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„Mert minden nek ra gyo gó ko ro ná ja még is csak az üd vö zí tő Is ten nel va ló bol -
dog ta lál ko zás, ezért ne vez ték a ré gi ek az el huny ta kat meg bol do gul tak nak.
Ke vés fi gyel met szen te lünk an nak a cso dá la tos ki lá tás nak, amely a menny or -
szág ban, az az az Óme gá ban, a vég ső cél ban, he lye seb ben a be tel je se dés ben
vár hat ránk.”

Kezdettől a beteljesedésig… f 2. oldal

Hány hívő érte el az égi célt f 2. oldal
Veszprémi toronyélmény f 3. oldal
Budapesten a Krisztus-trilógia! f 6. oldal
Kapusztnyík kavalkád Bényén f 6. oldal
Beszélgetés a gyászról f 10. oldal
Kivel töltöd az örökkévalóságot? f 11. oldal

Örök élet va sár nap ján Is ten el jö ven -
dő or szá gá ra te kin tünk. Nem a
mu lan dó vi lág vé gét vár juk ret te gés -
sel, nem a mos ta ni ég és föld, és
ben ne éle tünk ha lan dó vol tán ke ser -
günk, ha nem öröm mel te kin tünk az
el jö ven dő új vi lág fe lé, ahol töb bé
nincs bűn és ha lál, ahol az élet
töb bé nincs alá vet ve a mu lan dó ság
át ká nak. 

„Jöj jön el a te or szá god, le gyen meg
a te aka ra tod!” – imád koz zuk min -
den nap az Úr tól ta nult imád ság ban
– hi szen ez a ket tő össze tar to zik, sőt
egy és ugyan az. Ahogy a menny ben
Is ten aka ra ta köz vet le nül és aka dály
nél kül ér vé nye sül, az el jö ven dő vi lág -
ban így lesz meg Is ten aka ra ta a föl -
dön is. Ké se de lem nél kül, azon nal.
Mert nincs el len ál lás. Mert nincs töb -
bé bűn. 

Az Írás ta nú sá ga sze rint az új vi -
lág el jö ve te lét nem le het si et tet ni
vagy kés lel tet ni. Ami kor be te lik az
idő, Is ten el hoz za. Ez nem kér dés. A
kér dés az, hogy ne künk ré szünk le -
het-e ben ne. 

Az evan gé li u mok ban Jé zus vi lá go -
san be szél ar ról, hogy ez nem az em -
ber tel je sít mé nyén, ha nem Is ten ke -
gyel men ala pu ló vá lasz tá sán mú lik:
„…az egyik fel vé te tik, a má sik ott ha -
gya tik” – mond ja. Föl ka pasz kod ni
nem le het! Tel je sít mény ori en tált vi -
lá gunk ban ez meg hök ken tő en hang -
zik. Ki csú szik az em ber ke zé ből
min den kont roll! 

Jé zus még sem hagy ben nün ket
tel jes ta nács ta lan ság ban. Egy há zi fó -
ru ma in kon sok vi ta folyt már az ó
szö vet ség és az új szö vet ség, a tör vény
és az evan gé li um egy más hoz va ló vi -
szo nyá ról. A kü lönb ség a vég ki fej let
fe lől néz ve lesz vi lá gos sá. Az ó szö -
vet ség ben a tör vény tel je sít he tet len
kö ve tel mé nye ket ál lít az em ber elé.
„Sze resd az Urat, a te Is te ne det tel jes
szí ved ből, tel jes lel ked ből és tel jes
el méd ből.” Ez a tör vény sum má ja, és
ez nem til tás, ha nem kö ve te lés! 

De ki tud en nek ele get ten ni? Ki az,
aki nek Is te nen kí vül so ha sem mi
má son nem csüng a szí ve? És ki az,
aki ki vé tel nél kül min den em ber tár -
sát a szí vét be töl tő Is ten re te kin tet -
tel, az ő ked vé ért, az ő sze re te té vel
sze re ti – ahogy a ket tős nagy pa ran -
cso lat má so dik ré sze kö ve te li: „Sze -
resd fe le ba rá to dat, mint ma ga dat.”?
Ki az, aki min dig min den éhe ző nek
en ni ad, min den szom ja zó fe lé italt
nyújt, min den me zí te lent fel ru ház,
min den haj lék ta lant be fo gad, és min -
dig, min den be te get és fog lyot meg -
lá to gat? És az ir gal mas sa ma ri tá nus
pél dá za tá ból tud juk, hogy nincs he -
lye a kér dés nek: „Ki az én fe le ba rá -
tom?” De ki tud min dig, min den al -
ka lom mal, min den elé je ke rü lő em -
ber ir gal mas fe le ba rát já vá len ni? Pe -
dig a tör vény ezt pa ran csol ja! 

Ha csak tör vény len ne, az örök ké -
va ló ság új ege alatt meg je le nő új

föld la kat lan si va tag len ne! De sze ren -
csé re nem  csak tör vény van. Van
evan gé li um is! 

Az evan gé li um nem kö ve tel, ha -
nem ke gyel met ígér, in gyen, min den
tel je sít mény nél kül. A ke gye lem ből
nem az zár ja ki ma gát, aki nem tesz
meg va la mit, ha nem aki nem tud és
nem akar fel ad ni és el en ged ni sem -
mit, aki nem tud sem mi ről le mon da -
ni, ha nem ke gyet le nül és kí mé let le -
nül ma gá nak akar meg sze rez ni min -

dent, aki kö nyör te le nül át gá zol min -
den kin, és le gá zol bár kit, aki az út já -
ba ke rül. Aki min dent csak ma gá nak
akar, az ve szít el vé gül min dent. 

Aki – mint egy má sik be szé dé ben
mond ja Jé zus – még a vég ső pil la nat -
ban is vissza akar men ni a me ző ről
vagy akár  csak a te tő te rasz ról a ház -
ba a va gyo ná ért, azt a vá lasz tot ta kat
a négy ég táj fe lől össze gyűj tő an gya -
lok ott hagy ják. Mert a ke gye lem –
szem ben a tör vénnyel – nem tet tek -
re kö te lez, ha nem el en ge dés re. Jé zus
úgy is mond ja, hogy ön ma gunk meg -
ta ga dá sá ra, hogy rá tud junk ha gyat -
koz ni Is ten men tő sze re te té re, és
meg tud juk ra gad ni az ő fe lénk nyúj -
tott ke zét, amely fel akar ven ni a ha -
lált nem is me rő, so ha el nem mú ló
élet örök ké va ló sá gá ba. Hogy Is ten
men tő ke zét meg ra gad has suk, min -
den mást el kell en ged nünk. 

Ez nem mu lan dó ja va ink her dá lá -
sát je len ti, ha nem lé lek ben va ló sza -
bad sá got tő lük. Sza bad sá got ar ra,
hogy bár mi nek a bir tok lá sá ról bár -
mi kor le tud junk mon da ni azért,
hogy a sze re tet ből fa ka dó kö nyö rü -
let, az ir gal mas ság esz kö zé vé te -
gyük. És ak kor a vég ső íté let re gon -
dol va Jé zus He gyi be széd ben tett
ígé re té vel bá to rít hat juk a szí vün -
ket: „Bol do gok az ir gal ma sok, mert
ir gal mas sá got nyer nek.”

Az ir ga lom gya kor lá sa nem tel je -
sít mény. Az ir ga lom le mon dás, az ir -
ga lom el en ge dés, az ir ga lom sze re tet -
ből ho zott ál do zat, amely so ha nem
fáj dal mat okoz, ha nem örö met sze -
rez. Ez az öröm kós to ló és íze lí tő ab -
ból, ami ben azok nak lesz ré szük,
akik a vég ső íté let nap ján „fel vé tet -
nek”, akik nek ré szük lesz az új ég és
új föld el mú lást nem is me rő cso dá -
já ban.

A szerző lelkész, az Evangélikus Élet
A vasárnap igéje című rovatának
vezetője

„Jöj jön el a te or szá god!”
g Vég he lyi An tal

„»Komp lex se gít ség az ön ál ló élet kez dé sé hez« – ezt a cí -
met vi se li a pro jekt, me lyet az Eu ró pai Unió csak nem
negy ven négy mil lió fo rint tal tá mo gat. Ez hu szon öt nyír -
egy há zi haj lék ta lan nak te remt esélyt. A kér dés az, va jon
tud nak-e él ni ve le.”

Új esély a nyíregyházi hajléktalanoknak f 4. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Ab ból, hogy ma ga Is ten ne ve zi ezt
az or szá got új or szág nak, meg ért het -
jük, hogy en nek a ré gi nél száz szor
pom pá sabb nak kell len nie, és Is ten -
nek az volt a szán dé ka, hogy sok kal
job bat al kos son, mint amaz. S nem
is vol na más gyö nyö rű ség ben ne,
elég di cső sé ge egye dül az, hogy örök
bi ro da lom lesz, amely fenn ma rad
az idők vé ge ze té ig, el len tét ben a ré -
gi, vi lá gi bi ro da lom mal. Ezen fe lül
mér he tet len és cso dá la tos kin csek -
ként, íme, eze ket le led ben ne: a bű -
nök bo csá na tát, Is ten nel va ló bé kes -
sé get, az örök ké  tar tó ha lál és min -
den rossz el le ni ol tal mat, az is te ni
Fen ség gel, az összes an gya lok kal és
szen tek kel va ló kö zös sé get, örö möt
és kedv te lést min den te remt mény -
ben, akár test sze rint is. Mert ez a
mos ta ni test min den te remt mé nyek -
kel együtt meg újul, amint a lé lek is
újul ni kez dett a hit ál tal.”

d Luther Márton:
Má so dik elő szó Ezé ki el pró fé ta

köny vé hez
(Szita Szilvia fordítása)

b Az Észa ki Egy ház ke rü let őszi
köz gyű lé sét no vem ber 12-én tar -
tot ták a bu da hegy vi dé ki evan gé -
li kus temp lom ban. La borczi Gé -
za lel kész for ma bon tó – me di -
tá ci ós kis film mel szí ne sí tett -
nyi tó áhí ta ta után Ben czúr Lász -
ló ke rü le ti fel ügye lő nyi tot ta
meg a négy órás együtt lé tet. A
meg szo kott ren det kö vet ve elő -
ször a püs pö ki és a fel ügye lői je -
len té sek han goz tak el. 

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök Az in teg -
rá ció igé nyé vel cím mel az egy ház ke -
rü le tet és az egy ház egé szét érin tő el -
vi kér dé se ket ve tett fel.

Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő je len té sé ben az egy ház meg -
úju lá sá nak fon tos sá gát emel te ki,
majd hoz zá tet te: „Ag go da lom mal
tölt el ben nün ket a ne ga tív de mog -
rá fi ai ada tok hoz vi szo nyít va is na -
gyobb mér té kű fo gyás több he lyen a
gyü le ke ze tek ben.”

Vé sze sen
fogyunk, lel ke sen

be ru há zunk,
óva to san,
de újí tunk

b A Dé li Egy ház ke rü let ve ze té se
no vem ber 12-én 10 órá ra hív ta
össze a ke rü let köz gyű lé sét. Az
ese mény re a Bu da pest-An gyal -
föl di Evan gé li kus Egy ház köz -
ség temp lo má ban ke rült sor.

A köz gyű lést meg elő ző nap es té jén
az egy ház ke rü let és az egy ház me gyék
ve ze tői – az el múlt évek gya kor la ta
sze rint – a püs pö ki hi va tal ban elő ké -
szí tő mun ka va cso rán vet tek részt. A
kö tet len együtt lé ten Gáncs Pé ter
püs pök, Len gyel An na egy ház ke rü -
le ti fel ügye lő, az es pe re sek és fel ügye -
lők meg hall gat ták és meg be szél ték a
ke rü let és a me gyék hely ze tét, prob -
lé má it, gond ja it, a ten ni va ló i kat,
majd át te kin tet ték a 2011. évi mun -
ka ter vet. 

Más nap dél előtt az an gyal föl di
gyü le ke zet tag jai ked ves szó val, ha -
rap ni va ló val és fris sí tő vel vár ták a
köz gyű lé sen meg je lent ta go kat és
ér dek lő dő ket, aki ket – a meg be te ge -
dett Grend orf Pé ter gyü le ke ze ti lel -
készt he lyet te sít ve – Grend orf-Ba logh
Me lin da üd vö zölt. A lel kész nő Zsolt
90,12 – „Ta níts úgy szám lál ni nap ja -
in kat, hogy bölcs szív hez jus sunk” –
alap ján tar tott áhí ta tot.

Macs ka kő
és sta tisz ti ka

b Az el múlt hét szom bat já ra hív -
ta össze a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let el -
nök sé ge a ren des őszi ke rü le ti
köz gyű lést Győr be, az egy ház ke -
rü let szék há zá nak ta nács ter mé -
be. A kü lön bö ző tá jé koz ta tók,
gyü le ke ze ti kér vé nyek tár gya lá -
sa mel lett a tárgy so ro zat ban he -
lyet ka pott az egy ház ke rü le ti
je lö lő bi zott ság tá jé koz ta tá sa a
no vem ber el se jé vel meg in dult
püs pök je lö lé si fo lya mat ról.

A ta va szi köz gyű lés óta tör tént je len -
tő sebb ese mé nyek ről Itt zés Já nos
püs pök és Sza bó György egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő adott tá jé koz ta tást.
Őket Szar ka Ist ván és Gi me si Sza -
bolcs zsi na ti al el nö kök kö vet ték,
akik rész le te sen be szá mol tak a zsi -
nat előtt ál ló ak tu á lis és táv la ti fel ada -
tok ról.

A köz gyű lés tag jai ez után az egy -
ház ke rü le ti je lö lő bi zott sá gi el nö köt
hall gat ták meg. Kiss né Ká rász Ró zsa
el mond ta, hogy a bi zott ság a tör vé -
nyi elő írá sok nak meg fe le lő en no -
vem ber el se jén meg kezd te a püs pök -
vá lasz tá si el já rást, az aján lás ra vo nat -
ko zó fel hí vás ki kül dé sé vel.

El in dult
a püs pök je lö lés

E G YH ÁZ K ERÜLETI KÖZG Y ŰLÉ S É SZ AKON, DÉLEN É S N Y UGATON

f Folytatás a 13. oldalon f Folytatás a 13. oldalon f Folytatás a 13. oldalon

„Ha csak tör vény len -
ne, az örök ké va ló ság
új ege alatt meg je le nő
új föld la kat lan
si va tag len ne!
De szeren csé re nem
csak tör vény van. Van
evan gé li um is!

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I



2 e 2010. november 21. Evangélikus Életforrás

b Az egy há zi esz ten dő leg vé gén, az
örök élet va sár na pot kö ve tő en
he ti éne künk, a Hány hí vő ér te el
az égi célt (EÉ 454) a szen tek kö -
zös sé gé ről éne kel. Mert az egy -
ház hi te sze rint a föl dön küz dők
és a menny be tér tek egyet len kö -
zös ség ként di cső ít he tik az Örök -
ké va lót.

A szö veg gon do la ti íve a mennyei
gyü le ke zet től vi szi te kin te tün ket ön -
ma gunk fe lé, akik pél da ként néz he -
tünk az előt tünk járt szen tek re, és re -
mé nyünk erős, hogy egy gyü le ke zet -
té vál ha tunk majd ve lük a múl ha tat -
lan ság ban. A köl te mény lé nye gét
meg szó lal ta tó vers szak ta lán az ötö -
dik: „Ó, ál dott egy ség! Bol dog szent
se reg! / Még mi itt küz dünk, ők ott
fény le nek. / Mind egyek még is ben -
ned és ve led, / Hal le lu ja!”

Az ének szer zők ne ve it ol vas va
fur csáll hat juk: 20. szá za di finn dal -
lam egy szá zad dal ko ráb bi an gol
szö veg hez?

Wil li am Wal s ham How (1823,
Shrews bury, Ang lia – 1897, Le en ane,
Ír or szág) ang li kán püs pök is mert
sze mé lyi sé ge volt a 19. szá za di egy -
há zi köl té szet nek. Több kö te tet írt,
szer kesz tett, ame lyek kel az an gol
nyel vű ének lést se gí tett meg újí ta ni
(Psalm and Hymns, 1854; Church
Hymns, 1871; Po ems and Hymns,
1886). De még in kább pa pi hi va tá sá -
ban, ön fel ál do zó éle té vel szer zett
meg be csü lést; a „sze gé nyek püs pö -
ke ként” em le get ték.

Ver se ere de ti leg ti zen egy vers -

szak ból állt, me lyek kö zül an gol
nyelv te rü le ten nyol cat hasz nál nak. A
ki ma radt vers sza kok a Te De um
him nusz lo gi ká ját kö vet ve so rol ták fel
a „szen tek se re gé nek tag ja it”: az
apos to lo kat, az evan gé lis tá kat és a
már tí ro kat. A finn for dí tás el hagy ja
az össze fog la ló zá ró vers sza kot is, így
ke rült a mi éne kes köny vünk be a
vers ből hét gyö nyö rű sza kasz Túr me -
zei Er zsé bet for dí tá sá ban.

Már az ezer nyolc szá zas évek ben
több dal lam kap cso ló dott How ver -
sé hez. Ma gam öt kü lön bö ző vál to za -
tot ta lál tam a négy szó la mú re ci tált
ének mód tól kezd ve Sir Jo seph Barnby
1869-es „Sa rum” dal la mán ke resz tül
a nagy an gol folk lo ris ta ze ne szer ző,
R. Vaughan Wil li ams igé nyes fel dol -
go zá sá ig (1906).

Ta lán nem el fo gult ság meg ál la pí -
ta ni, hogy mind egyik szer ze mény nél
igé nye sebb, ér zé ke nyebb és ki fe je -
zőbb Ma de to ja dal la ma. Le evi Ma de -
to ja (1887, Ou lu – 1947, Hel sin ki) a
Si be li ust kö ve tő nem ze dék leg je len -
tő sebb szim fo ni kus ze ne szer ző je
Finn or szág ban. Ta nul má nyai le zá rá -
sa ként töb bek közt Pá rizs ban, De bus -
sy től ta nult.

Éne ke ma gán hor doz za a fran cia
szá zad for du lós ze ne jel leg ze tes sé -
ge it: hang rend sze re le beg te ti a h-eol
és az e-moll to na li tást, az egy sze rű
négy so ros dal lam har ma dik és ne gye -
dik so ra ügyes bel ső bő ví té sek kel fel -
old ja a tíz szó ta gos alap rit mus kép le -
tet, s a dal lam vé gül a hang kész let
szin te leg ma ga sabb pont ján zá rul. A
kom po zí ció ma ga har mo ni kus gon -
dol ko dá sú ugyan, de kí sé ret nél kü li
ének lé se kor sem tá mad hi ány ér ze -

tünk. 20. szá za di dal lam kin csünk
kü lön le ges ér té ke ez az ének.

g Ben ce Gá bor

Cél tu da tos élet
Ha va la ki ről azt ál lít juk: cél tu da tos, ak -
kor el ső sor ban ar ra gon do lunk, úgy
jár-kel eb ben a vi lág ban, hogy tud ja,
mit akar, s min dent en nek ér de ké ben
ala kít. A ke resz tény em ber szá má ra a
cél tu da tos élet is az örök élet táv la tá -
ba te kint. Nem azt je len ti ez, hogy nin -
cse nek na pi vagy kö zép tá vú cél ja ink,
ha nem azt, hogy min dent az örök ké -
va ló ság fé nyé ben ér tel me zünk, min -
dent a vég ső cél hoz iga zí tunk.

Ugyan ak kor tud juk, hogy a nagy
célt, az üd vös sé get önerőből el ér ni
nem va gyunk ké pe sek. „Nem azé, aki
akar ja, és nem is azé, aki fut, ha nem
a kö nyö rü lő Is te né” – ír ja Pál apos tol.
Jé zus Krisz tus azon ban „elő re ment”,
hogy he lyet ké szít sen ne künk. Amit
itt ér tünk tett, az zal meg nyi tot ta a le -
he tő sé get ar ra, hogy ne cél ta la nul bo -
lyong junk ide át, s ne a te me tő le gyen
a vég ső cél, ha nem az örök ké va ló ság
oda át, az Is ten or szá ga. Is ten gyer me -
kei már így fut hat ják föl di pá lyá ju kat.

Itt és oda át – ez éne künk té má ja.
So ká ig úgy gon dol tam, ez olyan
ének, amely ki csit ki szí ne zi azt, amit
el mon da ni, em be ri esz kö zök kel ki fe -
jez ni nem le het, hi szen „amit szem
nem lá tott, fül nem hal lott, azt ké szí -
tet te el az Is ten az őt sze re tők nek”. Ma
már más hogy ve szem kéz be és száj -
ra ezt az éne ket. Ha tal mas biz ta tás
mind a hét ver se. Meg erő sít ab ban,
hogy az itt és az oda át szo ro san
össze tar to zik. Tu da to sít ja azt, hogy
az Is ten or szá ga nem va la mi ha lá lon

tú li va ló ság csu pán, ha nem már itt el -
kez dő dik: kö rü löt tünk és ben nünk.
Bá to rít, hogy le gyen erőm a küz de -
lem re azok el len az erők el len, ame -
lyek ki akar ják ven ni a ke zem ből
azt, ami már az enyém, amit Krisz -
tus ne kem a ke resz ten meg szer zett.
Se gít egy ség ben lát ni az egy há zat: Is -
ten ván dor ló né pét és már ha za ér ke -
zett csa pa tát. S köz ben fel kel ti ben -
nem a mély vá gyat az Is ten nel va ló
nagy ta lál ko zás pil la na tá ra és a már
ná la le vők „vi szont lá tá sá ra”.

A gyö nyö rű ívű szö veg min den
egyes sza ka sza hal le lu já val vég ző dik.
Ez nem va la mi fé le „szó tag ki töl tő”
köl tői fo gás, ha nem az irány és a
csúcs pont. Er re fe lé tart min den moz -
du lat és min den gon do lat a ke resz -
tény em ber éle té ben, hi szen éle tünk
tit ka, ér tel me és ki tel je se dé se az Is -
ten di csé re te. Együtt éne kel jük a
hal le lu ját a nagy mennyei kó rus sal:
Is ten egy ko ri, mai és jö vő beli né pé -
vel. Zeng a hal le lu ja mind azért, amit
Is ten tett, mind azért, ami ben ré -
szünk van, és mind azért, ami jó vol -
tá ból ránk vár.

Nem va la mi fé le ró zsa szín re szí ne -
zett ro man ti kus ének ről van szó. A
har cok ról, küz del mek ről re a lis tán
szól. Az út sö tét sza ka sza it nem tit -
kol ja. De ab ban a bol dog tu dat ban
so dor meg fo gal ma zá sa i val, dal la má -
val, hogy mi nem a ha lál vesz tes csa -
pa tá ban, ha nem az élő Is ten győz tes
csa pa tá ban küzd ve él he tünk, s re -
mény sé günk sze rint meg ér ke zünk.

g Ha fen scher Ká roly

Hány hí vő ér te el az égi célt
C ANTATE

A Szent írás utol só köny vé nek is a vé -
ge fe lé já runk, ami kor fel la poz zuk a
Je le né sek köny vé nek 21. fe je ze tét, és
ezt a két ki je lölt ver set el ol vas suk. Fi -
gyel mes te kin te tünk aka rat la nul is to -
vább sza lad a kö vet ke ző vers re, a zá -
ró jel be tett re. De már is in kább vissza -
ri a dunk az ígé re tes és bá to rí tó sza -
kasz ra, hogy lel künk in kább épül jön
és bé kül jön, és ne ri o gas suk ma -
gun kat olyan szög le tes fo gal mak -
kal, mint a gyá vák, hi tet le nek, utá la -
to sak, gyil ko sok, pa ráz nák, va rázs lók,
bál vány imá dók. Ha már zá ró jel ben
van ez a vers, tu laj don kép pen utal -
ni sem kel le ne rá, hogy meg ma rad -
jon a lel ki bé kénk. Ne mond has sák
ró lunk, hogy ag resszí vek va gyunk,
ha nem le gyünk in kább el né ző ek,
meg ér tők, sze lí debb sza vunk ra hát -
ha job ban meg nyí lik a szív aj ta ja.

Így a fel- és el ol va san dó két vers
igei hár mas fo na tot tesz elénk alap -
ve tő en meg ha tá ro zó ke ret ben: mind -
az, ami az üd vös ség dol gá ban tör tén -
he tett, ed dig re, en nek a szent könyv -
nek a pa pi rusz ra ke rü lé sé ig meg tör -
tént. Meg tör tént a bet le he mi ese -
mény so ro zat, a ta ní tó, gyó gyí tó és
pré di ká ló Mes si ás Is ten fi a ként tör -
té nő be mu tat ko zá sa, és meg tör tént
a pas sió ese mény drá má ja is, majd a
fel tá ma dás és a menny be me ne tel. 

Meg tör tént min den. Már „csak”
hir det ni ük kell a ta nít vá nyok nak.
Már „csak” to vább kell ad ni lé lek től
lé le kig a mu lan dó élet meg ol dá sát, a
kul csok ha tal mát, azt, hogy az egyik
kulcs a bűn bi lin csét old ja meg, a má -
sik a ha lál és po kol ka pu já nak zár já -
ban for dít ha tó el si ker rel, Jé zus aka -
ra ta sze rint.

Meg tör tént! Mint egy em lé kez tet
ez a tech ni kai kulcs szó a ke resz ten el -

hang zott „El vé gez te tett” ki fe je zés re,
ami kor Jé zus utol só le he le te előtt ezt
mond ta a ke reszt fán. El vé gez te tett,
meg tör tént!

Mi vé gez te tett el, és mi tör tént
meg? Hát „csak” annyi, hogy per fekt
a meg vál tá sunk, most már csak meg -
vál tott sá gunk nak kel le ne per fekt té
vál nia. Tö ké le tes Meg vál tónk tö ké -
le tes meg vál tást nyújt ne künk, de
még hí ja van a meg vál tott sá gunk
tu da to sí tá sá nak. Pe dig el vé gez te tett
és meg tör tént!

Há rom na gyon fon tos szel le mi
fel épít mény emel ked het ezen a pa zar
és mennyei ala pon, amely pre as ens és
per fect! Pra esens azt je len ti, hogy
„je len idő”. Per fect azt je len ti, hogy
„per fekt, tö ké le tes, tel jes, be fe je zett”,
se hoz zá ten ni, se el ven ni be lő le nem
kell. A gö rög szö veg „meg tör tént” sza -
va pra esens és per fect. S er re épül het
lel ki éle tünk há rom na gyon fon tos
ele me.

Az el ső az, hogy szi lárd ke re te van
em be ri lé tünk nek, sőt az egész tör -
té ne lem nek, mint ahogy med re van
a fo lyó nak, szük sé ges ke re te a fest -
mény nek. Dol ga ink nak meg tar tó ve -
le já ró ja ez: a kez det és a vég cél.

A má so dik lel ki ele met egy tes ti ér -
zés asszo ci á ci ó ja se gít sé gé vel ér zé kel -
het jük a leg ben ső sé ge seb ben, hi -
szen tud juk, hogy a sok hi ány ér zet
kö zül az egyik leg kín zóbb a szom jú -
ság. Étel nél kül so ká ig bír juk, de a
szom jú ság rö vid időn be lül ha lá los,
a ki szá ra dás ve szé lye fe nye get.

A har ma dik lel ki elem pe dig: tar toz -
ni vég le ge sen va la ho vá, va la ki hez, aki
örök lé té vel fel öle li a mi sá ros és po ros,
mu lan dó éle tün ket. Itt az ige küz de -
lem re biz tat (aki győz!), ta lán ön ma -
gunk kal vagy ta lán a kor szel lem mel. S

így le szünk Is ten gyer me kei az örök -
ké va ló ság ban, és az örök sé günk sem
cse ké lyebb. Sőt Is ten fi ai le szünk.

Is mé tel jük át még egy szer, de új -
ra fo gal maz va a szent ige hár mas
üze ne tét a szent ke ret ről, az élő víz -
ről és örö köl he tő örök sé günk ről.

Em be ri lé tünk nem fa le vél sors. A
fonnya dó fa le vél sor sá nak lé nye ge: ki
tud ja, hon nan, mer ről és mer re fúj -
ja a sze szé lyes szél, s hol fog el kor had -
ni, por rá, nul lá vá vál ni. Nem sem mi -
vé, csak nul lá vá. Sok kal in kább lét ke -
re tet adó ki je len tés a jé zu si: én va gyok
az Al fa (mint mag ban, ben ne a tel jes -
ség), s eb ből bon ta ko zik ki a lé tünk,
vi lág- és em ber lé tünk. De nem kó ka -
dó bom lás kö vet ke zik a vé lel mez he -
tő gyü mölcs ter més után, és még
csak nem is a vég (amit fe led ni sze -
ret ne Ma dách is), ha nem be tel je sü -
lés, mert az Óme ga is ő. Cél ba ér ke -
zés, ahogy azt vi lá go san elénk ad ja a
gö rög szó, a tel osz (amit a „vég” szó -
val for dí tunk), de ér tel mes be tel je se -
dést je lent. Jé zus tól jöt tünk, és hoz -
zá ér ke zünk, a be tel je se dés be. Ke rek -
ded dé, tel jes sé vá lik a lé tünk Jé zus nál.
S ez a szent és is te ni ke ret össze- és
meg tart, mint fo lyót a med re, hogy ne
foly jon szét a sem mi ség be a lé tünk.

Föl di éle tünk ben sok fé le küz del met
ví vunk. Mi u tán ki jár tuk az is ko lá kat,
küz dünk a meg él he tés sel, az elő re ju -
tás sal, csa lád dal, majd a mu lan dó ság -
gal, be teg ség gel, gyásszal, ha lál lal.
Eb ben a küz del münk ben ret te ne te -
sen meg szom jaz ha tunk, las san ki szá -
rad és el fonnyad az éle tünk. Ha csak
nem az tör té nik, hogy bol do gan fel -
is mer jük a fe lénk kö ze le dő Urat az élő
víz zel, ame lyet in gyen kí nál ne künk
a leg na gyobb lét szá raz ság ide jén is.
Ha eb ből kor tyol tunk, már is győz zük

to vább a küz del met, és nem vég ső ve -
re ség re, ha nem be tel je se dő győ ze lem -
re tel je sü lünk ki, Jé zus se gít sé gé vel.

Mert minden nek ra gyo gó ko ro ná -
ja még is csak az üd vö zí tő Is ten nel va -
ló bol dog ta lál ko zás, ezért ne vez ték
a ré gi ek az el huny ta kat meg bol do gul -
tak nak. Ke vés fi gyel met szen te lünk
an nak a cso dá la tos ki lá tás nak, amely
a menny or szág ban, az az az Óme gá -
ban, a vég ső cél ban, he lye seb ben a
be tel je se dés ben vár hat ránk. 

Le het, hogy na gyobb len ne a
vissza ha tá sa föl di küz del me ink re,
ha elő ze te sen tudatosítanánk  a
menny or szág, az üd vös ség va ló sá gá t;
ha en nek a szent le he tő ség nek az ele -
me it úgy for gat nánk szí vünk ben,
mint Má ria tet te ezt a kis ded Jé zus
kö ze lé ben az is te ni szó val. Le het,
hogy fris sí tő en hat na hit éle tünk re, ha
időn ként, leg alább az egy há zi esz ten -
dő utol só va sár nap ján, a ránk vá ró
bol dog sá got me ré szel nénk ön ma -
gunk szá má ra ecse tel ni. 

Ta lán ott akad el ez a fog la la tos ko -
dá sunk, hogy ke vés a fan tá zi ánk,
sze gé nyes a kép anya gunk, mér sé kelt
a ki fe je ző kész sé günk, ami kor po zi -
tív le he tő sé gek ről van szó. Pe dig ha
tud juk, hogy az örök örök ség, a vég -
te len és tel jes sze re tet, to váb bá örök
öröm, hi ány ta lan bé ke, ra gyo gó har -
mó nia, bol do gí tó egyen súly, ál mod -
ni sem mert ál ma ink vár nak ránk, ta -
lán ke ve sebb len ne a szo ron gá sos fé -
lel münk a vég ső tá vo zás tól, mint
ahogy még hi tünk ke re tei kö zött is
meg szo kott.

Így hát a mi prog ra munk: kez det -
től a be tel je se dé sig Jé zus tól kap ha tó
élő víz zel!

g Ri bár Já nos 
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Kez det től a be tel je se dé sig – élő víz zel
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Örök ké va ló Is te nünk! Aki haj lé kunk
vol tál és vagy nem ze dék ről nem ze -
dék re, hoz zád száll di cső í tő és ma -
gasz ta ló sza vunk örök élet va sár -
nap ján. Kö szön jük, hogy meg tar -
tot tál és meg ol tal maz tál ben nün ket
éle tünk ed di gi ide je alatt.

Kö szön jük, hogy em lé kez he tünk
azok ra, akik már nem le het nek ve -
lünk. Jó ne künk tud ni, hogy sze ret -
te ink már ré sze sei az örök élet nek! Az
örök élet nek – amely ről ne künk
most még csak sej té se ink van nak.
Mert most – mi még – tü kör ál tal ho -
má lyo san lá tunk, ak kor pe dig szín -
ről szín re…

Uram! Ve zess min ket a ha lál ból az
élet re, a ha zug ság ból az igaz ság ra. Ve -
zess min ket a két ség be esés ből a re -
mény ség re, a fé le lem ből a bi za lom -
ra. Ve zess min ket a gyű lö let ből a sze -
re tet re, a há bo rú ból a bé ké re. En -
gedd, hogy bé ke tölt se be szí vün ket,
vi lá gun kat és az egész vi lág min den -
sé get!

Adj ne künk alá za tot és bá tor sá got
ah hoz, hogy ko mo lyan ve gyük, amit
te ko mo lyan mon dasz. Add ne künk
Szent lel ke det, hogy ki nyíl jon előt tünk
az ige. Hogy vi lá gos, ért he tő, kö vet -
he tő le gyen mind az, amit te az ér de -
künk ben mon dasz ne künk. Hogy
ne ab ban fá rad junk el, hogy til ta ko -
zunk pa ran csa id el len, ha nem ab ban
le gyünk bol do gok, hogy cse le ked jük
azo kat. A ma gunk ere jé ből er re is
kép te le nek va gyunk, Urunk. Ké -
rünk, hogy Szent lel ked te gyen ké pe -
sek ké és ké szek ké er re.

Kö nyör günk hoz zád azo kért, akik -
nek kü lö nö sen szük sé gük van a te
gyen géd sze re te ted re, gond vi se lő ol -
tal mad ra, bűn bo csá tó ke gyel med re. 

Kö nyör günk az iszap ká ro sul ta -
kért, az ál do za tok ro ko na i ért, a gyá -
szo ló kért, a sé rül te kért, a kö zöt tük és
ér tük fá ra do zó kért. Kö nyör günk a
mun ka nél kü li e kért, a gyű löl kö dő -
kért, a fé lel mek közt szen ve dő kért.
Mind azo kért, akik még nem tud nak
hoz zád ki ál ta ni. Is te nünk, légy ir gal -
mas hoz zánk!

Ké rünk, hogy a nyo mo rú ság is
hoz zád for dít sa mi nél töb bünk szí -
vét. En gedd meg ta pasz tal nunk, Jé zus
Krisz tus, hogy ami re a te ne ved utal,
az igaz: te ma is Sza ba dí tó vagy.

Se gíts, hogy higgyük: bű nön, pok -
lon, sí ron egye dü li győz tes vagy.
Tégy ké szek ké min ket ar ra, hogy
min dent vál lal junk ér ted és azo kért,
akik kö zött élünk. Oltsd a szí vünk -
be men tő sze re te te det. Meg szen te -
lő dő éle tünk hadd ta nús kod jon hi te -
le sen amel lett, amit hi szünk és mon -
dunk – míg el ve zetsz ben nün ket is
azon az úton, ame lyet meg nyi tot tál
ha lá lod és fel tá ma dá sod ál tal az örök
élet fe lé. Ámen.

Oratio
œcumenica

Meg hí vó el nök-
püspö ki ik ta tás ra

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Zsi na ta 2010. no vem -
ber 26-án tar tan dó ülés sza kán
vá laszt ja meg egy há zunk új el -
nök-püs pö két, aki nek ün ne pé -
lyes be ik ta tá sa ugyan azon a na -
pon 17 óra kor lesz a bu da pest-fa -
so ri evan gé li kus temp lom ban.
Er re az ün ne pi al ka lom ra tisz te -
let tel hív juk egy há zunk tag ja it.

A zsi nat el nök sé ge

H I R D E T É S
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Mond ják, hogy a pu ding pró bá ja az
evés. Hogy mi lyen pu ding ról is len -
ne szó? Sem mi kép pen sem ar ra az öt
perc alatt ku tyult, por ból ké szült, zse -
lés va la mi re gon dol tam, amely leg fel -
jebb a va ló di ka ri ka tú rá já nak te kint -
he tő. De még ar ra a fő zött, pun csos
vagy mo gyo rós, fen sé ges fi nom ság -
ra sem, ame lyet an nak ide jén nagy -
anyám tá l al ga tott fel az ün ne pi fo gá -
sok meg ko ro ná zá sa ként. 

Mi ről is van te hát szó? A jobb ol -
da li nak ti tu lált ro má ni ai Li be rá lis
De mok ra ta Párt és a Ro má ni ai Ma -
gyar De mok ra ta Szö vet ség „ko a lí ci -
ós kor mány zá si pu ding já nak”
emészt he tő sé gé ről. A leg utób bi po -
li ti kai fej le mé nyek tük ré ben úgy néz
ki, hogy a kín nal-ke serv vel meg fő -
zött, össze vissza íze sí tett, tan ügyi tör -
vény-fé le pu ding na gyon rá gós ra si -
ke re dett. Csont is ke rül he tett az
alap anya gok ba, mert fő zés után, kós -
tol ga tás köz ben töb bek nek a tor -
kán akadt. 

Szó val, az egy éves nél va la mi vel
hosszabb, si ker te len kö zös kor mány -
zás után ki tört a bot rány a ké szü lő
tan ügyi tör vény kö rül is. Amit ezzel
kap cso latban tud ni kell: el mé le ti leg
ép pen ezért az új tan ügyi tör vé nyért
vál lal ta az örö kös „kü lö nös há zas sá -
got”, ha úgy tet szik, az „örö kös pak -
tu mot” min den fé le párt tal a mi drá -
ga ér dek kép vi se le tünk; azért, hogy az
er dé lyi ma gyar ság ok ta tás ügyé nek
sze ke rét előbb re tol ja. Lát szó lag ezt
szol gál ta vol na az új tan ügyi tör vény
is, ame lyet – al ku ide, al ku oda, ígé -
ret, pak tum, mi egy más – a ko a lí ci ós

part ner, a na gyob bik kor mány párt, az
úgy ne ve zett párt fe gye lem hí ján, még -
sem tu dott ke resz tül vin ni a par la -
men ten. A vár va várt tör vény ter ve -
zet egy-két bal ká ni as hu szár vá gás sal
egy elő re el bu kott. 

Jó, ha az em ber nem csa ló dik, így
ha tá ro zot tan ki je lent he tem, hogy a
ro má ni ai po li ti zá lás ban nem csa -
lód tam. A min den ko ri re cept egy ér -
tel mű: „ígé ret bo lond nak öröm”.
Most csak az a kér dés, hogy ki len -
ne a bo lond, aki vel új ra és új ra meg -
ete tik a pu din got.

Húsz év után, igaz, nem ár tott vol -
na, ha a ma gyar ok ta tás – és az eh hez
szo ro san kap cso ló dó fe le ke ze ti ok ta -
tás – bi zony ta lan, fél tör vé nyes, amo -
lyan ex lex ál la po ta vég re meg szű nik.
Jó len ne, ha az er dé lyi ma gyar is ko la -
rend szer, a ki sebb sé gi ok ta tás egé sze
nem a min den ko ri po li ti kai erő vi szo -
nyok, al kuk, mu tyi zá sok és in du la tok
függ vé nye len ne, ha nem a tör vény, a
meg nyert és el ide ge nít he tet len jog ga -
ran tál ná lé tét és mű kö dé sét. 

Hogy még is mi ért nem si ke rült a
ko a lí ci ós kor mány nak el fo gad tat nia
sa ját „jobb ra han golt” par la men ti
több sé gé vel az új ok ta tá si tör vényt,
an nak meg van a re á lis ma gya rá za ta.
Az ok nyil ván el ső sor ban nem szak -
mai – hi szen az új tör vény ter ve zet el -
ső ol va sat ban is jobb, komp le xebb,
tar tal ma sabb a ré gi férc mun kák nál,
va la mint a je len le gi hely zet re van al -
kal maz va. Volt ben ne azon ban egy -
né hány olyan, ki sebb sé ge ket is érin -
tő pa rag ra fus, amely igen csak szúr -
ta egyik-má sik nem zet fél tő sze mét. 

A vas kos „igaz sá got” a ko lozs vá ri
Bab eș–Bo lyai Tu do mány egye tem
telj ha tal mú rek to ra, And rei Mar ga
mond ta ki. Ne ve ze te sen, hogy a tör -
vény ter ve zet fa sisz ta, ná ci ideo ló gi -
ai ele me ket tar tal maz, in do ko lat lan és
ká ros több let jo got biz to sít a ma gya -
rok nak, és a meg osz lás ve szé lyé vel fe -
nye ge ti a ro mán és a ma gyar ok ta tást.
Nem vé let len, hogy a Ma gyar Ál lan -
dó Ér te kez let (Má ért) no vem ber 5-i
ülé sén Sem jén Zsolt mi nisz ter el nök-
he lyet tes az egy re erő sö dő asszi mi lá -
ció ve szé lyé re hív ta fel a fi gyel met,
amely sze rin te lé nye ge sen több, mint
egy sze rű szo cio ló gi ai kér dés. 

Az sem új ság, hogy a Mar ga-fé le
több sé gi elit je len tős ré sze fel ada tá -
nak, hi va tá sá nak te kin ti az er dé lyi
ma gyar ság iden ti tá sá nak tel jes le épí -
té sét. En nek egyik fő esz kö ze len ne
a tan ügy szá juk íze sze rin ti „meg re -
for má lá sa”: annyi ra ra gasz kod ná -
nak a mul ti kul tu rá lis együtt élés hez,
hogy tel je sen el sor vasz ta nák a ma -
gyar ok ta tást. Új ra ki játsszák hát a
ma gyar kár tyát – már hi á nyol tam is
az utób bi hó na pok ban. Lát va ezt a
mos ta ni nagy ügy buz gal mat, til ta ko -
zás hul lá mot, de ma góg sár la vi nát,
hir te len ar ra gon dol tam, hogy ezek

a ku tya ma gya rok ne tán kö te le ző vé
akar ják ten ni a ma gyar nyel vet, iro -
dal mat, a ma gyar tör té nel met és a
ma gyar sza kács köny vet Mold va,
Ha vas al föld és egyéb tör té nel mi tar -
to má nyok ro mán nyel vű több sé gi is -
ko lá i ban! 

Hogy mennyi re szí vükön vi se lik
egyes több sé gi ek a sor sun kat! Ol va -
som a saj tó ban, hogy egy Is ten há ta
mö göt ti mold vai hely ség, Fal ti ce ni ki -
ér de me sült ré gi ká de res ta ní tó nő je –
aki mi ként a vers be li tö rök Me he med
te he net, még nem lá tott ma gyar
gye re ket – azért lé pett éh ség sztrájk -
ba, hogy ne adj Is ten, vé let le nül is
ma gya rul ta nít sák szép ha zánk föld -
raj zát és tör té nel mét. Ha ne tán én is
ha son ló fal ti ce ni benn szü lött len nék,
biz’ Is ten, én is el kez de ném a fo gyó -
kú rát. 

Ez tré fá nak jó, a va ló ság azon ban
en nél sok kal pró za ibb és le han go -
lóbb. Na nem, tá vol ról sem az a
gond, hogy va la mi fé le ma gyar nyel -
vet, iro dal mat, kony ha mű vé sze tet
kel le ne ro mán is ko lák ban ta ní ta ni.
Szó sincs ró la. Ben nün ket, sze gény
er dé lyi ma gya ro kat fél te nek a fe le lő -
sen gon dol ko dó, min ket sze re tő
több sé gi ek. Az ag go dal mas ko dó
hon anyák és hon atyák csu pán azt
sze ret nék, ha gye re ke ink mi nél több
„szín vo na las” tan tár gyat – az ért he -
tet len, ha szon ta lan ma gyar nyelv
he lyett – ékes ro mán nyel ven ta nul -
ná nak. Mon do gat ják is: ne fe led jük,
ro mán ke nye ret eszünk – igaz, ez
gyak ran ma gyar im port liszt ből ké -
szül, tö rök pék ség ben. 

A baj ez zel a ke nyér rel csak az,
hogy sen kit se kér dez tek an no, kell-e
ez a faj ta, vagy szí ve seb ben en nénk
a ma gun két?! Vi lá gos, hogy a tan ügyi
tör vény el fo ga dá sá nak aka dá lya „a mi
os to ba ma gyar csö kö nyös sé günk,
hogy mi óvo dá tól egye te mig min -
dent, még a ro mán nyel vet is anya -
nyel ven kí vá nunk ta nul ni”. Már pe dig
a nem zet ál lam ban ezt nem le het.
Tud jon az a csík dán fal vi szé kely gó -
bé – aki több med vét, mint ro mánt
lá tott éle té ben –, ha meg ge bed is, tö -
ké le te sen az ál lam nyel vén, s mint
min den szü le tett ro mán, le gyen ő is
köl tő. 

Én pe dig ér dek ér vé nye sí té sünk
to váb bi for té lya i ra gon dol va dú dol -
ga tom Pres ser Gá bor da lát: „Hi á ba
hit ték annyi an, / és hir det ték bol do -
gan, mit hoz a hol nap, / hi á ba szép,
ha messze van, / messzebb egy élet -
nél. / Hi á ba él, ki csak re mél, / hi á -
ba szól, ki mást ígér, / hi á ba hang zott
fé nye sen, / hi á ba szólt, hogy »Győ -
ze lem«, / ha nem nyert sen ki sem.
(…) Hi á ba ígérsz lel ke sen, / más képp
tör tént min den…”

A rá gós pu ding pró bá ja
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

b An nak ide jén a he ti la punk ter -
je del mi kor lá tai fe let ti ke ser -
gés szül te az öt le tet, hogy – más
or gá nu mok hoz ha son ló an – az
Evan gé li kus Élet is te remt sen
le he tő sé get egy-egy té ma bő -
vebb ki fej té sé re, meg vi ta tá sá -
ra. Né hány, az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem dísz ter mé -
ben ren de zett em lé ke ze tes vi ta -
fó rum után irányt vál tot tunk, és
szer kesz tő sé günk kö ze lé be in vi -
tál tunk – új utak ra. Az EvÉ let-
es tek ko ráb bi al kal ma in Er dély
ke le ti csücs ké be, a gyi me si csán -
gók föld jé re, Spa nyol or szág ba, a
Szent Ja kab-za rán dok út ra, majd
Észak-Ír or szág ba és a Szent -
föld re ka la u zol tuk ol va só in kat.
Leg utóbb, no vem ber 11-én –
Ara di György jó vol tá ból – egy
még tá vo libb, eg zo ti ku sabb vi -
dék re, az in do néz szi get vi lág ba
szólt a meg hí vó…

A fa so ri evan gé li kus lel kész 2009
nya rán – ba rá ti kap cso la tok ré vén –
két he tet töl tött hit ve sé vel a két -
száz negy ven mil lió la ko sú, ti zen -
nyolc ezer szi ge ten el te rü lő or szág
egyes vi dé ke in. Nem tró pu si üdü lés -
re vá gyott: a kü lön bö ző val lá sok és
kul tú rák egy más mel lett élé sé be kí -
vánt be pil lan tást nyer ni. Így Ba lin a
hin du, Já ván a budd his ta, Szu mát rán
pe dig az isz lám vi lág gal is mer ke -
dett. 

A múlt csü tör tö ki EvÉ let-es ten
tar tott ve tí tett ké pes elő adá sá nak is
ezért ad ta az Ezer ar cú In do né zia – vi -
lág val lá sok a vul ká nok föld jén cí met.

Szu mát rán jár va Ara di György ter -
mé sze te sen a szi get észa ki ré szén fek -
vő Pe ma tang si an tar ba, a Ba tak Pro -

tes táns Egy ház teo ló gi ai aka dé mi á -
já ra is el lá to ga tott, és egy evan gé li -
kus gyü le ke ze tet is fel ke re sett. 

In do né zia össz la kos sá gá nak nyolc -
van nyolc szá za lé ka mohamedán, a
ke resz té nyek ará nya nyolc-ki lenc
szá za lék kö rül van. A vi lág leg na -
gyobb vul ká ni ta va, a To ba-tó kör -
nyé kén élő ba ta kok a 19. szá zad má -
so dik fe lé ben, Ing wer Lud wig Nom -
men sen né met evan gé li kus misszi o -
ná ri us mun ká ja ré vén „ta lál koz tak”
a ke resz tény ség gel. Nom men sen –
aki az Új szö vet sé get is le for dí tot ta az
ős la ko sok nyel vé re – száz nyolc van -

ezer em bert se gí tett Krisz tus-hit re
jut ni. A ba tak evan gé li kus egy ház ma
négy mil lió ta got szám lál.

Mind ezek kel kap cso lat ban Man -
ga si Si homb ing, az In do néz Köz tár -
sa ság volt ma gyar or szá gi nagy kö ve -
te egé szí tet te ki to váb bi in for má ci ók -
kal Ara di György be szá mo ló ját. „Ki -
csik va gyunk, de nem gyen gék” – fo -
gal ma zott az EvÉ let-est dísz ven dé ge,
akit fe le sé ge, Pa rod ang asszony is el -
kí sért szer kesz tő sé günk ren dez vé nyé -
re, a tol má cso lás ban pe dig kö vet sé -
gi mun ka tár sa, Fal Be á ta se géd ke zett
a Fe hér Pá va za rán dok szál ló ét ter mé -
nek pin ce he lyi sé gé ben meg tar tott,
csa lá di as lég kö rű al kal mon.

g V. J.

Vul ká nok és vi lág val lá sok
az EvÉ let-es ten b A veszp ré mi evan gé li kus gyü le -

ke zet az el múlt va sár nap há la -
adó is ten tisz te let ke re té ben em -
lé ke zett meg temp lom tor nya
fel épí té sé nek szá za dik év for du -
ló já ról. Az ün ne pi ese mény re
Itt zés Já nost, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö két hív ták meg ige hir de tő -
nek. A cen te ná ri um ra az „ün ne -
pelt” új fes ték ré te get ka pott.

A temp lom 1798-ban a tü rel mi ren -
de let ér tel mé ben to rony nél kül épült.
Het ven év vel ké sőbb in dult gyűj tés
a gyü le ke zet ben a to rony fel épí té sé -
re, az össze gyűlt össze get azon ban az
1893-ban be kö vet ke zett tűz utá ni
hely re ál lí tás fel emész tet te. Ez után
1905-ben, Hor váth De zső lel kész ide -
jén ve tő dött fel új ra, hogy a temp lom -
hoz tor nyot épít se nek. Ala pot hoz -
tak lét re, nagy volt az össze fo gás, szé -
les kör ben folyt a gyűj tés, sőt „ké rő
szó zat tal” for dul tak tá mo ga tá sért az
ak ko ri Ma gyar or szág összes gyü le ke -
ze té hez. 

En nek nyo mán 1910-ben Cso may
Kál mán ter vei alap ján el ké szült a to -
rony, a tör té nel mi Ma gyar or szá gon
el ső ként – vas be ton ból. A ma ra dék
pénz ből még há rom ha ran got is vá -
sá rolt a gyü le ke zet. Kö zü lük ket tőt
1915-ben, az el ső vi lág há bo rú ban –
ha di cél ra – el vit tek. A fel épí tett to -
rony fel szen te lé se 1910. no vem ber 13-
án volt; bel ső fa lá ra ezt meg örö kí tő
táb la is ke rült. 1998-ban – a Schisz -
ler és a Welt ler csa lád ado má nya ként
– nyolc van há rom év után, a temp lom
két szá za dik szü le tés nap já ra tár sat
ka pott az ár vál ko dó ha rang.

A no vem ber 14-i ün ne pi úr va -
cso rás is ten tisz te le ten Itt zés Já nos

püs pök Róm 14,7–9 alap ján em lé kez -
te tett ar ra, hogy Lu ther Már ton nak
is volt to rony él mé nye, ami kor rá döb -
bent, hogy az Úréi va gyunk. Ha ezt
meg ért jük Is ten te rem tő ha tal ma,
meg vál tó ir gal ma és a Szent lé lek
meg szen te lő mun ká ja nyo mán, ak kor
mi is ré sze sü lünk eb ben a „to rony él -
mény ben”.

Az is ten tisz te let li tur gi á já ban részt
vet tek Isó Do rottya és Isó Zol tán
veszp ré mi lel ké szek. Az al kal mat
meg tisz tel te je len lé té vel Cso may
Zsó fia, a tor nyot ter ve ző épí tész
uno ká ja, va la mint – fe le sé gé vel –
Gyar ma ti Bé la, az épí tő lel kész, Hor -
váth De zső déd uno ká ja.

Az is ten tisz te let után Sza lon tai
Ár pád pres bi ter ve tí tett ké pes be szá -
mo ló ja hang zott el az épí tés kö rül -
mé nye i ről, majd Bal la Emő ke má -
sod fel ügye lő és Sza mo si At ti la ko -
szo rút he lye zett el – mi ként reg gel
a te me tő ben a temp lo mot meg ál mo -
dók sír ján is – a to rony alatt ta lál ha -
tó em lék táb lán.

g Me nyes Gyu la

Veszp rém i to rony él mény
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– Az élet men tés volt a leg főbb cé -
lunk, hogy ha va la ki ki sod ró dott
min den kö zös ség ből, az éle te ne ke -
rül jön ve szély be – ma gya ráz za az Ol -
ta lom Sze re tet szol gá lat szak mai igaz -
ga tó ja, Bar to lo meu Iná cio Dez ano ve.
– Az el múlt tíz év ben meg te rem tet -
tük en nek az inf ra struk tú rá ját, olyan
szol gál ta tá so kat ho no sí tot tunk meg,
me lyek a leg kü lön fé lébb mó don se -
gí te nek a haj lék ta la nok nak. 

Hogy a mun ka, a rend sze res jö ve -
de lem mi lyen fon tos, az ma gá tól ér -
te tő dő. 2002 óta több olyan, pá lyá -
za ton nyert tá mo ga tás ból meg va ló -
sult prog ra munk volt, ame lyek kli en -
se ink mun ka erő-pi a ci re in teg rá ci ó -
ját ké szí tet ték elő, s több olyan is,
ahol szo ci á lis szak em be re ink sze -
rez tek kor sze rű is me re te ket eh hez.
Köz ben a szak ma azt is fel is mer te,
hogy az in téz mé nyi el he lye zés nél
ol csóbb és cél ra ve ze tőbb meg ol dás,
ha kli en se ink egyé ni lak ha tá sát tá mo -
gat juk, s mi eze ken a pá lyá za ti ki írá -
so kon is ered mé nye sek vol tunk. 

Ed dig ti zen öt olyan kli enst tar ta -
nak szá mon az Ol ta lom Sze re tet szol -
gá lat nál, akik vég le ge sen ki ke rül tek
az el lá tás ból, vagy is vissza ka pasz kod -
tak a kon szo li dált élet be. 

– A most in du ló pro jekt tel ju tunk
el ah hoz a for du ló pont hoz, ami kor
egy szer re tu dunk a fog lal koz ta tás
és a lak ha tás gond ján se gí te ni – ezt
már La borczi Gé za, az Ol ta lom igaz -

ga tó lel ké sze mond ja. – A nor má lis
em be ri élet har ma dik fel té te le egyéb -
ként, hogy le gyen egy meg tar tó, se -
gí tő kö zös ség is, s ter mé sze te sen mi
ezt is kí nál juk. 

„Komp lex se gít ség az ön ál ló élet
kez dé sé hez” – ezt a cí met vi se li a pro -
jekt, me lyet az Eu ró pai Unió csak nem
negy ven négy mil lió fo rint tal tá mo gat.
Ez hu szon öt nyír egy há zi haj lék ta lan -

nak te remt esélyt. A kér dés az, va jon
tud nak-e él ni ve le. La borczi Gé za bár
bi za ko dó, a sok-sok ta pasz ta lat óva -
tos sá te szi:

– Kli en se ink kö zött van nak olya -
nok, akik be le fá sul tak a hely ze tük be,
de van nak olya nok is, akik egy szer
már el ér tek egy szin tet, és min dent
meg ten né nek, hogy új ra el ér jék…

Ne kik kell a hág csót dob nunk, hogy
ki ka pasz kod has sa nak a gö dör al já ról!
Az em ber nem gép, so ha sem le he -
tünk biz to sak abban, hogy majd
min den úgy fog mű köd ni, aho gyan
mi sze ret nénk, mindenesetre sok
szak  em ber dol go zik a programba
be ke rü lő hajléktalanok kiválasztásán.
S per sze a leg fon to sabb, hogy aki ket
eb be be vo nunk, mo ti vál tak le gye nek,
akar ja nak vál toz tat ni az éle tü kön.
Lesz ugyan ak kor egy „tar ta lék csa pat”
is, ha va la ki ki esik, ke rül a he lyé re
más, hogy jól ki hasz nál juk az EU tá -

mo ga tá sát.
Az Ol ta lom nál most

áll össze a „vá lo ga tott”,
az tán az elő ké szí tő fog -
lal ko zá sok kö vet kez -
nek, mert a sok éve ut -
cán élő nő ket és fér fi a -
kat nem le het csak úgy
szak ma szer ző tan fo -
lyam ra kül de ni. Ké pes -
sé gek, kom pe ten ci ák
fej lesz té se, pszi chi át ri -
ai és ad dik to ló gi ai ta -
nács adás, fel ké szí tés az
ön ál ló lak ha tás ra, a
mun ka vál la lás ra, a fe le -
lős gaz dál ko dás ra –
mind meg elő zi az OKJ-
s bi zo nyít vány meg -
szer zé sét. 

S ha ki ta nul ták a
park gon do zó szak mát,
mun ka he lyük lesz. A

Nyír egy há zi Vá ros üze mel te tő és Va -
gyon ke ze lő Kft.-nél ed dig is dol -
goz tak haj lék ta la nok, a cég kész ség -
gel nyúj tott se gí tő ke zet a pro jekt hez.
Mi re meg lesz az el ső fi ze tés, meg lesz
az al bér let is.

Szerzőnk újságíró, a Magyar Rádió
munkatársa

VI SSZ A AZ ÉLET BE

Új esély a nyír egy há zi
haj lék ta la nok nak

„Dort, im Gras, dem trän en zar ten,
Frie den es umsch lun gen hält…”  („Hol
a har ma tos pá zsit tart át ölel ve bé ké -
sen…” – Fried rich Lam cip szer köl tő
Bit te cí mű ver se)

Mi ért jel ké pes szá munk ra e hely? Az
át la gos lá to ga tó nak, aki nem is me ri
a tör té nel mi hát te ret, ta lán nem is tű -
nik fel ez a ré gi te me tő, ta lán el is
megy mel let te, nem is tud ja a je len -
tő sé gét fel mér ni. Ér de mes te hát fel -
idéz ni, hogy Lő csén, a Sze pes ség
köz pont já ban, a haj da ni ne mes és te -
kin te tes Sze pes vár me gye szék he lyén,
a cip szer, a sze pe si kul tú ra fő he lyén
ál lunk. Olyan fon tos, a má so dik vi -
lág há bo rú ig itt élő és vi rág zó sze pe -
si kul tú ra szem pont já ból szent, szim -
bo li kus hely ez, mint az er dé lyi ek szá -
má ra a ko lozs vá ri Há zson gárd.

Ha oda fi gye lünk er re a ré gi, szép,
de elég vi har vert te me tő re, ha van
időnk hall gat ni a fák su so gá sát, ta lán
meg érez zük, hogy ven dég ség ben va -
gyunk. Ven dég ség ben őse ink nél, ré -
gi sze pe si pol gár csa lá dok nál, ame lyek
– mint a kí nai agyag had se reg – né -
mán őr zik az év szá za dos múlt ha gyo -
má nya it. Ha oda fi gye lünk, sok min -
dent meg ér tünk azok ból a tit kok ból,
ab ból a szel lem ből, ab ból az al ko tó -
erő ből, amely a szá za dok fo lya mán
lét re hoz ta Lő cse sza bad ki rá lyi vá ro -
sát, a ré gi Ma gyar or szág egyik leg ne -
ve sebb he lyét. Lő cse kul tu rá lis ha tá -
sa, is ko lái, nyom dái, könyv tá rai, egy -
há zai, egész szel le mi sé ge, mint a
kul tú ra vi lá gí tó tor nya, messze vi -
dék re el ha tolt. Szá za dok épül tek itt
egy más ra, pél dás al ko tó ked vű, szor -
gal mas pol gár nem ze dé kek ad ták át
egy más nak a sta fé tát.

Az utol só lő csei ma gya rok ról, a
cip szer pol gá rok ról Sza lat nai Re -
zső ne ves po zso nyi író, a szlo vá ki ai
ma gyar ság ki vá ló sá ga az 1930-as
évek vé gén, az 1940-es évek ben iro -
dal mi ran gú hír adá sok ban szá molt be
(pél dá ul a Lő csei al mák cí mű írá sá -
ban; meg je lent Két ha zá ban egy
igaz ság gal cí mű kö te té ben, Mag ve -
tő Ki adó, Bu da pest, 1982, 337–344.
o.). El mond ja, hogy az egyik idős lő -
csei ma gyar szí ve sen sé tált ki a te me -
tő be, mert ott már több is me rős sel
ta lál ko zott, mint az ut cán… 

Lő csét és a Sze pes sé get a tör té ne -
lem so rán több ször fe nye get te vi har
el sod rás sal, de min dig talp ra állt,
míg az tán a vég ső vi har, a má so dik vi -
lág há bo rú és kö vet kez mé nyei vég leg
el so dor ták ős ho nos pol gár sá gát. Ma
már csak e sír kö vek és vá ros be li al -
ko tá sa ik em lé kez tet nek rá juk.

Ha ezek tu da tá ban jár juk e te me -
tőt, fe dez zük fel kin cse it, meg ért jük
azok lel ke se dé sét és igye ke ze tét, akik
szá má ra fon tos ez a kis föld da rab,
akik szá má ra jel ké pes e te me tő ápo -
lá sa, gon do zá sa, vé del me, do ku men -
tá lá sa. Há la Is ten nek, az utób bi évek -
ben ör ven de tes mó don akad tak ilye -
nek: leg el ső ként dr. Ast rid Kos tel ní -
ko vá, az az Zwil ling Ast rid, aki nek sze -
mé lyé ben va ló sá gos őr ző an gyalt ka -
pott az evan gé li kus mű em lék te me -
tő és a lő csei evan gé li kus gyü le ke zet.
A kis lét szá mú ra zsu go ro dott, má ra
tel je sen tel je sen szlo vák aj kú vá vált
lő csei evan gé li kus kö zös ség nek nem
kis fel adat en nek a tör té nel mi múl -
tat hor do zó te me tő nek a gon do zá sa,
eh hez vár ják a se gít sé get. 

Ast rid Kos tel ní ko vá nak kö szön he -
tő a te me tő ről ké szült, 2009-ben
meg je lent szín vo na las fü zet, amely a
há rom sze pe si nyel ven – szlo vá kul,

ma gya rul és né me tül – ol vas ha tó.
Ast rid dal szo ro san együtt mű kö dik az
egyik leg szebb fő té ri ház haj da ni tu -
laj do no sá nak, a Barcs csa lád nak a le -
szár ma zott ja, Tóth má tyás né Hol ló -
há zy Il di kó, aki a lő csei evan gé li kus
mű em lék te me tő ről sa ját kez de mé -
nye zés re már több mint egy éve
szín vo na las, ada tok ban gaz dag in ter -
ne tes hon la pot, adat bá zist ho zott
lét re, sőt újab ban a Sze pes ség után
ér dek lő dők kö ré ből be szél ge tő fó ru -
mot is in dí tott (http://www.locs ei te -
me to.eol dal.hu/).

A te me tő ben sé tál va iro dal mi stí -
lű sír fel ira tok kal ta lál ko zunk. A je les
Ju li us von Fabri czy sír kö vén ez áll:
„Wi eg und Sarg, so heis sen je ne Stät -
ten, die den Mensc hen sanft und ru -
hig bet ten, Zwis c -
hen ih nen li egt der
en ge Ra um, der be -
weg te kur ze Le -
benstra um.” (Sa ját
fo r  d í  t á  s o m  b a n :
„Böl cső és ko por só
el ne ve zé se azon he -
lyek nek, / Ahol lágy
és nyu godt fek vés
esik az em ber nek, /
A ket tő kö zött, mint
für gén el te lő ke vés -
ke te ret, / Álom -
ként tölt jük el a rö -
vi den zaj ló éle tet.”)
A ré gi, el múlt szép pol gár vi lág ra
em lé kez tet a só haj tás sal is fel érő fel -
irat: „Nap su ga ras, bol dog idők vol -
tak!” Szá mos sír em lék mű vé szi erő -
vel fe je zi ki az em be ri ér zé se ket: a
szü lő jé re em lé ke ző gyer me két, a
gyer me két és fe le sé gét si ra tó apá ét;
a fe le ség mú zsa sír ján már vány ke -
resz tet lá tunk a fel tá ma dás ra utal va.

A sí ro kat vé gig jár va szin te a lő csei
tör té ne lem ele ve ne dik meg: itt ta lál -
ha tó a Lő cse 17. szá za di vi rág ko rá ban
épült fő té ri nagy Sch wab-pa lo ta tu -
laj do no sa i nak cí me res sír kö ve, a 19.
szá zad ve ze tő sze pe si bá nya vál lal ko -
zó i nak, a Pr obst ne rek nek a sír kert -
je, ame lyet a Mes ser schmidt-ala pít -
vány szé pen fel újí tott. A ré gi, rom -
lott sír em lé ket óvan dó Marschal kó
Gyu la szob rász csa lád já nak sír em lé -
ke he lyett új má so lat lát ha tó a te me -
tő ká pol na mel lett.

Kis sé hát rább a Pfannsch midt-
Zsedé nyi csa lád fel újí tás ra vá ró krip -
tá ja lát ha tó, itt nyug szik Zsedé nyi Ede
(1804–1879), az evan gé li kus egy ház
or szá gos fel ügye lő je, aki egy há za
au to nó mi á ját véd ve a bör tönt is vál -
lal ta. De sor ban meg ta lál ha tók itt
evan gé li kus lel ké szek, gyü le ke ze ti
fel ügye lők, a lő csei lí ce um pro fesszo -
rai, evan gé li kus di a ko nisszák sír jai.
Olyan pol gá ro ké, ne me se ké, cip sze -
re ké, né me te ké, ma gya ro ké, akik vá -
ro su kat, egy há zu kat fél tő gon dos ko -
dás sal őriz ték, ápol ták.

Lő cse vá ro sa a ma gyar or szá gi
evan gé li kus ság ki emel ke dő he lye
volt, fon tos egy ház tör té ne ti em lék -
hely nek szá mít. A vá rost és a te me -
tőt egy ben vé gig jár va meg ele ve ne dik
az evan gé li kus múlt: a re for má ció vi -
rág zá sát kö vet te az el len re for má ció
ül dö zé se, mi kor a gyász év ti zed ben
ki rá lyi pa rancs és fegy ve res erő fosz -
tot ta meg az evan gé li ku so kat temp -
lo ma ik tól, is ko lá ik tól, lel ké sze i ket, ta -
ní tó i kat el űz ték. 

A cip szer pol gá rok azon ban vég -
ső kig ra gasz kod tak evan gé li kus hi -
tük höz: mos to ha kö rül mé nyek kö -
zött, da col va a je zsu i ták kal, az el len -
re for má ció zak la tá sa i val, a vá ros fa -
lon kí vül, itt, a te me tő he lyen a ré gi fa -
temp lo mot fel épít ve – elő ször az
el sőt, majd a Rá kó czi-sza bad ság -

harc után a má so di kat – meg őriz ték
a re for má ció hi tét. A tü rel mi ren de -
let után az tán a fő té ri Ha in-ház ban
fel vi rá goz tat ták a messze föl dön hí -
res, fő is ko lai ran gú lő csei evan gé li -
kus lí ce u mot, majd 1837-re a fő té ren
fel épí tet ték az evan gé li kus nagy -
temp lo mot, amely a Kár pát-me den -
cé ben az egyik leg na gyobb evan gé -
li kus is ten há za. Az ő hi tük, is ten fé -
lel mük ta nú sá ga is ben ne van e te me -
tő ben.

A lő csei evan gé li kus gyü le ke zet
1917-ben meg je lent köny ve így ír:
„Alig, hogy a ta va szi nap el ső su gá -
rai vé gig re zeg nek nagy ja ink, ba rá ta -
ink, ro ko na ink, sze ret te ink sír ja in, sű -
rűn ke re sik fel e drá ga han to kat,
hogy a gyak ran könnyek kel áz ta tott

vi rá go kat új ból ki ül tes sék és ápol ják
a bá na tos szü lők, szo mo rú öz ve gyek,
el ár vult gyer me kek és sze re tő ro ko nok.
Te re bé lyes fá i val, park sze rű ki kép zé -
sé vel, szé pen gon do zott uta i val [a
lő csei sír kert] nem az enyé szet bi ro -
dal ma, ha nem a bé két, a csen det, a
meg nyug vást nyuj tó, a fel tá ma dás a
vi szont lá tás re mé nyé vel ke cseg te tő
is ten kert je.” (Ol vas ha tó A Lő csei
Evan gé li kus Egy ház köz ség tör té ne te a
re for matio négy száz éves for du ló ja al -
kal má ból cí mű kö tet ben. Ki ad ja az
egy ház köz ség, Lő cse, Re iss Jó zsef
T. Könyv nyom ta tó In té ze te, 169. o.)

A nagy becs ben ál ló sze pe si te me -
tők nek ál lít em lé ket Lám Fri gyes
(Fried rich Lam) cip szer köl tő a kés -
már ki te me tő ről írt, Bit te cí mű szép
ver sé ben. (Fried rich Lam: Un ver -
ges se ne Heimat. Ge dich te aus dem
Nach lass. Aus wahl A. E. Eme ritzy,
Stutt gart, 1966, 75–76. o.) Szá má ra ez
volt a föld leg szebb he lye: „Wand le
un ter Tan nen, Fli eder mei nen te u ren
Grä bern zu, / Leg mein be tend Herz
dort ni e der, nur bei ih nen hat es
Ruh. / Dort, im Gras, dem trän en zar -
ten, Frie den es umsch lun gen hält, /
Dort, in Käs marks To teng ar ten, auf
dem schön sten Platz der Welt.” (Sa ját
for dí tá som ban: „Te kints fe nyők és or -
go nák alat ti drá ga sír ja ink ra, / imád -
sá gos szí ve met oda he lyezd, csak
ott lel nyu ga lom ra, / ott, hol a har -
ma tos pá zsit tart át ölel ve bé ké sen, /
ott, Kés márk sír kert jé ben, e vi lág szép
he lyen.”) 

Mind er ről me sél nek a fák, a sí rok
azok nak, akik alá zat tal kö ze lí te nek
hoz zá juk, akik tü re lem mel fi gye lik,
mit me sél e ré gi te me tő. Illyés Gyu -
la Ha za, a ma gas ban cí mű, 1938-ban
írt ver sé nek so ra it idéz zük: „Igy ma -
ra dok meg hír vi vő nek / őr ze ni kin cses
te me tő ket.”

Gon do lat ban gyújt sunk gyer tyát a
lő csei te me tő ben nyug vók és az el -
múlt cip szer pol gár vi lág em lé ké re. 

A szer ző az Evan gé li kus Or szá gos Le -
vél tár igaz ga tó ja. Em lé ke zé se no -
vem ber 1-jén a lő csei te me tő ben hang -
zott el, a Sze pes ség ak kor és most cí -
mű kon fe ren cia ke re té ben.

A ré gi lő csei evan gé li kus
te me tő je len tő sé ge
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Hogy előbb a mun ká ját ve szí ti-e el, majd utá na a csa lád ját vagy for dít va, a
vég ered mény szem pont já ból tel je sen mind egy. A vá lás Ma gyar or szá gon szük -
ség sze rű en együtt jár az zal is, hogy az egyik fél nek men nie kell a kö zös la kás -
ból, s ha nincs ho va, hát az ut cá ra. Hogy az al ko ho liz mus a tör té net nek me -
lyik pont ján vá lik meg ke rül he tet len té nye ző vé, mennyi ben ok, s mennyi ben oko -
zat, a ta pasz ta la tok ez ügy ben is vál to za to sak, de a gö dör al ján elég ké zen -
fek vő meg ol dás nak mu tat ko zik ar ra, hogy ne fáj jon annyi ra a ki lá tás ta lan -
ság… Van nak, akik ön hi bá ju kon kí vül, má sok na gyon is vét ke sen; akad nak,
akik hosszú évek alatt, má sok vil lám gyor san ke rül nek a ki szol gál ta tott ság nak
ab ba az ál la po tá ba, ami kor már csak a haj lék ta lan el lá tó szol gá lat in téz mé -
nye i től re mél het nek egy-egy tál me leg ételt, oly kor vál tás ru hát, kály ha m ele -
get a meg fa gyás el len. Csak ami a pusz ta lé te zés hez kell. S en nek in téz mé nyes
fel té te le it meg te rem te ni sem egy sze rű, hát még a tár sa da lom ba vissza ve ze tő
utat ki pu ha tol ni mi lyen ne héz! A Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség az
év ez red ele jén vet te át a haj lék ta lan el lá tást az ön kor mány zat tól.

Nagy Judit foglalkoztatási referens
(háttérben a szakmai igazgató)

Az átmeneti szálló egyik lakója
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g Veszp ré mi Er zsé bet

g Czen the Mik lós
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b Elő ször csak ügyes rek lám fo -
gás nak vél tem a dél-ko re ai fő vá -
ros ban sok fe lé ol vas ha tó an gol
nyel vű szó já té kot: „Se o ul – the
Soul of Asia”, az az „Szö ul – Ázsia
lel ke”. Egy hét ta pasz ta la tai, él -
mé nyei után már csöp pet sem ér -
zem sze rény te len túl zás nak ezt
a tö mör ön ér té ke lést. De ho -
gyan is ke rül tem a tá vol-ke le ti
met ro po lis ba, ahol töb ben él nek,
mint egész Ma gyar or szá gon?

Dr. Bal la Pé ter rel, a Ká ro li Gás pár
Re for má tus Egye tem meg bí zott rek -
to rá val együtt kap tunk meg hí vást ar -
ra a nem zet kö zi teo ló gi ai kon fe ren -
ci á ra, ame lyet az Észak-Ang lia York
ne vű vá ro sá ban mű kö dő St. John

Uni ver sity, va la mint Dél-Ko rea leg -
na gyobb (mint egy hat van ezer fős!)
pres bi te ri á nus gyü le ke ze te, a Yo -
ung nak Church, az Örök ké va ló
Öröm Egy há za szer ve zett a meg bé -
ké lés, ki en gesz te lő dés té ma kö ré ben. 

Ön ma gá ban az a tény, hogy a
kon fe ren ci át egy ázsi ai gyü le ke zet és
egy eu ró pai egye tem kö zö sen ren dez -
te, sa já tos ízt adott az öt na pos ta nács -
ko zás nak. Vé gig érez het tük, hogy
gyü le ke zet- és élet kö zel ben va gyunk.
Min den es te kö zös is ten tisz te le ten
ün ne pel tünk a több ez res he lyi gyü -
le ke zet tel, ami va ló ban ün ne pi él -
ményt je len tett száz fős ének ka rok kal,
a há zi gaz dák fe lül múl ha tat la nul pa -
zar ven dég sze re te té vel. 

Egy ko re ai úti ka la uz nyel vi ro ko -
na ik kö zött el ső he lyen min ket, ma -
gya ro kat em lít. Ha nyel vi ro kon sá -
gunk ról pár nap alatt nem győ ződ -
het tünk is meg, hi szen még a ko re -
ai be tű ket sem is mer jük, de igen csak
tá vo li test vé re ink nyílt szí vű, fi gyel -
mes ven dég sze re te te a leg ne me sebb
ma gyar ha gyo má nyok kal ve te ke dett. 

A kon fe ren cia fő té má ját a ko re ai
fél szi get im már hat év ti ze des fáj dal -
mas meg osz tott sá ga tet te ak tu á lis sá.
S hogy ne csak el mé le ti leg fog lal koz -
zunk a ket té sza kí tott ság prob lé má -
já val, rög tön a kon fe ren cia ele jén
egész na pos ki rán du lás ra vit tek ben -

nün ket a de mi li ta ri zált öve zet be. El -
lá to gat tunk Pan mindzson ba, az úgy -
ne ve zett kö zös biz ton sá gi zó ná ba
(Jo int Se cu rity Area), ahol far kas sze -
met néz nek egy más sal az észa ki és a
dé li fegy ve res erők. Kö zel ről szem -
be sül tünk az alá ak ná zott te rü le tek,
szö ges drót ke rí té sek szív szo rí tó lát -
vá nyá val, ame lyet ha zánk ban las -
san már kez dünk el fe lej te ni… 

A ha tár lá to ga tás leg döb be ne te -
sebb él mé nyét az az ima al ka lom je -
len tet te, ame lyet a két Ko rea ha tá rán
fel épí tett Son gak-ká pol ná ban tar -
tot tunk. A nem zet kö zi li tur gi á ban én
is imád koz hat tam a gyer tyák kal meg -
vi lá gí tott, el sö té tí tett ima ház ban.
Re mény kel tő pró fé tai jel ként a szer -
tar tás vé gén szét sza kí tot ták a szö ges -
dró tok kal de ko rált füg gö nyö ket. A
be ára dó fény el űz te a sö tét ár nya kat,
és az üveg fa lon ke resz tül sze münk elé
tá rult a ma még her me ti ku san el zárt
Észak-Ko rea…

Az imád ság nak kü lön ben is óri á -
si a je len tő sé ge a ko re ai ke resz tény -
ség éle té ben. Ta lán ép pen ez le het az
egyik tit ka, ma gya rá za ta an nak a
tény nek, hogy – leg alább is pro tes táns
szem pont ból – Dél-Ko rea a ke resz -
tény ség ál tal leg in kább meg érin tett
or szág az egész ázsi ai kon ti nen sen.
A kö zel öt ven mil li ós la kos ság ból
mint egy nyolc mil lió a pro tes táns, s
kö zel ugyan ennyi a ka to li kus hí vők
szá ma. A ko re ai min den na pos ke -
gyes ség szer ves ré sze, hogy a ko ra
reg ge li órák ban ima kö zös ség gel ala -
poz zák meg az in du ló na pot. 

A leg több is ten tisz te let nek kü lö -
nös, szá munk ra kis sé ide gen ele me,
hogy a pré di ká ció után a lel kész kö -
zös, han gos imád ság ra hív ja fel a gyü -
le ke ze tet. Ez a mi ese tünk ben konk -
ré tan azt je len tet te, hogy es té ről es -
té re per ce ken át kö zel ez res tö meg
imád ko zott egy szer re, fenn han gon.
Mind ez nem té vesz ten dő össze a
pün kös di kö zös sé gek nyel ve ken szó -
lá sá val, va ló szí nű leg még sem ezt
fog juk leg el ső ként át ven ni ko re ai
test vé re ink ke gyes sé gé ből… 

Fon tos, hogy a dél-ko re ai ke resz -
té nyek nem csak imád koz nak a ket té -
sza kadt or szág új ra egye sí té sé ért, ha -
nem hu ma ni tá ri us se gély prog ra mok -
kal igye kez nek tá mo gat ni ne héz so -
rú észa ki hon fi tár sa i kat. Emel lett ko -

mo lyan ve szik, hogy nem elég csu pán
ér zel mi leg, szív vel akar ni az egy sé ges
Ko re át, ha nem fej ben is elő re lá tó an
és kö rül te kin tő en kell fel ké szül ni a re -
mél he tő leg nem túl tá vo li egye sü lés -
re. Töb bek kö zött ezért hív tak meg
min ket több mint öt ven or szág ból,
hogy más ré gi ók, né pek és egy há zak
ta pasz ta la ta i ból is okul ja nak.

Pon to sab ban fo gal maz va, hogy kö -
zö sen, egy más tól ta nul junk, hi szen mi
is nap mint nap ta pasz tal juk, mennyi -
re hosszú és össze tett, mennyi re nem
fáj da lom- és konflik tus men tes az egy -
ség, a kö zös ség épí  té se egy-egy or szág,
egy-egy ré gió vagy föld rész ese té ben.
Az egy há zak nak eb ben a gyó gyu lá si
fo lya mat ban fon tos ka ta li zá tor sze re -
pük le het. De ter mé sze te sen csak
ak kor, ha az egy más kö zöt ti „szö ges -
dró tok” le bon tá sá ban is pél dát mu -
ta tunk. Eb ből a szem pont ból ka tar -
ti kus él ményt adott a fe le ke ze ti leg is
sok szí nű ta nács ko zás zá ró úr va cso -
rai kö zös sé ge.

A kon fe ren cia után még egy na pig
él vez het tem a he lyi evan gé li kus gyü -
le ke zet és teo ló gia ven dég sze re te tét.

Im po ná ló volt a „meg a gyü le ke ze -
tek” ár nyé ká ban élő, mint egy öt ezer
ta got szám lá ló ki csiny egy ház vi lá gos
iden ti tá sa, kül de tés tu da ta és él ni
aka rá sa. Kis lét szá muk el le né re már
több mint öt ven lel készt ál lí tot tak
szol gá lat ba, és éven te két-há rom új
gyü le ke ze tet plán tál nak. Ön ál ló teo -
ló gi ai egye te met tar ta nak fenn, ahol
a lel kész kép zés mel lett szo ci á lis
mun kás, lo go pé dus, szín ház mű vé -
sze ti, an gol nyel vi sza kot, va la mint
fel nőtt kép zést is kí nál nak.

Szá munk ra is bá to rí tás le het tá vol-
ke le ti test vé re ink hi te, re mény sé ge,
misszi ói el kö te le zett sé ge. Is ten gaz -
da gon meg áld hat ja a ki csik, ke ve sek
hű sé ges mag ve té sét is. A Lé lek aján -
dé kai nem csak egy föld rész re, egy or -
szág ra, egy-egy ki vá lasz tott kö zös ség -
re árad hat nak ki, ha nem bár hol bár -
ki re, aki bi za lom mal ké ri az erő, a
sze re tet és a jó zan ság Lel két.

A szerző evangélikus lelkész, a Déli
Egyházkerület püspöke

Ázsia lel ke
b Tiszt újí tó köz gyű lé sét tar tot ta

no vem ber 10. és 13. kö zött az Eu -
ró pá ban ki sebb ség ben lé vő
evan gé li kus egy há zak kom mu -
ni ká ci ós szö vet sé ge (KAL ME).
Az idei ta nács ko zás az egy há zak
in ter ne tes kö zös sé gi há ló za to -
kon va ló je len lé té nek kér dé sét
vizs gál ta, ám is mét köz pon ti
témává vált a nagy múl tú szer ve -
zet jö vő je is… Ti zen egy egy ház
kép vi se le té ben mint egy húsz
de le gá tus él vez te a ró mai evan -
gé li ku sok ven dég sze re te tét. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
há zat Me nyes Gyu la, a Du nán -
tú li Ha rang szó szer kesz tő je és –
az Evan gé li kus Élet he lyet tes
szer kesz tő je ként – e so rok író -
ja kép vi sel te. 

A KAL ME-t har minc há rom év vel ez -
előtt hoz ták lét re, hogy se gít se a
vas füg göny két ol da lán ki sebb ség ben
élő evan gé li kus egy há zak kö zöt ti

kom mu ni ká ci ót. A min dig is meg le -
he tő sen kis költ ség ve tés sel mű kö dő
szer ve zet anya gi hát te rét a tag egy há -
zak éves dí jai és a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) tá mo ga tá sa ad ja.
Lét jo go sult sá gát már köz vet le nül az
1989–90-es tör té nel mi vál to zá sok
után so kan meg kér dő je lez ték, ám a
kül dő or szá gok de le gá tu sai új ra és új -
ra meg fo gal maz ták igé nyü ket a KAL -
ME ál tal szer ve zett to vább kép zé -
sek re és sze mi ná ri u mok ra. Így az
egy há zi mé dia mun ká sok kép vi se lői
– más-más hely szí nen – a rend -
szer vál tá sok óta is éven te ta lál koz nak.
A há rom esz ten dőn ként ese dé kes
tiszt újí tó köz gyű lés nek ez al ka lom -
mal az Olasz or szá gi Evan gé li kus
Egy ház volt a há zi gaz dá ja. 

Az LVSZ kép vi se le té ben az eu ró -
pai ré gi ó ért fe le lős tit kár, Eva-Sibyl -
le Vo gel-Mfa to ér ke zett Ró má ba az -
zal a hír rel, hogy a vi lág szer ve zet jö -
vő re min den bi zonnyal kény te len
lesz csök ken te ni a KAL ME-nek nyúj -
tott anya gi tá mo ga tá sát. Az ál ta la ve -
ze tett csü tör tö ki ke rek asz tal-be szél -
ge té sen Fa bi ny Ta más ma gyar or -
szá gi evan gé li kus püs pök, az LVSZ

kö zép- és ke let-eu ró pai al el nö ke és
Nor bert De nec ke, az LVSZ né met or -
szá gi nemzeti bi zott sá gá nak ügy ve -
ze tő tit ká ra vett részt, akik ugyan ak -
kor tá mo ga tá suk ról biz to sí tot ták a
szer ve zet de le gá tu sa it. Így a fe szült -
sé gek től sem men tes kon fe ren ci án
vé gül is po zi tív irány ban dőlt el a
szer ve zet sor sa, és a kül döt tek há rom
év re új el nök sé get vá lasz tot tak, va -
la mint kör vo na laz ták, hogy mi lyen új
vál la lá sok kal győz het nék meg a ké -
tel ke dő ket a szer ve zet lét jo go sult sá -
gá ról… 

Az evan gé li kus saj tó sok lá to ga tást
tet tek a Va ti kán ban, a Tár sa dal mi
Kom mu ni ká ció Pá pai Ta ná csá nak
hi va ta lá ban, ahol Pa ul Tig he tit kár és
Le tí cia So be rón La tin-Ame ri ká ért
fe le lős ko or di ná tor adott tá jé koz ta -
tást a pá pai ál lam mé dia mun ká já ról. 

A kon fe ren cia köz pon ti té má já nak
il luszt rá lá sa ként a részt ve vők nek –
in ter ne tes kap cso lat és web ka me ra
se gít sé gé vel – élő ben nyílt le he tő sé -
gük be szél get ni Árni Svanur Da ní els -
son nal, az Iz lan di Evan gé li kus Egy -

ház kom munikációs igazgatójával,
majd a zá ró na pon „el za rán do kol -
tak” a Ró mai Né met Aj kú Evan gé li -
kus Egy ház köz ség temp lo má ba, ahol
Step han Rost lel kész mu tat ta be rö -
vi den a gyü le ke ze tet és az épü let tör -
té ne tét.

g Bo da Zsu zsa 

KAL ME-ülés Ró má ban

A kerekasztal-beszélgetés

A Vatikán

A római evangélikus templomban
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g Gáncs Pé ter 

Gáncs Péter a Songak-kápolnában
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Hogy mi is az a ka puszt nyík? Egy sze -
rű ká posz tás kelt tész ta? Tar tal mas
fő étel? Egy ízes nép dal ro po gós ra
süt ve? Vagy a fű sze res bé nyei múlt?
Egé szen biz to san ez mind együtt, de
leg in kább egy ha gyo má nyát tisz te lő
köz(ös)ség olyan ér té ke, amely –
amint no vem ber 6-án a bé nyei evan -
gé li ku sok ál tal szer ve zett el ső Ka -
puszt nyík ka val kád al kal má val is
bi zo nyí tot ta – ma ga is kö zös sé get te -
remt. Kö zös sé get fi a tal és idős, bé -
nyei és nem bé nyei, ki vá ló sza kács és
lel kes kós to ló, evan gé li kus és nem
evan gé li kus kö zött. És nem utol só -
sor ban ízes jó hí rét vi szi a kis köz ség -
nek. A ka val kád al kal má val ugyan -
is kü lön fé le ízek kel ta lál koz tak a fa -
lu ház ba lá to ga tók – és nem csak a
ká posz tás köl te mény fo gyasz tá sa
köz ben…

A Ka puszt nyík ka val kád öt le tét az
idei pap né ta lál ko zón út já ra in dí tott,
gyü le ke ze te ink „íze it”: ün ne pi szo ká -
sa it, al kal ma it (mint ez a mos ta ni is),
ün ne pi éne ke it és – nem mel les leg –
ét ke it be mu ta tó ha gyo mány őr ző sza -
kács könyv ad ta. 

Ezen a fé nyes no vem be ri szom ba -
ton öröm volt lát ni a nép -
vi se let be öl tö zött lá nyo -
kat-asszo nyo kat, a ro po -
gós szőt tes sel te rí tett, ka -
puszt nyík kal te li tá la kat
ho zó sza ká cso kat, az elő ké -
szí tés ben se géd ke ző és a
kós to lás ban osz to zó fi ú -
kat-fér fi a kat, amint alig tit -
kol ha tó iz ga lom mal vár -
ják, ho gyan is ala kul ez a
szo kat la nul me leg dél után
és ez a (még) szo kat lan
ren dez vény.

A vá ra ko zás és az iz ga -
lom nem volt hi á ba va ló,
hi szen egé szen biz to san
min den ki jól érez te ma gát.
Ezt mu tat ta az is, hogy már
jócs kán be es te le dett, mi re
szál lin góz ni kezd tek az em -
be rek ha za fe lé.

Nem tud ha tó pon to san,
mi ért volt annyi ra jó együtt
len ni. So kat hall hat tunk a
kö zös múlt ról, Bé nye be te -
le pü lé sé ről és ma gá ról a
ka puszt nyík (egye sek sze rint „t” nél -
kül) tör té nel mi je len tő sé gé ről az al -
pol gár mes ter asszony és a pol gár -
mes ter tol má cso lá sá ban.

Jó volt együtt éne kel ni az is me rő -
sen csen gő nép da lo kat, és szin te be -
le ve szett az em ber a le á nyok-asszo -

nyok vi se le té nek, az ál ta luk élet re kel -
tett tán cok nak a gaz dag sá gá ba – há -
la Is ten nek és a gon do san őr ző ke zek
mun ká já nak. És hi -
he tet len volt meg -
ta pasz tal ni, hogy
va ló ban, ahány ház,
annyi íz… 

Nem vé let len,
hogy a ka puszt -
nyík ver seny re is
be ne ve zett, zsű ri -
zett sü te mé nyek
kö zött nem le he -
tett sor ren det fel -
ál lí ta ni. Mind -
egyik nek egye di
ér té ke (íze, for má -
ja, sőt múlt ja!) volt,
aho gyan a mű ked -
ve lő íté szek és ra -
jon gók (Fa bi ny
Ka ta lin püs pök né
asszony, Völ gyessy
Szo mor Fan ni éne -
kes és Bu day-Ma -
lik Ad ri enn sza -
kács könyv szer -
kesz tő) lát ták.

Ma a sü tés-fő zés már tel je sen
mást je lent, mint a lét fenn tar tás ér -
de ké ben vég zett min den na pos cse -
lek vést. Van nak, akik mű vé szi ma gas -
sá gok ba jut nak, van nak, akik di vat -
ként mű ve lik, és van nak olya nok is,
akik nek meg mász ha tat lan hegy -

csúcs nak tű nik egy kelt tész ta el ké -
szí té se. Ami biz tos, hogy íze ink ben
kap cso la tok van nak. Eze ket a kap cso -

la to kat őriz zük, egy nagy -
ma má tól örö költ, kéz zel
írott sza kács könyv ben, egy
ün ne pi asz talt meg örö kí tő
fo tó ban, egy fa lat ka puszt -
nyík ban…

Meg lát ni (meg hal la ni és
meg íz lel ni) Bé nyét – fes tői
ter mé sze ti kör nye ze tén túl
– kü lö nö sen nagy él mény
volt. Mond hat nám, hogy
élet re szó ló. Min den bi -
zonnyal több élet re is: biz -
to sak le he tünk ben ne, hogy
ha gyo mányt te rem tet tek a
szer ve zők a Ka puszt nyík
ka val kád dal.

Mennyi ha son ló kincs
bir to ká ban le het nek gyü le -
ke ze te ink? Is mer jük-e eze -
ket az ízek be for mált szo -
ká so kat, tör té ne te ket, da lo -
kat, arc éle ket?

Biz tas suk egy mást a
meg őr zés re, a ha son ló kez -
de mé nye zé sek re, és hasz -

nál juk íze in ket kap cso lat te rem tés re és
-ápo lás ra – akár az ál tal, hogy meg osz -
tunk egy iz gal mas be szá mo lót, egy re -
cep tet, egy fo tót, egy kot tát, amely
gaz da gít hat ja a ké szü lő gyűj te ményt!

g Bu day-Ma lik Ad ri enn
lel kes íz-le lő

ÍZLE LŐ KÖR Ú TON

Ka puszt nyík ka val kád
a bé nyei gyü le ke zet ben

b Krisz tus Pi lá tus előtt, Ec ce ho mo
és Gol go ta – Jé zus szen ve dés tör -
té ne té nek emb le ma ti kus ál lo -
má sa it örö kí tik meg Mun ká csy
Mi hály tri ló gi á já nak da rab jai,
me lyek a Ma gyar Nem ze ti Ga lé -
ria no vem ber 23-ától meg te -
kint he tő ki ál lí tá sán el ső al ka -
lom mal lát ha tók együtt Bu da -
pes ten.

A Krisz tus-tri ló gia Mun ká csy leg na -
gyobb vál lal ko zá sa. Bár már ko ráb -
ban is is mer ték a művész ne vét, iga -
zá ból ezek től a ké pek től vált köz is -
mert, ün ne pelt, nagy fes tő vé. Karl Se -

del meyer mű gyűj tő-mű ke res ke dő -
nek kö szön he tő en csak a Krisz tus Pi -
lá tus előtt cí met vi se lő ké pet két mil -
lió em ber lát ta 1882 és 1885 kö zött
Eu ró pá ban – tud tuk meg Ba kó Zsu -
zsan na mű vé szet tör té nész től, a ki ál -
lí tás ku rá to rá tól.

Az ins pi rá ci ót Ern est Ren an Jé zus
éle te cí mű köny ve, il let ve Mun ká csy -
nak Hay nald La jos ka lo csai ér sek kel
va ló ba rá ti kap cso la ta je len tet te. Ez
az ol vas mány él mé nye, il let ve az ér -
sek kel foly ta tott be szél ge té sei vol tak
az előz mé nyei an nak, hogy – ele get
té ve Se del meyer meg ren de lé sé nek,
aki a nagy mé ret ben va ló ki vi te le zést
szor gal maz ta – 1881-ben el ké szült a
Krisz tus Pi lá tus előtt, majd (rész ben)
en nek si ke rén fel buz dul va 1884-ben
a Gol go ta. Az Ec ce ho mót – me lyet
1896-ban fe je zett be – Ká dár Gá bor
nyom dász, gra fi kus ösz tön zé sé re
fes tet te meg.

– A szen ve dő em ber je le nik itt

meg előt tünk Jé zus alak já ban, nem
annyi ra az is te ni, mint in kább az em -
be ri ol dalt ki hang sú lyoz va – fo gal -
maz Ba kó Zsu zsan na. – A ké pek erős
drá ma i sá got su gá roz nak; a raj tuk
lát ha tó fi gu rá kon ke resz tül Mun ká -
csy min dent el tu dott mon da ni az
em be ri ter mé szet ről, a go nosz ság ról,
a jó és a go nosz har cá ról.

A há rom óri á si mé re tű fest ményt
– me lyek a deb re ce ni Dé ri Mú ze um
fel újí tá sá nak ide jé re köl töz nek a Vár -
ba – a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria gyűj -
te mé nyé ből olyan sa ját ke zű ki sebb
vál to za tok, va la mint más olaj- és
gra fi kai váz la tok kí sé rik, me lyek ed -
dig még so ha nem sze re pel tek a nyil -
vá nos ság előtt. A 2011. áp ri lis 30-ig

lát ha tó tár la ton a Krisz tus Pi lá tus előtt
és a Gol go ta mé ret ará nyos szín váz -
la tát és har minc kom po zí ci ós ta nul -
mány fo tó vál to za tát is ki ál lít ják.

– Mun ká csy váz lat köny ve i ben
pon to san vé gig le het kö vet ni az al ko -
tás fo lya ma tát. A Gol go tá hoz ké szí -
tet te a leg több váz la tot; ta lán azért,
mert a táj kép mű fa ját ke vés bé ked vel -
te, ezért na gyobb fel ada tot je len tett
szá má ra az ala kok táj ban va ló el he -
lye zé se. A leg ke ve sebb ta nul mány
az Ec ce ho mó hoz ké szült. Utób bi nak
gra fi kai vál to za ta és olaj re duk ci ó ja
(ki csi nyí tett – fe les vagy ne gye des –
mé ret ben meg fes tett vál to za ta – a
szerk.) sin csen, és fes tés tech ni ka i lag
sem annyi ra gon dos, mint a má sik két
kép. En nek oka vél he tő en az, hogy a
mes ter ek kor már na gyon be teg volt,
és ta nít vá nyok nak is be kel lett se gí -
te ni ük utol só al ko tá sának el ké szí té -
sé be – árulta el Bakó Zsuzsanna.

g – vi tá lis –

JELEN VOLTUNK A K É PE K K ICS OM AG OL Á SÁNÁL

Bu da pes ten
a Krisz tus-tri ló gia!

– 1992-ben, ami kor Ma gyar or szág ra ér ke zett a Gol go ta, szak ér tő ként
én is je len vol tam a te kercs ki cso ma go lá sa kor – mond ta el la punk nak
Szent ki rá lyi Mik lós, a tri ló gia fő res ta u rá to ra. – Meg döb ben ve lát tuk, hogy
az al ko tás mennyi re meg síny let te a ten ge ri ha jó utat; szin te szét ázott, szét -
pe n é sze dett az egész. Több mint fél évig csak a kon zer vá lá sán – a vá szon
ki szá rí tá sán, a pe nész el tün te té sén, a kép fer tőt le ní té sén – dol goz tunk.

Há rom év vel ké sőbb au to ma ti ku san Szent ki rá lyi Mik lós csa pa ta
kap ta meg a Krisz tus Pi lá tus előtt hely re ál lí tá sá nak fel ada tát. Az Ec ce ho -
mo res ta u rá lá sát ta valy fe jez ték be.

– A mun ka so rán meg erő sí tet tük a ké pek fe szí tő ke re te it és hú zó széle it
is, hogy le- és fel eme lé sük kor ki sebb ve szély nek le gye nek ki té ve. Óri á -
si sú lyo kat kell ugyan is moz gat ni – a kö rül be lül hu szon öt-har minc öt négy -
zet mé te res ké pek egyen ként ki lenc száz ki lót nyom nak –, a sé rü lés koc -
ká za ta ek kor a leg na gyobb. A ké pek fel-, il let ve ki te ker cse lé se eh hez ké -
pest jó val ve szély te le nebb; hét és fél szer for dí tunk a hen ge re ken, és már
fent is van nak raj tuk a fest mé nyek. A tri ló gia da rab jai egy elő re jól vi se -
lik az uta zás sal, szál lí tás sal já ró ter he lést – nyug tat meg min den kit a fő -
res ta u rá tor.

A fa so ri re for má tus temp lom adott
ott hont no vem ber 13-án, szom ba ton
dél után a Ma gyar Egy ház ze nei Tár -
sa ság (MET) or szá gos öku me ni kus
kó rus ta lál ko zó já nak. 

A ti zen négy – kü lön bö ző fe le ke ze -
tű, jel le gű és lét szá mú – részt ve vő
együt tes az Őszi egy há zi ün ne pek és
az egy há zi esz ten dő utol só va sár nap -
jai té má nak meg fe le lő en vá lasz tot ta
mű so rát. Ha lot tak nap ja és re for má -
ció ün ne pe, az íté let, a re mény ség és
az örök élet gon do lat kö re ad ta a ke -
re tet az el hang zott li tur gi kus té te lek -
nek és kó rus mű vek nek; az össz kar J.
S. Bach Har sány szó ki ált az éj be ko -
rál fel dol go zá sát szó lal tat ta meg. 

Az al ka lom szer ve ző je Kincz ler
Zsu zsan na és Bó diss Ta más volt,
be ve ze tőt mon dott Ha fen scher Ká -

roly, a MET el nö ke. Az evan gé li ku -
so kat az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ének ka ra, a PRO tes táns Fi -
a ta lok Ka ma ra kó ru sa, a Ke len föl di

Evan gé li kus Ének kar és a Fa so ri Fi -
a tal Öreg di á kok Kó ru sa (ké pün kön)
kép vi sel te.

g Ecsedi Zsuzsa

Öku me ni kus kó rus ta lál ko zó
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Fókuszban az országos iroda

Csor ba Gá bor osz tály ve ze tő től
elő ször azt kér dez tük: egész
pon to san mi a gaz da sá gi osz -
tály fel ada ta?

– A gaz da sá gi osz tály fel -
ada ta a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház min den ne mű
pénz ügyi és szám vi te li fel -
ada ta i nak el lá tá sa, va la mint az
egy ház köz sé gek, egy há zi in -
téz mé nyek mű kö dé sé nek se -
gí té se. A leg fon to sabb fel ada -
tok egyi ke a költ ség ve tés ter -
ve zé se, el ké szí té se. Ez több -
szin tű mun ka, több fó rum
rész vé te lé vel zaj lik. Mi előtt
a zsi nat el fo gad ja és tör vé nyi
szint re eme li, vé le mé nye zi az
or szá gos szám ve vő szék, tár -
gyal ja és meg vi tat ja az or szá -
gos iro da ve ze té se, az or szá -
gos el nök ség, a gaz da sá gi bi -
zott ság, majd az or szá gos
pres bi té ri um ter jesz ti a zsi nat
elé. Fel ada tunk az egy há zi
tör vé nyek be fog lalt költ ség ve -
tés men tén fel ügyel ni az egy -
ház min den pénz moz gá sát.
Az évet le zár va a zár szám adás
ugyan eze ken a fó ru mo kon
megy vé gig.

– Hány pil lér re épül az egy -
ház költ ség ve té se?

– Nyolc mil li árd fo rint az
or szá gos egy ház éves költ ség -
ve té se. En nek mint egy fe le az
ok ta tá si nor ma tí va, ne gye de a
dia kó ni ai in téz mé nyek nor -
ma tí vá ja, a ma ra dék egy ne -
gyed rész az az összeg, ami vel
sza ba don gaz dál kod hat az
egy ház. A nor ma tív be vé te lek
az ál la mi tör vé nyek ér tel mé -
ben kö tött fel hasz ná lá sú ak,
to vább uta lan dó ak az in téz -
mé nyek nek.

A sza ba don fel hasz nál ha tó
ke ret na gyob bik ré sze az egy -
kor ál la mo sí tott egy há zi in gat -
la no kért já ró kár ta la ní tás já ra -
dék for má já ban; a má sik az
egy szá za lé kos sze mé lyi jö ve -
de lem adó-fel aján lá sok és azok
ki egé szí té se ként je le nik meg a
be vé te lek kö zött. Emel lett a
kis te le pü lé se ken szol gá ló lel -
ké sze ket és a hit ok ta tást is
tá mo gat ja az ál lam. A költ ség -
ve tés fő kér dé se te hát en nek a
ne gyed rész nek a fel osz tá sa.

– Mi lyen cé lo kat, mi lyen
mér ték ben és ho gyan se gít eb -
ből az egy ház? Mik a pri o ri -
tások?

–A be ér ke ző igé nyek alap -
ján ja vas la tot kell ten nem az
egy ház ve ze tés szá má ra. Az
el ső és leg fon to sabb a gyü le -
ke ze tek tá mo ga tá sa. Van nak
ese ti és rend sze res mű kö dé si
tá mo ga tá sok; ese tit nyúj tunk
pél dá ul egy fel újí tá si mun ká -
hoz. Rend sze res tá mo ga tás -
ban ré sze sül nek a kis te le pü lé -
se ken szol gá ló lel ké szek, ott,
ahol a gyü le ke zet nem tud ja
biz to sí ta ni a meg él he tés hez
szük sé ges ja va dal ma zást, de
ál ta lá nos mű kö dés re is biz to -
sít a költ ség ve tés ke re tet. Az
ál la mi tá mo ga tás nak kö szön -
he tő en tá mo ga tást nyúj tunk a
hit tan óra díj ki fi ze té sé hez. Ter -
mé sze te sen min dig egy ház -
me gyei, -ke rü le ti ve ze tők kel
tör té nő egyez te tés elő zi meg
a dön tést, hogy ki, hol, mi lyen
mér ték ben ré sze sül tá mo ga -
tás ban.

– Bi zo nyá ra ne héz dön te ni,
és sok ké rést, még ha in do kolt
is, el kell uta sí ta ni. Eb ből adó -
dik-e fe szült ség, csa ló dott ság,
s ha igen, ho gyan ke zel he tő?

– A leg több eset ben nem az
osz tály, il let ve az iro da dönt az
adott ke ret fel hasz ná lá sá ról,
ha nem a gaz da sá gi bi zott ság,
az or szá gos pres bi té ri um, az
egy ház ke rü let ve ze tő je és így
to vább… Ugyan ak kor el kell
mon da nom, hogy ami kor
száz mil li ók kal (!) csök ken tek
az egy ház be vé te lei az elő ző
évek hez ké pest, ak kor óha tat -
la nul ér de kek, ügyek sé rül -
nek. Hi szen az egy ház nem vé -
gez ke ve sebb mun kát, in kább
töb bet vál lal, és eh hez több
pénz nek is kel le ne já rul nia.
Eb ben a szo rí tás ban kell el ké -
szí te ni a le he tő sé gek hez ké -
pest a leg jobb, mű kö dő ké pe -
sebb költ ség ve tést. 

A kö rül mé nyek fe gyel me -
zett pénz fel hasz ná lást igé -
nyel nek min den ki től. Nem
könnyű, hi szen ért he tő, hogy
ki nek-ki nek a ma ga ügye a
leg fon to sabb. Azon ban na -

gyon so kan el fo gad ják, tu -
do má sul ve szik a kény sze rű
dön tést, hogy ke ve sebb pénzt
kap egy-egy te rü let. Na gyon
fon tos nak tar tom, hogy min -
den év ben olyan át lát ha tó,
rész le tes és szé les kör ben
nyil vá nos ság ra ho zott be szá -
mo lót te gyünk le az asz tal ra,
amely meg mu tat ja: tény le ge -
sen mi re és mennyit köl tött
az egy ház.

– Ke vés, sok vagy szű kö sen,
de elég a ren del ke zés re ál ló
összeg egy há zunk mé re té hez,
vég zett szol gá la ta i hoz, in téz -
mény rend sze ré hez vi szo nyít va?

– Az el múlt nyolc év ben,
mi ó ta a gaz da sá gi osz tá lyon
dol go zom, ne héz idő sza kot
él tünk meg, hi szen nem egy -
ház ba rát ál la mi hoz zá(nk)ál lás
jel le mez te az egy há zak és az
ál lam vi szo nyát. Szű kül tek a
for rá sa ink, de a fon tos és sür -
gős igé nye ket le he tett ke zel ni.
Tény, hogy sok nyi tott be ru há -
zást to lo ga tunk évek óta, így
egy há zunk Ül lői úti köz pont -
já nak fel újí tá sát is. Er re nincs
anya gi erőnk. Más be ru há zá -
sok is áll nak, ame lyek olyan
lép té kű ek len né nek, hogy je -
len leg nem tud juk vál lal ni
őket.

– Mit kí ván na az egy ház -
nak 2011-re?

– Most biz to san azt vár ná
az ol va só, hogy sok kal több
pénzt kí ván jak, re mél jek (ne -
vet). Azt gon do lom, bár -
mennyi pénz len ne, an nál
min dig több re len ne igény.
Így én nem ezt kí vá nom. Nem
va gyok ar ról meg győ ződ ve,
gaz da sá gi osz tály ve ze tő ként
sem (vagy ép pen azért nem),
hogy a több pénz a meg ol dás.
Ak kor ugyan is ta lán ke vés bé
fi gyel nénk oda, hogy mi re,
ho va, mennyit köl tünk. 

Ami kor szű kül nek a ke re -
tek, és még is mű kö dik az egy -
ház szol gá la ta, in téz mény -
rend sze re – az el múlt évek ta -
pasz ta la ta ez –, alap ve tő en
az de rül ki, hogy nem az ál la -
mi tá mo ga tás, a köz pon ti for -
rás tart ja el az evan gé li kus
egy há zat! A hí vek hi te, ado -
má nya mű köd te ti. Az egy -
szá za lé kos fel aján lá sok is azt
mu tat ják, hogy év ről év re nő

a tény le ges fel aján lók  szá ma.
(Er ről az Evan gé li kus Köz -
löny leg utób bi szá má ban ta lál -
hat nak rész le tes össze ha son -
lí tó táb lá za tot.) Szo mo rú tény
azon ban, hogy a ki egé szí tő
összeg csök ke nő ten den ci át
mu tat, így összes sé gé ben itt is
ke ve sebb be vé tel lel szá mol -
hat tunk. Az el múlt két év ben
230 mil lió fo rint tal csök kent
az egy szá za lé kok ból be folyt
összeg.

– Vé ge ze tül szól junk csa lád -
já ról is. Egy há zunk ban jól is -
mert ne ve ket vi sel nek a fel me -
női, min den szál egy há zunk -
hoz kö ti…

– A szűk csa lá dom mal
kezd ve: fe le sé gem Csor bá -
né Ker tész Kin ga a Lu the rá -
nia ének kar egyik osz lo pos
tag ja, lo go pé dus, je len leg fő -
ál lá sú anyu ka. Négy gyer -
me künk van: Han na ti zen há -
rom, Vin ce ti zen egy, Len ke
nyolc, Dé nes pe dig há rom
és fél éves. A ke len föl di gyü -
le ke zet tag jai va gyunk. Édes -
apám Csor ba Ist ván bu da vá -
ri kar nagy, aki öt ven öt év
szol gá lat után idén vo nult
nyug díj ba. Nagy apám Schu -
lek Ti bor, ő utol já ra Ko má -
rom ban volt lel kész; nagy ma -

mám Ma jo ros Edit.
(Mind ket tő jük ről
kö tet je lent meg.)
Há rom test vé rem
kö zül Já nos öcsém
éve kig a flot tás te -
le fo nok ügyes-ba -
jos dol ga it in téz te. 

A ke len föl di ifik,
az or szá gos kon fe -
ren ci ák „kez de te”
után a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus If -
jú sá gi Szö vet ség, a
Me visz ala pí tó tag -
ja let tem. 1992-től
tíz évig al kal ma zott -
ja vol tam a szer ve -

zet nek itt, az Ül lői úton, iro -
da ve ze tő ként. Majd az or szá -
gos egy ház, il let ve Sze me rei
Zol tán és Végh Sza bolcs „le hí -
vott” (a gaz da sá gi osz tály egy
eme let tel lej jebb van az iro da -
ház ban, mint a Me visz-iro da
– a szerk.), és a gaz da sá gi osz -
tá lyon foly tat tam egy há zi pá -
lya fu tá so mat. 

Öt éve va gyok osz tály ve ze -
tő. Örü lök, hogy az egy ház ban
dol goz ha tok. Sőt el mond ha -
tom: csak nem száz szá za lék -
ban, mun ka- és sza bad időm -
ben egy aránt az evan gé li kus
egy ház ban élek. 

Sok szor kér de zik, mi az
or szá gos egy ház és az osz tá -
lyunk iga zi fel ada ta. Én ezt így
fo gal ma zom meg: a gyü le ke -
ze tek és in téz mé nyek mű kö -
dé sét kell, hogy szol gál juk.
Hi szen az egy ház a gyü le ke -
ze te i ben él. Eh hez sze ret ném
meg te rem te ni mun kánk kal a
szük sé ges mind jobb fel té te -
le ket.

BE MU TAT KO Z IK A GAZ DA SÁ G I OSZ TÁLY

„A gyü le ke ze tek és in téz mé nyek
mű kö dé sét szol gál juk”

b Gyü le ke ze te ink ve ze tői, lel ké sze ink, az in téz mé nye ink -
ben dol go zók ta lán leg sű rűb ben ve lük, a „gaz da sá gi sok -
kal” ta lál koz nak: sze mé lye sen, ha jön nek el szá mol ni a
pénz tár ba, il let ve e-mail ben ke re sik meg őket, ha igény -
lést ad nak be, vagy ha ügyes-ba jos pénz ügyi dol ga ik ban
se gít ség re van szük sé gük. A pénz ke ze lés fon tos, fe le lős -
ség tel jes fel adat. Tisz tán, át lát ha tó an kell zaj la ni uk a fo -
lya ma tok nak. Itt egy fo rint sem vesz het el! A köny ve lé -
si rend szi go rú és kor rekt kell, hogy le gyen – egy ház ban
kü lö nö sen is pél da mu ta tó pre ci zi tás sal kell bán ni a
pénz zel. Eh hez min den kor szak ér tő mun ka tár si gár dá -
ra van szük ség. Idei mel lék le tünk ben azo kat mu tat juk be
ol va só ink nak, akik eze ket a fe le lős ség tel jes feladatokat
vég zik a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Or -
szá gos Iro dá já nak Gaz da sá gi Osz tá lyán, az Ül lői út 24.
alat ti köz pont el ső eme le té nek iro dá i ban. Az osz tály két
ve ze tő be osz tá sú mun ka tár sát, Csor ba Gá bort és Cser -
ven ák An na Má ri át kü lön in ter jú ban is meg szó lal tat tuk.

Nagy öröm szá mom ra, hogy a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
osz tá lya it, mun ka ága it be mu -
ta tó so ro za tunk no vem ber -
ben a gaz da sá gi osz tállyal fog -
lal ko zik. Ez az osz tály az, aho -
vá a gyü le ke ze te ink ből ér ke ző
kér dé sek, ké ré sek, meg ke re sé -
sek dön tő több sé ge ér ke zik. 

Min den le he tő sé get meg ra -
ga dok ar ra, hogy gyü le ke ze te -
ink tag jai, tiszt ség vi se lői, az
Evan gé li kus Élet ol va sói meg -
is mer ked je nek a gaz da sá gi
osz tá lyon dol go zó kol lé gák kal.
Az ered mé nyes, gyors mun ká -
ban so kat se gít het a sze mé lyes
is me ret ség. Az Evan gé li kus
Élet össze ál lí tá sa jó al ka lom
ar ra, hogy a táb lá za tok, be val -
lá sok, ívek, szám so rok szá -
raz té nyei mö gött egy há zunk
tag jai meg lás sák az em be re ket,
azo kat a mun ka tár sa i mat, akik
min den igye ke ze tük kel szol -
gál ják kö zös cé lun kat: gyü le -
ke ze te ink és in téz mé nye ink
se gí té sét.

Mun ká ju kat csak ab ban az
eset ben tud ják ma ra dék ta la nul
el vé gez ni, ha va la mennyi szük -
sé ges adat kel lő idő ben ren del -
ke zé sük re áll, ezért lé nye ges –
a két ség te len ja vu lás mel lett is
– az adat szol gál ta tá si fe gye lem
szün te len fo ko zá sa. Meg ra -
ga dom az al kal mat, hogy ez -
úton is tisz te let tel kér jem va -
la mennyi érin tet tet az együtt -
mű kö dés szem előtt tar tá sá ra,
meg kö szön ve szá mos gyü le -
ke zet, egy ház me gye és in téz -
mény e té ren ta pasz tal ha tó,
pél dás fe gyel mét.

A gaz da sá gi osz tály ered mé -
nyei kö zül ki emel ke dik az egy
éve le zaj lott, ko ráb ban so sem
volt, há rom évet érin tő, át fo -
gó APEH-el len őr zés si ke res
le bo nyo lí tá sa, mely nek po zi tív
meg ál la pí tá sa i ra va la mennyi -
en büsz kék va gyunk.

Szé les kör ben ré gen várt
pil la nat kö szön tött be ez év ja -
nu ár el se jén, ami kor egy há -
zunk köny ve lé se több éves szü -
net után vissza ke rült az Ül lői
út ra, az or szá gos iro dá ba. Az
er re va ló fel ké szü lés je gyé ben
vet tünk föl ta pasz talt köny ve -
lő mun ka tár sa kat az osz tály -
ra, lét re hoz tuk a fő köny ve lői
mun ka kört, és az iro dán is
be ve zet tük a Lib ra ügy vi te li
rend szert.

Az egy sé ges in teg rált köny -
ve lés nagy ban meg könnyí ti
egy há zunk tel jes gaz dál ko dá -
sá nak át te kin té sét, a zár szám -
adá sok és költ ség ve té sek egy -
sé ges rend ben va ló el ké szí té -
sét, ál ta lá ban a gaz da sá gi te vé -
keny ség el len őr zé sét, le he tő -
vé te szi az eset le ges prob lé mák
kel lő idő ben va ló ész le lé sét
és a se gít ség gyors meg adá sát.
Ezért ör ven de tes tény, hogy a
rend szer hez csat la ko zó gyü le -
ke ze te ink és dia kó ni ai in téz -
mé nye ink szá ma fo lya ma to san
nö vek szik. Köz ok ta tá si in téz -
mé nye ink 2009-es, egy ön te tű

csat la ko zá suk nak kö szön he tő -
en túl ju tot tak az el ső „lib rás”
be szá mo ló és költ ség ve tés el -
ké szí té sén, amely hasz nos ta -
nul sá go kat ho zott.

A hasz ná lók kö ré nek to -
váb bi szé le sí té sét szol gá ló leg -
újabb fel aján lá sunk ér tel mé -
ben az or szá gos iro da gaz da -
sá gi osz tá lya té rí tés men te sen
vál lal ja azon „egyéb” in téz -
mé nye ink köny ve lé sét, me -
lyek nek a Lib ra rend szer hez
va ló csat la ko zá sát a szak em -
ber hi ány ne he zí ti.

Az osz tály előtt ál ló, ak tu -
á li san nagy fel adat az ilyen kor
szo ká sos költ ség ve té si ter ve -
zés. A mun ka meg kez dé sé hez
de rű sebb ki lá tá sok kal fo gunk
hoz zá, mint az el múlt esz ten -
dők ben, ami kor ál la mi költ -
ség ve té si tá mo ga tá sunk egy re
szű kült, és az egy szá za lé kos
fel aján lá sok ör ven de tes nö -
ve ke dé se el le né re a szá mí tás
mód já nak hát rá nyos vál toz ta -
tá sa mi att száz mil li ós nagy ság -
rend del csök ken tek be vé te le -
ink. Pénz ügyi egyen sú lyunk
fenn tar tá sa ér de ké ben ér te -
lem sze rű en szű kül tek ki adá si,
tá mo ga tá si le he tő sé ge ink is. 

A je len le gi kor mány egy -
ház ba rát tö rek vé sei nyo mán
ab ban bí zunk, hogy az évek
óta tar tó fo lya mat meg áll, és
leg alább annyi ból gaz dál kod -
ha tunk majd, mint 2010-ben
– eset leg tá gul nak le he tő sé ge -
ink an nak el le né re, hogy a
sze mé lyi jö ve de lem adó vár ha -
tó csök ke né se erő sen érin te -
ni fog ja az egy szá za lé kos fel -
aján lá sok ból be fo lyó összeg
mér té két is.

Az osz tály mun ká já nak ki -
emel ten fon tos ré sze az ado -
má nyok ke ze lé se. A na pok ban
fe je ző dött be az ár víz ká ro sul -
tak meg se gí té sé re szánt ado -
má nyok össze szám lá lá sa, így
az or szá gos pres bi té ri um dön -
tött az el osz tás ról. Most a vö -
rö siszap-ká ro sul tak meg se gí -
té se kö vet ke zik.

Mun kánk po zi tív meg íté -
lés ében, a jó csa pat szel lem
fenn tar tá sá ban to vább ra is
szá mí tunk az iro dán dol go zó
lel kész test vé re ink tá mo ga tá -
sá ra; ró luk kö vet ke ző mel lék -
le tünk ben köz lünk rész le tes
be szá mo lót.

Min den ked ves test vé rünk -
nek ál dott ad ven ti ké szü lő -
dést, meg hitt ka rá cso nyi ün -
nep lést kí vá nok az or szá gos
iro da va la mennyi dol go zó já -
nak ne vé ben!

g Ká kay Ist ván
or szá gos iro da igaz ga tó

Tisz telt Ol va sók!
Ked ves Test vé rek!
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1. Pon tos mun ka kö röm a gaz -
da sá gi osz tá lyon. Mi vel
for dulhatnak hoz zám a lel ké -
szek, gyü le ke ze tek, hí vek,
in téz mé nyek?

Kadlecsik Zoltán: Fő fel ada tom az
osz tály ra ér ke ző anya gok ke ze lé se, a
bi zott sá gi ülé sek re ke rü lő anya gok
gyűj té se, ik ta tá sa. Min den olyan
anyag, amely va la me lyest is gaz da sá -
gi ügyet érint, át megy a ke ze im kö -
zött, így ilyen ügyek ben tel jes bi za -
lom mal for dul hat nak hoz zám.

Dudás Ildikó: Fel ada tom az uta lá -
sos szám lák ik ta tá sa a Lib rá ban, a
szám lák iga zol ta tá sa, uta lás ra ké -
szí té se. Leg inkább át uta lá sos szám -
lák kal, il let ve utal vá nyok kal kap cso -
lat ban for dul hat nak hoz zám az ügy -
fe lek. Bár mi lyen uta lás sal – ki vé ve a
bé rek – kap cso lat ban meg pró bá lok
tá jé koz ta tást ad ni.

Kis Péterné, Márta: A nyug dí jas
lel ké szek nyug dí já nak rend sze res fo -
lyó sí tá sá val, nyug díj ba vo nu ló lel ké -
szek nyug dí já nak meg ál la pí tá sá val, az
ak tív lel ké szek nyug díj já ru lé ká nak
do ku men tá lá sá val, elő írás-be fi ze té -
sek köny ve lé sé vel, egyez te té sé vel
fog lal ko zom. Fel ada tom a hit ok ta tói
dí jak be val lá sá nak fel dol go zá sa,
köny ve lé se, ki fi ze té se, to váb bá fog lal -
ko zom a kis te le pü lé si, köz pon ti mű -
kö dé si tá mo ga tá sok köny ve lé sé vel,
fo lyó sí tá sá val. A nyug díj meg ha tá ro -
zá sá val, il let ve be val lás sal, a hit tan -
óra díj adó zá sá val kap cso lat ban for -
dul nak hoz zám a leg gyak rab ban.

Koltai Katalin: A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (püs pö ki hi va ta -
lok, or szá gos pres bi té ri um, bi zott sá -
gok stb.) tel jes esz köz ál lo má nyá nak
ke ze lé se, rend szer be fog la lá sa, nyil -
ván tar tá sok, tel jes kö rű köny ve lés, se -
lej te zés, lel tár-elő ké szí tés, ki ér té ke -
lés a fel ada tom. Ezen kí vül az eu ró pai
uni ós pá lyá za tok kal kap cso la tos min -
den ne mű mun ka fo lya ma tot vég zek,
hoz zám tar to zik a ha tár idők be tar -
ta tá sa, ál lan dó kap cso lat tar tás, köny -
ve lés, pénz ügyi el szá mo lá sok el ké szí -
té se, le adá sa a mi nisz té ri um szá má -
ra. A pénz tár el len őr zé se és a pénz -
tá ros he lyet te sí té se is a fel ada tom.

Vál to za tos kér dé sek kel, ké ré sek kel
for dul nak hoz zám, pél dá ul bel ső
ügyek, adó zói kér dé sek, mun ka ügyi
kér dé sek. Min den eset ben meg pró -
bá lok leg jobb tu dá som sze rint vá la -
szol ni, vagy a meg fe le lő em ber hez
irá nyí tom a kér de ző ket.

Péter Adrienn: Leg főbb fel ada -
tom a fo rint- és va lu ta pénz tár ve ze -
té se, kész pén zes szám lák ki fi ze té se,
szám lák hoz meg fe le lő mel lék le tek
csa to lá sa (pél dá ul szál lás-, ét ke zés -
szám la ese tén név sor), be szer zé se a
mun kám. Ezen kí vül pén zek ki adá sa
el szá mo lás ra, an nak fi gye lé se, hogy
a har minc na pos el szá mo lá si ha tár -
időt sen ki se lép je túl, nap vé gi zá rás,
bi zony la tok meg fe le lő köny ve lé si
kód dal tör té nő el lá tá sa, a be vé te li és
ki adá si pénz tár bi zony la tok alá íra -
tá sa a bel ső sza bá lyo zá sok sze rint. A
me leg ét ke zé si je gyek meg ren de lé se,
ki osz tá sa, nyil ván tar tá sá nak ve ze -
té se. He ten te az ebéd ren de lés be gyűj -
té se, le adá sa a Ró zsák te rei kol lé gi -
um ba, majd a kö vet ke ző hó ele jén az
elő ző ha vi ebéd pén zek be sze dé se. A
le kö tött pén zek nyil ván tar tá sa, üte -
me zé se, ügy in té zé se. A le kö tés tech -
ni kai le bo nyo lí tá sa. A na pi utal ni va -
lók át né zé se, el kül dé se a fe le lős ve -
ze tő vel.

Farkas Zsuzsanna: Fő ként a tár -
gyi esz kö zök kel fog lal ko zom, to váb -
bá részt ve szek a Lib ra prog ram mal
kap cso la tos se gít ség nyúj tás ban.

Dudásné Török Éva: Köny ve lői
mun ka kör ben dol go zom. Fel ada ta im:
szám lá zás, ban kok, pénz tá rak, szál -
lí tói szám lák, ve vő szám lák kon tí ro -
zá sa és köny ve lé se. Fel ada tom kö zé
tar to zik még a Dél-al föl di ope ra tív
prog ram (DA OP) ke re té ben meg hir -
de tett szar vas-ótemp lo mi be ru há zás
pá lyá za tá nak tel jes könyv vi te li el szá -
mo lá sa, va la mint a Tár sa dal mi inf -
ra struk tú ra ope ra tív prog ram (TI OP)
ke re té ben meg hir de tett pá lyá zat
köny ve lé se. Kap cso lat tar tás a „ve vők -
kel”: ez az egy ház köz sé gek, egyéb in -
téz mé nyek, dol go zók fe lé ki szám lá -
zott té te lek mi att fel me rült kér dé sek
meg vá la szo lá sát, il let ve a tar to zá sok
be haj tá sát je len ti. Fel ada ta im kö zé
tar to zik még a költ ség ve té si tör vé -

nyünk ben el fo ga dott 2010. évi be vé -
te lek, költ sé gek és rá for dí tá sok ala -
ku lá sát mu ta tó szám la ki vo na tok
meg kül dé se és az eset le ges ja ví tá sok
el vég zé se, a szak mai el len jegy ző vel
együtt mű köd ve.

Gombos Terézia: Főbb fel ada ta im
a mun ka ügy és bér szám fej tés, va la -
mint az elekt ro ni kus név tár kar ban -
tar tá sa. Ki csit rész le te seb ben: az ak -
tív lel ké szek vi lá gi biz to sí tá sa, a lel -
kész nők szü lé si sza bad ság ra já ró el -
lá tá sa, az or szá gos iro da, a püs pö ki
hi va ta lok, a gyűj te mé nyi dol go zók
bé ré nek szám fej té se, anya sá gi és be -
teg sé gi el lá tá sok igény lé se az ál la mi
szer vek től. Szer ző dé sek elő ké szí té se,
mun ka vál la lók be-, il let ve ki je len té -
se. Mun kám egyik ér de kes ré sze a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
elekt ro ni kus név tá rá nak kar ban tar -
tá sa. Már so kan is mer nek név sze rint,
de töb ben van nak, akik nem tud ják,
hogy ki dol go zik ezen a te rü le ten.
Sze re tet tel biz ta tok min den kit, hogy
a meg lé vő adat bá zis bár mi lyen hi bá -
ját, vál to zá sát je lez zék szá mom ra e-
mail ben. A mó do sí tá sok ról vissza jel -
zést kül dök, és a jel zé se ket to váb bí -
tom a Lu ther Ki adó nak, ahol a nyom -
ta tott név tár ké szül.

2. Mi lyen előz mé nyek után ke -
rül tem az or szá gos egy ház hoz?
Mi lyen vég zett ség/szak mai elő -
élet bir to ká ban dol go zom itt?

Kadlecsik Zoltán: 2006-ban fe jez -
tem be ta nul má nya i mat az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem lel kész
sza kán. Az óta szo ci á lis te rü le ten
dol goz tam. Töb bek kö zött a Rá kos -
pa lo tai Le ány ne ve lő In té zet ben, a gö -
döl lői Tes se dik Sá mu el Anya ott hon -
ban, va la mint Do mony ban, a pszi chi -
át ri án. Ezek mel lett az An gyal fa Ala -
pít ványt ve ze tem, mely olyan gyer -
me kek kel fog lal ko zik, akik nek a szü -
lei bör tön ben van nak. Szá muk ra
szer vez az ala pít vány nyá ri üdü lést,
ka rá csony kor pe dig aján dék osz tást.

Dudás Ildikó: Pénz ügyi-szám vi te li
ügy in té zői és iro da ve ze tői vég zett sé -
gem van, ko ráb ban egy köny ve lő iro -
dá ban dol goz tam.

Kis Péterné, Márta: Egyé ni vál lal -
ko zó ként cé gek tel jes körű köny ve -
lé sét vé gez tem mér leg ké pes köny ve -
lői vég zett ség gel.

Koltai Katalin: Köny ve lő iro dá ból
ér kez tem, ahol min den fé le fel ada tot
vé gez tem komp le xen a köny ve lés,
adó zás, mun ka ügy, be val lás te rü le -
tén, tel jes jog kör rel. Re giszt rált mér -
leg ké pes köny ve lő va gyok.

Péter Adrienn: 2004 au gusz tu sá -
ban az ak ko ri gaz da sá gi osz tály ve ze -
tő ke re sett mun ka tár sat az osz tály -

ra, majd sze mé lyes fel vé te li el be -
szél ge tés után kap tam meg az ál lást.
Pénz ügyi és szám vi te li szak ügy in té -
zői OKJ-s vég zett sé gem van. A fő is -
ko lai diplomám megszerzéséhez –
miu tán a szakdolgozatomat már
meg  véd tem – a középfokú német
nyelv vizsgát kell letennem, ez fo lya -
mat ban van. Köz gaz dász vég zett sé -
gem lesz.

Farkas Zsuzsanna: Kö zel hu szon -
hat évig dol goz tam éle tem el ső mun -
ka he lyén, a Fég army Fegy ver gyár tó
Kft.-nél mint pénz ügyes és köny ve -
lő. E cég az óta meg szűnt. 2005–
2010 kö zött az Acél for ma Zrt-nél vol -
tam köny ve lő.

Dudásné Török Éva: Elő ző mun -
ka he lye i men is köny ve lői, pénz ügyi
mun ka kör ben dol goz tam. Az el múlt
tíz év ben egy oszt rák tu laj do nú mul -
ti cég nek vol tam a fő köny ve lő je. Itt a
köny ve lés mel lett adó be val lá sok,
sta tisz ti kák, mér le gek, be szá mo lók
ké szí té se volt a fel ada tom. Vég zett -
sé gem: mér leg ké pes köny ve lő, adó -
ta nács adó és pénz ügyi szak el len őr.
Fő is ko lán II. év fo lya mos hall ga tó
va gyok.

Gombos Terézia: Ko ráb ban nyug -
díj el bí rá ló elő adó ként dol goz tam
a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó sá gon,
majd a Wes ley Já nos Lel kész kép ző
Fő is ko lán bér- és mun ka ügyi elő -
adó ként.

3. Mi mo ti vál a mun kám ban?
Az az mi ért sze re tek az MEE Ül -
lői úti köz pont já ban dol goz ni?

Kadlecsik Zoltán: Sze re tem, ha
pre ci zi tás és ha té kony ság vesz kö rül.
Je len le gi mun kám olyan te rü let, ahol
ezek a kész sé gek el en ged he tet le nek.
Így örü lök ne ki, hogy az or szá gos iro -
dá ban ki bon ta koz tat ha tom ezt a ké -
pes sé ge met.

Dudás Ildikó: Az új dol gok mo ti -
vál nak. Sok szor van nak olyan ügyek,
ame lye ket el ső rá né zés re nem tu dok
meg ol da ni, de egy kis gon dol ko dás és
szak mai se gít ség után men nek, s a vé -
gén azt mond ha tom: most már ezt is
tu dom, hogy kell meg csi nál ni. A
kol lé ga nő im mi att sze re tek itt dol -
goz ni. Az osz tá lyon jól össze tar -
tunk, se gí tünk egy más nak, ami ben
csak tu dunk.

Kis Péterné, Márta: Sok ol da lú, és
min dig fel me rül nek olyan fel ada -
tok, ame lye ket meg ol dunk, és ál ta -
luk egy re job ban össze han go ló dunk
az osz tá lyon be lül.

Koltai Katalin: Az én mun kám
ered mé nye, hogy a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház va gyo na át te kint -

he tő, s ez na gyon jó ér zés! Igaz,
hogy ez több évi ki tar tó mun kám ba
ke rült, de meg ér te. Az em pa ti kus
kör nye zet, a kol lé gák mi att sze re tek
itt dol goz ni. Jó, hogy a mun kám ban
sza bad ke zet ka pok.

Péter Adrienn: Jó a kol lé gák kal
együtt dol goz ni, jó a csa pat mun ka.
Öröm mel tölt el, ha a fel ada ta i mat jól
el tu dom vé gez ni, ha új dol go kat, te -
rü le te ket tu dok meg is mer ni.

Farkas Zsuzsanna: Az it te ni mun -
kám szin te ugyan az, mint a vál lal ko -
zá si szfé rá ban. A mun ka sze re te te
mo ti vált min dig is, a ten ni aka rás,
hogy előbb re vi gyek va la mit. Sze re -
tek itt dol goz ni, mert lé nye ge sen
nyu god tabb, em be ribb a lég kör, mint
az elő ző mun ka he lye i men.

Dudásné Török Éva: Ami kor ide -
jöt tem, na gyon sok volt a fel adat, és
örül tem, hogy a Lib ra prog ram is me -
re te mi att (kö zel húsz éve dol go zom
ve le) se gí te ni tud tam a köny ve lés ben
és a kol lé ga nők nek is. Sze re tem az it -
te ni mun kát, mert más, mint amit
ed dig csi nál tam. Ki hí vás volt meg ta -
nul ni egy ilyen szer ve zet dol ga it, és
most min den reg gel, ami kor be jö vök,
tu dom: mit és ho gyan vé gez zek.

Gombos Terézia: A mun kám ér de -
kes, sok ré tű. Sok em ber rel ál lok kap -
cso lat ban. Igyek szem se gí te ni azok -
nak a mun ka tár sak nak is, akik a
gyü le ke ze tek ad mi niszt rá ci ó já ban
dol goz nak.

4. Mi vel se gít he tik a gyor sabb,
ha té ko nyabb ügy in té zést a hoz -
zám for du lók? Prak ti kus
ta ná csok, ké ré sek a kö zös cél,
az ügyek si ke res meg ol dá sa ér -
de ké ben…

Kadlecsik Zoltán: Hogy a gaz da -
sá gi osz tály mun ká ja mind annyi unk
ér de ké ben gör dü lé ke nyebb le gyen,
sze ren csés, ha konk rét kér dé sek kel

Mun ka tár sak – fel ada tok
b Az aláb bi ak ban be mu tat koz nak a gaz da sá gi osz tály dol go zói. A lel -

ké szek, a gyü le ke ze tek tag jai, az in téz mé nyek dol go zói kö zött van nak,
akik név ről már is me rik né há nyu kat, va ló szí nű leg töb ben be szél tek
ve lük te le fo non, e-mailt vál tot tak. Itt az ide je te hát, hogy ki csit kö -
ze lebb ről is meg is mer ked hes se nek ve lük, s a ne vek hez ar cok, va la mint
pon to san be ha tá rolt fel adat kö rök tár sul ja nak. Így a jö vő ben ta lán
könnyebb lesz azt a mun ka tár sat meg ta lál ni, aki egy adott ügy ben a
fe le lős, aki se gí te ni tud, így az el in té zés re vá ró ügyek ha ma rabb meg -
ol dód nak. Min den kol lé gá nak ugyan azt a négy fő kér dést tet tük fel,
ol va só ink alább az ezek re adott vá la szo kat ta lál ják. Utol só kér dé sünk -
re – van-e egy há zi vagy evan gé li kus kö tő dé se – ki-ki ön kén tes ala pon
vá la szol ha tott.

Kad le csik Zol tán, a gaz da sá gi
osz tály tit ká ra két hó nap ja dol -
go zik az or szá gos iro dá ban.

Pé ter Ad ri enn pénz tá ros 2004
au gusz tu sa óta mun ka tár sa az
iro dá nak.

Du dás Il di kó pénz ügyi re fe rens
2008 nya ra óta dol go zik az Ül lői
úton.

Kol tai Ka ta lin köny ve lő 2006
feb ru ár já tól dol go zik az osz tá -
lyon.

Kis Pé ter né, Már ta nyug díj re fe -
rens 2009 má ju sa óta dol go zik az
or szá gos iro dá ban.

Gom bos Te ré zia hu mán re fe -
rens ne gye dik éve dol go zik az or -
szá gos iro dá ban.



for dul nak hoz zám. Aki Csor ba Gá -
bort ke re si, nyu god tan tá masz kod jon
rám. Re mél he tő leg tu dom or vo sol ni
az ügyét. Ha nem az én kom pe ten ci -
ám, ab ban az eset ben is ér de mes, ha
hoz zám fut nak be az in for má ci ók.

Dudás Ildikó: Ha szám la után ér -
dek lőd nek, min den képp jó, ha tud -
ják a szám la pon tos össze gét, sor szá -
mát vagy a part nert, aki től kap ták a
szám lát, va la mint az idő sza kot is; így
könnyebb és gyor sabb a be azo no sí -
tás, il let ve a ke re sés. Né hány ál ta lá -
nos ké rés: a tár gyi esz kö zös szám lák -
hoz az esz köz se géd le tes pa pí ro kat ki -
tölt ve kér jük (ha volt se lej te zés, azt
is); az úti költ sé ges nyom tat vá nyo kat
ma ra dék ta la nul ki tölt ve kér jük. Ét ter -
mi, köny ves, ren dez vé nyes szám -
lák hoz név sort ké rünk mel lé kel ni. Ha
sze mé lye sen hoz nak be szám lát, le -
gyen raj ta a ke ret gaz da alá írá sa és a
költ ség ve té si kód is.

Kis Péterné, Márta: A be val lá si
ha tár idők pon tos be tar tá sa. Ez ál tal a
gyor sabb fel dol go zás után ha ma -
rabb tud juk utal ni a hit tan tá mo ga tá -
so kat. Ez köl csö nös ér dek.

Koltai Katalin: Az ál ta lam ké szí -
tett esz köz se géd let pon tos ki töl té sé -
vel, át adás-át vé te lek do ku men tá lá sá -
val tud nak se gí te ni.

Péter Adrienn: A 100 ezer fo rint
fe let ti kész pénz igé nye ket leg alább
két nap pal ko ráb ban kér jük je lez ni,
il let ve a na gyobb össze gű be fi ze té se -
ket is, pél dá ul nyá ri tá bo rok ese té ben

a rész vé te li dí jak be fi ze té sét. Ké -
rem, hogy ab ban az eset ben, ha va -
la ki nek sa ját úti költ sé get kell ki fi zet -
ni, az er re szol gá ló nyom tat vá nyon
min den ada tot hi ány ta la nul tölt se nek
ki, és – ha volt – az au tó pá lya-hasz -
ná lat ról szám la le gyen mel lé kel ve.
Pénz tá ri nyit va tar tás: hét fő től pén -
te kig 9 és 12 óra kö zött. 

Dudásné Török Éva: Leg fon to sabb
az len ne, ha az ál ta lunk kül dött le ve -
le ket át ven nék, és min den kép pen
vissza je lez né nek a tar tal muk kal kap -
cso lat ban, így nem hal mo zód na fel a
te en dő, és gör dü lé ke nyeb ben men -
ne a mun ka.

5. Van-e va la mi lyen evan gé li kus
egy há zi kö tő dé sem?

Kadlecsik Zoltán: A szé kes fe hér -
vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ből in dul -
tam. Na gyon so kat kö szön he tek Ben -
c ze And rás lel kész úr nak, aki so kat se -
gí tett mind teo ló gi ai, mind ma gán éle -
ti kér dé sek ben egy aránt. Ma Aszó don
la kom, és a kör nyé ken több hely re is
el já rok is ten tisz te let re.

Farkas Zsuzsanna: Ed dig nem
volt, és örü lök, hogy most már van!

Dudásné Török Éva: Én ka to li kus
ne vel te tést kap tam, de nyi tott va gyok
min den val lás ra. Sze rin tem a hit a lé -
nyeg. Egy biz tos: örü lök, hogy meg -
is mer he tem az evan gé li kus tra dí ci -
ó kat. Tisz tábbak, egy sze rűbbek; jó,
hogy itt va gyok!
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Far kas Zsu zsan na köny ve lő 2010
nya ra óta dol go zik ná lunk.

b Cser ven ák An na Má ria fő köny -
ve lő igen nagy oda fi gye lést, ko -
moly össz pon to sí tást igény lő
mun kát vé gez. Fe le lős ség tel jes
fel ada tot lát el, mely nek so rán –
mi ként töb bi gaz da sá gis kol lé gá -
ja ese té ben sem – nem en ged he -
tő meg a fi gye lem lan ka dá sa.
Aki sze mé lye sen is me ri An nát,
az tud ja: halk sza vú fi a tal nő, aki
ked ve sen és ha tá ro zot tan vég zi
mun ká ját, és gyak ran mo so lyog.
Ő is sok-sok szál lal kö tő dik az
evan gé li kus egy ház hoz. Hit tel és
lel ke se dés sel lát ja el a rá bí zott,
nem könnyű mun ka kört. Az
aláb bi ak ban őt mu tat juk be ol -
va só ink nak.

– Az egy ház ban je len tő sen mást
ta kar ez a mun ka kör, mint a vi lá gi
mun ka he lye ken – kez di a be szél ge -
tést. – Ott a fő köny ve lői poszt egy
szer ve zet gaz da sá gi dön tés ho zói fel -
adat kö rét je len ti, itt pe dig a gaz da sá -
gi osz tály egy ki emelt mun ka kö re,
amely be be le tar to zik az or szá gos
iro dán túl az egy ház köz sé gek, egy -
ház me gyék, püs pö ki hi va ta lok, egy -
há zi in téz mé nyek gaz da sá gi – adó -
zá si, köny ve lé si – fel ada ta i nak se gí -
té se, szer ve zé se, a ta nács adás.

Az or szá gos iro dán be lül a köz vet -
len fel ada tom a fő köny vi köny ve lés,
ha vi és ne gyed éves zá rá sok el ké szí -
té se, be szá mo lók, adó be val lá sok
össze ál lí tá sa, il let ve a Lib ra in teg rált
ügy vi te li rend szer mű köd te té se so -
rán a törzs ada tok ki ala kí tá sa, kar ban -
tar tá sa, az in téz mé nyek, egy ház köz -
sé gek mun ká já nak se gí té se. 

Mun kám szo ros kap cso lat ban áll
a költ ség ve tés sel, amely szer ke ze té -
nek ki ala kí tá sá ban is részt ve szek, hi -
szen az el fo ga dott költ ség ve tés tel je -
sí té sé ről kell in for má ci ó kat ad nom.
Az or szá gos iro dán mun ka vi szony -
ban 2009. szep tem ber 1-jé től dol go -
zom; ezt meg elő ző en a Lib ra pro jekt
in dí tó bi zott sá gá nak tag ja ként már
részt vet tem a rend szer be ve ze té sé -
nek elő ké szí té sé ben.

– Fon tos ered mé nye en nek az év -
nek, hogy is mét „há zon be lül re” ke rült
a köny ve lé si rend szer. Mi en nek a je -
len tő sé ge?

– 2004-től ket tős könyv vi te li nyil -
ván tar tást ve zet egy há zunk. A vál tás -
kor nem állt ren del ke zés re kel lő szá -
mú és meg fe le lő szak mai fel ké szült -
sé gű mun ka társ, így ké zen fek vő meg -
ol dás volt, hogy köny ve lő iro da lás sa
el ezt a fel ada tot.

Az el telt évek ben a fel ké szült szak -
mai hát tér biz to sí tá sa meg tör tént, ez -

zel meg nyílt a le he tő ség a köny ve lés
át szer ve zé sé re. Ezt in do kol ja az is,
hogy az in for má ci ók az or szá gos
iro dá ra ér kez nek be, itt ke let kez -
nek, te hát a fel dol go zá suk sok kal
gyor sabb, ha hely ben zaj lik az adat -
fel dol go zás. A Lib ra rend szer be ve -
ze té se is je len tő sen meg könnyí ti a
bel ső igé nyek nek meg fe le lő adat fel -
dol go zá si rend ki ala kí tá sát. Bár az el -

ső év ben több ne héz ség gel is szem -
be kel lett – és kell is még – néz nünk,
kol lé gá im mal együtt si ke res nek ér té -
kel jük ezt a vál to zást.

Elő nyös az is, hogy a hely ben tör -
té nő köny ve lés mi att a lét szám je len -
tő sen nem bő vült, hi szen a bi zony -
la tok elő ké szí té sét, pénz ügyi ren -
de zé sét ed dig is az itt dol go zók vé gez -
ték. A köny ve lé si díj meg szű né sét és
a lét szám ki sebb emel ke dé sé ből adó -
dó költ sé ge ket össze vet ve ez a meg -
ol dás gaz da sá go sabb.

– Mi lyen éve ket tu dunk ma gunk
mö gött pénz ügyi szem pont ból, és mi -
ként fes te nek a jö vő ki lá tá sai?

– A gaz da sá gi vál ság és az eb ből
adó dó tör vé nyi vál to zá sok nem ked -
vez tek az egy há zak nak sem. Csök -
ken tek az ok ta tá si és szo ci á lis nor ma -
tí vák, ez ál tal egy há zunk mint in téz -
mény fenn tar tó ne he zebb hely zet be
ke rült. Szű kö seb bek az anya gi le he -
tő sé ge ink, így min den fo rint el köl té -
se na gyobb fi gyel met kap. 

A ta vasszal meg tör tént po li ti kai
vál to zás ma gá ban rej ti an nak le he tő -
sé gét, hogy az egy há zak ked ve zőbb
ha tá sok ban re mény ked je nek. De tu -
da tá ban kell len nünk an nak is, hogy
az or szág gaz da sá gi hely ze te saj nos
nem ad túl sok moz gás te ret a kor -
mány nak.

– Sze mé lye sebb sík ra te rel ve a be -
szél ge tést, Ön mi lyen előz mé nyek
után ke rült az egy ház hoz?

– Nóg rád me gye egyik cso dá la tos
kis fa lu já ból, Szügy ből szár ma zom.
Ta nul má nya i mat – a köz gaz da sá gi
szak kö zép is ko lát és a Pénz ügyi és
Szám vi te li Fő is ko lát – Sal gó tar ján ban

vé gez tem, majd adó ta nács adói vég -
zett sé get sze rez tem. El ső és meg ha -
tá ro zó mun ka he lyem a Ma gyar Ká -
bel mű vek Ba las sa gyar ma ti Ká bel -
gyá ra volt, va la mint egy köny ve lő iro -
da ve ze tő je ként is gya ko rol tam a
szak má mat.

– Sok szál lal kö tő dik egy há zunk -
hoz. El mond hat juk, hogy itt hon ér zi
ma gát eb ben a hi va ta li kö zeg ben is?

– Ősi evan gé li kus csa lád gyer -
me ke va gyok. Csa lá dom mal együtt
már gyer mek ko rom óta részt vet tem
a gyü le ke zet éle té ben, mun ká já ban.
Meg tisz tel te tés ként ért, hogy 2000-
től a Nóg rá di Evan gé li kus Egy ház me -
gye szám ve vő szé ké nek el nö ké vé vá -
lasz tot tak, így még ak tí vab ban részt
vál lal hat tam egy há zunk min den -
nap ja i ban, és ezen a te rü le ten is
igye kez tem hasz nos sá ten ni ma gam.
2006-ban a te vé keny sé gem to vább
bő vült: a Szü gyi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség szám ve vő szé ké nek el nö ki
tiszt sé gé re is meg vá lasz tot tak, ame -
lyet öröm mel fo gad tam. 

Bár Bu da pest re köl tö zé sünk sok
te kin tet ben kor lá toz za a gyü le ke ze ti
mun ka ak tív gya kor lá sát, igyek szem
a le he tő sé gek hez ké pest hasz nos
ma rad ni. Most már nemcsak egy
gyü le ke zet és nem egy egy ház me gye
gyü le ke ze tei szá má ra, ha nem az or -
szá gos iro dá hoz gaz da sá gi kér dé -
sek kel for du ló va la mennyi gyü le ke -
zet szá má ra.

– Az Ön höz for du lók mi vel tud ják
elő se gí te ni a gyor sabb ügy in té zést?
Mi előtt fel ke re sik, mi vel ké szül je nek,
hogy könnyebb le gyen el ér ni a kö zös
célt, a mi nél ha té ko nyabb ügy me ne tet?

– A hoz zám ke rü lő prob lé mák,
gaz da sá gi, adó zá si kér dé sek meg ol -
dá sá ban ak kor tu dok kol lé gá im mal
együtt ha té kony se gít sé get nyúj ta ni,
ha is mer jük a prob lé mák pon tos
rész le te it. Ezért sok kal egy sze rűb bé,
könnyeb bé vá lik a se gít ség nyúj tás, ha
a kér dés hez kap cso ló dó ira to kat,
do ku men tu mo kat el jut tat ják hoz -
zánk akár fa xon, akár e-mail ben.
Csak pon tos kér dés re le het helyt ál -
ló, pon tos vá laszt ad ni.

– Vé gül: mit kí ván na egy há zunk -
nak 2011-re?

– Ne héz na po kat, éve ket élünk,
min den ki nek van mi ért ag go dal -
mas kod nia csa lád já ban, mun ká já -
ban, de még egy há zá ban is. Pál apos -
tol így ír: „Nem a fé le lem nek lel két ad -
ta ne künk az Is ten, ha nem az erő, a
sze re tet és a jó zan ság lel két.” (2Tim
1,7) Kí vá nom, hogy ez az Úr tól ka pott
lé lek ve zes sen mind annyi un kat, hogy
ál ta la egy más sal össze fog va bé kés
meg ol dást ta lál junk prob lé más kér -
dé se ink re.

In for má ci ók egy kéz ben –
há zon be lül a köny ve lés

In teg rált ügy vi tel (Lib ra)
ügyfél szol gá lat
Az in teg rált ügy vi te li pro jekt ke re té -
ben 2009-ben egy há zunk összes ok -
ta tá si in téz mé nyé ben és az or szá gos
iro da gaz da sá gi osz tá lyán is be ve zet -
ték a Lib ra szoft vert, mellyel a pénz -
ügyi-szám vi te li nyil ván tar tá si fel ada -
tok nak tesz nek ele get in téz mé nye ink,
egy sé ges kör nye zet ben. 2009-ben a
dia kó ni ai in téz mé nyek túl nyo mó ré -
sze és szá mos gyü le ke zet csat la ko zott
a rend szer hez – a gyü le ke ze tek szá -
má ra kü lön test re sza bott szoft ver kör -
nye zet ben. A le he tő sé ge ket a Lib ra
prog ra mon kí vül a Pro Di uS szoft ver
szé le sí ti, mellyel ét kez te té si, élel me -
zé si és kü lön bö ző szo ci á lis nyil ván -
tar tá si fel ada to kat le het el vé gez ni.

A fent em lí tett szoft ve re ket egy
köz pon ti szer ve ren érik el in téz mé -
nyünk dol go zói az in ter ne ten ke resz -

tül. En nek a rend szer nek az össze tett -
sé ge szük sé ges sé tet te a köz pon ti ügy -
fél szol gá lat (köz is mert ne vén a Lib ra
help desk) ki ala kí tá sát, ahol a hi ba be -
je len té se ket, kér dé se ket fo gad juk, és
a kü lön bö ző prob lé ma kö rök sze rint
rend sze rez ve ke zel jük. Az ügy fél szol -
gá la tos te en dők vég zé sé re 2009 feb ru -
ár já tól kap tam meg bí zást egy kü lön
mun ka kör ben, mely ki egé szí ti a rég -
óta (több mint egy év ti ze de) az In ter -
net Mun ka cso port ve ze tő je ként vég -
zett in for ma ti kai mun ká mat.

A hi ba je len té se ket a http://help.lu -
the ran.hu cí men el ér he tő hon la pon
vagy az (ugyan ide be fu tó) help@lu the -
ran.hu e-mail cí men le het be kül de ni.
A ki ala kí tott ügy fél szol gá la ti szoft ver -
rend szer ben rend sze rez ve tá rol juk a
be je len té se ket, és a té ma kör sze rint
szük sé ges szak ér tő ket hív juk se gít sé -
gül az egyes hi bák meg ol dá sá ra.

Mi is az a Lib ra help desk?
Aki vá la szol: Bog dá nyi Gá bor

Du dás né Tö rök Éva köny ve lő
2009 má ju sá tól dol go zik az Ül -
lői úton.

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro da
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Pos tai cím: 1450 Bu da pest, Pf. 21
Te le fon: 1/429-2030
Fax: 1/486-3518 

A mun ka tár sa k
el ér he tő sé gei

Csor ba Gá bor
osz tály ve ze tő
Mo bil: 20/824-4444
ga bor.csor ba@lu the ran.hu

Cser ven ák An na
fő köny ve lő
Mo bil: 20/824-6930
an na.cser ven ak@lu the ran.hu

Kad le csik Zol tán
tit kár
Mo bil: 20/824-6907
zol tan.kad le csik@lu the ran.hu

Pé ter Ad ri enn
pénz tá ros
Mo bil: 20/824-6600
ad ri enn.pe ter@lu the ran.hu

Kol tai Ka ta lin
köny ve lő
Mo bil: 20/824-9937
ka ta lin.kol tai@lu the ran.hu

Far kas Zsu zsan na
köny ve lő
Mo bil: 20/620-2929
zsu zsan na.far kas@lu the ran.hu

Du dás né Tö rök Éva
köny ve lő
Mo bil: 20/824-2808
eva.du das@lu the ran.hu 

Du dás Il di kó
pénz ügyi re fe rens
Mo bil: 20/775-3950
il di ko.du das@lu the ran.hu

Kis Pé ter né, Már ti 
nyug díj re fe rens
Mo bil: 70/523-6049
mar ta.kis ne@lu the ran.hu

Gom bos Te ré zia 
hu mán re fe rens
Mo bil: 20/770-3582
te re zia.gom bos@lu the ran.hu

A gaz da sá gi és pénz ügyi osz tály el ér he tő sé gei

Értesítjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy az országos iroda a karácsonyi ünne -
pek idején, . december -tól . január -ig zárva tart.
Az első munkanap: . január .

A mellékletet szerkesztette: Kháti Dóra
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b Minden nek ren delt ide je van,
meg van az ide je a gyász nak is –
em lé kez te ti a föl di ha lan dót im -
már több mint két ezer éve a
Pré di ká tor köny vé nek 3. fe je ze -
te. Bár egész év ben ak tu á lis le -
het a té ma, no vem ber ele jén a
ha lot tak na pi meg em lé ke zé sek
és az egy há zi esz ten dő utol só –
örök élet – va sár nap ja job ban rá -
irá nyít ja a fi gyel met ar ra, ami vel
előbb-utóbb mind annyi unk nak
szem be sül nünk kell – Csá ky-
Pal la vi ci ni Krisz ti na pszi cho ló -
gus sal, a Sem mel weis Egye tem
Men tál hi gi é né In té ze té nek kül -
ső mun ka tár sá val az el vá lás ról és
a gyász ról be szél get tünk.

– „Kit nem tar tóz tat a föl di po kol,
/ és nem tar tóz tat a föl di éden, / en -
ged jük el Is ten ne vé ben. (…) Már fé -
lig ott, ne ma rasszá tok, / men jen, szó -
lít ják, men ni kell, / a jól-is mer tet,
meg szo kot tat / szent pil la nat ban
vesz ti el.” Ká ro lyi Amy Re qui em élő -
kért cí mű ver sé ből va lók ezek a so rok.
Meg le het ha tá roz ni azt a pon tot,
ahol a hal dok ló sze ret tün ket el kell en -
ged nünk?

– Az em be rek na gyon sok szor
hasz nál ják a min den na pok ban ezt az
„El kell őt en ged ned!” ta nács nak
szánt fel szó lí tást. Azon ban ez az én
fü lem nek ha mi san cseng, mert nem
tu dom, hogy ezt elég-e na gyon akar -
ni. Ne kem az a ta pasz ta la tom, hogy
egy hosszú be teg ség vagy akár egy
hosszabb hal dok lás so kat se gít het a
hoz zá tar to zó nak is, a be teg nek is,
hogy fel ké szül je nek ar ra, ami majd
kö vet ke zik. Sok szor eb ben az idő -
szak ban több tör té nik csend ben a be -
teg vagy az idős em ber lel ké ben,
mint előt te sok éven át.

Nem tu dom, ki tud ná meg mon da -
ni, hogy mi kor elég már a má sik em -
ber szen ve dé sé ből. Az biz tos, hogy
na gyon ne héz lát ni a szen ve dést, és
ami ne héz, at tól sze ret nénk mi nél
előbb meg sza ba dul ni. Vi szont az
úgy mond ne héz dol gok na gyon sok -
szor ér le lő ha tá sú ak.

– De mi van azok ban a hely ze tek -
ben, ami kor pél dá ul nagy fáj dal mai
van nak az édes anyám nak, a test vé -
rem nek, a gyer me kem nek vagy bár -
me lyik sze ret tem nek? Ami kor ne ki ke -
se red ve azt mond juk: ez már nem is
élet!

– Na gyon ne héz ál ta lá no sít va vá -
la szol ni er re a kér dés re. Mert a ha lál
kö ze lé ben vagy az el vá lás pil la na tá -
ban sok szor ki éle sed nek a kap cso lat
egyéb ele mei, így pél dá ul a prob lé mák
is. Azt pe dig még pszi cho ló gus ként
is ne héz meg mon da ni, hogy va la ki at -
tól nem en ge di az any ját meg hal ni,
hogy sze re ti, és na gyon fog ne ki hi -
á nyoz ni, vagy mert olyan bűn tu da ta
van a kap cso la tuk mi att, hogy nem
tud a ha lá lá val mit kez de ni. 

A leg több em ber azt hi szi, hogy
mi nél job ban sze re tünk va la kit, an -
nál ne he zebb az el vá lás. Va ló já ban ez
nem így van. Az úgy ne ve zett komp -
li kált és el hú zó dó gyász fo lya mat
azok ban az ese tek ben fi gyel he tő
meg, ami kor ket ten na gyon kö zel áll -
tak egy más hoz, de sok szem pont ból
am bi va lens volt a kap cso la tuk. Ek kor
ugyan is nem csak a gyásszal kell
meg küz de ni, ha nem a bűn tu dat tal is.
„Mi ket tet tem, mond tam, kí ván tam
ne ki! Hány szor gon dol tam, mi lyen jó
len ne, ha már nem is len ne!” Egy
ilyen kap cso lat ban be kö vet ke ző ha -
lál után vissza tér nek a gyá szo ló ban
a gyer me ki gon dol ko dás élet ko ri sa -
ját jai, a má gi kus fan tá zi ák: rosszat kí -
ván tam ne ki, rossz is tör tént ve le, én
okoz tam a ha lá lát. Hi á ba tud juk az
eszünk kel, hogy nem így van, a mély -
ben ben nünk csak ott buj kál – er re
a gya ko ri fan tá zi á ra utal egyéb ként
a „Ne fesd az ör dö göt a fal ra, mert
meg je le nik!” szó lás mon dá sunk.

– Van azon ban egy má sik szó lá -
sunk is: „El nyer te a mél tó bün te té sét!”
En nek pe dig le het va lós alap ja.

– Azok a szak em be rek, akik a
gyá szo lók kí sé ré sé vel fog lal koz nak,
jól tud ják, hogy mi lyen sok, el vá rá -
sa ink sze rint nem oda il lő ér zés és
gon do lat je le nik meg ilyen kor. Ám
sen ki vel sem le het be szél ni ró luk,
mert el ször nyed né nek a kí vül ál lók,
ha hal la nák – ilyen ér zés a meg -
könnyeb bü lés, a ha rag, de akár a kár -
öröm is. Ezek kel az ér zé sek kel a
gyá szo ló rend sze rint egye dül kell,
hogy meg bir kóz zon. 

– Nem is min den ki for dul szak em -
ber hez ezek kel a gon do la tok kal, gon -
dok kal…

– Megint a bűn tu dat hoz kell
vissza tér nem. Ta lán mind annyi an
is mer jük azt az ese tet, ami kor a csa -
lád ta gok egy idő után hü le dez ve
hall ják, hogy a há zsár tos vén em -
ber ből vég te le nül ked ves nagy apó
vagy az el zül lött al ko ho lis tá ból a vi -
lág leg jobb fér je lett. Ilyen kor a va ló -
ság ve re sé get szen ved a vá gyak kal és
a bűn tu dat tal ví vott küz de lem ben,
vé gül pe dig el ta ga dunk dol go kat,
hogy sza ba dul junk meg tör tént dol -
gok okoz ta ne héz ér zé sek től. Ez
azon ban csak meg hosszab bít ja és
ne he zí ti a gyász fo lya ma tát.

– Így vagy úgy, azt min den kép pen
le kell szö gez nünk, hogy az el vá lás so -
sem könnyű.

– De van nak rí tu sa ink, ame lyek
meg se gí te nek min ket eb ben a na -
gyon ne héz fel adat ban. Ele ink ez zel
kap cso lat ban na gyon sok min dent
böl csen csi nál tak. Jól tud ták, hogy a
gyá szo ló nak mi lyen meg könnyeb bü -
lést je lent pél dá ul meg néz ni a ha lott -
ját an nak ha lá lá ban. Ott, a ha lott
mel lett meg tör tén het még va la mi,
ami re éle té ben va la mi ért nem ke rül -
he tett sor. Egy utol só nagy le he tő ség
ez – el mon da ni, meg ten ni dol go -
kat –, hogy a bú csú könnyeb bé vál -
jon. Ezért én ezt egy gyó gyí tó ha gyo -
mány nak tar tom. So kan fél nek meg -
néz ni a ha lott ju kat, leg több ször
azért, mert ször nyű fan tá zi á ik van -
nak ar ról, hogy néz het ki. A va ló ság
vi szont meg nyug ta tó és na gyon ter -
mé sze tes, nem tör li ki a kö zös szép
em lé ke ket, vi szont tes ti szin ten,
min den ér zék szer vünk kel át él het jük
azt, ami olyan hi he tet len, hogy itt
most vé get ért va la mi. Még az olyan
ször nyű tra gé di ák nál is, mi kor a
holt test meg pil lan tá sa ko mo lyan
fel dúl ná a hoz zá tar to zót, fon tos,
hogy va la mi lyen tes ti szin tű gesz tus
meg tör tén hes sen. Ha csak a ru há já -
tól vagy a le ta kart ko por só tól bú csú -
zom is el, de érint sem, ér zé kel jem a
re a li tást.

– Az Is ten be ve tett hit mennyi re se -
gí ti az el vá lás fo lya ma tát? A hí vő em -
be rek gyá sza mennyi ben más, mint a
nem val lá so sa ké?

– A má sok ha lá la az egyi ke azok -
nak a rit ka pon tok nak, ami kor a
transz cen dens egé szen nyil ván va ló an
be lép az em ber éle té be – akár hí vő,
akár nem. Mert nem le het úgy meg -
áll ni az élet és a ha lál ha tá rán, hogy ne
gon dol kod junk el azon, mi van ott, túl.
A hit pe dig nagy erő for rás és se gít ség
tud len ni; én, ha a kli ens er re jel zést
ad, min den ilyen jel le gű te rá pi á ban
dol go zom ez zel. Úgy ta pasz ta lom,
hogy ez a sa ját út ján és ál ta la meg ha -
tá ro zott mó don se gít he ti őt a vesz te -
ség gel va ló szem be né zés ben.

– A gyász el hor do zá sá ban se gít het,
ha a gyá szo lót kö zös ség ve szi kö rül,
vagy in kább az egye dül lét nek van gyó -
gyí tó ha tá sa?

– So kat se gít het, ha a gyá szo ló nak
van ki vel meg osz ta nia a fáj dal mát. A

csa lád, a ba rá tok, egy gyü le ke zet
fon tos tá mo ga tást nyújt hat az ér zé -
sek meg fo gal ma zá sá ban és ki mon dá -
sá ban. En nek el le né re az amúgy
együtt ér ző em be re ket sok szor a sa -
ját szo ron gá sa ik gá tol ják meg ab ban,
hogy a rész vé tü ket ki fe jez zék, a se -

gít sé gü ket fel ajánl ják, hol ott nagy
szük ség len ne rá. Vissza tart ja őket az
eset le ges ta pasz ta lat lan sá guk: mit
tu dok ne ki mon da ni, ho gyan fo gal -
maz zam meg a meg fo gal maz ha tat -
lant, mi van, ha a gyá szá val majd rám
te lep szik?

– Ha en nek el le né re sze ret nék se -
gí te ni, de se te su ta se sze ret nék len ni,
mit te he tek?

– A gyá szo ló és a se gí te ni kí vá nó
kö zöt ti kap cso lat ad ja, hogy meg ta -
lál juk a meg fe le lő mó dot. Van nak
azért alap ve tő ta pasz ta la tok, pél dá -
ul jó, ha tud juk, ta ná csot szin te le he -
tet len ad ni eb ben a hely zet ben, de
nem is kell.

– Még is mi lyen gyak ran hang zik el
pél dá ul a „Ne sírj!” „vi gasz ta lás”.

– Sok eset ben eb ben is a vi gasz ta -
ló sa ját szem pont ja nyil vá nul meg:
ne héz a sí rást és a fáj dal mat lát -
nom; ha nem sír nál, az ne kem is
könnyebb len ne. Aki volt már ilyen
hely zet ben, az pon to san tud ja,
mennyi re ne héz ez a szol gá lat, hi szen
a se gít sé get ad ni kí vá nó em ber át éli
a te he tet len sé get: úgy ér zi, nincs
sem mi esz kö ze a má sik fáj dal má nak
az eny hí té sé re. Elő ke rül nek sa ját
vesz te ség él mé nye ink is. 

– Ön is em lí tet te az imént, hogy a
kí vül ál lók érez he tik úgy, a gyá szo ló
szin te rá te lep szik fáj dal má val a kör -
nye ze té re.

– Elő for dul hat nak je lek, ame lyek
fi gyel mez tet nek: kezd „ter mé szet -
el le nes sé” vál ni a gyász. Ar ra gon do -
lok, ami kor hó na pok múl tán sem tud
a gyá szo ló ér zel mi leg le vál ni az el -
hunyt ról, erő for rá so kat moz gó sí ta -
ni a to váb bi élet hez. Nem tud ja a
mun ká ját el lát ni, a kap cso la ta i ból
vissza hú zó dik, szin te ma gá ba zár kó -
zik, ne tán ön gyil kos sá gi gon do la -
tok fog lal koz tat ják. Ak kor fel tét le nül
szak em ber hez – pszi cho te rá pi ás
vég zett sé gű pszi cho ló gus hoz, pszi -
chi á ter hez kell for dul ni.

– Meg le het-e mon da ni, mennyi
ide ig ter mé sze te sek ezek a re ak ci ók?

– Nem vé let le nül ala kult ki a
„gyász év” ki fe je zés és szo kás. Hi szen
a gyá szo ló nak idő re van szük sé ge,
hogy hoz zá szok jon a gon do lat hoz és
a tény hez: el vesz tet te a szá má ra fon -
to sat. Eb ben a fo lya mat ban rá adá sul
át kell él nie az el ső, im már az el hunyt
nél kül töl tött ün ne pe ket, év sza ko -
kat, az ezek hez kö tő dő szo ká so kat, te -
vé keny sé ge ket. Ez egy ál ta lán nem
könnyű, ezért is van a gyá szo ló úgy -
ne ve zett vé dett ál la pot ban. Azon ban
ha hosszú hó na pok el tel té vel is még
min dig úgy vi sel ke dik, mint ha csak
most lett vol na a te me tés, az már in -
tő jel le het: szük ség len ne se gít ség re.

– So kan még min dig szé gyel lik a
szak em ber hez va ló for du lást, mert azt

tart ják, hogy – bo csá nat a ki fe je zé sért
– csak a bo lon dok jár nak pszi cho ló -
gus hoz…

– En nek a né zet nek a fenn ma ra -
dá sá ért rész ben az el múlt év ti ze dek
tör té ne te a fe le lős: sem a kul tú rá ja
nem ala kul ha tott ki, de a fel té te lei
sin cse nek meg a szak em be rek ál tal
nyúj tott se gít ség igény be vé te lé nek.
Nem sok pszi cho te rá pi á san kép zett
szak em ber van, so kan pe dig nem is
tud ják, hogy eh hez spe ci á lis kép zett -
ség re van szük ség, nem elég a pszi -
cho ló gu si vagy or vo si dip lo ma. Emel -
lett alig van Ma gyar or szá gon olyan
in téz mény, ami té rí tés men tes pszi -
cho te rá pi át tud biz to sí ta ni. Pe dig
igen is van nak élet hely ze tek, amik
min den erőn ket és lel ki tar ta lé kun -
kat igény be ve szik, még ha „min den
jól megy”, ak kor is. Ha pe dig a kap -
cso lat am bi va lens volt, vagy az ak tu -
á lis vesz te ség mel lett ko rai, fel dol go -
zat lan vesz te sé gek is ter he lik a gyá -
szo lót, ak kor meg tör tén het, hogy
túl ter he lő dik a sze mély, és ki bil len az
egyen sú lyá ból. A leg ter mé sze te sebb
do log, ha ilyen kor lé lek ta ni se gít sé -
get is kér a spi ri tu á lis mel lett. 

A gyer mek ko ri vesz te sé ge ket ér -
de mes külön is ki emel ni. Az élet nek
a ko rai sza ka szá ban igen fon tos,
élet re meg ha tá ro zó ta pasz ta la to kat
gyűj tünk össze: jó eset ben azt él jük
meg, hogy biz ton ság ban va gyunk a
vi lág ban, sze ret ve va gyunk, és sze ret -
te ink sta bi lan ré szei az éle tünk nek.
Ha eb ben az idő szak ban ér min ket
sú lyos vesz te ség, ez a „ta nu lá si fo lya -
mat” meg sza kad hat. Ez ered mé -
nyez he ti azt is, hogy ké sőbb min den
újabb vesz te ség ki bil lent az egyen sú -
lyunk ból, akár az össze om lá sig el bi -
zony ta la nít. Ezért a kis gye rekek ese -
té ben, ha le het, még fon to sabb, hogy
gyá szuk kal szak em ber hez jus sa nak.
A gyer me ki gyász rá adá sul na gyon
meg té vesz tő, má sok a je lei, mint a fel -
nőtt nél, ezért gyak ran gon dol ják a
hoz zá tar to zók: mi vel nem „lát szik” a
szo mo rú ság a gye re ken, ta lán nem is
érin tet te. Ná luk ugyan olyan fon tos,
hogy el vi gyék őket a te me tés re, és se -
gít sék őket a bú csúz ko dás ban, bár
még nem tud ják meg fo gal maz ni ezt
az igé nyü ket.

– Is me ret sé gi kö röm ben olyan is
akad, aki nek nin cse nek ilyen tra gé -
di ák a múlt já ban, gyá szá ban még -
is rend sze re sen kért lel ki gon do zói se -
gít sé get.

– Igen, ér de mes él ni az ilyen jel le -
gű le he tő ség gel, mert túl ter he lőd het
a kör nye zet, és visszá já ra for dul hat
a szi tu á ció. A köz vet len gyá szo lót
olyan mér ték ben kö ti le a fáj dal ma,
hogy kép te len más ról be szél ni, csak
a vesz te sé gé ről. A kö rü löt te lé vők vi -
szont kez de nek vissza zök ken ni a
min den na pok ba, így egy re ter he -
seb bé vá lik a hely zet, ezért egy idő
után már sen ki sem akar be szél ni ve -
le, eset leg ke rül ni is kez dik őt. Vi szont
ne ki va ló ban szük sé ge van ar ra, hogy
új ra és új ra meg fo gal maz za az ér zé -
se it. En nek meg hall ga tá sá ban se gít -
het egy kép zett lel ki gon do zó vagy egy
pszi cho te ra pe u ta.

– A gyász nak még egy na gyon fon -
tos moz za na tát nem em lí tet tük – az
el hunyt tal kap cso la tos tár gyak össze -
pa ko lá sát. Van, aki nek az se gít, ha a
te me tés után rög tön el rak ja az összes
dol got, hogy ne em lé kez tes sék még
azok is a vesz te ség re, míg má sok
szin te min dent vál to zat la nul hagy -
nak, hogy azt érez hes sék, nem is halt
meg a sze re tett em ber. Me lyik a „jó”
meg ol dás?

– Mind a ket tő nek meg van a
po zi tív ol da la, de meg van a csap dá -
ja is. Ha pél dá ul két nap pal a te me -

tés után a la kás úgy néz ki, mint ha
so ha nem élt vol na ben ne a sze re -
tett hoz zá tar to zó, az a ta ga dás nak
egy faj ta meg nyil vá nu lá sa – nem
aka rom tu do má sul ven ni, hogy
nincs már töb bé, nem aka rom át él -
ni azt a hi ányt és vesz te sé get, ame -
lyet egy fo ga son ló gó ka bát, egy nya -
ra lá son ké szült fény kép vagy egy te -
rí tő, egy toll, ne tán egy könyv tud
fel idéz ni ben nem. Va ló já ban ma ga -
mat pró bá lom ez zel vé de ni at tól a
ne héz ér zés től, ame lyet pe dig át kel -
le ne él nem. En nek az el foj tá sa pedig
egész ség te len le het.

A má sik vég let, ami kor évek múl -
tán is úgy néz ki a la kás, mint egy
mú ze um. Sem mit nem le het ben ne
moz dí ta ni, minden nek ugyan úgy
kell ott len nie, mint aho gyan a sze -
re tett hoz zá tar to zó el vesz té se előtt
volt. En nek hát te ré ben az a fé le lem
áll hat, hogy eset leg nem tu dom más -
ként meg őriz ni az em lé két, és ha a
dol gok nem em lé kez tet nek nap mint
nap, ak kor a ve le kap cso la tos él mé -
nyek el vesz nek. Rá adá sul én tün te -
tem el őket!

– És ha nem az el vesz tés től va ló ag -
go da lom áll en nek a hát te ré ben, ha -
nem az az ér zés, hogy így to vább ra is
ve lem van a má sik?

– Fon tos a vál toz ta tás mér té ke. Ha
sem mit sem vál toz ta tunk, az nem jó,
mert ak kor meg re ked az élet. Aki így
tesz, az nem tud ja el fo gad ni a vesz -
te ség re a li tá sát, és nem tud  fel ké szül -
ni a min den na pok új re a li tá sá ra. Hi -
szen ha nem halt vol na meg a sze ret -
tünk, egy idő után ak kor is ki cse rél -
tük vol na a te rí tőt, eset leg át ren dez -
tük vol na a szo bát, vagy ki fes tet tük
vol na a kony hát.

– A szak iro da lom a gyász fo lya ma -
tá ban négy sza kaszt kü lön böz tet
meg: a ha lál lal va ló szem be sü lés
elő ször ta ga dást vált hat ki, ami kor
nem tud juk el fo gad ni, ami tör tént,
majd kü lön bö ző in du la tok je len nek
meg, így a ha rag is – akár Is ten nel
szem ben. Ezt na gyon sok szor kö ve ti
ked vet len ség, tom pa ság, fá radt ság,
ne tán de presszió, vé gül pe dig a be le -
nyug vás ál la po ta kö vet ke zik.

– Igen, ezek a ve le já rók na gyon
gyak ran meg fi gyel he tők, de aki át élt
már mély gyászt, jól tud ja, hogy vál -
to zó sor rend ben és mér ték ben je len -
het nek meg – akár több ször is és rá -
adá sul bár mi kor. Vég ér vé nye sen el -
en ged ni a má si kat na gyon ne héz fo -
lya mat. Mind azok a dol gok, ame lyek -
ről már be szél tünk – meg néz ni a ha -
lot tat, el te met ni őt, el cso ma gol ni a
dol ga it –, mind-mind egy-egy meg -
ter he lő lé pést je len te nek. Rend kí vül
együtt tu dok érez ni azok kal, akik nek
na gyon ne héz meg ten ni eze ket a lé -
pé se ket. Nem min dig tu dunk olyan
„szé pen és zök ke nő men te sen” gyá -
szol ni, aho gyan az a nagy könyv ben
meg van ír va.

Azon ban az egész sé ges gyász fo lya -
mat ban előbb vagy utóbb utat tör az
élet. Elő ször a kény sze rű sé gek men -
tén, mert hogy mu száj el lát nunk bi -
zo nyos fel ada to kat, majd a kap cso -
la tok men tén, hi szen szá mít ránk a
csa lá dunk, igényt tar ta nak ránk a ba -
rá ta ink. Még éve kig nem tű nik el a
fáj da lom, de szé pen las san he lyet
kap nak mel let te más dol gok is. 

Ne fe lejt sük: a gyász tól va ló el tá -
vo lo dás is le het fáj dal mas, és jár hat
lel ki fur da lás sal is: ho gyan ne vet he -
tek, ami kor gyá szom van? Ho gyan él -
vez he tem a nap sü tést, ami kor ő már
nincs ve lem? Pe dig mi kor el kez dünk
a min den na pi tör té né sek kel töb bet
fog lal koz ni, mint a vesz te ség gel, ak -
kor el in dult a gyó gyu lás.

g Bo da Zsu zsa

Ami kor a transz cen dens be lép az em ber éle té be
Be szél ge tés a gyász ról
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„Le gyen de re ka tok fel övez ve, és lám -
pá so tok meg gyújt va.” (Lk 12,35)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igéi ab ban ta ná csol nak, ho gyan vár -
juk az Em ber fi át. Ké szen! Vár juk az
örök élet Fe je del mét, aki min dent új já te remt; hogy „akik könny hul laj tás sal
ve tet tek, uj jong va aras sa nak” (GyLK 760). Nem csak ő volt, de ő is lesz a mi
haj lé kunk örök től fog va mind örök ké. „A bűn zsold ja a ha lál, Is ten ke gyel -
mi aján dé ka pe dig az örök élet a Krisz tus Jé zus ban, a mi Urunk ban.” (Róm
6,21; LK) Min den térd nek meg kell ha jol nia előt te, és sza vá ra új ég és új föld
áll elő. Az örök ké va ló ság ün ne pén a tíz szűz pél dá za tá val ma ga a vő le gény
fi gyel mez te ti a gyü le ke ze tet: „Vi gyáz za tok te hát, mert sem a na pot, sem az
órát nem tud já tok” (Mt 25,13), mi kor kez dő dik a Bá rány me nyeg ző jé nek ün -
ne pi va cso rá ja! A fel öve zett de rék és az égő lám pás az út ra kész, okos chris -
ti a nus jel lem zői. Az örök ké va ló Is ten meg ígér te: „…új eget és új föl det te rem -
tek (…). Ezért ör vend je tek és vi gad ja tok mind örök ké…” (Ézs 65,17.18) „Íme, új -
já te rem tek min dent. (…) Aki győz, örö köl ni fog ja mind ezt, és Is te ne le szek an -
nak, az pe dig fi am lesz.” (Jel 21,5.7) Csak Jé zus sal győz he tünk, hit ál tal az ő
győ zel mé ből ré sze sed ve (lásd Jel 5,5). Nem me he tett be az ígé ret föld jé re, ha -
nem „ott halt meg Mó zes, az Úr szol gá ja, Mó áb föld jén, az Úr aka ra ta sze -
rint. És el te met te őt a völgy ben” (5Móz 34,5–6) az örök Va gyok, aki min ket
is el hí vott, hogy szent jei, szá má ra el kü lö ní tet tek le hes sünk. „…és tel jes bi -
zo nyos ság gal re mény ked je tek ab ban a ke gye lem ben, ame lyet Jé zus Krisz tus
meg je le né se kor kap tok. (…) ma ga tok is szen tek le gye tek egész ma ga tar tá so -
tok ban…” (1Pt 1,13.15) A Krisz tus ál tal Is ten be ve tett élő hi tünk egy ben re -
mény ség is, amely nem szé gye nít meg, mert éle tünk alap ja Jé zus. Ezért a mi
„tűz ál ló” ta nít vá nyi szol gá la tunk nem hi á ba va ló az Úr ban; és „hogy ki nek mit
ér a mun ká ja, azt a tűz fog ja ki pró bál ni. Ha va la ki nek a mun ká ja, ame lyet
rá épí tett (Krisz tus ra), meg ma rad, ju tal mat fog kap ni” (1Kor 3,13.14); ezért
bá to rít hat Pál ki tar tó imád ko zás ra és éber ség re. Az evan gé li um hir de té se so -
rán „a ked ve ző al kal ma kat jól hasz nál já tok fel. Be szé de tek le gyen min den -
kor ked ves, só val fű sze re zett, hogy így min den ki nek he lye sen tud ja tok fe lel -
ni.” (Kol 4,5–6) A Jé zus Urunk ha lá lát kö ve tő rend kí vü li ese mé nyek a fel tá -
ma dás elő je lei vol tak; eze ket lát va a po gány szá za dos és ka to nái így szól tak:
„Bi zony, Is ten Fia volt ez!” (Mt 27,54) Az egy há zi esz ten dő utol só nap ján az
új, mennyei Je ru zsá lem ről így tu dó sít Is ten szent igé je: „…az Úr, a min den -
ha tó Is ten és a Bá rány an nak a temp lo ma. (…) lám pá sa a Bá rány…” És csak
azok jut hat nak be oda, „akik be van nak ír va a Bá rány élet köny vé be” (Jel
21,22.23.27). Dr. Lu ther sze rint: „A ke resz tyén nek igé je van, ezért nem lát,
nem íz lel ha lált, ha nem éle tet és Krisz tust az igé ben. Mert a ke resz tyén em -
ber el al szik a ha lál ban, és ál ta la be megy az örök élet be.” „Ó, örök Is ten ség,
mennyei szent Fel ség: (…) / Hadd tá voz zam in nen bol dog élő hit ben, / Hogy
meg lát lak té ged: vár az örök élet!” (EÉ 523,2.3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A köz szol gá la ti rá di ó ban a mi nap Ba -
lázs Bog lár ka fül-orr-gé gészt kér ték
a mik ro fon elé. A dok tor nő egye bek
mel lett ar ról be szélt, hogy a 120-130-
140 de ci be les hang erő már el éri az
em ber fáj da lom kü szö bét. Sőt már az
50 és 80 de ci bel kö zöt ti ér ték is ide -
ges sé get okoz: akit ek ko ra in ger ér, az
iz zad ni kezd, fel megy a vér nyo má sa,
he ve seb ben ver a szí ve. 80 de ci bel fe -
lett pe dig bi zo nyo san hal lás ká ro so -
dá sa ala kul ki. Hal lá si pa na szo kat
okoz te hát a túl erős zaj, rá adá sul az
érin tet tek en nek ha tá sá ra még „or -
dí ta nak” is, mert azt hi szik, hogy a
má sik nem hall ja őket… 

A kül ső kör nye zet (köz le ke dés,
fül hall ga tós rá dió, szó ra ko zó he lyek
ze né je) te hát zaj ár ta lom for rá sa.
Az em lí tett szak em ber ar ra igye ke -
zett fel hív ni a fi gyel met, hogy ha
csak le het, vé de kez zünk el le ne. Fe -
les le ge sen ne te gyük ki ma gun kat
ne ki, már csak azért sem, mert –
amint a rá dió mű sor ban ugyan csak
el hang zott – a nagy zaj után a szer -
ve zet nek nyolc óra csend re van
szük sé ge ah hoz, hogy ki tud ja pi hen -
ni ma gát.

Ez zel csak az a baj, hogy a mai em -
ber nek szin te nincs is csend je…
Nem csak azért, mert a kül vi lág za jos -
sá vált – a gé pek, a té vé, az ut ca for -
gal má nak za ja ál lan dó an bánt ja a fü -
lün ket –, ha nem azért is, mert már
ha le het ne, sem akar nánk csend ben
ma rad ni, csend ben len ni, mert el -

szok tunk, sőt ta lán egye ne sen fé lünk
is tő le… 

Per sze a csend le het ijesz tő, tud -
juk, mi lyen a „sü ket csend”, de le het
– „ál dott csend” is. Olyan ál la pot,
ami kor meg szó lal hat az Is ten. Ta ná -
csot és se gít sé get ad hat az Úr.

A Ká ro li-fé le bib lia for dí tás ban a
fen ti ige így hang zik: „Csil la pod jál
meg az Úr ban és vár jad őt.” A ré gi an -
gol for dí tás ban pe dig így hang zik
ugyan ez a zsol tár vers: „Pi henj meg az
Úr ban.” Mi lyen jó len ne leg alább
né ha le csil la pod ni, meg nyu god ni,
meg pi hen ni Is ten előtt! 

Azért is, mert ha mi nem ál lunk
meg ide jé ben, Is ten ál lít meg min ket:
be teg ség, bal eset for má já ban vagy
épp az ál tal, hogy olyan gyor san meg -
öreg szünk… A lé nyeg ugyan az: már
nem tu dunk ro han ni…

Ezért áll junk hát meg ide jé ben! Ha
pe dig már idő seb bek va gyunk, ak kor
is te gyük meg azt, amit ed dig ta lán
nem vagy nem elég szer: szán junk
időt ma gunk ra és Is ten re! Meg éri…
Meg éri meg pró bál ni ész re ven ni a
csend ben a sok szép sé get, mind -
azo kat az aján dé ko kat, ame lye ket
Is ten adott. Hogy éle tünk ör ven de -
ző, gyö nyör kö dő élet le hes sen.

A Bib lia így ta nít: „Kö ze led je tek az
Is ten hez, és ő kö ze led ni fog hoz zá tok.”
(Jak 4,8) Mert ő sze ret, mert ő vi gasz -
tal ni, gyó gyí ta ni akar. Bé kes sé get és
nyu gal mat kí nál.

Min den em ber éle te ked ves az

Úr előtt. Ő min den ki nek fel kí nál ja
már itt a föl dön a ben ső nyu gal mat
és a csen det. Fo gad juk hát el! Szán -
junk időt ma gunk ra, lel künk re, és ke -
res sük a csen det. És eb ben a ben ső
csend ben Is ten meg mu tat ja majd
ne künk a ki ve ze tő utat éle tünk min -
den nyug ta lan sá gá ból, zűr za va rá ból
és bé két len sé gé ből.

Ne fél jünk hát a csend től, még ha
el ső re fé lel me tes nek tű nik is. Hogy
mi ért len ne oka bár ki nek is fél nie tő -
le? Mert a csend ben eset leg ki de rül,
mennyi re üres, ér tel met len és re -
mény te len az éle te… Nincs örö me,
nincs bé kes sé ge, nincs cél ja, nincs
jö vő be ve tett re mény sé ge, nincs
Iste ne… 

Igen, fé lel me tes is le het hát a
csend, az Úr után va ló ki ál tás és a
ve le tör té nő ta lál ko zás. A csend ben
ugyan is min den em ber szí vé ben
meg szó lal egy hang, amely né ven
ne ve zi a bűnt! És ez zel bi zony nem
könnyű szem be sül ni… Pe dig egy szer
meg kell áll ni, szá mot kell ad ni az
éle tünk ről.

Hogy ad dig is mit te he tünk? Az
ige ma így szó lít meg: „Légy csend -
ben, és várj az Úr ra!” Most kér az Is -
ten, most hí vo gat min den kit ki tárt
kar ral, sze re tet tel: jöjj hoz zám! Hoz -
zám jöjj! Mert ő Fi á ért, Jé zus Krisz -
tu sért vi lá gos sá got, csen det, bé kes -
sé get akar te rem te ni min den ki ben,
aki ké ri, aki hagy ja, aki en ge di. 

g Gaz dag Zsu zsan na

Légy csend ben, és várj az Úr ra! 
(Zsolt 37,7)

Gé mes Ist ván im már öt ven hét (!)
esz ten dős lel ké szi és írói mun kás sá -
ga kö ve ten dő pél da ab ban is, hogy a
jól ért he tő gyü le ke zet kö ze li ség és
az igé nyes teo ló gia egész sé ge sen
össze tar toz hat. En nek ékes bi zo nyí -
té ka a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
meg je lent leg újabb mű ve, az Új szö -
vet sé gi ve lem já ró.

A könyv cél já ról ma ga a
szer ző a kö vet ke ző kép pen vall
az elő szó ban: „A Szent írás,
így az Új tes ta men tum köny vei
nem nyíl nak meg előt tünk el -
ső ol va sás ra. De be ve ze té se ink
se gí te ni akar nak a fel me rü lő
ne héz sé gek fel dol go zá sá ban.
Ma gya rul: sze ret nénk meg -
könnyí te ni, sőt él mény sze rűb -
bé ten ni az Új tes ta men tum
ol va sá sát.”

Gé mes Ist ván kü lön le ges
ta len tu ma, hogy ezt a se gít sé -
get tö mör, köz ért he tő stí lus -
ban, mind össze száz ol dal ba
sű rít ve kí nál ja fel ol va só i nak.
Nép sze rű teo ló gia min den -
ki nek!

Frap pán san szel le me sek az
egyes új szö vet sé gi köny vek vi lá gá ba
be ve ze tő fe je zet cí mek. Íze lí tő ül né -
hány pél da. Lu kács evan gé li u ma:
„Jé zus min den kié”. Apos to lok cse le ke -
de tei: „A Lé lek sod rá sá ban”. Ko -
rinthu si le ve lek: „Gyü le ke zet a ver -
seny pá lyán”. Zsi dók hoz írt le vél:
„Gyógy ír el sod ró dás el len”. Je le né sek
köny ve: „A jö vő ze né je?”

Ki nek ajánl juk ezt a köny vet? Min -
den ki nek, aki Jé zus ta nít vá nya ként

sze ret ne to vább ta nul ni az éle tünk
utol só szív dob ba ná sá ig tar tó bib lia -
is ko lá ban. Ott a he lye en nek a köny -
vecs ké nek a bib lia ol va só Út mu ta tó
mel lett, hogy job ban tud juk meg rág -
ni, meg íz lel ni az ige min den na pi ke -
nye rét. Se gít sé get je lent het a hit ok -
ta tás ban épp úgy, mint az egy há -

zunk ban – há la Is ten nek – egy re iz -
mo so dó pres bi ter kép zés ben.

Így le het, így le gyen va ló ban hasz -
nos úti tár sunk az Új szö vet sé gi ve lem -
já ró.

g Gáncs Pé ter

Gé mes Ist ván: Új szö vet sé gi ve lem já -
ró. Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2010. Ára
890 fo rint.

KÖN YV AJÁN LÓ

Új szö vet sé gi ve lem já ró

Az örök élet e cím bé li fő kér dé se –
egye dül hit kér dés. Em be ri ol dal ról a
hit a ki zá ró la gos fel té te le az üd vös -
ség nek, az Is ten ré szé ről pe dig az ő
ke gyel me, ir gal mas sze re te te. De
nem min den hit üd vö zí tő: csak a tel -
jes Szent írás Is te né be ve tett fel tét len
bi za lom ve zet el az örök élet re. 

Idei út mu ta tó ve zér igénk ben Jé -
zus Urunk ezt mond ja: „Ne nyug ta -
lan kod jék a ti szí ve tek: higgye tek Is -
ten ben, és higgye tek én ben nem.” (Jn
14,1) És meg ígé ri kö ve tő i nek – a
ch ris ti a nu sok nak –, hogy he lyet ké -
szít ne kik Is ten or szá gá ban. Hogy
örök re ve le le gye nek. Ezért az örök -
ké va ló ság ün ne pén ez év ben te kint -
sük át a min den ha tó Szent -
há rom ság örök Is ten nek az
örök élet ről adott leg fon to -
sabb ki je len té se it!

Lu ther Már ton sze rint a
ke resz tény em ber szá má ra
nincs ked ve sebb gon do lat,
mint hogy Is ten ben él jen.
Ez az örök ké va ló ság lé nye ge;
ami kor és ahol Is ten lesz
min den min den ben. Ám aki
az ő gyer me ke, az – hit ál tal
– már most ré sze se en nek a
sze re tet kö zös ség nek, mert
az Úr Krisz tus él ben ne. 

Jé zus is ki je len tet te, hogy
aki hisz őben ne, an nak már e
vi lá gi, föl di éle té ben el kez dő -
dött az örök ké va ló ság. 

De ho gyan kez dő dik el
ben nünk az örök ké va ló élet?
Az ige és a Lé lek ál tal tör té nő
új já szü le tést a min den ha tó

Is ten vég zi el mind azok ban, akik hit -
tel be fo gad ták az ő – cse lek vést, tör -
té nést, lé te zést mun ká ló – örök igé jét,
és „arany evan gé li u mát” (Jn 3,16) a ma -
guk szá má ra ér vé nyes nek te kin tik. 

Az élő Krisz tus-hit kö vet kez mé nye
Is ten ha lá los íté le té nek el ke rü lé se,
mi vel az élet köny vé ben már sze re -
pel nek a meg vál tot tak ne vei. 

A min den té ren és időn túl lé te ző
örök ké va ló sá got em be ri ké pes sé ge -
ink kel el kép zel ni sem tud juk, ezért
elé ged jünk meg az zal, amit Is ten jó -
nak lá tott ki je len te ni er ről a Szent -
írás ban. Ha őt a mi te rem tő és gond -
vi se lő Atyánk nak vall juk, ak kor el
tud juk fo gad ni, hogy amit em be ri

szem nem lá tott, fül nem hal lott, szív
nem sej tett, azt ké szí tet te el az Úr is -
ten az őt sze re tők nek. Min den em -
be ri ér tel met fe lül mú ló, ke gyel mes
sze re te te azon ban meg vi lá go sít ja
szá munk ra az Írá so kat, ame lyek Jé -
zus ról tesz nek bi zony sá got. 

Já nos evan gé li u má ban hét kép ben
és hét ál ta lá nos ki je len tés ben fo gal -
maz za meg Jé zus: Én va gyok! Aki te -
hát a Fi ú ban hisz, az az Atyá ban hisz,
aki Mó zes nek így nyi lat koz tat ta ki
ön ma gát: „Va gyok, aki va gyok.” (Lu -
ther bib lia for dí tá sá ban: „Ich wer de
sein, der ich se in wer de” – „Én le szek,
aki le szek.”)

Az örök Va gyok – aki szá má ra
nincs idő, sem tér, és or szá ga az örök
je len, min de nütt je len lé vő a bi ro dal -
ma – ha tal mat adott Fi á nak, hogy
örök éle tet aján dé koz zon mind azok -
nak, akik is me rik őt, az az ben ső kö -
zös sé gük van ve le. Ám ki zá ró lag a be -
lé ve tett hit ál tal kerülhetünk élő
kap cso lat ba meg vál tó Urunk kal, Jé zus
Krisz tus sal, aki egye dü li út az Atyá hoz. 

A szem ta nú evan gé lis ta nem is
mond hat na töb bet, és nem ad hat na
tel je sebb bi zony ság té telt, mint hogy
hir de ti ne künk a Jé zus ban meg je lent
örök éle tet. És aki hit ál tal már őben -
ne él, an nak szá má ra meg dönt he tet -
len bi zo nyos ság a sze re tet apos to lá -
nak e ta nú ság té te le: az örök kön-
örök ké élő Úr Jé zus Krisz tus az igaz
Is ten és az örök élet. 

Ő örök sze re tet tel sze ret té ged is,
és azt sze ret né, hogy ve le töltsd az
örök ké va ló sá got!

g G. A.

Ki vel töl töd az örök ké va ló sá got?

A hónap könyve – novemberben a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Szabó Lajos (szerk.): Bölcs szív – + meditáció és imádság

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 990 forint.
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Már nem rit kák az éj sza kai fa gyok,
bo ron gó sak a nap pa lok, a nap csak
né ha-né ha ör ven dez tet meg bá gyadt
su ga ra i val. Sem mi két ség: meg ér ke -
zett az év hi de gebb idő sza ka. Aki te -
he ti, fe dél alá hú zó dik, s már a kö zös -
sé gi prog ra mok is in kább bel ső te rek -
ben zaj la nak. Ám ha akad gyü le ke zet
vagy iskolai közösség, osztály, amely
az együtt lét örö mé ért, a kö zös ség épí -
tés él mé nyé ért és a meg is me rés vá -
gyá tól hajt va rá szán ja ma gát a ki rán -
du lás ra, an nak bát ran ajánl hat juk a
gyön gyö si Mát ra Mú ze u mot.

A kör nyék fel so rol ha tat la nul sok
lát ni va lót, prog ra mot kí nál, jó sze ré -
vel csak az idő já rás és az anya gi le he -
tő sé gek szab nak kor lá tot a ter ve -
zés nek. De a mú ze u mot min den kép -
pen ér de mes be ven ni a fel ke re sen dők
kö zé. Jó és rossz idő ben egy aránt.

Az épü le tet nem ne héz meg ta lál -
ni, hi szen vá ros szer te táb lák jel zik,
mer re van az egy ko ri Orczy-kas -
tély; a vá rost át sze lő or szág út ról a he -
gyek fe lé le tér ve ha ma ro san fel tű nik
Gyön gyös leg szebb, leg pa ti ná sabb
épü le té nek ko vá csolt vas ke rí té se.
Ké nyel mes par ko ló vár ja az autóval
ér ke ző ket, de a vas út ál lo más ról
busszal jö vők nek sem kell so kat gya -
lo gol ni uk a be já ra tig.

A dí szes kert ka pun be lép ve elő ször
az ezer hét szá zas évek má so dik fe lé -
nek ba rokk stí lus je gye it vi se lő, ké -
sőbb azon ban klasszi cis ta íz lés sze -
rint át épí tett kas télyt ke res het jük
fel. A köz ne me si Orczy csa lád egy ko -
ri fész ke ma tel jes egé szé ben a kul -
tú rát és a tu do mányt szol gál ja. Szé -
pen meg fér itt mo dern épí té szet,
tör té nel mi örök ség és ős tör té ne ti re -
lik via. Az át ri u mos sá ala kí tott egy ko -
ri bel ső ud va ron egy ma mut hely ben
– vi szony lag ép ség ben – elő ke rült,
re konst ru ált csont vá za fo gad. A tu -
do má nyos vizs gá la tok meg ál la pí tot -
ták, hogy fi a tal, mind össze öt ven-öt -
ven öt éves egyed ről van szó. S va ló -
ban, a há rom mé ter ma gas monst -
rum szin te gye rek nek tű nik…

Az épü let al só szint jén va dá szat -
tör té ne ti ki ál lí tást néz het nek meg a
lá to ga tók, meg is mer ked ve az ősi
mes ter ség kel lé ke i vel, esz kö ze i vel,
de tró fe ák ból is jó né há nyat ki ál lí tot -
tak. A kö vet ke ző te rem ben az arisz -
tok rá cia – ki emel ten az Orczy csa lád
– min den nap ja i nak né hány rész le tét
is mer het jük meg, míg az eme le ten
lát vá nyos, tár gyak kal gaz da gon il -

luszt rált hely tör té ne ti ki ál lí tás vár ja
az ér dek lő dő ket. 

In nen egy – né hány ér té ke sebb ré -
gi fest mény dí szí tet te – ter men ke -
resz tül jut ha tunk el a kas tély má sik
trak tu sá ban he lyet ka pott ter mé -
szet tu do má nyi be mu ta tó hoz. Az ás -
vány rend szer tan szi go rú sza bá lyai
sze rint rend sze re zett gyűj te mény
gaz dag le let anyag gal ve zet be a mi -
ne ra ló gia tu do má nyá ba, kü lö nös te -
kin tet tel a kö ze li Gyön gyös oro szi –
saj nos ma már be zárt, ám egy kor sok
száz bá nyász nak mun kát, csa lá dok -
nak meg él he tést biz to sí tó – bá nyá -
já ból szár ma zó kő ze tek re és ás vány -
tár su lá sok ra. Nem csak a gyer me -
kek re, de az e tu do mánnyal elő ször
ta lál ko zók ra, sőt a szak em be rek re is
le nyű gö ző ha tás sal van nak föl dünk
e lát vá nyos, szí nes, sze met gyö nyör -
köd te tő kin csei. Csak úgy, mint a
kö vet ke ző ter mek ben lát ha tó – szak -
sze rű en pre pa rált, rend sze re zett –
ős ma rad vá nyok. A le le tek hang ta la -
nul is ta nús kod nak Te rem tő nk nagy -
sá gá ról és ar ról az el ké pesz tő faj-,
szín- és for ma gaz da ság ról, vál to za -
tos ság ról, ame lyet meg al ko tott.

Ha eny he az idő, ér de mes egy rö -
vid sé tát ten ni a ren de zett, gon do zott
kert ben, meg néz ni a nem rég ki ala kí -
tott han gu la tos ker ti ta vat. Ha azon -
ban lá to ga tá sunk hi de gebb idő re
esik, ak kor ta lán cél sze rű si e tő sebb
lép tek kel fel ke res ni a kert fel ső vé gé -
ben 2009-ben át adott ter mé szet raj -
zi ál lan dó ki ál lí tás fű tött épü le tét, ahol
meg le pő en gaz dag anyag vár ja a ter -
mé szet tu do má nyok sze rel me se it. 

A tu do má nyos igé nyes ség gel és ki -
fe je zett le le ménnyel meg ren de zett ki -
ál lí tás ha zai ter mé sze tes élet te re in -
ket mu tat ja be. Így az épü let egyik
szár nyá ban egy há rom szin tet át fo -
gó szim bo li kus fa se gít sé gé vel jár hat -
juk vé gig a nö vé nyek és ál la tok élő -
he lye it. A pin cé ben a gyö kér ré gi ót,
a föld szin ten a talaj- és cser je szin tet,
míg az eme le ten a lomb ko ro naszint
élő vi lá gát, bio ló gi ai sa já tos sá ga it is -
mer het jük meg. Ké pek, tab lók, ma -
gya rá zó szö ve gek, pre pa rált ál la tok
se gít sé gé vel vil lant ja fel a ki ál lí tás a
ha zánk te rü le tén fel lel he tő fa jok gaz -
dag sá gát. Az épü let má sik szár nyá -
ban pál ma ház, ter rá ri u mok és ak vá -
ri u mok ta lál ha tók. 

Alig ha kell mos tan ság hang sú -
lyoz ni a ter mé szet tu do má nyos ok ta -
tás fon tos sá gát, idő sze rű sé gét, az
is ko la rend szer ben el fog lalt sze re -
pét és je len le gi hi á nyos sá ga it. Ez a
hely szín bő sé ges hát te ret, is me ret -
anya got kí nál gyer me kek nek, ta -
nul má nya i kat fel ele ve ní te ni kí vá nó
fel nőt tek nek egy aránt. Egy szer s -
mind al ka lom ki kap cso ló dás ra és
tar tal mas be szél ge té sek re cso por tok -

nak, ba rá ti tár sa sá gok nak vagy csa -
lá dok nak.

A mú ze um min den hol aka dály -
men tes. Nyit va tar tá sa – az eu ró pai
szo ká sok nak meg fe le lő en –: hét fő ki -
vé te lé vel min den nap 9 és 17 óra kö -
zött. To váb bi in for má ci ó hoz a
37/505-530-as te le fon szá mon vagy a
www.mat ra mu ze um.hu hon la pon
jut hat nak az ér dek lő dők.

g Gyar ma ti Gá bor

OSZ TÁLY K I R ÁN DU LÓK FI G YE L MÉ BE!

Tu do mány és tör té ne lem
a Mát ra lá bá nál

A Lu ther Ki adó köny ves bolt já nak
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.)
ün ne pi nyit va tartá sa 
• No vem ber 27., szom bat: 9–13
• No vem ber 29. – de cem ber 23., hét fő től pén te kig: 9–18
• De cem ber 4., szom bat: 9–16: Ló nyay ut cai ke resz tény könyv vá sár (Ló -

nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um, 1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.)
• De cem ber 11., szom bat: 9–17
• De cem ber 18., szom bat: 9–13
• De cem ber 24-től zár va tar tunk, nyi tás 2011. ja nu ár 17-én
Fel hív juk ked ves meg ren de lő ink fi gyel mét, hogy az ün ne pek és az év ele ji
lel tá ro zás mi att a de cem ber 21. után ér ke ző meg ren de lé se ket ja nu ár 17-
től tud juk tel je sí te ni.

H I R D E T É S

Adventi könyv vá sár Csornán és Győrött
Több éves ha gyo má nyunk hoz hí ven idén is sze re tet tel
vá runk min den ked ves ér dek lő dőt Győr ben, az ad ven ti
könyv vá sá ron, ahol több ke resz tény ki adó kí ná la tá ból vá -
lo gat hat nak. Idén új hely szí nen, Csor nán is meg ren dez zük
a vá sárt.
• Csor na, Mű ve lő dé si Ház – no vem ber 30., kedd, 10.30–16.30
• Győr, Szé che nyi Ist ván Egye tem au lá ja – de cem ber 1., szer da, 9.00–17.00

A Lu ther Ki adó ad ven ti lel kü let tel, új ka rá cso nyi köny vek kel és ked vez -
mé nyek kel vár ja ked ves vá sár ló it.

Le he tő vé kívánjuk tenni gyü le ke ze tek nek, bi zo má nyos part ne re ink -
nek, hogy na gyobb pél dány szá mú ren de lé sü ket a hely szí nen át ve hes sék.
Ez eset ben kér jük, hogy meg ren de lé sü ket no vem ber 26-ig küld jék el a
ki ado@lu the ran.hu cím re.

H I R D E T É S

A Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth
La jos Gim ná zi um kez de mé nye zé -
sé re össze fog tak a vá ros evan gé li kus
ok ta tá si in téz mé nyei a vö rö siszap-ka -
taszt ró fa ká ro sult ja i nak meg se gí té -
sé re. Kö zös erő vel gá la kon cer tet ren -
dez tek no vem ber 15-én Te het ség gel az
új ra kez dé sért cím mel.

Azért dön töt tek a se gít ség nyúj tás
e for má ja mel lett, mert az ese mény
így ket tős sze re pet tölt he tett be. Az
el sőd le ges cél per sze, hogy – a be lé -
pők és tá mo ga tó je gyek be vé te lé vel –
se gít sék a ká ro sul ta kat, de össze fo -
gá suk kal ar ra is sze ret ték volna fel -
hív ni a fi gyel met, hogy min den em -
ber ke resz té nyi kö te les sé ge a se gít -
ség nyúj tás, amely nek nem csak a
pénz le het az esz kö ze. Ko ruk hoz és
te het sé gük höz mér ten a gye re kek
is se gít het nek – szol gá la tuk kal. 

A kez de mé nye ző gim ná zi um ta -

nu ló in kí vül az ügy mel lé áll tak az ál -
ta lá nos is ko la és óvo da, va la mint a
Lu ther Már ton Kol lé gi um di ák jai
is. Mind annyi an
ön ként je lent kez -
tek már meg lé vő
vagy az al ka lom -
ra ki ta lált pro -
duk  c i  ó  juk  k a l :
hang sze res ze né -
vel, ének kel, vers -
sel, tánc cal. 

A Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos -
suth La jos Gim -
ná zi um dísz ter -
me hét főn két -
szer is zsú fo lá sig
telt: dél után a ta nu ló if jú ság, es te
pe dig a szü lők, il let ve a vá ros la kók
ada koz tak. 

A ren dez vény be vé te lét a Ma -

gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
szám lá já ra fi ze tik be an nak a négy
evan gé li kus csa lád nak a meg se gí té -

sé re, amely De ve cser ben és Ko lon tá -
ron ve szí tet te el az ott ho nát a vö rös -
iszap-ka taszt ró fa kö vet kez té ben. 

g – vesi –

Te het ség gel az új ra kez dé sért
Pro jekt nyi tó ér te kez le tet tar tott a
Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da,
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um
ne ve lő tes tü le te ok tó ber 25-én. A
ren dez vé nyen Fe hér Bor bá la igaz -
ga tó tá jé koz tat ta a pe da gó gu so -
kat, hogy a fenn tar tó Oros há zi
Evan gé li kus Egy ház köz ség pe da -
gó gi ai mód szer ta ni re for mot tá -

mo ga tó inf ra struk tú ra-fej lesz tés -
re pá lyá zott – és nyert.

A pro jekt cél ja a pe da gó gu sok in -
for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech -
no ló gi ai is me re te i nek bő ví té se a 21.
szá zad igé nye i nek meg fe le lő en, kor -
sze rű esz kö zök be szer zé se mel lett. A
TI OP-1.1.1-07/1-2008-0029 azo no sí -
tó szá mú pá lyá zat a Tár sa dal mi in -
teg rá ci ós ope ra tív prog ram ke re té ben
az Eu ró pai Unió és a ma gyar ál lam

százszá za lé kos fi nan szí ro zá sá val va -
ló sul meg.

Az el nyert 19 619 539 fo rint tá mo -
ga tás ból az is ko la ki lenc tan ter met
sze rel het fel in ter ak tív táb lá val, pro -
jekt or ral, lap top pal, bő ví ti az ok ta tás -
ban hasz nált szá mí tó gép-há ló za tát
48 mul ti mé di ás PC-vel, egy al kal ma -
zás ki szol gá ló val, és az esz köz be szer -

zés ke re té ben nagy se bes sé gű, ve ze -
ték nél kü li in ter net-hoz zá fé rést biz -
to sí tó Wi-Fi há ló za tot is ki ala kí ta nak.

A pro jekt meg va ló sí tá sa 2010. jú -
li us 9-én kez dő dött, és 2011. ja nu ár
31-ig tart. A kö vet ke ző ál lo más az
esz köz be szer zés re és az ok ta tás ra
pá lyá zók kö zül a leg meg fe le lőbb ki -
vá lasz tá sa. 

g An tal Lász ló
pro jekt me ne dzser

Oros há zi pro jekt nyi tó

He te dik al ka lom mal ren dez ték meg
múlt pénteken, november 12-én a
Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um ban a Kvíze lí tő el ne ve zé -
sű ver senyt. Ki lenc – egyen ként há -
rom fős – gim ná zi u mi csa pat vett
részt a ve tél ke dő ben Szek szárd, Dom -
bó vár, Keszt hely, Nagy ka ni zsa és
Bony hád is ko lá i nak kép vi se le té ben. 

Az elő ző évek hez ha son ló an há rom
köz is mert kvíz mes ter – dr. Du sek
Lász ló, Ger lei Im re és M. Nagy Jó zsef
– ál lí tot ta össze a kér dés sort és ve zé -
nyel te le a já té kot. Az írás be lit kö ve -
tő en há rom szó be li for du lót ren dez -

tek, hogy min den csa pat tag szá mot
ad has son tu dá sá ról a nyo mó gom bok
mö gött. Iro dal mi mű vek kel kap cso la -
tos kér dés épp úgy volt a fel ad vá nyok
kö zött, mint nyel vi já ték, és szük ség
volt a ver seny zők tör té nel mi, föld raj -
zi is me re te i re vagy ép pen sport tör té -
ne ti, bio ló gi ai tá jé ko zott sá guk ra is.

A Kvíze lí tő vég ered mé nye: 1. Bony -
hád, PSEG (Né meth Ger gely, Tek e li
Ta más, Ta kács Gá bor); 2. Bony hád,
PSEG (Hor váth Za lán, Ker ber Ta -
más, Ne u ba u er An tal); 3. Nagy ka ni -
zsa, Bat thyá ny La jos Gim ná zi um.

g – mr –

Kvíze lí tőn mér kőz tek
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Nagy bá tor ság és el szánt ság kell ah -
hoz, hogy va la ki la kó te le pi kör nye zet -
ben gyü le ke zet ala pí tá son fá ra doz zon.
Ki tar tás ra és kon cent rá ci ó ra van
szük sé ge an nak, aki er re vál lal ko zik.
Nem hi á nyoz hat az evan gé li u mi de -
rű és az élet kü lön fé le hely ze te i hez
iga zo dó egy sze rű jó kedv sem. Eb ben
a rend kí vü li mó don össze tett és szí -
nes kör nye zet ben, ame lyet la kó te lep -
ként is me rünk – ma Ma gyar or szá -
gon több mint két mil lió em ber él la -
kó te le pi la ká sok ban –, fan tá zia dús és
gya kor la ti as lel ké szek mun ká já nak
még is csak le het szép ered mé nye. 

Az új ko ri gya kor la ti teo ló gi á nak
egyik nagy kér dé se az, ho gyan le het
köz zé ten ni és so kak szá má ra se gít -
ség ként le ír ni egy-egy
gyü le ke zet si ke ré nek tör -
té ne tét. Úgy, hogy ne di -
csek vés vagy él mény be -
szá mo ló le gyen, ha nem
olyan le írás, amely ből
tény leg me rít het az, aki a
sa ját gyü le ke ze ti kö zös -
sé gé nek sor sán gon dol -
ko dik. 

A tör té nel mi egy há zak 
gyülekezeteire ma ha -
zánk ban in kább a stag -
ná  lás vagy épp a fo gyat ko -
zás jellemző. Nagy ener gi -
á val kö tőd he tünk az ed di -
gi ha gyo má nyok hoz, de
ha mar rá kell éb red ni ar -
ra, hogy új kö zös sé gek
nél kül nincs meg úju lás és
fej lő dés a ré gi ek ben sem.
Ahol csak a meg lé vő
adott sá gok hoz aka runk
iga zod ni, ott gyak ran az
el ké nyel me se dés vagy a fá sult ság
lesz úr rá.

A hét la kó te le pi gyü le ke zet ről
szó ló könyv bá tor sá got, ked vet és lel -
ke se dést te remt het az ol va só ban,
már pusz tán az zal a ténnyel is, hogy
mind egyik meg újult éle tű közösség.
A sem mi ből, a ke vés ből vagy a már
na gyon meg fá radt ha gyo má nyos
kép let ből nőt tek ki. Mi ért ép pen
itt? Mi ért ép pen ők? Mi ért ép pen ne -
kik si ke rült? Fel te he tő ek ezek a kér -
dé sek, és a könyv őszin tén és alá za -
to san vá la szol is rá juk. 

Nem le het re cept sze rű kon cep ci -
ót kínál ni. Nem sza bad csu pán a ka -
riz ma ti kus ve ze tők ben ke res ni a
meg ol dást. Nem biz tos, hogy az
volt a leg fon to sabb e kö zös sé gek
tör té ne té ben, hogy tá mo ga tás ban
vagy meg ér tés ben ré sze sül tek a szü -
le té sük so rán. Er re is van pél da, de
ar ra is, hogy meg ne he zí tet ték az
in du lá su kat. Az anya gi, gaz da sá gi
hát tér is na gyon kü lön bö ző ezek ben
a gyü le ke ze tek ben. El té rő ek a le he -
tő sé gek az épü let, a mun ka tár sak
vagy a kör nye zet ma ga tar tá sá nak
te kin te té ben is. 

Az egy ház ve ze té se is kü lön bö ző
mó don re a gált a közösségek szü le té -
se kor, a cse pe re dés ide jén és az ön -
ál ló ság sza ka szá ban. Volt, ahol már
a kez de ti idő szak ban, az „ál mo do zás”
kor sza ká ban is je len volt és biz ta tás -
sal kö ze le dett a ve ze tés. De ér te sül -
he tünk a kö tet ből ar ról is, hogy má -
sutt ép pen en nek hi á nya je len tett
nagy aka dályt, ne he zí tést. A hét la -
kó te le pi gyü le ke zet tör té ne té ben a
kö zös az, hogy mind egyik eset ben
ho lisz ti kus misszi ói szem lé let tel és a
jól mű kö dő kö zös ség erő sí té sé vel
áll tak hoz zá a gyü le ke zet épí tés fel -
ada tá hoz. 

En nek a hét re for má tus gyü le ke -
zet nek na gyon spe ci á lis a hely ze te az -
ál tal, hogy mind egyik vá ro si, la kó te -
le pi kör nye zet ben vég zi a szol gá la tát.
Le het azt gon dol ni, hogy ma ez je len -

ti a könnyebb hely ze tet, mi vel a la kó -
te le pe ken so kan él nek, és van ki ket
meg szó lí ta ni. Ha el ol vas suk a köny -
vet, ak kor vi lá gos lesz szá munk ra,
hogy mi lyen he te ro gén össze té te lű ez
a kör nye zet, és ha az egyé ni sor so kat
és élet uta kat csak egy ki csit is meg -
néz zük az el me sélt tör té ne te ken ke -
resz tül, ak kor lát juk be iga zán, mek -
ko ra kihívás ez a küldetés. 

Ar ra kü lö nö sen nagy sze rű pél da
ez a hét a tör té ne t, hogy ma min den
gyü le ke ze ti kö zös ség a bi zony ta -
lan ban, a vá rat lan ban vagy az elő ze -
tes el kép ze lé sek től el té rő ben bon ta -
ko zik ki, ha va ló ban vál lal ja a küz -
del met a nö ve ke dé sért. Sok fé le és
vál to za tos erő fe szí tés zaj lik ma

azért, hogy meg ele ve ned jen egy kö -
zös ség. Eb ben a küz de lem ben so ha -
sem fe les le ges meg is mer ni má sok
mun ká ját, hogy ta nul junk si ke re ik -
ből és ku dar ca ik ból, kül ső és bel ső
har ca ik ból. 

Irigy lés re mél tó a könyv ben a lel -
ké szek és ön kén te sek va ló ban mű kö -
dő és sok em bert el érő fá rad ha tat lan
len dü le te. De leg alább ennyi re iz gal -
mas az, hogy a kö zös sé gek éle té ben
min dig vol tak és van nak olya nok,
akik nek egy meg ha tá ro zott pil la nat -
ban a töb bi ek szá má ra meg ta pasz tal -
ha tó an, aján dék ként ka pott „lá tá -
suk” van. Ta lán ez az egyik nagy tit -
ka an nak, ho gyan jö het lét re új gyü -
le ke zet nap ja ink ban is. 

A 192 ol da las könyv rá mu tat ar ra
is, hogy jól át gon dolt és kö vet ke ze -
te sen vé gig vitt misszi ói stra té gi á ra
épp úgy szük ség van, mint az in te gra -
tív lel ké szi mun ká ra. Az egy sze mé -
lyes, lel kész cent ri kus gyü le ke zet fel -
fo gást gyor san el le het fe lej te ni, ha
ko mo lyan vesszük a könyv össze füg -
gé se it. Előt tünk le het azon ban az a
be fo ga dó és meg szó lí tó lel kész tí pus,
aki min den ér dek lő dő ben na gyon ha -
mar meg lát ja a gyü le ke zet új tag ját is,
de leg fő kép pen a va la mi lyen konk rét
szol gá lat ra al kal mas ön kén tes se gí -
tő tár sat.

Fon tos gyü le ke zet épí tő ol vas -
mányt tett elénk a Kál vin Ki adó ez -
zel a köny vé vel. Lel ké szek és gyü le -
ke ze ti ta gok egy aránt ol vas hat ják,
pél da ként ar ra, hogy ér de mes több
oda fi gye lés sel és na gyobb kon cent -
rációval fá ra doz ni ma is a gyü le ke zet -
épí té sen ré gi és új, fa lu si és vá ro si
vagy ép pen fő vá ro si kör nye zet ben
egy aránt. 

g Sza bó La jos 

Írd meg, ami ket lát tál – Hét la kó te -
le pi gyü le ke zet. Szerk. Cz övek Ta más.
Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2010. Ára
1200 fo rint.

KÖN YV AJÁN LÓ

Írd meg, ami ket lát tál
Rö vid hely zet je len tést adott a ke rü -
let ben 2010-ben fo lyó más fél tu cat -
nyi be ru há zás ról, és meg ál la pí tot ta,
hogy a ke rü let gyü le ke ze te i ben je -
lent ke ző ki adá sok egy har ma dát fe de -
zik csak a hí vek hoz zá já ru lá saiból és
a gyü le ke ze tek gaz dál ko dá sá ból.

A püs pök ál tal fel ve tett in teg rá ció
kér dé sé vel kap cso lat ban so kan ki fej -
tet ték vé le mé nyü ket, tá mo gat va,
hogy az egy ház ve gye ko mo lyab ban
a fe le lős sé gi kö rö ket, il let ve azok
meg ál la pí tá sát. Ren det kel le ne ten -
ni az egy ház ban, hi szen egy más mel -
lett „el be szé lő” ha tal mi ágak van nak
– hang zott el. Az in teg rá ció meg va -
ló su lá sát se gí tő, a zsi nat elé vi he tő ja -
vas la tok ko or di ná lá sá ra a köz gyű lés
Krá mer György es pe rest kér te fel.

Kö vet ke ző na pi ren di pont ként dr.
Zsu gyel Já nos ke rü le ti pá lyá za ti re fe -
rens szá molt be a ke rü let ben zaj ló pro -
jek tek ről. Je len leg hat gyü le ke zet ben
fo lyik na gyobb lé leg ze tű be ru há zás,
me lyek a vi dék fej lesz té si pá lyá za to kon
nyert össze gek ből va ló sul nak meg.
Há rom gyü le ke zet már meg kezd te a
ki vi te le zést az or szá gos egy ház ál tal fo -
lyó sí tott – az or szá gos pres bi té ri um ál -
tal jó vá ha gyott – elő fi nan szí ro zá si
össze gek se gít sé gé vel. Egyes be ru há -
zá sok ese té ben a fel újí tá si mun kák
meg kez dé sé hez gyü le ke ze ti ön rész
biz to sí tá sá ra is szük ség volt. 

A ke rü let el nök sé ge kü lön meg kö -
szön te a pá lyá za ti re fe rens lel ki is me -
re tes mun ká ját. 

A to váb bi ak ban Zsu gyel Já nos –
Ben czúr Lász ló fel ügye lő vel – a sta -
tisz ti kai bi zott ság je len té sé nek ke rü -
le ti össze füg gé se it is mer tet te. Min -
de nek előtt meg ál lapí tot ták, hogy az
adat gyűj tés bi zony sok szor ne héz ke -
sen megy, a hi ány zó ada tok vissza -
me nő leg alig pó tol ha tók – ezen a té -
ren is na gyobb fe gyel met kel le ne ta -
nú sí ta ni uk a gyü le ke ze tek ve ze tő sé -
ge i nek. A je len tés ből egyebek mellett
meg tud ha tó, hogy a ke rü let ben a vá -
lasz tói név jegy zék ben sze rep lők szá -
má nak és a 2001-es nép szám lá lá si
ada tok sze rint az evan gé li kus egy -
ház hoz tar to zók nak az ará nya 0,48.
Ez azt je len ti, hogy a ma gu kat evan -
gé li kus nak val lók alig fe le egy ház -
fenn tar tó. 

Az el múlt fél év ben több fó ru mon
is be mu ta tott di gi tá lis szol gá la ti nap -
lót érin tő kér dé se ket Krá mer György
öt let gaz da es pe res ter jesz tet te elő. A
Dél-pes ti Egy ház me gye ál tal 2010
fo lya mán tesz telt in ter ne tes al kal -
ma zás kö rü li vi ták újabb és újabb kér -
dé se ket vet nek fel, leg in kább az adat -
vé de lem ről, az el len őr zé si jog kö -
rökről, a kom pa ti bi li tásról és a kö te -
le ző vé té tel ről. A köz gyű lés vé gül
el fo gad ta a me gyei el nök sé gek ta ná -
csa ál tal elő ter jesz tett ja vas la tot a
nap ló be ve ze té sé vel kap cso lat ban:
„2011. ja nu ár 1-jé től az Észa ki Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let ben kö te le ző ér -
vénnyel be ve ze tés re ke rül a di gi tá lis
szol gá la ti nap ló hasz ná la ta, me lyet az
il le té kes es pe res min den hó nap el ső
he té ben el len őriz het. Ezt a gya kor la -
tot szük ség ese tén a köz gyű lés egy év
múl va fe lül vizs gál ja.” Az al kal ma zás
fo lya ma tos fej lesz tés alatt áll. 

Az egy ház ke rü le ti GAS- (Gusz táv
Adolf Se gély szol gá lat) fe le lős, Sel me -
czi La jos Pé ter tá jé koz ta tá sa és a
2011-es nap tár egyez te tés után Fa bi -
ny Ta más az északi  püs pö ki hi va tal -
ban a kö zel múlt ban tör tént sze mé -
lyi vál to zá sok ról, il let ve egy há zunk
kül ügyi osz tá lyá nak a hi va tal épü le -
té be tör tént át köl töz te té sé ről szá -
molt be.

g Hor váth-He gyi Áron

Re ményt kel tő elő adá sá ban (A macs -
ka kő mag ve tői cím mel) be mu tat ta a
ven dég lá tó gyü le ke ze tet. Ez után Len -
gyel An na, az egy ház ke rü let fel ügye -
lő je kö szön töt te a részt ve vő ket és nyi -
tot ta meg a köz gyű lést, is mer tet ve a
na pi ren di pon to kat.

El ső ként az evan gé li kus egy ház ban
zaj lott szo cio ló gi ai fel mé rést vég ző
mun ka cso port egyik szak mai irá -
nyí tó ja, Fáb ri Ist ván szo cio ló gus tar -
tott elő adást. A hall ga tók be pil lant -
hat tak a fel mé rő mun ka tech ni ká já -
ba, és meg is mer het ték az iz gal mas
fel dol go zá si fo lya mat egyes ré sze it.
Meg tud hat ták pél dá ul, hogy a vizs -
gá lat so rán nem csak a temp lom ba
rend sze re sen já ró, „sta bil” egy ház ta -
go kat kér dez ték meg, hi szen a vá la -
szo lók egy har ma da alig vagy egy ál -
ta lán nem vesz részt az egy ház éle -
té ben. Ve lük kap cso lat ban fel tű nik,
hogy ugyan olyan szí ve sen vá la szol -
tak a kér dé sek re, mint az ak tív egy -
ház ta gok. Kü lö nös, hogy bár a meg -
kér de zet tek ki lenc ven szá za lé ka fon -
tos nak ítél te az egy ház hoz tar to -
zást, ugyan ak kor hi ány zik az evan -
gé li kus iden ti tás tu dat. A kér dő ívek -
ből ki tű nik, hogy a lel ké szek lá to ga -
tá si sta tisz ti ká ja gyen ge, de az is, hogy
– leg alább is a meg kér de zet tek nagy
ré szé nél – igény sincs rá… 

A vá la szok ból az lát szik, hogy a hí -
vek po zi tí vab ban íté lik meg az egy -
ház hely ze tét, mint ami lyen nek a
sta tisz ti kai szá mok mu tat ják.

A kö vet ke ző na pi ren di pont ban
An dor ka Ár pád egy ház ke rü le ti má -
sod fel ügye lő, sta tisz ti kus vá la szolt az
– elő ze te sen a ta gok nak ki kül dött –
elő adá sá val kap cso la tos kér dé sek -
re. Fel hív ta a fi gyel met, hogy a kért
ada tok meg adá sá nál elő for dul nak
hi bák, té ve dé sek. Kü lön ki tért ar ra a
tény re, hogy az egy há zi te me té sek
szá ma csök ke nő ben van, bár az el ha -
lá lo zá sok szá ma nem ke ve sebb, mint
az elő ző idő szak ban. Úgy vé lte, hogy
a sta tisz ti ka nem ép pen hí zel gő ada -
ta i val szem be kell néz ni, még pe dig
nem le han golt ság gal, be le tö rő dés sel,
ha nem misszi ói kül de tés sel.

Gáncs Pé ter püs pök a köz gyű lés
elé ter jesz tet te az egy ház ke rü let 2011.
évi mun ka ter vét, mely a már ci us
18–19-én Pi lis csa bán ren de zen dő
fel ügye lői kon fe ren ci á val in dul, és a
nyug dí jas lel ké szek de cem ber 2-i ta -
lál ko zó já val zá rul. Vál to zás az elő ző
évek hez ké pest, hogy nem ke rü le ti,
ha nem or szá gos mun ka év kez dő lel -
ké szi kon fe ren cia lesz au gusz tus 23–
25-én Bony há don. Az egyik fel kért
elő adó Klaus Doug lass lel kész, Az új
re for má ció – 96 té tel az egy ház jö vő -
jé ről cí mű könyv szer ző je. 

Új szín, hogy 2011-től az egy ház -
ke rü let püs pö ke – az ed di gi gya kor -
lat tól el té rő en – nem szü le tés nap juk,
ha nem or di ná ci ó juk év for du ló ja al -
kal má ból fog ja kö szön te ni lel kész kol -
lé gá it. Eh hez csat la ko zik az ok tó ber
14-re ter ve zett hi va tás gon do zó nap
a ju bi lá ló lel ké szek (öt-tíz-ti zen öt
stb. éve or di nál tak) ré szé re. 

A mun ka ter vet a köz gyű lés egy -
han gú lag el fo gad ta. (A do ku men tum
tel jes egé szé ben ol vas ha tó az egy ház -
ke rü let hon lap ján, a Dé li Ha rang -
szón.)

Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs -
pök he lyet tes be szá molt a ke rü le ti
teo ló gus-ösz tön dí jak ról, és egy ben
be mu tat ta Csiz ma dia Nó ra és Lip ták
Ka ta lin ösz tön dí ja st, vé gül Ká posz -
ta La jos ügy vi vő lel kész tett je len tést
a Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat mun -
ká já ról.

g Wisz ki densz ky And rás

Aján lá so kat az egy ház me gyék pres -
bi té ri u ma i tól kér tek, de az egy ház ke -
rü let te rü le tén élő gyü le ke ze ti ta gok
köz vet le nül is ajánl hat tak püs pök je -
löl te ket. A je lö lés jo gá val a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let mind a
hat egy ház me gyei pres bi té ri u ma élt,
sőt több gyü le ke ze ti tag is aján lott je -
löl tet. A be ér ke zett aján lá sok ról a je -
lö lő bi zott ság mind azon ál tal ad dig
nem ad tá jé koz ta tást, amíg a je löl te -
ket meg nem ke res ték, és az érin tet -
tek nem nyi lat koz tak, hogy el fo gad -
ják-e az aján lást. 

A je lölt lis ta vég le ge sí té se a 2011. ja -
nu ár 8-ra Rév fü löp re össze hí vott
rend kí vü li egy ház ke rü le ti köz gyű lés -
re vár. A vég le ge sí tett me net rend sze -
rint a püs pök vá lasz tás el ső for du ló -
já ra 2011. már ci us 17–27. kö zött ke -
rül sor, a meg vá lasz tott püs pök be -
ik ta tá sá nak ter ve zett idő pont ja pe dig
jú ni us 25-e.

Az egy ház ke rü le ti köz gyű lés nek
Pol gár di Sán dor veszp ré mi es pe res
be je len tet te, hogy a Pét für dő–Ber hi -
dai Evan gé li kus Misszi ói Egy ház -
köz ség – élet kép te len ség okán –
meg szűnt. A gyülekezetet Vár pa lo -
tá hoz csa tol ták.

Ezt kö ve tő en a csik ván di gyü le ke -
zet ké rel mét tár gyal ta a köz gyű lés. Az
egy ház köz ség pá lyá za tot nyúj tott be
temp lo má nak renoválása cél já ból,
ám nem járt si ker rel. A re mélt össze -
get a temp lom fö dém jé nek és
mennye ze té nek fel újí tá sá ra for dí -
tot ták vol na. Ezt a mun kát – az el bu -
kott pá lyá zat el le né re – sa ját erő ből
és egy ház me gyei tá mo ga tás sal el
tud ták vol na vé gez ni, a fel mé rés so -
rán azon ban ki de rült, hogy a fö -
dém hez csat la ko zó te tő szer ke zet -
ben to váb bi ge ren dák és sza ru fák cse -
ré je szük sé ges. Ez egy mil lió fo rin tos
több let költ sé get je len tett volna, ami -
re a csik ván di ak nak már nem volt
pén zük. Az egy ház ke rü le ti köz gyű -
lés úgy dön tött, hogy ezt az össze get
biz to sít ja az egy ház köz ség szá má ra
a 2011. évi egy ház ke rü le ti kü lön ke -
ret ter hé re.

Az egy ház ke rü let ter vei sze rint
jö vő re je len te tik meg a ke rü let tör -
té ne tét be mu ta tó mun kát. Itt zés Já -
nos püs pök ez zel kap cso lat ban el -
mond ta, hogy a költ sé gek az ed di gi -
ek alap ján ked ve ző en ala kul nak. A
két kö tet ből és egy CD-ből ál ló ki ad -
vány ára vár ha tó an két ezer fo rint kö -
rül lesz. A szük sé ges pél dány szám
elő ze tes becs lé se ér de ké ben azt kér -
te, hogy az egy ház ke rü let lel ké szei
de cem ber vé gé ig mér jék fel gyü le ke -
ze te ik ben, hogy – ezer fo rint elő leg
be fi ze té se mel lett – há nyan vá sá rol -
nák meg ezt a ki ad ványt.

A ke rü le ti köz gyű lés le zá rá sa ként
a kül döt tek még el fo gad ták a jö vő évi
egy ház ke rü le ti ese mé nyek, prog ra -
mok idő pont ja it.

g Kiss Mik lós
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Kü lön le ges köny vet tart hat a ke zé ben
a tisz telt Ol va só. Egy nyolc van éves lel -
kész – Szi mon Já nos – em lé ke it tár -
ja fel, ám nem az ese mé nyek idő rend -
jét, ha nem ta lál ko zá sok so rát kö -
vet ve: a szer ző nek azok kal az em be -
rek kel va ló ta lál ko zá sa it, akik éle té re,
gon dol ko dá sá ra és ke resz tény hi té re
ha tást gya ko rol tak, akik for mál ták vé -
le mé nyét, és erő sí tet ték őt a Krisz tus -
hoz tar to zás örö mé ben.

A Csi kós tőt tős ről in dult fi a tal há -
lá val gon dol szü le i re, ro -
kon sá gá ra, test vé re i re és
nagy szü le i re, akik a hit kes -
keny ös vé nyén el in dí tot ták;
lel ki pász to ra őszin te meg -
nyi lat ko zá sá ra, ami kor a fi -
a tal em ber a tu do má sá ra
hoz ta, hogy a lel ké szi pá lyá -
ra ké szül…

A Fé bé Kft. gon do zá sá ban
ké szült, mint egy 210 ol da las
kö tet aka rat la nul is be mu tat -
ja, még pe dig „alul né zet ből”
az el múlt nyolc van év tör té -
nel mét, azt, aho gyan a csa -
lá dok, a gyü le ke ze tek tag jai,
az őszin tén meg nyi lat ko zó,
vér sze rin ti ro ko nok, egy -
ház köz sé gi ve ze tők, lel ké -
szek, püs pö kök meg él ték a
tör té ne lem sod ró ere jű, vi -
ha ros vál to zá sa it: ál la mo sí -
tást, ki te le pí tést, a gyü le ke -
ze tek fi a tal csa lád ja i nak vá ros ra köl -
tö zé sét; azt, aho gyan az ál lam ha ta -
lom a pol gá ra i ra eről te ti a kö te le ző
vi lág né ze tet.

Ha mi sí tat lan, őszin te fel tá rá sa ez
a vissza em lé ke zés – konk rét élet hely -
ze tek le írá sá val – a meg küz dött hit -
nek, az em ber ség igaz meg élé sé nek
és a Krisz tus hoz tar to zás tán to rít ha -
tat lan hű sé gé nek. (Em lé ke ze tes moz -
za nat, ami kor a szór vány lel kész az is -
ten tisz te le ten a hir de té sek kö zött
meg győ ző dé se sze rint lá gyít ja a püs -
pö ki kör le vél ke mény po li ti kai mon -
da ni va ló ját, il let ve aho gyan a szór -
vány-is ten tisz te let nek hely színt biz -
to sí tó evan gé li kus or vos a lel ki leg sé -
rült, ko ráb ban po li ti ka i lag meg alá zott
csend őrt ke ze li.)

Még is, a könyv va ló já ban azt

mond ja el az ol va só nak, hogy a szer -
zőt, Szi mon Já nos lel kész test vé rün -
ket mi lyen lel ki ha tá sok ér ték em be -
rek kel va ló ta lál ko zá sai vagy ép pen
kö zös szol gá la tuk so rán. Szól egy-egy
igé ről, egy-egy már-már el fe lej tett
tör té net ről. Ka pi Bé la püs pök vissza -
em lé ke zé se i ben így em lí ti az ilyen tí -
pu sú ta lál ko zá so kat: „akik út ja i mat
ke resz tez ték”. Nos, Szi mon Já nos is
azok ról ír, akik kel jó volt az élet úton
együtt ban du kol ni, akik se gí tet ték,

erő sí tet ték őt gyü le ke ze ti mun ká já -
ban Ba la ton szár szón és szór vá nya i -
ban, Ecseny ben, az tán Sop ron ban.

Iga zi lu the ri teo ló gi ai alap ál lás
jel lem zi a sok arc fel fe dé sét: csak az
iga zat és a szé pet raj zol ja elénk,
hogy a meg idézett sze mé lyek has sa -
nak ránk, ké sői ol va sók ra is. Bölcs ez
a meg kö ze lí tés, a raj zolt kép nem lesz
ha mis vagy torz, mert a szer ző sa ját
ko ruk ban – amely több sé gé ben a to -
ta li tá ri us dik ta tú ra éve i re esik – he -
lye zi el az úti tár sa kat. Olyan test vé -
rek nek ál lít em lé ket Szi mon Já nos,
akik ről könnyen meg fe led kez tünk
vol na. Iga zi biz ta tás a könyv – sze -
rep lő in ke resz tül a má ban, az élet sű -
rű jé ben va ló Krisz tus-kö ve tés re és az
ő szol gá la tá ra!

g D. Sze bik Im re

Szi mon Já nos
vissza em lé ke zé sei

b Be lém ka rolt, és sé tá ra in vi tált a
pak si pa ró ki án. Egy szer még a
ré gi ben. Egy szer már az új ban.
Mert szá má ra na gyon fon tos
volt be ve zet ni a kö vet ke ző nem -
ze dé ket a lel ké szi min den na -
pok ba és át ad ni szá muk ra az
örök sé get. Meg mu tat ni az el -
vég zett mun ka ered mé nyét, hogy
a fi a ta lok nak hi va tás ban, csa -
lád ban és egy ház ban egy aránt le -
gyen ked vük foly tat ni azt, amit
ő annyi ra sze re tett vé gez ni. Ta -
lán ez volt az a moz du lat, ami kor
a tör té ne lem élet re kelt, és jó ízű
em lék ként meg ma radt mind -
azok ban, akik ha son lót él tek át
Só lyom Ká roly pak si lel kész, a
Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gye
es pe re se, a Dé li Egy ház ke rü let
püs pök he lyet te se kö ze lé ben.

Éle sen előt tem van ma is az a pil la -
nat, ami kor az „es pe res úr”, „Kar csi
bá csi” meg ál lí tott a pak si lel ké szi
hi va tal egyik szek ré nye előtt, meg szo -
kott moz du lat tal ki nyi tot ta az aj tó -
kat, és ennyit mon dott: „Hát nézd
meg, itt van a mun kám.” Az tán rög -
vest ja ví tot ta is: „A mun kánk.” Mert
se gí tők nél kül nem le het sem mi re
sem men ni egy gyü le ke zet ben.

A kép ma gá ért be szélt. Hi he tet len
szép rend ben so ra koz tak a köny vek,
nap lók, irat tar tók, hit ok ta tá si se géd -
esz kö zök. Szá má ra ter mé sze tes volt,
hogy a lel ké szi mun ka el en ged he tet -
len tar to zé ka a rend. Ne le vél hal ma -
zok és pa pír fec nik ve gyék kö rül a
lel készt mun ka köz ben, ha nem el ren -
de zett és pon to san – ta lán na gyon is
a he lyén van a szó ve le kap cso lat ban
–, „pre cí zen” meg va ló sí tott nap ra kész -
ség az, ami re a szol gá lat vég zés hez
nagy szük sé ge van a lel ki pász tor nak.

Áll tunk a szek rény előtt. Volt eb -
ben az egy más mel lett ál lás ban ter -
mé sze tes pe da gó gia is, de teo ló gia is
bő ven. Ő nem sze re tett har col ni, na -
gyo kat üt köz ni an nak ér de ké ben,
hogy meg ta nít sa a fi a tal nem ze dé ket
ar ra, amit fon tos nak tar tott, sok kal
in kább fi nom szó val, ked ves mo -
sollyal és köz vet len ség gel be mu ta tott
pél dá val ne velt. Val lot ta is, hogy
azok tól a ta ná ra i tól kap ta a leg töb -
bet, akik pél dát mu tat tak. Éle té nek
és egy há zi szol gá la tá nak már na gyon
ko rai sza ka szá ban kö zel ke rült a ta -
ná ri élet pá lya gon do la tá hoz, és teo -
ló gus éve i ben azt for gat ta a szí vé ben
és fe jé ben, hogy szí ve sen len ne hit -
tan ta nár vagy egye te mi lel kész. De
az élet út ra vissza te kint ve ma már el -
mond hat juk, hogy ízig-vé rig gyü le -
ke ze ti lel kész volt, és es pe res ként is
nagy lel ke se dés sel szol gált. Ami kor
a püs pök he lyet te si meg bí za tá sát
kap ta, ak kor is a gyü le ke ze tek, az
egy ház kö zös sé gé ért ag gó dó, fél tő
sze re tet mo ti vál ta leg fő kép pen. Hogy
le gyen mit át ad ni az utó dok nak.

Nem vé let len, hogy ami kor a bu -
da pes ti gyü le ke ze tek be – vagy bár ho -
vá az or szág ba – el szár ma zott pak si
evan gé li ku sok kal szó ba ke rült a ne -

ve, min den ki a ré gi szép, ízes du nán -
tú li hang súllyal „nagy tisz te le tű úr -
ként” és „es pe res úr ként” em le get te.
Ter mé sze te sen, min den eről te tés
vagy kény sze re dett ség nél kül. Ah hoz
a nem ze dék hez tar to zott, ame lyik
még na gyon erő sen ma gá ba szív ta a
klasszi kus lel kész kép zés po li hisz tor -
ság ra irá nyu ló ne vel te té sét. E nem  ze -
dék tag jai meg je le né sük kel, szó hasz -
ná la tuk kal, vi sel ke dé sük kel és oda adá -
suk kal pil la na tok alatt ki ér de mel ték

a tisz te le tet, az el fo ga dást és a meg -
be csü lést a gyü le ke zet tag ja i tól.

Mind ez na gyon ter mé sze te sen
tör tént. Meg le he tett meg ta nul ni
tő lük, hogy so ha sem at tól lesz va la -
ki hi te les, ha ön ma ga küzd ezért, ha -
nem ha ez va ló ban az ál ta la te rem -
tett at mosz fé ra ter mé sze tes ré sze.
„Csak úgy ma gá tól.”

Nem ma rad tunk per sze a szek -
rény aj tók előtt a pak si pa ró ki án, ha -
nem to vábbsé tál tunk a temp lom ba, a
pa ró kia kert jé be, ahol ugyan úgy meg
le he tett ta pasz tal ni a ren de zett sé get.
Sze ré nyen jegyezte meg: „Amit még
el vé gez he tek, azt sze ret ném el vé gez -
ni. Amit még re no vál ha tok, fel épít he -
tek, azt sze ret ném meg va ló sí ta ni. Így
az utó dom nak több ide je ma rad a hí -
vek re, fi a ta lok ra és idő sek re.”

Most, 2010 no vem be ré ben a le ve -
lek össze ren de zet ten, szép sor ban
össze ra kott ige hir de tés-váz la tok tár -
sa sá gá ban van nak előt tem. Kü lön a
ka zu á lis szol gá la tok ra ké szí tett jegy -
ze tek, és kü lön a va sár na pi is ten tisz -
te let re. Gon dos és prak ti kus, író gép -
pel el ké szí tett szö ve gek, ame lyek be
ké sőbb itt is, ott is be le ke rül tek a fris -
sí té sek és pon to sí tá sok. El árul ják
ezek a sár gu ló pa pí rok, hogy Só lyom
Ká roly nem az utol só per cek ben ké -
szült a pré di ká ci ó i ra. Be tar tot ta az
elő írt mód szert, és az ide jé ben el ké -
szí tett bő váz lat ala kult az adott va -
sár napig a szó szé ki ige hir de tés út mu -
ta tó já vá, be je lö lés sel, be írt sza vak kal
és – az elő adás mód ra is gon dol va –
szí nes tol lal alá hú zott hang súly- és ki -
eme lé si jel ze tek kel.

Több elő adás, cikk és ta nul mány
kéz ira ta is a ke zem be ke rül, és megint
a sok ol da lú ság mu tat ko zik meg ben -
nük. Ha egy lel kész társ vé le ményt
kért a kon fir má ci ói ká té já hoz, ő vá -
la szolt ne ki. Ha az egy há zi rend tar -
tás meg újí tá sá hoz gyűj töt tek anya got,
ő nem fu kar ko dott ta pasz ta la ta i nak

köz kinccsé té te lé vel. Ha rá di ós ige -
hir de tés re kér ték fel, na gyon ala po -
san meg küz dött az alap igé vel, min -
dig szor gal ma san dol go zott.

De két ked ves te rü let, a min dig el -
vár ha tó kö te les ség tel je sí té sen túl is,
kü lön le ges bá nás mód ban ré sze sült
ná la: az egy ház tör té net és a ka te che -
ti ka/hit ok ta tás.

Mind két te rü le ten so kat tett
azért, hogy ne csu pán le írás le -
gyen az, amit al ko tott, ha nem vi zu -
á lis él mény és – mai szó hasz ná lat -
tal él ve – in ter ak tív ese mény. Már
a teo ló gus évek alatt is így dol go zott.
A Só lyom Je nő pro fesszor ál tal írt
egy ház tör té ne ti hit tan könyv ben is
ott sze re pel a ne ve, mint aki már
hall ga tó ként il luszt rá ci ó kat, tér ké -
pe ket raj zolt.

Táb la nél kül nincs ná la hit tan óra!
Nem elég csak ok tat ni, be szél ni, ha -
nem lát tat ni is kell a tan anya got. Kez -
dő éve i ben sok szor meg for dult a fe -
jé ben az is, hogy fut ná az ere jé ből egy
teo ló gi ai dok to ri disszer tá ci ó ra. En -
nek a té má já ul is az egy ház tör té ne -
ti tér kép-ké szí tést vá lasz tot ta vol na,
amely nek se gít sé gé vel könnyebb és
ma ra dan dóbb a ta ní tás.

Nem sze ret te a konflik tu so kat. Na -
gyon so kat igye ke zett be szél get ni és
ten ni azért, hogy a dol gok le he tő leg bé -
ké sen ren de ződ je nek. Es pe res ként na -
gyon épí tett ar ra, hogy párbeszédben
le gyen a rá bí zott lel ké szek kel és gyü -
le ke ze ti tiszt ség vi se lők kel. Kí ván csi
volt egy-egy fel adat meg ol dá sa kor ar -
ra, hogy az adott te rü le ten vagy kér dés -
ben jár ta sabb kol lé ga mit is gon dol er -
ről, mit lát fon tos nak.

A ró la al ko tott em lé ke ző ké pünk -
nek van még egy na gyon fon tos ré sze.
Egy pil la nat fel vé tel: nagy apa ként,
nyug dí jas ként nem kis büsz ke ség gel
állt meg a zug lói temp lom ka pu já ban
egy szer-két szer: „Az uno ká im kon fir -
má ci ó ja csu pa bol dog ság, ki tű nő en
érett sé gi zett az uno kám, a gyer me ke -
im sze re tik az egy há zat, és ak tí vak a
gyü le ke ze ti szol gá lat ban, hű sé ge sek
a hi tük ben, és ez nagy öröm ne kem.”
Fe le sé gé vel, Etel ka né ni vel együtt
na gyon bol do gok és há lá sak vol tak a
csa lád kö vet ke ző nem ze dé ké ért. A je -
len lé tü kön, a tö rő dé sü kön túl azért
kü lö nö sen is, hogy érez ték, nem volt
hi á ba va ló a lel ké szi szol gá lat a „nagy -
tisz te le tű úr” és a „nagy tisz te le tű
asszony” kö zös mun ka vég zé se ként,
mert ál dás vált érez he tő vé, ta pint ha -
tó vá a gyer me kek, uno kák és ma
már a déd uno kák éle té ben.

2010. no vem ber 21-én, örök élet
va sár nap ján há lás szív vel em lé kez het -
nek éle té re és szol gá la tá ra a pak si
temp lom va sár nap dél előt ti is ten tisz -
te le tén csa lád ta gok, a gyü le ke zet
tag jai és mind azok, akik fel idé zik
alak ját szü le té sé nek ki lenc ve ne dik és
ha lá lá nak ti ze dik év for du ló ján. A
sé tát – ma már lel kész ség ben és es -
pe res ség ben is – utód ja, Sza bó Vil -
mos Bé la ve ze ti, hogy meg győ ződ -
jünk ar ról, sze re tet tel és tisz te let tel
ér de mes vissza te kin te ni az év for -
du ló kon az előt tünk szol gá lók ra.

g Sza bó La jos 

Év for du ló és em lé ke ző sé ta
(Só lyom Ká roly, 1920–2000)

Ke resz tény ka rá cso nyi könyv vá sár
A Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít vány több éves ha gyo má nyá hoz hí ven idén is sze re tet tel vár
min den ked ves ér dek lő dőt a ke resz tény ka rá cso nyi könyv vá sá ron, ahol több mint negy ven ki adó
kí ná la tá ból vá lo gat hat nak.

Hely szín: Ló nyay Ut cai Re for má tus Gim ná zi um (1092 Bu da pest, Ki ni zsi u. 1–7.)
Idő pont: de cem ber 3., pén tek, 14.00–20.00 és de cem ber 4., szom bat, 9.00–16.00
A Lu ther Ki adó ad ven ti lel kü let tel, új ka rá cso nyi köny vek kel és ked vez mé nyek kel vár ja ked ves vá sár ló it.
Le he tő vé kívánjuk tenni gyü le ke ze tek nek, bi zo má nyos part ne re ink nek, hogy na gyobb pél dány szá mú ren -

de lé sü ket a hely szí nen át ve hes sék. Ez eset ben kér jük, hogy meg ren de lé sü ket de cem ber 1-jé ig küld jék el a ki -
ado@lu the ran.hu cím re.
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b A Veszt fá li ai Pro tes táns Egy -
ház ok tó ber 26. és 29. kö zött
ren dez te har ma dik szim pó zi u -
mát Schwer té ben. Az Is ten te -
rem té sét meg óv ni – A klíma- és
kör nye zet vé delem iránti el kö te -
le zettség ki hí vá sai és lehetőségei
az eu ró pai egy házak számára cí -
mű ren dez vé nyen a Ma gyar or -
szá gi Evan  gé li kus Egy há zat Bé -
res Ta más egye te mi do cens és
Ko dá csy-Si mon Esz ter lel kész, az
Ara rát mun ka cso port ve ze tő je
kép vi sel te. Őt kér dez tem a rész -
le tek ről.

– Mely egy há zak vet tek részt a ta -
nács ko zá son, és mi lyen fő té má kat
érin tet tek?

– A ven dég lá tó veszt fá li ai pro tes -
tán sok mel lett Olasz or szág ból a
val dens egy ház kép vi sel tet te ma gát,
Len gyel or szág ból pe dig öku me ni kus
kül dött ség ér ke zett, ka to li kus, or to -
dox, re for má tus és evan gé li kus de -
le gál tak kal. A ma gyar kül dött ség
két re for má tus és két evan gé li kus
tag ból állt. Ér de kes elő adá so kat
hall hat tunk pél dá ul a klí ma igaz sá -
gos ság és a glo ba li zá ció össze füg gé -
se i ről né met or szá gi szem pont ból.
Nagy hang súlyt ka pott a ta pasz ta lat -
cse re: be szá mo lók hang zot tak el az
egyes egy há zak öko ló gi ai kez de -
mé nye zé se i ről és te rem tés vé del mi

ren dez vé nye i ről, va la mint a he lyi
adott sá gok ról.

– Mon da na né hány pél dát? Mit len -
ne ér de mes itt hon is to vább gon dol ni?

– A veszt fá li ai egy ház pél dát mu -
ta tott az él he tő jö vő kép ki ala kí tá sát és
meg va ló sí tá sát cél zó egy há zi össze fo -
gás ra. Amel lett, hogy szá mos fó ru -
mon hang sú lyoz zák a te rem tés meg -
óvá sát, egy re több te rü le ten igye kez -
nek konk rét lé pé se ket is ten ni. Ta nul -
sá gos volt lát ni, hogy egy re több egy -
há zi épü let áram el lá tá sát nap ele mek -
kel biz to sít ják, de pél dá ul az is el gon -
dol kod ta tó, hogy már több mint húsz
éve pró bál nak min den le het sé ges he -
lyen új ra pa pírt hasz nál ni. 

Az olasz be szá mo ló ból ki de rült,
hogy már 1980 óta fog lal koz nak
öko ló gi ai nö vény ter mesz tés sel egy -
há zi dia kó ni ai in téz mé nyek ben, most
pe dig er re pró bál nak öko gyü le ke ze ti
rend szert épí te ni. Iz gal mas volt hal -
la ni, hogy mek ko ra hang súlyt fek tet -
nek pél dá ul az öko szem lé le tű – akár
gyü le ke ze ten be lü li, akár szé le sebb
kö rű – ven dég lá tás ki ala kí tá sá ra. A

len gyel ta pasz ta la tok azt mu tat ták
meg, hogy az öko teo ló gi ai gon dol ko -
dás ho gyan je le nik meg a hí vők hét -
köz nap ja i ban. Így pél dá ul a kom mu -
nis ta rend szer negy ven év nyi til tá sa
után új ra he lyet kap hat a li tur gi á ban
is, és a hét köz na pok ban is az élő lé -
nyek, a ter més, a föld meg ál dá sa és
az eze kért va ló há la adás.

– Mi ről szá mol tak be a ma gyar de -
le gál tak? Az ál ta luk mon dot tak ból mi
le he tett a leg in kább ta nul sá gos a
töb bi ek szá má ra?

– Aho gyan az em lí tett há rom or -
szág kép vi se lő i nek hely ze te nagy ban
kü lön bö zött egy más tól, úgy a mi
je len lé tünk és be szá mo lónk is újabb
szín fol tot je len tett a ta lál ko zón. A
vissza jel zé sek sze rint ha tal mas mo -
ti vá ci ót je len tett szá muk ra azt lát ni,
hogy egy mun ka cso port ki zá ró lag
ön kén tes ala pon mennyi öt le tet tud
meg va ló sí ta ni. So kak nak tet szett és
új gondolatokat adott a be szá mo lónk,
amely ben szó volt a te rem tés ün ne -
pi is ten tisz te le tek ről, a ta valy meg je -
lent, A hét nap cso dá ja cí mű mun ka -
fü zet ről, az öko teo ló gi ai elő adá sok -
ról, a teo ló gi ai sze mi ná ri u mok ról, az
Evan gé li kus Élet Üze net az Ara rát ról
ro va tá ról és az if jú sá gi mun ká ban –
Szél ró zsa ta lál ko zó, ter mé szet is me -
re ti tá bo rok – vég zett te vé keny sé -
günk ről. Ugyan csak po zi tív vissz -
hang ja volt öku me ni kus el kö te le -
zett sé günk nek is.

g – JCsCs – 

Eu ró pai ta nács ko zás Veszt fá li á ban
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Jerabek-Cserepes Csilla Er dély ben is igény lik a misszi ói központ anya ga it
Er dély ben járt szol gá la ti kör úton no vem ber 2–7. kö zött Sze ve ré nyi Já nos or -
szá gos misszi ói lel kész. Ko lozs vá rott és Zaj zon ban a Ro má ni ai Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház két egy ház me gyé je lel ké sze i nek tar tott elő adást a misszi -
ó ról. A gyü le ke zet ve ze tők or szá gos ta lál ko zó ján a pres bi te ri szol gá lat ról szólt
Sep si szent györ gyön, és igét hir de tett a szent györ gyi gyü le ke zet ben. 

A ta lál ko zó nak több gya kor la ti kö vet kez mé nye is lesz. A gyü le ke ze tek igény -
lik a rá dió misszió hang anya ga it és más ki ad vá nya it, Ador já ni De zső Zol tán,
a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs pö ke pedig fel kér te Sze ve -
ré nyi Já nost, hogy rend sze re sen tart son evan gé li zá ci ós szol gá la to kat az egy -
ház ke rü let gyü le ke ze te i ben. 

g Han kó Szi la mér fel vé te le

– Hány részt ve vő volt je len, és
hány or szá got kép vi sel tek, il let ve há -
nyan vet tek részt a szer ve zés ben, a le -
bo nyo lí tás ban?

– Har minc két or szág több mint
nyolc van de le gált já nak rész vé te lé vel
zaj lott a ta nács ko zás, a részt ve vők fe -
le har ma dik vi lág be li or szág ból ér ke -
zett. A tar ta lo mért fe le lős fő szer ve -
ző az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci -
á já nak hét ta gú, glo ba li zá ci ó val fog -
lal ko zó mun ka cso port ja volt. 

A ha zai öku me ni kus ven dég lá tó
bi zott sá got Bó na Zol tán, a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta -
ná csá nak fő tit ká ra, Göm böcz El vi ra,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem ta nár se géd je, Ódor Ba lázs, a Pá -
pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé -
mia ad junk tu sa, Cse lovsz kyné Tarr
Klá ra, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Öku me ni kus és Kül ügyi
Osz tá lyá nak ve ze tő je, Vi son tai Dó -
ra és jómagam al kot  tuk, mun kán kat
több ön kén tes se gí tet te.

– Mi lyen ap ro pó ból hir det ték meg
a ta nács ko zást?

– Egy so ro zat ról van szó, ame lyet
2006-ban – Por to Al eg ré ben – in dí -
tot tak út nak. En nek so rán min den
kon ti nens ren dez egy kon fe ren ci át az
adott föld rész re fo ku szál va. Az el ső

ál lo más Af ri ka volt (2007), ezt kö vet -
te Dél-Ame ri ka és a Ka rib-tér ség
(2008), majd Ázsia (2009). Jö vő re
Észak-Ame ri ka ke rül sor ra. A 2010-
es eu ró pai kon fe ren ci á nak Bu da -
pest adott ott hont. 

A vi lág mé re tű rendezvény előtt két
nap pal az Eu ró pai Egy há zak Kon fe -
ren ci á ja és az Egy há zak La tin-ame -
ri kai Ta ná csa kö zös do ku men tu mot
rög zí tett a glo ba li zá ci ó ról, an nak
kö vet kez mé nye i ről és ki hí vá sa i ról. A
nyi lat ko zat meg ne ve zi azo kat a pon -
to kat, ame lyek ben meg egye zik, és
ame lyek ben el tér egy más tól a két
föld rész egy há za i nak ál lás pont ja, és
ki je lö lik az együtt mű kö dés le he tő sé -
ge it, il let ve a to váb bi mun ka irá -
nya it is. Ez egy hosszú fo lya mat
ered mé nye volt, amely nek gyü möl -
csét a töb bi föld rész egy há za i nak
kép vi se lői a kon fe ren ci án is mer het -
ték meg.

– Me lyek vol tak a ren dez vé nyen
elő ke rült főbb té mák?

– Az elő adá sok olyan kérdésekről
szól tak, mint a gaz dag ság és sze gény -
ség eu ró pai vi szony la tban, az el sze -
gé nye dés öko ló gi ai vo nat ko zá sai, az
ala csony szén fel hasz ná lá sú és az
elég sé ges sé gen ala pu ló gaz da sá gi
rend sze rek meg va ló sít ha tó sá ga, a

glo ba li zá ció ki hí vá sai és ve szé lyei, az
igaz sá gos tár sa da lom és gaz da ság, il -
let ve a po li ti kai erők és az egy há zak
le het sé ges sze re pe ezen kér dé sek
fel dol go zá sá ban és meg ol dá sá ban.

– Elő ke rül tek-e konk rét, ak tu á lis
prob lé mák, mint pél dá ul a kö zel -
múlt be li ma gyar or szá gi vö rö siszap-
ka taszt ró fa?

– Igen, na gyon sok ilyen ről volt
szó. A ma gyar or szá gi hely zet tel kap -
cso lat ban a ro ma kér dés ke rült elő tér -
be, de a haj lék ta lan kér dés ről, a te -
rem tés vé de lem ről és a vö rö siszap-ka -
taszt ró fá ról is szó esett.

– Az el hang zot tak alap ján ho -
gyan lát ja, a kor mány za tok mennyi -
re tart ják fon tos nak, ve szik ko mo lyan
az egy há zak kal va ló együtt mű kö -
dést ezek ben a té mák ban?

– A ren dez vény egyik cél ja az
volt, hogy fel hív ja a po li ti ka fi gyel -
mét ezek re a prob lé mák ra, a tár sa -
dal mi, kul tu rá lis és gaz da sá gi kö vet -
kez mé nye ik re. A kon fe ren ci án meg -
je lent po li ti ku sok nyi lat ko za tai alap -
ján a ma gyar kor mány és ez zel
együtt a so ros eu ró pai el nök ség
part ner nek te kin ti az egy há za kat
eb ben a kér dés ben.

– Mi lyen esz kö zök kel já rul hat nak
hoz zá az egy há zak a fent em lí tett
prob lé mák csök ken té sé hez? Szü le -
tett-e va la mi lyen zá ró do ku men tum,
aján lás a tag egy há zak szá má ra?

– Igen. Eb ben az „ég haj la ti igaz sá -
gos ság ra” – cli ma te jus ti ce – hív ják
fel a fi gyel met, amely az öko ló gi ai krí -
zis le küz dé sét, kö zös erő for rá sa ink
igaz sá gos el osz tá sát és ez zel együtt a
sze gény ség és a jó lét kö zöt ti sza ka -
dék szűkíté sét húz za alá. 

g – JCsCs – 

A té má ban to váb bi in for má ci ók ol -
vas ha tók an gol nyel ven a www.ce c -
euro pe.org in ter ne tes ol da lon.

Sze gény ség, jó lét és öko ló gia
Nem zet kö zi ta nács ko zás Bu da pes ten

PÁ ROS IN TER JÚ E G Y KÖR N YE Z ET VÉ D Ő PRO TE S TÁNS LEL K É SZ H ÁZ A SPÁRR AL

10. Ikon film na pok
Bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom (1038 Bu da pest, Me ző ut ca 12.),

no vem ber 19–21.

No vem ber 19-én, pén te ken 18 órá tól: Sza mu ráj (40') – Fü löp Vik tor
vissza té ré se a Győ ri Ba lett szín pa dá ra. Ren de ző: Ár vai Jo lán, az Ikon film -
na pok öt let gaz dá ja. • AIR (15') – Tánc film. Ren de ző: B. Mar ton Fri gyes
– Já szi De zső. • Át tű né sek (rész let) (15') – Mar kó Iván pró bál. Ren de ző:
Szé kely Or so lya. • Eck hart mes ter pré di ká ci ói (15') – Tánc film. Ren de -
ző: Szé kely Or so lya. • Rész let Mar kó Iván ké szü lő ön élet raj zi köny vé ből
a szer ző in terp re tá lá sá ban.
No vem ber 20-án, szom ba ton 15 órá tól: Hogy sza lad nak a fák (75') –
Ren de ző: Zol nay Pál. • Kos suth La jos (13') – Ren de ző: Pé ter Klá ra. • Ava -
tar ut ca (15') – Ren de ző: Dé gi Já nos – Sass Pé ter. • Ár pi bá csi fi ó kái (26'),
Füg gő le ges bi ro da lom (26') és Li li pu ti Mi mik ri (26') – Fil mek a Ter mé -
szet film.hu Tu do má nyos Film mű hely ré gi és új al ko tá sa i ból • Vá lasz tás
1994 (15') és Szi get fesz ti vál (15') – Film rész le tek a há zi gaz da, Do náth Lász -
ló el múlt éve i ből. Ké szí tet te az Óbu da TV. • A nyír bá to ri bio gáz gyár (15')
• A gaz da sá gi vál ság ról (rész let) (20') – Ven dég: dr. Pe tis Mi hály. • Be -
szél ge tés dr. Di nya Lász ló val és Bau er Ta más sal.
No vem ber 21-én, va sár nap 14 órá tól: Vers mű so rok a Ma gyar Te le ví -
zi ó ban (30') – Ren de ző: Zol nay Pál. • Fo tog rá fia (70') – Ren de ző: Zol -
nay Pál. • Be szél ge tés Sebő Fe renc cel, Hal mos Bé lá val és Fa ze kas Esz ter
film tör té nésszel.

A rész vé tel in gye nes, ado má nyo kat jó szív vel fo ga dunk.
Tá mo ga tó: Nem ze ti Kul tu rá lis Alap.

H I R D E T É S

A Pá rat lan klub kö vet ke ző al kal mán, no vem ber 24-én, szer dán 18 órai
kez det tel a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak föld -
szin ti ter mé ben (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) dr. Var ga Gyön gyi, az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem do cen se tart elő adást Fér fi és női sze re -
pek, csa lád mo dell az Ószö vet ség ben cím mel. Min den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vár nak a Pá rat lan klub szer ve zői.

H I R D E T É S

A mo son ma gyar óvá ri evan gé li ku sok Ha rang szó Ala pít vá nya kö szö net -
tel fo gad ta a 2009. évi sze mé lyi jö ve de lem adó egy szá za lé ká nak fel aján -
lásából származó 151 386 fo rin tot. Ezt az össze get a mo son ma gyar óvá -
ri evan gé li kus gyü le ke zet hit éle té nek fel len dí té sé re, il let ve az ah hoz kap -
cso ló dó be ru há zá sok ra for dí tot ta.

H I R D E T É S

b Az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á ja (EEK) Egy ház és Tár sa da lom Bi -
zott sá ga, va la mint az Egy há zak Vi lág ta ná csa (EVT) a ma gyar or szá -
gi tag egy há zak kal együtt mű köd ve no vem ber 8–12. kö zött kon fe ren -
ci át szer ve zett Bu da pes ten Sze gény ség, jó lét és öko ló gia Eu ró pá ban cím -
mel. Mi vel az eu ró pai kor mány za tok és tár sa dal mak leg na gyobb ki -
hí vá sai kö zött sze re pel a sze gény ség ál lan dó sult je len lé te, a nö vek vő
sza ka dék a sze gé nyek és gaz da gok kö zött, a fo lya ma tos kör nye zet ká -
ro sí tás és az erő sö dő klí ma vál to zás, a kon zul tá ció le he tő sé get kí nált
ar ra, hogy a részt ve vők tisz táz zák az e prob lé mák kö zöt ti kap cso la -
tot és köl csön ha tást, va la mint meg vi tas sák a ha té kony vá lasz adás mód -
ja it. A kon fe ren ci á ról az EEK glo ba li zá ci ó val fog lal ko zó mun ka cso -
port já nak tag já val, Ko dá csy Ta mással, a Károli Gás pár Református
Egyetem lel készével be szél get tem.

Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész szol gá la tai
a kö vet ke ző he tek ben:
• No vem ber 19–21.: Evan gé li zá ció az uk raj nai Der cen ben
• No vem ber 24.: Elő adás a rév ko má ro mi Se lye Já nos Egye tem Re for -

má tus Teo ló gi ai Ka rán
• No vem ber 25.: Elő adás Ér den a „Van ki út!” kon fe ren ci án
• No vem ber 26–28.: Evan gé li zá ció La jos ko má rom ban
• No vem ber 29. – de cem ber 1.: Evan gé li zá ció Ta ká csi ban és Sze re -

cseny ben
• De cem ber 4.: Elő adás csen des na pon Pen cen
• De cem ber 5.: Ige hir de té sek Kis kun ha la son és Táz lá ron
• De cem ber 10–12.: Evan gé li zá ció a szlo vá ki ai Tor nal ján
• De cem ber 16.: Ad ven ti ige hir de tés Lo vász pa to nán

Ar chív hang anya gok az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont hon lap ján
A zsi dó ság és ke resz tyén ség kap cso la ta a bib li ai kor tól nap ja in kig – dr. Mun -
tag An dor elő adá sa a Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség
Aszta li be szél ge té sek so ro za tá nak 1998. no vem ber 10-i al kal mán. Link:
http://misszio.lu the ran.hu/2007/?ol dal=ar chiv hang tar. A hang fel vé tel di -
gi ta li zá lá sá val és meg hall gat ha tó vá té te lé vel em lé ke zünk a tíz éve el hunyt
Mun tag An dor ra, az Ószö vet ség pro fesszo rá ra, a sze re tett Ban di bá csi ra.

H I R D E T É S
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VASÁRNAP

21.25 / m2
A Ki li man dzsá ró ha va
(ame ri kai ka land film, 1952)
(117')
Ern est He ming way klasszi -
kus nak szá mí tó tör té ne té ben
egy hí res író, va dász se be sül -
ten fek szik Af ri ká ban, s míg a
be teg szál lí tó re pü lő gép re vár,
em lé ke ze té ben le pe reg nek
éle té nek leg fon to sabb ese mé -
nyei. A ha lál kö zel sé gé ben
meg ér ti a le o párd rej té lyét,
mi ért fek szik meg fagy va több
ezer mé ter ma gas ban, a Ki li -
man dzsá ró te te jén.

HÉTFŐ

13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.35 / m1
Át já ró. Em be rek és tör té ne -
tek a Kár pát-me den cé ből
18.00 / Bar tók rá dió
Ti ha nyi Zsu zsan na, az MR
2009. évi or szá gos Haydn–
Men dels sohn zon go ra ver se -
nyé nek II. he lye zett je ját szik
19.00 / m2
Élet cé lok – hit val lá sok
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Két gramm szen ve dés
20.40 / Du na Tv
Bűn és bün tet len ség (ma gyar
do ku men tum film, 2010)
22.50 / Du na Tv
Nap hosszat (ma gyar do ku -
men tum film, 2009)

KEDD

13.27 / Bar tók rá dió
Az Ewald réz fú vóskvin tett
ját szik
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. Dr. Ab lon czy
Lász ló gyer mek kar dio ló gus
15.10 / Du na Tv
Kéz mű vek (ma gyar is me ret -
ter jesz tő film) A ká dár
15.25 / Du na Tv
Mes ter mű vek a szá zad for du -
ló épí té sze té ből (ma gyar is -
me ret ter jesz tő film so ro zat)
Zsi na gó gák
19.40 / Kos suth rá dió
Ír dal la mok – he ge dűn
Elő ad ja: Ma lachy Bour ke
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Bach:
E-dúr par ti ta BWV. 1006/a.
21.35 / m1
Há zas ság ból elég sé ges
(ma gyar film, 1960) (88')

SZERDA

11.15 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Ro bert
Schu mann
Drez da
15.40 / m1
Je le ne tek a szob rok éle té ből
21.10 / Bar tók rá dió
Sem mi ért Egé szen
Leg ked ve sebb ver se i ből
Törő csik Ma ri vá lo gat
21.25 / m2
Má ju si zá por
(ma gyar té vé já ték, 2008) (52')
0.05 / Du na Tv
Is ten sze me előtt –
Al só szent már ton
(ma gyar do ku men tum film)

CSÜTÖRTÖK

11.10 / TV2
Be tű ve tő (ame ri kai film -
dráma, 2006) (101')
13.19 / Bar tók rá dió
Mis kol ci nem zet kö zi ka ma ra -
kó rus-fesz ti vál 2010
Az Óbu dai Ka ma ra kó rus
éne kel
13.45 / m2
Ar bo ré tu mok, gyűj te mé nyes
ker tek
Sár vá ri ar bo ré tum
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Bo lyon gó csil la gok
15.25 / m1
A Her ceg
(ma gyar port ré film, 2010)
20.40 / Du na Tv
Há rom nő vér
Cse hov Há rom nő vé ré nek
adap tá ci ó ja (167')
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – kul tú rá ról

PÉNTEK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
11.30 / Kos suth rá dió
Ven dég a ház nál
Gye re kek ről – fel nőt tek nek
19.35 / Bar tók rá dió
Klasszi ku sok könnye dén
Kap csol juk a Ma gyar
Nemze ti Mú ze u mot
20.06 / Kos suth rá dió
Fáj da lom
Mar gue ri te Du ras no vel lá ját
fel ol vas sa Tö rő csik Ma ri
21.25 / Du na Tv
Tüs ke a kö röm alatt
(ma gyar já ték film, 1987)
(90')
21.35 / m1
Ros szem be rek
(ma gyar film, 1978) (89')
23.05 / m1
A nagy vers mon dás
Kosz to lá nyi De zső:
Haj na li ré szeg ség

SZOMBAT

10.00 / Bar tók rá dió
Cho pin összes zon go ra mű ve
Bo gá nyi Ger gely zon go rá zik
12.02 / m2
Szép magyar tánc
Gyimesi csángó magyar táncok
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
12.30 / Du na Tv
Et no Klub
Ven dég: a Mu zsi kás együt tes
15.05 / Kos suth rá dió
Zöld öve zet
21.00 / m1
Jack és Ro se bal la dá ja
(ame ri kai film drá ma, 2005)
(107')
22.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Mon te ver di: Or feo
(öt fel vo ná sos ope ra)
22.30 / Du na Tv
Fél Nel son
(an gol já ték film, 2008) (103')

VASÁRNAP

8.30 / Kos suth rá dió
Vissza szám lá lás
A stú di ó ban: Je le nits Ist ván
és Ri to ók Zsig mond
10.00 / Du na Tv
Öku me ni kus is ten tisz te let
Szend rő re for má tus temp lo -
má ból
10.25 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.00 / m1
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a gaz dag ré ti temp -
lom ból
16.40 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
17.05 / Bar tók rá dió
Be szél ge té sek az egy ház ze né ről
21.25 / m2
Ju li us Cae sar
(an gol film drá ma, 1970)
22.00 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
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ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 21-étől november 28-áig

Va sár nap
Áll ha ta tos ság gal fus suk meg az előt tünk le vő pá lyát. Néz zünk fel Jé zus ra, a
hit szer ző jé re és be tel je sí tő jé re. Zsid12,1–2 (Zsolt 25,15; Mt 25,1–13; Jel 21,1–
7; Zsolt 90) „Ki tar tás, már nincs sok hát ra!” – an nak ide jén az edzé se ken,
ami kor iz zad tan, ki me rül ten és fá rad tan rót tuk a kö rö ket a pá lyán, ez zel a
mon dat tal biz tat tuk egy mást. Most úgy lá tom, hogy könnyebb volt ak kor fut -
ni, mint ma az élet meg pró bál ta tá sai kö zött áll ha ta tos nak, ki tar tó nak, ma -
kacs nak len ni. Hány szor hal lom el ke se re dett em be rek től, akik nek nincs mun -
ka he lyük, ha tal mas ra duz zadt az adós sá guk, és még szám ta lan ter hük van:
„Nem tu dom, med dig bí rom, mi kor adom fel.” A Zsi dók hoz írt le vél szer ző -
je ar ra bá to rít, hogy van ki re néz nünk: Jé zus nem ad ta fel. Me rít sünk erőt
az ő ke reszt jé ből, néz zünk rá! Va ló sá gos se gít ség ez mai hely ze tünk ben? A
fel né zés, Jé zus ra te kin tés új pers pek tí vát ad. A re mény sé gét.

Hét fő 
Krisz tus így imád ko zott: „Nem azt ké rem, hogy vedd ki őket a vi lág ból, ha -
nem hogy őrizd meg őket a go nosz tól.” Jn7,15 (Jób 10,12; 5Móz 34,1–7/8/; Ézs
1,1–9) Egy tá bor, egy csen des hét vé ge, egy kon fe ren cia után a leg ne he zebb
min dig a ha za té rés. Vissza men ni oda, ahon nan ki sza kad tunk. Pé ter sem
akart le jön ni a meg di cső ü lés he gyé ről, mert jó volt ott len ni. Sok szor én
is ar ról áb rán do zom, hogy bár csak lét re hoz nánk egy olyan kis fa lut, vi lág -
tól el zárt he lyet, ahol a bé ke, a sze re tet ural ko dik, ahol már itt a föl dön tel -
jes mér ték ben meg va ló sul Is ten or szá ga. Jé zus nem en ge dett Pé ter ké ré -
sé nek, le men tek a völgy be, mert ott várt rá juk a szen ve dő apa és fia. Jé zus
nem azt akar ja, hogy el kü lö nül ten él jünk, ha nem hogy szol gál junk az zal
a sze re tet tel, aho gyan ő tet te. A vi lág nem az el len sé günk. Jé zus imá ja a go -
nosz el len szól ér tünk.

Kedd
Bol dog em ber az, aki az Urat fé li, sok örö möt ta lál pa ran cso la ta i ban. Zsolt
112,1b (Jn 15,12; 1Pt 1,13–21; Ézs 1,10–20) Mi öröm le het egy pa rancs ban? Ta -
lán az, hogy fel fe de zem: a pa rancs nem el le nem, ha nem ér tem van, hogy bol -
dog le gyek eb ben az élet ben. Aki már ész re vet te, hogy a pa rancs be nem tar -
tá sa mi lyen ká ro kat okoz az éle té ben, mennyi szen ve dést, szo mo rú sá got és
fáj dal mat okoz ve le má sok nak és ma gá nak is, an nak már csak egy lé pés, hogy
rá jöj jön ar ra, Is ten nem az el len sé ge, ha nem bi zony jót akar ne ki, ami kor pa -
ran csa i val ta ná csol.

Szer da
Mi ért né zed a szál kát atyád fia sze mé ben, a sa ját sze med ben pe dig nem ve -
szed ész re a ge ren dát? Lk 6,41 (JSir 3,39; 1Kor 3,9–15; Ézs 1,21–31) Mind egyi -
künk tud ja, hogy kí vül ről könnyebb meg ítél ni a dol go kat. Tu dom, hogy min -
dig az bánt a leg job ban a má sik ban, ami ben nem is meg van, még hoz zá sok -
szo ro san. Az a hi ba, rossz tu laj don ság tű nik fel leg gyor sab ban, ame lyet ma -
gam ban nem ve szek ész re, és egy szer csak meg lá tom a má sik ban. Vég nél -
kül tud juk so rol ni a má sik kal va ló vi tánk ban, hogy ő mit ron tott el, mi vel tett
tönk re ben nün ket, ahe lyett, hogy meg áll nánk, és ma gunk ba néz nénk,
hogy ész re ve gyük sa ját hi bá in kat.

Csü tör tök
A sze re tet ben nincs fé le lem, sőt a tel jes sze re tet ki űzi a fé lel met. 1Jn 4,18 (Zsolt
56,12; Kol 4,2–6; Ézs 2,1–5) Né ha az a gon do la tom tá mad, hogy Já nos nem
is fé lel met akart mon da ni, ha nem fél té keny sé get. De nem azt írt. Tá gab ban
fo gal ma zott. Ha sze retsz, ak kor nem félsz, hogy a sze re tett lény be csap, ki -
hasz nál, pác ban hagy. Ha sze retsz, nem azon jár az agyad, hogy jaj, mi kor
lesz en nek a bol dog ság nak vé ge. Csak sze retsz. De ké pe sek va gyunk mi ilyen
sze re tet re? Pe dig a szo ron gás, ag gó dás, in do ko lat lan fé le lem vé get vet a sze -
re tet nek. Jó, hogy Já nos nem er ről ír. Jó, hogy Já nos a sze re tet ha tal má ban
bí zik. A fel té tel nél kü li Sze re tet ha tal má ban.

Pén tek
A bé ke és a bi za lom erőt ad na nek tek! Ézs 30,15 (Gal 5,5; Mt 27,50–54; Ézs
2,6–22) En nek az igé nek a foly ta tá sa így hang zik: „De ti nem akar já tok…” Is -
ten na gyon szo mo rú, ami kor lát ja, hogy né pe a vesz té be ro han. Is ten óv ni
akar ja né pét a há bo rú tól, a ha da ko zás tól, mert az meg ti ze de li, le gyen gí ti őket.
Még sem hall gatnak rá. Nem csak az ak ko ri nép nek adott vol na erőt a bi za -
lom és a bé ke, ha nem a mi enk nek is. Az el len sé ges ke dés, a gyű löl kö dés, az
ok ta lan ver sen gés és egy más fö lé ke re ke dés le gyen gít, be teg gé tesz. Mennyi -
vel elő rébb tar ta nánk, ha bé kes ség ben és egy más ban bíz va tá masz kod nánk
egy más tu dá sá ra, és ke res nénk meg az utat, ame lyen jár ha tunk.

Szom bat
Bol dog, aki nek hűt len sé ge meg bo csá ta tott, vét ke el tö röl te tett. Zsolt 32,1b (Mk
1,15; Jel 21,10–14.21–27; Ézs 3,1–15) Át él ted már azt, amit a té koz ló fiú, hogy
mész ha za fe lé, és apád fut eléd, pe dig el ver ted min den örök sé ged? Át él ted
már, hogy a ked ves ha za várt, eléd tet te a me leg ételt, pe dig te hűt len vol tál
hoz zá, és nem ér de mel ted meg a sze re te tét? Át él ted már, hogy sok év el ma -
ra dás, há tat for dí tás után a gyü le ke zet ben nyi tott aj tó val és krisz tu si sze re -
tet tel fo gad tak? Át él ted már, hogy zo kog va vet tél úr va cso rát, és ami kor fel -
kel tél on nan, az zal a bé kes ség gel men tél el, hogy Is ten meg bo csá tott ne ked?
Ak kor tu dod, mi ről szól a zsol tá ros.

g Hei ne mann Il di kó

Új nap – új kegyelem
A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum leg -
kö ze leb bi al kal mán, a bu da hegy vi dé -
ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XII., Kék Go lyó u. 17.) no vem ber 22-
én, hét főn 18.30-kor dr. Hi da si Ju dit dé -
kán Ez a Ja pán nem az a Ja pán cím -
mel tart elő adást és fó rum be szél ge tést.

Sze re tet tel vá runk min den kit Bör ön -
te Már ta evan gé li kus lel kész nő Csil -
lag gyer tya fény – Szí vet nyi to ga tó
írá sok cí mű köny vé nek be mu ta tó já -
ra és Ka ján Jó zsef né, Ma ri ká nak, a
Sas hal mi Ka ri tász ve ze tő jé nek gyer -
tya gyűj te mény-ki ál lí tá sá ra no vem ber
28-án, ad vent el ső va sár nap ján 16
órá ra a Mesz lé nyi Zol tán Ka to li kus
Kö zös sé gi Ház ba (1163 Bu da pest,
Sas vár u. 23.). A ki ál lí tást meg nyit ja:
Sző ke Györ gyi. A köny vet be mu tat -
ja: dr. Bács kai Ká roly teo ló gi ai ta nár.
Há zi gaz da: Nagy Zol tán plé bá nos.

Élet sze re tet re ne ve lés cím mel no -
vem ber 25-én es te 18 óra kor a pa sa -
ré ti re for má tus gyü le ke zet temp lo -
má ban (Bu da pest II., To roc kó tér 1.)
az es ti is ten tisz te let ke re té ben pe da -
gó gu sok, szü lők és ér dek lő dők szá -
má ra tart elő adást dr. Pál he gyi Fe renc
nyu gal ma zott fő is ko lai ta nár.

HÍREK, HIRDETÉSEK

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.

HA LÁ LO ZÁS
„Új ér tel met aján dé kozz ne kem,
amellyel nem büsz kél ke dem. Ta -
ná csolj, hogy be tölt sem, ami re
el hív tál en gem.” (P. Ger hardt)
Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy
Ta kács Fe renc, is ko lánk nyu gal -
ma zott igaz ga tó ja no vem ber 9-
én éle tét csen de sen vissza ad ta
Te rem tő jé nek. Gyá szol ják a
Nyír egy há zi Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko la és Óvo da pe da gó gu -
sai, dol go zói, ta nu lói és szü lői.

KÖ SZÖ NET NYIL VÁ NÍ TÁS
A Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér dem -
rend kö zép ke reszt jé vel tör tént
ki tün te té sem al kal má ból kül -
dött kö szön té se ket és ál dás kí vá -
ná so kat há lá san meg kö szö nöm.

Itt zés Já nos püs pök


