vi lág gal, ha mi ma gunk is be le -
si mu lunk a Te rem tő rend jé be, aka -
ra tá ba, ter ve i be. Hi szen ő al ko tá sá -
nak gond vi se lő, mű köd te tő Ura is. A
tör té ne lem Ura. 

Tud juk-e en nek fé nyé ben lát ni a tá -
vo li és a kö zel múlt tör té ne tét? Tud -
juk-e a Te rem tő kö zel sé gé ben és a ne -
ki va ló fe le lős ség gel for mál ni a tör té -
ne lem ránk eső pil la na ta it, hosszabb-
rö vi debb sza ka szát? Tud juk-e az ői -
rán ta va ló bi za lom mal hor doz ni a tör -
té ne lem ter he it? S ké pe sek va gyunk-e
a be lé ve tett re mény ség gel ter vez ni a
jö vőt? Ami kor annyi min den nyug ta -
la nít a múlt fel tá rá sá ban és fel dol go -
zá sá ban, a je len ku sza sá ga i nak meg -
fej té sé ben és tisz tá zá sá ban s a jö vő
kér dő je lei kö ze pet te, ak kor őben ne
ta lá lunk meg nyug vást, bé kes sé get.
„Csak Is ten nél csen de sül el lel kem” –
vall juk a zsol tá ros sal.

De foly ta tó dik a sor: „Én va gyok”,
aki össze gyűj töm a szét szó ró dot ta kat,
el hí vom szol gá i mat, én va gyok, aki
be szé lek hoz zá tok. Szét szórt éle -
tünk, szét eső vi lá gunk egye dü li össze -
fo gó ja a Min den ha tó. Mi ért ke re sünk
ké tes meg ol dá so kat he lyet te? Ő az,
aki el hív, hi szen a jó ra va ló hi va tá sunk
nem em ber sé günk ből fa kad, ha nem

ab ból, hogy a jó Is ten hív el a go nosz
kö te lé ké ből a jó, jót al ko tó, jó fe lé ha -
la dó élet re. Ő az, aki be szél hoz zánk.
Van ke mény és ha tá ro zott sza va,
hogy el ne vesszünk, utat ki je lö lő sza -
va, hogy el ne té ved jünk, si mo ga tó és
vi gasz ta ló sza va, hogy el ne ke se red -
jünk. Sza va nem rej té lyes, ha nem ért -
he tő, em ber szá má ra fel fog ha tó, csak
fi gyel nünk kell rá. Ezért is hang zott
a kez dő mon dat: „Hall gass rám!” Mi
nem cél ta la nul bo lyon gunk, ki tud ja,
hon nan, s ki tud ja, ho vá… Min ket az
Örök ké va ló, a Krisz tus ban meg is -
mert Is ten in dít, ve zet, ér kez tet és fo -
gad be. 

De ez fi gyel mez te tés is egy ben. El -
ron tott éle tek, zsák ut cá ba ke rült
kap cso la tok, mű kö dés kép te len né
vált kö zös sé gek. Ku tat juk az oko kat.
S köz ben el fe lejt jük az igét: „Hall gass
rám” … Bár csak fi gyel tél vol na pa ran -
cso la ta im ra! En gem, a hi bát, a gon -
dok-ba jok oka it min dig má sok ban
ke re ső em bert szó lít meg az Is ten:
bár csak fi gyel tél vol na.

Itt azon ban nem ér vé get sem az
ige, sem az em be ri élet pá lya. Az
evan gé li um lé nye gé hez tar to zik,
hogy Is ten le he tő sé get ad meg té rés -
re, új kez det re. Amíg hang zik az
ige, amíg biz tat, hogy őrá hall gas -
sunk, amíg el hang zik a kulcs mon dat:
„Én va gyok”, ad dig van re mény, hogy
a tör té net, éle tem tör té ne te „hap py
end del” vég ző dik, az az meg ér ke zem
az atyai ház ba.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Imád koz zunk! Kö szö nöm, Uram,
hogy még szólsz és nem hall gatsz. Kö -
szö nöm, hogy még for málsz, és nem
vet ted le ró lam ke ze det. Kö szö nöm,
Uram, hogy ve led és ná lad van jö vőm!
Ál dott légy ezért. Ámen.

A VA SÁRNAP IG ÉJE

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 4.  VA SÁR NAP  ÉZ S 48,1219 

„Hall gass rám…”
Gond vi se lő mennyei Atyánk! Há lá -
val gon do lunk ar ra, hogy kez det től
fog va ir gal ma san ve ze ted né pe det hí -
vo ga tó, vi gasz ta ló szó val, je lek kel és
nyil ván va ló cse le ke de tek kel. Bo csásd
meg, hogy a ma gunk út ját akar juk
jár ni, és nem fi gye lünk ta ná csa id ra!
Ké rünk, nyisd meg fü lün ket, hogy
meg hall juk és meg ért sük a ne künk
szó ló üze ne tet és út mu ta tá so dat!

Min den ha tó Urunk, ég és föld Is -
te ne! Ha tal mad dal meg ré mí ted a ha -
lan dó kat, alá zat ra kény sze rí ted a gő -
gö sö ket. Fi gyel mez tess min ket el té ve -
lye dé se ink re, és iga zítsd lá bun kat a he -
lyes ös vény re! Ítéld meg büsz ke sé gün -
ket és ma kacs sá gun kat! Add, hogy hű -
sé ge sek ma rad junk hoz zád, és en ge -
del mes ked jünk pa ran cso la ta id nak!

Ir gal mas Jé zu sunk! Kö szön jük,
hogy em be ri test ben jár tál kö zöt tünk,
és kö zel hoz tad hoz zánk az Atya
sze re te tét. Se gíts min ket ar ra, hogy
meg lás suk ér tünk vál lalt ál do za tod -
ban azt a ke gyel met, amely ál tal bű -
ne ink bo csá na tát re mél het jük! Em -
lé kez tess ben nün ket szen ve dé se id re,
ame lye ket a mi vét ke ink mi att kel lett
el vi sel ned! Fé kezd meg nyel vün ket,
fogd le ke zün ket, ha go nosz in du lat
kí sér ti lel kün ket!

Hű sé ges Mes te rünk! Ta níts min ket
alá zat ra és szív ből jö vő ir gal mas ság -
ra! Lát juk a vi lág nyo mo rú sá gát kö -
zel ben és tá vol ban. In dítsd el gyü le -
ke ze tün ket a má so kért va ló szol gá lat
út ján! Tégy eggyé a sze re tet ben mind -
azok iránt, akik ter mé sze ti csa pás, há -
bo rú vagy igaz ság ta lan ság mi att szen -
ved nek! Lát tasd meg ve lünk má sok
szük sé gét! Nyisd meg szí vün ket,
hogy szí ve sen ad junk ab ból, amit
aján dék ként tő led kap tunk!

Szent lé lek Is ten, vi gasz ta lónk és bá -
to rí tónk! Tő led kap juk a bá tor sá got,
hogy szem be néz zünk sa ját nyo mo rú -
sá gunk kal, és meg lás suk má sok szük -
sé gét is. Kö szön jük, hogy le te het jük
eléd bű ne ink ter hét. Erő síts min ket,
hogy mi is meg tud junk bo csá ta ni
egy más nak, és test vé rek ként él jünk a
vi lág ban a te di cső sé ged re! Ámen.

Oratio
œcumenica
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Meg csal nád a test vért, meg ta gad nád
vé re det? Ami lyen köl tői a kér dés,
olyan re a lis ta a vá lasz. Meg él tük mi
már mind két vál to za tát. 2004. de -
cem ber 5-én jött az el ső, meg le he tő -
sen ne he zen emészt he tő vál to zat. A
test vér vissza uta sí tá sa, a vér meg ta -
ga dá sa, a csa lá di kö te lék ér zé ket len
fel bon tá sa emészt he tet len fa lat az
em ber tor ká ban – érez te min den ha -
tá ron tú li ma gyar. 

És most, hat év el tel té vel, egy
újabb fa la tot íz le lünk szánk ban, mely
sok kal éde sebb, kel le mes, ha tá ro -
zot tan emészt he tő, de tel je sen va la -
hogy még sem fe led te ti a ré gi nek az
ízét. De jó, meg nyug ta tó, vi gasz ta ló
s leg fő kép pen gyó gyí tó. A pré di ká tor
ír ja: „Meg van az ide je a rom bo lás nak,
és meg van az ide je az épí tés nek. Meg -
van az ide je a sí rás nak, és meg van az
ide je a ne ve tés nek. Meg van az ide je a
gyász nak, és meg van az ide je a tánc -
nak. Meg van az ide je a kö vek szét szó -
rá sá nak és meg van az ide je a kö vek
össze ra ká sá nak.” (Préd 3,3–5)

Új idők, új sze lek, új kor mány, új
kez det – egy bá tor és ha tá ro zott
igen kell, csu pán ennyi, hogy az el csa -
tolt tör té nel mi or szág ré szek ben élő
ma gya rok lel ké ben, szí vé ben fel en -
ged jen a szo rí tás, el tűn jön az el bi -
zony ta la ní tó két ség be esés. Csu pán
ennyi, egy őszin te test vé ri gesz tus,
egy kis sze re tet tel jes oda fi gye lés, és
mind járt vé ge a sí rás nak, gyász nak,
szét szó ró dás nak. Jö het a „kö vek
össze ra ká sa”.

Az ál lam pol gár sá gi tör vény meg -
sza va zá sa óta ne kem még is a volt
kor mány egyik fe lejt he tet len alak ja
jár a fe jem ben. Őszin tén be kell val -
la nom: kel le me sen csa lód tam Gyur -

csány Fe renc ben. Most az egy szer
egyet ér zett, gon dolt és mon dott, kö -
vet ke ze tes volt ön ma gá hoz és mind -
azok hoz, akik még hisz nek ben ne,
üdv ter ve i ben és nem zet men tő ví zi -
ó i ban. Nem ha zu dott sem reg gel, sem
dél ben, sem es te, most iga zat mon -
dott. Leg alább is az ő iga zát – nem
kell a ha tá ron kí vül élő ma gya rok nak
ál lam pol gár ság, nem és nem!

Min den eset re be csü len dő, hi szen
nem szen ved olyan iden ti tás vál ság -
ban, mint a párt ja. Egé szen fel tű nő,
hogy a bal ol dal annyi fé le kép pen
vok solt, aho gyan csak le he tett, s a ne -
met is csu pán há rom hon atya kép vi -
sel te Gyur csány Fe renc cel az élen. 

Hogy mi ért is nem? Mert hát ő félt
ben nün ket. Fél ti gyer me ke in ket, fél ti
ép sé gün ket, és at tól ret teg, mi lesz,
ha… Azért ag gó dik, „ho gyan te kin -
te nek Nagy szom ba ton a ma gyar kis -
is ko lás ra? Mit gon dol nak majd a
szlo vák ügy in té zők a kas sai vá ros há -
zá ra be té rő ma gya rok ról? A ma gyar
Or szág gyű lés nem ze ti lel ke sült sé -
gé ben a tűz zel ját szik. Azt hi szi,
hogy hely re bil len ti a tör té nel met,
én ez zel szem ben meg azt, hogy ki -
bil len ti a biz ton ság és nyu ga lom ke -
rék vá gá sá ból” – ír ja. 

Mi lesz hát a nagy szom ba ti kis di -
ák kal, a kas sai ügy in té ző ma gyar ral?
Meg nyug ta tom az ag gó dó kat. Sem -
mi, az ég vi lá gon sem mi, ami ed dig ne
lett vol na. A 23 mil lió ro mán ven dég -
mun kás sal ma már nem le het ijesz -
te ni, leg fel jebb né hány nar kóst meg
el me ba jost. Azon ban a „fe le lő sen
ha za fi ak” ki ta lál ták a bi bit, mi lesz, ha
majd a csík sze re dai vagy ne tán új-zél -
an di ma gyar kép vi se lő dönt a sor suk -
ról, adó juk ról, éle tük ről. Sze rin tem

leg fel jebb annyi, hogy ke ve sebb esé -
lyük lesz a Hun vald-, Wi eszt-, To csik-
fé lék nek és tár sa ik nak a dön tés re
meg a szer zés re, és né hány jó zan
eszű vel több lesz az Or szág ház ban.
De meg nyug tat nám az ag gó dó kat:
nem kell ne künk sem par la men ti
kép vi se let, sem sza va za ti jog, sem ag -
gó dó, „fe le lős” fél tés sor sunk iránt.

Egyéb ként is me rős még va la hon -
nan ez a re to ri ka. A Ká dár-kor szak -
ban, sőt utá na is érez tük ezt a bur kolt
„fél tést”. Aczél György nem zet po li ti -
ká ja ter mő ta laj ba hul lott, so kan
gya ko rol ták azt a fe lej tést, amely a ha -
tá ron túl élő ma gya rok ra és Tri a non -
ra vo nat ko zott. El kell fe lej te ni min -
dent, elv tár sak, majd a cseh szlo vák
és ro mán elv tár sak – ki-ki meg old -
ja a prob lé mát mar xis ta–le ni nis ta el -
vek alap ján. Tud juk, meg is ol dot ták
– szé pen, szisz te ma ti ku san, hogy
majd be le ge bed tünk.

El kell fe lej te ni min dent, ha tá ron
tú li nem zet ré sze ket, tör té nel met,
hi tet, er köl csöt, ha gyo má nya in kat. Ez
így volt ké nyel mes, nem kí vánt ener -
gi át, mun kát, tö rő dést, ne tán ál do za -
tot, va la mi fé le ér zel met, em pá ti át.
Azért ag gód ni, ho gyan te kin te nek a
ki sebb ség ben élő kis is ko lás ra, és mit
gon dol nak a több sé gi ügy in té zők
ró lunk, csak az bi zo nyít ja: egye sek -
nek túl sá go san ter hes a ki sebb ség kö -

rül zaj ló po li ti kai já ték. Könnyebb el -
fe lej te ni a ter het ké pe ző ma gyar
„fosz lá nyo kat”, könnyebb le mon da -
ni ró lunk. 

Va jon med dig él az 1948-ban meg -
szü le tett ma gyar nem zet po li ti ka ma -
rad vá nya, a ma gyar am né zia: fe lejt -
sük el, hogy van egy ma gyar nem zet,
van nak ha tá ra in kon túl élő ma gya -
rok? Úgy hi szem, nem so ká ig. A ket -
tős ál lam pol gár ság ról szó ló tör vény
el fo ga dá sa el lent mond az év ti ze des
am né zi á nak, és vég re el kez dőd het a
ki lenc ven évvel ezelőtti tra gé di á nak
a meg fe le lő fel dol go zá sa. El kell kez -
de ni er ről a kér dés ről nyíl tan és ob -
jek tí van kom mu ni kál ni, hogy át lép -
jünk ezen a trau mán, hogy bát ran fel -
dol goz zuk kö zös múl tun kat.

„A tri a no ni bé ke dik tá tum a leg ke -
vés bé sem tör té ne lem”, kö vet kez mé -
nyei, tra gi kus utó ha tá sai mi att mind
a mai na pig prob lé mát je len te nek.
Utó ha tá sa it vi szont po zi tív mó don
kell fel dol goz ni, és fel kell mér ni,
hogy nap ja ink ban mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött és ho gyan erő sít he tő a
nem ze ti szo li da ri tás. Ha ez meg va ló -
sul a nagy csa lád ban, nem ze ti szin ten,
ak kor el le het kez de ni a trau mán kat
azok kal a szom szé dos né pek kel
együtt fel dol goz ni, ame lyek kel kö zös
tör té nel münk fo lya mán a leg na gyobb
ér dek konflik tu sa ink vol tak.

Ahogy T. Sza bó Le ven te iro da -
lom- és tár sa da lom tör té nész fo gal -
maz: „Tri a non em lé ke ze te kap csán is
ez az egyik leg fon to sabb kér dés: ért -
jük-e va ló já ban en nek az ese mény nek
a sze re pét, ha tá sát, el tud juk-e he lyez -
ni lo ká lis lép ték től egé szen egy olya -
nig, amely ben ez egy eu ró pai vagy
glo bá lis tör té nés – vagy ki zá ró lag

egyet len né ző pont ból, egy sé rel mi
po li ti kai ál lás pont fe lől va gyunk haj -
lan dók szem ügy re ven ni? Meg tud -
juk-e ma gya ráz ni más kö zös sé gek -
nek, hogy szá munk ra mi ért fon tos ez
az al ka lom, és egé szen pon to san mit
je lent? Eköz ben meg tud juk-e ér te ni
és el fo gad ni azt, hogy más kö zös sé -
gek mi ért nem er re vagy mi ért más -
ként em lé kez nek? (…) Ha az új ma -
gyar or szá gi em lék nap és a Tri a non -
ra való em lé ke zés va ló ban így tud
mű köd ni, ak kor min tát je lent het
más trau ma ti kus tör té nel mi ese mé -
nyek fel dol go zá sá ban is. De ez nem
fog men ni né mi refle xió, szak mai se -
gít ség és sok-sok kér dés nél kül.” És
per sze anél kül, hogy el ső sor ban „há -
zon be lül” or vo sol juk a sé rel me ket.

Minden nek el le né re azon ban el jött
az ün nep lés ide je, mert ki lenc ven év
után ide je volt ki mon da ni, hogy
min den ma gyar le het Ma gyar or szág
ál lam pol gá ra, ide je volt már, hogy lé -
tez zen a nem ze ti szo li da ri tás nap ja,
és el jött az ide je an nak, hogy vég re
nyíl tan és ob jek tí van ke zel jük ezt a
trau mát. Hi szen ahogy a Pré di ká tor
köny vé ben ol vas suk, „minden nek
meg sza bott ide je van, meg van az
ide je min den do log nak az ég alatt”.

„Ez jó mu lat ság, fér fi mun ka volt!” – de ide je is volt!
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b Ju bi le u mi, ti ze dik év fo lya má ba
lép majd a 2010/2011-es tan év -
ben az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem (EHE) gya kor la ti
kép zé se. Ez al ka lom ból tar tot tak
rend kí vü li kon zul tá ci ót jú ni us
17-én, csü tör tö kön a teo ló gus -
ott hon ká pol ná já ban. A könyv -
be mu ta tó val egy be kö tött ta lál -
ko zó ra ez út tal nem csak a je len -
le gi ha tod éve sek és men to ra ik
kap tak meg hí vást.

Az el ső sor ban há la adás ra egy be -
gyűl te ket dr. Sza bó La jos, az EHE
Gya kor la ti Teo ló gi ai Tan szé ké nek
ve ze tő je kö szön töt te, majd Réz-Nagy

Zol tán deb re ce ni lel kész nek ad ta át
a szót, aki áhí ta tá ban Ézsa i ás köny -
vé nek 12. fe je ze té ről pré di kált.

Az el csen de se dés után Gáncs Pé -
ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke

szólt ar ról (képünkön), mit je lent
egy há zunk nak a ha tod éves kép zés. Az
idei tan év ben az EHE-ért fe le lős püs -
pök sze rint va ló di, élő kap cso la tot te -
remt az egye tem és a gyü le ke ze tek, a
lel ké szek és a hí vek kö zött. Olyan
együtt lé te zés re ad mó dot, amely
so rán a ha tod éves és men to ra köl csö -
nö sen ta nul hat egy más tól. Elő se gí ti az
oda fi gye lés kul tú rá já nak, egy más
erő sí té sé nek gya kor lá sát. Há ló zat -
épí tés re biz tat-bá to rít, és – Cser -
mely Pé ter bio ké mi kus sza va i val él ve
– mo dell ként szol gál ar ra, hogy mi -
ként jö het nek lét re az együtt mű kö dők
szi ge tei az együtt nem mű kö dők ten -
ge ré ben. Mert az atya fi ak együtt mu -
zsi ká lá sa csak ak kor le het sé ges, ha a
kö zös Kar mes ter re fi gyel nek.

Ugyan csak a ha tod éves kép zés
fon tos sá gá ról be szélt dr. Fa bi ny Ta -
más. Az Észa ki Egy ház ke rü let püs -
pö ke an nak ide jén az EHE ok ta tó ja -
ként ma ga is szor gal maz ta a be ve ze -

té sét, sőt az el ső öt év ben – dr. Sza -
bó né Mát rai Ma ri an ná val, az EHE
Gya kor la ti In té ze té nek ve ze tő jé vel
kö zö sen – ko or di nál ta a kép zést.
Az in du lás idő sza ká nak fel idé zé se
mel lett vissza em lé ke zett ar ra is, mi -
lyen szó for du lat tal il let te az el ső év -
fo lyam tag ja it. „Szél há mo sok nak”
ne vez te őket, azok hoz a fi a tal csi kók -
hoz ha son lít va, aki ket még a tény le -
ges iga vo nás előtt a szél ső hám ba fog -
nak be, így szok tat ják őket a rend sze -
res já rás hoz, edzik te her bí rá su kat. A
ha tod éve sek is így, „a szél ső hám ba
fog va” les he tik el men to ra ik tól, mit
je lent a lel ki pász to ri szol gá lat a min -
den na pok ban – hogy va ló ban ké szen
áll ja nak, ami kor az Úr akar ja „fel szer -
szá moz ni” őket.

Az ön ál ló szol gá lat hoz, a gyü le ke -
ze ti mun ká ban va ló el iga zo dás hoz
egy fris sen meg je lent köny vet is se -
gít sé gül hív hat nak majd a teo ló gi ai
ta nul má nya i kat most be fe je ző hall -
ga tók. A kon zul tá ci ón ugyan is nem -
csak az el múlt idő sza kért ad tak há -
lát a meg je len tek, ha nem A kö zös ség -
épí tő lel kész cí mű könyvet is itt ve -
het ték el ső íz ben a ke zük be. A hu -
szon öt ta nul mányt tar tal ma zó, há -
rom száz ol da las ki ad ványt a szer -
kesz tő – au gusz tus 1-jé től a rek to ri
te en dő ket is el lá tó – dr. Sza bó La jos
mu tat ta be. A Gya kor la ti teo ló gi ai
ké zi könyv lel ké szek nek és nem lel ké -
szek nek al cí met vi se lő kötet öt nagy
te rü let re kon cent rál: vá zol ja a (ha -
tod éves) kép zés kon tex tu sát, fel vil -
lant ja a lel ké szi élet cso mó pont jai,
elem zi a lel ké szi kom pe ten ci á kat,
sor ra ve szi a gyü le ke ze tért vég zett
lel ké szi te vé keny sé ge ket, és fo gó dzó -
kat ad a nö ve ke dés hez ve ze tő lé pé -
sek meg té te lé hez.

g V. J.

Tízéves a hatodév

A bű nös nő pél dá za ta pe dig ar ról szól,
hogy az em be rek min dig sze ret tek va -
la kit bűn bak nak ki ki ál ta ni, hogy az -
után azon ve zes sék le in du la ta i kat. Jé -
zus ar ról be szél, hogy a meg alá zást
mél tó ság gal kell vi sel ni, sőt töb bet kell
ten ni an nál, amit kö ve tel nek, mert ak -
kor a má sik szé gye nül meg. Az elő -
adást élénk esz me cse re kö vet te.

A dél előtt to váb bi ré szé ben Veper -
di Zol tán, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko -
nissza egye sü let lel ké sze is mer tet te a
nagy múlt ra vissza te kin tő egye sü let
szol gá la tát, amely ben nem csak di a ko -
nisszák, ha nem fér fi ak is je len tős sze -
re pet vit tek. Szép ki egé szí té se volt elő -
adá sá nak a Fé bé kö ze li Si ló Tár sas La -
kó ott hon és Ön ál ló Élet Köz pont já nak

meg te kin té se, ahol Endre ffy At ti la
ügy ve ze tő (képünkön) mu tat ta be az
in té zet te vé keny sé gét. (Dél után Kézdy
Pé ter ve ze té sé vel az Esz ter gom mal
szem köz ti ol da lon lé vő – már Szlo vá -
ki á hoz tar to zó – Bur da hegy re ve ze -
tett a gya log tú ra, ahon nan cso dá la tos
pa no rá ma nyílt a Du ná ra és az esz ter -
go mi ba zi li ká ra.) 

Va cso ra után Welt ler Re zső nek, a
győ ri sze re tet ház nyu gal ma zott igaz -
ga tó já nak elő adá sa kö vet ke zett Meg -
fá ra dás és új ra kez dés cím mel. Az elő -
adó az úgy ne ve zett bur no ut, a men -
tá lis ki égés ve szé lyé ről szólt, amely el -
ső sor ban azo kat ve szé lyez te ti, akik
em be rek kel fog lal koz nak, így a lel ké -
sze ket is. En nek je lei ide je ko rán
meg mu tat koz nak, pél dá ul ha va la ki
csak a mun ká já nak él, és az élet töb -
bi te rü le tét el ha nya gol ja. 

Az est to váb bi ré szé ben e so rok
író ja tar tott ve tí tett ké pes elő adást
a nem ré gi ben Mün chen ben le zaj -
lott má so dik né met öku me ni kus
egy há zi na pok ról. A ren ge teg prog -
ram és ki ál lí tó kö zül rész le te seb ben
a fér fi ak kö zött mun kát vég ző ket
mu tat ta be. 

A fel so rolt elő adá so kon kí vül Bőj -
tös At ti la sár bo gár di gyü le ke ze ti
mun ka társ, Scher mann Gá bor ta ta -
bá nyai lel kész és Veper di Zol tán
szol gált áhí tat tal. A fér fi kon fe ren cia
– a ha gyo má nyok nak meg fe le lő en –
a pi lis csa bai gyü le ke zet is ten tisz te le -
tén va ló ak tív rész vé tel lel ért vé get.

g Ko há ry Fe renc 

IV. fér fi kon fe ren cia
Pilis csa bán

f Folytatás az 1. oldalról

„Idegenvezetés” a Silóban
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b Az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont (ÖTK) jú ni us 11-én
tar tot ta idei 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.
A prog ram Ste in bach Jó zsef du -
nán tú li re for má tus püs pök Zsolt
18 alap ján tar tott áhí ta tá val kez -
dő dött. Meg hí vott ként dr. Er dé -
lyi Gé za, a Szlo vá ki ai Re for má -
tus Ke resz tyén Egy ház nyu gal -
ma zott püs pö ke tar tott elő adást
A ke resz tyé nek egy sé ge és a nem -
ze ti össze tar to zás cím mel.

Tri a non ki lenc ve ne dik év for du ló ja,
a nem ze ti össze tar to zás nap ja után
egy hét tel és a ket tős ál lam pol gár ság -
ról szó ló tör vény el fo ga dá sa után
kü lö nö sen nagy fi gyel met kap tak az
elő adás ban el hang zot tak. A püs pök
el mond ta, hogy a szlo vá ki ai re for má -
tus egy ház ban for dí tot tak az et ni kai
ará nyok, mint az or szág ban: ki lenc -
ven szá za lék ma gyar és tíz szá za lék
szlo vák. Mi vel a szlo vák nyel vű gyü -
le ke ze tek anya nyelv hasz ná la ta kor -
lá to zás nél kül biz to sít va van, a nyelv -
tör vénnyel kap cso lat ban meg ér tet ték
a ma gya rok ag go dal ma it, és mel lé jük
áll tak.

Meg rá zó él mé nye volt – mond ta
az elő adó –, ami kor egy szer a hor vát
ten ger par ton egy anya or szá gi ven dég

meg kér dez te tő le, hogy hol ta nult
meg ilyen jól ma gya rul. Ez az el múlt
év ti ze dek ok ta tás po li ti ká já nak „gyü -
möl cse”, amely től mi nél előbb meg
kell sza ba dul ni. Er dé lyi Gé za és a
részt ve vők is ki fe jez ték re mé nyü -
ket, hogy a szlo vá ki ai vá lasz tá sok
után ja vul ni fog a ma gyar–szlo vák vi -
szony. (Az óta – az ered mé nyek is me -
re té ben – ez vár ha tó is.)

A ko ráb bi al kal mak tól el té rő en a
ven dég elő adás után ke rült sor a
köz gyű lés ügy in té ző ré szé re. Dr.
Tóth Ká roly nyu gal ma zott du na -
mel lé ki re for má tus püs pök el nö ki
be szá mo ló já ban ele mez te a száz év -
vel ez előtt Edin burgh ban tar tott
misszi ói vi lág kon fe ren cia ta nul sá ga -
it. Az ak ko ri nyu gat-eu ró pai és
észak-ame ri kai pro tes táns részt ve -
vők őszin tén hit tek az evan gé li um,
a ke resz tény ség fel sőbb ren dű sé gé -
ben, to váb bá a nyu ga ti tu do mány és
tech ni ka fel tar tóz tat ha tat lan di a da -
lá ban. Így szin te el vá laszt ha tat la -
nul össze füg gés ben lát ták a gyar ma -
to sí tást és a ke resz tény sé get. Az
öku me né ma is kény te len en nek
ter hét hor doz ni.

„Van-e jö vő je az öku me niz mus -
nak?” – tet te fel a kér dést Tóth Ká -
roly, a ró mai ka to li kus egy ház sok szor
el lent mon dá sos meg nyi lat ko zá sa i -
ra utal va. A vá lasz csak „igen” le het.
Eh hez azon ban az egyes he lyi kö zös -
sé gek ben, gyü le ke ze tek ben tu da to sí -

ta ni kell az ed dig el ér te ket. Ami pe -
dig a val lás kö zi pár be szé det il le ti, a
mo dern de mok rá ci ák ban a ke resz -
tény val lá si hát tér ről gyak ran nem
akar nak tu do mást ven ni. Ez zel szem -
ben a be ván dor lók, kü lö nö sen a
musz li mok szá má ra an nál fon to -
sabb val lá suk meg őr zé se és sza bad
gya kor lá sa. For dít va azon ban gyak -
ran nem így van. Ezért min den le het -
sé ges fó ru mon til ta koz ni kell, ami kor
diszk ri mi ná ció vagy ül dö zés sújt ja a
ke resz tény ki sebb sé ge ket.

E so rok író ja az ÖTK tit ká ra ként
szá molt be a né met pro tes táns egy -
há zak bens he i mi fe le ke zet tu do má nyi
in té ze té nek éves ülé sé ről (A teo ló gi -
ai ka rok he lye az ál la mi egye te me ken
volt a cí me), Gi me si Já nos né re for má -
tus lel kész, az ÖTK za rán dok út ja i nak
szer ve ző je pe dig az el múlt évi és az
idén ter ve zett utak ról, va la mint az
Eu ró pai Pro tes táns Fe le ke zet tu do má -
nyi Mun ka kö zös ség nek a finn or szá -
gi Tur ku ban tar tott idei ülé sé ről
(Egy ház és tu riz mus cím mel). Az
ÖTK za rán dok út ja in éven te két-há -
rom szá zan vesz nek részt – im már
két év ti ze de. 

Vé gül a részt ve vők el fo gad ták az
el múlt évi pénz ügyi be szá mo lót és az
idei költ ség ve tést. Az al ka lom Pa ta -
ki Al bert nek, az Evan gé li u mi Pün kös -
di Kö zös ség el nö ké nek imád sá gá val
ért vé get.

g Dr. Szent pé tery Pé ter

Né pünk és az öku me né jö vő je
Vendégelőadó az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont köz gyű lé sén

Az 1606. évi bé csi
bé ke kö tést kö ve tő
1608. évi or szág -
gyű lés tör vény ben
biz to sí tot ta, hogy
az or szág te rü le -
tén min den ki sza -
ba don vá laszt has sa
meg, mely val lás fe le ke zet hez kí ván
csat la koz ni. Min den fe le ke zet nek le -
he tett sa ját hit val lá sa, szer ve ze ti sza -
bály za ta és vá lasz tott ve ze tő sé ge. 

Az 1609-ben ná dor rá vá lasz tott
evan gé li kus Thur zó György fon tos
fel ada tá nak tar tot ta az egy há zi vi szo -
nyok ren de zé sét, ezért a biccsei bir -
to ká hoz kö zel fek vő Zsol ná ra 1610-
ben evan gé li kus zsi na tot hí vott össze.
(A fel jegy zé sek sze rint Zsol nán már
1540 óta volt evan gé li kus gyü le ke zet.) 

A te le pü lés hí res sé lett az 1610. évi
evan gé li kus zsi nat ál tal. Ezen ti zen hat
pont ban fo gal maz ták meg a tör vé nye -
ket, me lyek kel az egy ház ügye it in té -

zik. Meg fo gal maz ták a szu per in ten -
den sek es kü jé nek szö ve gét is, és meg -
vá lasz tot ták az egy ház ke rü le tek ve ze -
tő it. Az egy ház ke rü le tek élé re Lá ni Il -
lés, Me lik Sá mu el és Ab ra ha mi desz
Izsák lel ké sze ket vá lasz tot ták meg
szu per in ten dens nek. Egy há zunk szá -
má ra e zsi nat nak óri á si je len tő sé ge volt.

Is mert, hogy a 17. szá zad az el len -
re for má ció je gyé ben telt. 1708-ban a
zsol nai evan gé li ku sok temp lo mát is
el vet ték, evan gé li kus gyü le ke zet csak
1890-ben ala kul ha tott új ra. Elő ször
csak ima ter met és pa ró ki át épí tet tek.
A je len le gi temp lom (ké pün kön)
1935–36-ban épült.

A Szlovákiai Evan gé li kus Egy ház
az 1610. évi zsol nai zsi nat négy szá za -
dik év for du ló ja alkalmából – július
1. és 4. között – több na pos em lé ke -
zés re és ün nep lés re ké szül, melyre a
Magyarországi Evangélikus Egy ház -
ból is várnak vendégeket.

g Cs. F.

Zsol ná ra ké szü lünk

A Nem zet kö zi Lab da rú gó-szö vet -
ség (FI FA) meg til tot ta a já té ko sok nak
a val lá si és po li ti kai szim bó lu mok
hasz ná la tát a fo ci pá lyá kon, és nem
en ge dé lye zi a hi tet ki fe je ző gesz tu so -
kat sem, hi vat koz va a szer ve zet sza -
bá lyá nak ne gye dik pont já ra, mely a
já té ko sok öl tö ze té ről és vi sel ke -
dé sé ről ren del ke zik.

Ka ká, a bra zil vá lo ga tott kö -
zép pá lyá sa a Baj no kok Li gá ja
2007-es dön tő jé nek le fú já sa utá -
ni pil la na tok ban le vet te me zét, s
meg mu tat ta az alat ta le vő pó ló -
ját, ame lyen az „I be long to Jesus”,
ma gya rul „Jé zus hoz tar to zom”
fel irat volt ol vas ha tó (képünkön).

A bra zil fo cis ta már ko ráb -
ban, a 2004-es Mi lan-győ ze lem -
kor, il let ve a 2002-es vi lág baj nok -
ság dön tő je után is ugyan ezt tet -
te, il let ve a fen ti fel ira ton kí vül a
ci pő je nyel vé re a „God is fa ith ful”,
az az „Is ten hű sé ges” fel ira tot
varr ta fel. 2005-ben, ami kor a
bra zil vá lo ga tott a kon fö de rá ci ós
ku pa dön tő jé be ju tott, Ka ká és né -
hány csa pat tár sa – He u rel ho da Sil -
va Go mes és a vé dő Lú cio – a mér -
kő zés után „Jé zus sze ret té ged” fel ira -
tú pó ló kat vi sel tek. 2009-ben, az
ugyan csak Dél-Af ri ká ban tar tott lab -
da rú gó kon fö de rá ci ós ku pa so rán a
hí vő bra zil csa pat ka pi tány, Lu cio a
vég ső győ ze lem meg szer zé se kor áhí -
ta to san imád ko zott a pá lya gyep sző -
nye gén. 

Franck Ri béry, a fran ci ák egyik
ked venc já té ko sa egy-egy gól után ke -
zét szét tár va és az ég re emel ve szo -
kott imád koz ni. Sok hí vő fo cis ta ke -
resz tet vet ve lép a pá lyá ra, a gól szer -
zők kö zül örö mük ben so kan le tér del -
nek, és ke resz tet raj zol nak ma guk ra.

Mos tan tól fog va azon ban mind ez
le he tet len, mert a val lá si és po li ti kai
szim bó lu mok hasz ná la tát be til tot ták.
A bra zil csa pa tot a FI FA ta valy azért
ma rasz tal ta el és bün tet te meg, mert
egy győz tes meccs után kö zö sen és
han go san mond tak el egy imát. A FI -
FA ren del ke zé se egy ál ta lán nem ta -
lált tet szés re a já té ko sok kö ré ben, de
edző ik ké ré sé re kö te le sek tar ta ni
ma gu kat a sza bá lyok hoz.
d Va ti ká ni Rá dió – Ma gyar Ku rír

Ti los a val lá si szim bó lu mok
hasz ná la ta a lab da rú góvébén

Az egy há zak áll tak a kö zép pont já -
ban an nak a kon fe ren ci á nak, ame -
lyet a Bé kés Me gyei Ön kor mány zat
ren de zett jú ni us 9-én Bé kés csa bán.
A Jó kai Szín ház ban zaj lott ta nács -
ko zás a me gyei ön kor mány zat hat -
ré szes ér dek vé del mi kon fe ren cia so -
ro za tá nak zá ró ren dez vé nye volt.
Egy há zun kat elő adó ként Gáncs Pé -
ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke
kép vi sel te.

A kö zön ség so ra i ban egy há zi is ko -
lák di ák jai is ül tek, őket kü lön kö -
szön töt te a há zi gaz da, Do mo kos
Lász ló, a me gyei köz gyű lés el nö ke. 

A Bé kés me gye – a val lás bé ke
me gyé je. Pél da ké pek a je len kor szá -
má ra: Tildy Zol tán, Apor Vil mos,
Tes se dik Sá mu el cí met vi se lő ren dez -
vény elő adói azok nak a fe le ke ze -

tek nek a ve ze tői vol tak, ame lyek nek
gyü le ke ze tei mű köd nek Bé kés ben. 

Az át te kin té sek so rát Gáncs Pé ter
A há rom nyel vű evan gé li kus ság Bé kés -
ben cí mű re fe rá tu ma nyi tot ta meg,
majd a töb bi fe le ke ze tet – ró mai
ka to li kus, re for má tus, uni tá ri us, ro -
mán or to dox – kép vi se lő elő adók
fog lal ták össze sa ját egy há zuk Bé kés
me gyei tör té ne tét, il let ve szól tak a jö -
vő re vo nat ko zó ter ve i ről. 

A ren dez vény má so dik fe lé ben
nagy for má tu mú egy há zi sze mé lyi -
sé gek – Apor Vil mos ró mai ka to li kus
püs pök, Tildy Zol tán re for má tus lel -
ki pász tor, po li ti kus, va la mint Tes se -
dik Sá mu el szar va si evan gé li kus lel -
kész, pe da gó gus – éle té ről és mun -
kás sá gá ról hall hat tak a je len lé vők.

g – ga zsu –

Val lás bé kés me gye

b Im már temp lom mal is büsz kél -
ked het a mind össze 36 lel ket
szám lá ló Za la me gyei te le pü -
lés, Ma gyar föld. Az el múlt szom -
ba ton öku me ni kus is ten tisz te let
ke re té ben Itt zés Já nos, a Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke, Ste in bach
Jó zsef, a Du nán tú li Re for má tus
Egy ház ke rü let püs pö ke, va la -
mint Ve res And rás ró mai ka to -
li kus me gyés püs pök szen tel te
fel a – Mújd ri cza Pé ter épí tész
ter vei alap ján – köz ada ko zás ból
épí tett fa temp lo mot. Az egy év
alatt meg épült be ru há zás hoz
szük sé ges 35 mil lió fo rint több
mint fél ezer ada ko zó nak kö -
szön he tő en gyűlt össze, sok ön -
kén tes pe dig tár sa dal mi mun ká -
ban se gí tet te az épít ke zést, mely -
hez mint egy 280 köb mé ter fát
hasz nál tak föl.

A fa lu pol gár mes te re, a Nem ze ti
Szín ház szí né sze, Rá tó ti Zol tán la -
punk nak el mond ta, hogy ba rá ta it
lá to gat va lett sze rel me se az Őr ség
cso dá la tos tá ja i nak. A temp lom épí -
tés szán dé ka már 2000-ben meg szü -
le tett ben nük, mi u tán kö zös sé gi
mun ká ban meg épí tet tek a fa lu ban
egy fa ha rang lá bat. Ek kor ta pasz tal -
ták meg, hogy va la mi ma ga sabb
ren dű ben gon dol kod ni – az az em -
ber lel két is föl eme li. Ma gyar föl -
dön so ha nem volt temp lom, van vi -
szont egy cso dá la tos domb hát, és
úgy érez ték: oda szak rá lis épü le tet
kell emel ni… 

Az épí té si te lek ere de ti leg több tu -
laj do no sé volt, ám volt, aki in gyen
aján dé koz ta oda a te rü le tét, ami kor
meg tud ta, hogy temp lo mot fog nak
épí te ni raj ta. 

Akad tak per sze, akik vi tat ták,
hogy kell-e ide – ennyi em ber nek –
temp lom, de Rá tó ti Zol tán nem har -

minc hat em ber ben gon dol ko dik.
Mint mond ja, a hit éle tet sze ret né
meg erő sí te ni és tá mo gat ni. Az egy -

há zi gim ná zi u mo kat lá to gat va már
több in téz mény ben je lez ték ne ki,
hogy szí ve sen tar ta ná nak ná luk nya -
ran ta tá bo ro kat. „Ha a temp lom kö -

rül fi a ta lok je len nek meg, az kul csa
an nak, hogy a ké sőb bi ek ben lé lek kel
tölt sék meg” – vall ja a szín mű vész,
aki bí zik ab ban, hogy ez majd a kör -
nyék be li e ket is rend sze re sebb hit élet -
re ösz tö ké li. Öröm mel mond ja, hogy
már so kan je lent kez tek be, hogy es -

kü vő jü ket az it te ni temp lom ban sze -
ret nék tar ta ni, s hogy Ma gyar föld te -
le pü lés le gyen be je gyez ve anya köny -
vi ki vo na tuk ban. De je len tet tek már
be ke resz te lő ket is.

Rá tó ti Zol tán nak mint pol gár -
mes ter nek prak ti ku san is kell gon dol -
kod nia. Ter vei sze rint a temp lom nak
kul tu rá lis funk ci ó ja is lesz. Sze ret né -
nek or go nát is épí te ni, hogy hang ver -
se nye ket is szer vez hes se nek. Ko -
moly ze nei kon cer tek, iro dal mi es tek
és min den olyan ren dez vény meg -
tart ha tó lesz ben ne, amely nem sér ti
a temp lom szent sé gét. 

„Ami kor elő ször rá pil lan tot tam
a temp lom terv raj za i ra, Noé bár ká -
ja ju tott eszem be. Az a bár ka, amely -
nek fel ada ta volt össze gyűj te ni mind -
azt, ami ér ték” – fo gal ma zott a ma -
gyar föl di fa temp lom jú ni us 19-i ava -
tá si ün nep sé gén Ba log Zol tán tár sa -
dal mi fel zár kóz ta tá sért fe le lős ál -

lam tit kár. Rá tó ti Zol tán meg erő sí tet -
te: va ló ban so kan lát ják bár ká nak az
épü le tet, de ők – az Őr ség mi att –
Őr ha jó nak ne vez ték el. Őr ha jó nak,
amely va la mit meg őriz, meg ment és
to vább visz… 

g Me nyes Gyu la

Temp lom szen te lés Ma gyar föl dön

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

I



Evangélikus Élet 2010. június 27. f 5keresztutak

Még a tél utol só le he le te ér ző dött az
ut cá kon, ami kor egy ta va szi va sár nap
Bécs ben jár tam. A hét vé ge zsú folt
prog ram já ban üre sen ma radt a va sár -
nap dél előtt, ami nek én na gyon meg -
örül tem: lám, úgy ren del te tett, hogy
temp lom ba men jek! Is me rő si ta -
nács ra a vá ros Flo rids dorf ne vű ne -
gye dé nek evan gé li kus temp lo má ba
tér tem be. 

A gyü le ke zet ki sebb sé gi egy ház hoz
tar to zó ként is igyek szik meg ta lál ni és
meg áll ni he lyét a ka to li kus ten ger ben.
Óvo dát tar ta nak fenn, tar tal mas if -
jú sá gi mun kát vé gez nek és több he -
lyen is szer vez nek is ten tisz te le tet. És

a meg le pe tés: Flo rids dorf evan gé li -
kus gyü le ke ze té ben gye rek ko ri fó ti
kán tor kép zős is me rő söm, Ve tő And -
rás (képünkön) a pa ró kus.

A kis temp lom ba ér ve ma ga a lel -
kész fo ga dott. A mint egy nyolc van
hely ha mar meg telt az is ten tisz te let
előtt, ta lán an nak is kö szön he tő en,
hogy kü lön le ges volt az al ka lom:
Bécs ben és kör nyé kén dol go zó ghá -
nai ven dég mun ká sok ke resz tény
ének ka ra szol gált az is ten tisz te le -
ten. A Fe ke te-Af ri ká ból szár ma zó,
mint egy két tu cat nyi em ber szí nes ru -
há ban és sö tét nad rág ban vo nult be
az is ten tisz te let re. El ső éne ke ik kel,
me lye ket ze ne kar és kü lön le ges csör -
gők is kí sér tek, rög tön be lop ták ma -
gu kat a szí vünk be. Ér de kes volt hal -
la ni Lu ther Már ton Erős vár a mi Is -

te nünk kez de tű evan gé li kus him nu -
szát az ő nyel vü kön.

A szol gá lat cél ja az volt, hogy a kü -
lön bö ző nem ze ti sé gű és bőr szí nű
em be rek kö ze lebb ke rül je nek egy -
más hoz. Ve tő And rás lel kész né met
nyel vű ige hir de té sé ben is ezt hang -
sú lyoz ta. Az is ten tisz te let foly ta tá sa -
ként a ven dé gek ol vas tak fel bib li ai
rész le te ket né me tül, an go lul és ghá -
nai tör zsi nyel ven egy aránt.

Egy re har sá nyab bak és rit mu so -
sab bak let tek az Is tent di cső í tő éne -
kek, a gyü le ke zet tánc ra is per dült
– lel ké sze ve ze té sé vel. Vé gül a kül -
föl di ek ének ka rá nak be mu ta tá sa

kö vet ke zett. Aki pe dig ezt el vé gez -
te, nem más volt, mint az oszt rák
Fair & Sen si bel Egye sü let egyik ak -
ti vis tá ja. 

Az el ne ve zést ta lán így for dít hat -
nánk: „mél tá nyo san és nyi tot tan”.
Az egye sü let azon dol go zik, hogy
erő söd jön az egy más irán ti bi za lom
az af ri ka i ak és az eu ró pa i ak kö zött.
En nek ér de ké ben fel vi lá go sí tó, ta -
nács adó mun kát vé gez nek, kü lön bö -
ző ren dez vé nye ket szer vez nek. Pél -
dá ul olya no kat, mint ez az is ten tisz -
te le ti szol gá lat is volt. Mint a gyü le -
ke zet előtt el hang zott, bíz nak ab ban,
hogy a hí vő em be rek – így ezen
ének kar tag jai is – min dent el kö vet -
nek a fa ji elő íté le tek le küz dé sé re és
a bi za lom elő se gí té sé re.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Erős vár a mi Is te nünk –
„af ri ka i ul”, Bécs ben!

A Ko mé di ás In teg rált Szín ház (Ko -
misz) fo gya té kos és ép szí né sze i nek
elő adá sá ban Mül ler Pé ter, Tolcs vay
Lász ló és Mül ler Pé ter
Szi á mi Is ten pén ze cí mű
ze nés da rab já nak be -
mu ta tó ját te kint het te
meg a kö zön ség jú ni us
19-én a Mű vé sze tek Pa -
lo tá já ban (Mű pa) Bu -
da pes ten.

A 2004-ben ala kult
Ko misz tár su la ta ér tel -
mi leg aka dá lyo zott és
ép szí né szek ből áll. Szín -
re lé pé sük kel, já té kuk kal
ar ra akar ják fel hív ni a fi -
gyel met, hogy a sze gény ség nem csak
az anya gi ja vak hi á nyát, ha nem a lel -
ki sze gény sé get, a ki ta szí tott sá got, a
diszk ri mi ná ci ót is je len ti.

Az Is ten pén ze cí mű mu si cal az em -
be ri meg té rés szép pél dá ját ál lít ja az
ér dek lő dők elé. A jó té kony sá gi elő adás
több egy ház, egy há zi szer ve zet – a ró -
mai, il let ve gö rög ka to li kus, re for má -
tus, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let, a Pan non hal mi Fő -
apát ság, a Bap tis ta Sze re tet szol gá lat
–, il let ve vi lá gi in téz mény – a Fő vá ro -

si Ön kor mány zat Ér tel mi Fo gya té ko -
sok Zsi rai Ott ho na és a Nyu gat-ma -
gyar or szá gi Egye tem Be ne dek Elek

Pe da gó gi ai Ka ra – együtt mű kö dé sé -
vel és tá mo ga tá sá val jött lét re. 

A kez de mé nye zés hez csat la koz tak
a mű szer zői, Mül ler Pé ter, Tolcs vay
Lász ló és Mül ler Pé ter Szi á mi is. A
Mű pa té rí tés men te sen bo csá tot ta
Fesz ti vál szín há zát a Ko misz ren del -
ke zé sé re, ez zel is hoz zá já rul va a kül -
de tés cél já nak el érés hez – kö zöl te S.
Ta kács Ju dit, a Nyu gat-ma gyar or szá -
gi Egye tem PR-mun ka tár sa a Ma gyar
Táv ira ti Iro dá val.

d MTI

Fo gya té kos és ép szí né szek elő adá sa
a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban

b Épí tő koc kák, do mi nók, csi ga -
ver se nyes tár sas já ték és a bu da -
pes ti ál lat kert épü le te i nek, ál la -
ta i nak élet hű, ki csi nyí tett má sa
– mind ez per sze fá ból. A pi lis -
csa bai Fé bé Szo ci á lis és Re ha bi -
li tá ci ós Szol gál ta tó Non pro fit
Kft. be mu ta tó ter mé ben Endre -
ffy At ti la ügy ve ze tő vel be szél get -
ve a ri por ter ne he zen tud ta meg -
áll ni, hogy ne kezd jen el ját sza -
ni az  íz lé ses, szín vo na las já té -
kok kal. 

– 2007 de cem be ré ben be szél get tünk
itt utol já ra. Mi vál to zott az óta?

– Öröm mel ál la pít hat juk meg,
hogy sok te rü le ten gya ra pod tunk.
Mint is me re tes, a Fé bé fő te vé keny sé -
ge Pi lis csa bán a meg vál to zott mun ka -
ké pes sé gű, egész sé gi leg ká ro so dott
em be rek se gí té se, szá muk ra la kó -
hely, mun ka le he tő ség, il let ve fi zi kai re -
ha bi li tá ció biz to sí tá sa. A je len leg itt
dol go zó 116 fő ből 97 fo gya ték kal élő
tár sunk na gyobb ré sze az asz ta los mű -
hely ben te vé keny ke dik. Egy re több fé -
le tárgy ke rül ki a ke zük alól az óvo -
dai sport sze rek től kezd ve – gon do lok
itt pél dá ul bor dás fal ra, tor na zsá mo -
lyok ra vagy tor na pa dok ra – a fa já té -
ko kon, kész ség fel jesz tő esz kö zö kön át
a min den na pi élet ben hasz nál ha tó tár -
gya kig. Ké szí tünk pél dá ul moz gás sé -
rül tek ré szé re zu ha nyo zó ban hasz nál -
ha tó szé ke ket, kony hai esz kö zö ket,
bo ros üve gek hez dísz do bo zo kat vagy
épp kulcs tar tó kat. 

– Két és fél év vel ez előtt, az Evan -
gé li kus Élet 2007. de cem ber 16-ai
szá má ban még csak ar ról ad hat -
tunk hírt, hogy el ké szült a bu da pes -
ti ál lat kert fő be já ra tá nak fa ele mek -
ből össze rak ha tó, ki csi nyí tett má sa, il -
let ve hogy fo lya mat ban van az ál la -
tok ter ve zé se és ki vi te le zé se.

– Az óta már el ké szült és kap ha tó
az ele fánt ház és a ma dár ház fa épí tő -
já ték mo dell vál to za ta is, va la mint az
ál lat kert la kói kö zül száz negy ven.
(Az ál la tok ter ve ző je Sza bó né Vígh
Aran ka, egyik ki vi te le ző je pe dig Bá -
lint Fe renc, mind ket ten a Si ló la kó ott -
hon moz gás sé rült la kói.) Mi vel el ső -
sor ban az óvo dá sok szá má ra gyár -
tunk já té ko kat, a mé re te ket is eh hez
a kor cso port hoz iga zí tot tuk – a száz -
szor nyolc van cen ti mé te res alap te rü -
le tű ele fánt ház ku po lá já nak a le eme -
lé sé vel, il let ve az aj tó kon és ab la ko -
kon át ké nyel me sen játsz hat nak a gye -
re kek a be lül el he lyez he tő ál lat fi gu -

rák kal. Az épü le tek és az ál la tok ter -
ve zé se és ki vi te le zé se so rán ter mé sze -
te sen min den fá zis ban szo ro san
együtt mű köd tünk az ál lat kert zoo ló -
gu sa i val és óvo da pe da gó gu sa i val.

– Épp ak kor küld ték el ezt a pro -
jek tet a Ma gyar Ter mék Nagy díj pá -
lyá za tá ra, ami kor ide ér kez tem…

– Na gyon bí zunk ben ne, hogy
esé lyes lesz a díj ra. A bu da pes ti ál lat -

kert ter vei sze rint, ami kor a to váb bi
épü le tek is el ké szül nek – szar vas ház,
bi valy ház, zsi ráf ház, mér ges ház,
nagy szik la, kis szik la és így to vább –,
ak kor ezek ből a Fé bé-ter mé kek ből
ját szó há zat ala kí ta ná nak ki az ál lat -
kert ben, így a gye re kek a ker ti sé ta
után játsz va is gya ra pít hat nák is -
me re te i ket. Rá adá sul, ha si ke rül ne a
ter mék csa lá dot ok ta tá si se géd anyag -
gá mi nő sít tet ni, ér té ke sí té sük is kö -
nyeb bé vál na. 

– Az egy há zi ber kek ben és Pi lis csa -
bán Si ló ként em le ge tett in téz mény ben
hu szon négy, fo gya ték kal élő em ber nek

ott hont is tud nak nyúj ta ni, akik nek
az éle te – het ven há rom tár su ké val
együtt – az itt zaj ló mun ka ál tal ér -
tel met és célt kap. Mi lyen mun ka tár -
si gár da ala kult ki az évek so rán?

– A re ha bi li tá ció szem pont já ból
na gyon fon tos, hogy a Fé bé ben dol -
go zó em be rek nek ér té kes és ér té ke -
sít he tő mun kát tud junk kí nál ni.
Igyek szünk ki ak náz ni a kre a ti vi tá su -
kat, ugyan ak kor az itt vég zen dő fel -
ada tok nagy pre ci zi tást is igé nyel nek,
mind eh hez szi go rú mi nő ség-el len őr -
zés tár sul. Az itt dol go zók szí vós ki -
tar tás  sal vég zik a mun ká ju kat. 

Sa já tos kö rül mé nyek kö zött mű -
kö dünk: non pro fit, köz hasz nú cég
va gyunk, de ter mé ke ink szá má ra a
pi a cot ne künk kell meg sze rez nünk és
meg tar ta nunk. Ki vá ló mi nő sé gű áru -
kat vár nak tő lünk, még pe dig ha tár -
idő re, úgy, mint bár mely más, a pi -
a con mű kö dő vál lal ko zás tól. Ugyan -
ak kor a ná lunk dol go zó – fő ként
moz gás szer vi – sé rül tek ter mé sze te -
sen gyak rab ban van nak be teg sza -
bad sá gon, il let ve – hogy még egy kü -
lönb sé get em lít sek a szok vá nyos
mun ka he lyek hez ké pest – ná lunk
nem le het elő ír ni nor mát, vagy is

nem le het meg szab ni az egy mű szak
alatt kö te le ző en el vég zen dő mun ka
mennyi sé gét. Hogy ki-ki mennyi vel
vé gez, az az ak tu á lis egész sé gi ál la po -
tá tól függ. El en ged he tet len te hát az
elő re lá tó mun ka szer ve zés. Örömmel
mond hatom, hogy megbízható mun -
ka tár si gárdánknak köszönhetően
tel je sí te ni tudjuk a vállalásainkat.

– Egy há zi in téz mény ről van szó,

bár az ide ke rü lés kor nem fel té tel az
evan gé li kus ke reszt le vél be mu ta tá sa.
Az itt dol go zók ho gyan ta pasz tal ják
meg, hogy nem vi lá gi mun ka he lyen
dol goz nak?

– Mi itt, a Si ló ban a Fé bé Evan gé -
li kus Di a ko nissza egye sü let te rü le -
tét kap tuk meg. En nek meg fe le lő en
pró bál juk ab ban a szel le mi ség ben vé -
gez ni a mun kát, amely ben va la ha
több száz di a ko nissza vé gez te a sa ját
fel ada tát or szág szer te. Mi vel az itt
dol go zók több sé gük ben más fe le -
ke zet hez tar toz nak, erős az öku me -
né, de min den hó nap el ső va sár -

nap ján evan gé li kus is ten tisz te let van
ná lunk, a Fé bé igaz ga tó lel ké szé -
nek, Veper di Zol tán nak a szol gá la tá -
val. Emel lett az itt fo lyó lel ki épít ke -
zés nek na gyon fon tos ré szét ké pe zik
a sze mé lyes be szél ge té sek. Ke re kes
szék ben ül ve vagy bár mi lyen fo gya -
ték kal él ve nagy szük ség van a bi zal -
mon ala pu ló sze mé lyes kap cso la -
tok ra. Ezek itt, há la Is ten nek, erő söd -
nek és mé lyül nek. 

Fel tét le nül hoz zá kell ten nünk azt
is, hogy a mű hely ben asz ta li, fa li és
me dál ként is hasz nál ha tó fa ke resz tek,
Lu ther-ró zsás dí szek és kulcs tar tók,
igés táb lák, a nyom dá ban pe dig egy -
há zi ki ad vá nyok is ké szül nek: pél dá -
ul Túr me zei Er zsé bet élet mű so ro za ta.
Ez utób bi a ter vek sze rint hét kö te tes
lesz; ed dig négy kö te te je lent meg, és
az el ső ből a nagy ér dek lő dés mi att már
há rom után nyo más ké szült. 

– Me lyek az új fej lesz té sek, és mik
a ter vek a jö vő re néz ve?

– Újabb fej lesz tő- és tár sas já té ko -
kat sze ret nénk. Pél dá ul a Fé bé fa épí -
tő já té kun kat – a már meg lé vő já té -
kok hoz il lesz ke dő – bol to za tok kal,
ívek kel és ku po lák kal kí ván juk ki egé -
szí te ni, va la mint ter ve zünk egy Fé bé-
vá rat is. To váb bi ter ve ink meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben mű he lyün ket há -
rom száz négy zet mé ter rel sze ret nénk
meg tol da ni. Ez ál tal le he tő sé günk
lesz a te rü le ten mű kö dő sport te rá pi -
ás egy sé günk és uszo dánk pro fil ját fi -
zi ko te rá pi ás szol gál ta tá sok kal ki egé -
szí te ni, így le he tő vé vál na a mű tét
utá ni re ha bi li tá ció is. Ha ezt a tár sa -
da lom biz to sí tás is tá mo gat ná, ak kor
szé le sebb re tud nánk tár ni a ka pu in -
kat. Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy a
mos ta ni, pan zió jel le gű szál lás le he -
tő ség nem len ne ele gen dő ezen igé -
nyek ki elé gí té sé re, ezért ezt a mű kö -
dé si te rü le tün ket is fej lesz te ni kí ván -
juk. De hogy egy még na gyobb ál -
mun kat is em lít sem: egy aka dály -
men tes idő sek ott ho na is sze re pel a
ter ve ink kö zött. 

– Ha va la ki sze ret né fel ven ni a
kap cso la tot Önök kel, il let ve vá sá -
rol ni kí ván a ter mé kek ből, ho gyan
tehe ti?

– Bát ran ke res se fel hon la pun kat, a
www.fe be.ax e le ro.net cí men, ott min -
den fon tos in for má ció meg ta lál ha tó. 

g Bo da Zsu zsa

Fa já té kok kö zött be szél get ve 
Is mét a pi lis csa bai Fé bé ben jár tunk
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Mint egy 350 ez ren, a ta va lyi nál 40 ezer rel töb ben vet tek részt a temp lo mok
hosszú éj sza ká ja ren dez vé nye in Auszt ri á ban. Szer te az or szág ban 744
temp lom ban több mint 3500 kul tu rá lis prog ram kö zül vá laszt hat tak má jus
utol só pén te ké nek es té jén az ér dek lő dők.

A bé csi ren dez vé nyek re 130 ez ren vol tak kí ván csi ak. Ahogy ko ráb ban is,
a Szent Ist ván-szé kes egy ház (Step hans dom) von zot ta a leg több ér dek lő dőt,
ott is a dóm ban be ren de zett fény ins tal lá ció és a „Steffl”, a dóm 137 mé ter ma -
gas dé li tor nya.

Az idén ki pat tant egy há zi bot rá nyok kal össze füg gés ben a prog ra mok részt -
ve vői kö zül so kan nyil vá ní tot ták ki szo li da ri tá su kat a ka to li kus egy ház zal
– mond ta el Karl Rüh rin ger bé csi ka to li kus püs pö ki hely nök az APA oszt -
rák hír ügy nök ség nek. A prog ra mok so rá ban az idén ki pat tant, az oszt rák
ka to li kus egy há zat is érin tő sze xu á lis és gyer mek bán tal ma zá si bot rá nyok -
ra fi gye lem mel vi tát is ren dez tek Sze xu á lis, tes ti és ér zel mi erő szak az egy -
ház ban cím mel.

A temp lo mok hosszú éj sza ká ját 2005 óta ren de zik meg Auszt ri á ban a ke -
resz tény fe le ke ze tek kö zös szer ve zé sé ben.

d MTI

Re kord szá mú láto ga tó
a temp lo mok hosszú éj sza ká ján

Auszt ri á ban

Or go na ze ne a De ák té ri temp lom ban
2010 nya rán

Or go na ze nés áhí ta tok va sár nap es tén ként 18 óra kor

• Jú ni us 27.: Gá los Mik lós – Bach és Franck ár nyé ká ban
• Jú li us 11.: Fin ta Ger gely – Bach & Schu mann (or go na est or go na -

bemu ta tó val)
• Jú li us 25.: Ko vács Lász ló At ti la – Is ten gyer me kei
• Au gusz tus 15.: Me kis Pé ter (or go na est or go na be mu ta tó val)
• Au gusz tus 29.: Né meth Csa ba – Ba rokk con cer to
• Szep tem ber 26.: Szi ko ra Ilo na – Or go na ze ne Eu ró pá tól Ázsi á ig

Or go na me di tá ci ók 15 perc ben szer dán ként 17 óra kor

a De ák téri lel ké szek szol gá la tá val,

a De ák té ri gyü le ke zet és pes ti gyüle ke ze tek or go nis tá i nak

köz re mű kö dé sé vel

Jú ni us 30.: Zász ka licz ky Ta más • Jú li us 7.: Né meth Csa ba • Jú li us 14.: Thi -
er ing Etel ka • Jú li us 21.: Me kis Pé ter • Jú li us 28.: Kincz ler Zsu zsan na • Au -
gusz tus 4.: Gá los Mik lós • Au gusz tus 11.: Fe ke te Ani kó • Au gusz tus 18.:
Trajt ler Gá bor • Au gusz tus 25.: Si mon Bar ba ra • Szep tem ber 1.: Széll Éva
• Szep tem ber 8.: Fin ta Ger gely

A be lé pés díj ta lan. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.
Mű vé sze ti ve ze tő: Fin ta Ger gely

Nya ran ta, vá ro si sé ták al kal má val
mind annyi an ta pasz tal hat juk, mi -
lyen hí vo ga tó üze ne te van egy nyi -
tott temp lom aj tó nak, és mi lyen
csa ló dás, ami kor a temp lom ba be -
tér ni szán dé ko zót sú lyos, zárt ka -
pu fo gad ja. Ezt fel is mer ve egy re
több, so kak ál tal lá to ga tott he lyen
élő evan gé li kus gyü le ke zet igyek -
szik biz to sí ta ni, hogy leg alább a nap
egy ré szé ben nyit va le gye nek temp -
lo má nak ka pui, az ar ra já ró be tér -
hes sen el csen de sed ni, meg pi hen -
ni, lel ki leg fel töl tőd ni.

Így volt ez a De ák té ren már
2004 óta, és így biz to sít ja idén is
gyü le ke ze ti ta gok egy cso port ja,
hogy a kö vet ke ző hó na pok ban
hét fő től szom ba tig dél után há rom
és hat óra kö zött ne csak nyi tott aj -
tó, de né hány ked ves szó is fo gad -
ja a be lé pőt.

Aki szer dán ként öt kor ér ke zik,
idén ne gyed órás or go na me di tá ci -
ón is részt ve het. Há rom rö vid
or go na da rab, né hány sza vas me di -

tá ció, az Úr tól ta nult imád ság és ál -
dás egé szí ti ki egy mást, se gí ti a lé -
lek fel üdü lé sét.

A ze nei szol gá lat ban a De ák té -
ren or go ná lók, Trajt ler Gá bor,
Zász ka licz ky Ta más, Me kis Pé ter,
Thi er ing Etel ka és e so rok író ja mel -
lett a pes ti gyü le ke ze tek fel ső fo kú
vég zett ség gel ren del ke ző or go nis -
tái, Fe ke te Ani kó, Gá los Mik lós,
Né meth Csa ba, Si mon Bar ba ra,
Széll Éva és W. Kincz ler Zsu zsan na
is vál lal tak egy-egy al kal mat.

Aki te hát a nyá ron szer dán ként
dél után öt óra kor Pes ten, a De ák
tér kö ze lé ben jár, gon dol jon az
idén két száz éve szü le tett Schu -
mann in té sé re: „Ha temp lom mel -
lett mégy el, és szól az or go na, menj
be, és hall gasd a ze nét.”

Az idén in dí tott or go na me di tá -
ci ók mel lett ter mé sze te sen a már
meg szo kott va sár nap es ti or go na -
ze nés áhí ta tok ra is sze re tet tel vá -
runk min den kit!

g Fin ta Ger gely

Nyi tott temp lom
or go na mu zsi ká val

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá -
ja az aláb bi fel ada tok el lá tá sá ra ke res mun ka tár sa kat.

Pénz ügyi ügy in té ző mun ka kör be

Fel adat: szo ci á lis és ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói
pénz ügyi fel ada ta i nak tel jes kö rű el lá tá sa. Nor ma tí va -
igény lé sek, el szá mo lá sok in téz mé nyen kén ti össze sí té -
se, be val lá sa, kap cso lat tar tás az ál lam kincs tár ral és az
in téz mé nyek kel.

Fel té te lek: leg alább kö zép fo kú gaz da sá gi vég zett ség,
két év szak mai gya kor lat, Ex cel, Word, in ter net fel hasz -
ná lói is me re te, pre cíz mun ka vég zés.

A je lent ke zés nél előny je lent: szo ci á lis és/vagy ok -
ta tá si fenn tar tói in téz mény ben szer zett gaz da sá gi
ügy in té zői ta pasz ta lat, Lib ra3s ügy vi te li rend szer is me -
re te, köny ve lői gya kor lat, egy ház is me ret.

Gaz da sá gi osz tály ra tit kár női mun ka kör be

Fel adat: gaz da sá gi osz tály le ve le zé sé nek ke ze lé se, kap -
cso lat tar tás az egy ház köz sé gek kel, in téz mé nyek kel, püs -
pö ki hi va ta lok kal, utal vá nyok elő ké szí té se. Az osz tály
mű kö dé sé vel kap cso la tos tes tü le ti ülé sek anya ga i nak,
dön té se i nek elő ké szí té se, ke ze lé se. Te le fo nos ügy fél -
szol gá lat le bo nyo lí tá sa.

Fel té te lek: leg alább kö zép fo kú gaz da sá gi vég zett -
ség, két év szak mai gya kor lat, Ex cel, Word, in ter net
fel hasz ná lói is me re te, pre cíz mun ka vég zés, gyors- és
gép írás.

A je lent ke zés nél előny je lent: ha son ló mun ka te rü -
le ten szer zett gya kor lat, Lib ra3s ügy vi te li rend szer is -
me re te, egy ház is me ret.

Pá lyá za to kat ke ze lő köny ve lő mun ka kör be

Fel adat: a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és in téz -
mé nyei ál tal be nyúj tott pá lyá za tok pénz ügyi ke ze lé se
az irá nyí tó ha tó sá gok és ál la mi jog sza bá lyok ál tal
meg ha tá ro zott elő írá sok sze rint.

Fel té te lek: leg alább kö zép fo kú gaz da sá gi vég zett ség,
két év szak mai gya kor lat, Ex cel, Word, in ter net fel hasz -
ná lói is me re te, pre cíz mun ka vég zés, re giszt rált mér -
leg ké pes ok le ve les vég zett ség.

A je lent ke zés nél előny je lent: ha zai és EU-s pá lyá -
za tok el szá mo lá sá ban szer zett gya kor lat, EPER, EMIR
rend szer is me re te, Lib ra3s ügy vi te li rend szer is me re -
te, köny ve lői gya kor lat, egy ház is me ret.

Je lent kez ni le het Gom bos Te ré zia hu mán re fe rens nél.
E-mail: te re zia.gom bos@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

Ál lá sok az or szá gos iro dá ban

Csak az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár ban meg ha lad ta a tíz ezer főt a lá -
to ga tók szá ma jú ni us 19-én, a mú ze -
u mok éj sza ká ján. Az utób bi évek
egyik leg si ke re sebb nek bi zo nyult
kul tu rá lis ren dez vé nye im már tíz ez -
re ket moz gat meg or szág szer te, mind
ko mo lyabb szak mai ki hí vá sok elé
ál lít va a ven dég lá tó in téz mé nye ket.
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um
ugyan idén sem je gyez he tett tíz ez res
lá to ga tó szá mot, ám mind az, amit
kí nált, mél tán vál tott ki köz meg elé -

ge dést. Az Egy ház és nyil vá nos ság té -
ma cím je gyé ben öt le tes, igé nye sen ki -
vi te le zett prog ra mok, ki ál lí tá sok so -
ka sá ga vár ta a be té rő ket. 

Ma gá ban a mú ze um ban egye bek
mel lett Ré ti Zol tán ba las sa gyar ma ti
fes tő mű vész ak va rell jei adóz tak a
száz éve el hunyt (evan gé li kus) Mik -
száth Kál mán em lé ké nek, a pin cé ben
pe dig – A 230 éves Ma gyar Hír mon -
dó tól a www.evan ge li kus.hu-ig cím -
mel – in ter ak tív ki ál lí tás, majd (ké -
ső es te) Isó Lász ló és Ká tai Zol tán
bor kós to ló ja ara tott osz tat lan si kert.

Bár alig ha vé let len, hogy a leg na -
gyobb ér dek lő dés az or go na- és a
zon go ra kon cer tek iránt mu tat ko -
zott meg (az előb bit Me kis Pé ter or -
go na mű vész, az utób bit két fa so ri
gim na zis ta – Fe hér Je nő és Lo vász
Bá lint – ne ve fém je lez te), az ol va sók
ta lán meg bo csát ják, ha fel vé te le in ken
a he ti la pun kat is érin tő prog ra mo kat
do ku men tál juk. 

A De ák té ri gyü le ke zet eme le ti ta -
nács ter mé ben Jó hírt mon dok! cím mel
zaj lott pó di um be szél ge tés, mely ben –
az Evan gé li kus Élet fő szer kesz tő jén kí -
vül – Itt zés La u ra kö zös sé gi mé dia-
me ne dzser rel, il let ve a Pro tes táns
Új ság írók Szö vet sé gé nek el nö ké vel,
No votny Zol tán sport ri por ter rel,
Bartha Ist ván evan gé li kus lel késszel,

ex blog ger rel, valamint Csa tá ri Ben cé -
vel, a Ma gyar Táv ira ti Iro da mun ka -
tár sá val foly ta tott esz me cse rét Zász -
ka licz ky Zsu zsan na mű vé szet tör té -
nész, az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um mun ka tár sa. A mint egy más fél
órás együtt lé tet kö ve tő en szer kesz tő -
sé günk mun ka tár sai az Evan gé li kus
Élet szer kesz té sé nek ku lissza tit ka i ba
igye kez tek be avat ni az ér dek lő dő ket,
leg fő képp Dob so nyi Sán dor ol va só -
szer kesz tő köz re mű kö dé sé vel. 

d EvÉ let-in fó

Mi cso da éj sza ka volt!

Or go na ze nés áhí tat lesz a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban jú ni us 27-
én, va sár nap 18 óra kor. Or go nál: Gá los Mik lós. Mű so ron Bach, Swe e linck,
Kerll, Ro p artz és Le fé bu re-Wély or go na mű vei. A be lé pés díj ta lan. Min -
den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S
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Szössze ne tek
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um pin cé jé ben ren de zett saj tó tör té ne ti tár -
lat tár gyai kö zött ki ál lí tott Eri ka író gé pen bár ki ír ha tott „ven dég köny vi
be jegy zést”. Az aláb bi ak ban ezek ből idé zünk…

Egy szer volt, hol nem volt, volt egy szer egy ki csi… Az evan gé li ku sok sze -
re tik a bort.

* * *

Jó a Mú ze u mok éj sza ká ja. Na gyon él ve zem. A kő bá nyai evan gé li kus egy -
ház köz ség ből jöt tem, ezért itt vet tem a je gyet is. Erős vár a mi Is te nünk!

* * *

Ál das sék jó Is te nünk
itt ál lok én e ker ge hős
ka bá tom víz le per ge tős 
a szmáj li a szám ra rá fa gyott
má jus volt, mert az min den év ben van
a fák te hát lom boz tak és rü gyez tek
és drá ga nők csa csog tak bol do gan.
Ál das sék jó Is te nünk, aki min ket meg hall ga tott
e szent órán is ne künk bé kes sé get ál dást adott
ke gyel mét ránk árasz tot ta, szí vün ket gaz da gí tot ta

* * *

Szia, itt jár tunk: Vi ki, Me lin da, Kin ga, Fe ri, Má té, Ani. 
Be néz tünk a Szent Pé ter es er nyő je cí mű film be. Na gyon él ve ze tes volt.
Vol tunk Csík ze ne kar kon cert jén, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban meg -
néz tük a ké pe ket és most jöt tünk bort kós tol ni. Ked ves mú ze um lá to ga -
tó! Ez volt a kö vet ke ző ál lo má sunk és most me gyünk to vább!
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Har minc éve tör tént, de le het több is:
a sze ge di egye tem kis klub já ban
szín há zi est volt. Az er dé lyi Ko csis Ist -
ván mo no drá má ját mu tat ták be a
nagy vá ra di Kiss Tö rék Il di kó re mek
meg for má lá sá ban. A fi a tal, han gos
kö zön ség egy re na gyobb csönd be
bur ko ló dzott, s ami kor Beth len Ka -
ta a kar nyúj tás nyi szín pa don a har -
ma dik sír ke resz tet is le szúr ta, je lez -
ve tra gi kus éle te újabb gyá szát, a szív -
ve ré sün ket is hal lot tuk.

Ko csis egy ré geb bi kö te té ben ír ja:
„A drá mai hős szá má ra a sza bad ság
nem egy sze rű en cse lek vés re kész te -
tő prob lé ma, ha nem olyan lé te zés,
amely ben a harc már-már annyi ra
ter mé sze tes, mint a lé leg zés.” Az
író majd min den szín pa di meg szó -
la lá sa ezt bi zo nyít ja. Hő sei – Bo lyai
Já nos, Ár va Beth len Ka ta, Já szai
Ma ri, Mag el lán, Van Gogh – vál lal -
ják a leg ne he zeb bet, mi köz ben na -
pon ta meg üt köz nek, s szét oszt ják
ma gu kat.

Ko csis Ist ván Om bo don szü le tett
1940-ben, 1956-ban érett sé gi zett.
1961–65-ben a ko lozs vá ri egye tem
hall ga tó ja volt, 1970-től 1983-ig az
Utunk cí mű ko lozs vá ri iro dal mi he -
ti la pot szer kesz tet te. 1984-ben Ma -
gyar or szág ra te le pült. A te le ví zió
dra ma turg ja lett.

Tör té nel mi drá má it nagy, meg ha -
tá ro zó sze mé lyi sé gek sor sa kö ré épí -
ti. Jel leg ze tes hős tí pu sa a kor ral szem -
be sze gü lő, ma gá nyo san küz dő hős.

Az 1984-es év vá lasz tó vo nal az
író éle té ben. A Szé che nyi Ist ván cí mű
mo no drá ma ví vó dá sá ban meg je le nik
az egész re form ko ri tár sa da lom, majd
több éves mun ka után ve re tes re gény
szü le tett Ko csis tol lá ból a leg na -
gyobb ma gyar ról, va la mi sa já tos
kvint esszen ci á ját ad va a Szé che nyi
írá sa i ból s a so rok kö zül ki ol vas ha tó
esz mei, po li ti kai, em be ri lé nyeg nek.

A Szent Ko ro na ta na cí mű kö te -
té vel Ko csis el in dí tot ta új, egész
éle té re szó ló vál lal ko zá sát. A má so -
dik kö tet tel, a Szent Ko ro na misz té -
ri u ma cí mű 1997-es mun ká já val to -
vább bő ví tet te is me re te in ket, be te -
tőz ve 2005-ben a Ma gyar or szág
Szent Ko ro ná já val. Jól fo gal maz nak
bí rá lói, már-már a rög esz mé sek
meg szál lott sá gá val mond ja iga zát:
„Re mény ked jünk ab ban, hogy a
Szent Ko ro na az or szág há zá ban
va ló ban fel éled het, és élő sze mé lyi -
ség ként ked ve ző en be fo lyá sol hat ja,
meg ha tá roz hat ja a ma gyar éle tet.”

Hol van már a si ke res er dé lyi drá -
ma köl tő, a fe le lős ség vál la lás ról ta nús -
ko dó író? Mint ha sű rű csend ven né
kö rül. De a tény meg ma radt: Ko csis

Ist ván öröm te rem tés re és ta ní tás ra
szü le tett. Ön ma gu kat vál la ló hő sei
ve lünk van nak a je len küz del mé -

ben. Egy re tá gabb su ga rú a val lo má -
sa i ból ki bom ló ars po e ti cá ja: nincs
na gyobb és szebb fel adat, mint kö zös -
sé get vál lal ni meg ve tet tek kel és ki ta -
szí tot tak kal. 

g Feny ve si Fé lix La jos

(Kocsis Istvánnal interjú olvasható la -
punk április 11-i számában.)

Er kölcs és szen ve dély
Ko csis Ist ván het ve ne dik évé re

A két szó kez dő be tűi a tal pig fe ke té -
be öl tö zött fi úk map pá in. A map pák -
ban Bach-, Mäntyjär vi-, Sa lon en- ,
Rauta va ara-, Schütz-da ra bok és finn
nép da lok kot tái. Na gyon nagy a me -
leg az aszó di evan gé li kus temp lom -
ban is, még is meg tel tek a pad so rok
jú ni us 13-án, va sár nap dél után Finn -
or szág leg ré geb bi és leg is mer tebb fiú -
kó ru sá nak kon cert jé re.

A mint egy hat van fi a tal em ber
hang ja Han nu Nor ja nen kar nagy in -
té sé re be töl ti a te ret, és a hall ga tó -

sá got lát ha tó an ra bul ej ti az él -
mény épp úgy, mint ami kor Mar kus
Malm g ren or go nál. A kon cert vé gén
szűn ni alig aka ró vas taps is ezt iga -
zol ja.

Az aszó di evan gé li kus gyü le ke zet -
nek el ső sor ban né met or szá gi és finn
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tai van -
nak, me lye ket a je len le gi lel kész, Lő -
rincz Csa ba is ápol és to vább  épít. Az
együtt töl tött al kal mak ról me sél nek
és sok szép em lé ket ele ve ní te nek föl
a temp lom szom széd sá gá ban ál ló

gim ná zi um au lá já ban a La dócsy
Lász ló ál tal ren de zett fo tó ki ál lí tás ké -
pei. A kó rus tisz te le té re adott fo ga -
dás alatt so kan né ze ge tik őket, és ta -
lál nak is me rő sök re a fo tó kon.

Aszód ra Szlo vá ki á ból ér ke zett,
tő lünk Hor vát or szág ba, Szlo vé ni á ba,
majd Auszt ri án ke resz tül Né met or -
szág ba tart öt ven ket te dik kon cert kör -
út ján a hel sin ki il le tő sé gű – né met
pro tes táns kó rus ha gyo má nyo kat kö -
ve tő – ének kar.

g La dócsy Ka ta lin

Can to res Mi no res

No votny Zol tán el nök jú ni us 17-én
dél után ra hív ta össze a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE)
Saj tó bi zott sá gát az or szá gos iro da el -
ső eme le ti ta nács ter mé be. Idei el ső
ülé sén a testület meg hall gat ta az
egy há zunk 2009. évi mé dia mun -
ká já ról a zsi nat elé be nyúj tott el nö -
ki je len tést, meg tár gyal ta és el fo gad -
ta a bi zott ság ez évi költ ség ve té sét,
és jó vá hagy ta, il let ve tu do má sul

vet te a Ma gyar Rá dió evan gé li kus
mű so ra i ért fe le lős szer kesz tő ség
sze mé lyi össze té te lé ben tör tént vál -
to zá so kat, va la mint a meg újult
Evan gé li kus Hír le vél tör de lé sé vel
és szer kesz té sé vel kap cso lat ban be -
nyúj tott igé nye ket. Az ülé sen rö vi -
den át te kin tet ték a bi zott ság jö vő be li
fel ada ta it is. 
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

fel vé te le

Ülé se zett a saj tó bi zott ság

Éle té nek 78. évé ben június 18-án,
pén  tek haj nal ban el hunyt Thur zó
(Frenkl) Ti bor arany tol las új ság író,
szer kesz tő – tu dat ta a csa lád a Ma -
gyar Táv ira ti Iro dá val.

Pá lya fu tá sa so rán Thur zó Ti bor a
Nép sza va szer kesz tő je, a Ma gyar
Nem zet fő mun ka tár sa, a Köz tár sa -
ság, a Res pub li ka hetilap és a Mé dia
Hun gá ria cí mű fo lyó irat ala pí tó ja, il -
let ve fő szer kesz tő je volt. 

1932. szep tem ber 29-én szü le tett
Bu da pes ten. Az Evan gé li kus Teo ló -
gi ai Aka dé mi án, majd 1952-től 1955-
ig az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye -
tem (EL TE) Böl csé szet tu do má nyi
Ka rán ma gyar iro da lom sza kon ta -
nult. 1955–1956-ban a Nép had se reg
cí mű új ság mun ka tár sa, 1956 ok tó be -
ré ben–no vem be ré ben a Ma gyar
Hon véd szer kesz tő je volt. Ez után
nem ka pott új ság írói ál lást, előbb sza -
bad úszó ként, ké sőbb ál ta lá nos is -
ko lai ta nár ként dol go zott.

Négy esz ten dő vel a for ra da lom után
po li ti kai vád alap ján el ítél ték, 1959-től
1961-ig bör tön ben volt, majd 1967-ig is -
mét csak sza bad úszó ként te vé keny ked -
he tett. Ezt kö ve tő en a Nép sza va szer -
kesz tő je, il let ve a Ma gyar Nem zet fő -
mun ka tár sa lett. A Köz tár sa ság cí mű
la pot 1992 áp ri li sá ban, a Res pub li kát
1994 má ju sá ban ala pí tot ta és szer -
kesz tet te. Ez utób bit 1995. má ju si meg -
szű né sé ig je gyez te fő szer kesz tő ként. 

Thur zó Ti bor több éven át a Ma gyar
Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge (MÚ -
OSZ) eti kai bi zott sá gá nak el nö ki tiszt -
sé gét töl töt te be. A Horn-kor mány ide -
jén a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal mun ka -
tár sa volt. 1997-től a Mé dia Hun gá ria
cí mű fo lyó irat fő szer kesz tő je ként dol -
go zott. Az utób bi évek ben az Egy
Em be ribb Vi lá gért ala pít vány ku ra tó -
ri u mi tag ja ként te vé keny ke dett.

A közelmúltban elhunyt korábbi
országos felügyelőnk, Frenkl Róbert
testvérbátyjának ne vé hez több kö tet
kap cso ló dik. Ő szer kesz tet te – sok
más ki ad vány mel lett – a Ha Is ten nem
vol na – Egy ház és ál lam más fél év ti -
ze de a Ma gyar Köz tár sa ság ban cí mű,
2005-ben meg je lent köny vet, amely -
ben köz jo gi mél tó sá gok kal és egy há -
zi ve ze tők kel ol vas ha tók in ter júk.

d MTI

El hunyt Thur zó Ti bor
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A leg pro fibb ha zai ke resz tény ren dez -
vény szer zők in vi tál ták az ér dek lő dő -
ket jú ni us 19-ére – nem re és fe le ke -
ze ti ho va tar to zás ra va ló te kin tet nél -
kül – a Mar git szi ge ti At lé ti kai Cent -
rum ba. Az Ez az a nap! Szer ve ző iro -
da jó vol tá ból is mét ez rek és ez rek ta -
pasz tal hat ták meg a Krisz tus ban va -
ló együ vé tar -
to zás nagy sze -
rű ér zé sét. Mint
azt az evan ge li -
kus.hu cikk író ja
is meg ál la pít ja,
a fe le ke zet kö zi
együtt lét –
Lász ló Vik tor
kez de mé nye zé -
se nyo mán –
ép pen tíz év vel
ez előtt ho zott
új színt a ma -
gyar egy há zi élet be. Fel vo nu lá sok kal,
sta di o nok ban tar tott di cső í té sek kel az
egész Kár pát-me den cé ből moz ga -
tott meg – száz ez re ket. 

A ju bi le u mi nap ko ra dél után a
bap tis ta fú vó sok hí vo ga tá sá val kez -
dő dött, majd Pin tér Bé la és „cse me -
téi” han gol ták a transz cen dens re az
ide jé ben ér ke zők lel két és gon do la -

ta it. A gye rek szín pa don (evan gé li kus
szí ne ket is kép vi sel ve) fel lé pett Le ven -
te Pé ter, a nagy szín pa don pe dig –
töb bek kö zött – Boly ki Ba lázs, Csisz -
ér Lász ló, Gyár fás Ist ván, La ka tos Bé -
la és Pra zsák Lász ló, Ka rá csony Já -
nos (LGT), az Eu cha rist együt tes

(Gáv el test vé rek), va la mint Sas vá ri
Sán dor tett bi zony sá got a hi té ről, ze -
né vel, il let ve szó val.

Elő ször lá to ga tott ha zánk ba ze ne -
ka rá val Ron Ken oly, aki ma ta lán a
leg na gyobb ha tá sú di cső í tés ve ze tő.
(Kon cert jén köz re mű kö dött a Joy
Gos pel Mu sic.) A na pot, ame lyet – a

szer ve zők bi zony sá ga sze rint – az Úr
ren delt, az auszt rál Pla nets ha kers
együt tes di cső í tő kon cert je zár ta. 

Az Ez az a nap! ren dez vé nye i hez
rég óta kö tő dik a Misszió Ex pó – ez -
út tal is szá mos misszi ós szer ve zet,
egye sü let ál lí tott sát rat a mar git szi -
ge ti gye pen. Ugyan csak ha gyo mány,
hogy a ma gyar nem ze tért mon dott

kö zös kö nyör gés ben úgy szól ván va -
la mennyi ha zai egy ház kép vi se lő je
részt vesz. A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház kép vi se le té ben ez út tal
Gáncs Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ke imád ko zott. 

d EvÉ let-in fó
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2007. de cem ber 22-én es te hét óra
után né hány perc cel kap tam a kö vet -
ke ző sms-t: „Ked ves Ger gő! Ke res te -
lek a hé ten. A mai te me tés kér dé se lett
vol na té mám ak kor is. Ki lesz lát vá -
nyo san a kö vet ke ző ál do za ta tény fel -
tá ró bi zott sá gunk nak?”

A kér dés ak kor mé lyen meg rá zott,
s ma sem tu dom ér ze lem men te sen
új ra ol vas ni – nem vé let len, hogy az
üze ne tet az óta is a te le fo nom ban őr -
zöm. Az em lí tett te me tés id. Fa bi ny
Ti bor pro fesszor bú csúz ta tá sa volt a
De ák té ri temp lom ban, ahol az or szá -
gos el nök ség ne vé ben én be szél tem.
Az üze net kül dő je pe dig édes apám
kor tár sa, ta lán azt is mond ha tom,
hogy if jú ko ri ba rát ja, szár szói gyer -
mek éve im egyik ked ves szín folt ja,
egyéb ként pe dig egy le gen dás lel kész -
csa lád sar ja. 

Ti bor bá csi ha lá la ko mo lyan meg -
rá zott, hi á nyát ma nap ság is gyak ran
ér zem, érez zük mind nyá jan – ez ta -
lán a nyil vá no san el hang zott, majd a
Lel ki pász tor ha sáb ja in nyom ta tás ban
is meg je lent sza va i mon is érez he tő
volt. Pon to san em lék szem ar ra az al -
ka lom ra és hely re, ahol az idős pro -
fesszor fél re vont, és ar ról be szélt,
hogy an nak ide jén őt is meg szó lí tot -
ta az ál lam biz ton ság. Nem men te ge -
tőz ve, nem sér tő döt ten, nem má sok -
ban a bűn ba kot ke res ve, ne tán da co -
san, ha nem ele gán san, mint min dig,
sze mér me sen, de tár gyi la go san. Meg -
ta lál ta a for má ját an nak, ho gyan be -
szél jen er ről a kel le met len ügy ről,
amely – a 2005-ös zsi na ti ha tá ro zat
nyo mán – im má ron hi va ta lo san is
na pi ren den volt. 

Azért em lí tem mind ezt, mert az
ak ko ri sms lé nye gé ben ugyan azt a
kér dést tet te fel, amelyet az Evan gé -
li kus Élet ha sáb ja in Gáncs Pé ter püs -

pök úr is kö rül járt dr. Sza bó La jos nak,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem rek to rá nak ese te kap csán. „Ki nek
az ér de ke?” – te szi fel a kér dést (EvÉ -
let, jú ni us 6., 3. o.), köz ben ar ról ír,
hogy ki min den ki nek árt a tény fel tá -
rás. Az sms-ben meg fo gal ma zott
vád még en nél is ko mo lyabb: kit visz
még sír ba a bi zott ság mű kö dé se?

A tény fel tá rás fo lya ma ta or szá gos
fel ügye lői hi va tal ba lé pé sem előtt in -
dult. A 2006. má ju si köz gyű lé sen,
ahol a ku ta tás el ső ered mé nye i ről
szá molt be a bi zott ság, csak meg fi -
gye lő ként vol tam je len. Ar ra is em -
lék szem, ho gyan igye kez tem le be -

szél ni a bi zott ság egyik tag ját a fe -
dő ne vek kom men tá lat lan meg je -
len te té sé ről – el ke rül ve így egy
nem te len nek ígér ke ző egy há zi to tó
meg in du lá sát. Nem jár tam si ker rel,
de et től még egy pil la na tig sem
gon dol tam, hogy a tény fel tá rás ne
len ne fon tos, ne kel le ne va ló ban
min dent meg ten nünk az egy há zi

múlt e za va ros ré szé nek meg is me -
ré sé ért. S nem pusz tán csak azért,
hogy e mun kát ne más, eset leg
rossz in du la tú, ten den ci ó zus tör té -
né szek vé gez zék el. Ha nem azért is,
mert – fel té te le zem – má sok kal
együtt úgy gon dol tam és gon do lom:
a kom mu niz mus egy há zi és vi lá gi ál -
do za ta i nak tar to zunk annyi val, hogy
meg tud juk, mi ve ze tett oda, hogy ki -
vá ló teo ló gu sok tól meg von tak ka -
ted rát, szó szé ket, ker get ték őket
bel ső emig rá ci ó ba, kény sze rí tet ték
pá lya el ha gyás ra. 

Nem hol mi ideo ló gi ai alap ál lás ról
van szó, még csak nem is a „fe le lőt -
len lis tá zás, ügy nö kö zés, cím ké zés”
irán ti olt ha tat lan vágy ról vagy hol mi
po li ti kai sze ren cse va dá szat ról, ha -
nem egy sze rű en ar ról, hogy meg ért -
sük: mi ért ke rült pél dá ul va la ki a vi -
rág zó ke len föl di gyü le ke zet élé ről
Tor das ra vagy még tá vo labb, és mi -
ért ma rad ha tott más va la ki egy nagy
bu da pes ti gyü le ke zet ben vagy a teo -
ló gi án. S mi köz ben ezt vizs gál juk,
min den le het sé ges al ka lom mal tu da -
to sí ta nunk kell, hogy vég ső so ron az
egész egy ház a rend szer ál do za ta
volt, s a va ló di fe le lő sök kö zül so kan

még ma is, de mok ra ti kus le gi ti má ci -
ó val, a ma gyar köz élet ré szei.

Mond hat nánk per sze azt is, ami
Med gyessy Pé ter mi nisz ter el nök
érin tett sé gé nek meg ál la pí tá sa kor
a hi va ta los kom mu ni ká ció te nor ja
volt: Te kint sünk a jö vő be, kon cent -
rál junk a je len és a jö vő fel ada ta i ra!
Ez va ló ban fon tos és ne mes cél, de

va jon azért volt si ker te len
mi nisz ter el nök Med -
gyessy, mert gyak ran elő -
hoz ták a D–209-es ügyet?
Vagy azért egy re ag gasz -
tób bak a nép moz gal mi
ada ta ink, mert so kat fog -
lal ko zunk a tény fel tá rás -
sal? Alig ha, ezt sen ki sem
gon dol hat ja ko mo lyan.
Az ál lam biz ton ság gal va -
ló együtt mű kö dés és
tény fel tá rás fon tos sá gá -
nak meg íté lé sé ben nem
le het és nem is fel tét le nül
kell tel jes egy ség re jut -
nunk. 

Én meg va gyok győ ződ -
ve ar ról, hogy a Ká dár-
ko ri egy há zi élet mi nő sé -
gé hez, gyer mek- és if jú ko -
rom lé lek kel te li if jú sá gi
órá i hoz, ke len föl di és De -
ák té ri ige hir de té se i hez
ugyan úgy szük ség volt Or -

dass La jos, id. Ken deh György és
má sok el vi ki ál lá sá ra, mint az ál lam -
biz ton ság gal együtt mű kö dők komp -
ro misszum kész sé gé re. (A meg győ ző -
dé ses egy ház rom bo lók ról most ne
be szél jünk, olya nok is vol tak, rá juk
sem mi szük ség nem volt.) 

Van nak kö zöt tünk olya nok, akik
csak az or das si ki ál lást te kin tik el fo -
gad ha tó nak. Le het, hogy az én ál lás -
pon tom „el ke ni a kér dést” – ezt is
hal lot tam már. Én in kább azt mon -
da nám: dif fe ren ci ált. Ah hoz azon -
ban, hogy pon to san meg tud juk, mi
a kü lönb ség érin tett ség és érin tett -
ség kö zött, ala po san meg kell is mer -
nünk mind azt, ami a ren del ke zé -
sünk re áll, meg kell kér dez nünk
min den kit, aki tu dó sí ta ni tud (és
akar) a rend szer mű kö dé sé ről. Pont
az ve zet ne a part ta lan ügy nö kö zés -
hez, meg bé lyeg zés hez, ha nem vál -
hat na vi lá gos sá a kü lönb ség alá író és
alá író, érin tett és érin tett kö zött.

Én kész ség gel el hi szem min den ki -
nek, aki azt ál lít ja, hogy együtt mű kö -
dé se nyo mán zök ke nő men te sebb
volt a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
1984-es bu da pes ti nagy gyű lé se, vagy
za var ta la nab bul le he tett meg ren -
dez ni az if jú sá gi kon fe ren ci á kat, va -
la mint hogy sem sze mé lyek nek, sem
az egy ház nak nem ár tott. De ha ez
így van, ak kor mi ért kel lett ezt éve -
kig el hall gat ni, még ak kor is, ami kor
az egy ház a leg ma ga sabb szin ten
ho zott dön tést az ál lam biz ton sá gi
érin tett ség fel tá rá sá ról? Sem mit sem
ven ne, vett vol na el a lel ki pász to ri,
pro fesszo ri ér de mek ből egy ide jé ben,
az érin tett sé get fel tá ró do ku men -
tu mok nyil vá nos ság ra ke rü lé sét meg -
elő ző en tett nyi lat ko zat.

An nál éle seb ben me rül fel vi szont
a kér dés: ar ra szá mí tot tak és ar ra szá -
mí ta nak mind azok, akik csak kés ve
vagy (egy elő re) egy ál ta lán nem nyi -
lat koz tak érin tett sé gük ről, hogy eset -
leg a rend szer vál tás zűr za va ra pont
az ő pa pír ja i kat nyel te vol na el? Nem
na i vi tás ez? És va jon a tény fel tá ró kat

kár hoz ta tó püs pö ki in tés nem e
meg ma gya ráz ha tat lan „vissza fo gott -
ság nak” kel le ne in kább szól jon? 

Iga za van Gáncs Pé ter nek ab -
ban, hogy a ren del ke zés re ál ló do ku -
men tu mok hi te les sé ge gyak ran meg -
kér dő je lez he tő. A ma gyar gu lyás -
kom mu niz mus, a ká dá ri kon szo li dá -
ció ve le já ró ja volt, hogy a po li ti kai
rend szer vál tást meg elő ző en ép pen
elég idő ma radt a pa pí rok meg -
sem mi sí té sé re, át ren de zé sé re, meg -
ha mi sí tá sá ra. En nek el le né re ma radt
bő ven fi lo ló gi a i lag ér tel mez he tő
do ku men tum. Ám ha meg kér dő je -
lez zük a do ku men tu mok hi te les -
sé gét, an nál fon to sabb len ne, hogy
akik tud nak, be szél je nek ar ról, amit
át él tek.

A 2006-os köz gyű lé si ha tá ro zat ar -
ról is szól, hogy a ma ga sabb egy ház -
kor mány za ti he lyek re tör té nő je lö lés
ese tén a je lö lő tes tü le tek nek ér te sí -
te ni ük kell a tény fel tá ró bi zott sá -
got. Ezt az óta – ta lán egye dül a zsi -
nat ve ze tő i nek je lö lé sét ki vé ve –
min den eset ben el mu lasz tot tuk. Az
or szá gos pres bi té ri um leg utób bi ülé -
sén ép pen ezért ha tá ro zat szü le tett
ar ról is, hogy a jö vő ben er re min den -
ki le gyen na gyobb fi gye lem mel. Mert
bár mit gon dol is fel ügye lő vagy püs -
pök, eb ben az ügy ben is el vár ha tó,
hogy be tart suk és be tar tas suk azo kat
a tör vé nye ket, ame lye ket a leg ma ga -
sabb egy há zi tes tü let ho zott, s ame -
lyek be tar tá sát más, en nél sok kal
je len ték te le nebb ese tek ben elő sze re -
tet tel ké rik szá mon az egy ház de -
mok ra ti kus mű kö dé sé ért ag go dal -
mas ko dó test vé rek.

Nem em lék szem, hogy ol vas tam
vol na Gáncs Pé ter vagy bár ki más til -
ta ko zá sát ak kor, ami kor a tény fel tá -
rás fo lya ma ta el in dult. Most, ami kor
hosszú ku ta tást és szá mos er re vo nat -
ko zó zsi na ti ha tá ro za tot kö ve tő en az
el ső kö tet meg je lent, nem egé szen ér -
tem, ho gyan le het hir te len ilyen ne -
ga tív mér le get von ni. Az a tény,
hogy az ak tu á lis ügy egy mél tán
nép sze rű pro fesszort ho zott kel le -
met len hely zet be, aki – ha nem lép
vissza a je lö lés től – akár a Dé li Egy -
ház ke rü let püs pö ke is le he tett vol na,
szá mom ra nem in do kol ja az egész
tény fel tá rás lét jo go sult sá gá nak, hi te -
les sé gé nek meg kér dő je le zé sét. Bár -
mi kor be ad ha tó lett vol na egy olyan
zsi na ti elő ter jesz tés, mely nek nyo -
mán a több ség akár le is ál lít hat ta vol -
na a tény fel tá ró ku ta tást. En nek le -
he tő sé ge egyéb ként – bár mily meg -
döb ben tő len ne is – fo lya ma to san
fenn áll. Ám egé szen ad dig, amíg ez
nem tör té nik meg, nem te he tünk
mást, mint hogy igyek szünk a tu do -

má nyo san leg kor rek tebb mó don,
ugyan ak kor a leg ke resz té nyibb szel -
lem ben, hi te le sen foly tat ni a meg kez -
dett mun kát.

A Há ló cí mű kö tet be csú szott né -
hány saj ná la tos hi ba, egy név el írás
nyo mán jog gal til ta ko zott egyik
lel ké szünk is. Ma gam is fáj la lom,
hogy két olyan zsi na ti ha tá ro zat,
mely nek én vol tam a be ter jesz tő je,
el ke rül te a szer kesz tők fi gyel mét.
Az egyik ar ról szólt, hogy a ku ta tást
azon test vé re ink kel kap cso lat ban
kell elő ször foly tat ni, akik köz tünk
van nak, akik te hát nyi lat koz ni tud -
nak ar ról, ami tör tént. A má sik
ha tá ro zat ar ról szólt, hogy a je len -
le gi egy ház ve ze tés sel kö ze leb bi
vagy tá vo lab bi ro kon ság ban ál lók -
ról kell elő ször ta nul má nyok nak
meg je len niük. 

Elég az el ső meg je lent kö tet név -
mu ta tó já ba be le pil lan ta ni, hogy meg -
ál la pít sa bár ki: az én csa lád ne vem
nem csu pán az el nök sé gi elő szó kap -
csán buk kan fel. Ta lán nem ne héz el -
kép zel ni, hogy Prőh le Ká roly pro -
fesszor szű kebb és tá gabb csa lád já -
nak mennyi re meg rá zó ol vas ni a ró -
la szó ló ta nul má nyo kat. Sú lyo san
té ved te hát az, aki azt gon dol ja,
hogy akár az or szá gos el nök ség, akár
tény fel tá rók ré szé ről „Itt az idő” jel -
igé re egy faj ta „kon junk tú ra-tény fel -
tá rás” zaj la na. Hisz ne fe lejt sük el,
hogy az egy há zé hoz ha son ló mun kát
vol ta képp az egész ma gyar vi lá gi
köz élet el sza bo tál ta.

Va ló ban jobb lett vol na, ha a kí -
nos ügye ket a ki lenc ve nes évek ele -
jén le le he tett vol na zár ni. Saj nos

azon ban – mi ért, mi ért nem – más -
ként tör tént. Kel le met len és szo mo -
rú, hogy Sza bó La jos rek tor úr ügye
most és így pat tant ki. Re mé lem,
hogy a tény fel tá rók kal foly ta tott
be szél ge té sei mind nyá junk nak se gí -
te ni fog nak job ban meg ér te ni a kö -
zel múlt tör té né se it, az egy há zért
vég zett mun ká já nak ed dig rejt ve
ma radt rész le te it. Aki ket ér de kel,
majd el ol vas sák az er ről szó ló ta nul -
mányt. Aki ket pe dig nem ér de kel, ja -
va sol hat ják a tény fel tá ró mun ka
zsi na ti le ál lí tá sát, eh hez min den
de mok ra ti kus le he tő ség a ren del ke -
zé sük re áll. 

Ad dig is azon ban, amíg ez meg tör -
té nik, va ló ban ér de mes pün kös di
lel kü let tel együtt gon dol kod ni azon,
hogy mi től le szünk va sár nap töb ben
a temp lom ban. Eb ben sen kit sem gá -
tol a tény fel tá rás.

A szerző a Magyarországi Evan gé li -
kus Egyház országos felügyelője

Ho gyan to vább, tény fel tá rás?
g Prh le Ger gely

F
O

TÓ
K

: 
LU

K
Á

C
S

 G
A

B
I

Felvételeink a jezsuita szerzetesrend kulturális intézményében, a Párbeszéd
Házában (Budapest VIII., Horánszky u. 20.) június végéig látható, Egy ház -
ül dözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban című kiállításon készültek
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Nyílt e-mail ben for dult a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Tény fel tá ró Bi -
zott sá gá hoz dr. Blázy Ár pád ke len föl -
di evan gé li kus lel kész a Fra ter net le ve -
le ző lis tán. Le ve lé ben ar ról szá molt
be, hogy a Lu ther Ki adó nál nap vi lá got
lá tott, Há ló 1. – Do ku men tu mok és ta -
nul má nyok a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház és az ál lam biz ton ság
1945–1990 cí mű do ku men tum kö tet a
297. ol da lon – a Ker tész Bo tond tör té -
nész, tu do má nyos mun ka társ ál tal írt
zsi na ti elő ter jesz tés ben (2008. áp ri lis
29.) – sze mé lyét tit kos szol gá la ti te vé -
keny ség gel hoz za kap cso lat ba. Ké -

sőbb ki de rült: a ró la szó ló hír adás
nem fe lel meg a té nyek nek, ezért a
tény fel tá ró bi zott ság ve ze tő je, Mi rák
Ka ta lin, to váb bá Ker tész Bo tond szin -
tén nyílt le vél ben kért tő le bo csá na tot
– ad ta hí rül az evan gé li kus.hu. Az
aláb bi ak ban e nyílt le ve le ket, va la -
mint ki adónk igaz ga tó já nak re a gá lá sát
kö zöl jük – kom men tár nél kül.

HI BA CSÚ SZOT T A H Á LÓ C Í MŰ TÉN Y FEL TÁ RÓ KÖ TET BE

Alap ta la nul hoz ták hír be a lel készt

Tisz telt MEE Tény fel tá ró Bi zott sá ga! 
Tisz telt Tör té nész és So ro zat szer kesz tő Asszony!
Ked ves Ka ta lin!

Egy ked ves lel ki test vé rem től kap tam köl csön a Lu -
ther Ki adó nál nap vi lá got lá tott, Há ló 1. cí mű do ku -
men tum kö te tet. A kö tet 297. ol da lán, a Ker tész Bo -
tond tör té nész/tu do má nyos mun ka társ úr tol lá ból
szár ma zó zsi na ti elő ter jesz tés ben (2008. áp ri lis 29.)
töb bek kö zött ez ol vas ha tó: „Két év vel ez előt ti je len -
té sünk ben ne vez tünk meg négy lel készt, aki az ak ko -
ri ada ta ink sze rint bi zo nyít ha tó an dol go zott az ál lam -
biz ton ság nak. (…) Blázy Ár pád tit kos szol gá la ti te vé -
keny sé gét Mi rák Ka ta lin mu tat ja be rész le te sen. (…)
Ezek a hosszabb elem zé sek je len tik a tény fel tá ró bi -
zott ság mun ká já nak va ló di ér tel mét.”

Ked ves Ka ta lin és Bo tond!
So ha sem mi lyen tit kos szol gá la ti te vé keny sé get nem

foly tat tam! Kí ván csi len nék, hogy mi lyen for rá sok ból
si ke rült még is ez zel kap cso la tos ada tok ra lel ni ük
Önök nek, s azt bár mi lyen elő ze tes szó be li meg ke re sé -
sem nél kül – mint kép zett tör té né szek – egy há zunk zsi -
na tá nak asz ta lá ra is le ten ni?!

Azon  túl, hogy ki ad vá nyuk kal si ke rült ne ve met be -
szennyez ni ük, mind ez szá mom ra alap ja i ban kér dő je -
le zi meg an nak hi te les sé gét.

Nagy sze re tet tel kér ném azért Önö ket, tisz telt
Szer kesz tő Asszony és tisz telt Tu do má nyos Mun ka -
társ Úr, hogy a Há ló 1. cí mű ki ad vány még el nem adott
pél dá nya i ban a meg fe le lő hely re iga zí tást mi előbb
meg ten ni szí ves ked je nek! Kér ném to váb bá, hogy a ké -
sőb bi tör té né szek re, ku ta tók ra va ló te kin tet tel tör vény -
ho zó zsi na tunk jegy ző köny ve i ben is a meg fe le lő ja -
ví tá so kat – jegy ző könyv-ki egé szí tés, -pon to sí tás for -
má já ban – zsi na tunk el nök sé gé nél mi előbb szor gal -
maz ni szí ves ked je nek. Amennyi ben er re nem ke rül
sor, kény te len-kel let len jog or vos lat tal fo gok él ni.

Re mé lem, a Min den ha tó meg kí mé li Önö ket at tól,
hogy az Önök ne vét va la mi kor is ha son ló mó don or -
szág-vi lág előtt rá gal maz zák és le já ras sák.

Meg vál tó Urunk vég te len ir gal má ba ajánl va sze re tett
egy há zun kat, vá rom vá la szu kat, s va gyok tisz te let tel:

(Ifj.) Dr. Blázy Ár pád
evan gé li kus lel kész (Ke len föld)

Ui.: Egyéb té ves asszo ci á ci ók vé gett még csak annyit,
hogy édes apám, (id.) dr. Blázy Ár pád nyug dí jas za la -
eger sze gi gyógy sze rész. Il let ve: le gye nek szí ve sek a T.
Bi zott ság pos ta cí mét is meg ír ni, hogy fen ti so ra i mat
ha gyo má nyos pos tai úton, sa ját kéz je gyem mel hi te le -
sít ve is el jut tat has sam Önök höz.

Tisz telt Lel kész Úr!
Le sújt va és döb be net tel ál lok jú ni us 13-i nyílt le ve le ol -
va sá sa után és sa ját té ve dé sünk té nye előtt. Az irat- és
tény fel tá ró mun ka öt éve alatt egyet len irat ban sem ta -
lál koz tam a ne vé vel, az a kö tet ben kö zölt egyik zsi na ti
elő ter jesz tés ben és a név mu ta tó ban még is sze re pel. 

Saj ná la tos, ne he zen kor ri gál ha tó s ta lán még ne he zeb -
ben meg bo csát ha tó hi ba tör tént a ré szünk ről. A zsi nat
2008. má ju si ülé sé re ké szült elő ter jesz tés be név té vesz -
tés foly tán ke rült az Ön ne ve. Ker tész Bo tond még az ülé -
sen szó ban ki ja ví tot ta a rossz köz lést, és bo csá na tot kért
a tör tén te kért. A ja ví tás azon ban írás ban utó lag nem tör -
tént meg, és a kö tet be az elő ter jesz tés ere de ti, az az ja ví -
tat lan szö veg vál to za ta ke rült be.

Ter mé sze te sen mind ez nem le het ment ség a fi gyel -
met len sé günk re. Tud juk, hogy a tény fel tá ró mun ka
min den egyes köz lé se nagy je len tő sé gű, az eb ben vé -
tett hi bák is igen sú lyo sak, de a fo ko zott el vá rás is jo -
gos e mun ka pon tos sá gát il le tő en. 

Ha la dék ta la nul in téz ke dünk az utó la gos hely re iga -
zí tás ér de ké ben. Min de nek előtt azon ban bölcs meg -
ér té sét és test vé ri bo csá na tát kér jük. 

Bu da pest, 2010. jú ni us 13. 
Mi rák Ka ta lin so ro zat szer kesz tő

Tisz telt Blázy Ár pád!
Mély sé ge sen saj ná lom, hogy ne vét – min den alap nél -
kül – mint az ál lam biz ton ság gal együtt mű kö dő sze -
mélyt je len tet tük meg a Há ló 1. cí mű ki ad vány 297.
ol da lán. Szán dé kunk nem a rá gal ma zás volt, ne he -
zen véd he tő fi gyel met len ség mi att név cse re tör -
tént, így ke rült az Ön ne ve a 2008. áp ri lis 29-i zsi na ti
elő ter jesz tés be, va la mint a kö tet do ku men tum gyűj -
te mé nyé be is. Be csü le té be vá gó té ve dé se mért bo csá -
na tát ké rem.

A do ku men tu mot én je gyez tem, Mi rák Ka ta lin
szer kesz tő ként ezt a ki nem ja ví tott vál to za tot tet te köz -
zé, ezért úgy vé lem, hogy a fe le lős sé get is min de nek -
előtt ne kem kell vál lal nom. Ter mé sze tes, hogy az Ön
ál tal kért hely re iga zí tást mind a zsi nat jegy ző köny vé -
ben, mind pe dig a kö tet ben köz zé tesszük.

Mi vel fi gyel met len sé gem egy részt az Ön ne vét
szennyez te be tel je sen alap ta la nul, más részt a bi zott -
ság na gyon ké nyes mun ká já nak hi te les sé gét is két sé -
ges sé te he ti, ezért úgy lá tom he lyes nek, hogy a zsi nat
szá má ra fel aján lom a bi zott sá gi tag ság ról va ló le -
mon dá so mat.

Gö döl lő, 2010. jú ni us 13.
Ker tész Bo tond

Ked ves Test vé rek!
A Há ló – Do ku men tu mok és ta nul má nyok a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház és az ál lam biz ton ság kap -
cso la tá ról 1945–1990 be ve ze tő kö te té ben a már is mert
hi bát ki adónk ja vít ja úgy, hogy a 297–298., il let ve 309–
310. ol da la kat ki cse ré li a ja ví tott szö veg gel. Így az ezek
után meg vá sá rolt pél dá nyok ban ez a hi ba már nem sze -
re pel. Kér jük azo kat, akik ko ráb ban meg vá sá rol ták a
kö te tet, hogy a Lu ther Ki adó Ül lői út 24. szám alat ti
köny ves bolt já ban cse rél jék be pél dá nyu kat, il let ve

küld jék el a ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.).
Utób bi eset ben nagy se gít ség len ne, ha a cí münk re tör -
té nő pos tá zás költ sé gét fel tud nák vál lal ni.

Azon gyü le ke ze te ket, in téz mé nye ket, ame lyek bi zo -
má nyos ér té ke sí tés re át vet tek a kö tet ből, kü lön is
meg ke res sük a hi bás pél dá nyok be cse ré lé se ügyé ben.

2010. jú ni us 15.
Üd vöz let tel: 

Ken deh K. Pé ter igazgató 
(Lu ther Ki adó)

Já nos evan gé li u ma 8. ré szé ben ar ról
ol va sunk, hogy egy há zas ság tö rő
nőt vit tek Jé zus elé. Tit kolt bű ne
nap vi lág ra ke rült. A bí rák kí ván csi -
an vár ták Jé zus íté le tét. Jé zus tud ta,
mi az asszony bű ne. Nem men te get -
te a meg vá dolt nőt. A bűn bűn volt,
és a há zas ság tö rés bű né ért meg kö ve -
zés járt. Annyit mon dott a kö ve ket
szo ron ga tó vád lók nak: „Aki bűn te len
kö zü le tek, az ves sen rá elő ször kö vet.”
A kö vek ki hul lot tak a ke zek ből…

Most ér ke zett el – úgy lát szik – an -
nak az ide je, hogy egy le tűnt kor ki -
ér té ke lé sé re sor ke rül jön. Az egy ház -
ban is a múlt fel tá rá sá ra ke rül sor. Ez
ter mé sze tes fo lya mat, ez előbb vagy
utóbb min dig meg tör té nik.

Azon ban azok, akik vál lal ják ezt a
mun kát, alá zat tal, „fé le lem mel és ret -
te gés sel” kell, hogy vég hez vi gyék. Ha -
tal mas a fe le lős sé gük eb ben a mun ká -
ban, mert em be ri éle tek ről van szó!
Ku tat hat nak – ezt vál lal ták – tu do má -
nyo san, de bí rák nem le het nek!

Em be rek lesz nek ki pel len gé rez ve
or szág-vi lág előtt a bel ügyi do ku men -
tu mok alap ján, akik kel nem be szél -
tek, és akik nem mond hat ják el, mi
is tör tént ve lük.

A vi lág tör té ne lem leg sö té tebb kor -
sza ka volt – két dik ta tú rá já val – a 20.
szá zad. Vol tak dra pé ri ák, ame lyek az
egy sze rű nép előtt el fed ték azt, ami
a hát tér ben zaj lott, és so kan ma is
csak a dra pé ri á ra em lé kez nek.

Az or szá gok ra ki ve tett há ló pe dig
ör dö gi en volt sző ve. Tra gi kus szá zad
volt, te le tra gi kus em ber sor sok kal.
Ol vas suk el új ból és új ból Illyés Gyu -
la drá mai ver sét a zsar nok ság ról!

Egyéb ként… pél da mu ta tó helyt ál -
lás ra je len ko runk ban is lett vol na le -
he tő ség! Ami kor már nem mű kö dött
az And rássy út 60., nem áll tak meg
éj jel a zárt au tók a bőr ka bá to sok kal,
nem volt ÁVO és csen gő frász…

Az el múlt két év ti ze dben foly ta tó -
dott egy újabb – nem ideo ló gi ai, de
– pénz dik ta tú ra. Majd nem ma ga
alá te me tett min dent. Ez is ki hí vá sos
idő volt! Hang zot tak el ja jok, ki ál tá -
sok. Nagy tisz te let azok nak, akik
hal lat ni mer ték hang ju kat – de ál ta -
lá ban nagy volt a hall ga tás.

A nyil ván va ló an szán dé kos nem -
zet sor vasz tó in téz ke dé se ket a meg -
adott ma gya rá zat tal tu do má sul vet tük.
A most is ki fe szí tett lát ha tat lan há ló
kö rül font ben nün ket, a lel kün ket.
Csak ne ma gyar kod junk! – ez lett a su -
gallt irány elv. Nem is tet tük, ke rül tük
a té mát. Ho va to vább las san szé gyell -
tük is. Komp ro misszu mo kat kö töt -
tünk… Mi is!… Le sü tött szem mel…

Az or szá got az ön fe le dés től az el -
múlt év szá zad so rán az imád ság,
szak rá lis nem ze ti imád sá gunk, a
Him nusz men tet te meg!

Ma ki ítél kez het a múlt meg al ku -
vá sa fe lett, ami kor meg al ku vók let -
tünk ma gunk is?!

Meg ol dás: „…vol tunk mind ahá -
nyan, / s az évek száll nak, mint a per -
cek, / vé red ki on tott har ma tá val / ir -
gal mazz né künk, / Jé zus Her ceg!”

(Fa lu dy György)

A szerző nyugalmazott evangélikus
lelkész

Bí rák
nem le het nek!

B A L Y O D V A K EZ D JÜNK Ú JAT!

A Nyu gat-bé ké si
Egy ház me gye
el nök sé gé nek
közle mé nye

A Nyu gat-bé ké si Evan gé li kus
Egy ház me gye el nök sé ge tá jé -
koz tat ja Szar vas ér dek lő dő la -
kos sá gát, hogy a Szar vas-Új -
temp lo mi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség köz gyű lé se – hosszas
elő ké szí tés után – 2010. jú ni us
20-án, va sár nap dél előtt, is ten -
tisz te let után tar tott köz gyű lé -
sén meg vá lasz tot ta új pa ró kus
lel ké szét, La czi Ro land kis kő rö -
si lel készt. 

Négy je lölt kö zül La czi Ro -
land lel kész fo gad ta el a je lö lést
a meg üre se dett lel ké szi ál lás ra,
pün kösd va sár nap ján is ten tisz -
te le ti szol gá lat ke re té ben mu tat -
ko zott be a gyü le ke zet nek.

A jú ni us 20-i vá lasz tás ér tel -
mé ben az új lel kész nek 2010.
au gusz tus 1-jé vel kell meg kez de -
nie lel ké szi szol gá la tát az új -
temp lo mi evan gé li kus gyü le ke -
zet ben. Tisz tá ban va gyunk ve le,
hogy még van nak aka dá lyok az új
lel kész szol gá la tá nak el kez dé sé -
ig, de re mény ség sze rint a pa ró -
kia kér dés is zá ros ha tár időn be -
lül ren de ző dik.

Az egy ház me gyei el nök ség
ké ri az új temp lo mi gyü le ke zet
je len le gi el nök sé gét, hogy te gyen
meg min dent an nak ér de ké ben,
hogy La czi Ro land meg vá lasz -
tott szar va si evan gé li kus lel kész
au gusz tus el se jé vel meg kezd -
hes se a szol gá la tát. Az egy ház -
me gyei el nök ség ké ri a szar -
vas-új temp lo mi evan gé li kus
test vé re ket, se gít sék az új lel -
készt hi va tá sa el lá tá sá ban, a ko -
ráb bi évek szo mo rú tör té ne tei
mi att a gyü le ke zet től el sza kadt,
el for dult test vé re ket pe dig nagy
sze re tet tel hív juk vissza. Kezd -
jünk újat! 

Ri bár Já nos
es pe res,

Ko szo rús Osz kár
egy ház me gyei fel ügye lő

Pél dá za tok –
novel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő -
sé ge no vel la író-pá lyá za tot hir -
det Pél dá za tok cím mel. A pá -
lya mű vek te ma ti ka i lag Jé zus
bár mely pél dá za tá hoz kap cso -
lód hat nak. Egy pá lyá zó leg fel -
jebb há rom írást küld het be,
ame lyek ter je del me egyen ként
ma xi mum 4500 ka rak ter le het
szó kö zök kel együtt.

A be kül dé si ha tár idő: 2010. au -
gusz tus 1., éj fél. A pá lyá zat nyi -
tott, nem jel igés. A be kül dé si
cím: eve let@lu the ran.hu.

Az el ső há rom he lye zet tet tíz-,
hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá -
sár lá si utal vánnyal ju tal maz -
zuk, amely a Lu ther Ki adó köny -
ves bolt já ban vá sá rol ha tó le. A
be ér ke zett pá lya mű vek ből az
Evan gé li kus Élet au gusz tus 22–
29-ei lap szá má ban vá lo ga tást
köz lünk.

H I R D E T É S

g Kincz ler Irén

W W W . M Y L U T H E R . H U
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b Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba -
rá ti Egye sü let ta va szi, Mit ta nít
egy há zunk? cí mű elő adás-so ro -
za tá ban jú ni us 10-én Reuss
And rás teo ló gi ai ta nár tar tott
elő adást a fen ti cím mel.

A há zas ság: te rem té si rend

Te rem té sünk ben adott is te ni rend -
nek és ren de lés nek tart juk, hogy
fér fi és nő egy más nak va ló ban hoz -
zá il lő tár sai le gye nek, és azok tud nak
és akar nak is len ni (1Móz 1,28.31;
2,23–24; Mt 19,8). A Szent írás nem
fu kar ko dik a sza vak kal, ami kor a há -
zas ság örö mét ecse te li, és él ve ze té -
re bá to rít (Préd 9,9). Di csé ri és aján -
dék nak tart ja a jó há zas tár sat (Péld
18,22; 19,14).

Vé del me zi is a há zas sá got, ami kor
há zas tár si hű ség re int: „A ma gad kút -
já ból igyál vi zet, és csör ge de ző vi zet
a ma gad for rá sá ból! Ne foly ja nak for -
rá sa id az ut cá ra és pa tak ja id a te rek -
re! Egye dül ti é id le gye nek, ne oszd meg
má sok kal! Le gyen for rá sod ál dott,
és örülj if jú ko rod ban el vett fe le sé ged -
nek. (…)” (Péld 5,15–20)

A Szent írás igen fon tos tám pon -
to kat nyújt, ame lyek a mai há za so kat
is el iga zít ják. A há zas ság az ere de ti is -
te ni rend sze rint mo no gám, az az
egy fér fi és egy nő élet kö zös sé ge. Cél -
ja a köl csö nös se gí tés (1Móz 2,18) és
a faj fenn tar tás (1Móz 1,28). A ket tő
össze tar to zik, és e ket tő az ál dás je -
le is. Ket ten egy test té lesz nek (1Móz
2,23–25; Mt 19,5), gyer me ke ik lesz -
nek, fér fit és nőt össze kö ti a vágy
(1Móz 3,16; Éne kek éne ke), és mind -
ezt meg erő sí ti az Új szö vet ség, ami kor
ar ra int, hogy a há zas tár sak úgy sze -
res sék a tár su kat, mint a sa ját tes tü -
ket (Ef 5,29). A ke resz tény hit is is me -
ri és ter mé sze tes nek tart ja a sze rel -
met és a szen ve délyt, tény ként fo gad -
ja el (1Móz 29,20), nem ve ti meg. A
há zas ság lét re jöt té re néz ve vi szont óv
a fe le más igá tól.

A há zas ság élet re szó ló kö zös ség
a Bib li á ban. A vá lás ti lal ma egy ér tel -
mű (1Móz 2,24; Mt 19,3–9; vö. Mal
2,14–16). A mó ze si tör vény, amely le -
he tő sé get adott a vá lás ra, adott eset -
ben szük ség meg ol dás, hogy az em -
be ri ke mény szí vű ség (az el me sze se -
dett szív: Mt 19,8), az em be ri hűt len -
ség és em be ri ku darc kö vet kez mé -
nyei ne nö ve ked je nek az el vi sel he tet -
len sé gig. A vá lást Jé zus nem Is ten
ere de ti szán dé ká nak tart ja. A ke resz -
tény há zas ság fon tos tar tal ma, hogy
a há zas tár sak se gít sék egy mást az üd -
vös ség el éré sé ben (vö. 1Pt 3,1–7). A
há zas ság a fér fi nak és nő nek csak föl -
di és nem mennyei, idői és nem
örök kap cso la ta. A „fel tá ma dás kor
nem nő sül nek, férj hez sem men nek,
ha nem olya nok lesz nek, mint az an -
gya lok a menny ben” (Mt 22,30).

A há zas ság ról mon dot tak csúcs -
pont ju kat érik el, ami kor a Szent írás
úgy be szél ró la, mint ami Is ten és Iz -
ra el (Mal 2,14–16), Krisz tus és az egy -
ház vi szo nyá nak szim bó lu ma is (Ef
5,21–33), amely pél da ké pe a há zas tár -
sak vi szo nyá nak.

A két egy mást sze re tő em ber köl -
csö nös el kö te le ző dé se ki hat a töb bi
em ber hez va ló vi szo nyuk ra is. A
tár sa dal mi el is me rés azt je len ti – azt
kel le ne je len te nie –, hogy a meg kö -
tött há zas sá got min den ki el is me ri,
tisz te let ben tart ja, az il le tő mint egy
ki kezd he tet len. A há zas ság nak nem -
csak a ke resz tény fo gal ma kö ve te li
meg, hogy a há zas ság kül ső, más em -
be rek és a tár sa da lom ál ta li el is me -
rést is kap jon. Ahol nincs meg ez a

tör vé nyek kel biz to sí tott és a tár sa da -
lom ál tal vál lalt vé de lem, ott sza bad
pré dá nak te kin tik a fér fit is, a nőt is,
még ha há zas is.

A há zas ság kö tés jo gi ak tu sa, a há -
zas sá gi anya köny vi ki vo nat for mai kö -
te lé ke ugyan nem tart hat ja fenn az
őszin te és oda adó sze rel met és sze -
re te tet, de a nyil vá nos és ün ne pé lyes
el kö te le zés ki mon dá sa a lé pés ala pos
meg fon to lá sá ra ösz tö nöz. A há zas -
ság kö tés jo gi ak tu sá nak ki ala kult
rend jét gya kor la ti ta pasz ta la tok in do -
kol ták. Va la mi lyen mó don ki kel lett
zár ni azt a le he tő sé get, hogy em be -
rek, akik nek el kö te le ző kap cso la ta ik
van nak (há zas társ, élet társ, gyer -
mek), fe le lős sé gü ket el ha nya gol va
újabb kap cso la to kat lé te sít se nek. A
tár sa da lom nem vál lal hat ja, hogy
apák vagy anyák ál tal el ha gyott és el -
lá tat lan gyer me kek gond ját má -
sok le gye nek kény te le nek vi -
sel ni. Tar tós kap cso lat, hű ség
ígé re té vel meg hó dí tott, majd
cser ben ha gyott em be -
rek nek kell eset leg vé -
del met nyúj ta ni. A há -
zas ság kö tés jo gi ak tu -
sa ezt a vé del met nyújt -
ja. Jo gi ren de zett ség
nél kül ugyan is még in -
kább ki le het va la kit
for gat ni jo ga i ból és ja -
va i ból.

Hí vő em be rek ra gasz -
kod nak a há zas ság egy -
há zi meg ál dá sá hoz,
mert az al kal mat ad a
há zas ság is te ni rend jé -
nek meg hir de té sé re, a
je len le vő gyü le ke zet bi zony sá got
tesz a há zas ság is te ni rend jé ről, a há -
za su lan dók egy mást Is ten szí ne előtt
vál lal ják, és ugyan ak kor Is ten ál dá -
sát és se gít sé gét is ké rik el ha tá ro zá -
suk hoz. 

Bár mennyi re fon tos is mind ez,
nem he lyet te sít he ti az úgy ne ve zett
pol gá ri há zas ság kö tést.

Fér fi és nő út ja a va ló ság ban

A kor szel lem sok pon ton túl ro hant
a ko ráb bi er köl csi és jo gi sza bá lyo -
kon. Nem ál lít hat juk azt, hogy ko ráb -
ban a bib li ai vagy a tár sa dal mi nor -
mák nak ma ra dék ta la nul ele get tet tek
vol na az em be rek, de ál ta lá ban és a
nagy nyil vá nos ság előtt nem von ták
két ség be őket. A mo dern tár sa dal mat
az anó mia jel lem zi: az el fo ga dott
nor mák hi á nya.

Az úgy ne ve zett sze xu á lis for ra da -
lom utá ni hely zet ri asz tó. Eb ben
meg ha tá ro zó sze re pe volt/van a fo -
gam zás gát ló sze rek ki fej lesz té sé nek,
ame lyek nem csak a meg fon tolt csa -
lád ter ve zést és gyer mek vál la lást, ha -
nem a sze xu á lis élet nek fe le lős ség
nél kü li gya kor lá sát is le he tő vé te szik.
A sze xu á lis élet meg kez dé se szin te a
gyer mek kor ra te vő dött át (ma át la -
go san 15,3 éves kor ban kez dő dik). Ez -
zel együtt jár, hogy na gyon ma gas a
ter hes ség meg sza kí tá sok szá ma, és
sú lyos kö vet kez mé nyek kel já ró an
(med dő ség) ma gas a fi a tal ko rú ak
kö zött (2008-ban ha zánk ban 4310 fi -
a tal ko rú nak volt abor tu sza).

A sze xu a li tás a fel nőt tek bol dog -
ság ke re sé sé ben, a há zas ság meg íté -
lé sé ben szin te min dent meg ha tá ro -
zó vá lett. Egy részt a sze xu a li tás ér tel -
me a ne mi kap cso lat ra kor lá to zó dik,
más részt pe dig ép pen így oly kor
szin te ki zá ró la gos össze kö tő ka pocs
a há zas ság ban, fér fi és nő vi szo nyá -
ban (a há zas ság sze xu a li zá ló dá sa). Ez
egy út tal az em be ri élet egé szé nek
egész ség te len fel fo gá sa is, hi szen az
em ber több mint pusz tán a sze xu á -

lis ösz tön nek ki szol gál ta tott vagy
ab ban örö mét ke re ső lény.

A ke resz tény hit nem ar ra in dít,
hogy so pán kod junk a ri asz tó hely ze -
te ken és sta tisz ti ká kon, ha nem ar ra
buz dít , hogy az öröm te li, de fe le lős
sze xu a li tást pár tol juk. 

Élet tár si kap cso lat

So kan úgy vé lik: a fi a ta lok elő ször él -
je nek együtt, és csak utá na há za sod -
ja nak össze. Má sok nem így gon dol -
kod nak, de be le tö rőd nek eb be a
hely zet be. A bi zony ta la nabb vi lág
mel lett fel te he tő en meg ha tá ro zó sze -
re pet ját szik sok rossz há zas ság
vissza ta szí tó pél dá ja is. A tel jes bol -
dog sá got ke re ső gon dol ko dás mód
mel lett so kan túl sok nak tart ják a le -
mon dást és az al kal maz ko dást, ame -

lyet egy kap cso lat meg őr zé sé ért
vagy ép pen meg men té sé ért
vál lal ni uk kel le ne. Az ered -
mény, hogy nem mer nek el -

kö te le ző kap cso lat ba lép -
ni. Fon tos té nye ző a la -
kás hoz ju tás ne héz sé ge

és a meg él he tés biz -
ton sá ga. Ma gyar or szá -

gon leg alább is jog gal hi -
vat koz nak er re. A há -
zas sá got nem kö tő pá -

rok „össze köl töz nek”, te -
hát van fe dél a fe jük fe lett,
ahol együtt él nek, no ha

azt a há zas ság ra nem tart -
ják iga zán al kal mas nak, és
nyil ván meg van a na pi be te -
vő jük is. Szá mos or szág ban
sze re pe le het az adó rend -

szer nek is: ked ve zőbb két ön -
ál ló ház tar tás után adóz ni, mint egy
után. Egy bi zo nyos élet kor alatt az öz -
ve gyek egy újabb há zas ság ese tén el -
ve szí tik öz ve gyi nyug dí ju kat, az az ma
meg tör tén het, hogy gaz da sá gi szem -
pon tok is a há zas ság vál la lá sa el le né -
ben hat nak.

Ta lán a leg gyak rab ban han goz ta -
tott érv, hogy ha nem si ke rül a há zas -
ság, ak kor ne héz és költ sé ges a vá lás.
Ez csak rész ben igaz. Mert ha az élet -
tár sak meg rom lott vi szo nya mi att vi -
ta tá mad a gyer mek(ek) ne ve lé se, el -
he lye zé se vagy lát ha tá sa kér dé sé -
ben vagy a kö zö sen szer zett anya gi ja -
vak meg osz tá sá ról, a gyen gébb fél és
a gyer me kek jo gi vé de lem re szo rul -
nak. A jo g az erő sebb fél ön ké nyes -
ke dé sé vel szem ben ad hat vé del met,
bár ma már az évek so rán bi zo nyos
jo go kat le het sze rez ni élet tár si vi -
szony ban is. 

Az élet tár si vi szonyt nem le het
pusz tán azért er kölcs te len nek mi nő -
sí te ni, mert a kap cso lat nak bár mi kor
egy ol da lú an vé get le het vet ni. Az
élet tár sak nak azon ban tisz tá ban kell
len ni ük az zal a koc ká zat tal, ame lyet
így vál lalt kö zös sé gük szá muk ra je -
lent. Az ál la mi jog rend fel ada ta,
hogy a há zas sá got mint tár sa dal mi
mo dellt véd je. Ez zel a csa lá dot és a
kö vet ke ző nem ze dé ke ket is vé di,
hi szen a ter hes ség meg sza kí tá sok
két har ma da mö gött la za pár kap -
cso lat van, és a nem há za sok kö zött
sok kal több az al ko ho liz mus és az
ön gyil kos ság.

Az élet tár si vi szony nem je len ti
szük ség sze rű en, hogy az élet tár sak le -
be csül nék a hű sé get, sze re te tet vagy
azt, hogy egy más tá ma szai le gye nek,
azon ban egy ol da lú an a fe lek sze -
mé lyes dön té sén nyug szik a kap -
cso lat sta bi li tá sa. Ami kor egy há zi ol -
dal ról a há zas sá got tart juk is te ni
rend nek, ak kor ar ra biz ta tunk min -
den kit, hogy kül ső leg és nyil vá no san
is vál lal ja, ami en nek a rend nek a bel -
ső tar tal ma, és me rít sen erőt be lő le.

A sze xu á lis iden ti tás prob lé má ja

Úton-út fé len szó be széd tár gyai az
olyan em be rek, akik nek prob lé mát
je lent sze xu á lis iden ti tá suk meg ta lá -
lá sa. Van nak em ber tár sa ink, akik nek
má sok kal alig ha meg oszt ha tó gond -
ja ik van nak e té ren.

Kü lö nö sen a ho mo sze xu a li tás,
vagy is az azo nos ne mű ek egy más
irán ti sze xu á lis von zal ma vált nap ja -
ink ban köz be széd té má já vá. Ez év -
szá za do kon át vég be ment vál to zá sok
kö vet kez mé nye. A fran cia Co de Ci -
vil (1804) volt az el ső olyan eu ró pai
tör vény könyv, amely a ko ráb bi ak tól
el té rő en már nem fog lal ko zott ve le,
ezt kö vet ték a töb bi eu ró pai ál la mok,
ahol már nem bün te tik, ha nem bot -
rány kel tő, ha nem fi a tal ko rú ak vagy
füg gő hely zet ben le vők a part ne rek,
és nincs üz le ti jel le ge. 

Nap ja ink jel lem ző je, hogy a sa ját
ne mük höz von zó dó em be rek nek
leg alább is egy ré sze nyíl tan vál lal ja
haj la mát (an gol ki fe je zés er re a com -
ing out), és küzd a diszk ri mi ná ció el -
len. A ho mo sze xu a li tás je len sé gé nek
má sik új vo ná sa, hogy a ko ráb bi, na -
gyon gya ko ri au to e ro tiz mus (pusz -
ta ki elé gü lés re tö rek vés) mel lett „[a]
het ve nes és nyolc va nas évek ben elő -
tér be ke rült a ho mo sze xu á li sok egy
ré szé nél a part ner ori en tált sze xu a li -
tás” (Bu da Bé la). Új még, hogy meg -
szó lal nak olya nok is, akik nem csak
ho mo sze xu a li tá su kat vál lal ják, ha -
nem ke resz tény hi tük höz is ra gasz -
kod nak. Minden nek kö vet kez mé -
nye, hogy az ilyen kap cso la tok nak
nem csak el tű ré sét, ha nem tár sa dal -
mi, jo gi és egy há zi el is me ré sét is
kö ve te lik, egé szen az egy há zi szol gá -
lat ban ál ló kig me nő en. A ha zai vi lá -
gi és egy há zi köz vé le mény több sé ge
ri ad tan fo gad ja az er ről szó ló hí re ket.

A Szent írás ban a ho mo sze xu a li tás -
sal kap cso la to san az el ret ten tő pél -
da So do ma (1Móz 19,1–11). A ho mo -
sze xu a li tás ka te go ri kus til tá sai: 3Móz
18,22; 20,13. Az Új szö vet ség ben a
„faj ta lan ság” nem ki emel ten, ha nem
egyéb bű nök fel so ro lá sá ban je le nik
meg (1Kor 6,9; 1Tim 1,10). Így van ez
Róm 1,26–27 ál lí tá sá val is, amely a
18–32. ver sek, sőt 1,18–3,20 össze füg -
gé sé ben ol va san dó: nem egyes em -
be rek bű nös haj la má ról van szó, ha -
nem az egész em be ri ség min den fé -
le bű nös sé gé ről, hi szen „nin csen igaz
em ber egy sem” (Róm 3,10).

A Szent írás egy ér tel mű en ta nú -
sít ja, hogy a te rem té si rend az em ber
fér fi és nő vol ta, egy más irán ti hű sé -
gük és sze re te tük, amellyel nem egyez -
tet he tő össze a ho mo sze xu a li tás.

A ho mo sze xu a li tás ra haj la mo sí tó
okok kö zött ha gyo má nyo san az apa
hi á nyát vagy tá vol lé tét, a do mi náns,
túl vé dő anyai ne ve lést, a fiú tár sak kal
va ló prob lé má kat, a ho mo sze xu á lis
csá bí tást vagy zak la tást tart ják meg -
ha tá ro zó nak, va la mint a tar tó san
azo nos ne mű ek ből ál ló kö zös sé ge ket.
A gé nek vagy az örök lő dés sze re pé -
re nincs bi zo nyí ték. Az emb ri o ná lis
kor ban be kö vet ke ző fej lő dé si rend -
el le nes ség vagy a hor mon za var is
csak fel té te le zés. Ezen ta pasz ta la -
tok alap ján jut nak el ma ar ra a kö vet -
kez te tés re, hogy a ho mo sze xu a li tás
nem sze mé lyes dön té sen ala pu ló
ma ga tar tás, ha nem sze mé lyi ség fej lő -
dé si zsák ut ca. A „gyó gyí tást”, a már
ki ala kult haj lam meg vál toz ta tá sá -
nak le he tő sé gét két ke dés fo gad ja,
no ha az azt ál lí tók nem be szél nek
sem va la mi lyen or vo si, ne tán hit be li
pro to koll ról (rész le te sen ki dol go -
zott, el fo ga dott és ered mé nye i ben bi -
zo nyí tott gyó gyí tá si el já rás ról), sem
könnyű út ról.

Bár a ho mo sze xu a li tás nem egyez -
tet he tő össze Is ten te rem té sé nek
he te ro sze xu á lis szer ke ze té vel, a sze -
xu a li tá sát ho mo sze xu á lis mó don élő
em ber is bű nös, mint más em be rek.
Élet mód juk nem fo gad ha tó el, nem
he lye sel he tő. De mi vel gyó gyí tá suk -
ra je len leg igen ke vés le he tő ség van
még, nem fo gad ha tó el, hogy akár a
tör vény előtt, kul tu rá lis vo nat ko -
zás ban vagy az egy ház ban elő íté let és
hát rá nyos meg kü lön böz te tés ál do za -
tai le gye nek. A ho mo sze xu a li tás el -
uta sí tá sa az egy há zi ta ní tás ban nem
je lent he ti, hogy az egy ház nak és tag -
ja i nak ne kel le ne se gí tő ke zet nyúj -
ta ni uk ne kik. Emel lett az is mét ter -
je dő ne mi be teg sé gek, kü lö nö sen a
AIDS-HIV ve szé lyét is ko mo lyan
kell ven ni. A ne mi úton ter je dő be -
teg sé gek ve szé lye vi szont min den
pro misz ku us (part ner cse rél ge tő)
kap cso lat ra vo nat ko zik!

A ma gyar par la ment 2009-ben
meg sza vaz ta a re giszt rált élet tár si vi -
szony ról szó ló tör vényt, amely a ho -
mo sze xu á li sok pár kap cso la tá nak tár -
sa dal mi el is me ré sét je len ti. Sú lyos
kér dés, hogy ez zel nem ve szé lyez te -
ti-e a há zas ság és csa lád vé del mé nek
a ma gyar al kot mány ban dek la rált
kö te les sé gét. Az örök be fo ga dás pe -
dig azért ag gá lyos, mert a ho mo sze -
xu a li tá sért ép pen az apai és az anyai
sze re pek nem meg fe le lő mű kö dé se
okol ha tó. S min den gyer mek jo ga,
hogy ap ja és any ja le gyen.

Is ten ren de lé sé nek csak az egy
fér fi és egy nő há zas sá ga te kint he tő,
ezért más együtt élé si for má ra nem
ad ha tó hi va ta los egy há zi szer tar tás
ke re té ben Is ten ál dá sa. Hi szen az
egy ház hi va tá sa, hogy Is ten rend jé -
ről te gyen bi zony sá got.

Le győz he tet len el lent mon dás rej -
lik ab ban a fel adat ban, hogy olyan
va la ki hir des se fér fi és nő há zas sá gi
együtt élé sé nek te rem té si rend jét,
aki ma ga nem csak nem ké pes (va la -
mi lyen mér ték ben mind annyi an
ilye nek va gyunk), de nem is akar ab -
ban él ni.

Gyó gyí tás – meg úju lás

A ho mo sze xu á li sok ról mint egy sé -
ges cso port ról be szél ni dur va ál ta lá -
no sí tás. Hi szen ezek nek az em be rek -
nek egy ré sze ne he zen vi sel he tő
sors ként, egy ré sze sza ba du lást ke -
res ve, má sik ré sze per sze a ki tel je se -
dés le he tő sé ge ként ta pasz tal ja és éli
meg ho mo sze xu a li tá sát. Ők mind -
annyi an va la mi lyen ér té ket hor do zó,
eset leg még is ten ke re ső vagy ép pen
hí vő em be rek is, aki ket nem vol na
sza bad csu pán sze xu á lis von zó dá -
suk kal jel le mez ni és meg ítél ni. S
amint nem vol na sza bad a há zas sá -
got sem ízet len tré fák tár gyá vá ten -
ni, amint az gyak ran tör té nik, úgy a
ho mo sze xu a li tás kér dé sét is csak a
szak sze rű sze re tet hang ján sza bad
meg vi tat ni. Ez a fel té te le ugyan is an -
nak, hogy ne csak ró luk, ha nem ve -
lük be szél ges sünk.

A nem von zó há zas sá go kat lát va,
a vá lá sok ma gas szá mát ol vas va, a
sze xu á lis iden ti tás kü lön fé le za va ra -
i val szem be sül ve ége tő en szük sé -
ges, hogy el ső sor ban a csa lá dok ban,
de gyü le ke ze te ink ben is so kat be szél -
jünk mind ezek ről a kér dé sek ről. El -
en ged he tet len e ket tő: a prob lé mák -
ra fel ké szí tő meg elő zés és a ne héz sé -
gek kel ví vó dók ré szé re szak sze rű és
hi te les se gít ség. A gyü le ke ze tek ben
pél dá ul kü lö nös fi gyel met kell for dí -
ta ni a cson ka csa lá dok ra és az ott fel -
nö vő gye re kek re. Nem ve ten dő el a
„szü lők is ko lá já nak” meg szer ve zé se
sem, ahol er re le he tő ség van.

Az em be ri sze xu a li tás ról, a há zas ság ról
és az élet tár si kap cso lat ról



Evangélikus Élet 2010. június 27. f 11

„Egy más ter hét hor doz zá tok: és így
tölt sé tek be a Krisz tus tör vé nyét.”
(Gal 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után a ne gye -
dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igé i ben Is ten küz de lem re hív a kí sér -
té sek ben, s Jé zus Urunk ítél ke zés he lyett ir gal mas ság ra, meg bo csá tás ra szó -
lít ja fel kö ve tő it. „Jó az Úr min den ki hez, és ir gal mas min den te remt mé nyé -
hez.” (Zsolt 145,9; LK) Ezért „bol do gok, akik nek út ja fedd he tet len, akik az
Úr tör vé nye sze rint él nek. (…) Lá bam előtt mé cses a te igéd, az én ös vé nyem -
nek vi lá gos sá ga.” (GyLK 752,1.14) Me zei be szé dé ben az Úr Jé zus a min den -
ko ri ta nít vá nyok szol gá la tá nak jel lem ző vo ná sa it is mer te ti, és ezek kö zött
ki emel ke dő je len tő sé ge van az Is ten hez va ló ha son ló sá gunk nak. „Le gye tek
ir gal ma sok, amint Atyá tok is ir gal mas.” (Lk 6,36) „Mi ben is van mennyei
Atyánk ir gal mas sá ga? Ab ban, hogy min den fé le jót ád; tes tit, lel kit, ide ig- és
örök ké va lót – in gyen, tisz ta jó ság ból. Kö ves sük az Atyát, le gyünk ir gal ma -
sok, ahogy ő az; mert ahol az ir gal mas ság nincs meg, ott hit sin csen!” (Lu -
ther) Ez Pál ta ná csa: mi vel min den ki ön ma gá ról fog szá mot ad ni az Is ten -
nek, „töb bé te hát ne ítél kez zünk egy más fe lett” (Róm 14,13). Így tett Jé zus: „Em -
ber, meg bo csát tat tak a te bű ne id.” És szólt a bé ná hoz: „…kelj fel, vedd az ágya -
dat, és menj ha za!” (Lk 5,20.24) A po gány fog ság ból ha za tért hit sze gő nép
val lást tett sa ját és őse i bű né ről. „Nagy ir gal mad dal még sem sem mi sí tet ted
meg és nem hagy tad el őket, mert ke gyel mes és ir gal mas Is ten vagy.” (Neh 9,31)
Pé ter és Pál, a két osz lopapos tol kö zös név ün ne pén így te kin tünk föl di éle -
tük re s vér ta nú ha lá luk ra: „Nem ön ma gun kat hir det jük, ha nem Krisz tus Jé -
zust, az Urat, ön ma gun kat pe dig, mint szol gá i to kat Jé zu sért.” (2Kor 4,5; LK)
Jé zus Urunk a meg bo csá tás ra fi gyel mez tet: „És ami kor meg áll tok imád koz -
ni, bo csás sá tok meg, ha va la ki el len va la mi pa na szo tok van, hogy mennyei
Atyá tok is meg bo csás sa nek tek vét ke i te ket.” (Mk 11,25) El len ke ző eset ben ön -
ma gunk el len imád ko zunk (lásd Mt 6,12.14.15). A gyü le ke zet ben össze han -
gol tan kell együtt mű köd ni ük a Krisz tus tes te tag ja i nak, kü lön bö ző ke gyel -
mi aján dé ka ik ha té kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben. He ti igénk szel le mé ben az
apos tol a te her kö zös vi se lé sé re int: „…köl csö nö sen gon dos kod ja nak egy más -
ról a ta gok.” (1Kor 12,25) Egy más ter hé nek hor do zá sa Jé zus nál fo goly cse rét
je len tett; Ba rabb ás he lyett is meg halt az Úr, mert Pi lá tus „sza ba don bo csá -
tot ta azt, akit kér tek, aki lá za dá sért és gyil kos sá gért volt bör tön be vet ve”. S
a ci ré nei Si mon ke reszt cse re ré sze sé vé lett. Meg ra gad ták, „és rá tet ték a ke -
resz tet, hogy vi gye Jé zus után” (Lk 23,25.26). Krisz tus tör vé nyé nek be töl té -
sé re szó lít ja fel Pál a gyü le ke ze tet: „…ál lít sá tok hely re a jó ren det ma ga tok
kö zött, fo gad já tok el az in tést, jus sa tok egyet ér tés re…”, s apos to li ál dá sát kül -
di: „Az Úr Jé zus Krisz tus ke gyel me, az Is ten sze re te te és a Szent lé lek kö zös -
sé ge le gyen mind nyá ja tok kal!” (2Kor 13,11.13) Kér jük is az örök Va gyok tól,
aki volt és lesz: „Egy Úr is ten, Szent há rom ság, / Egy imá dan dó va ló ság, / Ne
hagyj tő led el té ved nünk, / Ma radj mind ha lá lig ve lünk!” (EÉ 248,4) Ámen.

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

él víz

Már ma ga a kór te rem és ben ne a be -
teg, szen ve dő em be rek lát vá nya is
der mesz tő volt. Ám rá adá sul ehhez
még a „mű vész nő” ala kí tá sa is
társult. A „mű vész nőé”, aki nél ko ráb -
ban so ha nem tud tam, va ló ban be -
teg-e, vagy sem. Iga zán szen ved,
vagy csu pán sze ret pa nasz kod ni.
Tény leg gyöt rő dik, vagy csak azt
akar ja, hogy fi gyel je nek rá, fog lal koz -
za nak ve le, és ő áll jon a fi gye lem és
az ér dek lő dés kö zép pont já ban. Ő és
az ő vélt vagy va lós be teg sé gei. 

Mind ez kér dés volt szá mom ra, és a
vá laszt nem kap tam meg most sem.
Ott fe küdt az ágyon, és mi köz ben jaj -
ga tott és ki ál to zott – „Mi ért nem
hagy nak el pusz tul ni…?” –, szín pa di -
a san ha do ná szott a kar já val. „Mi kor
dög lök már meg!” – hal lot tam még a
sza va it, ahogy ki lép tem az aj tón, és si -
et tem to vább egy má sik kór te rem fe lé.

Itt nagy volt a csend. A négy ágy kö -
zül csak egy nek volt la kó ja. A né ni,
akit min dig sze ret tem csen des, ked ves,
sze líd lé nye mi att. Csont so vány volt
és ver gő dő, mint egy seb zett kis ma -
dár. Hang ja halk volt és alig hall ha -
tó, mi köz ben a kér dés re – „Fáj va la -

mi je?” – szin te le hel te a vá laszt:
„Nem fáj sem mim…” Az tán már nem
szólt, hall ga tott. Még en ged te, hogy a
ve lem lé vő kol lé gám, egy nő vér vi zes
zseb ken dő vel meg ned ve sít se cse re -
pes aj ka it, ki se be se dett nyel vét és a ki -
szá radt ga ra tot, az tán szin te azon nal
el aludt. Pi heg ve, né ha zi hál va lé leg -
zett. Mi u tán egye dül ma rad tunk, si -
mo gat tam, hal kan éne kel tem ne ki, és
na gyon saj nál tam őt. És ar ra gon dol -
tam, mennyi vel mé lyebb és iga zabb
az ő szen ve dé se, mint a „mű vész nőé”.

Pe dig eb ből a szo bá ból épp hoz zá
tér tem vissza, és itt is mét az előb bi te -
at ra li tás ban volt ré szem. Ám ami kor
már azt érez tem, hogy va la mi meg -
ve tés sze rű for má ló dik ben nem, a
„mű vész nő” el csen de se dett, és ül té ben
fe jét a mel let te ál ló nő vér kol lé ga nőm
ha sá hoz tá masz tot ta, aki szót la nul si -
mo gat ta a fe jét.

Meg szé gye nül ten áll tam ott, ab ban
a pil la nat ban, ami kor ta nú ja le het -
tem an nak, hogy egy em ber elő ször a
ma ga szo kott mód ján, majd tel je sen
„esz köz te le nül” és seb zet ten ül, és
sza vak nél kü li ké ri: „Sze res se tek…!”

g Gaz dag Zsu zsa

Szín ház az egész vi lág
„Az a meg győ ző dés, hogy Is ten a Bib -
lia se gít sé gé vel szól hoz zánk, em be rek -
hez, és hogy a Bib lia az üd vös sé günk
szem pont já ból fon tos kér dé sek ben
el iga zít ben nün ket, nem mond el le ne
a Bib lia tu do má nyos vizs gá la tá nak.”

A könyv szer ző je, Siegf ried Zim mer
a Lud wigs bur gi Pe da gó gi ai Fő is ko la
ta ná ra. Zim mert az kész te ti írás ra,
hogy ta pasz ta la tai sze rint a ke resz -
tény sé get meg oszt ja a Bib lia tu do má -
nyos mód sze rek kel tör té nő ku ta tá sa.
A tö rés vo nal a fun da men ta lis ta bib -
lia szem lé le tű ál lás pont és az úgy ne -
ve zett tör té net kri ti kai mód sze re ket
al kal ma zó né zet kö zött hú zó dik. 

El ső sor ban a teo ló gi án ta nu ló fi -
a ta lo kat és a Bib lia iránt mé lyeb ben
ér dek lő dő gyü le ke ze ti ta go kat sze ret -
né se gí te ni köny vé vel a kü lön fé le
ál lás pon tok rész le tes be mu ta tá sá -
val. A mű meg írá sá val cél ja az volt,
hogy egy más né ze te it job ban meg is -
mer ve kö ze led je nek egy más hoz a
kö zös sé gek.

A szer ző elő ször fel vá zol ja, hogy
mi ben ér te nek egyet a ke resz té nyek
a Bib li át il le tő en, majd tisz táz za a
fun da men ta liz mus fo gal mát. Ez után
azt az ér de kes kér dést fe sze ge ti,
hogy va jon jo gos-e a fun da men ta lis -
ta teo ló gia ré szé ről az Is ten te kin té -
lye és a Bib lia au to ri tá sa kö zöt ti kü -
lönb ség té tel el uta sí tá sa. Ki fej ti, hogy
egy fél re ér tés nek va gyunk ta núi,
ami kor azt hisszük, a meg kü lön -
böz te tés egy út tal el sza kít ja Is tent a

Bib li á tól. A meg kü lön böz te tés mo -
ti vá ci ó ja az Is tent meg il le tő tisz te let.
Egye dül ő a te rem tőnk és a meg vál -
tónk, ő bo csát ja meg bű ne in ket, és
nem a Bib lia. Is ten a Szent írás fe lett
áll, bár hoz zá kö ti ma gát a Szent írás -
hoz, még sem azo nos a Bib lia a Szent -
lé lek kel vagy Jé zus Krisz tus sal. Eb ből
kö vet ke zik az is, hogy míg Is ten tö -

ké le tes, a Bib lia em be ri ol da la mi att
nem tö ké le tes, nem a menny ből
szállt alá, ke let ke zett, van nak írói, egy
adott kor szem lé le te, is me re tei raj ta
hagy ták nyo mu kat az írá so kon. 

A má so dik kör ben Krisz tus és a
Bib lia kap cso la tát jár ja kö rül a szer -
ző. Krisz tus Is ten ki nyi lat koz ta tá sa a
vi lág szá má ra. Ezért ő a Bib lia kö zép -
pont ja és mér cé je. Igen jó vá la szo kat

ka punk a könyv ből gya ko ri kér dé se -
ink re. Pél dá ul: ho gyan ért sük he lye -
sen az Ószö vet ség bi zo nyos sza ka sza -
it? Mit je lent Krisz tus fe lől ér tel mez -
ni és ol vas ni a Bib li át? 

Az 5.6. fe je zet té má ja is so kak kér -
dé sé re pró bál fe le le tet ad ni: mennyi -
ben Is ten igé je a Bib lia? A 6. fe je zet
az zal fog lal ko zik, mit je lent a Szent -
írás ins pi rált vol ta. Egy ér de kes ki té -
rőt ol vas ha tunk ez után ar ról, hogy az
or to dox zsi dó ság és az isz lám val lás
egy aránt ab szo lút te kin télyt tu laj do -
nít a sa ját szent ira ta i nak, hi bát lan sá -
gu kat, té ved he tet len sé gü ket vall ja.
A 8. fe je zet ben jó át te kin tést ka punk
a mo dern bib lia tu do mány ki ala ku lá -
sá ról és fej lő dé sé ről, majd gya kor la ti
pél dá kon ke resz tül mu tat ja be a szer -
ző sa ját bib lia szem lé le tét. Vé gül az
egye te me ken teo ló gi át ta nu ló di á kok
konflik tu sa i ra tér rá, és ta ná cso kat
nyújt ezek fel ol dá sá ra. 

A kö tet a Bib li át nyi tott szív vel és
ér te lem mel ol va sók szá má ra ad jó
her me ne u ti kai ta ná cso kat. Ugyan -
ak kor a szer ző meg győ ző dé se, hogy
a tu do má nyos teo ló gia nem ön ma -
gá ért van, ha nem azért, hogy a ke -
resz tény hi tet erő sít se. A kötetet
min den ki nek sze re tet tel aján lom
olvasásra.
g Ger fi né dr. Bre bovsz ky Éva

Siegf ried Zim mer: Árt-e a hit nek a
bib lia tu do mány? Egy konflik tus tisz -
tá zá sa. Kál vin Ki adó, Bu da pest,
2009. Ára 1800 fo rint.

Árt-e a hit nek a bib lia tu do mány?

Az MR1 – Kos suth rá dió Va sár na pi új ság című mű so rá nak
Lé lek től lé le kig ro va tá ban jú ni us 6-án el hang zott jegy zet.

He te ken át sza kadt az eső. Az or szág szá mos tér sé gé ben
ka taszt ró fa hely zet állt elő. Előbb a ki sebb fo lyók, a
Szin va, a Her nád, a Bód va lé pett ki med ré ből, és ön töt -
te el so kak pin cé jét, sőt há zát, ám most már a Ti sza és
a Du na víz ál lá sa is vé sze sen emel ke dik. Med dig bír ják a
ho mok zsá kok? Az át ázott töl té sek? És med dig bír ják az
em be rek, akik éj jel-nap pal a gá ta kon fá ra doz nak, ta lán
az zal a ret te ne tes tu dat tal, hogy köz ben gyü mölcs fá ik is
tönk re men tek, és ve szély be ke rült a meg él he té sük? 

A bib li ai özön víz el be szé lé se jut hat eszünk be, ami kor
Is ten negy ven na pos esőt bo csá tott a vi lág ra. Oka is volt
en nek, amin ér de mes el gon dol kod nunk: meg rom lott a
föld, min den ki rossz út ra tért, erő sza kos ság gal telt meg
a föld – ol vas suk Mó zes el ső köny vé ben. Ám ugyan itt ar -
ról is ér te sü lünk, hogy akadt egy em ber, Nóé, aki azt a
fel ada tot kap ta az Úr tól, hogy bár kát épít sen.

Nincs új a nap alatt: már a Szent írás leg ele jén ol va sunk
öko ló gi ai ka taszt ró fá ról – de ar ról is, hogy Is ten vég ső
cél ja nem a bün te tés, ha nem a meg men tés. Ő nem a pusz -
tu lást, ha nem az új éle tet akar ja.

A mai ár vi zek fe lől ama el ső özön víz re te kint ve azt a
re mé nye met fo gal maz ha tom te hát meg: van va la ki, aki
ácsol ja a bár kát, hogy az meg ment sen mi nket.

Meg le het, a bár ka nem volt ké nyel mes. He lyet kel lett
ott szo rí ta ni min den fé le élő lény nek. Ma is el kell fo gad -
nunk, hogy ez a bár ka nem csak min ket akar fel ven ni, ha -
nem má so kat is. Ez a túl élés zá lo ga.

A má sik, ami re fi gyel nünk kell: Nóé csak a bár ka te -
te jé re épít he tett ab la kot. Alat ta és kö rü löt te a vég te len
és za va ros ten ger volt. Fel fe lé kel lett hát kém lel nie: mi -
kor sza ka doz nak szét a fel hők, mi kor tá mad rés a ko mor
égen, mi kor süt ki vég re a nap? A mai ár vi zek is meg ta -
nít hat nak ar ra, hogy fel fe lé te kint sünk, és on nan vár junk
se gít sé get.

Azt is jó meg je gyez nünk, hogy ami kor a bár ka vég re
meg fe nek lett az Ara rát te te jén, és a ki bo csá tott ga lamb
olaj ág gal a cső ré ben tért vissza, ak kor Nóé há la ál do za -
tot mu ta tott be az új szö vet sé get jel ző szi vár vány alatt.

Hi szem, a bár ka ma is meg ment min ket a pusz tu lás -
tól. Szép és gaz dag tar tal mú jel kép a bár ka. Há rom le -
het sé ges ér tel me zé sé re sze ret nék most rö vi den utal ni.

Az el ső höz Ká nyá di Sán dort hí vom se gít sé gül, aki nek
Nóé bár ká ja fe lé cí mű ver se a tri a no ni tra gé dia ár nyé ká -
ban kü lö nö sen ak tu á lis:

Be kell hor da nunk, haj ta nunk min dent.
A sza va kat is. Egyet len szó,
egy táj szó se ma rad jon kint.
Sem mi sem fö lös le ges.

Zu hog hat akár negy ven ezer nap
és negy ven ezer éj jel, ha egy
bu bo rék nyi lel ki is me ret-
fur da lás sem kö ve ti a bár kát.

Mert le apad majd a víz.
És föl szá rad majd a sár.

És ak kor majd a meg őr zött,
a meg lé vő szó ból új ra-
te remt het jük ma gát
az el ső bú za sze met
ha már igé vel él nünk
to vább nem le het.

Nyel vün ket és nem ze tün ket ment he ti meg egy se gít sé -
günk re kül dött bár ka.

Egy má sik bár kaasszo ci á ció Je an Va ni er ne vé hez fű -
ző dik, aki a hatvanas évek ben hoz ta lét re a ma már vi -
lág szer te el ter jedt Bár ka kö zös sé get és moz gal mat,
amely ben szel le mi és tes ti sé rül te ket ka rol nak fel. Szer -
ve ze ti leg más ke ret ben, de nem ke vés ál dás sal mű kö dik
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség, a Me -
visz Bár ka cso port ja, ahol im már húsz éve se gí tik a ke -
re kes  szé ke se ket, a va ko kat, a leg több kö zös ség ből saj -
nos még min dig ki zár ta kat.

A sok fé le ér tel me zés kö ze pet te sem fe lejt het jük azon ban
el, hogy a bár ka im már két ezer éve az egy ház szim bó lu ma.
Eb ben a Jé zus Krisz tus ál tal ala pí tott kö zös ség ben szó lal meg
az evan gé li um: a meg vál tá sunk ról és üd vös sé günk ről szó -
ló jó hír. A bár kát és a ke resz tet ugyan olyan fá ból ácsol ták.

Va sár nap reg gel, ami kor sza vam el jut a hall ga tó hoz,
ta lán el állt már a csak nem negy ven na pos eső zés. Az is
le het, hogy a nap is ki sü tött vég re. Ám a ve szély még nem
múlt el. A meg me ne kü lést kí ná ló bár ká ra vál to zat la nul
szük ség van.

Fa bi ny Ta más

Med dig bír ják a ho mok zsá kok?
Meddig bír ják az em be rek?

A hónap könyve júniusban a Luther Kiadótól 
30 kedvezménnyel

Fabiny Tibor és Tóth Sára (szerk.): Irányváltás –
Humán értelmiségiek megtérése
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1860 forint. 
http://bolt.lu the ran.hu • E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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A nagy ér dek lő dés re va ló te kin tet tel
jú ni us 15. he lyett egé szen jú ni us 30-
ig le het még ked vez mé nye sen je lent -
kez ni a 8. Szél ró zsa or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra, ame lyet jú -
li us 14. és 18. kö zött ren dez a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház Szar va son.

Je lent kez ni a ta lál ko zók nál már
meg szo kott www.lu ther cam per.hu
ol da lon le het.

Ha a je lent ke zés so rán va la mi -
lyen prob lé ma me rül ne fel, az e-mai -
le ket a szel ro zsa@lu the ran.hu vagy a
csa ba.ma gyar@lu the ran.hu e-mail
cí mek re le het kül de ni; a szer ve zők
kész ség gel se gí te nek.

A ta lál ko zó költ sé ge i nek lis tá ja
meg te kint he tő a www.szel ro zsa tal al -
ko zo.hu/arak ol da lon. To váb bi in for -
má ci ók: www.szel ro zsa tal al ko zo.hu.

Jú ni us 30-ig le het ked vez mé nye sen
re giszt rál ni a Szél ró zsa ta lál ko zó ra

b A so ron kö vet ke ző Szél ró zsát
Szar va son ren de zik jú li us 14. és
18. kö zött. Az or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó teo ló gi -
ai ve zér fo na lá nak ki ta lá ló já -
val, dr. Orosz Gá bor Vik tor -
ral, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem ad junk tu sá val ar -
ról be szél get tünk, mi lyen hú -
ro kat sze ret ne meg pen get ni,
mi lyen gon do la to kat sze ret ne
el in dí ta ni a ta lál ko zó ra el lá to -
ga tók ban a Kö zép kez dés Ve -
led! cím.

– A ta lál ko zó idő ben a dél-af ri kai
fut ball-vi lág baj nok ság után lesz, így
a kö zép kez dés fo gal mát akár on nan
is ve het nénk. Szar va son le szünk, az -
az a ko ráb bi kő sze gi ta lál ko zó ról a
tör té nel mi Ma gyar or szág kö ze pé re ér -
ke zünk, ezért is kezd he tünk idén kö -
zé pen. Ezen kí vül Ön még mit he lyez -
ne kö zép re?

– A mun ka ágak ve ze tő i vel nem ré -
gi ben te rep szem lén jár tunk Szar va -
son, és ott tar tot tam er ről egy elő -
adást is, egy faj ta gon do lat éb resz tőt,
sok ve tí tett kép pel. Ezek kö zött volt
egy fo tó, amin Ju li an Be ever egyik ut -
ca raj zát mu tat tam meg. Ha eze ket
va la ki nem a meg fe le lő irány ból né -
zi, ak kor csu pán egy sí kú és el mo só -
dott ké pet, fol tot lát, ha vi szont he -
lyes irány ból kö ze lít fe lé jük, ak kor egy
há rom di men zi ós kép tá rul fel, egy új
va ló ság. Szá munk ra is ért he tő vé vá -
lik az élet egé sze, ed dig rej tett va ló -
sá gok lep le ződ nek le, ha meg ta lál juk
éle tünk kö zép pont ját, a he lyes „né -
ző pon tot”. 

Sok szor va la hol kí vül ke res sük
ezt a kö ze pet. Pél dá ul a temp lom ál -
ta lá ban a fa lu kö ze pén áll, raj tunk kí -
vül van Is ten há za, egy kö zös ség
spi ri tu á lis cent ru ma. Ugyan ak kor a
kö zép ben nünk is meg van. A szív a
Bib li á ban a lel ki élet kö zép pont ja, az
öröm he lye: „…örül ni fog a szí ve tek,
és örö mö tö ket sen ki sem ve he ti el tő -
le tek” – ol vas suk Já nos evan gé li u ma
16. fe je ze té nek 22. ver sé ben. Más hol
a szív az aka rat és az ér te lem köz -
pont ja: „Böl cses ség köl tö zik szí ved be
– mond ja a Pél da be szé dek köny ve
(2,10) –, és az is me ret gyö nyör köd te -
ti lel ked.” Van nak te hát kö zép pon tok
raj tunk kí vül, ahon nan és van raj tunk
be lül is, ahol fel tá rul a va ló ság.

Orosz Ist ván já té kos gra fi ká já val
szem lél tet tem ezt a ket tős sé get. A
mű vész egyik al ko tá sán a csi ga há zon
ki raj zo ló dó kö zép mu tat ja, hogy a
csi ga ma gán hord ja a kö zép pon tot,
ve le együtt ván do rol, de raj ta kí vül is
ott van ugyan an nak a kö zép pont nak
a ve tü le te. Hein rich Bünt ing ké pét is
pél dá nak hoz tam a mun ka tár sak
szá má ra. Bünt ing han no ve ri teo ló gia -
pro fesszor volt, és szent föl di uta zá -
sa i ról írt köny vét egy vi lág tér kép pel
is il luszt rál ta. Ő a vi lág kö zép pont -
já ba Je ru zsá le met he lyez te, te hát ná -
la a kö zép nem egy sze rű föld raj zi kö -
zép pont volt már, ha nem a vi lág lel -
ki cent ru ma is egy ben.

De em lít het nénk akár Gi or da no
Bru nót is, aki sze rint „a kö zép pon tot
nem le het egy meg lé vő for má ban el -
gon dol ni, a kö zép pont nak nincs ter -
mé sze tes he lye, a kö zép pont nem le -
het fix hely, ha nem funk ció, egy faj -
ta nem-hely, ahol a jel he lyet te sí té sek
vég te len já té ka fo lyik”. Ben nünk van,
fel ada ta van, amit tar ta lom mal kell
ki töl te ni.

Aho gyan em lí tet te, a tér ké pen
va ló el he lye zés azért is fon tos szá -

munk ra, mert a ta lál ko zó a tör té nel -
mi Ma gyar or szág kö ze pén, Szar -
va son lesz. Mi hály fi Jó zsef gim ná zi -
u mi ta nár szá mí tá sai alap ján je löl -
ték ki ezt a kö zép pon tot még a 19.
szá zad vé gén. 1939-ben Tri a nont
idéz ve em lék mű vet, egy sti li zált
szél mal mot emel tek ide, a mér ta ni
kö zép pont ba.

– A „kö zép kez dés” mel lett ter -
mé sze te sen fon tos a cím ben sze rep -
lő „Ve led” is. Ez a szó a tá bor részt -
ve vő i re és Jé zus Krisz tus ra egy aránt
vo nat ko zik, va la mint utal nak ez zel
ar ra, hogy Jé zus kö ve té sé -
ben meg ta lál hat juk az
élet egyen sú lyát és tel jes -
sé gét. Ezt Ön Csík szent -
mi há lyi Mi hály flow –
áram lás – él mény el mé le -
té vel il luszt rál ta.

– Csík szent mi há lyi az
áram lás sal kap cso la tos
köny ve it azért ír ta, hogy a
21. szá zad ban olyan em be -
rek nek tud jon va la mit
mon da ni, akik nem val lá -
so sak, ne he zen ta lál ják
meg éle tük ben az egyen -
súlyt és a bol dog sá got. Ki -
fej tet te, hogy bi zo nyos em -
be rek nek kü lö nös adott sá -
guk van a ké pes sé ge ik és a
kö rül mé nyek ad ta le he tő -
sé gek össze han go lá sá ra. A
flow-sze mé lyi ség nem fél
at tól, hogy el ve szít se ön -
ma gát, és ak kor is ta lál
célt, ha lát szó lag nincs mit
csi nál nia. Nem hagy ja ma gát meg za -
var ni, ak kor is ta lál örö möt a cse lek -
vés ben, ha akár egy ma gán zár ká ban
síny lő dik.

Csík szent mi há lyi fes tő ket ta nul -
má nyo zott, és azt vet te ész re, hogy az
öröm és a ki tel je se dés nem ak kor je -
lent ke zik, ami kor egy fes tő el ké szí ti
a ké pét, nem a kész mű lát tán, ha nem
el ső sor ban al ko tás köz ben éli át az
áram lat él mé nyét, ami kor ki sza kad az
idő és a tér sík já ból, ma ga mö gött
hagy ja a hét köz na pi ne héz sé ge ket, és
az al ko tás örö me tel jes sé te szi őt.
Akár egy lel kész is érez het ha son lót,
ami kor pré di ká ció köz ben át ad ja
ma gát az ige hir de té sé nek. Vagy a
Szél ró zsa szer ve zői is, ami kor a ta lál -
ko zó ide jén be le fe led kez nek fel ada -
ta ik ba. Ugyan így a részt ve vők is,
ami kor a rendezvény prog ram ja i ba
„be le foly nak”. 

A flow-él mény te hát nem csak a la -
zí tás vagy szó ra ko zás pil la na tá ban
ke let ke zik, ha nem in kább ak kor,
ami kor egy ne héz vál lal ko zás kö ze -
pén te szünk fi zi kai vagy szel le mi
erő fe szí tést. Ami kor a ha jós ka pi -
tány eggyé vá lik a ha jó já val, vagy ami -
kor be le fe led ke zünk a já ték örö mé -
be, vagy akár ami kor ze né lés köz ben
a ze nész egye te mes har mó ni át él át.

Em lít het ném Te réz anyát is, aki
bol dog volt, öröm mel vé gez te mun -
ká ját, de na gyon nyo mo rult kö rül mé -
nyek kö zött. A se gí tés ben, a dia kó ni -
á ban meg ta lál ta a célt, az örö möt:
éle te áram la tát. Ke resz tény ként ezt
a faj ta örö möt, az áram lás örö mét
Krisz tus kö ve té sé vel ta lál juk meg, és
ezt akar juk át ad ni a fi a ta lok nak is. A
ki hí vá sok és a ké pes sé gek kö zött a
kö ve tés ben fi nom egyen súly nak kell
len nie, amit a Szent lé lek ad hat meg.
A kö ve tés ke reszt hor do zás, de ha va -
la ki be töl te ke zik a Szent lé lek kel, és a
Szent lé lek aján dé ká val te szi ezt, ak -
kor iga zi örö möt ta lál.

– Az elő adá sok, fó rum be szél ge té -
sek me ne tét is Ön ter vez te. Tu dom,
hogy je len leg is fo lya ma to san zaj la -

nak a fel ké ré sek, de ta lán van már
pár konk ré tum, amit meg tud osz ta -
ni ve lünk…

– Min den reg gel ének kel, imád ság -
gal in dul majd a nap, ez után bib lia -
ta nul mány kö vet ke zik. Az ed di gi
Szél ró zsa ta lál ko zók tól el té rő en a
bib lia ta nul má nyok ad ják a dél előt tök
súly pont ját. Ezek nem áhí ta tot vagy
is ten tisz te le ti pré di ká ci ót je len te nek,
ha nem el mé lyült, bib li kus, kon tex tu -
á lis, kre a tív meg vi lá gí tá sát az az na pi
ige sza ka szok nak. Eze ket az al kal ma -
kat Sza bó né Mát rai Ma ri an na és

Sza bó La jos evan gé li kus, il let ve Lo vas
And rás re for má tus lel kész vál lal ta.

Ez után a Püs pö kök órá ja cí mű
blokk fog majd kö vet kez ni. El ső nap
Lack ner Pál tá bo ri püs pök, a má so -
di kon na pon Itt zés Já nos, a har ma di -
kon Fa bi ny Ta más folytat fó rum be -
szél ge tést meg hí vott ven dé gek kel.

Ko ra dél után lesz nek a ki emelt
elő adá sok. A második nap A középhez
ve zető utakon – Kö zép pon tok ben -
nünk és kö rü löt tünk cím mel Giró-
Szász András politikai elemző, Csáky-
Pal la vi ci ni Krisz ti na pszi cho ló gus és
Mon spart Sa rol ta, az Or szá gos Egész -
ség fej lesz té si In té zet élet mód osz tá lyá -
nak ve ze tő je fog be szél get ni Bart hel-
Rú zsa Zsolt mo de rá lá sá val. 

A harmadik nap A kert közepén
állt egy fa – Be szél ge tés az em ber és
a ter mé szet vi szo nyá ról cím mel
Kodácsy-Simon Eszter, hit tu do má nyi
egye te münk tanársegédje ve zet fó -
rum be szél ge tést. A negyedik na pon
pe dig Követés és „áramlat” – Be szél -
ge tés a flow-ról és a Krisztus-kö ve tés -
ről  cím mel jómagam be szél ge tek
egy lel késszel, egy sport or vos sal és
egy fes tő művésszel.

A ki emelt szín pa di be szél ge té se k
után ki sebb esz me cse rék kö vet kez -
nek, egy-egy „köz pon ti” té má ban. A
ra di ka liz mus ról Prőh le Ger gely or -
szá gos fel ügye lő és Jakab Attila
val lástörténész, a finn nép egy ház -
ról Ba ra nyai Csa ba lel kész és finn
ven dé gei be szél getnek. Lesz szó a
vir tu á lis cent ru mok ról, az egyház és
a webkettő kapcsolatáról. Szom -
ba ton pe dig a ci gány ság prob lé mái
és örö mei áll nak majd a kö zép -
pont ban; Gáncs Pé ter és egy há -
zunk ci gány misszi ói re fe ren se, Ba -
kay Pé ter, to váb bá Ká li Hor váth
Kál mán, va la mint Balog Zoltán
társadalmi fel zár kóz tatásért felelős
államtitkár és Sze ve ré nyi Já nos or -
szá gos misszi ói lel kész fog nak a
té má ról szót vál ta ni.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

(For rás: evan ge li kus.hu)

Kö zép kez dés Ve led!
Be szél ge tés a Szél ró zsa ta lál ko zó teo ló gi ai ve zér fo na lá ról

Orosz Gá bor Vik tor ral
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Meg hí vó kán tor to vább kép ző tan fo lyam ra
és egy ház ze nész-ta lál ko zó ra

Hely szín: Evan gé li kus Kán tor kép ző In té zet (2151 Fót, Ber da Jó zsef u. 3.).
Idő pont: au gusz tus 22–27. Rész vé te li díj: 2000 fo rint/nap. Je lent ke zés
és ér dek lő dés: kan tor ke p zo@cit ro mail.hu vagy 20/824-2803.

Kon zul tá ció gya kor ló kán to rok nak, kon fe ren cia prog ra mok egy ház -
ze né szek szá má ra.
• Va sár nap: Va ló ban ör dö gö ket űz? – dr. Ha fen scher Ká roly elő adá sa
• Hét fő: Imp ro vi zá ci ós kur zus – Fassang Lász ló
• Kedd: A bil len tyűs hang sze rek han go lá sa i ról, be mu ta tó val – Bor sá -

nyi Már ton
• Szer da: Kán to rok be szá mo ló ja – Gom bár Il di kó (Kis kő rös) és so kan

má sok
• Csü tör tök: A kán tor kép ző hon lap ja – Pócs Mik lós; Az egy ház ze nei se -

géd anyag – Ecse di Zsu zsa
Rész le tes in for má ci ók: http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu.
Sze re tet tel vá runk min den evan gé li kus kán tort és egy ház ze nészt!

H I R D E T É S

Fel vé tel a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um ba
a 2010/2011-es tan év re

A Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um fel vé telt hir det Bu da pes ten fel ső ok -
ta tá si in téz mény ben nap pa li ta go za ton ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga -
tók nak a 2010/2011-es tan év től. A je lent ke zé si lap hoz mel lé kel ni kell
lelkészi aján lást és kéz zel írott ön élet raj zot. A ki töl tött fel vé te li je lent -
ke zé si lap be ér ke zé si ha tár ide je au gusz tus 3., 23 óra 59 perc. A je lent -
ke zé si la pot elekt ro ni ku san a fel ve te li@lu therott hon.hu cí men és pos tai
úton a Lu ther Ott hon – Szak kol lé gi um, 1138 Bu da pest, Vi za fo gó u. 2–
4. cí men vár juk. A fel vé te li tá bor – amely nek ré sze a szó be li fel vé te li –
au gusz tus 6. és 8. kö zött lesz. Bő vebb in for má ció Ju hász Ba lázs tól
kapható a j.ba lu ka pit any@gmail.com cí men vagy a 70/948-1890-es te -
le fon szá mon. A fel vé te li lap le tölt he tő a www.lu therott hon.hu cí men.

H I R D E T É S

A pi li si Izsóp ének- és ze ne kar ju bi le u mi kon cer tet ad jú ni us 27-én, va -
sár nap 18 óra kor az evan gé li kus temp lom kert ben (Pi lis, Kos suth L. u. 34.),
el ső le me zük ki adá sá nak ti ze dik év for du ló ja al kal má ból. Ven dég a
Szél ró zsa Band és Pek ka Ny man! Min den kit sze re tet tel hí vunk!

H I R D E T É S
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Mo dern be lép te tő rend sze ren át le -
het be jut ni a ko ráb ban is ha son ló
funk ci ót be töl tő, ám sok kal sze ré -
nyebb ki ala kí tá sú te rü let re. Az el múlt
évek fej lesz té se i nek ered mé nye ként

meg ala kult Kempp – Ka to nai Em lék -
park, Pá kozd – lo gó ján is jel zi fő hi -
va tá sát: fő haj tás a hon vé dek nek.
Ami uta lás ar ra is, hogy mél tó em -
lé ket ál lít az 1848–49-es for ra da lom
és sza bad ság harc hős ka to ná i nak. 

A gon do zott par ko ló ból el ső utunk
a tá vol ról is jól lát ha tó obe liszk hez,
a pá koz di csa ta em lék mű vé hez ve zet,
ám előbb meg ál lunk a ti zen há rom
ara di vér ta nút meg idé ző fa ra gott fa -
osz lo pok mel lett. A ta lap za tán nyug -

vó mész kő osz lop ha tal mas fel ki ál tó -
jel ként hir de ti a nem zet sza bad ság -
vá gyát és Eu ró pa 19. szá za di tör té nel -
mé nek egyik leg szebb s egy ben leg -
tra gi ku sabb ese mé nyét. 

A szom széd sá gá ban ál ló épü let al -
só szint jén lé vő ál lan dó ki ál lí tás is me -
re tek kel is szol gál a sza bad ság harc
győz tes pá koz di csa tá já ról, s va ló ban
el csen de se dést, fő haj tást vált ki a
szem lé lő ből. Nar rá tor ma gya ráz za el
a csa ta rész le te it, sőt egy mé ret ará -
nyos te rep asz tal se gít sé gé vel nyo mon
is kö vet he tők, meg idéz ve a vé res
üt kö ze tet, az el len fe lek stra té gi á ját és
a pil la nat ról pil la nat ra vál to zó har ci
hely ze tet. A ki sebb ma gyar ha dat

győ ze lem re ve ze tő Mó ga tá bor nok és
ka to nái meg ál lí tot ták, majd meg fu -
ta mí tot ták a Jel la sics hor vát bán ve -
zet te hor vát és csá szá ri-ki rá lyi in vá -
zi ós had erőt, pél dát mu tat va ez zel
nem csak a ha zá nak, de egész Eu ró -
pá nak bá tor ság ból, hő si es ség ből, ha -
za sze re tet ből. 

A ki ál lí tás tab lók, ko ra be li tár gyak
va la mint egyen ru ha-be mu ta tó se -
gít sé gé vel vil lant ja fel a sza bad ság harc
ko rát és ne ve ze te sebb ar ca it.

Az ezer nyolc szá zas évek kö ze pét
meg idé ző ki ál lí tás meg te kin té se után
na gyot lé pünk elő re az idő ben. Az
épü let mel lett az el ső vi lág há bo rú
har cá sza ti sa já tos sá ga, egy lö vész -

árok-rend szer te kint -
he tő meg. A dim bes-
dom bos ol dal ba vá -
gott, ka nyar gós ár kot
vé gig já rók nak táb lák
szem lél te tik a ka to -
nák csep pet sem
könnyű éle tét az elég -
gé ké tes biz ton sá got
nyúj tó lö vész ár kok ban
fo lyó há bo rú ide jén.

Is mét ugor va egyet
az idő ben, az egy ko ri
fo ga dó épü let ben a kö -
zel múlt ka to nai re lik -
vi á it néz het jük meg.
Le he tő sé get kí nál ez
egy szer s mind ar ra,
hogy a ka to na sá got

sze ren csé re már csak hír ből is me rő
if jabb nem ze dék szá má ra is kéz zel -
fog ha tó va ló ság gá vál jék a min dig vi -
dám ka to na tör té ne tek gya ko ri fő sze -
rep lő je, a sto ki, lát has sa nak egy ka -
to ná san be ve tett ágyat – e mű ve let
el sa já tí tá sa oly sok újonc éle tét ke -
se rí tet te meg az el ső he tek ben –, de
akad csaj ka, ka to nai ét kész let vagy
nyak ban hor dott sze mé lyi azo no sí -
tó la pocs ka, köz ke le tű ne vén dög cé -
du la is.

A ki ál lí tás ról a te rasz ra ki lép ve
pom pás pa no rá má ban gyö nyör köd -
he tünk. Lá bunk előtt a Ve len cei-tó
mo csa ras, zsom bé kos víz tük rét, mö -
göt tünk a Ve len cei-hegy ség lan ká it
cso dál hat juk meg.

Az em lék park új don sá ga ki csit
lej jebb vár ja a lá to ga tót. A leg újabb
ko ri ka to na ság né hány esz kö zét tet -
ték köz szem lé re, olyan ru há kat és
hasz ná la ti tár gya kat, ame lye ket job -
bá ra csak hír adók ban, eset leg ak ció -

fil mek ben lát hat egy sze rű föl di ha -
lan dó. Nem ne héz kitalál ni azon ban,
hogy a ki ál lí tás iga zi slá ge re – a na -
gyob bacs ka fi úk kö ré ben egé szen
biz to san – a re pü lő gép-szi mu lá tor.
Egy ügyes szá mí tó gé pes prog ram és
a va ló sá gos hoz ha son ló pi ló ta fül ke,
no meg bot kor mány, gáz kar és egy
té vé kép er nyő se gít sé gé vel a vál lal ko -
zók va dász gép ben érez he tik ma gu -
kat, amint el su han nak vagy ép pen
or só kat ír nak le a tér kép sze rű táj fö -
lött. Az eme le ti ré szen ma gyar ka to -
nai misszi ók re lik vi á it, is mer te tő
anya ga it he lyez ték el tár lók ban Af -

ga nisz tán tól Vi et na mig a föld szám -
ta lan or szá gá ból, ahol ma gyar bé ke -
fenn tar tók meg for dul tak a mö göt -
tünk ha gyott év ti ze dek ben.

A szé pen gon do zott park, a kel le -
mes kör nye zet, a cso dás pa no rá ma
ön ma gá ban is kel le mes idő töl tést,
prog ra mot ígér. A nem iga zán ol csó
be lé pő ből cso por tok nak, csa lá dok -
nak ked vez mé nye ket ad nak, ér de mes
te hát elő ze te sen ér dek lőd ni a 22/732-
002-es te le fon szá mon, de sok hasz -

nos in for má ci ó val, sőt elő re be je lent -
ke zé si le he tő ség gel szol gál hon lap juk
is a www.kempp.hu. cí men. 

Ha azon ban va la ki nem akar ja
va la mennyi ki ál lí tást meg néz ni, csak
sé tál ni, ne tán meg pi hen ni sze ret ne az
au tó pá lya mel lett, an nak is ér de mes
fel ke res nie az em lék par kot, hi szen a
pá lyá ról köz vet len le haj tó ja van, és
zárt, ren de zett, biz ton sá gos par ko ló -
val, ká vé zó val fo gad ják a be té rő ket.
Ilyen kor ter mé sze te sen nem kell be -
lé pő je gyet vál ta ni, csak a par ko lá si díj
meg fi ze té se kö te le ző. 

g Gyar ma ti Gá bor

K I R ÁN DU LÓ G Y Ü LE K E Z E TEK FI G YEL MÉ BE

Pá koz di pa no rá ma, ka to nák kö zött
b Ta lán sem mi nem áll olyan messze a Bib lia szel le mé től, mint az em -

ber élet ki ol tá sa, most még is az er re sza ko so dott em be rek, a ka to nák
előt ti tisz tel gés re in vi tá lom a ked ves ol va sót. Igaz, itt nem ör dö gi ra -
fi ná ci ó val meg ter ve zett és el ké szí tett, sok szor mű sza ki cso dá nak te -
kint he tő szer ke ze te ket és ke ze lő i ket is mer het jük meg, ha nem ép pen
el len ke ző leg: a bé ke meg te rem té sén, fenn tar tá sán és meg őr zé sén őr -
kö dő em ber küz del mes nap ja i ba en ged be pil lan tást a ki ál lí tás. S mert
a hely szel le me kö te lez a pá koz di ka to nai em lék park ban, ter mé sze -
te sen részt ka pott a pá koz di csa tát be mu ta tó ki ál lí tás is.

b Im már ötö dik al ka lom mal ren -
dez te meg gyü le ke ze ti nap ját a
Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség múlt szom ba ton Ba la ton -
al má di ban, a tó par ton. Ez al ka -
lom mal Itt zés Já nos püs pök,
Sza bó György egy ház ke rü le ti
fel ügye lő és fe le sé ge, Bea, il let -
ve Me nyes Gyu la püs pö ki tit kár,
va la mint Be decs Már ta, a püs -
pö ki hi va tal ve ze tő je vol tak a
ven dé gek. 

Az egy be gyűl tek el ső ként Isó Do -
rottya kö szön té sét hall gat hat ták meg,
il let ve éne ket ta nul hat tak a lel kész -
nő től, majd rö vid áhí tat kö vet ke -
zett, mely ben a na pi igék alap ján szó -
lalt meg Is ten biz ta tó üze ne te, hogy
a ke gye lem ege alatt mind nyá jan
biz ton ság ban va gyunk Krisz tu sért. 

Az áhí tat után a püs pök a 2Tim
2,1-ben le írt apos to li in te lem – „Te
azért, fi am, erő söd jél meg a ke gye lem -
ben…” – alap ján fo gal maz ta meg a
gyü le ke zet tag ja i nak szánt üze ne tét.
Elő adá sá ban az egy ház hét is mer te -
tő je gyét vet te sor ra Lu ther nek A zsi -
na tok ról és az egy ház ról cí mű ira ta
alap ján. Is ten igé je tart ja meg a gyü -
le ke ze tet és an nak tag ja it, mely nek
pe csét je, vissza von ha tat lan is te ni bi -
zony sá ga a ke reszt ség. Eb ben a kap -
cso lat ban erő sít meg az ol tá ri szent -
ség, mely ben ma ga az élet Ura, Krisz -
tus lép ve lünk kö zös ség re, és tesz

ben nün ket tes te tag ja i vá. Is ten igé jé -
nek hir de té sé re, a szent sé gek ki szol -
gál ta tá sá ra az egy ház Ura el hí vot ta -
kat ren del. Az ő szol gá la tu kon ke -
resz tül a Szent lé lek éb resz ti és erő -

sí ti a hi tet. Így is me ri fel az em ber bű -
ne it, me lyek el vá laszt ják Is ten től, és
a bűn meg val lá sa, va la mint meg bá -
ná sa után kap ja meg a fel ol do zást, Is -
ten bűn bo csá tó ke gyel mét. Az imád -
ság ere je tö ri szét a kö zös sé get meg -
ron tó plety kát és rossz hír-kel tést,
és ve zet el oda, hogy hit val ló, Krisz -
tu sért a vi lág ban hát rányt, ha kell,
szen ve dést is el vi se lő, ke resz tet hor -
do zó ta núk ká vál junk.

Az elő adást kö ve tő jó han gu la tú

be szél ge tés után a je len le vő há zas -
pá rok nak az egy ház ke rü le ti fel ügye -
lő és fe le sé ge tett fel kap cso lat erő sí -
tő kér dé se ket, me lyek át gon do lá sa és
meg vá la szo lá sa őszin tén fel tár ta,

hogy ki-ki mi ért sze re ti a
pár ját. A teszt lap ki töl té -
se is meg mu tat ta, hogy a
sze re tet mi lyen egy sé -
get tud lét re hoz ni két
em ber kö zött.

Me nyes Gyu la a töb bi -
ek kel kom mu ni ká ci ós já -
té kot ját szott há rom cso -
port ban. A részt ve vők -
nek új ság hír, tu dó sí tás
és élő köz ve tí tés, kör -
kap cso lás for má já ban
kel lett bib li ai tör té ne te ket
meg fo gal maz ni uk úgy,
hogy a mai kor em be re
ér te sül jön ró luk. Öt le -
tes és oly kor hu mo ros
fel dol go zá sok szü let tek.

Az ének kel és imád -
ság gal zá rult cso port -

fog lal ko zást ebéd és dél utá ni sza bad
prog ram kö vet te, mely ben le he tő ség
nyílt be szél ge tés re, csó na ká zás ra,
já ték ra. Él tek is ve le fel nőt tek, gye re -
kek egy aránt. 

Az egy be gyűl tek meg ta pasz tal -
hat ták, hogy az együtt lét so rán meg -
erő söd het tek a ke gye lem ben, a test -
vé ri kö zös ség ben. Ter ve ik sze rint
jö vő re is mét meg ren de zik a gyü le ke -
ze ti na pot.

g Isó Zol tán

Meg erő söd vén a ke gye lem ben
Nem csak gyü le ke zet tör té ne ti, de
egy ház tör té ne ti szem pont ból is ér -
té kes és kü lön le ges az a 18–19. szá -
zad ból szár ma zó, kéz zel írt do ku -
men tum gyűj te mény, ame lyet dr. Sa -
jó Ta más mű vé szet tör té nész is mer -
te tett a csö mö ri evan gé li ku sok kal a
jú ni us 20-án tar tott gyü le ke ze ti nap -
ju kon (fel vé te lün kön).

A vas kos pa pír táb lá ba kö tött, ko -
pott disz nó bőr ge rinc cel meg erő sí -
tett kéz irat kö zel öt ven la pot fog lal
ma gá ba. A száz évet fel öle lő, kü lön -
bö ző ügyek ről ké szí tett do ku men tu -
mok la tin, tót, né met és ma gyar
nyel ven rög zí tet ték az egy ház köz ség
éle té nek fon tos ese mé nye it. A leg ko -
ráb bi fel jegy zés 1798-ban kelt: az
ak ko ri lel kész ál tal írt la tin nyel vű
gyü le ke zet tör té ne ti össze fog la lás
sze rint a he lyi evan gé li kus ság gyö ke -
rei 1717-ig nyúl nak vissza. De uni -
kum nak szá mít az ed dig is me ret len,

1729-ben író dott csö mö ri lel ké szi
„hí vány le vél” 1798-ból va ló pon tos
má so la ta is. (Az ira tok ere de ti szö ve -
gei és ké szü lő ma gyar for dí tá sai nyo -
mon kö vet he tők a kö zös ség hon lap -
ján a http://csom or.lu the ran.hu/for -
ra sok cí men.)

A har ma dik al ka lom mal – a gyü -
le ke zet har min cas-negy ve nes éve i ben

já ró tag jai ál tal – meg szer ve zett gyü -
le ke ze ti na pon dr. Sza bó La jos teo ló -
gi ai ta nár hir det te Is ten igé jét a dél -
előt ti is ten tisz te le ten Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na li tur gi ai szol gá la tá val.

Az „öre gi fi” ál tal bog rá csok ban fő -
zött ebéd kö zös el fo gyasz tá sa után
tan év zá ró is ten tisz te let tel bú csúz tat -
ták a gyer me kek és a fel nőt tek az el -
múlt óvo dai és is ko lai évet. Az ezt kö -
ve tő gyü le ke zet tör té ne ti elő adás vé -
gén Jo hann Gyu la he lyi lel kész igei
gon do la tai zár ták a na pot.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Pil lan tás a múlt ba
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Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11.
(úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI.,
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. dr. Joób
Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi
E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10.
(úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamásné;
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Régi Fóti
út 72. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök
tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István;
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de.
9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Grendorf Péter;
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Grendorf Péter; Rákosliget, XVII., Gózon Gy.
u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Hulej Enikő;
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. Hulej Enikő;
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de.
fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi,
Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Budaörs, Szabadság
út 75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár (református templom) du. 2. (úrv.); Názáret-
templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Evan gé li kus is ten tisz te let

a Ma gyar Rádi ó ban

Jú ni us 27-én, a Szent há rom ság ün ne pe utá ni ne gye dik va sár na pon 10.04-
től is ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth rá dió hul lám hosszán
Mo hács ról. Igét hir det Né meth Pál lel kész.

H I R D E T É S

„De én és az én há zam né pe
az Urat szol gál juk!” Józs 24,15

Za la eger szeg, Za la me gye szék he lye
a Za la fo lyó jobb part ján, dom bok kö -
zött, tá gas völgy ben fek vő vá ros.
La kó i nak szá ma meg ha lad ja a 61
ez ret. Val lá si meg osz lás sze rint a fe -
le ke zet hez tar to zók 92 százaléka ró -
mai ka to li kus. 

A 2001-ben tar tott nép szám lá lás
so rán a vá ros köz igaz ga tá si te rü le tén
élők kö zül 983-an val lot ták ma gu kat

evan gé li kus nak. Az egy ház köz ség hez
tar to zó – Za la észak nyu ga ti ré szét
ma gá ba fog la ló – ha tal mas te rü le ten,
szór vány ban 337-en él tek. Na gyobb
szám ban (40-en) Len ti ben és a haj -
dan evan gé li kus szi get ként szá mon
tar tott Bar la hi dán (50). 

Za la eger sze gen a lu the rá nu sok
meg je le né se a te le pü lés pol gá ro so dá -
sá val – ipa ro sok, ér tel mi sé gi ek le te le -

pe dé sé vel – füg gött össze. A 19. szá -
zad kö ze pé től las sú, de fo lya ma tos nö -
ve ke dés ta pasz tal ha tó a za la eger sze -
gi evan gé li kus la kos ság szá má nak ala -
ku lá sá ban. 1875-ben lé lek szá muk 24,
a szá zad for du ló ide jé re pe dig meg ha -
lad ta a szá zat. 1897-ben Za la ist vánd fi -
ók egy há za, 1902-ben anya egy ház.
Neo gó ti kus temp lo ma 1907-ben, sze -
met gyö nyör köd te tő (2002-ben fel újí -
tott) pa ró ki á ja 1928-ban épült.

Ma gyar or szág szin te mind egyik
táj egy sé gé ről ke rül tek ide hosszabb-rö -
vi debb idő re evan gé li ku sok, de a gyü -

lekezet vég le ges ott hon ra ta lált, ala pí -
tó tag jai fő képp Ke me nes al já ról és a
Vend vi dék ről szár maz tak. A múlt
szá zad má so dik fe lé ben vég be ment
tár sa dal mi vál to zá sok kö vet kez té ben
je len tős szám ban te le ped tek le a vá ros -
ban Za la ist vánd ról, Bar la hi dá ról és
Pusz ta szent lász ló ról ér ke zett hí vek.

A za la eger sze gi temp lom egy ko ri
lá to ga tói, a gyü le ke zet haj da ni tag jai

kö zül ma ha tan hir de tik Is ten igé jét
az or szág kü lön bö ző te le pü lé se in. Dr.
Blázy Ár pád (Bu da pest-Ke len föld)
1987-től, Nagy Ve ro ni ka (Csen gőd–
Pá hi–Kas kan tyú) 1989-től, Loós Csa -
ba, a mér nök ből lett pap (nyug dí jas)
1994-től, Sef csik Zol tán (Szek szárd)
1996-tól, Kol ler né Loós Zsu zsan na
(Szent gott hárd) 1997-től, Szi ge thy
Szi lárd (Tab) 2001-től egy há zunk
fel ava tott lel ké sze.

Nem min den na pi él mény ré sze sei
vol tak ez év jú ni us 6-a dél után ján a
gyü le ke zet ér dek lő dőbb tag jai. A
mind össze két éves múlt ra vissza te kin -
tő nő egy let szer ve zé sé ben négy, Eger -
szeg ről in dult, ma is szol gá ló lel -
késszel – Loós Zsu zsan ná val, dr.
Blázy Ár pád dal, Sef csik Zol tán nal és
Szi ge thy Szi lárd dal – ta lál koz hat tak
sze re tet ven dég ség részt ve vő i ként.

A ha laszt ha tat lan el fog lalt sá ga
mi att tá vol ma radt Nagy Ve ro ni ka le -
vél ben kö szön töt te meg hí vó it. Loós
Csa ba a gyü le ke zet tag ja ként, há zi -
gaz da mód já ra (fe le sé ge a nő egy let el -
nö ke) volt je len. Ha son ló és tel je sen
el té rő hát tér, evan gé li kus, re for má -
tus és ka to li kus gyö ke rek ke rül tek fel -
szín re egy-egy élet út be mu ta tá sa kor.
Kö zös volt a hí va tást ér le lő gyü le ke -
ze ti múlt, s kö zös a je le nük, mert
mind nyá jan Urunk és egy há zunk
el hí va tott szol gái.

A ta lál ko zó nak ke re tet biz to sí tó,
csa lád ta gok je len lé té ben zaj lott sze re -
tet ven dég sé gen el hang zott bi zony -
ság té te lek ből az egy be gyűl tek erő söd -
tek a hit ben, s há lá san kö szö nik Urunk -
nak, hogy kis kö zös sé gük ből töb ben
meg hal lot ták szol gá lat ra hí vó sza vát.

g Dr. Já ni Já nos

Za la eger szeg ről in dul tak

Tasch ner Er zsé bet Bu da pes ten szü -
le tett 1923. feb ru ár 15-én. Édes ap ja,
Tasch ner Fe renc MÁV-se géd tiszt
volt, édes any ja Pa ul Er zsé bet. Az
édes apa ko rai ha lá la után az édes anya
egye dül ma radt a két le ány gyer mek -
kel, Er zsé bet tel és nő vé ré vel, Ilo ná -
val. 1932-ben köl töz tek Fe renc vá -
ros ba. Er zsé bet itt kez dett va sár na -
pi is ko lá ba jár ni, ame lyet Ker mesz ky
Éva di a ko nissza test vér ve ze tett.
Édes any já val már ek kor jár tak a Fé -
bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü -
let Ül lői úti dél után ja i ra, ahol több di -
a ko nisszá val is meg is mer ked tek.
Kon fir má ci ó já ra a De ák té ri gyü le ke -
zet ben ke rült sor 1937-ben. 

Ez idő ben már ko moly el ha tá ro zás
volt ben ne ar ra, hogy di a ko nissza le -
gyen. Ami kor 1941. jú li us 1-jén be lé -
pett az anya ház ba, édes any ja igen
bol dog volt, hi szen ő azért imád ko -
zott, hogy leg alább az egyik lá nya di -
a ko nissza le gyen. Ek kor még nem
sejt het te, hogy nem sok kal ké sőbb
má sik lá nya is fel öl ti majd az egyen -
ru hát.

A di a ko nissza kép ző kur zus el vég -
zé se után Er zsé bet test vér el ső szol -
gá la ti he lye Uz don volt, a gyer mek -
nap kö zi ben. Ren des di a ko nisszá vá
1950. no vem ber 19-én avat ta Zu la uf
Hen rik, a Fé bé lel ké sze. Ava tá si igé -
je Ef 5,1–2 volt: „Le gye tek te hát Is ten
kö ve tői, mint sze re tett gyer me kei, és
él je tek sze re tet ben, aho gyan a Krisz -
tus is sze re tett min ket.”

A Fé bé fel osz la tá sa 1951-ben a rá -
kos ke reszt úri ár va ház ban ér te Tasch -
ner Er zsé be tet. Mun kát se hol nem
ka pott, mert di a ko nissza volt. Vé gül,
is me ret ség ré vén, egy VI. ke rü le ti
óvo dá ban ju tott ál lás hoz. El vé gez te
az óvó nő kép zőt, és in nen is ment
nyug díj ba 1979-ben.

A Fé bé új ra in du lá sa kor, 1990-ben
fő nök asszony-he lyet tes nek vá lasz -
tot ták meg, majd 2001-től a fő nök
asszo nyi te en dő ket lát ta el. 

Is ten aján dé ká nak ve szem, hogy az
utol só hét év ben együtt szol gál hat -
tunk. Sok szor utaz tunk együtt,
hosszabb-rö vi debb uta kon. Kü lö nös
sze re tet tel em lé ke zem ezek re az
órák ra. Ami kor au tó val men tünk,
ügyelt ar ra, hogy be szé dé vel ne za -
var jon a ve ze tés ben. Így is – nem egy -
szer – volt al kal munk ko moly, teo ló -
gi ai té mák ról be szél get ni. Más al ka -
lom mal egy sze rű en csak rá cso dál -
koz tunk egy-egy nap le men té re.

Ura, akit egész éle té ben nagy hű -
ség gel szol gált, jú ni us 10-én ha za hív -
ta őt. Ra va ta lá nál, az Új pes ti te me -
tő ben jú ni us 22-én áll tunk meg. Is -
ten vi gasz ta ló üze ne tét Mt 5,7 alap -
ján hir det tük, amely a Fé bé nek is ve -
zér igé je: „Bol do gok az ir gal ma sok,
mert ők ir gal mas sá got nyer nek”, s
ab ban a hit ben vár juk a fel tá ma -
dást, hogy a bol dog Is ten örök bol -
dog sá got ké szí tett az őt sze re tők nek.

g Veper di Zol tán

In me mo riam
Tasch ner Er zsé bet

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let lel ké sze i nek és azok csa lád ja i nak
ki csiny csa pa ta min den mun ka év
vé gén evan gé li zá ci ó ra gyű lik össze a
gye nes di á si Ka per na um ban, hogy
az ige ere jé vel töl te kez ze nek. 

Idén a jú ni us 14. és 17. kö zött zaj -

lott al ka lom ige hir de tői szol gá la tát –
Jé zus le ve let ír ne künk cím mel – Lup -
ták György vé gez te. A Bács-Kis kun
Egy ház me gye es pe re se a hét kis-ázsi -
ai gyü le ke zet nek írt – Je le né sek köny -
ve be li – le ve lek alap ján gon dol ta vé -
gig egy há zunk és a lel ké szi szol gá lat

gond ja it és örö me it. A kon fe ren cia
részt ve vői meg hall gat hat ták dr. Itt zés
Gá bor egye te mi ta nár Me lancht hon -
ról, va la mint dr. Ric hard Car ter ame -
ri kai evan gé li kus pro fesszor jó cse le -
ke de tek ről szó ló elő adá sát is.

g M. Gy.

Lel ké szevan gé li zá ció Gye nes di á son

„Csa pat épí tő tré ning” részt ve vői le -
het tek a Dé li Egy ház ke rü let lel kész -
csa lád jai és – idén elő ször – az egye -
dül ál ló lel ki pász to rok is. A jú ni us 17.
és 19. kö zött zaj lott csa bai re kre á ci -
ós na pok a reg ge li és es ti áhí ta tok, a
für dő zés és vá ros né zés ré vén le he tő -
sé get kí nál tak a tes ti-lel ki fel töl tő dés -
re, a szol gá lat ban ál lók kö zöt ti kö zös -

ség erő sí té sé re. A kö zel száz részt ve -
vő a bé kés csa bai evan gé li kus gim ná -
zi um kol lé gi u má ban ka pott szál lást,
a tár sa ság in nen in dul ha tott a kü lön -
fé le prog ra mok ra. Az egyik – a me -
ző he gye si mé nes bir tok meg te kin -
té se – azon ban el ma radt; a jó han gu -
la tú nak in du ló ki ruc ca nás a rö vid
ide ig tar tó, ám an nál in ten zí vebb
vi har mi att saj ná la tos mó don „ka -
taszt ró fa tu riz mus sá” vál to zott… 

g – ga zsu –

Természeti csapással sújtott tré ning

A jégverte csanádalberti evangélikus templom

Takaros pitvarosi porta a természeti csapás után
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Vihar előtt – Békéscsabán

A gyülekezet négy volt lelkésze (Loós Zsuzsanna, Szigethy Szilárd, Sefcsik Zoltán
és dr. Blázy Árpád) az egyházközség szeretetvendégségén
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„El szá rad a fű, el her vad a vi rág,
de Is te nünk igé je

örök re meg ma rad.” (Ézs 40,8)

b Egy új tan év, fél év kez de te kor
min dig nagy kér dés a lel ké szek,
hit ok ta tók szá má ra, hogy mi le -
gyen egy-egy gyü le ke ze ti cso -
port te ma ti ká ja, amely nek se gít -
sé gé vel fel dol goz zák, ér tel me zik
Is ten igé jét. A ki seb bek ese té ben
ta lán még ne he zebb a vá lasz tás,
hi szen a bib li ai tör té ne tet úgy
kell egy sze rű en el mon da nunk,
hogy ne vesszen el be lő le az
üze net lé nye ge.

Mi sem le het ké zen fek vőbb és
ugyan ak kor ér dek fe szí tő is egy kis -
gyer mek szá má ra, mint sa ját kör nye -
ze té nek, min den na pi „tár gya i nak”
ala pos vizs gá la ta. Így a ta va szi fél év
gyer mek-bib lia órai so ro za ta ként – az
or szá gos hit tan ver seny té má já val
össz hang ban – a Szent írás nö vé nye it
vá lasz tot tuk.

Az ó- és új szö vet sé gi tör té ne tek -
ben a va ló di „fő sze rep lők” so ha nem
ma guk a nö vé nyek, még is fon tos
sze re pet ját sza nak az üze net meg ér -
te té sé ben. A kö rü löt tünk lé vő ter mé -
szet oly kor va ló ban se gít sé günk re
volt a fog lal ko zá so kon: a nád síp
hang ja, az izsóp il la ta, a gyü möl csök
íze, az ap ró mag vak ta pin tá sa élőb -
bé tet te a tör té ne te ket. Ezek ről vá gás -
sal, ra gasz tás sal, haj to ga tás sal, szí ne -
zés sel egy-egy ap ró em lék is ké szült,
me lyet a gye re kek ha za vi het tek, és
fel ke rült a fa li új ság ra is. Az utol só al -
ka lom mal pe dig já té kos ve tél ke dő ke -
re té ben ele ve ní tet tük fel a fél év so -
rán hal lot ta kat.

Eh hez a té má hoz kap cso ló dott a
jú ni us 13-i tan év zá ró is ten tisz te let is.
Is ten irán ti há la adás sal ér kez tünk a
temp lom ba, hi szen nem volt hi á ba -
va ló egy mun ka év sok fá rad sá ga,
szer ve zé se, hí vo ga tá sa, kö zös mun -
ká ja. Jó volt lát ni, ahogy a csa lá dok
több nem ze dé ke fog lalt el egy-egy
pa dot. Jó volt hal la ni a gyer me kek iz -
ga tott, jó ked vű nyüzs gé sét. Jó volt
meg ta pasz tal ni, hogy az el vég zett
mun ka gyü möl csöt ter mett.

Is ten szí ne elé já rul va ké szül tünk
fel az ige üze ne té nek be fo ga dá sá ra.
Az is ten tisz te let előtt kis cé du lák ra
írt bű nök, szí vün ket nyo masz tó ter -
hek fel ol va sá sá val kér tük mennyei

Atyánk bo csá na tát, majd öröm mel
fo gad tuk a fel ol do zás sza va it.

A lel kész, Ve tő Ist ván Ézs 40,8
alap ján hir det te Is ten igé jét, ez után

pe dig a gyer me kek, kis ko sa rak kal
kör be jár va a pa do kat, ma zso lá val,
man du lá val, vi rá gok kal és még sok
más gyü mölccsel, ter ménnyel kí -
nál ták a hí ve ket.

Kü lön bö ző kor osz tá lyok – óvo dá -
sok, hit ta no sok és az if jú ság tag jai
épp úgy, mint szü le ik, nagy szü le ik –
szó lal tak meg az is ten tisz te let li -
tur gi á já ban. A gyer me kek em lé kez -
te tő ül egy sa ját ké szí té sű igés la pot
vi het tek ma guk kal, az ige hir de tés
alap igé jé vel.

Az is ten tisz te let kö zös imád ság gal
zá rult, ame lyet a gyü le ke zet ve ze tői,
pres bi te rei ol vas tak fel – ki fe jez ve azt,
hogy a tan év zá ró is ten tisz te let nem
csu pán a gyer me kek ün ne pe, ha -
nem az egész gyü le ke zet há la adá sa.

Ami kor a fél év le zá rá sa ként meg -
fo gal ma zódott egy ki rán du lás gon do -
la ta, rög tön a Vác rá tó ti Bo ta ni kus
Kert ju tott eszünk be. (Ezen a hu szon -
hét hek tá ros te rü le ten lát ha tó ha zánk
leg gaz da gabb tu do má nyos élő nö -
vény-gyűj te mé nye.)

Több mint negy ve nen – va sár na pi
is ko lá sok, hit ta no sok és szü le ik, nagy -
szü le ik – kel tünk út ra. A ki tű zött jú -
ni us kö ze pi nap idő já rá sa saj nos nem
ked ve zett a sza bad té ri prog ra mok nak.

A reg gel bo rú san in dult, és ahogy el -
hagy tuk Cin ko tát, csö pö rög ni kez dett
az eső. Azon ban még ez sem szeg te
ked vün ket. A reg ge li áhí tat Noé tör -
té ne tét ele ve ní tet te föl, és ha bár utunk
so rán nem lát tunk szi vár ványt, a nap
fo lya mán mi is meg ta pasz tal tuk Is ten
gon dos ko dó sze re te tét.

Úti célt vál toz tat va Vác fe lé vet tük
az irányt, ahol Det re Já nos es pe res
ren del ke zé sünk re bo csá tot ta a gyü -
le ke ze ti ház va la mennyi ter mét, amit
ez úton is há lá san kö szö nünk.

A kö zös ének lést já ték dél előtt
kö vet te. Jó volt lát ni, ahogy a kis ka -
ma szok az óvo dá sok kal együtt éne -
kel ték és ját szot ták a kör já té ko kat,
a kü lön bö ző ügyes sé gi és lab da já té -
ko kat.

A dél előtt ha mar el re pült, és mi -
vel az eső is el állt, el in dul tunk az ar -
bo ré tum ba, ahol a sze mer ké lő eső el -
le né re tet tünk egy sé tát. Kö vet ke ző
ál lo má sunk Gal ga má csa volt, ahol
meg néz tük Vank óné Du dás Ju li em -
lék há zát. Az itt lát ha tó fest mé nyek és
tár gyak a gye re kek szá má ra mint
egy kép re gény jelenítették meg a
rég múlt idők fa lu si éle té nek fon tos
moz za na ta it.

Ha za fe lé él mé nyek kel tel ve né -
há nyan már a kö vet ke ző ki rán du lást
ter vez get ték. Sok úti cél fel me rült, hi -
szen jö vő re – e té ma foly ta tá sa ként
– a Bib li á ban sze rep lő ál la tok se gít -
sé gé vel sze ret nénk fel dol goz ni az
egyes tör té ne te ket.

g VGJ

A so ro zat te ma ti ká ja és az is ten tisz -
te let li tur gi á ja le tölt he tő a cin ko tai
gyü le ke zet hon lap já ról: http://cin -
ko ta.lu the ran.hu

A Szent írás nö vé nye i nek vi lá gá ban
Gyer mek-bib lia kö ri barangolás Cin ko tán

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla

E VÉ L&LE VÉ L

Meg ta pasz ta lá som és ije del mem
Pé csett he ti rend sze res ség gel vég zünk be teg lá to ga tást, a kli ni ka ká pol ná já -
ba áhí tat ra hí vo ga tást. Még ősszel egy ilyen al ka lom mal ta lál koz tam egy be -
teg gel, aki ben már ki ala kult a Fa bi ny Ta más püs pök ál tal az Eme se ál ma és
egy püs pök ál mat lan sá ga cí mű cik ké ben (Evan gé li kus Élet, jú ni us 13., 6. o.)
em lí tett esz mei zűr za var. Ezt a ta lál ko zá so mat Pi lis csa bán a gyü le ke ze ti mun -
ka tár si to vább kép zé sen is meg osz tot tam az egy be gyűl tek kel. A több sé gi vé -
le mény az volt, hogy nem kell ve le fog lal koz ni, ak ko ra os to ba ság! (De mi vé
nő he ti ki ma gát?!) A püs pök úr cik ke jut tat ta ezt új ra eszem be.

Vissza tér ve te hát a kli ni kán tör tént őszi eset re: egy fér fi be teg (kö rül be -
lül har minc-negy ven év kö zöt ti), mi u tán meg hall gat ta a mon dan dó mat, fel -
ült, tel je sen fel vil la nyo zód va köny vet vett le a szek rény ké jé ről, és – nem akar -
tam hin ni a fü lem nek! Sze ren csém nek tar tot tam, hogy ko ráb ban már hal -
lot tam a „Ma gyar Bib li á ról” és utá na is néz tem a ne ten. Az „ered mény től”
ak kor is tel je sen el ké ped tem! Ar ra ak kor gon dol ni sem mer tem, hogy van
ép el mé jű em ber, aki azt a sok sü let len sé get el is hi szi. 

És most már itt ül előt tem egy ál do zat. Be teg sé gét fe led ve, fel vil la nyo zód -
va, lel ke sen csak so rol ja. Egy-két pél da a szó ára da tá ból. „Jé zus ma gyar volt!!!”
„A ke resz tény Bib li ák a sá tán ko hol má nyai!” „Még a leg al ja (így!) ci gány em -
ber sem hagy ná, hogy a pár ja is tál ló ban szül jön…” – és dől tek be lő le a „bi -
zo nyí té kok”, könyv cí mek… alig meg ál lít ha tó an. 

Cso port ja ik van nak már, van hon lap juk, van nak ki ad vá nya ik, a sá má niz -
mus, a ma gyar „ön tu dat” fé lel me tes ke ve ré ke, fel hasz nál va Jé zust… és hir -
de tik el ve i ket nagy lel ke se dés sel és len dü let tel.

Per sze az tán szó hoz ju tot tam, fel ocsúd tam, pró bál tam va la mit mon da ni
a sze re tet ál do zat ról… de őraj ta ez már nem fo gott. Így is ne gyed órán át győz -
köd tük egy mást. Sze ren csé nek érez tem, hogy egye dül volt a szo bá ban, ez -
zel vi gasz tal tam ma gam. 

Az óta is fog lal koz tat, fé lel me te sen ke vés nek érez tem a tu dá so mat ve le szem -
ben. Be szél nünk kell ró la, imád koz nunk a meg té vesz tet te kért… Nem ma -
rad ha tunk kö zöm bö sek, né mák!

Erős vár a mi Is te nünk!
Sch midt Jó zsef né (Pécs)

Egy lé pés sel kö ze lebb
Mint egy két hó nap ja ad tunk hírt ar ról, hogy Szen te tor nyán (Oros há za) az
idei Kö zös asz tal ci gány tá bor szer ve zői össze jöt tek a hely szín be já rá sá ra, a
prog ram össze ál lí tá sá ra. 

Há rom ered mé nye volt az el ső lé pés nek. Föl mér tük, hogy az „inf ra struk -
tu rá lis hát tér” eny hén szól va nem lesz al kal mas lu xus igé nyek ki elé gí té sé re,
és lé pé se ket tet tünk a le he tő leg prak ti ku sabb hely zet meg te rem té sé re; az el -
ter ve zett prog ram min den rész le te tel je sül het, és nyu godt lel ki is me ret tel
mond hat juk, hogy igen vál to za tos és ní vós lesz (ki rán du lás, strand, kéz mű -
ves ke dés, ci gány kul tú rá val kap cso la tos elő adá sok, iro dal mi, ze nei össze ál -
lí tás, az Ama ro Del kár pát al jai ci gány ze ne kar bi zony ság te vő kon cert je, reg -
ge li-es ti áhí ta tok); kü lön fel ada tot je lent majd a he lyi ci gány ság be vo ná sa a
tá bor éle té be, il let ve az eb ből adó dó vár ha tó zök ke nők ke ze lé se, eny hí té se. 

Lé nye gé ben ezért jöt tünk össze az el múlt hé ten, és ju tot tunk el fo gad ha -
tó meg ol dás ra. Ami egy ér tel mű en lát szik: sok részt ve vő ré szé ről is szük ség
lesz az iga zi szol gá ló lel kü let re, meg pró bál ta tik majd hi tünk, sze re te tünk,
tü rel münk, al kal maz ko dá si ké pes sé günk – és mind emel lett egy perc re sem
akar juk szem elől ve szí te ni az evan gé li zá ci ós jel le get.

Mos ta ni kö zös ké szü lé sünk kel egy lé pés sel kö ze lebb ke rül tünk ah hoz, hogy
jú li us 30-án úgy ül hes sünk majd le a „kö zös asz tal hoz”, hogy au gusz tus 3-
án, a tá bor vé gez té vel ál dás sal áll has sunk fel.

Akit nem ri asz tott el ez az őszin te be szá mo ló, sőt ked vet ka pott egy min -
den te kin tet ben rend kí vü li tá bor ban va ló rész vé tel hez, az jú li us 12-ig je lez -
he ti eb bé li szán dé kát Ba kay Pé ter nél (20/824-5742). 

A tá bor ról rész le tes in for má ció fog meg je len ni hir de tés for má já ban az Evan -
gé li kus Élet ben.

Ba kay Pé ter (Sár szent lő rinc)

Adj ne künk sze re te tet, Uram! – A Pé csi Evan gé li kus
Kó rus hang ver se nye
A pé csi evan gé li kus gyü le ke zet kó ru sa jú ni us 13-án tar tot ta évad zá ró
hang ver se nyét a Disch ka Győ ző ut cai temp lom ban. Ha gyo mány, hogy az ének -
kar min den év ben íze lí tőt ad gaz dag re per to ár já ból a nyá ri szü net előtt. A
pé csi ek min dig öröm mel vár ják ezt az al kal mat, ze nei áhí ta tot.

Pi to ni Szár nyal jon éne künk az Úr nak cí mű kó rus mű vével kezd ték mű so -
ru kat Lo vász Pé ter né Ba lázs Mag dol na kar nagy ve ze té sé vel, majd egy Bach-
ko rál kö vet ke zett Hadd szól jon éne kem cím mel. Len dü le tes elő adá sá val, tisz -
tán csen gő éne ké vel mind két kom po zí ció ma gá val ra gad ta a hall ga tó sá got.
Ezt kö ve tő en Var sá nyi Fe renc lel kész me leg sza vak kal kö szön töt te az egy -
be gyűl te ket, és a sze re tet fon tos sá gá ról, éle tünk ben, hi tünk ben be töl tött sze -
re pé ről szólt.

Jo hann Se bas ti an Bach mű ve it min dig szí ve sen ének lik a pé csi da lo sok. Ez -
út tal foly ta tás ként a 38. kan tá ta nyi tó és zá ró té te le szó lalt meg. A csel ló szó -
la mot Lo vász Ta más, a con ti nu ót pe dig Sip tár né Ba lázs Haj nal ka ját szot ta.
Lo vász Ta más évek óta rend sze res szó lis tá ja a hang ver se nyek nek. Idén Bach
D-dúr, gor don ká ra írt szó ló szvit jé ből a Prel údi u mot mu tat ta be igé nye sen.
Az est má sik szó lis tá ja a fi a tal, te het sé ges Gógl Irisz volt, aki Hän del Mes si -
ás cí mű ora tó ri u má ból egy szop rán ári át éne kelt csel ló- és or go na kí sé ret tel.

A kó rus egyik ked venc kom po nis tá ja Fe lix Men dels sohn. Ez al ka lom mal
a 42. zsol tár 5. és 6. té te lét szó lal tat ták meg Gógl Irisz és Ba lázs Haj nal ka köz -
re mű kö dé sé vel, majd az a cap pel la 43. zsol tár csen dült fel. 

A kó rus jól ki mun kált, szív ből ára dó, tisz ta éne ke az egész hang ver seny -
re jel lem ző volt. A pé csi evan gé li kus gyü le ke zet ének ka ra iga zi kö zös ség gé
for má ló dott az el múlt évek alatt. A kó rus ve ze tő mun ká ját rend sze re sen se -
gí ti szó lam be ta ní tás sal Til la i né Me rácz Ág nes. Iga zi be fo ga dó kö zös ség az övék,
amiben a kó rus ve ze tőn kí vül nagy ér de me van Var sá nyi Fe renc lel kész nek is,
aki éve ken ke resz tül maga is éne kelt a kó rus ban. Re mél jük, hogy új szol gá -
la ti he lyén is fel idéz he ti a zsol tá rok ból azt a mot tót, me lyet Pé csett bú csú -
ként ezen a kon cer ten mon dott mind annyi unk nak: „Adj ne künk sze re te tet,
Uram!”

Tör tely Zsu zsa (Pécs)

A Pest me gyei Gal ga györk köz ség
egy ma gá é val azo nos lé lek szá mú
ár víz ká ro sult köz sé get ke re sett, hogy
ado má nyo zás sal
se gít se a rá szo ru -
ló kat. A ki lenc -
száz hat van lel kes
Fel ső dob sza (Bor -
sod-Aba új-Zemp -
lén me gye) köz ség
pol  gár  mes te  re ,
Bene Klá ra jú ni us
13-án dél után vet -
te át a gyűj tés ered -
 ményét.

Szent há rom ság
ün ne pe utá ni má -
so dik va sár nap –
Pin tér Já nos evan -
gé li kus lel kész tá -
mo ga tá sá val – az is ten tisz te let ke re -
te in be lül szer ve ző dött ár víz kon cert
he lyi elő adók fel lé pé sé vel. Nagy Esz -
ter he ge dű mű vész a ko moly ze nei

vo na lat kép vi sel te, Nagy Gab ri el la és
Lő rik Lász ló nép dal lal ké szült, a Ha -
rang vi rág ci te ra ze ne kar Gal ga men ti

nép dal csok rot aján dé ko zott a kö -
zön ség nek. A Ma gya rok Szö vet sé ge
ál tal szer ve zett te het ség ku ta tó ver -
seny el ső he lye zett lá nyai ma gyar bő -

di nép da lo kat éne kel tek. Kis ze ne ka -
runk is ki tett ma gá ért, kez dő és ha -
la dó har mo ni ká sa ink – ez utób bi ak
or szá gos ver seny el ső he lye zett jei,
arany dip lo más, ní vó dí jas pá ros –
szí nes re per to árt ad tak elő. A zon go -
rán ta nu lók kö zül pe dig négy lány
mu tat ta be tu dá sát. Da nis Ani kó
kán tor is tá mo gat ta a cél ki tű zést.

A kon cert tel jes be vé te lét – ki lenc -
ven öt ezer fo rin tot –, va la mint ti zen -
hét ezer fo rint nyi, név vel le adott
pénz ado mányt és egy mik ro busz nyi
egye bet (vi zet, tar tós élel mi szert,
ru hát stb.) még az nap sze mé lye sen
vit tük el Fel ső dob szá ra. 

A lá tot tak, hal lot tak után – hu szon -
nyolc ezer ton na ho mo kot és kö zel há -
rom száz ezer ho mok zsá kot moz gat tak
meg, hogy ment sék a köz sé get! –
nyu godt szív vel hagy tuk ott mind azt,
amit vit tünk. Mi az úr? A víz. De hogy
ki az Úr? Ugye egy ér tel mű?

g Nyi las Má ria

Ki az Úr?

Nagy Gabriella és Lőrik László
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Jó té kony sá gi hang ver seny lesz a fel -
ső zsol cai ár víz ká ro sul tak ja vá ra a
PIM-fesz ti vál ke re té ben jú ni us 27-én,
va sár nap 20 óra kor. Köz re mű kö -
dők: Ka lá ka együt tes, Mu zsi kás

együt tes, Sün dör gő és Vu ji csics együt -
tes. A kon cert re be lé pő je gyet nem
áru lunk, az ön kén tes pénz ado má -
nyo kat a hely szí nen gyűjt jük, és a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet se gít sé gé vel jut tat juk el a rá szo -
ru lók nak. Hely szín: Pe tő fi Iro dal mi
Mú ze um – sza bad té ri szín pad (1053
Bu da pest, Ká ro lyi M. u. 16.).

HÍREK, HIRDETÉSEK
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VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Mo hács ról. Igét hir -
det Né meth Pál lel kész.
11.20 / m1
Az evan gé li kus egy ház
szeretet szol gá la ta
20.05 / TV2
Szám ki ve tett (ame ri kai
kaland film, 2000) (138')
Chuck Noland kar ri er je csú -
csán ál ló top me ne dzsert
(Tom Hanks) az ün ne pek
előt ti utol só szol gá la ti út ján
ször nyű bal eset éri. Sen ki
sem éli túl a vi har ba ke ve re -
dett gép le zu ha ná sát, csak ő
ma rad élet ben, va la hol Ma -
laj zia fe lé a szét szórt szi ge tek
vi lá gá ban. Chuck min dent
lat ba vet a tró pu si szi ge ten az
élet ben ma ra dá sért… Négy
évig tart ka land ja.

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
10.35 / Du na Tv
Köd be ve sző em lé ke zet
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2006) (48')
12.53 / Bar tók Rá dió
Az MR Ének ka rá nak hang -
ver se nye Bár dos La jos szü le -
té sé nek 100. év for du ló ja tisz -
te le té re
19.00 / m2
Bu da pest (ma gyar do ku men -
tum film, 1998) (52')
20.00 / Du na II. Au to nó mia
Még min dig ül te tek fá kat…
(ma gyar do ku men tum film,
2000) (65') Má tis Ist ván
evan gé li kus lel kész port ré ja
21.00 / Film mú ze um
A tur né
(ma gyar film sza tí ra, 1993)
(90')

KEDD

4.35 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999)
10.00 / PAX
Az em ber tra gé di á ja
I. fel vo nás. Az Evan gé li um
Szín ház elő adá sa
12.05 / Bar tók rá dió
Az Er kel Fe renc Ka ma ra ze ne -
kar hang ver se nye
Ben ne: Bach 84. kan tá tá ja
(Ich bin ver gn ügt)
20.30 / Du na Tv
Hi deg na pok (fe ke te-fe hér
ma gyar film drá ma, 1966) (96')
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
A két kö zép pont
Gyök össy End re köny vé ből
Po ór Tün de ol vas fel.
23.00 / Film mú ze um
A Híd em ber (ma gyar tör té -
nel mi film, 2002) (140')

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Schu bert: C-dúr mi se
11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
14.25 / RTL Klub
Vissza té rés a tit kok kert jé be
(ame ri kai–né met–an gol csa -
lá di ka land film, 2000) (100')
15.05 / Du na Tv
Csa lá di kép tök jó he lyen
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat, 2006) (10')
6. rész: Pi li si len, Nagy szé nás
16.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Test vér egy há za ink éle té ből
Je len té sek a pro tes táns vi lág ból
22.35 / Du na Tv
„Kez det ben adott ke gye lem”
(ma gyar kon cert film, 2010)
(48')

CSÜTÖRTÖK

8.00 / Du na Tv
Arc élek. Ju hász Ju dit, a Ma -
gyar Ka to li kus Rá dió ve ze tő je
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Nyi k olaj
Rimsz kij-Kor szak ov
Ter mé szet, val lás, fi lo zó fia
14.10 / m2
Hét mér föld (40')
Du na szer da hely
14.40 / RTL Klub
A bér anya (ame ri kai film drá -
ma, 1995) (87')
15.06 / Hír Tv
Éle tek éne ke (ma gyar do ku -
men tum film, 2006) (90')
19.35 / Bar tók rá dió
A Pur cell Kó rus és az Or feo
Ka ma ra ze ne kar hang ver se -
nye. Bach: Já nos-pas sió
22.15 / Du na Tv
Ca ra cas – Sze re lem mind ha -
lá lig (ve ne zu e lai film drá ma,
2000) (91')

PÉNTEK

5.45 / m1
Haj na li gon do la tok
11.05 / TV2
Éle tem ér tel me
(ame ri kai film drá ma, 1998)
(127')
14.50 / Du na Tv
A min den ség gel mérd ma gad 
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (11')
4. rész: Áram mé rés
22.00 / m2
A ping pong ki rá lya
(svéd film drá ma, 2008) (107')
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – a tu do -
mány ról
23.00 / Bar tók rá dió
Ars no va
Ben ne: Szo ko lay Sán dor:
Szó ló szo ná ta no. 2. Op. 141.
00.10 / Du na Tv
Az íj (dél-ko re ai–ja pán ro -
man ti kus drá ma, 2005) (90')

SZOMBAT

8.00 / Vi a sat His to ry
Meg szen telt mu zsi ka (an gol
do ku men tum film so ro zat, 2008)
Palest ri na és a pá pák
10.00 / Kos suth rá dió
Köz ve tí tés a ka jak-ke nu Eu -
ró pa-baj nok ság 1000 mé te res
dön tő i ről
10.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lel ki szósz (evan gé li kus fél óra)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
17.00 / Bar tók rá dió
Klasszi kus és dzsessz
Fassang Lász ló or go na hang -
ver se nye a zsám bé ki ba rokk
plé bá nia temp lom ban
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Sze resd apá dat!
(fran cia–ka na dai–an gol–
sváj ci film drá ma, 2002) (99')
21.35 / Du na Tv
Ca li for nia Drea min’ (ro mán
film drá ma, 2007) (149')

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C (Bu da pest)
Lel ki szósz
(evan gé li kus fél óra)
8.30 / Kos suth rá dió
Az én ügyem
Ár víz Bor sod ban
10.25 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
10.50 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Re for má tus egy há zi na pok,
Du nán túl
Zá ró is ten tisz te let
Köz ve tí tés Pá pá ról fel vé tel ről
16.00 / Bar tók Rá dió
Össz ki adás. Gi o van ni Bat tis -
ta Per go le si mű ve i ből
21.00 / m1
6 : 3, avagy játszd új ra, Tut ti!
(ma gyar víg já ték, 1998) (90')
22.50 / Du na Tv
A tan gó éj sza ká ja (né met
kon cert film, 2006) (97')
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 27-étől július 4-éig

Va sár nap

Mind nyá jan olya nok let tünk, mint a tisz tá ta la nok, min den igaz sá gunk olyan,
mint a szennyes ru ha. Ézs 64,5a (Zsid 1,3; Lk 6,36–42; Róm 14,10–13; Zsolt
58) Elég ki áb rán dí tó egy szo ba lát vá nya és az „il la ta”, ami kor so kat hasz nált
zok nik kal és több na pos ru hák kal van te le szór va. Az em ber nem lép be szí -
ve sen, nem ér zi ma gát jól ilyen he lyen. Is ten né ha ilyen nek lát hat min ket,
ha nem tesszük le bű ne in ket, nem sza ba du lunk meg vét ke ink től, pe dig Jé -
zust azért küld te, hogy ál ta la a menny tisz ta sá gá ban és az örök ké va ló ság igaz -
sá gá ban fü röd jünk na pon ta, és így min den a he lyé re ke rül jön az éle tünk ben.

Hét fő

Em be rek nek aka rok a ked vé ben jár ni vagy Is ten nek? Vagy em be rek nek
igyek szem tet sze ni? Ha még min dig em be rek nek akar nék tet sze ni, nem vol -
nék Krisz tus szol gá ja. Gal 1,10 (Jer 23,28; Lk 5,17–26; Hós 3,1–5) Nagy kí sér -
tés egy is ko lás nak gát lás ta lan tár sai ked vé ben jár ni, még na gyobb ve szély a
fi a tal nak a fe le lőt len, könnyel mű hang adók hoz iga zod ni. Pál apos tol a sa ját
pél dá já val jár elöl: elő ször Is ten aka ra tát ta ná csos ke res ni éle tünk min den
dol gá ban, mert tő le, ál ta la és ér te zaj la nak kö rü löt tünk az ese mé nyek, hogy
eze ken ke resz tül meg ért hes sük sze re te tét. Min den más lé nyeg te len né avul.

Kedd

Ha a bű nö ket szá mon tar tod, Uram, Uram, ki ma rad meg ak kor? Zsolt 130,3
(Ef 1,7; Neh 9,1–3.29–36; Hós 4,1–11) A Min den ha tó elé reg ge len ként és es -
tén ként is csak úgy áll ha tunk, mint a bün te tett elő éle tű az er köl csi bi zo nyít -
vány ra vár va. Be lát hat juk, va ló ban ir gal mas és ke gyel mes az éle tünk Ura, ha
ro vott múl tunk el le né re meg bo csát, meg bíz, meg őriz a meg ígért örök élet -
re Jé zus gol go tai ér de mé ért.

Szer da

Mert te, Uram, meg ál dod az iga zat, kö rül ve szed ke gyel med del, mint pajzzsal.
Zsolt 5,13 (Ef,6,16; Mk 11,/20–21/22–26; Hós 5,8–15) Nóé igaz em ber volt,
a meg me ne kü lés, a sza ba du lás ál dá sát kap ta. Mi is kér he tünk őszin te bi zal -
mat, be csü le tet, mely meg ment a fá sult kö zöm bös ség től, a jel lem te len ség -
től és a di va tos hűt len ség től, amely meg mér ge zi a csa lá di élet ér té ke it, meg -
ren ge ti a leg szebb em be ri kap cso la to kat, és ke se rű fáj dal mat okoz a gye re -
kek nek. Mond junk iga zat, bíz zunk bát ran, har col junk ki tar tó an egy má sért!

Csü tör tök

Én, az Úr va gyok a te Is te ned, ar ra ta ní ta lak, ami ja vad ra vá lik, azon az úton
ve zet lek, ame lyen jár nod kell. Ézs 48,17 (Jn 7,17; 1Kor 12,19–26; Hós 6,1–6)
Is te nünk a vá lasz tott né pet, mai né pét, en gem is a meg vál tás út já ra ta ní tott.
Fia, Jé zus éle té vel, szen ve dé sé vel, ha lá lá val és fel tá ma dá sá val. Az ő út ja biz -
ton sá gos, két ség te le nül az új le he tő sé ge ket kí nál ja, szi lár dan és ren dít he tet -
le nül hir de ti: ja vunk ra vá lik, ha a jé zu si sze re tet út ját jár juk, be csül ve egy -
mást, fá rad va a mel let tünk élő ért.

Pén tek

Tudd meg és lásd meg: mi lyen go nosz és ke ser ves do log, hogy el hagy tad Is te -
ne det, az Urat, és hogy nem fé led őt! Jer 2,19 (Jn 18,25–27; Lk 23,17–26; Hós
8,1–14) A szí ve ket vizs gá ló Is ten jól lát ja go nosz sá ga i mat, ho gyan éled na -
pon ta szí vem ben a gyű lö let, hogyan gon do lok „fő ben já ró” bű nök re, vagy te -
szem is ti tok ban eze ket, ho gyan élem a szá mom ra adott ke gyel mi időt – lus -
tán, su tán, imád ság nél kül, há lát la nul, té koz ló fi ú ként és té koz ló lány ként!
Hall juk meg a ne künk szó ló fi gyel mez te tést: mind ez go nosz, ke ser ves, is ten -
te len! Kö ze led jünk, tér jünk vissza a hoz zánk kö ze le dő höz, amíg időnk van!

Szom bat

Ma rad ja tok én ben nem, és én ti ben ne tek. Aho gyan a sző lő vessző nem te rem -
het gyü möl csöt ma gá tól, ha nem ma rad a sző lő tőn, úgy ti sem, ha nem ma -
rad tok én ben nem. Jn 15,4 (Zsolt 119,73; 2Kor 13,10–13; Hós 10,1–15) A feb -
ru ár ban le met szett ve nyi gén hi á ba ke re sünk gyü möl csöt szep tem ber ben, a
sző lős gaz dák nagy több sé ge már el éget te. Nem hi á ba mond ja Jé zus a ta nít -
vá nyok nak: kö ves se tek, ra gasz kod ja tok a Te rem tő höz, mert csak így re mél -
he tő Is ten nek tet sző gyü mölcs ter més, meg bo csá tás, tü re lem, pa ran cso la tok -
hoz iga zo dó élet vi tel. Han go lód junk a jé zu si ma ga tar tás ra.

g Smi dé li usz né Dro b i na Er zsé bet

Új nap – új kegyelem

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

APRÓHIRDETÉS

60/175/75, ká ros szen ve dé lyek től
men tes, füg get len fér fi há zas ság cél -
já ból ke res ked ves, hí vő, ko moly
höl gyet. 70/521-6292

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Ke resz tény, dip lo más társ ke re ső.
30/254-0414. www.pro krisz.hu

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.

Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.

Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.

„Én, az Úr, el hív ta lak az igaz sá -
gért, én fo gom a ke ze det.” (Ézs
42,6a) Is ten irán ti há lá val tu da -
tom, hogy jú li us 3-án, szom ba ton
10 óra 30 perc kor a szom bat he -
lyi evan gé li kus temp lom ban tar -
tan dó ün ne pi is ten tisz te le ten
Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke lel -
késszé szen tel. Sze re tet tel vá -
rom Önt és ked ves csa lád ját ün -
ne pünk re és az azt kö ve tő sze re -
tet ven dég ség re.

Papp Ju dit

Kol lé gi u mi fel vé te li
A Bu da pes ti Ti ran nosz Ház fe le ke zet kö zi fiú kol lé gi um, ahol a szál lás -
le he tő ség mel lett ide á lis fel té te le ket biz to sí tunk a di á kok tes ti-lel ki-spi -
ri tu á lis fej lő dé sé hez is. Ha fel vet tek a fő is ko lá ra/egye tem re, és szí ve sen
lak nál egy ke resz tény kö zös ség ben – je lent kezz a Ti ran nosz Ház ba! To -
váb bi in for má ció: web: www.ti ran nosz haz.hu; e-mail: ti ran nosz haz@ti -
ran nosz haz.hu; tel.: 20/590-0534.
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