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„Ér de kes ség, hogy Er zsé bet test vér is egy ol va sói
le vél út ján ér te sült ar ról, hogy for dí tá sát – té ve sen
– Proh ász ka püs pök nek tu laj do nít ják. Az Új Em ber
1978. áp ri lis 23-i szá ma is le hoz ta a ver set mint
»Proh ász ka Ot to kár egyet len fi a tal ko ri ver sét«.”

EvÉl&levél f 15. oldal

„Az én apám erő sebb, mint az Is ten”
– je len ti ki da lá ban a Vad Frut tik
együt tes éne ke se. Hir te len fel há bo ro -
dom, ami kor a köz szol gá la ti rá dió
könnyű ze nei adó ján ezt a már-már
blasz fé mi kus nak tű nő mon da tot hal -
lom. Ám ami kor – az al ter na tív
könnyű ze né ben is meg le he tő sen rit -
ka nyílt ság gal – foly tat ja tör té ne tét a
ze ne kar front em be re, fel esz mé lek,
hogy nem egy sze rű is ten ká rom lás -
nak, ha nem egy ret te ne tes fáj da lom
éter be ki ál tá sá nak va gyok fül ta nú ja.
„Gye rek ként a temp lom ban csak azt
kér tem: ne le gyen be lő le le csú szott,
nagy ivó. De a harc ban alul ma radt a
Min den ha tó.”

A val lo más nak azon ban még min -
dig nincs vé ge: „Ak ko ra göd röt ása -
tott ve lem a bá nat, izom ból be le tol -
nék egy pa nel há zat, pe dig a bol dog -
ság is kar nyúj tás nyi ra van, csak azt el -
haj tot ták mag zat ko rom ban.” A foly -
ta tás ban pe dig Zo rán né hány év ti ze -
des slá ge ré nek pa ra frá zi sát or dít ja a
fi a tal em ber: „Nem hi szek a gyű rű
ara nyá ban. Nem hi szek a sza vak
iga zá ban. (…) Nem hi szek az ott hon
me le gé ben. Nem hi szek apá ink ere -
jé ben. Nem hi szek, nem hi szek…”

A hely zet több mint szo mo rú.
Slá ger le he tett a va ló ság ból: egy csa -
lád ból, apá ból, ott hon ból és ez ál tal Is -
ten ből ki áb rán dult ge ne rá ció lép ha -
ma ro san a fel nőt tek kö zé.

Hol van már a ti zen ha to dik szá za -
di csa lád mo dell, ami kor Lu ther az -
zal a fel szó lí tás sal tet te le a né met csa -
lá dok asz ta lá ra az anya nyel vű Bib li -
át, hogy azt es tén ként az atyák ve ze -
té sé vel ta nul má nyoz zák az if jak?
Ho vá tűnt a csa lá di tűz hely me le ge
és a csa lád fő, aki há za né pe tes ti és
lel ki táp lá lá sá ért is fe lelt? Egy ál ta lán
hol van nak a csa lá dok? Gyer me kek
je len tős ré sze nem két szü lő mel lett
nő fel, sőt egy re gyak rab ban nem is
tar tós kap cso lat ba szü le tik be le. Ahol
pe dig még egy fe dél alatt él fér fi és nő,
sok szor va ló ban egy jobb, jó za nabb
apá ért vagy ép pen anyá ért kö nyö rög -
nek a gyer me kek.

Van nak ki csi nyek, akik nem is tud -
ják, ere de ti leg mit je lent a csa lád. Egy
lel kész me sél te, hogy óvo dás hit ta no -
sa i val egy re gyak rab ban ke rül kí nos
hely zet be, azok ugyan is nem ér tik a
csa lád fo gal mát. Más kor meg, ami kor
ké ri, hogy raj zol ják le szü le i ket és test -
vé re i ket, nem ke rül apa a pa pír ra,
vagy ép pen anya mel lett két fér fi mo -
so lyog le a rajz lap ról. A min den na pi ke -
nyér kap csán pe dig a leg ki seb bek nél is
meg elő zi a mun kát a se gély vagy a
„szer zés” ke vés bé be csü le tes for má ja.

Szin tén lel kész től hal lot tam, hogy
hit ta no sa az zal ma gya ráz ta fá radt sá -
gát a hét kö ze pén, hogy haj nal ban jöt -
tek ha za ar ról a ro kon lá to ga tás ról a
szom széd fa lu ból, ahol „anyá ék kár -
tyáz tak és it tak”. Megint más kor nem
tud ta el dön te ni a lel ki pász tor, hogy a
gyer me ké ért óvo dá ba ér ke ző édes anya

a ké nyel met len ma gas sar kú ci pő től
nem tud egyen sú lyoz ni, vagy at tól az
ital mennyi ség től, amely nek sza ga
messzi ről meg csap ta az óvó nők or rát.

Hal la ni gye re kek ről, akik ni ko tin-
vagy drog füg gő ség ben szen ved nek
szü le té sük el ső per cé től, mert nem -
csak hogy nem tisz tán fo gan tak, de a
szü lők a vá ran dós ság ide je alatt sem
mel lőz ték szen ve dé lye i ket. Ilyen kor
szin te kéz zel fog ha tó az ószö vet sé gi
mon dat: „Meg bün te tem az atyák bű -
né ért a fi a kat is har mad- és ne gyed -
ízig…” (5Móz 5,9) És még csak most
tar tunk a má so dik ge ne rá ci ó nál…!

Egy re ke ve sebb az iga zi csa lád, a
sze re tet tel jes vér sé gi kö zös ség. A kö -
zel múlt disz kó tra gé di á já val kap cso lat -
ban is elő ke rült: ti zen négy-ti zen öt
éves fi úk és lá nyok ez rei he ten te két-
há rom éj sza kát is gép ze nét hall gat va,
zsú folt tö meg ben töl te nek a csa lá di va -
cso ra és be szél ge tés he lyett. Nem a jó -
kedv, a ba rá ti együtt lé tek és az öröm
lét jo go sult sá gát ta ga dom, de alig ha
nor má lis, hogy gye re kek rend sze re sen
kü lön bö ző pót sze rek és óv sze rek után
nyúl nak. A szü lők leg na gyobb hi bá ja
pe dig ta lán nem is az, hogy nem
mon da nak ne met szom bat éj fél kor a
bu li ba igyek vő ti né dzser lá nya ik nak,
ha nem hogy évek kel ko ráb ban en ged -
ték gyer me kü ket ki pottyan ni a csa lá -
di fé szek ből, ami kor sa ját vi sel ke dé sük -
kel, kö zö nyük kel el ve tet ték gyer me -
kük ben a „más ra vá gyom” ér zést… 

Ért he tő te hát a már idé zett ze ne kar
má sik szá má ból sü tő ki áb rán dult -
ság: „A bu li íze a szám ban. Lá nyok ne -
on ru há ban ol dód nak a szín pa don.
Ré szeg va gyok, nem is tu dom, mi re jó,
ha jó ez, az al ko hol bol dog gá tesz. Ak -
kor az a ke vés kis öröm is ki hány va
fek szik a kö vön. (…) Nincs már ki ben
hin nem, rá un tam a táj ra. Ne kem
sen kim sin csen, most látsz utol já ra.”

A ke resz tény em ber fe le lős sé ge
óri á si. Va jon ki tud ja-e ala kí ta ni és
meg tud ja-e őriz ni sa ját csa lád já -
ban a tűz hely me le gét, ahol jól ér zi
ma gát gyer mek, szü lő és nagy szü lő
egy aránt? És va jon ma ga az egy ház
tud-e vé dő há lót fe szí te ni a sok-sok,
fé szek ből ki pottya nó, eb ben a vi ha -
ros vi lág ban azon ban re pül ni még
nem tu dó gyer mek alá? Ké pe sek va -
gyunk-e al ter na tí vát, meg ér tő fü le ket,
öle lő ke ze ket kí nál ni a té koz ló apák
té koz ló gyer me ke i nek? Raj tunk is
áll, hogy a jö vő ben meg szü le tő gyer -
me kek hi szik-e az ott hon me le gét.

A szerző jogász, az Evangélikus Élet
ro vat vezetője

Apá ink út ján

Kórházkápolna-szentelés Kapuváron f 3. oldal
Szolidaritás – másként f 4. oldal
Vi tó Zol tán és a sza vak f 5. oldal
Száz éve született dr. Prőhle Károly f 10. oldal
Vágyódás a tavasz után f 12. oldal
Egy könyv, amely átformál f 13. oldal

g Lász ló Je n Csa ba

„Hol van már a ti zen ha to -
dik szá za di csa lád mo dell,
ami kor Lu ther az zal a fel -
szó lí tás sal tet te le a né met
csa lá dok asz ta lá ra az
anya nyel vű Bib li át, hogy
azt es tén ként az atyák
veze té sé vel ta nul má nyoz -
zák az if jak?

„Az ör dög nek szánt ün nep ez. S
úgy tet szik, mint ha az em be rek
szé gyell nék ki csa pon gá sa i kat, ezért
rej tik el áb rá za tu kat ál or ca alá.”

Farsangkor fánkot falunk
f 14. oldal

„Is ten nek ter ve van az zal, hogy mi lyen
adott sá gok kal szü le tünk. Ha ezt ké pe sek va -
gyunk sze re tet tel el fo gad ni, ak kor a leg job -
bat hoz hat juk ki magunkból, akár a ter mé -
sze tünk ről, akár a kül sőnk ről van szó.”

Tiszta szív, tiszta divat f 12. oldal

Ötvened vasárnapjának evangéliumában (Lk 18,31–43) az Úr harmadszor jelenti szenvedését tanítványainak, és elindul
a via dolorosa felé. Az egyház a böjt küszöbére érkezett, és az evangélium megvilágítja az Áldozat útját, és meg akarja
nyitni a szemünket, hogy a fájdalmak férfiában meglássuk a bűn, halál sötétségébe merült világ világosságát,
szabadítónkat, megváltónkat, királyunkat.

SE MPER REFOR M ANDA

„[Szent Ja kab] né mely he lye ken meg -
ne ve zi ugyan Krisz tust, ám sem mit
nem ta nít ró la, csu pán a kö zön sé ges,
Is ten be ve tett hit ről be szél. Az apos -
to lok va ló di hi va ta la azon ban az,
hogy Krisz tus szen ve dé sét, fel tá ma -
dá sát és hi va ta lát hir des sék, s a hit -
nek ala pot épít se nek ezek ből, amint
ő ma ga meg je len ti (Jn 15,27): »De ti
is bi zony sá got tesz tek ró lam.« Eb ben
pe dig min den va ló ban szent könyv
meg egye zik, mert ezek egy től egyig
Krisz tus ról pré di kál nak és ta ní ta -
nak. S min den ta ní tás iga zi pró ba kö -
ve, ha meg vizs gál juk, be szé l-e Krisz -
tus ról, avagy sem, mert az írá sok
mind Krisz tus ról ad nak hírt (Róm
3,21), s Szent Pál is egye dül Krisz tust
akar ja is mer ni (1Kor 2,2).”

d Lu ther Már ton:
Elő szó Szent Ja kab és Jú dás

le ve le i hez (Szi ta Szil via for dí tá sa)

Be ve ze tő kö szön té sé ben dr. Sza bó
La jos rek tor Prőh le Ká roly sze mé lyét
mél tat va ki emel te, hogy a pro fesszor
egész mun kás sá gát a gon dol ko dás,
a bi za lom és a ki tar tó ta nu lás jel le -
mez te. Szá má ra is fon tos volt az, ami
a je len  lé vő há rom dísz dok tor élet -

út ját híd ként kö ti össze: a Bib lia és
a lu the ri ta ní tás irán ti hű ség és má -
sok se gí té se.

A to váb bi ak ban fény ké pek, élet raj -
zi ada tok, film fel vé te lek és egy ko ri ta -
nít vá nya i nak em lé ke ző sza vai se gít -
sé gé vel idéz het ték fel a részt ve vők az

ün ne pelt alak ját. Sár kány né Hor váth
Er zsé bet össze fog lal ta mind azt, amit
Prőh le Ká roly tól ta nult. El mon dá sa
sze rint a pro fesszor meg ta ní tot ta di -
ák ja it ar ra, hogy Is ten sze mé vel lás -
sák a vi lá got és az em be re ket. Fel fe -
dez tet te ve lük a Szent írás is me re té -
nek gaz dag sá gát. Meg kí ván ta tő lük a
pré di ká ció pon tos, lo gi kus fel épí té sét,
és se gí tet te őket ab ban, hogy oda tud -
ja nak fi gyel ni az ige hall ga tók ra. A le -
en dő lel ké szek eszé be vés te a gyü le -
ke zet ta ní tá sá nak fon tos sá gát, a li tur -
gi á ban pe dig a rend és a fe gye lem
szem pont ját emel te ki.

Di es Aca de mi cus
Hárman kaptak teológiai díszdoktori címet

„Két fó ku szú ün nep re gyűlt össze a
ke rü let né pe” – mu ta tott rá áhí ta tá -
ban Itt zés Já nos. A fe let tébb tar tal -
mas nak ígér ke ző na pot Ap Csel 1,13
alap ján in to ná ló püs pök hang sú -
lyoz ta, hogy e ha gyo má nyos al ka lom
ez út tal az egy ház és az apos to li szol -
gá lat lé nye gé nek vizs gá la tá ra kí nál le -
he tő sé get. Az egy ház Jé zus föl dön
küz dő né pe. Jé zus ar ra ké ri kö ve tő -
it: te gye nek ta nú sá got ar ról, hogy ő

az egész vi lág ura. Van ígé re tünk ar -
ra, hogy az egy ház meg ma rad, de va -
jon mi meg ma ra dunk-e ben ne? Nem
az te hát a kér dés, hogy az Úr meg -
tart ja-e az ígé re tét, ha nem az, hogy
mi hi szünk-e ne ki, hi szünk-e ben ne.
Az egy ház tör té net lé nye ge, hogy új -
ra és új ra át él jük az evan gé li um cso -
dá ját: Is ten tart ja meg egy há zát.

Két fó ku szú
egy ház ke rü le ti nap Pá pán

b D. dr. Prőh le Ká roly teo ló gi ai pro fesszor szü le té sé nek szá za dik év for -
du ló ját meg em lé ke zés sel és dísz dok to rok ava tá sá val ün ne pel te meg
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE). A feb ru ár 24-én Bu da -
pes ten meg ren de zett ta nul má nyi kon fe ren cia ke re té ben Gé mes Ist -
ván lel kész, dr. Ru dolf Kel ler egy ház tör té nész és Szo ko lay Sán dor ze -
ne szer ző kap ta meg a doc tor ho no ris ca u sa cí met.

f Folytatás a 6. oldalon

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let ben a ke rü let meg ala ku lá sát
ki mon dó 1997. feb ru ár 22-i zsi na ti dön tés re em lé kez ve ren de zik meg
min den esz ten dő ben az egy ház ke rü le ti na pot. Idén feb ru ár 26-án,
szom ba ton Pá pa várta a ré gió lu the rá nus gyü le ke ze te i nek tagjait.
A meg hir de tett prog ram dél előtt a vá ros evan gé li kus temp lo má ba
in vi tált, a száz öt ven év vel ez előtt Pá pán szü le tett Payr Sán dor egy -
ház tör té nész re va ló em lé ke zés re, dél után pe dig egy kö ze li ál ta lá -
nos is ko la au lá já ba, a ke rü let püs pök je lölt je i nek be mu tat ko zó fó -
ru má ra. Az elő adá sok ra és a fó rum ra mint egy fél ez ren vol tak kí -
ván csi ak…

f Folytatás a 3. oldalon
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b Az öt ve ned va sár nap pal kez dő -
dő hét igé je Jé zus sza va i val ké -
szít a böjt re, a nagy hét re, a pas -
si ó ra: „Most fel me gyünk Je ru zsá -
lem be, és az Em ber fi án be tel je -
se dik mind az, amit a pró fé ták
meg ír tak.” El kez dő dik te hát Jé -
zus út ja a ke reszt fe lé, s az Em -
ber fi án be tel je se dett ese mé nyek
ér de me ként sa ját, em be ri za -
rán dok utunk vé gé re is re mény -
ség gel te kint he tünk. Ezért az
Ó, Jé zus, kin csem, vi ga szom (EÉ
503) a he ti éne künk.

Mar tin Behm (1557–1622), a köl te -
mény író ja szi lé zi ai lel kész volt. Több
ige hir de tés-gyűj te ményt je len te tett
meg, jel mon da ta ez volt: „Jaj ne kem,
ha nem hir de tem az evan gé li u mot!”
Több mint öt száz ének szö ve get, vers -
be sze dett imád sá got is írt, ame lyek
ere de ti leg pré di ká ci ó it le zá ró össze -
fog la lás ként, imád ság ként han goz -
hat tak el. Há romkö tet nyi ilyen ver -
ses imád sá ga je lent meg Cent uria
Pre ca ti o num Rhyth mi ca rum – Ein -
hun dert andächt ige Ge bet le in, reim -
 wei se cí men.

Az Ó, Jé zus, kin csem, vi ga szom ere -
de ti leg ti zen öt vers sza kos volt, s két
pár hu za mos szá lon fu tot tak gon do -
la tai: az egyik en a föl di za rán dok úton
lé vő lé lek ké szül ha lá lá ra, s hív ja se -
gít sé gül a Meg vál tót, a má si k on ép -
pen a Meg vál tó ha lá lát szem lé li, s a
szen ve dés tör té net ké pe in el mél ke dik.
(A vers ere de ti cí me ma gya rul: Ima
üd vös sé ges ha za té ré sért Krisz tus
szen ve dé sé re te kint ve; né met szö -

veg kez de te O Jesu Ch rist, meins Le -
bens Licht.) 

A 20. szá zad igé nyei sze rint le rö vi -
dí tett vál to zat ból ép pen a Krisz tus
szen ve dé sén el mél ke dő vers sza kok
ma rad tak ki, csak uta lás sze rű en fe dez -
het jük fel a szen ve dés tör té net att ri bú -
tu ma it az egyén ha lál tu sá já ra vo nat -
koz tat va. Így, ki vo na tolt for má já ban
a vers ta lán túl zot tan is én köz pon tú -
an szól a ha lál ról és az egyén üd vös -
sé gé ről. Su lyok Im re meg is jegy zi: „Az
egész (…) ének ben csak egy sor szól
ar ról, ami Lu ther szá má ra oly fon tos
volt: Sok ter het, vét ket hor dok én.”

Te me té si éne ke ink kö zött fel tű nő -
en tán cos az ének dal la ma. Ez a faj -
ta rit mi ka és a dal lam hoz kö tő dő har -
mó ni ák a re ne szánsz ko ri can zo -
net ták, bal let tók vi lá gát idé zik. Va ló -
szí nű sít he tő, hogy az 1452-es Lochei -
 mer Li eder buch egyik éne ke le het a
dal lam őse, egy vál to za ta az úgyneve -
zett Sek  lu ci án éne kes könyv ben sze re -
pel (1559). A né met ku ta tók sze rint J.
Ecc ard 1597-es gyűj te mé nyé ből va ló,
mai alak já ban pe dig Lip csé ben je lent
meg elő ször 1625-ben.

Ép pen a könnyed rit mu sú, ára dó
dal lam te szi ezt az éne ket oly ked ves -
sé: za rán dok lé tünk ös vé nyén fi a ta lo -
san fü työ rész get ve ké szí ti fel gon do -
la ta in kat a ha lál ra, ar ra az egy pil la -
nat ra vagy hosszú szen ve dés sor ra,
ami kor egyet len ka pasz ko dónk a
Meg vál tó ke reszt je lesz majd.

g Ben ce Gá bor

Za rán dok ének
Öt ve ned va sár nap ja olyan, mint egy
nagy só haj tás a böj ti idő, a böj ti za -
rán dok út előtt. Az el kö vet ke ző he tek -

ben Jé zus pas si ó já ra fi gye lünk, ami
per sze nem kor lá to zó dik csu pán az
utol só na pok drá má já ra. Egész föl di
za rán dok út ján Is ten sze re te té nek
tra gi ku ma bon ta ko zott ki kö zöt -
tünk, kezd ve a meg szü le té se utá ni
ott hon ta lan ság tól tes ti szen ve dé sén
át a ke reszt ha lál ki ta szí tott sá gá ig.
Azon ban a szen ve dés Jé zus éle té nek
csu pán egyik, töb bé-ke vés bé min -
den ki szá má ra lát ha tó di men zi ó ja. A
má sik csak a hit sze mé vel lát ha tó,
úgy, mint az Is ten re ha gyat ko zás, az
Atya irán ti bi za lom di a da la.

Ki csit fur csáll juk ta lán, ho gyan is
ke rült ez a so kunk szá má ra el ső sor -
ban „te me té si” ének ide, böjt nyi tá -
nyá hoz. Ha meg ért jük a böjt iga zi tar -
tal mát, ak kor azt is el fo gad juk majd,
hogy a ha lál éle tünk leg vég ső böjt je.
De nagy szük sé günk van ar ra, hogy
még út köz ben fel is mer jük tes ti lé te -
zé sünk kor lá ta it, meg kí sért he tő sé -
günk és bu ká sa ink mély sé ge it. Túl a
lá za dá son aján dék ba kap juk az Úr fe -
lé for du lás, a tel jes oda adás, a ke zé -
be ha nyat lás, a „füg gés” ke gyel mét. Az
iga zi böjt te hát a hit böjt je. Ami kor
meg va gyunk foszt va a „Vő le gény” lá -
tá sá tól, még is ke res sük. El jö ve te lé re
vá runk, hogy föl emel jen ma gá hoz.

Az ének Jé zus pas si ó ja ál tal szem -
be sít min ket lé tünk za rán dok vol tá -
val. Most a sa ját „erő te len sé günk ről”,
fé lel münk ről, ha lá lunk ról éne ke lünk.

Azon ban úgy te het jük ezt, hogy
köz ben Jé zus ba ka pasz ko dunk. Ő
már vé gig jár ta az utat. Nem csu pán
a sí rig, ha nem azon is túl, egé szen az
örök ha zá ig. Hi szen fel tá ma dott, és
bűn bo csá tó sze re te te ne künk is kész
aj tót nyit ni. Az a leg szebb eb ben az
ének ben, hogy mi köz ben ken dő zet -
le nül be szél a ha lál ba ha nyat lás nyil -
ván va ló tes ti je le i ről, a hoz zá kap cso -
ló dó fé lel münk ről, még is a Jé zus ba
ka pasz ko dás bi zo dal ma csen dül ki
be lő le.

Kap tam egy szer egy imád sá got,
amely ab ban se gí ti a ha lál fe lé kö ze -
le dőt, hogy sa ját tes ti lé té től tá vo lo -
dó ban ne csak a ki szol gál ta tott sá got
érez hes se, ha nem a Jé zus ban ka pott
me ne dé ket is meg ta pasz tal has sa. Ez
a kö nyör gés egé szen össze cseng az
ének tar tal má val.

„…meg me re vült s moz du lat lan
lá ba im ar ra fi gyel mez tet nek, hogy
föl di pá lya fu tá som vé gé hez ér tem.

…re me gő, meg bé nult ke ze im már
nem bír ják a fe szü le tet tar ta ni…

…el ho má lyo sult, meg tört sze me -
im re ád ve tik bá gyadt, hal dok ló te -
kin te tü ket…

…hű lő aj ka im utol já ra ej tik ki
imá dan dó szent ne ve det…

…fü le im már-már örök re be zá rul -
nak az em be ri sza vak előtt…

…egy más után ve szí tem el min den
ér zé kem hasz ná la tát, az egész vi lág
meg szű nik len ni szá mom ra…

…hal dok ló szí vem mel ki bon ta -
koz ni vá gyom tes tem kö te lé ke i ből…

…a ha lál szo ron gá sai kö zött ne he -
zen lé leg zem… Ak kor, ó, ir gal mas Jé -
zus, kö nyö rülj raj tam!”
g Cser há ti né Sza bó Iza bel la

Ó, Jé zus, kin csem, vi ga szom
C ANTATE

Öt ve ned va sár nap ján, a böjt előt ti
idő szak vé gén a Pél da be szé dek köny -
vé nek rö vid ré szét kap tuk a szó szék -
re. Ezek nek az igék nek szent for rás -
ból fa ka dó gon do la tai ál dás sá le het -
nek hét köz na pi hit éle tünk szá má ra.
Így ké szül jünk a böj ti idő szak ra. Fo -
gad juk olyan öröm mel a fel kí nált
lel ki táp lá lé kot, ami lyen esz té ti kai
igé nyes ség gel fe je zi ki ma ga a szent
könyv sa ját lé nye gét, ahogy a cím ben
is ol vas ha tó: arany al ma ezüst tá nyé -
ron. Gaz dag lel ki ételt kí nál a mi
Urunk szent íz lés sel te rí tett asz ta lon,
az Úr asz ta lán (vö. Péld 25,11 és
15,23).

A Pél da be szé dek köny ve szent és
szel le mes afo riz mák la za szö ve te,
még is egy sé ges szel le mi üze net tel se -
gít he ti elő a hí vő em ber gon dol ko dá -
sát, lel ki el mé lyü lé sét, élet vi te lét,
ma ga tar tá sá nak for má lá sát. El mond -
ha tat la nul sok ál dás fa kad eb ből a
szent könyv ből a lel ki élet re néz ve.
Mert örök ér té kű sza bá lyok gyö -
nyö rű rend je lát ha tó ben ne. S ezek a
sza bá lyok egy fon tos cél ra vo nat koz -
nak: Is ten nel él ni!

A ki je lölt ige sza kasz kér dé se is a lé -
nyeg re tör, tel jes össz hang ban az el -
ső pa ran cso lat min dent meg ha tá ro -
zó tar tal má val és az Úr Jé zus fe lejt -
he tet len sza va i val. Alap ve tő kér dés
le het ne egy szak rá lis köz vé le mény-
ku ta tás so rán: Mi vagy ki az éle ted
alap ja? Mi re vagy ki re épí tesz? Mi
vagy ki az éle ted rend jé nek (vagy ren -
det len sé gé nek?) él te tő és meg ha tá ro -
zó for rá sa? Mi hez vagy ki hez mé red
ma gad? Fel buk kan te hát a Tíz pa ran -
cso lat leg el ső igé je, mely sze rint „ne
le gyen más is te ned raj tam kí vül”
(2Móz 20,3), és a Ná zá re ti új pa ran -
cso la ta, amely ben Jé zus a „tel jes

szívedből, tel jes lelkedből, tel jes el -
méd ből” meg fo gal ma zás sal az Is ten -
re va ló be ál lí tott ság ra ta nít ja övé it
(lásd Mt 22,37). Jé zus an nak az egy -
sze rű kép nek a se gít sé gé vel tesz kü -
lönb sé get okos és bo lond em ber kö -
zött, hogy mi re – ho mok ra vagy
kő szik lá ra – épít jük éle tünk épü le tét
(Mt 7,24–27).

Tex tu sunk ban Is ten bölcs em be -
re (Sa la mon) fi gyel mez tet ben nün -
ket: tel jes szí vünk kel Is ten be ka pasz -
kod junk, hogy meg ne ve zes sen
ben nün ket a nyo mo rult eszünk.
Nem az okos ság a ve szély, ha nem a
part ta lan ná vá ló, az el sza ba dult
okos ko dás. Ezért ne tá masz kod -
junk okos ko dó eszünk lát szó la g
bölcs ta ná csa i ra, mert saj ná la tos
mó don a kor lát la nul okos ko dó és
vég ze te sen ön ző eszünk a szí vün ket
is meg za var ja. A bölcs és ta nul sá gos
igei ki je len tés ar ra hív ja fel fi gyel -
mün ket, hogy ha min den vál lal ko -
zá sun kat Is ten ne vé vel kezd jük, ál -
dá sát kér ve, ak kor bár ki meg ta -
pasz tal hat ja, hogy „ő egyen get ni fog -
ja ös vé nye i det” (3,6b).

To váb bi ígé ret bon ta ko zik ki előt -
tünk: ha okos ko dó eszünk la pos böl -
cses sé ge he lyett a ti tok za tos is ten fé -
le lem (mely meg ren dült tisz te le tet je -
lent) a lé nyünk kö ze pe, ak kor an nak
az is kö vet kez mé nye, hogy az élet -
rom bo ló rosszat ke rül jük, és még az
egész sé günk, vagy is a tel jes sé günk
(egész-sé günk!) is hely re áll hat. El gon -
dol kod ta tó szó já ték a ma gyar „egész-
ség” szó. Még a csont ja ink is „fel üdül -
nek”. Le het, hogy nem tü net men te -
sek le szünk, de egé szen egé szek a
Krisz tus ban!

Ta vasszal a si mo ga tó nap fény ha -
tá sá ra nyíl ni kezd enek ker tek ben,

me ző kön, dom bo kon, he gye ken a vi -
rá gok, bon ta koz nak a fák le ve lei. A
ter mé szet fi nom ele gan ci á val és lát -
vá nyos szép ség gel fe lel a nap fény
él te tő me le gé re.

Ilyen él te tő me leg ség gel si mo gat
ben nün ket Is ten sza va, de a mi ese -
tünk ben nem ter mé sze ti au to ma tiz -
mus a vá lasz. Lel künk mé lyé ről fa -
ka dó an kel le ne ki mon da nunk a bűn -
bá nat és a meg té rés igen lő vá la szát.
Ál dást ho zó igen lő vá la szát. S ezt a
vá laszt kel le ne hi te les sé ten nünk
Is ten nek tet sző há la ál do zat tal is,
ahogy az ige ki fe je zi: „tisz teld az
Urat” a pénz tár cád ból is. Mennyi re
be csül jük meg mi anya gi lag az Is ten
sze re te tét? A tisz te le tün ket kel le ne
így ki fe jez nünk a 3,9 sze rint, és még
az is le het sé ges, hogy meg ta pasz tal -
hat nánk a 10. vers bő sé gét. (Tes sék
el ol vas ni!)

Az el ső gon do lat kör (3,5–10) te hát
a lel ki, szel le mi, ér zel mi, aka ra ti ház -
tar tá sun kat akar ja Is ten re han gol ni
mint a lé te zés kö zép pont já ra. S a
szent kö zép pont ra han go ló dó lel ki -
vi lá gunk könnyeb ben har col ja meg
azt a nem könnyű ta ní tást, hogy
mit is kezd jünk az „Úr in té sé vel” il -
let ve a „dor gá lá sá val”.

Nincs jo gunk el vi tat ni Is ten nek azt
a jo gát, hogy ne vel jen ben nün ket, és
a ne ve lés esz kö zei kö zül a bün te tést
sem zár hat juk ki. Eli fáz egész sé ge sen
ta lán könnyen mond ja ki: „Bi zony
bol dog az az em ber, akit Is ten meg -

fedd! A Min den ha tó fe nyí té sét ne
vesd meg! Mert ő meg se bez, de be is
kö töz…” (Jób 5,17) A Zsi dók hoz írott
le vél is me ret len szent szer ző je is
idé zi a pél da be szé dek eme hí res té -
te lét, és egyes szám el ső sze mé lyű vé
ala kul a té tel a Je le né sek köny vé ben a
la o di ce ai gyü le ke zet nek cí mez ve:
„Akit én sze re tek, meg fed dem és meg -
fe nyí tem…” Mert en nek le het gyü -
möl cse a meg té rés. „…igye kezz te hát,
és térj meg.” (Jel 3,19)

Ez már az alá zat is ko lá ja! En nek az
is ko lá nak az el ső szent lec ké je a kö -
nyör gő ké rés. In nen és túl min den -
fé le el mé le ti okos ko dá son kap junk
ilyen szent fel is me rést, be lá tást, hogy
Is ten men tő sze re te te olyan is le het,
mint egy sú lyos ope rá ció. Fáj dal -
ma san be lénk ha sít. De élet men tő
ope rá ció. Örök éle tet men tő. Egé szen
biz to sak le he tünk ben ne: Is ten fáj dal -
mas ne ve lő esz kö ze is men tő sze re tet.
Mert mennyei Atyánk ő, aki gyer me -
kei ja vát akar ja. Ezt a ne he zen meg -
fejt he tő egyen le tet csak ak kor va -
gyunk ké pe sek meg szív lel ni, ha győ -
ze del mes ke dett ben nünk a Szent lé -
lek, és éle tünk kö zép pont ja Is ten
sze re te te lett.

S ak kor szív lel het jük ezt meg iga -
zán, ha rá döb be nünk, hogy Is ten
Fia szen ved te el mi at tunk a leg na -
gyobb bün te tést! Le gyen csen des
me di tá ci ónk té má ja ez: „Mi vel te hát
Krisz tus test ben szen ve dett, vér tez zé -
tek fel ma ga to kat az zal a fel is me rés -
sel, hogy aki tes ti leg szen ved, az el sza -
kad a bűn től…” (1Pt 4,1) Is ten áld jon
meg min den kit, ami kor eze ken ez Úr
szí ne előtt imád koz va el gon dol ko dik.
S egy szer lát ni fog ja az arany al mát az
ezüst tá nyé ron!

g Ri bár Já nos

ÖT VE NED VA SÁR NAP E S TO MI HI   PÉLD 3,512

Arany al ma ezüst tá nyé ron
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mennyei Atyánk! Eléd visszük ké ré -
se in ket, mert egye dül a te erőd ben és
ha tal mad ban bí zunk. Bé két len, for -
ron gó vi lág ban élünk. Gyak ran érez -
zük az igaz ság ér vé nye sü lé sé nek hi -
á nyát. Ké rünk, te vi seld gond ját az
em be rek nek min de nütt, bár hol él je -
nek is a föl dön. Ter jeszd ki ol tal ma -
zó ke zed ki csik és na gyok, gyer me -
kek és nők, idő sek és fi a ta lok fö lé. Kö -
nyör günk min den né pért, min den
em be rért, nem ze tün kért, or szá gun -
kért, ma gyar ha zán kért.

Urunk! Kö nyör günk egy há za dért,
hogy vi lá gos sá got ter jesszen a vi lág -
ban, hogy meg vi lá gít sa az élet út ját
az em be rek előtt! Kö nyör günk egy -
há zad lát ha tó egy sé gé ért. A gyü le ke -
ze te kért, a gyü le ke ze tek ben élő kö -
zös sé ge kért, hogy a ke resz té nyek a
lel ki aján dé kok kü lön bö ző sé gé ben is
min den hol egyet ér tés ben él je nek.
Add, hogy együtt vé gez hes sük szol -
gá la tun kat is ko lák ban, kór há zak -
ban, szo ci á lis in téz mé nyek ben.
Együtt tud junk meg szó lal ni tár sa dal -
mi kér dé sek ben a fe szült sé gek kel
te li vi lág ban, kö zös erő vel igye kez ve
az igaz sá gos ság ra és a bé ké re.

Is te nünk! Kö nyör günk az ige hir -
de tés meg ele ve ní tő ere jé ért, a misszió
mun ká já ért azok kö zött, akik az egy -
ház tól tá vol él nek. Te óvd meg a
meg fá ra dás tól, a ki üre se dés től és a
kö zöny től mun ka tár sa in kat és gyü -
le ke ze te ink tag ja it.

Kö nyör günk hí vő kért és nem hí vő -
kért egy aránt. Ké rünk, erő sítsd meg
a csa lá do kat, ve zesd fi a tal ja in kat,
add, hogy a kö zös ség ből ki sza kadt
em ber tár sa ink fe lé is nyi tot tak ma rad -
junk. Te adj fan tá zi át, le le mé nyes sé -
get és fe lül ről va ló böl cses sé get ve ze -
tő ink nek, lel ki pász to ra ink nak.

Urunk! Kö nyör günk sze ret te in -
kért. Áldd meg ott ho na in kat, gyó -
gyítsd be te ge in ket. Adj tisz ta vi zet,
tisz ta le ve gőt, tisz ta élel met, tisz ta be -
szé det. Kö nyör günk min den gyer me -
kért, aki nek nincs ágya, ahol alud hat,
aki nek nincs elég en ni va ló ja, sem se -
gí tő je, sem gon do zó ja. Kö nyör günk
min den gyer me kért, aki nek nin csen
sa ját nyu godt, rej tett kis zu ga, és nin -
csen sem mi fé le já té ka sem. Min den
gyer me kért, aki tá vol sza kadt ott ho -
ná tól, csa lád já tól. Ol tal mazd meg
őket! Küldj se gít sé gük re em be re ket,
és hasz nálj fel min ket is.

Is te nünk! Há lát adunk ne ked azért
az ígé re tért, hogy né ped sze mé ről le -
tör löd könnye it, hogy gyer me ke id
egy kor ott lesz nek, ahol nincs gyász,
és nincs szen ve dés. Add, hogy ami kor
elő re ment sze ret te ink re gon do lunk,
re mény ség gel te kint sünk örök or szá -
god fe lé. Tud juk, hogy te nem vagy sü -
ket ki mon dott és ki mon dat lan sza va -
ink ra sem; Jé zus Krisz tus ne vé ben
ké rünk, hall gass meg min ket. Ámen.

Oratio
œcumenica

Evan gé li kus
műso rok a ma gyar
te le ví zi ó ban

Már ci us 6-án, va sár nap az m1-en
11.10-kor, az m2-n 14.10-kor
Evan gé li kus if jú sá gi mű sort lát -
ha tunk. Köz re mű köd nek az
Evangélikus Hit tu do má nyi Egye -
tem hall ga tói Zsí ros And rás egye -
te mi lel kész ve ze té sé vel.

Ugyan csak már ci us 6-án, va -
sár nap az m1-en 11.30-kor (az
m2-n 14.30-kor) a Szteh lo Gá bor:
a gyer mek men tő evan gé li kus lel -
kész cí mű mű sor. Szer kesz tő:
Nagy Lász ló. Ren de ző: Ne mes
Takách Ág nes.

H I R D E T É S
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Egy ház ke rü le tünk szá má ra fe led -
he tet le nül em lé ke ze tes nap 1997.
feb ru ár 22. Már majd nem min den le -
zárt nak – az az a mi szem pon tunk -
ból el ve szett nek – tűnt, ami kor
Már kus Gé za, a Veszp ré mi Evan gé -
li kus Egy ház me gye zsi na ti kül döt te
szó lás ra emel ke dett. És az után a
zsi nat, az időn ként mél tat lan küz del -
mek után és el le né re, meg hoz ta
dön té sét az 1952-ben párt ál la mi
szán dé kok és bel ső kol la bo ráns erők
együt tes ma ni pu lá ci ó já val szét zi lált
egy há zi struk tú ra rész be ni re ha bi li -
tá ci ó já ról: 2000-ben új ra in dul hat
Du nán tú li (Nyu ga ti) Evan gé li kus
Egy ház ke rü let né ven a ré gi-új egy -
ház ke rü let éle te. 

Jó ér zék kel ja va sol ta az tán az új já -
szü le tett egy ház ke rü let el ső fel ügye -
lő je, dr. Welt ler Já nos, hogy min den
esz ten dő ben a feb ru ár 22-ét kö ve tő
szom bat le gyen az egy ház ke rü let
nap ja. Így tör tént, és az év ti ze des ha -
gyo mány má ra meg szi lár dult. Az óta
esz ten dő ről esz ten dő re – vál to zó
hely szí ne ken – ün ne pel egy ház ke rü -
le tünk. Az új ha gyo mány ré szé vé
vált, hogy ezen a na pon szo kott len -
ni az esz ten dőn ként meg hir de tett
teo ló gi ai tu do má nyos pá lyá zat ered -
mény hir de té se és a győz tes pá lya mű
szer ző jé nek elő adá sa.

Idén azon ban más ként ala kult a
prog ram. En nek két oka is volt. Egy -
részt a pá pai hely szín és egy ak tu á -
lis év for du ló ins pi rált ben nün ket:
száz öt ven éve, 1861. feb ru ár 25-én Pá -
pán szü le tett a ha zai evan gé li kus

egy ház tör té net-írás leg na gyobb alak -
ja, Payr Sán dor. Más részt az egy ház -
ke rü le tünk ben fo lyó püs pök vá lasz -
tá si el já rás je len tős stá ci ó já vá is lett
ez a nap, hi szen a re gi o ná lis, egy ház -
me gyei al kal mak után és előtt most
ta lál koz hat tak a je löl tek egy ház ke rü -
le ti szin ten a sok fe lől össze se reg lett
kö zös ség gel.

Mi vel ezen a fon tos ke rü le ti ese mé -
nyen egy há zi saj tón kat he ti la punk fő -
szer kesz tő je és szer kesz tő ség ve ze -
tő je is kép vi sel te, a ve lük tör tént kü -
lön egyez te tés nél kül is úgy vé lem,
hogy külön tu dó sí tá s is ol vas ha tó
lesz mos ta ni lap szá munk ban. Ezért a
to váb bi ak ban a na pot kez dő ige hir -
de té sem váz la tos fel idé zé sé vel te -
szek ele get e he ti fel ada tom nak. Alap -
igé ül Ap Csel 1,1–3-at vá lasz tot tam.

Egy ház ke rü le tünk nek ezen a ha gyo -
má nyos ke rü le ti nap ján két fó ku szú
ün nep pel aján dé koz meg ben nün -
ket egy há zunk Ura, Jé zus Krisz tus.
Elő ször is em lé kez he tünk egy ház tör -
té net-írá sunk ha tal mas alak já ra,
Payr Sán dor ra. A dél utá ni prog ram -
rész ben pe dig ké szül he tünk a jö vő re:
is mer ked he tünk a gyü le ke ze tek bi zal -
má ból püs pök je löl tek ké lett test vé re -
ink kel.

Ez a két fó ku szú ün ne pünk al kal -
mat ad ar ra, hogy az egy ház és az
apos to li szol gá lat lé nye gé ről hall -
gas suk Is ten igé jé nek üze ne tét. Az
egy ház Jé zus Krisz tus föl dön küz dő
né pe. Eb ben a meg ha tá ro zás ban
nem csak a li tur gi kus for du la tot fedez -

het jük fel, ami kor az úr va cso rai li tur -
gi á ban fel csen dül az egy ház Is tent di -
csé rő him nu sza, ha nem fel is mer het -
jük azt a va ló sá got is, amely nek mi
ma gunk is nap ról nap ra ta pasz ta lói,
el hor do zói és – Is ten irán ti há lá val
mond hat juk – meg aján dé ko zott jai
va gyunk.

Az egy ház tör té ne te az el ső pün -
kösd del kez dő dött. Jé zus Krisz tus
Urunk ak kor tel je sí tet te ígé re tét, és
aján dé koz ta övé i nek a vi gasz ta ló,
bá to rí tó Lel ket, és a be zárt aj tók
mö gé me ne kü lő ta nít vá nyi csa pat
ek kor lett osz lop csar nok ká, amely re
Jé zus Krisz tus Lel ke az egy há zat épí -
tet te. Nem túl zás a ki fe je zés: a re me -
gő szí vű e ket ki lök te az ut cá ra… Men -
je tek szé les e vi lág ra, és hir des sé tek az
evan gé li u mot! Te gye tek ta nú sá got
min den nép nek – nem ar ról, hogy én
a ti Is te ne tek va gyok, ha nem ar ról,
hogy én az egész vi lág Ura va gyok.

Ha sa ját ta nít vány sá gunk ra néz -
ve hall juk Jé zus Krisz tus Urunk egy -
ház ké pé nek üze ne tét, meg szé gye nü -
lünk. Az el múlt év ti ze dek sok ke se rű,
lel ki is me re tet nyug ta la ní tó ta pasz ta -
la ta és em lé ke föl hor gad ben nünk –
hány szor vol tam né ma, ami kor szól -

nom kel lett vol na; hány szor mond tam
mást, mint amit mon da nom kel lett
vol na; hány szor járt a szám, ami kor
hall gat nom kel lett vol na; és hány szor
vol tam rossz ta nú ja az enyé im előtt
Jé zus Krisz tus nak!

Is ten új le he tő ség gel aján dé ko zott
meg ben nün ket. Nem az a kér dés,
hogy Jé zus szá mon tart ja-e ígé re tét.
A kér dés az, hogy te ko mo lyan ve -
szed-e az ígé re tét meg tar tó Úr je len -
va ló ha tal mát és sze re te tét, és meg -
ma radsz-e hű sé ges ta nít vány ként az
egy ház ban.

Re mény ség sze rint né hány hó na -
pon be lül kéz be ve het jük az egy ház -
ke rü le tünk és gyü le ke ze te ink tör té ne -
tét be mu ta tó köny vet, s ab ban is mét
tü kör be te kint he tünk. Nem csak ab -
ban az ér te lem ben, hogy Payr Sán dor
nél kül nem le het egy ház tör té ne tet
ír ni, ha nem ab ban az ér te lem ben is,
hogy az egy ko ri ül dö zött, ki fosz tott kö -
zös sé gek, ami kor az evan gé li um meg -
ra gad ta a szí vü ket, ho gyan él ték meg
az el ső sze re lem nagy lel ke se dé sé vel
a temp lom épí tés, az is ko la ala pí tás
örö mét! S ezer szer rosszabb kö rül mé -
nyek kö zött, mint ami lyen ekben mi a
dik ta tú ra alatt él tünk, hű sé ge sek
vol tak, és meg ma rad tak.

Mi re büsz ke ma a du nán tú li evan -
gé li kus ság? A múlt já ra? Ar ra le het is!
Mi re lesz büsz ke az uno kák ge ne rá -
ci ó ja? Ránk? Efe lől két sé ge im van nak.
De a re mény sé gem még sem hal el.
Nem azért, mert ma gam ra vagy test -
vé re im re né zek, ha nem mert hi szem,
val lom, és most az ün ne pi gyü le ke zet -

nek hir de tem is: mi hűt len ked he -
tünk, csa po dá rok le he tünk – Jé zus
Krisz tus hű sé ges ma rad!

A má sik, amit ezen a na pon szí -
vünk re he lyez Is ten igé je, az egy ház
apos to li sá gá nak kér dé se. Eb ben az
össze füg gés ben hang sú lyo zom: a mi
dol gunk az, hogy evan gé li ku sok ként,
evan gé li um ból élő ke resz té nyek ként,
Krisz tus né pe ként az apos to li egy ház
örök sé gét őriz zük. Ne a succ es sio
apos to li ca kéz rá té tel lel ér vé nye sí -
tett nek gon dolt fi zi kai va ló sá gá ba
ves sük re mény sé gün ket, ha nem a
succ es sio fi de li um ra, az apos to li hit
szik la szi lárd fun da men tu má ra épít -
sünk! Mert az apos to li hit ez: ér vé nyes
a tör vény, és van bűn bo csá nat a
meg té rő bű nös nek!

Drá ga du nán tú li evan gé li kus hit -
test vé re im, ta nít vány tár sa im, ván dor -
tár sa im! Ta nul ja tok a tör té ne lem ből,
és min de nek fe lett be csül jé tek az Is ten
igé jét! Ak kor lesz jö vő tök – sze mé lyes
ta nít vány ság ban, gyü le ke zet ben, egy -
ház ke rü le tünk ben, evan gé li kus egy -
há zunk ban! 

Éven te vissza té rő ked ves ün ne pünk
Egy ház ke rü le ti nap Pá pán

É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Nem volt vé let len, hogy
épp feb ru ár 25-én, a kom -
mu niz mus ál do za ta i nak
em lék nap ján ke rült sor
Ka pu vá ron a Lum ni czer
Sán dor Kór ház és Ren -
de lő in té zet ká pol ná já nak
öku me ni kus meg szen te lé -
sé re, hi szen – mint kö -
szön tő be szé dé ben Iva -
nics Fe renc or szág gyű lé si
kép vi se lő is rá mu ta tott –
előd jét a kom mu nis ta
rend szer szün tet te meg…

A dr. Bal la gi Far kas ko ráb bi
igaz ga tó ál tal írt kór ház tör té -
net ből ki de rül, hogy az in téz -
mény 1887-ben köz ada ko zás -
ból épült fel. Az ápo ló sze mély -
zet Sop ron ból ér ke zett a vá ros -
ba, az Is te ni Meg vál tó Le á nyai
Rend tag ja i nak sze mé lyé ben.
Rá juk va ló te kin tet tel épült
meg Jézus Szí ve el ne ve zés sel a
ká pol na. Ami kor az ál lam ha -
ta lom 1950-ben fel osz lat ta a
ren de ket, Ka pu vár ról is el -
küld ték a nő vé re ket, a ká pol -
nát pe dig be zár ták.

A kór ház ban 1996-ban kez -
dő dött az ágy szá mok fe lül -
vizs gá la ta, il let ve csök ken té se.
Ek kor ala kí tot tak ki – két sza -
bad dá vált szo bá ból – egy
öku me ni kus ima ter met, me -
lyet 1996. szep tem ber 22-én
szen tel tek fel.

A kór ház tör té ne té nek kö -
vet ke ző szo mo rú ál lo má sa
2007. áp ri lis 1-je volt, ami kor
a szo ci a lis ta kor mány meg -

szün tet te Ka pu vá ron az ak tív
el lá tást. Az in téz ményt re ha -
bi li tá ci ós rész leg ből, il let ve
kró ni kus bel gyó gyá szat ból ál -
ló gyógy in té zet té ala kí tot ták
át. Ve ze tő sé ge azon ban ra -
gasz ko dott a ká pol na meg -
ma ra dá sá hoz, hi szen sem az
evan gé li ku sok nak, sem a re -

for má tu sok nak nincs a vá ros -
ban temp lo muk, a pro tes táns
fe le ke ze tek nek ez az is ten -
tisz te le ti he lyi sé gük. 

Az utób bi idő ben – eu ró pai
uni ós se gít ség gel – re konst -
ruk ció és át ala kí tás zaj lik a
Lum ni czer Sán dor Kór ház és
Ren de lő in té zet ben, a vá ros és a
kór ház mos ta ni ve ze tői pe dig
ma xi má li san tá mo gat ták azt az
el kép ze lést is, hogy az új ren de -
lő in té zet „fö lé” egy negy ven főt
be fo ga dó új ká pol na épül jön.

A pro tes tán sok már ka rá -
csony kor bir tok ba vet ték az új

ká pol nát, püs pö ki fel szen te lé -
sé re azon ban az el múlt hét
pén te kén ke rült sor. Pá pai
La jos ró mai ka to li kus me gyés
püs pök, va la mint Itt zés Já -
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let és
Ste in bach Jó zsef, a Du nán tú li
Re for má tus Egy ház ke rü let

püs pö ke előbb ma gát az in téz -
ményt ál dot ta meg a kór ház
„A” épü le té nek er ké lyé ről,
majd az új já ró be teg-köz pont
tor nyá ban lé vő ká pol nát. 

Az öku me ni kus meg szen te -
lést kö ve tő ün ne pi per cek ben
Há mo ri György pol gár mes ter
fel szó la lá sá ban han goz tat ta,
hogy e ká pol na – mint a meg -
úju ló és épü lő kór ház leg ki sebb,
ám ta lán leg fon to sabb he lyi sé -
ge – azt is hir de ti, hogy eb ben
az egész ség ügyi in téz mény -
ben – hit tel gyó gyí ta nak…

g Me nyes Gyu la

Kór ház ká pol na-szentelés
Kapu vá ron

A prog ram a pá pai Gyu rátz
Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la ta nu ló i nak ze nés szol -
gá la tá val foly ta tó dott, majd a
Payr Sán dor ra em lé ke ző elő -
adá sok kö vet kez tek.

A sort Ken deh K. Pé ter, a
Lu ther Ki adó igaz ga tó ja kezd -
te, aki be mu tat ta az egy ház tör -
té nész szü le té sé nek száz öt -
ve ne dik év for du ló já ra meg -
je len te tett em lék köny vet. 

Dr. Hu bert Gab ri el la tu do -
má nyos mun ka társ a 2017-ben
ese dé kes ju bi le u mi év re va ló
elő ké szü le tek ről tar tott elő -
adást, va la mint az egy re több

kö te tet tar tal ma zó di gi tá lis
könyv tár ról, mely nek se gít sé -
gé vel a vi lág há lón is fel lel he tő
egy há zunk iro dal ma. A pro jekt
el ső sza ka szá ban mint egy ti -
zen hét ezer ol dalt di gi ta li zál tak,
el ső ként ép pen Payr Sán dor ki -
sebb-na gyobb mű ve it. 

Pá pa je les szü löt té nek élet -
raj zát az em lék könyv szer -

kesz tő je, Pol gár di Sán dor es -
pe res vá zol ta, Payr Sán dor
bib li og rá fi á já val pe dig D. Ke -
ve há zi Lász ló is mer tet te meg
a temp lo mot zsú fo lá sig meg -
töl tő gyü le ke ze tet. A nyu gal -
ma zott egy ház tör té nész ki -
emel te, hogy a sze rény tu dós
lel kész szin te pá rat lan szol gá -
la tot vég zett, hi szen – pél dá -
ul – szin te va la mennyi du nán -
tú li gyü le ke zet tör té ne tét fel -
dol goz ta. (Írá sa i ban öt száz -
har minc anya- és le ány gyü le -
ke zet tör té ne te sze re pel – ezt
az egy ház tör té ne ti mun kát
az óta sem tud ta sen ki túl -
szár nyal ni.) D. Ke ve há zi Lász -
ló elő adá sá ban hang sú lyoz ta,

hogy az egy ház ke rü let nek és
je len le gi gyü le ke ze te i nek a
tör té ne tét fel dol go zó, ha ma ro -
san meg je le nő könyv alap já ul
is – ter mé sze te sen – Payr
Sán dor mun ká ja szol gál. 

A temp lo mi meg em lé ke -
zé sek vé gén a gyü le ke zet az
„ut cá ra vo nult”, hogy egy to -
váb bi ün ne pi ak tus ré sze se

le gyen: a gyü le ke ze ti te rem
hom lok za tán dr. Ál do zó Ta -
más al pol gár mes ter és Pol -
gár di Sán dor es pe res, he lyi
lel kész lep lez te le Payr Sán dor
em lék táb lá ját.

A Tar czy La jos Ál ta lá nos Is -
ko la au lá já ban az a fó rum be -
szél ge tés volt az ebéd utá ni
egyet len prog ram, ame lyen
Ben c ze And rás és Sze me rei
Já nos püs pök je löl tek mu tat -
koz tak be, és vá la szol tak a
fel tett kér dé sek re. A fó ru mot
Sza bó György mo de rál ta. 

Az egy ház ke rü le ti fel ügye lő –
fel ve ze tés gya nánt – hosszan
idé zett az Evan gé li kus temp lo -
mok cí mű, 1944-ben meg je lent
kö tet li tur gi á val fog lal ko zó fe -
je ze té ből, ugyan ak kor – er re
va ló hi vat ko zás sal – az elő ze -
te sen írás ban be nyúj ta ni kért
kér dé sek so rá ból ki hagy ta a
püs pök je löl tek új li tur gi á hoz
va ló vi szo nyu lá sát fir ta tó kér -
dé se ket… A ko ráb ban már
több egy ház me gyei fó ru mon
be mu tat ko zott püs pök je löl -
tek mind azon ál tal – a kis sé vi -
tat ha tó mo de rá to ri el já rás el -
le né re is – meg győ ző bi zony -
sá gát ad ták al kal mas sá guk -
nak. An nak, hogy nem ma gu -
kat pré di kál ják, ha nem az Úr
Jé zus Krisz tust (vö. 1Kor 4,8a).

(A két püs pök je lölt, a je -
len leg Szé kes fe hér vá ron szol gá -
ló Ben c ze And rás püs pök he -
lyet tes, lel kész, il le tő leg a So -
mogy-Za lai Egy ház me gye es -
pe re si tisz tét is be töl tő Sze me -
rei Já nos ka pos vá ri lel kész 15-
15 per ces elő adá sá nak szö ve gét
la punk 8–9. ol da lán kö zöl -
jük. – A szerk.)

d EvÉlet-infó

f Folytatás az 1. oldalról

Két fó ku szú egy ház ke rü le ti nap

A zsúfolásig telt pápai templom – képünk előterében Bencze
András és Szemerei János püspökjelöltek
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b Hi va ta lo san min den esz ten dő -
ben már ci us el ső pén te kén ren -
de zik meg a vi lág ima na pi is ten -
tisz te le tet. Így azon ol va só ink -
nak, akik va sár nap dél után, az
is ten tisz te let után ve szik elő -
ször kéz be a la pot, úgy tűn het,
meg kés tünk cikk so ro za tunk
utol só ré szé nek köz lé sé vel. Er ről
azonban szó sincs. A chi lei em -
be rek, leg fő kép pen pe dig az
asszo nyok be mu ta tá sát szán dé -
ko san idő zí tet tük mos tan ra.
Ked den, már ci us 8-án ün nep li
ugyan is a vi lág a nem zet kö zi
nő na pot.

A nők vi lág ima nap já nak ter mé sze te -
sen sem mi kö ze a Clara Zet kin ál tal el -
in dí tott, erő sen bal ol da li po li ti kai szí -
ne zet ű szo li da ri tá si moz ga lom hoz.
Egy ál ta lán nem az esély egyen lő ség
ki ví vá sa járt azok nak az észak-ame ri -
kai asszo nyok nak a fe jé ben, akik 1877-
ben el kezd tek rend sze re sen kö nyö rög -
ni gyü le ke ze te ik meg úju lá sá ért. Azért
imád koz tak, hogy egy há za ik hi te le sen
tud ják kép vi sel ni Krisz tus ügyét ko ruk
tár sa dal má ban. 

Moz gal muk vi lág mé re tű vé vált.
Ma már több mint két száz or szág ban
tart ják meg az ima na pot, és kö nyö -
rög nek együtt a föld ke rek ség szin te
min den pont ján az egy há zi kö zös sé -
gek lel ki erő sö dé sé ért, azért, hogy
Krisz tus né pé nek szol gá la tán ál dás
le hes sen.

Er re bá to rí tot tak ben nün ket chi -
lei test vé re ink is, akik az is ten tisz te -
let li tur gi á ját e so rok kal zár ták:
„Együtt imád ko zunk a vi lág gal és a
vi lá gért, a kö zös ség és test vé ri sze re -
tet, a bi za lom je gyé ben. Is ten gyer me -
kei va gyunk, hát fog juk meg egy más
ke zét, így emel jük fel össze kul csolt ke -
zün ket az ég fe lé…” 

Ha van or szág, amely re tény leg
jel lem ző az össze fo gás, ak kor az ép -
pen Chi le. Ezt bi zo nyít ja, aho gyan
egy mást tá mo gat ták az em be rek a ta -
va lyi föld ren gés után. A bá nyá ban re -
kedt har minc há rom fér fi ki sza ba du -
lá sá nak sem csu pán csa lád ja ik ör vend -
tek, ha nem egy egész or szág ün ne pelt. 

Úgy tart ják a chi le i ek, hogy or szá -
guk ne vé nek je len té se is er re kö te le -
zi őket. Az aj ma ra in di á nok nyel vén
ugyan is a chil li szó azt fe je zi ki: „az
a föld, ahol vé ge a vi lág nak”. Va ló ban:

az óce án nal és az An dok kal ha tá rolt
föld sáv egy faj ta el zárt sá got köl csö nöz
az or szág nak, és erő sí ti az ott élők -
ben az egy más ra utalt ság tu da tát. 

Chi lé ben a rassziz mus nak nincs je -
len még a csí rá ja sem. Ős la kos in di -
án elő de ik ről és a spa nyol hó dí tá sok
nyo mán oda te le pült basz kok ról a
leg na gyobb el is me rés hang ján szól -
nak. Ked ves büsz ke ség gel em le ge tik,
hogy né pük a leg jobb vér ből szár ma -
zik. Egy részt a bá tor in di án törzs, az
ar au kán utó da i nak tart ják ma gu kat,
amely nek – a dél-ame ri kai kon ti nen -
sen egye dül ál ló mó don – há rom év -
szá za don ke resz tül si ke rült meg tar -
ta nia a föld je it a spa nyol hó dí tók kal
szem ben. Más részt a basz kok tól
szár maz nak, akik köz tu dot tan na -

gyon ki tar tó, szor gal mas em be rek.
Bár a la kos ság több sé ge mesz tic, az -
az az ős la ko sok és eu ró pa i ak ke ve ré -
ke, és a 19. szá zad óta iz ra e li, olasz,
né met te le pe sek – sőt az utób bi év -
ti zed ben ko re ai be ván dor lók – is
meg je len tek az or szág ban, a chi le i ek
egy nem zet nek tart ják ma gu kat. Ta -
lán csak a né hány esz ten de je meg je -
lent ku ba i ak – af ro a me ri ka i ak ra jel -
lem ző – sö tét bőr szí ne kelt né mi fel -
tű nést. 

Mi előtt azon ban azt gon dol nánk,
hogy a „vi lág vé gén” min den rend ben
van, hadd idéz zem a chi lei asszo nyok
egyik val lo má sát az ima na pi fü zet ből:
„Is te nünk, lát juk, hogy azt a gaz dag -

sá got, ami vel ben nün ket meg aján dé -
koz tál, igaz ság ta la nul oszt ják el, és
csak ke ve sen tart ják a ja va kat a ke -
zük ben.” Chi lé ben na gyon éles a ha -
tár a tár sa dal mi osz tá lyok kö zött. Míg
a nem ze ti ja vak 46,1-át bir to kol ják
a la kos ság nak csu pán tíz szá za lé kát
ki te vő gaz da gok, ad dig az or szág
leg sze gé nyebb jei a ja vak nak csu pán
1,4-án osz toz hat nak. Egy más tól el -
szi ge tel ten él nek a tár sa dal mi osz tá -
lyok. Kü lön la kó ne gye dük van a fel -
sőbb osztályokba tar to zók nak és a
mun ká sok nak. A tár sa dal mi meg íté -
lés sok szor azon mú lik, hogy az
adott vá ros mely ré szén él az il le tő. 

Bi zony óri á si kü lönb ség van a fel -
sőbb és az al sóbb osz tá lyok hoz tar to -
zó nők éle te és le he tő sé gei között.
Előb bi ek nek mód juk van ta nul ni,
fel ső fo kú vég zett sé get sze rez ni. Ma
már ve ze tő po zí ci ók ban is ta lál koz -
ha tunk ve lük. Büsz kék a chi le i ek ar -
ra, hogy ha zá juk ban 2006–2010 kö -
zött asszony, Mi chel le Ba che let töl töt -
te be a köz tár sa sá gi el nök poszt ját.

Az al sóbb tár sa dal mi osz tá lyok ban
nem csu pán ke mény fi zi kai mun kát
kell vé gez ni ük a nők nek, ha nem
gyak ran lesz nek erő szak ál do za ta i vá.
Ezek ről is szólnak az is ten tisz te leti fü -
zet ben.

Gond ja ik kö zö sek a vi lág más
pont ján élő asszo nyo ké val, so ra ik
kö zött meg bú vó hit val lá suk azon ban
ki tar tás ra bá to rít, a le he tet lent is
re mé lő bi zo da lom ra. Az ima nap
mot tó já ul vá lasz tott kér dé sük pe dig
– „Hány ke nye re tek van? – fel szó lít -
ja a ke resz té nyek vi lág kö zös sé gét az
egy más ra va ló oda fi gye lés re, szo li da -
ri tás ra, ja va ik fe le lős meg osz tá sá ra. 

g B. Pin tér Már ta 
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Szo li da ri tás – más ként

A Bib li át is me rő em ber szá má ra kü -
lö nö sen gaz dag je len tést hor doz nak
a na pihí rek ben sze rep lő olyan ne vek,
mint Je ru zsá lem, Gá za vagy ép pen a
Sí nai-fél szi get. Ezek ben a he tek ben
Észak-Af ri ka fel ke lé se i ről hal lunk
so kat, és ezek kö zül a lí bi ai for ra da -
lom jár a leg több vér ál do zat tal. A vi -
lág lé leg zet-vissza fojt va fi gye li, meg -
dön tik-e az 1969 óta ural mon le vő
Kad ha fi ez re des ha tal mát. A dik tá -
tor sem mi lyen esz köz től nem ri ad
vissza: ön ma ga és rend sze re meg -
men té se ér de ké ben bru tá li san le -
szá mol a tün te tők kel, lö vet ha lom ra
ár tat lan és véd te len em be re ket.

Jegy ze tem mel nem aka rom el -
ven ni a kül po li ti kai elem zők ke nye -
rét. Csu pán a bib li ai össze füg gé sek -
ről és mai je len tő sé gük ről kí vá nok
szól ni, ez út tal Lí bia ese té ben.

Bi zony, nincs új a nap alatt, mert
Lí bi á ról gyak ran há bo rús össze füg -
gés ben ol vas ha tunk az Ószö vet ség -
ben. A Kró ni kák má so dik köny ve
sze rint Si sák fá raó ve ze té sé vel „ezer -
két száz har ci ko csi, hat van ezer lo vas,
és meg szám lál ha tat lan lí bi ai (…)
ha dinép jött Egyip tom ból” (2Krón
12,3), hogy Je ru zsá lem el len har col -
jon. E könyv egy má sik he lyén ezek -
kel a sza vak kal bá to rít ja egy pró fé ta
Jú da ki rá lyát: „Nem volt-e az eti ó pok -
nak és a lí bi a i ak nak rop pant had ere -
je, igen sok har ci ko csi ja és lo va sa?
Még is ke zed be ad ta őket az Úr, mi vel
rá tá masz kod tál. Mert az Úr sze mei
át te kin tik az egész föl det, és ő meg mu -
tat ja ere jét azok nak, akik tisz ta szív -
vel az övéi.” (2Krón 16,8–9) Ná hum
köny vé ben pe dig mint ha a mai észak-
af ri kai or szá gok se reg szem lé je zaj la -
na. Egyip tom, Eti ó pia és Lí bia em lí -
té se kap csán hang zik ez a pró fé cia:
„Mind járt meg emészt té ged a tűz, ki -
irt a fegy ver…” (Náh 3,15)

Tá vol áll tő lem, hogy rö vid zár la -
to san, össze füg gé sük ből ki ra gad va ér -
tel mez zem eze ket a bib li ai igé ket, de
azt nem le het ta gad ni, hogy a mai há -
bo rús ko dá sok nak több ezer éves
gyö ke re ik van nak. Ugyan ak kor az új -
szö vet sé gi Cse le ke de tek köny vé ben ol -

vas ha tó pün kös di tör té net ben is em -
lí tés esik a lí bi a i ak ról. Az el ső pün -
kösd kor, a Szent lé lek ki töl té se kap -
csán tör tént, hogy Jé zus ta nít vá nya -
i nak pré di ká ci ó ját min den je ru zsá le -
mi za rán dok a ma ga anya nyel vén hal -
lot ta. Ami kor zú gó szél vi har tá madt,
és ket tős tü zes nyel vek je len tek meg,
az em be rek így be szél tek egy más
kö zött: „…ho gyan hall hat ja őket
mind egyi künk a ma ga anya nyel vén:
…akik Me zo po tá mi á ban lak nak vagy
(…) Egyip tom ban és Lí bia vi dé kén…”
(Ap Csel 2,10)

Hall ja-e ma az arab vi lág a Jé zus -
ról szó ló bi zony ság té telt? Igen, az isz -
lám do mi nan cia el le né re min dig je -
lent kez nek olyan bá tor ke resz té -
nyek, akik éle tü ket is haj lan dók koc -
ká ra ten ni vagy akár fel is ál doz ni.
Január elején az egyip to mi kopt ke -
resz té nyek temp lo mát rob ban tot -
ták fel, a me rény let ben több mint
húsz hí vő halt vér ta nú ha lált.

Lí bi á ban – ahol a la kos ság 97 szá -
za lé ka isz lám hí vő – Kad ha fi ha ta lom -
át vé te lét kö ve tő en be zár ták a leg több
ke resz tény temp lo mot. Mo ha me dá -
nok kö zött ti los misszi ót vé gez ni.
Ha egy ke resz tény em ber isz lám  hi -
tű vel kí ván há zas ság ra lép ni, ak kor át
kell tér nie az ő val lá sá ra. Most, a há -
bo rús hí rek kö zött még is ar ról ér te -
sü lünk, hogy apá cák és szer ze tes kö -
zös sé gek se gí te nek te vő le ge sen a vé -
res ese mé nyek kö ze pet te. Il le ga li -
tás ban mű kö dő pa pok vért ad nak,
hogy ez zel a ha lom ra lőtt fel ke lők kö -
zül né me lye ket meg ment se nek.

A Lí bi á ból és más észak-af ri kai or -
szá gok ból ér ke ző drá mai hí rek em -
lé kez tes se nek min ket ar ra, hogy fe -
le lős sé get kell érez nünk min den ül -
dö zött és ki szol gál ta tott em ber tár -
sunk iránt, ke resz tény ként pe dig kü -
lö nö sen is imád koz nunk kell azo kért,
akik test vé re ink a hit ben.

g Fa bi ny Ta más

El hang zott a Kos suth rá dió Va sár na -
pi új ság cí mű mű so rá ban 2011. feb ru -
ár 27-én.

„Akik Egyip tom ban
és Lí bia vi dé kén lak nak”

Egy pap tár sa ta lál ta meg a fér fi holt -
tes tét an nak ott ho ná ban. A te te men
kés szú rás nyo mok vol tak lát ha tók.
A szom szé dok ál lí tó lag lát ták, amint
ál ar cos fér fi ak „Al la hu ak bar” („Is ten
a leg na gyobb”) ki ál tá sok kal tá voz tak
a la kás ból.

A gyil kos ság hí ré re feb ru ár 22-én
éj jel mint egy há rom ezer til ta ko zó
vo nult az ut cá ra, össze csa pott mu -
zul mán bol to sok kal, és be zúz ta

egy rend őr au tó ab la ka it Asz jút vá -
ro sá ban.

Egyip tom ban januárban te tő zött
is mét a mu zul má nok és a kopt ke -
resz tény ki sebb ség kö zöt ti fe szült ség,
mi u tán az észak-egyip to mi Ale xand -
ri á ban ön gyil kos rob ban tá sos me -
rény le tet kö vet tek el egy ke resz tény
temp lom nál, és a de to ná ci ó ban hu -
szon egy em ber meg halt.

d MTI

Meg öl tek egy kopt ke resz tény pa pot Dél-Egyip tom ban

A fran cia Os car-díj nak szá mí tó Cé -
sar-dí jat idén a leg jobb film ka te gó -
ri á já ban Xavi er Be a u vo is Em be rek és
is te nek cí mű drá má ja nyer te el.

A ma gyar mo zik ban je len leg is lát -
ha tó film drá ma hét fran cia cisz ter -
ci szer ze tes tör té ne te, aki ket 1996-
ban ra bol tak el isz lam is ta ter ro ris ták
az Al gír tól ki lenc ven ki lo mé ter re
dél re ta lál ha tó ko los to ruk ból.

A szer ze te sek le vá gott fe je it el rab -
lá suk után két hó nap pal ta lál ták meg
egy út szé lén, mi u tán az al gé ri ai Isz -
lám Fegy ve res Cso port (GIA) vál lal -
ta a túsz ej tést és a gyil kos sá got. A holt -
tes tek a mai na pig sem ke rül tek elő. 

A té nye ket so ká ig ál lam ti tok ként
ke zel ték Al gé ri á ban és Fran cia or szág -
ban egy aránt, de a 2009-ben nyil vá -

nos ság ra ho zott do ku men tu mok sze -
rint va ló szí nű sít he tő, hogy a szer ze te -
se ket nem az isz lam is ták, ha nem – té -
ve dés ből – az al gé ri ai had se reg öl te
meg, majd utóbb ter ror cse lek mény nek
ál lí tot ta be a vé let len ki vég zést.

A film azon ban nem a gyil kos ság fe -
le lő se it ke re si, a kér dést tel je sen nyit -
va hagy ja. A ren de ző el ső sor ban a he -
lyi la kos ság gal együtt élő szer ze te sek -
nek az el rab lá suk előt ti min den nap ja it
és a hi tük re ala pu ló eti kai dön tés hez,
a már tí rom ság tu da tos vál la lá sá hoz ve -
ze tő em be ri utat mu tat ja be. A szer -
ze te sek ugyan is fo ko za to san döb ben -
nek rá, hogy ha a had se reg ta ná csá ra
nem tér nek ha za Fran cia or szág ba,
meg fog nak hal ni Al gé ri á ban.

d MTI

Cé sar-díj: az Emberek és istenek a legjobb francia film

A II. vi lág há bo rú utá ni idő szak,
1956 és 1989 ha tá roz ta meg a né met -
or szá gi ma gyar aj kú pro tes táns gyü -
le ke ze tek múlt ját. A jö vő azon ban
min den ed di gi nél fon to sabb, hi -
szen fenn ma ra dá suk a tét. Er ről
tár gyal tak há rom ol da lú egyez te tés
ke re té ben feb ru ár 22-én Han no -
ver ben az EKD (Evan gelis che Kirche
in Deutsch land – Né met or szá gi
Pro tes táns Egy ház), a né met or szá -
gi ma gyar kö zös sé gek, va la mint a
Ma gyar Re for má tus Egy ház és a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
kép vi se lői. 

A tör té nel mi je len tő sé gű ta lál -
ko zón Thors ten Le ißer és Mic ha el
Hüb ner egy ház fő ta ná cso sok vá zol -
ták az EKD el kép ze lé se it el ső sor ban
a fi nan szí ro zás sal kap cso lat ban, mi -
vel az EKD a tar to má nyi egy há zak -
kal együtt biz to sí tot ta a ma gyar lel -
ké szek szol gá la tát szá mos né met
vá ros ban.

Az ese mény tör té nel mi je len tő sé -

ge ab ban áll, hogy elő ször ül tek kö -
zös tár gya ló asz tal hoz az EKD, a leg -
kü lön bö zőbb jo gi hely zet ben élő
ma gyar aj kú gyü le ke ze tek és az anya -
egy há zak.

Az EKD fon tos nak tart ja a ma -
gyar aj kú gyü le ke ze tek tá mo ga tá sát,
ame lyet ak kor tud to vább ra is biz -
to sí ta ni, ha a kö zös sé gek egye sü let -
be tö mö rül nek. Az egye sü let ma ga
ren del kez ne ar ról, hogy mi lyen jel -
le gű szol gá la tot ja va sol a kü lön bö -
ző gyü le ke ze tek nek. Ez le he tő vé
ten né, hogy mind a hat ré gi ó ban fél -
ál lá sú lel készt al kal maz za nak a gyü -
le ke ze tek. Az egye sü let ezenkívül
sza ba don hasz nál hat ná fel a ren del -
ke zés re ál ló for rá so kat. To váb bi
elő nye az egye sü leti formának, hogy
mind a ma gyar kor mány, mind az
anya egy há zak szá má ra jo gi lag egy -
sze rűb bé vál hat ez ál tal a tá mo ga tás
mi ként je.

Vi lá gos sá vált a meg be szé lé sek
so rán, hogy a ma gyar gyü le ke ze tek

jö vő je csak össze fo gás sal biz to sít ha -
tó. Ezt mind az anya egy há zak, mind
az EKD szí vén vi se li, hi szen mint egy
hu szon öt és negy ven ezer kö zöt ti re
be csül he tő a Né met or szág ban élő
ma gyar pro tes tán sok szá ma.

Az anya egy há zak és az EKD kö zött
a ké tez res évek ele jén el in dult tár gya -
lás so ro zat nak len dü le tet adott a
2008-ban meg ren de zett di asz pó ra-
kon fe ren cia, ame lyet a Ma gyar Re for -
má tus Egy ház hí vott össze, il let ve az
egy év vel ké sőb bi, EKD-hoz írt kö zös
le vél, ame lyet Bölcs kei Gusz táv re for -
má tus és Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pö kök ír tak alá.

A ta lál ko zón Bölcs kei Gusz táv
kép vi se le té ben Ódor Ba lázs re for má -
tus kül ügyi iro da ve ze tő, valamint
Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök és
Cse lovsz kyné Tarr Klá ra, az evan gé -
li kus egy ház öku me ni kus és kül ügyi
osz tá lyá nak ve ze tő je vett részt.

g Tarr Klá ra – Ódor Ba lázs 
(For rás: Evan ge li kus.hu)

A szív és a hit nyelve
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Má so dik ki adás ban je lent meg 2010
őszén a Lu ther Ki adó gon do zá sá ban
Bar tos né Sti asny Éva Há bo rú ban bé -
kes ség ben – A Bo gár ut cai gyer -
mek ott hon la kó i nak cso dás meg -
me ne kü lé se cí mű kö te te. Azon túl,
hogy a könyv 2005-ös el ső ki adá sa
már el fo gyott, az is mé telt meg je len -
te tést egy szo mo rú ese mény, Éva né -
ni föl di pá lya fu tá sá nak be fe je zé se in -
do kol ta.

A Bo gár ut cai gyer mek ott hon,
mely ről e kis kö tet meg em lé ke zik,
szo ro san össze kap cso ló dik Szteh lo
Gá bor evan gé li kus lel kész ne vé vel.
Szteh lo – mint Hor váth Ádám ren -
de ző elő sza vá ban is ol vas hat juk –
több ezer gyer me ket men tett meg a
biz tos ha lál tól a II. vi lág há bo rú alatt
Bu da pes ten. E mun ká já ban szám ta -
lan ki vá ló mun ka társ se gí tet te, töb -
bek kö zött Éva né ni is. Ő kez det ben
hit ok ta tó ként dol go zott a Dam ja nich
ut cai evan gé li kus lel ké szi hi va tal -
ban, on nan ment Szteh lo ké ré sé re a
Bérc ut cai ott hon ba. In nen né hány
nap múl tán a már em lí tett Bo gár ut -
ca 29.-be ke rült, ahol kép zett pe da -
gó gus ként a gye re kek kel va ló ta nu -
lást és a sza bad idős fog lal ko zá so kat
vet te át.

Éva né ni so ra it ol vas va szin te el -
ámu lunk azon a mér he tet len ke -
gyel men, amely le he tő vé tet te a gyer -
mek ott ho nok lét re ho zá sát. Szteh -
lót tol mács nak kér te fel a Ke resz tyén
If jú sá gi Egye sü let (KIE) ak ko ri el nö -
ke egy tár gya lás hoz. A má sik fél
Fried rich von Born, a Nem zet kö zi
Vö rös ke reszt sváj ci meg bí zott ja volt,
aki a KIE-t bíz ta vol na meg a gyer -
mek men tés sel. Ők ezt nem vál lal ták,
Szteh lo vi szont öröm mel tett ele get
a ké rés nek. Így lett a Bérc ut cai vil -
la a gyer me kek el ső ott ho na.

Bar tos né Sti asny Éva a Bo gár ut -
cai gyer mek ott hon min den na pi éle -
tét mu tat ja be ol vas má nyos stí lus ban

meg írt kö te té ben. A fe szes na pi -
rend ben az ok ta tás mel lett ko moly
sze re pet ka pott a test moz gás, va la -
mint a ver sek, szín da ra bok ta nu lá sa
is. Va cso ra után so ha nem ma radt el
az ima és az ének sem.

A kö tet rész le te sen meg em lé ke zik
a ka rá cso nyi ün nep kör ese mé nye i ről.
Döb ben ten ol vas hat juk, hogy Éva né -
ni ék szent es te át men tek a gyer mek -
ott hon nal szem ben mű kö dő né met
pa rancs nok ság ra, és aján dék kal kö -
szön töt ték az ott dol go zó tisz te ket!
A pa rancs nok pe dig sza lon cuk rot
kül de tett a gye re kek nek…

A kö te tet nem csak Szteh lo vissza -
em lé ke zé sei, ha nem a gyer me kek
nap ló jegy ze tei is gaz da gít ják. E há -
bo rús gyer mek nap lók csak nap ja ink -

ban ke rül tek a tör té nel mi ku ta tá sok
hom lok te ré be. Fon tos kor do ku men -
tu mok, hi szen eb ből a szem szög ből
egé szen új meg vi lá gí tás ban lát sza nak
a há bo rú min den nap jai.

A né met pa rancs nok ság – Wink -
ler pa rancs nok kal az élen – együtt -
ér zé se nem me rült ki a sza vak ban. A
kö zel gő orosz front elől ők se gí tet -
ték biz tos hely re jut tat ni a Bo gár ut -
ca i a kat. Az új hely szín az ak ko ri
Lég rády-vil la volt, né hány ut cá val
lej jebb. Szteh lo Gá bor is itt volt fe -
le sé gé vel együtt. A gyer me ke ket itt

és a Ba ár–Ma das Re for má tus Gim -
ná zi um ban tud ták el he lyez ni. Is -
mét a né me tek se gí tet tek! A szem -
ben lé vő vil lát ki nyit tat ta egy őr nagy,
on nan tud tak ágy be té te ket, ol vas ni -
va lót hoz ni. Ő ma ga több ször is el -
vo nult Szteh ló val csen des be szél ge -
té sek re, ahol min dig ki fe jez te el is me -
ré sét a gyer mek ott hon ban vég zett
mun ká val kap cso lat ban. 

Az orosz front kö ze led té vel sű rű -
söd tek az ese mé nyek, az őr na gyot is
át he lyez ték, de még kül de tett élel -
met a vil lá ba. Éva né ni talp ra esett -
sé gét di csé ri, hogy az oro szok kal is
meg ta lál ta az együtt mű kö dés em be -
ri hang ját. A kö tet vé gén Szteh lo Gá -
bor me mo ár já ból idéz ve ol vas ha tó,
mi ként si ke rült az elöl já ró sá gon ke -

resz tül új he lyet sze rez ni az ott hon -
nak. Ez lett ké sőbb a Pax Gyer -
mek ott hon, me lyet 1950-ben ál la -
mo sí tot tak.

A „cso dás meg me ne kü lés”, me lyet
a kö tet al cí mé ben ol vas ha tunk, nem
írói túl zás te hát. A so rok kö zött
min den ol da lon meg ta pasz tal hat -
juk, mek ko ra az is te ni sze re tet. A „há -
bo rú ban bé kes ség ben” is le he tett él -
ni, ma gya rok kal, né me tek kel és oro -
szok kal együtt, aho gyan Éva né ni
meg mu tat ta ne künk.

g Szé che nyi Mag dol na

A HÓ NAP KÖN Y VE  30% K E D VEZ MÉNN YEL A LU THER K I AD Ó TÓL

Gyer me ke ket men tő sze re tet
Há bo rú ban bé kes ség ben

b Nagy ön ál ló ki ál lí tá sa i hoz szo -
kott kö zön sé ge most csak egy
szűk vá lo ga tást lát hat Fé ner Ta -
más fo tó i ból a bé kás me gye ri
evan gé li kus temp lom ban. Nem
elő ször. A Kos suth-dí jas fo tó mű -
vész ez út tal olyan fe ke te-fe hér
fo tó kat ál lí tott ki, ame lyek el ső -
sor ban be nyo má sok ként hat -
nak a szem lé lő re.

Nö vé nyek, fák, be fa gyott tó, őszi táj
rész le te, ko pott há zi kó, sö tét be bur -
ko ló zó mó ló. Az em ber se hol eze ken
a ké pe ken. Leg alább is nem a fi zi kai
va ló ság ban; de ott van a hát tér ben.
Ott a tá jon a ke ze nyo mát ha gyó al -
ko tó ban, ne tán rom bo ló ban, és ott a
mű vész sze mé lyé ben: Fé ner Ta má sé -
ban, aki 1957-es pá lya kez dé se óta a
fény ké pe zés majd min den mű fa ját ki -
pró bál ta. A kü lön bö ző mű fa jo kat
azon ban min dig igye ke zett el vá lasz -
ta ni egy más tól, így fotói ezen a ki ál -
lí tá son is „egy ne mű ek”.

A ki ál lí tott ké pek egy más utá ni sá -
gá ból ez út tal össze füg gő tör té net
sem bon ta ko zik ki. Egy-egy fény kép
ön ma gá ért be szél. „A je ges ágak
csip ke sze rű raj zo la ta, a va la hon nan
ta lán va la ho vá ve ze tő utak ké pe egy -
szer re sze mély te len és ugyan ak kor
sze mér me sen sze mé lyes. Ez a meg -
ál la pí tás nem azt a szo ká sos köz he -

lyet kí ván ja is mé tel ni, mi sze rint a
fény ké pe ző gép ob jek tív jét va la ki va -
la mi re irá nyít ja, a kép te hát sze mé -
lyes mon da ni va lót hor doz, ha nem ar -
ra sze ret ném fel hív ni a fi gyel met,
hogy az al ko tó ho gyan is árul ja el sze -
mé lyes érin tett sé gét” – mond ta dr.
Ve re bé lyi Kin cső nép rajz ku ta tó a ki -
ál lí tás meg nyi tó ján.

Az érin tett ség eb ben az eset ben a
pusz tu lás sal, a rom lás sal, az el mú lás -
sal pá ro sul, de hol me lan ko li kus,
hol iro ni kus, más kor meg ab szurd
mó don je lent ke zik a fo tó kon. A ké -
pek egy más utá ni sá ga akár egy faj ta
„Me men to mo ri!” (Emlékezz a halál -
ra!) fel ki ál tás ként is hat hat. 

A fo tók cím nél kü li ek, még is szö -

veg gel pá ro sul nak. A mű vész a Bib li -
át és az iro dal mat hív ta se gít sé gül: hol
egy bib li ai idé zet, hol egy vers rész let,
hol mind ket tő ol vas ha tó a ké pek
alatt. Hogy a szö veg re szük ség volt-e,
hogy erő sí tik-e a ké pek mon da ni va -
ló ját, vagy sem, azt dönt se el a lá to ga -
tó, aki a bé kás megyeri evangélikus
temp lom ban áp ri lis 23-ig te kint het be -

le ab ba a ké pi és szö ve gi vi lág ba,
amely a lát vány mö gött rej tő zik. 

A temp lom pusz ta tég la fa la is -
mét re mek hát tér nek bi zo nyult a
ké pek hez, s a szak rá lis hely ta lán ép -
pen azt a faj ta rom bo lás-, pusz tu lás-,
el mú lás gon do la tot ér té kel te át,
amely ről fen tebb szól tam.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Fe ke te-fe hér vi lág tég la fa lak kö zött
b Vi tó Zol tán (1940–2011) köl tő és édes apa, férj és ba rát, be szél ge tő társ

és új pes ti lo kál pat ri ó ta, ka to li kus hí vő és öku me ni kus gon dol ko dó ha -
za tért Urá hoz. Éle té nek meg ha tá ro zó út ra va ló ja volt Pe tő And rás nagy
hí rű in té ze té nek lel kü le te: „Sem mi lyen té ren sin csen le he tet len.” Köl -
tői pá lya fu tá sá ban He ge dűs Gé za volt a mes te re, tő le ta nul ta a mes ter -
ség for té lya it. Éle té nek küz del me i ben sok-sok ba rát állt mel let te,
segítve őt, hogy kerekes székhez kötött testében teljes életet élhessen.

Ami kor Is ten a vi lá got te rem tet te, szólt: Le gyen! És a sza vá ra csil la gok szü -
let tek, szir tek gyű rőd tek, ten ge rek hul lám zot tak, fü vek, fák nö ve ked tek, ál -
la tok so ka sod tak. Mert az is te ni szó: ige, vagy is azo nos a je len té sé vel, ben -
ne for ma és tar ta lom egy. Te rem tő erő vel bír. Amit Is ten ki mond, van. Akit
a ne vén szó lít, az az övé.

Bár haj la mo sak va gyunk meg fe led kez ni ró la: van ere je az em be ri szó nak
is. Ezt ki csi gyer me ke ink, akik sír nak, ha csú fol ják őket, pon to san tud ják. Ezért
is ne vez nek el min dent, ezért pró bál ják ne vén ne vez ni, ki mon da ni árny alak -
ja i kat, sár ká nya i kat, a szó má gi á ját gya ko rol va ve szik bir tok ba a vi lá got.

Ezt a má gi át űzi a köl tő is. Ta lán mert már esz mé lé se ide jén át él het te a
cso dát, a szó meg tes te sü lé sét az orosz ka to ná val va ló ta lál ko zás kor:

Né hány má sod per cig csak né zett,
mint ki nem ért egé szen va la mit,
né zett, és ta lán gon do la tai
messzi Uk raj na ned ves part ja i ra,
vagy a ge rin ces Ura lig rö pül tek,
ahol ta lán egy ha son ló ko rú
éhe ző kis fiú
vár ta őt, a ha za té rő apát, –
csönd volt, ő né zett, s én meg is mé tel tem
a szo kat lan mon dat nak két sza vát: 
– „Ké rek kle bát!”

Most már lát ha tó lag meg ér tett:
Be nyúlt ta risz nyá já nak mé lyé re,
s a kö vet ke ző pil la nat ban
meg tör tént
a már sem mi kép pen nem fe lejt he tő
hét köz na pi, de még is szent cso da:

Lát hat tam a ki mon dott SZÓT
– előz mény ként egy na gyobb, szent cso dá nak –
ek kor, itt lát hat tam a ki mon dott SZÓT 
a ke zé ben – KE NYÉR RÉ vá lani!

(Szó és ke nyér)

Ha a szó ke nyér ré vá lik, több lesz mint a fáj dal mak ki mon dá sá nak le he tő sé ge,
több mint pa lack pos ta. Táp lá lék lesz, amely nek nem csak ere je van, de erőt is ad.

Aki nem hisz a szó ban,
jobb, ha nem is szól, an nak dol ga nem az. De a köl tő
higgye: ha oly kor alant su ha nó is a szó, oly erő az,
mely, ha a köl tők aj ka i ról sza kad egy-le he let ként;
vé dőn, s út mu ta tón száll, – és a vi lá gon a bé ke
ter jed majd, mint ter jed a szív mé lyén a re mény ség
száll va, ha osz lik a fosz ló bú el enyész ve.

(El ső ec lo ga)

A szó le het fo hász is, imád ság, zsol tár, Is ten hez for du lá sunk, be le ka pasz ko -
dá sunk, kö nyör gé sünk vagy há lánk esz kö ze:

Jó len ne, Uram, zer ge-lá ba kon
be jár ni ha zám drá ga tá ja it,
el jut ni az tán ha tá ra in túl ra,
le dob va a bé na ság lán ca it, –
de lé te zik egy do log a Vi lá gon,
amit még a gyó gyu lás nál is job ban,
az Egész ség nél is job ban kí vá nok,
és ez nem más, Uram: a Sze re tet!

(Az ina sza kadt köny ve)

„11. Már is me rem ha tal ma dat, hát ké rem:
áldd meg az én le en dő nem zet sé gem,
hogy le gyen, aki Té ged áld örök kön,
ki nek sze mé ben ar cod tün dö köl jön!

12. Zen gő ár ján az el szál ló idő nek
ir gal ma dért di csér lek, Uram, Té ged!

(Az ina sza kadt fo há sza)

A köl tő sza va ak kor is szak rá lis, ha nem Is tent szó lít ja meg, hi szen te rem -
tő ere jé vel is ten ké pű sé gün ket mu tat ja fel, újat hoz lét re, vi lá got épít.

Mint az ima, ben ső bé kém ho zó ja,
ha son la tos a vers nek al ko tó ja
Ke zet érint he tek a Te rem tő vel,

s a tő le ka pott te rem tő erő vel
a ver set, amit pa pír ra ve tet tem,
nem-lé te ző ből lé te ző vé tet tem.”

(Az is imád ság)

A szó el száll? Ne higgyé tek! Őr zi a pa pír, a be tű, őr zi az agy, a szív, hul lám -
ve ré se it to váb bít ja a vi lág. S ha a köl tő sza va it év ti ze dek, év szá za dok múl -
va szét fúj ja is a fe lej tés, biz to san nem száll el Is ten sza va. Is ten sza va, amellyel
ne vén szó lít ja Zol tánt, aki most már az övé örök re.

g Ker tész Esz ter

Vi tó Zol tán és a sza vak

A hónap könyve – márciusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Bar tos né Sti asny Éva:
Há bo rú ban bé kes ség ben
A Bo gár ut cai gyer mek ott hon la kó i nak
csodás meg me ne kü lé se

Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét
ked vez mé nye sen! Eredeti ára: 980 forint.
http://bolt.lu the ran.hu/ • E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229 • 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
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Gé mes Ist ván Szar va son szü le tett
1927-ben. Böl csé sze ti ta nul má nyok
után Sop ron ban és Bu da pes ten vég -
zett evan gé li kus teo ló gi át. 1953-ban
szen tel ték lel késszé szü lő vá ro sa
Ótemp lo má ban. Kül föld re ke rü lé se
után (1956) a Dán Evan gé li kus Egy -
há zi Se gély szer ve zet meg bí zá sá ból
gon doz ta a Dá ni á ba és Dél-Svéd or -
szág ba ke rült ma gyar pro tes táns
me ne kül te ket.

1957-ben ven dég ként vett részt
az Evan gé li kus Vi lág szö vet ség min -
nea po li si (Egye sült Ál la mok) vi lág -
gyű lé sén, hogy on nan Ve ne zu e lán át
Bra zí li á ba men jen a vi lág szö vet ség
meg bí zá sá ból. Két szer öt éves mun -
ka szer ző dés sel fel épí tet te a Bra zí li -
ai Ma gyar Evan gé li kus Gyü le ke ze tet,
majd egy ide ig São Pa u ló-i ti zen nyolc
kül föl di lel ké szé nek volt es pe re se.

1968-ban ke rült vissza fe le sé gé vel
és há rom fi á val Eu ró pá ba a han no -
ve ri (Né met or szág) egy ház meg hí vá -
sá ra. Észak-Né met or szág ban két
köz sé get gon do zott, és köz ben új tes -
ta men tu mi és lé lek ta ni ta nul má nyo -
kat foly ta tott Göt tin gen ben. On nan
hív ta meg a Würt tem ber gi Evan gé -
li kus Egy ház a né met mun ká ja mel -
lett vég zen dő ma gyar lel ki gon do zói
szol gá lat ra. Ti zen hét éven át volt a
Stutt gart-Bad Canns tatt-i Lu ther
gyü le ke zet (né met) lel ké sze, köz ben
pe dig fo lya ma to san vég zett lel ké szi
mun kát a würt tem ber gi ma gya rok
kö ré ben.

Tíz éven át el nö ke volt a Kül föl dön
Élő Ma gyar Evan gé li kus Lel ki gon do -
zók Mun ka kö zös sé gé nek (KÉ -
MELM), és mint egy hu szon öt éven
át volt a ma gyar rá di ó misszió mun -
ka tár sa. Év ti ze de ken át szer kesz tet -
te az Úti társ cí mű lapot, amely nek
azt kö ve tő en is mun ka tár sa ma radt,
hogy a ki ad ványt im már Bu da pes ten
szer kesz tik, és vál to zat la nul ki adó-
szer kesz tő je a Ko i no nia cí mű teo ló -
gi ai fo lyó irat nak. Né met lel ké szi
nyug dí jaz ta tá sa után to vább ra is
Stutt gart ban él, és gon doz za a ma -
gyar gyü le ke ze tet, ame lyet ki ter jesz -
tett Heilbronn ra is.

Ki vá ló szer ve ző kész sé gé vel és in -
teg rá ló ere jé vel, va la mint ha tá sos
ige hir de té se i vel és teo ló gi ai igé -
nyes sé gé vel a nyu gat-eu ró pai ma -
gyar pro tes tan tiz mus meg ha tá ro zó
alak ja.

Gé mes Ist ván az el múlt rend -
szer ben is so kat tett a ma gyar or szá -
gi evan gé li ku so kért, ugyan ak kor

so ha  sem rej tet te vé ka alá kri ti ká ját
az ak kor lé nye gé ben hi va ta los rang -
ra emelt úgy ne ve zett dia kó ni ai teo -
ló gi á val és a ha zai egy ház ban ta pasz -
tal ha tó tor zu lá sok kal kap cso lat ban.
El vi fenn tar tá sa és a dik ta tó ri kus
egy ház ve ze tés kö vet ke ze tes bí rá la -
ta azon ban nem aka dá lyoz ta meg
ab ban, hogy ma gyar or szá gi és ha tá -
ron tú li ma gyar lel ké sze ket, teo ló -
gus hall ga tó kat és gyü le ke ze ti ta go -
kat sok fé le kép pen tá mo gas son, se -
gít sen. 

Egy ko ri teo ló gi ai év fo lyam tár sa i -
hoz sí rig tar tó ba rát ság kö ti. Ott ho -
nuk min dig nyit va állt – és ma is nyit -
va áll – a kö zel ből vagy tá vol ról ér -
ke ző ma gya rok előtt. A rend szer vál -
tás ide jén – fe le sé gé vel, Réz Ka ta lin -
nal együtt – so kat tett a cser ké szet
ma gyar or szá gi új ra in dí tá sá ért és a
teo ló gi ai gon dol ko dás ser ken té sé -
ért.

Teo ló gi ai mun kás sá gá nak fő irá nya
az Új tes ta men tum, ezen be lül a Jé -
zus- és a Pál-ku ta tás. Szá mos szak -

mai elő adást tar tott egye bek mel lett
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
te men és a Ká ro li Gás pár Re for má -
tus Egye te men, to váb bá lel kész kon -
fe ren ci á kon. Egyé ni sé gé nek köz vet -
len sé ge, va la mint az in tel lek tus és a
de rű sa já tos ke ve ré ke im már több
nem ze dék re gya ko rol fo lya ma to san
ha tást.

Jó val több mint ezer re te he tő dol -
go za ta i nak, cik ke i nek a szá ma, ame -
lyek a kü lön bö ző or szá gok ban, ki ad -
vá nyok ban, szak la pok ban je len tek
meg ma gyar, por tu gál és né met
nyel ven.

Ed dig meg je lent leg fon to sabb
köny vei:

A Fény fe lé 1–2. Ve ze tők ké zi köny -
ve. Stutt gar ti Ma gyar Pro tes táns
Gyü le ke zet, Stutt gart, 1983.

Szín lá tás – a szem lé lő dés új ra fel -
fe de zé se. Bu da pest, 1993.

Hi szek. Ige hir de tés-so ro zat. Evan -
gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest, 1993.

Igen. Ige hir de té sek és ta nul má -
nyok a Tíz pa ran cso lat ról és a Mi -
atyánk ról. Da bas, 1994.

Ti éd. Ká té ma gya rá za tok és ta -
nul má nyok. 1996.

Jé zus és Pál. Ta nul má nyok az Új -
tes tá men tum hoz. Da bas, 1998.

Is me red-e Jé zust? Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont, Bu da pest, 2000.

Hun ga ri et Transyl va ni. Kár pát-
me den cei egye tem já rók Tü bin gen -
ben (1523–1918). Lu ther Ki adó, Bu da -
pest, 2003.

Fel leb ben tett fá tyol. Jé zus mun ka -
mód sze re: pél dá za tok és cso dák. Or -
dass La jos Ba rá ti Kör, Sutt gart–Bu -
da pest, 2010.

Új szö vet sé gi ve lem já ró. Lu ther Ki -
adó, Bu da pest, 2010.

Gé mes Ist ván 2008-ban Ká ro li
Gás pár-dí jat ka pott. Tu do mány szer -
ve zői és -nép sze rű sí tői mun kás sá gá -
ért, to váb bá az egye te mes ma gyar
pro tes tan tiz mus ér de ké ben ki fej tett
mun kás sá gá ért fel tét le nül ér de mes -
nek tar tom ar ra, hogy az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem től a dr. ho no -
ris ca u sa cí met kap ja meg.

g Dr. Fa bi ny Ta más

Lau dá ció Gé mes Ist ván tisz te le té re

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm
min den kedves vendégünket az Evan -
gélikus Hittudományi Egyetem 2011.
évi Dies Academicus ün nep sé gén.
Egy Dies Academicus valójában nem
más, mint kibővített nyílt nap. De
talán azt is lehetne mondani, po zi tív
értelemben vett fordított nyílt nap.

Olyan emberek ülnek ma együtt
eb ben a teremben, akiknek – mind -
egyi künk nek – sok meg kö szön ni va -
ló juk van Istennek azért, amit a teo -
ló gia tudományos művelésén ke -
resz tül elérhetővé tett számukra.

Életpályák, életutak kerülnek ma
elénk. Nekünk az a küldetésünk,
hogy felfedezzük az értékeket, és
ezek az értékek a mi életünknek is
kin csé vé váljanak. (…)

Na punk el ső ré szé ben Prőh le Ká -
roly pro fesszor úr ra em lé ke zünk
szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján.
Ró la na gyon jól tud juk, hogy egy ál -
ta lán nem volt ide gen szá má ra a
ter mé szet tu do mány és ma ga a ter -
mé szet szép sé ge sem. Ah hoz a nem -
ze dék hez tar to zott, amely tu dott na -
gyon ko rán kel ni, ké pes volt ké sőn le -
fe küd ni és hosszú órá kon át küz de -
ni egy-egy na gyon mély teo ló gi ai
vagy fi lo zó fi ai kér dés sel.

Mun kás sá gá ra há rom szó min -
den kép pen jel lem ző volt: a gon dol ko -
dás, a bi za lom és a ki tar tó ta nu lás.
Annyi sok év ti ze den át, amennyit Te -
rem tő jé től ka pott.

Akik hall gat tuk a Ró mai le vél ről
szó ló exe gé zis-elő adá sa it, sok órá ja
fel idé ző dik, ha el ol vas suk az 1997-ben
Szent há rom ság ün ne pé re a Róm
11,33–36 tex tus alap ján írt pré di ká ci -
ó ját. Eb ből csak egy rá na gyon jel lem -
ző mon da tot eme lek ki: „Is ten hi -
tünk sem nél kü löz he ti a gon dol ko dás
el len őr ző mun ká ját, mert hi tünk
iga zi lé nye ge sze rint bi za lom, a Hi -
szek egy he lyes ér tel me zé se sze rint is:
bí zom Is ten ben, bí zom Jé zus ban és
bí zom a Szent lé lek ben. És bi za lom -
ra haj lan dó sá gunk, hi szé keny sé günk

mi att hi tünk ben is sok szor és sok fé -
le kép pen té ved he tünk. A hit be li té -
ve dés pe dig sú lyos csa ló dás hoz, lel -

ki össze rop pa nás hoz ve zet het. Ez
el len kap tuk Is ten től a kri ti kus gon -
dol ko dás aján dé kát, te hát nem bűn,
ha nem az a jó, ha gon dol kod va hi -
szek, ha »tu dom, ki ben hi szek« (2Tim
1,12), vagy is gon dol ko dom, te hát tu -
da to san hi szek.”

Mai na punk má so dik ré szé ben
há rom élet út ke rül elénk. Én elöl já -
ró ban most nem a három jeles sze -
mélyi ségről, ha nem ar ról a híd ról
szól nék, amely össze kö ti éle tü ket és
mun kás sá gu kat. Mind hár man meg -
ka pasz kod tak a Bib li á nak, a lu the ri
ta ní tás nak és a má sok se gí té sé nek
mély és el szánt szol gá la tá ban. Kü lön -
bö ző te rü le te ken, teo ló gi á ban és
mű vé szet ben, „ta ní tás ban és pró fé -
tá lás ban”. De cél juk kö zös: hogy Is -
ten sze re te té nek nagy sá gát sza va i kon,
gesz tu sa i kon, ze né jü kön ke resz tül
mi nél töb ben meg is mer jék.

Kö szön té se met Prőh le Ká roly idé -
zett pré di ká ci ó já nak alap igé jé vel sze -
ret ném zár ni: „Ó, Is ten gaz dag sá gá -
nak, böl cses sé gé nek és is me re té nek
mély sé ge! Mi lyen meg fog ha tat la nok
az ő íté le tei, és mi lyen ki ku tat ha tat -
la nok az ő út jai! Ugyan »ki ér tet te
meg az Úr szán dé kát, vagy ki lett az
ő ta nács adó já vá? Vagy ki elő le ge zett
ne ki, hogy vissza kel le ne fi zet nie?« Bi -
zony tő le, ál ta la és ér te van min den:
övé a di cső ség mind örök ké. Ámen.”

g Dr. Sza bó La jos

Rek to ri kö szön tő

Gáncs Pé ter, egyházunk elnök-püs -
pö ke be szé dé ben idé ze tek se gít sé gé -
vel szó lal tat ta meg az ün ne pelt ma is
ak tu á lis gon do la ta it. Leg főbb ide je,
hogy egy há zunk ban megint szót
kap jon Prőh le Ká roly teo ló gi ai örök -
sé ge – hang sú lyoz ta a püs pök.

A meg em lé ke zés után a tisz te let -
be li teo ló gi ai dok to ri cí mek ün ne pé -
lyes át adá sá ra ke rült sor, amely nek
ze nei ke re tét – Kincz ler Zsu zsan na
ve ze té sé vel – az EHE ének ka rá nak
szol gá la ta, va la mint Ka pi Ju dit fu vo -
la já té ka al kot ta.

Gé mes Ist ván te vé keny sé gét Fa -
bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü -
let püs pö ke mél tat ta, ki emel ve a ha -
tá ron tú li ma gyar gyü le ke ze tek ben
vég zett szol gá la tának fon tos sá gát. A
ma gyar ösz tön dí ja so kon ke resz tül
már ré gi kap cso lat fű zi ha zánk hoz
dr. Ru dolf Kel lert – mond ta el Csep -
re gi Zol tán, az EHE Egy ház tör té ne ti
Tan szé ké nek ve ze tő je. A Kossuth-
díjas Szo ko lay Sán dor mun kás sá gá -
ról szól va Sza bó La jos a ze ne szer ző -

nek az evan gé li kus ér té kek ma ra -
dan dó vá té te lé ben és a teo ló gi ai
gon dol ko dás gaz da gí tá sá ban ját -
szott sze re pét hang sú lyoz ta.

A fel ava tott dísz dok to rok szék fog -
la ló elő adá sa i ban élet út juk ra, sze mé -
lyi sé gük re jel lem ző té mák ke rül tek
elő. Így Gé mes Ist ván, aki az el múlt
év ti ze dek so rán több or szág ban,
több nyel ven vég zett lel ké szi szol gá -
la tot, a nyelv ről mint Is ten el sőd le -
ges aján dé ká ról be szélt. Az egy ház -
tör té nész Ru dolf Kel ler A tör té ne ti
ku ta tás mint teo ló gi ai lét for ma cí mű
elő adá sá ban a tu do má nyos mun ka és
a gya kor la ti lel ké szi szol gá lat össze -
egyez te té sé nek le he tő sé gé ről és ki hí -
vá sa i ról szólt. A sze mé lyes lel ke se dés
ér zett Szo ko lay Sán dor mon da ta in,
aki a ko rál ze nei és szö ve gi dra ma tur -
gi á ját ele mez te sa ját szak rá lis mű ve -
i ben.

Zár sza vá ban Fa bi ny Ta más sok je -
len le vő gon do la tát mond ta ki, ami -
kor így fo gal ma zott: olyan al kal mon
ve het tünk részt, ahol az ün ne pel tek
hoz tak aján dé kot.

g Adá mi Má ria

Hárman kaptak teológiai
díszdoktori címet

Dies Academicus

f Folytatás az 1. oldalról

Gémes István

Dr. Szabó Lajos
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Ru dolf Kel ler 1948-ban szü le tett, s
1982-ben szer zett teo ló gi ai dok to rá -
tust az er lange ni egye te men Matt hi -
as Fla ci us her me ne u ti ká já ról írott
dol go za tá val, majd 1992-ben ha bi li -
tált Lip csé ben Da vid Chyt ra e us-
mo nog rá fi á já val. E két ön ál ló ki ad -
vány ként meg je lent dol go za ta s
2006-ban pub li kált ta nul mány gyűj -
te mé nye (Lu ther tum in der Vi el falt
sei ner Ge schich te) mel lett szám ta lan
kö tet szer kesz tő je ként és mun ka -
tár sa ként tűnt ki, csu pán pél da ként

em lít ve két klasszi kus nak szá mí tó
mű vet, az Al brecht Pe ters-fé le Lu -
ther-ká té-kom men tárt és az And re -
as Osi an der-össz ki adást. Előbb Ger -
hard Mül ler és Berndt Hamm pro -
fesszo rok ta nár se gé de ként mű kö -
dött az er lange ni egye tem egy ház tör -
té ne ti in té ze té ben, majd 1997-től a re -
gens bur gi egye tem teo ló gi ai in té -
ze té nek ma gán ta ná ra, 2006-tól pe -
dig rend kí vü li pro fesszo ra.

Ru dolf Kel ler mun kás sá ga össze -
forrt a Mar tin-Lu ther-Bund (MLB)
szór vány szol gá la tá val. Már 1975–1977-

ben az MLB er lange ni teo ló gus ott ho -
ná nak ta nul má nyi ve ze tő je, 1991 és
1997 kö zött pe dig az MLB iro dá ján
szer ve zett lel ké szi ál lást töl töt te be, fel -
ada tai kö zé tar to zott az évi két teo ló -
gi ai kon fe ren cia szer ve zé se és az év -
könyv szer kesz té se is (Lu the ris che
Kirche in der Welt JMLB 1991–1997). A
fen ti ál lás meg szűn té vel ha son ló mun -
ka kört lá tott el a ba jor egy ház szór -
vány szol gá la tá nak ne u en dett el saui
iro dá já ban. A Mar tin-Lu ther-Bund
2009-ben al el nö ké vé vá lasz tot ta.

A Zeitsch rift für Baye ris che Kir -
chen ge schich te cí mű, nagy ha gyo -
má nyú, ran gos fo lyó irat nak 1998 óta
társ szer kesz tő je, 2005-ben pe dig
meg vá lasz tot ták a ki ad ványt jegy ző
ba jor egy ház tör té ne ti egye sü let el nö -
ké vé is.

Er langen ben ta nu ló ösz tön dí ja -
sa ink 1975 óta él vez ték Ru dolf Kel ler
se gít sé gét, ta ná csa it és tá mo ga tá -
sát, míg az itt hon ma ra dot tak a pro -
tes táns poszt gra du á lis tan fo lya mok
hall ga tó i ként az 1990-es évek ben is -
mer het ték meg elő adá sa it, vagy ol -
vas hat ták a Lel ki pász tor cí mű fo lyó -
irat szá má ra kül dött írá sa it. Ru dolf
Kel ler leg utóbb 2005 ok tó be ré ben
tar tott Bu da pes ten nagy si ke rű (az -
óta nyom ta tás ban két szer is meg je -
lent) elő adást Má ria ki rály né és Lu -
ther kap cso la tá ról.

Ha Ru dolf Kel ler mun ka mód sze -
rét rö vi den jel le mez ni vagy tu do má -
nyos ered mé nye it ér té kel ni sze ret -
ném, úgy fo gal maz ha tok, hogy rég -
óta is mert szö ve gek fi gyel mes új ra -
ol va sá sa min dig gyü möl csö ző, kü lö -
nö sen, ha eze ket a rég óta is mert
szö ve ge ket már rég óta sen ki sem
vet te a ke zé be (ez a Fla ci us- és a
Chyt ra e us-mű vek re egy aránt állt).

g Csep re gi Zol tán

Lau dá ció Ru dolf Kel ler
tisz te le té re

Szo ko lay Sán dor 1931. már ci us 30-án
szü le tett a Bé kés me gyei Kun ágo ta
köz ség ben. Ze nei ta nul má nya it a
bé kés-tar ho si Ko dály-is ko lá ban
kezd te. Ze nei gim ná zi u mi érett sé git
1950-ben tett. Ugyan eb ben az év ben
fel vé telt nyert a bu da pes ti Liszt Fe -
renc Ze ne mű vé sze ti Fő is ko lá ra, ahol
1957-ben ka pott ze ne szer zői dip lo -
mát. 1959-től a Ze ne mű vé sze ti Fő is -
ko la ze ne szer zés sza kán ta ní tott,
1966-tól 1994-ig, nyug ál lo mány ba
vo nu lá sá ig egye te mi ta nár. Ez után
Sop ron ba köl tö zött, ahol a vá ros at -
mo szfé rá ja, tör té nel mi és szel le mi
gaz dag sá ga és nyu gal ma erőt és meg -
fe le lő kör nye ze tet biz to sít szá má ra a
kom po ná lás hoz.

Ze ne szer zői mun kás sá gát ne héz
len ne pár mon dat ban be mu tat ni,
pusz tán a mű cí mek re szo rít koz va is.
Hét ope ra, hét ora tó ri um, hu szon -
nyolc kan tá ta, öt ver seny mű, há -
rom szim fó nia, két vo nós né gyes,
száz nyolc van kó rus mű, öt réz fú vós
ka ma ra mű és szó ló hang sze res mű -
vek, da lok jel zik nagy ívű mun kás sá -
gát. Egyet len adat is so kat el árul: el -
ső ope rá ját, a Vér nászt több mint
húsz ope ra ház tűz te mű so rá ra, és a
mű több mint egy tu cat nyel ven
csen dült fel.

Szo ko lay Sán dor több év ti ze des al -
ko tó mű vé szi mun kás sá ga ins pi ra -
tív ha tás sal van a ma gyar or szá gi
egy há zak teo ló gi ai gon dol ko dá sá ra.
Szak rá lis mű vé sze té nek ki bon ta ko -
zá sá ban több ne ves evan gé li kus egyé -
ni ség gel fenn tar tott ba rát sá ga és a ve -
lük va ló kö zös al ko tás kü lö nö sen is
sok evan gé li kus ér té ket tett ma ra dan -

dó vá. Aho gyan ön élet raj zi jel le gű
írá sa i ban is jel zi, nemcsak gyakorolja
az evan gé li kus hitet, ha nem közel áll
hozzá az ige hir de tői szol gá lat  is: „Ál -
mo do zó, túl zó, ra jon gó if jú ko rom ban
éne kes is, pap-pré di ká tor is sze ret tem
vol na len ni, ha jól meg gon do lom,
nem is let tem más, mint misszi o ná -
ri us.” Vi lág szer te is mert té vált, nagy
ér té kű mű ve in ke resz tül a misszi ó nak
egy egé szen tág, ha tá ro kat át íve lő for -
má ját va ló sí tot ta meg.

Ugyan ak kor evan gé li kus iden ti tá -
sa egé szen konk rét kap cso ló dás ban
és mű vek ben is tes tet öl tött. Hosszú
éve kig volt a Lu the rá nia ének- és ze -
ne kar – mint ma ga vall ja – „há zi

szer ző je”. A ter mé keny kap cso la tot
olyan mű vek fém jel zik, mint a Ka -
rá cso nyi pasz to rál, a Pün kös di ének,
a Gá lya rab kan tá ta, a Con fes sio
Au gus ta na, a Lu ther kan tá ta, a Job -
bítsd a nem zet öt! cí mű kan tá ta és

mint kü lön le ges ki hí vás, a Mi atyánk
kó rus mű.

Al ko tá sai ugyan úgy kö zel hoz zák
a Bib lia is ten ké pét, mint az egye te -
mes is ten ke re sés küz del mé ben a
mély ben meg ta lál ha tó is ten él ményt,
va la mint a hit és a sze re tet meg va ló -
su lá sát az egyes em be ri éle tek ben és
a na gyobb kö zös sé gek drá má i ban.

Ma is pél da ké pe ket tár elénk mű -
vé sze te, amely ben egy ér tel mű en ki -
raj zo lód nak a küz de lem, a hű ség, az
ön fel ál do zás vi tat ha tat lan ér té kei.

Evan gé li kus vonatkozásban so kat
je lent vo ká lis mű ve i ben a lu the ri és
ba chi ko rá lok új meg je le né se, mo -
dern ko runk ban is ma gá val ra ga dó,
le nyű gö ző erő vel.

A teo ló gi ai gon dol ko dás egye dül -
ál ló ins pi rá ci ó ja su gár zik át mű ve in
úgy, hogy so ha sem ma rad par ti ku lá -
ris, be szű kült, ha nem min dig tág, nyi -
tott és messze íve lő. Azért is fon tos
ezt a gon do la tot kü lön ki emel ni mű -
vé sze té nek mél ta tá sakor, mert a ha -
za sze re tet és a né pek, kul tú rák egy -
más irán ti köl csö nös tisz te le te, meg -
is me ré se, lé nye gük meg ér zé se és új -
ra fo gal ma zá sa egye te mes hit val lás -
sá for má ló dott mű ve i ben.

A gon dol ko dó, ér ző és új ra fo gal -
ma zó evan gé li kus teo ló gia fej lő dé sé -
hez egye dül ál ló hoz zá já ru lás Szo ko -
lay Sán dor mű vé sze te. Ami kor most
al ko tói pá lyá ját tisz te let be li dok to ri
cím mel is mer jük el, ak kor ezek az ün -
ne pi per cek ma is hir de tik a teo ló gia
és a mű vé szet egy mást köl csö nö sen
gaz da gí tó kap cso la tát és an nak él te -
tő, hit éb resz tő és ins pi ra tív ere jét.

g Dr. Sza bó La jos

Lau dá ció Szo ko lay Sán dor tisz te le té re

a hittudományi egyetemen

Gáncs Pé ter püs pök Prőh le Ká roly ról meg em lé ke ző be szé dé nek rö vi dí tett vál -
to za tát la punk 10. ol da lán kö zöl jük. Ugyan ott ol vas ha tó Sár kány né Hor váth
Er zsé bet nyu gal ma zott lel kész em lé ke zé se is a pro fesszor ról. F
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Ked ves Test vé re im!
Rö vid elő adá so mat két gon do lat kö -
ré sze ret ném épí te ni.

Az el ső az egy ház ke rü let el ső tíz
éve – mert ha a jö vőt sze ret nénk
meg raj zol ni, ah hoz az ed dig meg tett
út ívét min den kép pen szük sé ges lát -
nunk. Eh hez kap cso ló dó an be szé lek
az az óta tör tént vál to zá sok ról, ame -
lyek meg ha tá roz zák ten ni va ló in kat.

A má so dik gon do lat kör ben az ed -
di gi be mu tat ko zá sok al kal má val fel tett
kér dé sek alap ján mu ta tom be, mit
lá tok fon tos nak a püs pö ki szol gá lat ban.

Egy ház ke rü le tünk tör té ne tét te -
kint ve em lé kez zünk vissza, hogy Itt -
zés Já nos püs pök be ik ta tá sa kor fel -
idéz te Ka pi Bé la püs pök lá to má sát a
Du nán tú li Egy ház ke rü let te me té sé -
ről. Ti zen egy esz ten dő vel ez előtt te -
hát a ke rü let fel tá ma dá sán is ör ven -
dez tünk. Az el ső évek ben még ko -
moly küz del me ket kel lett vív nunk ke -
rü le tünk el fo ga dott sá gá ért.

Ma már a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let ter mé sze tes ré sze ho -
ni lu the rá ni ánk nak. Azért a Ka pi
püs pök ál tal „egy sé ges tör té nel mi
sze mé lyi ség nek” ne ve zett ke rü let -
ben még so kat kell mun kál kod nunk
azon, hogy gyü le ke ze tei, ame lyek
kü lön bö ző ke gyes sé gű ek és kü lön bö -
ző nem ze ti sé gi gyö ke rű ek, egy mást
mint a Krisz tus-test tag ja it fi gye -
lem mel hor doz zák.

Is ten irán ti há lá val em lé ke zem
meg egy ház ke rü le tünk el ső fel ügye -
lő jé ről, Welt ler Já nos ról, aki nek a
ke rü let új ra épí té sé ben el évül he tet len
ér de mei van nak.

Az egy ház ke rü let len dü le tét mu tat -
ják a ke rü let ál tal szer ve zett prog ra -
mok, a Du nán tú li Ha rang szó, a hit ta -
nos tan anyag, ame lyet Itt zés Já nos a
püs pö ki szék fog la ló já ban még csak re -
mélt ként em lí tett, és a ke rü let ön ál ló
ki ad vá nyai. Meg íté lé sem sze rint so kat
lép tünk elő re a lel ké szi kar ban is az
őszin te be széd te kin te té ben, or szá gos
egy há zunkban pe dig az át lát ha tó ság és
a tisz ta tör vé nyes ség te kin te té ben.

Az el ső tíz év ál tal ki je lölt úton
még to vább kell ha lad nunk: sze ret -
nénk a má sik két egy ház ke rü let szá -
má ra jó pél dát ad ni sa ját sá gos ar cu -
la tunk kal és jól mű kö dő in téz mé nye -
ink kel. Eköz ben fi gyel met for dí tunk

a há rom egy ház ke rü let össze tar to -
zá sá ra is. Te hát őr köd nünk kell afe -
lett, hogy a ke rü let ön ál ló ar cu la ta ne
ejt sen csor bát egy há zunk egy sé gén.
Ezért is tar tom he lyén va ló nak püs -
pök je löl ti jel mon da to mat: „Jó Jé -
zus kö rül kö zös ség ben len ni.” A bi -
zal mat ugyan is leg in kább a Krisz tus -
sal va ló élő kö zös ség te rem ti meg
ben nünk.

Egy ház ke rü le tünk tör té ne té nek
ívét raj zol va lát juk meg új ki hí vá sa -
in kat is. Döb ben ten lát juk, hogy mi -
köz ben a min ket kö rül ve vő vi lág
egy re in kább ér té ke it, tar tó pil lé re it
vesz ti, a vi lág sze mé ben az egy ház lé -
nyeg te len né, súly ta lan ná vá lik.

Lát juk azt is, hogy míg a ró mai ka -
to li kus egy ház test igyek szik te ret
nyer ni – er re tár sa dal mi hely ze te és
ta ní tá si rend je pre des ti nál ja –, ad dig
a pro tes táns fe le ke ze tek szin te meg -
búj nak a ka to li ciz mus ár nyé ká ban.

Lát juk, hogy a rend szer vál tás kor
még egy sé ges nek re mélt tár sa da -
lom mennyi re po la ri zált. Ezért tö re -
ked ni sze ret nék az evan gé li kus ság lé -
nye gé nek és jel leg ze tes sé gé nek ki -
dom bo rí tá sá ra. Most há rom ilyen jel -
leg ze tes sé get em lí tek:

1. Lu ther ör ven de zett afe lett, hogy
ke gyel mes Is ten re ta lált. Jé zus sza -
bad ság ra sza ba dí tott meg min ket.
Ma ta lán így fo gal maz nánk: evan gé -
li kus ként el vá rá sok nél kül, nem tel -
je sít mény kény szer ben élünk. Mi -
lyen bol dog nem ze tünk le het ne, ha
min den ki nek az ér té ke it tud nánk fel -
fe dez ni, nem pe dig el ma rasz tal nánk
hi á nyai mi att!

2. Emel lett evan gé li kus sá gunk ar -
ról volt ne ve ze tes, hogy be csü le tes,
dol gos em be rek al kot ták. A fe le lős -
ség vál la lásra nem az el szá mol ta tás -
tól va ló fé le lem kész tet, nem is annyi -
ra az, hogy Is ten nek va la mit vissza -
ad junk ab ból, amit ne künk adott, ha -
nem az a fel is me rés, hogy meg hal tam
a bűn nek, és Krisz tus él ben nem. Ez
in dí tot ta ele in ket ar ra, hogy ön kén -
tes mun ká val, nagy ál do zat ho za ta lok -
kal szol gál ja nak egy ház ban és ha zá -
ban. Az ön kén tes ség ma is tár sa dal -
mat for má ló erő le het ne!

3. Szin tén a re for má ció fe dez te
fel is mét azt, hogy nem ne künk kell
ki bé kí te nünk Is tent, ha nem Is ten az,

aki Krisz tus ban meg bé kél tet te ma gá -
val a vi lá got. Eb ben a gör csös, sok szor
jo gos ha rag tól csi kor gó idő ben Is ten
sze re te té nek meg hir de té se so ka kat
fel sza ba dí ta na ar ra, hogy a Lé lek jó -
zan sá gá val új kö zös sé get épít se nek. 

Há rom ré gi evan gé li kus ér ték,
ame lyet hi va tot tak va gyunk fel mu tat -
ni. Mit le het ezért ten ni? Ve gyük
szám ba elő ször esz köz tá run kat!

1. Az ige hir de tés. So ha nem sza bad
el fe lej te nünk, hogy a Szent lé lek ál tal
az élő és él te tő ige szó lal meg a hall -
ha tó és lát ha tó igén, az ige hir de té sen

és a szent sé ge ken ke resz tül. Nem em -
be ri mű csu pán, ha nem Is ten ha ta -
lom mal te li cse le ke de te.

2. Az imád ság. Olyan ez, mint ha -
jón az irány tű, ko csi ban a GPS. A ke -
resz tény egy ház az imád ság gal tá jé -
ko zód va ta lál ja meg Is ten aka ra tát. A
imád ság sem csu pán em be ri só haj,
ha nem a Lé lek ki mond ha tat lan fo -
hász ko dá sok kal vi szi Is ten elé ké ré -
se in ket, és Jé zus Krisz tus az Atyá nál
szün te le nül köz ben jár ér tünk. Az
imád ság egy ben kö zös sé get is épít.

3. A kö zös ség. Ha az ige az erő, az
imád ság a tér kép, ak kor a kö zös ség a
láb, amely in dul. Mi vel a kö zös ség fon -
tos esz kö zünk, ezért nem mon dok
kész ter ve ket gond ja ink meg ol dá sá ra:
ko mo lyan ve szem, hogy pon tos ter -
ve ket ki dol goz ni a kö zös ség fel ada ta.

Hogy ezek az esz kö zök tény leg
hasz no sak az egy ház épí tés ben, azt
meg ta pasz tal tam a Szé kes fe hér vá ri

Evan gé li kus Egy ház köz ség és a Fe jér-
Ko má ro mi Egy ház me gye éle té ben,
amely nek es pe re se vol tam. Ezek nek
a kö zös sé gek nek éle tén ki csi ben lát -
ha tó, hogy az ige, az imád ság és a kö -
zös ség va ló ban hi te les, tisz ta, len dü -
le tes éle tet biz to sít.

* * *

Ígér tem, hogy szó lok azok ról a kér dé -
sek ről is, ame lyek ed di gi be mu tat ko zá -
sa ink alap ján kulcs kér dé sek nek tűn nek.

1. A bi za lom. Nem a do ku men tált -
ság, az el len őr zé sek so ka sá ga, nem a

szank ci ók fe nye ge té se ad ren -
det egy há zunk nak. Több ször
ta pasz tal tam, hogy ép pen
azok do ku men tál ják jól ma -
gu kat, akik tény le ges mun kát
nem jól vé gez nek. Aho gyan
kí no san mo zog az em ber az
olyan la kás ban, amely ben
még a sző nyeg rojt jai is pár -
hu za mo san áll nak. Él he tő
ren det sze ret nék a gyü le ke ze -
tek ben. De ké rem ezt a bi zal -
mat a lel ké szek, a bi zott sá gok
és a tiszt ség vi se lők fe lé is az
azon na li kri ti ka he lyett.

2. Az új li tur gia. Hadd erő -
sít sem meg, hogy – a plety -
kák kal el len tét ben– nincs
szán dé kom ban az új li tur gi -
át erő nek ere jé vel be ve zet ni.

Ter mé sze tes, hogy min den gyü le ke -
zet – a gyü le ke zet be ért sük be le a lel -
készt és a kán tort is – az egy há zunk
ál tal mu ta tott jó rend del éli meg is -
ten tisz te le ti éle tét. Itt is fon tos nak ta -
lá lom a köl csö nös bi zal mat.

3. Az el fo gyás fé lel me. Va ló ban
rosszak egy há zunk mu ta tói. A fé le -
lem azon ban rossz ta nács adó. Sok -
szor szül tét len sé get, ag resszi ót, el -
ve szi az örö möt, ront ja esé lye in ket.
Azon ban a ne ga tív ten den ci á kat jól
fel mér ve szü let het ak ti vi tás, lel ke se -
dés, és erő söd het a kö zös ség. Er re jó
pél dá kat lá tunk töb bek közt Ne -
mes csón, Esz ter gom ban, Ná das don,
Za la ist ván don, Fe hér vár csur gón. És
még foly tat hat nánk a sort.

A fé le lem ká ros ha tá sai el len evan -
gé li zá ci ós kör utak szer ve zé sét ter ve -
zem, mert hi szem, hogy Is ten igé je
len dí tő, bá to rí tó erő. A lel ké szevan -
gé li zá ci ó kat „Pre di ger s eminar rá” –

az az ige hir de tői sze mi ná ri um má –
for mál nám, hogy mi, lel ké szek kö zö -
sen ké szül jünk a pré di ká ci ó ra. A ke -
rü le ti mun ka társ kép zőn pe dig a gyü -
le ke ze tek előtt ál ló le he tő sé ge ket is -
mer het nénk meg, ahogy ez ed dig is
rend sze res té má ja volt ezek nek a na -
pok nak. Nyo ma té ko sí ta ni sze ret -
ném, amit elő ző be mu tat ko zá sa ink -
ban már mond tam, hogy min den
je len le gi gyü le ke ze tet sze ret nék ön -
ál ló sá gá ban meg tar ta ni.

4. A lel ké szek lel ki gon do zá sa. A
kér dé sek ből az tűnt ki, hogy több he -
lyen gon dot okoz a lel ké szek nem hi -
te les élet vi te le, a lel kész és a gyü le -
ke zet kö zöt ti kap cso lat meg rom lá sa.
Nagy sze re pük le het ne en nek a ne -
héz ség nek a le küz dé sé ben a lel ké szi
mun ka kö zös sé gek nek. Már ré geb ben
be szél tem az éven kén ti lel ki gon do -
zói be szél ge tés rend sze ré ről, ame lyet
a lel ké szek vá lá sá val fog lal ko zó eti -
kai bi zott ság ter jesz tett ja vas lat ként
elő, és szól tam a bi za lom erő sí tés ről.

Sze mé lye sen is sze ret nék gon dot
for dí ta ni a lel ké szek re, kü lö nö sen
szol gá la ti hely vál to zá sa kor, és ami -
kor egyé ni éle tük krí zis be ke rül het.
Meg va gyok győ ződ ve ar ról, hogy Is -
ten el hí vá sa és aján dé kai vissza von -
ha tat la nok, ezért tö rek szem ar ra,
hogy min den lel kész meg ta lál ja he -
lyét, ahol ott hon van.

* * *

Több más kér dés is elő ke rült a be mu -
tat ko zá sok so rán. Most azon ban az idő -
ke ret mi att azo kat vet tem elő, ame lyek -
kel kap cso lat ban ed dig nem fej tet tem
ki rész le tes vé le mé nye met és ter ve met.

Sze ret ném új ra hang sú lyoz ni, hogy
a ke rü let ben elő ke rü lő fel ada tok sor -
rend be ál lí tá sa, sú lyo zá sa, a meg ol -
dá sok rész le tes ki dol go zá sa nem
egy sze mé lyes vál lal ko zás, ha nem
kö zös sé gi mun ka. Há lát adok Is ten -
nek, hogy ke rü le tünk gaz dag ten ni
kész, kre a tív szel le mi-lel ki erő ben.
Ed di gi élet ta pasz ta la tom azt mu tat -
ja, hogy Is ten min den kor ad meg ol -
dást és meg fe le lő em bert az előt tünk
ál ló fel ada tok hoz. Csak en ge del mes
hit tel hall gas sunk rá!

Kö szö nöm meg tisz te lő fi gyel mü -
ket! Erős vár a mi Is te nünk!

g Ben c ze And rás

Püspökjelöltek expozéja: a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus

K É T  F Ó  K U  S Z Ú  E G Y  H Á Z
b Payr Sán dor ra, a sop ro ni evan -

gé li kus teo ló gia egy ház tör té né -
szé re, egye te mi ta nár ra, a csen -
des, sze rény tu dós ra em lé ke -
zünk. A Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház ki emel ke dő tör té -
net író ja ő, tu dá sa, szel le mi sé ge
to vább él mű ve i ben, ame lyek
kö zül so kat nap ja ink tör té né szei,
ku ta tói is for rás mun ka ként
hasz nál nak. Szü le té sé nek száz -
öt ve ne dik év for du ló ján egy ki ad -
vánnyal is tisz tel günk előt te, a
pá pai Gyu rátz Fe renc ut cá ban
ta lál ha tó gyü le ke ze ti épü let ut -
cai hom lok za tán pe dig bronz
dom bor mű vel em lé kez tet jük az
e vá ros ba lá to ga tót, hogy ki is
volt Payr va ló já ban.

Payr Sá mu el és Fe igl Er zsé bet el ső -
szü lött gyer me ke 1861. feb ru ár 25-én
lát ta meg a nap vi lá got Pá pán.

A ki vá ló vá ro si ta ní tó, Tom pa
Zsig mond „ke ze alatt” in dult el a
kis di ák, aki ti zen egy éves volt, ami -
kor Gyu rátz Fe renc pá pai lel kész

lett. A gim ná zi u mot a pá pai re for má -
tus kol lé gi um ban vé gez te. Mint ar -
ról az év köny vek is be szá mol nak, ki -
tű nő ta nul má nyi ered ménnyel.

„Az el ső osz tály ban csak mint egy
hú szan le het tünk” – ír ja Payr. „Két-
há rom pá pai, a töb bi jól meg ter -
mett kál vi nis ta fiú pe dig vi dék ről,
Ács ról, Kocs ról, Szi las bal hás ról stb.
A töb bi ek nél ki sebb ter me tű lé vén sze -
ré nyen hú zód tam meg a hát só  pad -
ban. Öröm volt ta nul ni, oly lel kes, vi -
lá gos volt a ta nár elő adá sa. Ak kor
még nem volt szak rend szer, Far kas
De zső ta ní tott min den tan tár gyat.
En nek is volt jó ol da la. A má so dik hó -
nap ban ta ná runk csak ki je len ti:
»Hol nap ki hir de tem a sor ren det, az -
tán ér dem sze rint így fog tok ül ni a pa -
dok ban.« Nagy iz ga lom lett az osz -
tály ban. Volt egy sző ke, erős, ma gas,
vi dé ki tár sunk, Sz. Ká roly, aki
könnyen le te pert ben nün ket. Ez a
ne ve ze tes na pon óra előtt össze ír ta
elő re a sor ren det: »Tud já tok, ho gyan
lesz? Az el ső én le szek.« Sze rény sé ge
nem til tot ta. Az tán jöt tek a ba rá tai:
má so dik, har ma dik, erő és nagy ság -

rend sze rint. Örül tem, hogy ti zen egye -
dik nek en gem is meg tet tek és nem
utol só nak.

Be jön a ta nár, ko moly, vizs gá ló arc -
cal vé gig néz az osz tá lyon, s az után a
jegy ző köny vé ből, kel lő pa u zá kat tart -
va, ol vas sa: »El ső lesz: Payr Sán dor.«
Sze ret tem vol na ki fut ni az osz tály ból,
olyan becs mér lő sze mek kel néz tek
rám. Ezt én nem vár tam és nem is kí -
ván tam. El tűnt a lel kem nyu gal ma.
Fe le ke ze ti kér dés so ha sem volt kö zöt -
tünk, de most hal la nom kel lett: »Hogy
épp ezt a lu the rá nust ül te ti oda!« Az -

után jött a sok »pro vo ká lás«. Ha va -
la ki jól fe lelt, ak kor pro vo kál ha tott,
az az fel hív hat ta bár me lyik tár sát.”

Gyu rátz Fe renc volt Payr val lás ta -
ná ra, s ez meg ha tá roz ta a fiú lel ki,
szel le mi fej lő dé sét, ér dek lő dé sét.
(…) Gyu rátz Fe renc lel ké szi és püs -
pö ki, ige hir de tői, pász to ri és ta ní tói
mun ká já nak köz vet len szem lé lé se
gaz dag élet in dí tás volt szá má ra. A ve -
le va ló együtt mű kö dés pe dig nagy ban
hoz zá já rult ah hoz, hogy Payr a lel ké -
szi pá lyát vá lassza élet hi va tá sá ul.
Payr Sán dor ké sőbb még en nél is töb -
bet ka pott: ki vív ta ma gá nak Gyu rátz
Fe renc ba rát sá gát.

* * *

Kar say Sán dor püs pök 1886. szep -
tem ber 26-án öt pap je löl tet szen telt
fel, mi u tán az elő ző na pon a pa pi
vizs gát si ker rel le tet ték. Az Evan gé -

li kus Or szá gos Le vél tár Or di ná ci ós
köny vé ben az 5. pont alatt ol vas ha tó,
hogy Payr Sán dor – aki „a theo ló gi -
át Sop ron ban és Bás el ben vé gez te” –
Sár vár ra ke rült.

Káp lá ni szol gá la ta csu pán más fél
év re ter jedt: 1886 szep tem be ré től
1887 már ci u sá ig Sár vá rott, majd 1887
már ci u sá tól 1888 má ju sá ig Győ rött
volt se géd lel kész. 1888 ta va szán a Fe -
jér me gyei Pusz ta vám gyü le ke ze te
vá lasz tot ta meg lel ké szé nek a hu -
szon hét éves if jút. (…)

Gyu rátz Fe renc püs pök nap ló já ban
1896. már ci us 1-jei kel te zés sel ol vas -
ha tó a kö vet ke ző: „A múlt évi egye -
te mes gyű lés min de nik püs pök mel -
lé egy-egy misszi ói lel készt ren delt, évi
800 Ft ja va da lom és 400 Ft uti utal -
vány dí ja zá sá val az ál lam se gély ből.
Én ezen ál lás ra Payr Sán dor va ló di
lel készt hív tam meg. Pá pai szü le té sű,

D. Payr Sán do
(Rész letek a Payr Sándor-emlékkönyv szerkesztőjének

panoráma
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Té mánk a teo ló gi ai ko or di ná ta-
rend sze ren
A re for má ció teo ló gi ai szó kész le te
alap ján mind az egy ház ke rü let tel,
mind pe dig a püs pö ki szol gá lat tal
kap cso la tos rész le tek sza bá lyo zá sa az
„em be ri ere de tű egy há zi szo ká sok”
ka te gó ri á já ba tar to zik.

Az egy ház ke rü le tek ről pél dá ul
nincs egy ál ta lán sem bib li ai, sem
re for má to ri hit val lá sos ren del ke zés,
a püs pö ki szol gá lat tal kap cso la tos
bib li ai gya kor lat pe dig az év szá za dok
so rán olyan mér ték ben át ala kult,
hogy alig le het rá is mer ni.

Ez nem csök ken ti té mánk fon tos -
sá gát, ha nem in kább ki hang sú lyoz -
za. A min den ko ri egy ház tag jai –
ben ne a mai teo ló gu sok és egy ház -
ta gok – ki emelt fe le lős sé get hor doz -
nak ab ban, hogy mit, mi ért és ho -
gyan sza bá lyo zunk, hogy mi lyen
ke re te ket ala kí tunk ki az egy ház ban
Is ten ügyé nek jobb elő me ne te le re -
mé nyé ben.

Egy há zunk és a jö vő kép
Evan gé li kus örök sé günk ré sze, hogy
re mény ség gel te kin tünk a jö vő be. Az
Ágos tai hit val lás VII. cik ké nek ele -
jén ezt ol vas suk: „…az egy anya -
szent egy ház min den idő ben meg -
ma rad.” A hit val lás szö ve ge itt ter -
mé sze te sen az egy ház lé nye gé ről
és nem az em be rek ál tal al ko tott ke -
ret ről be szél.

Az em ber ál tal al ko tott ke re tek
eset le ges sé gé ről és tö re dé kes sé gé ről
vi lá go san be szél a tör té ne lem. A
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
ke rü le ti be ren dez ke dé sé nek ke re -
tét pél dá ul nem pusz tán az evan gé -
li ku sok szán dé ka, nem teo ló gi ai ér -
vek ala kí tot ták ki, ha nem konk ré tan
egy po li ti kai dön tés, III. Ká roly 1731-
ben ki adott Ca ro li na Re so lu tio ne -
vű ren de le te.

A kül ső po li ti ka dur va be le avat ko -
zá sa né hány év ti ze de, 1952-ben
ugyan csak fel bo rí tot ta a hosszú idő
so rán ki ala kult és meg szo kott egy há -
zi ke re te ket. Ka pi Bé la, a Du nán tú li
Egy ház ke rü let har minc két éven át
hű sé ges püs pö ke szív szo rí tó mó don
ír ta meg sze re tett egy ház ke rü le té nek
meg szün te té sét. Ví zi ó já ban ko por -
só ba zár va lát ta sze re tett ke rü le tét, és

fáj dal mas mó don írt a bú csú zás ról,
a gyász ról.

Ugyan ak kor az is igaz, hogy az
egy ház ke rü let meg szün te té se, sőt
rossz aka ra tú po li ti kai szán dék, ül döz -
te tés, sok egy há zi em ber el bu ká sa,
áru lá sok és el for du lá sok, az egész
egy ház nak meg ásott sír még sem ve -
ze tett az egy ház tel jes pusz tu lá sá hoz,
ha lá lá hoz.

Eb ben az össze füg gés ben ér de -
mes gon dol ni ar ra, hogy Is ten ak -
kor is mun kál ko dott, ami kor ne héz
kö rül mé nyek kö zött az el ha gyott -
sá gun kon ke se reg tünk…
Egy ház ke rü le tünk mai
lel ké szi ka rá nak több
mint ki lenc ven szá za lé ka
1952 után szü le tett, és az
összes lel ké szünk az em -
lí tett tra gé dia után kap ta
el hí vá sát!

Amint lát juk, az egy -
ház ke rü let nem fel té te le
Is ten mun ká já nak, de Is ten
mun ká já nak csa tor ná já vá
le het. Azon fo gok mun -
kál kod ni, hogy egy ház ke -
rü le tünk a jö vő ben ilyen
csa tor ná vá le gyen!

Is ten né pé nek szol gá la ta
Több fó ru mon is el mond -
tam, hogy gyü le ke zet cent -
ri kus egy ház ban gon dol ko -
dom. Tisz tá ban va gyok az zal, hogy
gyü le ke ze te ink el esett ál la pot ban
van nak. Tu dom, hogy olyan nagy az
ín ség, hogy van, ahol nem tud nak al -
kal mas tiszt ség vi se lő ket vá lasz ta ni,
mert nincs ki ből. Is me rem a ki csi
gyü le ke ze tek mű kö dé si za va ra it, az
el ke se re dett sé get és az ural ko dó
pesszi miz must.

Az egy ház nak még is a gyü le ke ze -
ti szint a leg fon to sabb ré sze, mert
Is ten né pe, az em be rek ott él nek.
Azok az em be rek, aki kért Krisz tus
az éle tét ad ta. Lu ther azt ír ja a
Schm al kal de ni cik kek ben: „…a hét -
éves gyer mek is tud ja, mi az egy ház,
a bá rány kák, akik hall gat nak pász -
to ruk hang já ra…”

Az egy ház ke rü let és a min den ko -
ri püs pök szol gá la tá nak ér tel me is a
rá bí zott gyü le ke ze tek, egy ház me -
gyék, in téz mé nyek, lel ké szek és nem

lel ké szek se gí té sé ben, tá mo ga tá sá ban
és szol gá la tá ban van.

A püs pö ki szol gá lat a lel ké szi
szol gá lat el ága zá sa
A bib li ai επισκοπος (fel ügye lő, őr -
kö dő) ere de ti leg egy-egy gyü le ke -
zet elöl já ró ja, akit a kö zös ség meg -
bí zott. Ott ak kor ez ér te lem sze rű -
en nem szak irá nyú el mé le ti tu dás -
hoz, nem vég zett ség hez, ha nem
Krisz tus és a tő le ka pott örök ség is -
me re té hez és a hi te les élet vi tel hez
kö tött sze rep volt.

Ér de mes er re oda fi gyel ni ma is.
Nem csak az a Krisz tus is me re te,
amit köny vek ből le het meg sze rez ni,
és amit teo ló gi ai dip lo má val is mer -
nek el. Az élet ben meg ta pasz tal ha -
tó, a Krisz tus sal át élt ta pasz ta lat is az.
A ket tő egy más el len nem játsz ha tó
ki! Szá mom ra ezért kü lö nö sen is
ked ves evan gé li kus gya kor la tunk -
nak az az örök sé ge, ame lyet a pa ri -
tás el ve fe jez ki.

Egy há zunk min den szint jén ket -
tős el nök ség (lel kész és fel ügye lő) vi -
szi a ve ze tés és a fe le lős ség ter hét.
Ha úgy tet szik, együtt lát ják el, egy -
mást se gít ve és ki egé szít ve, az
επισκοπος-i szol gá la tot. Vagy is a mi
evan gé li kus egy há zunk ban a bib li -
ai püs pö ki tiszt ség nek meg fe le lő
szol gá lat je len tős ré szét a he lyi lel -
kész és a fel ügye lő lát ja el. (Aho gyan
Is ten rend jé ben a fér fi és a nő együtt

és nem kü lön-kü lön élik meg az em -
ber lé tet.)

Lu ther jól is mert sek res tye imád -
sá gá nak szó hasz ná la ta is jel zi, hogy
a re for má tor mi lyen tisz tán lát ta a lel -
ké szi szol gá lat mé lyebb ér tel mét,
püs pö ki jel le gét: „Te en gem egy há -
zad ban püs pök ké tet tél…”

Lu ther 1539-ben A zsi na tok ról
és az egy ház ról cí mű ira tá ban az
egy ház hét is mér vé ről ír. A kö vet -
ke ző ket so rol ja fel: az Ige, a ke reszt -
ség, az úr va cso ra, a gyó nás és fel ol -
do zás, az egy há zi szol gák fel ava tá -
sa és szol gá lat ba ál lí tá sa, az imád -
ság és a ke reszt vál la lás. A fel so rolt
hét ből hat te rü let szol gá la tát va la -
mennyi lel kész gyü le ke ze ti szin ten
gya ko rol ja. A hét ből csu pán egyet
(a fel so ro lás ban az ötö dik), az egy -
há zi szol gák fel ava tá sát és szol gá lat -
ba ál lí tá sát vég zik kü lön meg bí -
zott szol gák, az es pe re sek és a püs -
pö kök. A szol gá lat ba ál lí tást (or di -
ná ció) a püs pök, a hi va tal ba ál lí tást
(ik ta tás) az es pe res.

Fon tos meg je gyez ni, hogy ha zai
evan gé li kus gya kor la tunk kö vet ke -
ze tes ab ban, hogy nincs a lel ké szek
kö zött hi e rar chia. Ezért nincs kü lön
es pe res- vagy püs pök szen te lés, csu -
pán ik ta tás. Ezért nin cse nek füg get -
le ní tett es pe re si és püs pö ki ál lá sok,
ha nem mind egyi kük gyü le ke ze ti
lel ké szi szol gá la ta mel lett kü lön
meg bí zás alap ján lát ja el es pe re si, il -
let ve püs pö ki szol gá la tát. Ezt az
egész sé ges evan gé li kus szem lé let -
mó dot ma ga mé nak val lom, s en nek
szel le mé ben sze ret nék ez után is
mun kál kod ni.

Püs pö ki kon cep ci óm
1Kor 3,6 ér tel mé ben elő de im mun -
ká ját foly tat va, ar ra épít ve kí vá nom
vé gez ni szol gá la to mat, tud va, hogy
más az ül te tő, más az ön tö ző, de azt
is, hogy a nö ve ke dést Is ten ad ja.

Meg vá lasz tá som ese tén a püs pö -
ki szol gá lat há rom te rü le tén len ne
érez he tő vál to zás.

a) Egy ség a sok szí nű ség meg őr zé -
sé vel. A püs pö ki szol gá lat ne ve sí tett
fel ada tai kö zött sze re pel az egy ház
egy sé gé nek őr zé se. Nem áll szán dé -
kom ban a sa ját vé le mé nyem má sok -
ra eről te té se és az enyém től el té rő vé -

le mé nyek el hall gat ta tá sa. Az egy sé -
get nem egy szí nű sí tés sel sze ret ném
el ér ni. A kü lön bö ző ke gyes sé gi szí -
nek és vé le mé nyek je len lé te egy há -
zunk ban nem hi ba, ha nem evan gé -
li kus sá gunk jel lem ző je és gaz dag sá -
ga. Azon vi szont mun kál kod ni fo -
gok, hogy a kü lön bö ző egy há zi ér -
dek cso por tok, klik kek bé kül je nek
meg egy más sal, és él je nek test vér -
ként, mert a ve sze ke dés nem az
evan gé li kus sá gunk ból fa kad!

Re for má tor ele ink jó és meg va ló -
sít ha tó re cep tet hagy tak ránk. A lé -
nye gi kér dé sek ben kell egyes ség re
jut nunk, a ke vés bé fon to sak ban pe -
dig meg él het jük a sza bad sá got.

b) A bi za lom ban rej lő erő for rá sok
moz gó sí tá sa. A bi za lom erőt ad.
Még egy ka masz is más ként vi sel ke -
dik, és más hogy fej lő dik, ha a szü -
lei bi zal mát ér zi, mint  ha ott áll nak
a sar ká ban, fo lya ma to san fi gye lik, el -
len őr zik, re tor zi ók kal fe nye ge tik.
A bi za lom az egy ház ban is erő for -
rás. Erőt ad ve ze tők nek és ve ze tet -
tek nek, gyü le ke ze tek nek és lel ké -
szek nek is. Az egy ház bi za lom nél -
kül nem élet ké pes.

c) Ta ka ré ko sabb gaz dál ko dás ra
kell tö re ked ni. Nincs iga zuk azok nak,
akik a fi nan ci á lis kér dé sek fel ve té sét
a teo ló gi ai gon dol ko dás tól ide gen nek
mond ják. Jé zus ma ga ál lí tot ta ta nít -
vá nyai elé a had ba vo nu ló ki rály és a
to rony épí tő em ber ké pét. A min -
den ko ri ta nít vá nyok nak igen is mér -
le gel ni ük kell, hogy ter ve ik em be ri leg,
anya gi lag és más szem pon tok alap ján
meg va ló sít ha tók-e, il let ve hogy a
ren del ke zés re ál ló ja vak mennyi re
szol gál ják Is ten ügyét.

El kö te le zett va gyok az iránt, hogy
az egy ház a ka pott lel ki és anya gi ja -
vak kal jól sá fár kod jon. Meg győ ző dé -
sem, hogy ez a leg be szé de sebb teo -
ló gia.

A fen ti ter ve ket nem csak meg va -
ló sít ha tó nak, de meg va ló sí tan dó nak
is tar tom. Ha azt sze ret nénk, hogy
egy há zunk a jö vő ben is Is ten élő
egy há za ként él jen, ak kor min den kép -
pen. Füg get le nül at tól, hogy ki lesz a
püs pök.

Kö szö nöm meg tisz te lő fi gyel mü -
ket! Erős vár a mi Is te nünk!

g Sze me rei Já nos

s Egy ház ke rü let jö vő ké pe és a püs pö ki szol gá lat kon cep ci ó ja
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itt nö ve ke dett, je les ké pes sé gű fi a tal -
em ber. Ál lá sát a mai nap fog lal ta el.
El fog lal va tény leg a püs pö ki iro dá ban
lesz, hol elég mun ka vár reá. A
misszi ói lel ké szi fel adat vég zé sét ak -
kor le het ten ni, ha a misszi ói ügy egy -
ház ke be lünk ben ren dez ve lesz. (…)”

A rend kí vül lel ki is me re tes és ér zé -
keny lel kű fi a tal tu dós te hát szü lő vá -
ro sá ban Gyu rátz Fe renc püs pök mel -
lé ke rült tit kár nak. Gyu rátz püs pök
nagy ha tás sal volt reá, előbb va ló sá gos
lel ki aty ja, majd iga zi meg ér tő ba rát -
ja lett ná la jó val fi a ta labb mun ka tár -
sá nak, aki ké sőbb nagy sza bá sú élet rajz -
zal rót ta le a püs pök irán ti há lá ját. (…)

Payr Sán dort fel ké szült sé ge mi att
már ek kor is több ször hí vo gat ták
teo ló gi ai ta nár nak – rö vid ide ig ta -
ní tott is Sop ron ban –, ő még is in -
kább a lel ké szi hi va tás mel lett dön -
tött, és a teo ló gi ai elő adói le he tő sé -

get vissza uta sí tot ta. (Bár az anek do -
ta sze rint azért hagy ta ott a pul pi -
tust, mert di ák jai kö zül egye sek nem
fi gyel tek rá, ő pe dig a tu do má nyos
mun kát ennyi re nem be csü lők szá -
má ra nem óhaj tott ta ní ta ni; ám a fő
ok sok kal in kább az volt, hogy még
nem érez te ma gát elég fel ké szült nek
a ta ná ri pá lyá ra.)

A püs pö ki tit ká ri tisz tet há rom
éven át töl töt te be, és csak 1899-ben
állt a teo ló gia ka ted rá já ra, mint ked -
ves te rü le té nek, az egy ház tör té net -
nek a ta ná ra.

1930-ban tör tént nyug díj ba vo -
nu lá sá ig volt az egye te mi fa kul tás
nyil vá nos ren des ta ná ra. Eb ben az
idő ben már az sem tán to rí tot ta el a
teo ló gi ai ok ta tás tól, hogy 1916-ban
töb ben őt óhaj tot ták Gyu rátz Fe renc
utód ja ként lát ni a püs pö ki szék ben.
Nem vál lal ta.

Dok to ri disszer tá ci ót ugyan nem
írt, de ki emel ke dő mun kás sá gát a
deb re ce ni Ma gyar Ki rá lyi Ti sza Ist -
ván Tu do mány egye tem Re for má tus
Hit tu do má nyi Ka ra 1929-ben a fa kul -
tás tisz te let be li (ho no ris ca u sa) teo -
ló gi ai dok to ri cí mé vel is mer te el. A
deb re ce ni re for má tus teo ló gi ai kar el -
is me ré se ma gá tól ér te tő dő, hi szen
Payr Sán dor egy ház tör té ne ti és him -
no ló gi ai mun kás sá ga mind két pro tes -
táns fe le ke ze tet gaz da gí tot ta.

Nyug dí ja zá sa után is ak tív tör té -

net író és ku ta tómun kát vég zett, mű -
vei az utó kor szá má ra fel be csül he tet -
len ér té kű for rás anya gok.

* * *

Payr Sán dor el ső sor ban a Du nán túl
tör té ne tét, a gá lya rab ság ko rát, il let -
ve a 18. szá zad egy ház tör té ne tét ku -
tat ta, ko moly fi gyel met for dít va a po -
li ti kai, tár sa dal mi és kul túr tör té ne ti
össze füg gé sek re is. Leg na gyobb
mun ká i hoz, az Egy ház tör té ne ti em -
lé kek (1910) és a 932 ol da las, az 1522–

1647 kö zöt ti ese mé nye ket le író, A
Du nán tú li evan gé li kus egy ház ke rü -
let tör té ne te, I. kö tet (1924) cí mű
köny ve i hez el ső sor ban ré gi egy há zi
ma gán gyűj te mé nyek nek és a Nem -
ze ti Mú ze um kéz irat tá rá nak anya gát
dol goz ta fel.

Több tu do má nyos és iro dal mi kör,
így a Lu ther, va la mint a Ma gyar
Pro tes táns Iro dal mi Tár sa ság is tisz -
te let be li tag já nak vá lasz tot ta.

A lel kész nem ze dé kek ta ní tá sa mel -
lett han gya szor ga lom mal mé lyedt
el a ma gyar evan gé li kus ság és a val -
lá sos éne kes köl te mé nyek tör té ne té -
ben, a le vél tá ri anya go kat fel dol goz -
va. A ma gyar evan gé li kus lel ké szek -
ről és lel ké szi di nasz ti ák ról, így a Ná -
dasdyak ról, a Zvo na ri csok ról, a Kol -
lo ni csok ról és a Zin zend or fok ról, az
Ost ffyak ról és a Per la k yak ról is írt
mo nog rá fi át.

Bol dog csa lá di éle tet élt. El ső fe le -
sé ge, Ba kó Em ma azon ban ko rán
meg halt, s Payr új ra nő sült. Má so dik
há zas sá gá ból egy le á nya szü le tett.

1938. ja nu ár 30-án Pá pán hunyt el,
de tes te Sop ron ban pi hen.

or em lé ke ze te
k, Pol gár di Sán dor es pe res-lelkésznek az elő adá sá ból)
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A múlt század negy ve nes éveinek
vé ge fe lé szo kat la nul meg nőtt a hall -
ga tók szá ma az evangélikus teo ló gi -
án. En nek fő leg két oka volt. Egy részt
a ta nul má nyi évek szá mát ek kor emel -
ték négy év ről öt év re, így egy év fo -
lyam mal töb ben ta nul tak egy szer re.
Más részt a lel ki éb re dés hul lám ve ré -
se sok fi a talt in dí tott a lel ké szi szol gá -
lat ra. A hall ga tók több sé ge a szol gál -
ni vá gyás bel ső tü zé vel kezd te ta nul -
má nya it, és in dult az egy re bi zony ta -
la nabb pers pek tí vá jú jö vő fe lé. Er re a
bi zony ta lan ság ra utalt az 1953-ban
vég zet tek bú csú est jén Veö reös Im re
ha son la ta: „Van úgy, hogy né ha le száll
a köd… az em ber éle té ben is. …né ha
kü lö nö sen sű rű köd vesz kö rül, és
nem lá tunk elő re.”

A szol gá lat ra ilyen hely zet ben ké -
szü lő és in du ló nem ze dék teo ló gu sa it
kel lett Prőh le Ká roly nak hasz nos út -
ra va ló val el lát nia. A sok ki vá ló pro -
fesszo runk tól szer zett tu dás mel lett
a tő le ta nul tak azért hagy tak mély
nyo mot ak ko ri ta nít vá nya i ban, mert
a gya kor la ti tan szék ta ná ra ként azo -
kat a tár gya kat ta ní tot ta, ame lyek re
a lel ké szi szol gá lat ban na pon ta szük -
sé günk volt: a ho mi le ti ká ra, ka te che -
ti ká ra, po i me ni ká ra és li tur gi á ra.

A szol gá lat ban el töl tött év ti ze dek
ta pasz ta la tá val a há tam mö gött meg -
pró bá lom össze gez ni: mi az, amit tő -
le ta nul tunk-ta nul tam?

* * *

Prőh le Ká roly meg ta ní tott Is ten sze -
mé vel lát ni a vi lá got és az em be re ket.
Azt a lá tást igye ke zett erő sí te ni ben -
nünk, hogy ez a vi lág, amely ben él -
ni és szol gál ni fo gunk, Is ten vi lá ga.
Ben ne Is ten ural ko dik. Gyak ran még
a ke resz tény em ber szá má ra is ne he -
zen is mer he tő fel Is ten rej tett ural -
ma. Pe dig Is ten Úr, nem a vi lá gi,
gyak ran pe jo ra tív ér te lem ben, ha nem
aho gyan az Ótes ta men tum és az Új -
tes ta men tum tesz ró la bi zony sá got:
ha tal mát sze re te té vel gya ko rol ja.

A te rem tett ség és a meg vál tás jo gán
min den em ber Is ten gyer me ke, akik
hoz zá tar toz nak, rá szo rul nak Is ten
meg is me ré sé re. Ezért a lel kész és az
egy ház szol gá la tá nak ho ri zont ja tá gabb
a gyü le ke zet ha tá rá nál. Te hát a szol gá -
lat meg ke resz tel tek és meg nem ke resz -
tel tek fe lé egy for mán kö te lez. A vi lág
nem hí vő és hi tet len em be rek re osz -
lik, ha nem Is tent is me rő, Is tent tu da -
to san vagy ön tu dat la nul ke re ső és is -
ten hi á nyu kat is ten ta ga dás sal lep le ző
em be rek re. Is ten nagy sá gá nak ez a fel -
is me ré se szol gá la tunk fo lya mán sok fé -
lel met, gör csöt ol dott fel ben nünk.

* * *

Fel fe dez tet te ve lünk a Szent írás üze -
ne té nek gaz dag sá gát.

Mint a gya kor la ti tan szék pro -
fesszo ra szi go rú an vet te a ho mi le ti -
kai és ka te che ti kai gya kor la to kon
va ló rész vé telt. A sze mi ná ri u mi dol -
go za to kat nem csak meg írat ta ve -
lünk, ha nem egy-egy bu da pes ti gyü -
le ke zet ben el is kel lett mon da ni őket.
Bí rá la ta i ban min dig szi go rú volt.
Né ha mél tat lan kod va meg je gyez -
tük: „Prőh lé nek sen ki nem tud hi bát -
lan dol go za tot ír ni.” 

A dol go za tok nál ra gasz ko dott a
Szent írás szö ve gé nek pon tos ér tel -
me zé sé hez. Ra gasz ko dott a bib li ai
szö veg mi nél ala po sabb meg ér té sé -
hez, az össze füg gé sek fel is me ré sé hez,

aho gyan egy-egy tex tus a Szent írás
egé szé nek üze ne té be be ágya zó dik.
Így fe dez te fel az em ber a Szent írás
szö ve gé nek gaz dag sá gát, s ta nult
meg teo ló gus mó don gon dol kod ni.

A pré di ká ció – de még a gyer mek-
bib lia kö ri szol gá lat – pon tos, lo gi kus
fel épí té sét is meg kí ván ta tő lünk. Az
a nem ze dék, ame lyik ak kor ta nult a
teo ló gi án, ma is tud ja: az ige hir de tés
mon da ni va ló ját egyet len mon dat ban
össze kell tud ni fog lal ni. Ez nem cím,
ha nem mon dat: le het ál lí tó, kér dő
vagy fel szó lí tó. Ta lán nem hang zik el
szó sze rint a pré di ká ci ó ban, de az ige -
hir de tő nek tud nia kell, hogy mit akar
mon da ni. A be ve ze tés ar ra szol gál,
hogy rá ve zes sen a mon dan dó ak tu a -
li tá sá ra. A pré di ká ció pont ja i nak pe -
dig egy más hoz kap cso ló dó an kell ki -
fej te niük az ige üze ne tét. Így a hall ga -
tók könnyeb ben meg je gyez he tik az
ige hir de tés mon da ni va ló ját. 

Úgy ta nul tuk, hogy a szín vo na las
szol gá la tot in do kol ja az Írás, il let ve
Is ten irán ti tisz te let, a hall ga tók
meg be csü lé se, de er re ösz tö nöz az a
kül ső té nye ző is, hogy az egy ház
szol gá la ta sok he lyen temp lo mi is ten -
tisz te let re vagy gyü le ke ze ti hit ok ta -
tás ra kor lá to zó dott.

* * *

Nem csak a Szent írás üze ne té nek pon -
tos ér tel me zé sé re és tol má cso lá sá ra
hív ta fel a fi gyel met Prőh le Ká roly, ha -
nem az ige mon da ni va ló já nak ho -
gyan já ra is. Szol gá lat ra va ló ké szü lé -

sem ben vé gigkí sért az a mon da ta,
ame lyet Arany Já nos Tol di já ból idé zett:
„Re pül a ne héz kő: ki tud ja, hol áll
meg? / Ki tud ja, hol áll meg s kit ho -
gyan ta lál meg?” Így nem sza bad pré -
di kál ni. Az ige tol má cso lá sá nál nem -
csak a szö veg pon tos ér tel me zé sé re kell
fi gyel ni, ha nem a hall ga tók ra is. Ah -
hoz, hogy ne vak tá ban dob jam el a
„kö vet”, is mer ni kell az ige hall ga tó it. 

Jól ér zé kel tet te ve lünk, hogy már
a mi szol gá la tunk ide jén sem a ré gi
egy há zi ha gyo má nyok ban ne vel ke -
dett hall ga tó ság ült a szó szé ke ink
alatt. A tu do mány és a tech ni ka ug -
rás sze rű fej lő dé se meg vál toz tat ta
őket. Ki tá gult a lá tó kö rük, is me re te -
ik gaz da go dá sa gyak ran kri ti kus sá
tet te őket az is ten tisz te le ten el hang -
zot tak kal szem ben. Az ige hir de tő nek
ezt a meg vál to zott em bert ko mo lyan
kell ven nie. Tu dá sát, ered mé nye it
nem sza bad le be csül ni, ha nem ezek
tisz te let ben tar tá sá val kell be mér ni
a „do bás” he lyes irá nyát. Csak ak kor
ér het jük el őket, ha pró bál juk meg -
ér te ni kér dé se i ket, és az ige fé nyé ben
se gí tünk a vá la szok ke re sé sé ben.
Mind ez nem le het sé ges sze mé lyes
kap cso la tok ki épí té se nél kül.

* * *

Tő le ta nul tuk a gyü le ke zet ta ní tá sá -
nak fon tos sá gát.

Egy szer kez dő lel kész ko runk ban
szol gált gyü le ke ze tünk ben. Fér jem
pa nasz ko dott a pres bi te re i re: je len ték -
te len dol go kon aka dé kos kod nak, nem
is me rik fel a gyü le ke ze ti mun ka lé nye -
gét. „Azért vagy itt, hogy meg vál toz -
tasd őket!” – vá la szol ta rá a pro -
fesszor, aki nek gyü le ke ze ti lel kész
ko rá ból sok ha son ló ta pasz ta la ta volt.

Kü lön bö ző adott sá gú gyü le ke ze -
tek ben szol gál va meg ta pasz tal tuk,
hogy szí vós mun ká val ne vel he tő,
meg vál toz tat ha tó a gyü le ke zet. Azok
a pres bi te rek, akik egy-egy pres bi te -
ri gyű lé sen nem csak a na pi gon -
dok ról hal la nak, pénz ügyek ről tár -
gyal nak, ha nem a Szent írás és az egy -
ház ta ní tá sá val is is mer ked nek, idő -
vel a lel kész nek hasz nos se gí tői le het -
nek a gyü le ke zet lel ki épí té sé ben.

A kö zös ség hit be li ne ve lé sé nek
azon ban nem csak a gyü le ke zet épí -
té se szem pont já ból lát ta je len tő sé gét.
Egy re vi lá go sab bá vált, hogy so kak
szá má ra már „ma gas” lett a temp lom
kü szö be, nem tud tak át lép ni raj ta.
Kér dé ses sé lett: ho gyan le het el jut tat -
ni hoz zá juk az ige üze ne tét nem a
meg szo kott, kul ti kus for mák kö zött?
Így fo gal maz tuk meg: az egy ház nak
„a ház te tők ről va ló pré di ká lást” kell
gya ko rol nia. Ezt az egy ház a hí vő gyü -
le ke ze ti tag ja in ke resz tül tud ta csak
vé gez ni, akik hit be li is me re te ik bir to -
ká ban vagy an nak meg fe le lő ma ga tar -
tá suk kal (élet foly ta tá suk kal) az evan -
gé li um hír vi vői le het tek nem ke resz -
tény kör nye ze tük ben. 

* * *

A mi nem ze dé kün ket a li tur gi á ra is
Prőh le pro fesszor úr ta ní tot ta, és
év ti ze de ken ke resz tül az ál ta la össze -
ál lí tott Agen dát hasz nál tuk. 

Nap ja ink ban sok vi ta fo lyik a li tur -
gi á ról. Van nak, akik ra gasz kod nak a
ré gi rend hez – meg szok ták ta lán –,
má sok iga zod ni kí ván nak az idők
vál to zá sa i hoz. Eb ben a kér dés ben én
nem va gyok il le té kes ál lást fog lal ni.
Két szem pont ból azon ban ma is ér -
vé nyes, ami re a li tur gi á val kap cso lat -
ban a pro fesszor úr ta ní tott. Az egyik:
a rend és a fe gye lem a li tur gia vég zé -
sé ben. A rend nek és fe gyel me zett ség -
nek kell jel le mez nie mind a li tur gus
ma ga tar tá sát, mind az is ten tisz te let
menetét. Ez zel tar to zunk Is ten nek
és az is ten tisz te let hall ga tó sá gá nak. A
má sik: a kö zös li tur gia az egy ház egy -
sé gét szim bo li zál ja és erő sí ti… 

Kis szór vány gyü le ke zet ben szer -
zett ta pasz ta la tom meg erő sí tet te
ben nem en nek igaz sá gát. Gyü le ke ze ti
ki rán du lá sok al kal má val a ta gok
min dig szí ve sen vet tek részt má sutt
is az is ten tisz te le te ken. Ott ho no san
érez ték ma gu kat, ami kor fel fe dez ték,
hogy a De ák té ri, pé csi, zug lói gyü -
le ke zet is ten tisz te le tén ugyan az a
rend, mint Csen gő dön, Kas kan tyún
vagy Pá hin.

Be fe je zé sül: kí vá nom, hogy a mos -
ta ni teo ló gus nem ze dék is – hosszú
szol gá la ti évei után – tud jon há lá val
és sze re tet tel gon dol ni pro fesszo ra -
i ra, aho gyan mi em lé ke zünk előt tünk
járt ta ní tó ink ra.
g Sár kány né Hor váth Er zsé bet

A Dies Academicuson elhangzott
elő adás rövidített változata

„Felfedeztette velünk a Szentírás
üzenetének gazdagságát”

Utol já ra, im már kö zel hat év vel ez -
előtt, 2005. má jus 31-én a ke len föl -
di temp lom ban, ra va ta lá nál szól hat -
tam Prőh le Ká roly ról, az ak ko ri fel -
ké rés nek meg fe le lő en, el ső sor ban
öku me ni kus te vé keny sé gét mél tat va.

Most, ami kor szü le té sé nek cen te -
ná ri u mát ün ne pel jük, nem em lé -
kez ni sze ret nék rá, ahogy egy ha lott
pro fesszor ra szok tak ta nít vá nyai
ked ves nosz tal gi á val vissza gon dol -
ni. Nem em lé ke im kö zött ku ta tok,
mert az em lé ke zés erő sen szub jek -
tív mű faj, me mó ri ánk meg le he tő sen
sze lek tív. Van nak, akik csak a szép -
re haj lan dók em lé kez ni, má sok pe -
dig a múlt sö tét ár nya i nak fel tá rá sá -
ban lát ják kül de té sü ket.

Úgy dön töt tem, hogy itt és most,
el ső ren den, ma ga az ün ne pelt szó -
lal jon meg kö zöt tünk. Leg főbb ide -
je, hogy egy há zunk ban új ra szót
kap jon Prőh le Ká roly ma is élő, po -
zi tív ér te lem ben pro vo ká ló teo ló gi -
ai örök sé ge.

Te kin tet tel ar ra, hogy az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye te men, egy -
há zunk je len le gi és jö ven dő lel ké szei,
teo ló gi ai ta ná rai és ve ze tői előtt szól -
ha tok, Prőh le Ká roly nak az őket,
az az min ket ke re ső és re mény ség sze -
rint meg ta lá ló, sőt el ta lá ló mon da ta -
i ból kí vá nok idéz ni.

El ső ként az 1968–69-es tan évet
meg nyi tó dé ká ni be szé dé nek né -
hány mon da tá ra fi gyel jünk. Már a
cím is so katmon dó: „Jö vőnk, re mény -
sé günk, hi va tá sunk”. Az el ső al cím pe -
dig már-már pró fé tai ih le tett sé gű: „A
2000. év fe lé”.

„A köz vet le nül előt tünk ál ló év ti -
zed re elő re te kin tő ter ve zés nem a re -
mény te len ség, a hi tet len ség je gyé ben
fo lyik… Ép pen azért, mert hi szünk Is -
ten ígé re te i ben, és re mény ke dünk ezek
be tel je se dé sé ben…, fog lal ko zunk az -
zal a kér dés sel, kik és ho gyan ve szik át
tő lünk azt a szol gá la tot, amit az Úr
Jé zus Krisz tus tól kap tunk… Aki ket
most ta ní tunk és ne ve lünk, aki ket el -
in dí tunk, azok fog ják elő re lát ha tó lag
az egy ház szol gá la tát vé gez ni – em -
be ri szá mí tás sze rint – leg alább is
2000-ig. Ami kor a sze mük be né zünk,
és vizs gál juk, ho gyan fog ják meg áll ni
he lyü ket, ami kor kol lok vál ta tunk és
vizs gáz ta tunk, azt kér dez zük ma -
gunk ban, hogy visz nek-e ma guk kal
va la mit, ami az egész élet re jó, még a
2000. esz ten dő ben is. De ma gun kat is
vizs gáz tat juk: a múlt ból ho zott ta -
pasz ta lunk gá tol ja vagy elő re vi szi-e
őket, és a jö vő be mu tat-e az, amit mi
tu dunk és hi szünk, val lunk és adunk?”

Meg győ ző dé sem, hogy ezek nek a
kér dé sek nek az őszin te meg vá la szo -
lá sa ma épp oly ak tu á lis és meg ke rül -
he tet len, mint negy ven éve… De ha -
son ló an fris sek az ugyan ezen tan év
vé gén el hang zott dé ká ni je len tés
gon do la tai is. A cím eb ben az eset ben
is meg ha tá ro zó in to ná ció: „A meg té -
rés evan gé li u ma – tisz tán és iga zán”.

Meg le pő kér dés sel in dít Prőh le
Ká roly: „Le het-e még ko mo lyan ven -
ni a ke resz tény sé get?… Sok szor az az
ér zé sem, hogy most már nem is ar ról
van szó, hogy az egy há zat a vád lot -
tak pad já ra ül te tik, ha nem nem is ér -
dek li már az em be re ket a ke resz tény -
ség el hú zó dó pe re a vi lág gal… Én
azon ban a ke resz tény ség kri ti ká já ból
sok kal töb bet hal lok ki az el söp rő íté -
let nél. An nak a hang ját hal lom az
em be ri szó ból, aki így kez dett pré di -

kál ni: »Tér je tek meg, és higgye tek az
evan gé li um nak!« Rög tön hoz zá te -
szem, a re for má ció hang ját is hal lom
be lő le, mert az is így in dult: »A mi
urunk és mes te rünk, Jé zus Krisz tus,
ami kor ezt mond ja: Tér je tek meg, azt
akar ja, hogy a ke resz té nyek egész
éle te meg té rés le gyen!« Így kez dő dik
a 95 té tel, amely ez zel vi lág gá rö pí tet -
te, és min den idők re ér vé nyes elv ként
dek la rál ta, hogy az egy ház nak nem

re for mok ra, nem ja vít ga tás ra, ha nem
re for má ci ó ra van szük sé ge, és ez a re -
for má ció nem más, mint az egy ház
meg té ré se… Hang sú lyo zom: evan gé -
li um, öröm hír ez, mert két ség be esés
és de zer tá lás he lyett egy má sik utat,
a meg úju lás le he tő sé gét nyit ja meg…
Aki az Is ten hez tér meg, an nak a vi -
lág ban és a vi lá gért va ló ak ti vi tás ra
is meg kell tér nie. A mo dern vi lág fe -
lénk for du ló kri ti ká ja és igé nye kö te -
lez min ket. Ál ta la ma ga Is ten hív ar -
ra, hogy lép jünk rá a meg té rés, a meg -
úju lás, a re for má ció út já ra, mert
egye dül csak így ad jö vőt egy há zá nak.”

Ap ro pó, re for má ció! Ami kor sze ret -
nénk ko mo lyan fel ké szül ni az öt száz
éves ju bi le um ra, ép pen a leg jobb kor
je lent meg a Hit ből élünk cí mű kö tet,
amely vá lo ga tás Prőh le Ká roly nak a re -
for má ci ó val kap cso la tos írá sa i ból. (…)

Igen csak szük sé günk van Prőh le
Ká roly ön vizs gá lat ra in dí tó, pro vo ka -
tív gon do la ta i ra. Nem egy sze rű en az
ő em lé ké nek, ha nem egy há zunk ma
élő és a kö zel jö vő ben szol gá lat ba
lé pő nem ze dé ké nek is tar to zunk az -
zal, hogy ezt a teo ló gi ai örök sé get,
amely most még sok te kin tet ben
cse rép edé nyek be van rejtve, va ló ban
köz kinccsé te gyük. (…)

S vé gül le gyen az utol só szó is mét
az ün ne pel té, aki im már a rend szer -
vál tás haj na lán, 1990-ben a kö vet ke -
ző kép pen lát ta az evan gé li kus teo ló -
gia és lel kész kép zés he lyét és sze re -
pét a ma gyar fel ső ok ta tás ban: 

„Az evan gé li kus teo ló gi a he lyét és
sze re pét a fel ső ok ta tás ban és a tu do -
má nyos vi lág ban az fog ja dön tő mó -
don meg ha tá roz ni, hogy si ke rül-e
hí vő és tu dós teo ló gu so kat oda ál lí ta -
ni. Nem könnyű fel adat ez, mert ke -
ve sen van nak ké szen, és ha ma rabb
fel épül egy fel hő kar co ló, mint ki fej lő -
dik egy tu dós teo ló gus. Eh hez a hí vő
asz ké ták szí vós sá ga kell. Tu dom,
hogy van nak ilye nek a fi a ta lok kö zött.”

Akik ta nít vány ként sze mé lye sen
is mer het tük Prőh le Ká rolyt, jól tud juk,
hogy ő va ló ban a hí vő asz ké ták szí vós -
sá gá val ta ní tott min ket. Nem csak sza -
va i val, írá sa i val, de egész éle té vel.

Is ten nek adunk há lát ér te!
g Gáncs Pé ter

A Dies Academicuson elhangzott
elő adás rövidített változata

Egy „hí vő asz ké ta”
teo ló gi ai örök sé ge

Száz éve szü le tett D. dr. Prőh le Ká roly
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A fér je az elő szo bá ban vár ta.
– Jó idő zí tés! Sür gős sé gi el lá tás ra

van szük sé gem – mond ta.
– Mi tör tént?
– Bal eset – fe lel te a fér fi, le te ker -

ve hü velyk uj já ról a rá szo rí tott vé res
pa pír zseb ken dőt, mi köz ben be fe lé
men tek. – Az öcséd ho zott ha za? –
kér dez te. 

– Ki más?
– Be se kö szönt?
– Ülj le! Szo rítsd el! Előbb le kell

tö röl nöm.
– Meg sér tő dött?
– Cso dál ko zol? Kü lön ben nem

hi szem, csak nem akart megint vi tat -
koz ni.

– Ak kor ne pró bál jon ál lan dó an
meg té rí te ni… Au, ez csíp!

– Az ün ne pi is ten tisz te let re hí vott.
Biz to san nem fájt vol na, ha el jössz!
Az uj jad min den eset re nem vá god el.

– Az éj je li lám pa zsi nór ját akar tam
meg tol da ni, hogy el ér jen a kon nek -
to rig. Így én is ol vas hat nék es tén ként.
Ne olyan szo ro san!

– Rend ben, kész vagy! Van is va -
la mi, ami vel kezd het néd az ol va -
sást, ha be fe jez ted a lám pát.

– Kö szö nöm, nem kel le nek a hí vő
köny ve i tek!

– Ez spe ci el a gye rek ne ve lés ről
szól…

– Jó, majd meg né zem. Most be kö -
töm a zsi nórt, már meg blan kol tam a
vé gét – mond ta fel áll va a fér fi.

– Nem vár hat na ez hol na pig? Va -
sár nap van!

– Per sze, Is ten nap ja… Nézd, ha ő
lé tez ne, és azt akar ná, hogy az em be -
rek higgye nek ben ne, úgy je len ne
meg, hogy min den ki lás sa és fel is -
mer je. Amíg nem lá tom az égen tü -
zes har ci sze ké ren áll va, vagy tu dom
is én, hogy, vagy nem tesz cso dát ve -
lem, ad dig ne kem nincs Is ten!

– Kér lek, ne kí sértsd őt! – szólt
hal kan a fe le sé ge.

– Én nem aka dá lyo zom a sze mé -
lyi sé ged ki tel je se dé sét, nem kor lá to -
zom a lel ki is me re ti sza bad sá god,
vagy értsd, ahogy aka rod – foly tat -
ta ő is csen de seb ben. – De te is
hagyj en gem bé kén! A vi lág min dig
is val lá sos volt. Az egyik ezt ta nít ja,
a má sik azt. De vé gül mind meg ha -
lunk, bár hogy él tünk is, és még sen -
ki nem jött vissza, hogy el mond ja, mi
van a ha lál után.

– De igen! – ve tet te köz be a nő, ám
a má sik nem hal lot ta.

– Le het po kol, le het pa ra di csom,
le het vissza té rés is, de sze rin tem
nincs sem mi. Én az ott ho nunk kal
aka rok fog lal koz ni, hogy itt le gyen
jobb ne künk!

Most vég re oda lé pett, és meg ölel -
te. Az asszony só hajt va hoz zá si mult.

– Mennyi idő re van szük sé ged? –
kér dez te az tán. – Ebé del ni sze ret nék.

– Igyek szem.
A to váb bi ak ban nem be szél tek a

do log ról. Va ló já ban alig be szél tek.
Mi u tán et tek, a nő el mo so ga tott és
el pa kolt, majd egy tá nyér sü te ményt
vitt a szom széd ba. He ten te rá né -
zett ugyan is az öre gek re. Ké sőbb
hall ga tott va la mit, míg a fér je a má -
sik szo bá ban té vé zett.

Ami kor a fér fi fel éb redt, csend
volt, csak a kony há ból szű rő dött be
va la mi zaj.

Egy fic kó ká vé zott az asz ta luk nál.
– A ci vi li zá ció ál dá sa és át ka… –

mond ta fesz te le nül. – Fi nom, fris sí -
tő, de az em ber könnyen a rab já vá
vál hat, és rá me het az egész sé ge. Az
pe dig drá ga kincs! Higgye el, én tu -
dom!

– Ki ma ga? Mit ke res itt? Hol a fe -
le sé gem?

– A ne vem Lá zár. A pár ja az
öccsé hez ment, hogy ki önt se ne ki a
szí vét.

– Hogy ke rül ide? Ők küld ték?
– Nem, bár van kö zük hoz zá,

hogy itt va gyok. Az imád sá ga ik mi -
att jöt tem. Is ten üze ne tét hoz tam
ma gá nak!

– Is ten üze ne tét! Szó ra ko zik ve -
lem?

– Szó sincs ró la! Ő sze ret ne kö ze -
lebb ke rül ni ön höz.

– A fe le sé gem gyü le ke ze té be tar to -
zik? Vagy va la mi má sik tár sa ság hoz?

– Amint már em lí tet tem, Is ten
meg bí zá sá ból jöt tem.

– Hát per sze… Néz ze, Lá zár úr,
nem ve szek sem mit, és nem lé pek be
se ho vá. El né zést, ha kis sé nyers va -
gyok, de ál ta lá ban rosszul éb re dek.
Te hát ha más ban nem se gít he tek,
nem tar tóz ta tom to vább!

– Ér tem. Ve he tek még egy kek -
szet?

Nem vár ta meg a vá laszt. Meg -
töm te a zse bét, majd fel állt, és az aj -
tó nál ter mett. Nem ment oda. Az
egyik pil la nat ban még az asz tal nál
volt, a má sik ban a kony ha túl só vé -
gén. A fér fi pis log va bá mult.

– Nos, a le ve lét min den eset re itt
ha gyom – mond ta az ide gen. – Ol -
vas sa el!

Az in ge alól egy cso ma got hú zott
elő. A pult ra tet te, az után in tett
egyet, és így, fel emelt kéz zel el tűnt.

A fér fi nyelt egy na gyot, és a cso -
mag ra né zett. Ami kor le hán tot ta az
ol csó, bar na pa pírt, egy kis fe ke te
köny vet tar tott a ke zé ben.

– Na ne! – mond ta, de azért ki nyi -
tot ta.

A he lyi sé get azon nal arany ló de -
ren gés töl töt te be, amely a könyv ből
áradt. A lap jai ra gyog tak. Az el ső ol -
da lon bí bor szí nű fény ben iz zó sza va -
kat lá tott: Örök sze re tet tel sze ret lek,
azért von lak ma gam hoz hű sé ge sen!

Meg szé dült. A szo bá ba tá mo lyog -
va az ágy ba dőlt, ar cát a hű vös pár -
ná ba nyom ta.

– Le he tet len… – mo tyog ta. –
Nem volt itt sen ki! Nin csen sen ki és
sem mi. Nincs po kol, én nem me he -
tek oda… Le he tet len!

Ami kor a fe le sé ge ha za ért, ki me -
rül ten aludt.

– Ezt a Bib li át a föl dön ta lál tam –
mond ta ké sőbb az asszony. – Sze rin -
tem nem az enyém. 

Ő nem fe lelt, csak a könyv re me -
redt. Ami kor a nő ki nyi tot ta, sem mi
sem tör tént. A fér fi csu pán a sa ját ne -
vét pil lan tot ta meg is me rős kéz írás -
sal oda ka nya rít va. Dünnyö gött va la -
mit, és el for dult.

g Bon ta Zsolt

NO VEL L A ÍRÓPÁ LYÁ Z ATUNK AN YAGAIB ÓL

Vá lasz

„Jé zus így szólt a ta nít vá nyok hoz:
»Most fel me gyünk Je ru zsá lem be, és az
Em ber fi án be tel je se dik mind az, amit
a pró fé ták meg ír tak.«” (Lk 18,31)

Öt ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi fi gyel mez tet nek: a ke -
reszt fe lé tar tó Urun kat kö vet ve jus sunk el a lel ki vak -
ság ból Is ten mű ve i nek lá tá sá ra, az is te ni böl cses ség re!
„Ál dott le gyen az Úr ne ve örök kön-örök ké, mert övé a
böl cses ség és az erő.” (Dán 2,20; LK) Kérd őt: „Légy né -
kem kő szá lam, én Is te nem!” (GyLK 691) Azért jött Jé -
zus, hogy meg ke res sen, s éle tét ad ja vált sá gul so ka kért.
A böjt ka pu já ban elő ször szólt nyíl tan ha lá lá ról és fel -
tá ma dá sá ról, de ta nít vá nyai ak kor ezt nem ér tet ték; még -
is az óta is kö ve té sé re hív: „Ha va la ki én utá nam akar jön -
ni, ta gad ja meg ma gát, ve gye fel a ke reszt jét, és kö ves sen
en gem. (…) Mit hasz nál ugyan is az em ber nek, ha az egész
vi lá got meg nye ri, lel ké ben pe dig kárt vall?” (Mk 8,34.36)
Dr. Lu ther sze rint: „Odá ig kell el jut nod, hogy azt tudd
mon da ni: »Ó, Uram, bár csak mél tó vol nék rá!« A ke reszt
di cső sé gét szí ved ben kell érez ned; hogy há lát tudj ad -
ni Is ten nek a szen ve dé sért, mint aki ör ven dez ve kész ke -
reszt re, ha lál ra. Ez a ke reszt meg szen tel te té se.” Az im -
it atio Ch ris ti, az Úr kö ve té se: mind annyi unk kül de té se!
Pál er re a leg ki vá lóbb utat a sze re tet him nu szá ban mu -
tat ja meg, mert „a sze re tet so ha el nem mú lik. (…) Most
azért meg ma rad a hit, a re mény, a sze re tet, e há rom; ezek
kö zül pe dig a leg na gyobb a sze re tet” (1Kor 13,8.13); – „mert
Is ten sze re tet” (1Jn 4,8). Jé zus íté le tet mond Je ru zsá lem
fe lett, mi vel el uta sí tot ták őt: „…de nem akar tá tok! Íme,

el ha gyot tá lesz a ti há za tok.” (Lk
13,34–35) Hús ha gyóked den így ta nít:
„Rá ve het né tek-e a nász né pet, hogy
böj töl jön, amíg ve lük van a vő le gény?
De jön nek majd na pok…” (lásd Lk
5,34–35) Ham va zó szer dán kez dő -
dik a nagy szom ba tig, negy ven hét -

köz na pon át tar tó böj ti idő. Urunk ta ná csa: „Ami kor pe -
dig te böj tölsz, kend meg a fe je det, és mosd meg az ar co -
dat, hogy böj tö lé se det ne az em be rek lás sák, ha nem
Atyád…” Le het ne ez a mennyei kin csek gyűj té sé nek ál -
dott ide je; „mert ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is”
(Mt 6,17.21). A Se re gek Ura ked ve sze rint va ló böjt ez:
„sze re tet tel és ir gal ma san bán ja tok egy más sal! (…) és ne
ter vez ze tek egy más el len ma ga tok ban sem mi rosszat!”
(Zak 7,9.10) Ez az is te ni böl cses ség, ha fel is mer jük: Jé -
zus az örök Va gyok; ő Is ten, az Atyá tól jön, hoz zá megy:
„ami kor fel eme li tek az Em ber fi át, ak kor tud já tok meg,
hogy én va gyok (…). Ami kor eze ket mond ta, so kan hit -
tek ben ne.” (Jn 8,28.30) Ám Bél sacc ar tet te a böjt s az is -
te ni böl cses ség el len pél dá ja; la ko má ján is ten ká rom lás
és bál vá nyok imá dá sa folyt: a temp lo mi arany edé nyek -
ből „it ták a bort, és köz ben di cső í tet ték az arany ból, ezüst -
ből, réz ből, vas ból, fá ból és kő ből csi nált is te ne ket.”
Ezért Is ten szám ba vet te, meg mér te őt; könnyű nek ta -
lál ta, s fel osz tot ta ki rály sá gát, és „még azon az éj sza kán
meg öl ték Bél saccart” (Dán 5,4.30). Ám min ket még az
Úr „Jé zus hív: »Jer tek én utá nam! / Hű sé ge sen kö ves se -
tek! / (…) Ve gyé tek föl ke resz te tek! (…)« // Kö ves sük őt,
a drá ga Mes tert!” (EÉ 438,1.5)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

1
Könyvek rohannak rám és kiabálnak:
Lapozz, lapozz,
Ezeroldalakat,
Rohanjon szemed, mint a gyorsvonat,
Pótold, pótold
Napok alatt
Az éveket, az évtizedeket,
Az ó s az új világot:
A mulasztottakat!

Látások jönnek, édesen gyötörnek,
Szünetlen kavarognak,
És könyörögnek,
És parancsolnak:
Véss a kőbe minket,
Minket, minket,
Hamar, hamar, 
Megoldatlanul ne hagyd titkainkat,
Elillanni ne hagyd a ritka kincset.
Mit fogtál eddig? Csak cigányhalat.
Most jönnek a mélytengeri halak,
Aranyhalak.

És jönnek élők, jönnek emberek
S szólnak: szeress, szeress,
Hisz nem szerettél eddig sohasem,
Mindent szeress és mindenkit szeress,
Olyan édes az emberszerelem,
A minden-szerelem.

Olyan nyirkos, hűvös a sírverem.
Ott feküdtél te ki tudja, mióta,
Mit tudsz te róla,
Mit tesz égni, fájni,
Ujjongani,
Örökkévaló társakra találni?
Egy kicsi népről levenni az átkot,
Vagy tartani, feltartani
Erős karral a süllyedő világot?

És jönnek a halottak,
Az én halottaim.
Mint nyírfa lombja éjjel, úgy susognak:
Eljöttünk a könnyeid megkeresni,
A könnyeiddel tartozol nekünk,
Most, hogy már sírni tudsz.
Holt szempillád alól
Nem bírtak kibuggyanni.
A halott nem tud halottat siratni.

Könyvek, látások, lelkek, emberek,
Elevenek, halottak:
Az Istenért, mit tegyek veletek,

Mit tegyek hamarabb,
Hogy álljak ellent,
Vagy hogy engedjek ennek a rohamnak?
Megálljatok,
Ne rohamozzatok,
Olyan gyenge vagyok.

Ki tudja, meddig feküdtem a sírban?
Csak most támadtam fel.
A semmi és az üresség után
Most perzselőn a Minden rám lehel.
Egy percre még megálljatok,
Mert különben az élet küszöbén,
A fényben és örömben
A boldogságtól összeroskadok.
S nem támaszt az Úr másodszor is fel.

2
Uram, aki feltámasztottál,
Te látod rajtam
A síri gyolcsokat.
Ím, könyörögve kérlek,
Ne engedd, hogy elbízzam magamat,
S elkápráztasson nagy kerted, az élet.
Nagyon mélyről jövök,
Nagyon bűnös vagyok,
Nagyon tied vagyok.
Nagyon-nagyon hatalmadban vagyok.
Kis fényes porszem a sötét világon.
Kis gyertyaláng roppant karácsonyfádon –
Csak ez vagyok.
Megtapasztaltalak,
Tudom, ha akarod,
A sorssal vagy önnön bűnös kezemmel
Kis lángomat, ahogy meggyújtottad –
Elolthatod.

3
Nem.
Ez még nem nyugalom.
S nem a Te békességed ez a láz.
Égig repít, és sárig lealáz,
De még nem a tied,
Nem a Te erősséged ez a láz.

Én nem tudom,
Csak Te tudod a jót.
Az örökkévalót.
Az egyesegyedül nekem-valót.
Pihentess el magadban,
S ha túlhangos vagyok:
Tedd rám a hangfogót.

Reményik Sándor

A feltámadt Lázár litániáiból
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Húz z be le, ha bu liz ni akarsz,
hisz az idei – igen hosszú ra si -
ke re dett – far sang ból már csak
né hány na punk van! Ha nincs
prog ra mod a „far sang far ka -
ként” is em le ge tett, böjt előt ti
né hány nap ra, vedd rá a csa lá -
dot egy mo há csi ki ruc ca nás ra.

Tud tad, hogy a dél-ma gyar -
or szá gi vá ros tél űző szo ká -
sát, a bu só já rást 2009-ben az
UNES CO Abu Dza bi ban ren -
de zett ülé sén fel vet ték az em -
be ri ség szel le mi-kul tu rá lis
örök sé gé nek rep re zen ta tív lis -
tá já ra? Már ci us 6-án – a vá ros
sok nyel vű és -kul tú rá jú ha gyo -

má nyá hoz mél tó – nem ze ti sé -
gi tánc fesz ti vál lal ün ne pel nek
a mo há csi ak. Dél után in dul a
bu só fel vo nu lás, hogy az tán
ko ra es te sza bad té ri tánc ház -
ba tor koll jék. Ek kor bo csát ják

víz re a te let jel ké pe ző ko por -
sót. A hús ha gyó ked dig tar tó
prog ram so ro zat mind eze ken
kí vül szá mos ér de kes sé get kí -
nál. Ér de mes eze kért el lá to gat -
ni Mo hács ra, de leg alább is a
www.mo ha csi bu so ja ras.hu ol -
dal ra.

Ha pe dig már in kább a
böjt re kon cent rál nál, fel tét le -
nül lá to gass el a Ma gyar Nem -
ze ti Ga lé ri á ba, ahol már csak
áp ri lis 19-ig lát ha tó együtt
Mun ká csy Mi hály mo nu men -
tá lis Krisz tus-tri ló gi á ja. Az
Ec ce Ho mo a deb re ce ni Dé ri
Mú ze um, a Krisz tus Pi lá tus

előtt a ka na dai Art Gal lery of
Ha mil ton, a Gol go ta pe dig
Pákh Im re ame ri kai ma gyar
mű gyűj tő tu laj do na. A ki ál lí -
tás je len tő sé gét az is nö ve li,
hogy ez út tal nyil vá nos ság

előtt so ha be nem mu ta tott
váz la to kat is lát hatsz a ki ál lí -
tó te rem ben.

A tár lat hon lap ján a ga lé ria
mun ka tár sai így fo gal maz -
nak: „A mű vek már-már val -
lá sos su gár zá sá nak tit ka, hogy
Mun ká csy ta pint ha tó kö zel -
ség be hoz ta a Meg vál tót, s a
szem lé lő kö zön sé get be von ta
a krisz tu si szen ve dés tör té -
net be. Egy olyan mo dern
Krisz tus-ké pet te rem tett,
amely a mo dern, egy re ki fi no -
mul tabb in ge re ket ke re ső em -
ber igé nye i re volt szab va. Egy -
szer re nyúj tott te hát val lá sos
él ményt és szel le mi él ve ze tet.”
Ha pe dig már ci us 19-én dél -
után 3-kor te kin ted meg a
tri ló gi át, nem más lesz a kí sé -
rőd – rend ha gyó tár lat ve ze tés
ke re té ben –, mint dr. Fa bi ny
Ta más püs pök és dr. Fin ta
Ger gely or go na mű vész.

Száz hu szon nyolc éve ala -
kult meg a mai KIE jog előd je,
a Ma gyar or szá gi Ke resz tény
If jú sá gi Egye sü let, amely ép -
pen húsz év vel ez előtt szer ve -
ző dött új já. Igen, ők azok,
akik a Szél ró zsán fi nom ká vé -
juk kal és ked ves sé gük kel fű -
sze re zik meg a dél utá no kat.
Van te hát ok az öröm re és a
há la adás ra. Már ci us 12-én 10
órá tól fő ha di szál lá su kon, a
ba la ton gyö rö ki Só vár ban tar -
ta nak is ten tisz te le tet az év for -
du ló ap ro pó ján.

g – Je n – 

OSZ TOZÓ

Far sang far ka, böjt kez de te

„Az egek hir de tik Is ten di cső sé gét, ke zé nek
mun ká já ról be szél a menny. (…) El in dul [a nap]
az ég egyik szé lé től, át ível a má sik szé lé ig,
nincs rejt ve me le ge elől sem mi.” (Zsolt 19,2.7)

Tü rel met len va gyok. Úgy vá rom már, hogy vég -
re tény leg, iga zán be kö szönt sön a ta vasz. Az a
ta vasz, amely nek nap su ga rai már ké pe sek fel -
me le gí te ni az em ber ar cát, és azt súg ják a fü -
lé be: ha ma ro san meg sza ba dul hatsz mind at tól,
ami be bo rít és meg kö töz, a lel ki és a va ló sá gos
ned ves-ne héz ka bá tok tól, szú rós-hosszú sá lak -
tól. Mert a tél utó tes ti leg és lel ki leg is meg vi -
se li az em bert.

Le gyen már vé ge en nek a tél nek, en nek az
át ko zott idő nek, en nek a rossz kedv nek, en nek
a fű té si sze zon nak, en nek a hi deg nek! Fő leg a
hi deg nek. Ag gó dó szü lők vi tat ják meg nap ról
nap ra, ho gyan és mi ből fi ze tik ki a gáz szám lát,
ha to vább ra is ennyit kell fű te ni.

És köz ben a „lel ki me leg” is na gyon fogy. A
ka rá cso nyi csa lá di meg hitt ség em lé ke már
nem tart so ká. Nem csak a va ló sá gos la ká sok -
ban, ha nem a lel ki szo bák ban is úgy kel le ne egy
kis me leg vég re!

E. H. Erik son ír ja va la hol: „Min den em ber a
gye rek szo bá ból in dul.” Eszem be jut nak ré gi em -
lé ke im. A gye rek szo bánk ban egy óri á si sár ga
csem pés cse rép kály ha ad ta a me le get. Ha iga -
zán hi deg volt, édes anyám oda tar tot ta elé a
pap lant pár pil la na tig, és az zal bo rí tott be min -
ket. Nem csak a jó me leg pap lan volt az, ami
me leg sé get ho zott ezek be a pil la na tok ba, ha -
nem az anyai gon dos ko dás, a tö rő dés is.

A ka to li kus egy ház ban 2011 a csa lád éve, és
en nek szív ből örü lök. Be le lát tam ugyan is mos -
ta ná ban egy-két „lel ki gye rek szo bá ba”. Kör be -
ve zet tek ben nük olyan gyer me kek, akik meg -
bíz tak ben nem annyi ra, hogy meg mu tas sák,
mi lyen az idő ná luk. És én na gyon fáz tam. Dü -

hös vol tam és csa ló dott. Pon to san azt érez tem,
mint „a mai fi a ta lok”. Azok, akik től töb bet vár -
nánk el, akik bár csak olya nok len né nek, mint
mi vol tunk an nak ide jén, akik nem tud ják, mit
il lik és mit nem – és akik nem tud ják, mi a me -
leg ség. De va jon hon nan tud nák? Tő lünk?

Ked ves Is te nünk! Te min den ta vasszal új já -
te rem ted a vi lá got és ve le együtt va la hogy min -
ket is. És ezt már alig bír juk ki vár ni. Ar ra vá -
gyunk, és azt kér jük: hozd be tü ze det hoz zánk!
Hozd be nap sü té sed del, hozd be su gár zó sze -
re te ted del! Me le gítsd fel lel ki gye rek szo bá in -
kat – füg get le nül at tól, hogy eb ben a szo bá ban
mi ol vas suk a me sét, vagy ne künk ol vas sák. Ne
hagyd, hogy csa ló dot tak és dü hö sek le gyünk,
vagy hogy csa ló dás ra és düh re ad junk okot. És
ki vált képp ne hagyd, hogy fél jünk a ki hu nyó
me leg től.

g Si mon At ti la

PAL AC K P OSTA

Vá gyó dás a ta vasz után

Név jegy: Si mon At ti la
Ami ben nem van: evan gé -
li kus lel kész nagy pa pám tól
a lel ké szi szol gá lat hi te le, ka -
to li kus apám tól az öku me -
ni kus szem lé let, a vi lág leg -

jobb édes any já tól a sze re tet. Ke reszt szü le -
im től a gon dos ko dás, test vé re im től az össze -
tar tás, fe le sé gem től a sze re lem és a tü re lem,
négy gyer me kem től a já ték. A ze né ből az iga -
zi ér zel mek, a ter mé szet tu do má nyok ból –
fő ként a bio ló gi á ból – Is ten vég te len cso dá -
la ta, a két ke zi mun ká ból a fel ad ha tat lan
őszin te ség. A teo ló gi á ból a bá tor ság, a pe -
da gó gi á ból a nyi tott ság, a men tál hi gi é né ből
a tett re kész ség. Ez (volt) a har min ca dik meg -
unt te lem, eb ből az ötö dik az aszó di evan -
gé li kus gim ná zi um  iskolalelkészeként.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

b A lé lek szép sé ge és a kül -
ső ápolt ság nem egy mást
ki zá ró fo gal mak. Nem kell
előny te len öl töz kö dés sel
el rej te nünk a szép sé gün -
ket ah hoz, hogy hi te les
ke resz tény éle tet él jünk.
És for dít va: le he tünk di va -
to sak úgy is, hogy köz -
ben a hi tünk ről is bi zony -
sá got te szünk. Hogy mi -
ként, ar ról – nő nap kö ze -
led té vel – a Reg num
Chris ti (Krisz tus Ki rály sá -
ga) ka to li kus lel ki sé gi
moz ga lom tá mo ga tá sá val
mű kö dő Pu re Fashi on
Ma gyar or szág di vat -
misszió ve ze tő jé vel, Sá gi
Jú li á val be szél get tünk.

– Ab ból a szent írá si igé ből
in du lunk ki, hogy tes tünk a
Szent lé lek temp lo ma (vö. 1Kor
6,19). Aho gyan a temp lo ma in -
kat igyek szünk rend ben tar ta -
ni és az Úr nak tet sző mó don
fel éke sí te ni, úgy a sa ját egész -
sé günk re és meg je le né sünk re
is il lő gon dot for dí ta nunk. A
lel ki gya kor la to kat is tar tal -
ma zó prog ram so rán se gí tünk
fel fe dez ni a fi a ta lok nak azo kat
a di vat ban és a szép ség ben rej -
lő le he tő sé ge ket, ame lyek ál -
tal ér té ke sebb éle tet él het nek.

Bár a tan fo lyam di vat be mu -
ta tó gá la est tel vég ző dik, nem
ma nö ke ne ket ké pe zünk. Mo -
dell nek len ni a kép zés ben
részt ve vő lá nyok ese té ben
azt je len ti, hogy a „tisz ta szív,
tisz ta di vat” mot tó je gyé ben
élet vi te lük kel pél dát mu tat -
nak má sok nak. Krisz tus ta nít -
vá nyá nak len ni és az ő or szá -
gát kép vi sel ni élet re szó ló fel -
adat nem csak ne kik, ha nem –
nem től füg get le nül – min den
ke resz tény em ber nek.

– Ti zen négy–ti zen nyolc éves
lá nyok kal fog lal koz nak.

– Ez az az idő szak az éle tük -
ben, ami kor min den a fe je te -
te jé re áll. A tes tük vál to zá sá val
pár hu za mo san a sze mé lyi sé -
gük is so kat fej lő dik. Elő ször
döb ben nek rá, mek ko ra fe le -
lős sé gük van ab ban, hogy mit
kez de nek az éle tük kel. Mi köz -
ben a sa ját út ju kat ke re sik,
ar ra is rá éb red nek, hogy a sze -

mé lyes hi tü kért és an nak meg -
élé sé ért, fel vál la lá sá ért is meg
kell küz de ni ük. És aho gyan a
kis lá nyok ból ti né dzse rek ké,
majd a hú szas éve ik re if jú höl -
gyek ké vál nak, az zal is szem -
be sül nek: akár csak fér fi nak,
úgy nő nek len ni is – fe le lős ség.

– Mit ér tünk azon, hogy
nő i es ség?

– A nő i es ség – csak úgy,
mint a fér fi as ság – nem egy-
egy tu laj don ság meg lé tét je len -
ti, ha nem az össz ké pet, amely
sok ap ró rész let ből te vő dik

össze. A gon dol ko dás mó dunk
– hogy lány ként, asszony ként
mi lyen ér té ke ket kép vi se lünk,
és mi lyen élet cél ja ink van nak
– és a meg je le né sünk egy -
aránt meg ha tá roz za, hogy nő -

i es nek lát nak-e ben nün ket az
em be rek. A test tar tá sunk, a
moz gá sunk, az arc ki fe je zé -
sünk, a gesz tu sa ink, a be széd -
mó dunk, a má sok hoz va ló
oda for du lá sunk mind-mind
„árul kod nak” ró lunk. Ép pen
ezért a kép zé se in ken a di vat -
tör té ne ti elő adás, az öl töz kö -
dé si, smin ke lé si, haj ápo lá si
fog lal ko zá sok mel lett pél dá ul
be széd tech ni ka- és eti kett órá -
kat is tar tunk.

– Min den ki nek más szí nek,
fa zo nok áll nak jól, és az ak tu -
á lis trend is fo lya ma to san vál -
to zik. Bi zo nyá ra van nak azért
ál ta lá nos ér vé nyű „tip pek” is.

– Ma nap ság a nő so kak
sze mé ben áru cikk, egy da rab
hús. A rek lá mok jó ré sze is ezt
a szem lé le tet tük rö zi. Az ut cán
sé tál va is azt lá tom: sok nő ar -
ra tö rek szik, hogy úgy öl töz -
köd jön, hogy mi nél ke ve seb -

bet ta kar jon el a tes té ből – és
az tán cso dál ko zik, hogy a fér -
fi ak nem a lel két, a sze mé lyi -
sé gét „ér té ke lik”…

Van egy öl töz kö dé si út mu -
ta tónk a szo lid, vissza fo gott
ele gan ci á hoz. A ta ná csa in kat
fi gye lem be vé ve a lá nyok csi -
no sak és di va to sak le het nek
anél kül, hogy ki hí vó mó don –
pél dá ul túl mély de kol tázzsal,
ext ra rö vid szok nyács ká val –
köz szem lé re ten nék azt, ami -
nek rejt ve van a he lye. A leg -
fon to sabb ta lán az – és ezt a
tö rek vé se ink kö zött kü lön is
hang sú lyoz zuk –, hogy a fe -
hér ne műnk nem vál hat a fel -
ső ru há za tunk ré szé vé, ezért

pél dá ul min dig ügyel jünk ar -
ra, hogy ne látsszon ki a mell -
tar tónk pánt ja vagy az al sónk
sze gé lye. Az át lát szó, il let ve a
túl fe szes, a vo na la in kat szo ro -
san kö ve tő ru ha da ra bok nak
sem va gyunk hí vei. A ha sat,
de re kat sza ba don ha gyó vi se -
let pe dig nem csak hogy nem
íz lé ses, de tél víz ide jén egész -
ség ügyi szem pont ból sem
aján la tos; egy sú lyo sabb meg -
fá zás akár med dő sé get is
okoz hat. Alap sza bály, hogy
min dig az év szak nak, az al ka -
lom nak, az élet ko runk nak és
az egyé ni sé günk nek meg fe -
le lő en öl töz köd jünk.

– A sa ját stí lus meg ta lá lá -
sa, ki ala kí tá sa fel nőtt ként sem
egy sze rű – leg alább is a ma ga -
zi nok ból és a te le ví zi ó ból mint -
ha min den hon nan ugyan olyan
(mű)nők kö szön né nek ránk.
Egy-egy kü lö nö sen is ext rém
meg je le né sű sze mély lát tán
pe dig sok szor só haj tunk fel:
ez azért már túl zás.

– Is ten nek ter ve van az zal,
hogy mi lyen adott sá gok kal
szü le tünk. Ha ezt ké pe sek va -
gyunk sze re tet tel el fo gad ni,
ak kor a leg job bat hoz hat juk ki
magunkból, akár a ter mé sze -
tünk ről, akár a kül sőnk ről
van szó.

Nő ként szám ta lan esz köz
áll ren del ke zé sünk re ah hoz,
hogy ki hang sú lyoz zuk az elő -
nyös vo ná sa in kat vagy kor ri -
gál juk ap róbb szép ség hi bá in -
kat. Ne té vesszük azon ban
szem elől, hogy a ke ve sebb
min dig több! Ha pél dá ul is ko -
lá ba me gyünk, bő ven elég egy

kis ala po zó a bőr hi bá ink, a
pat ta ná sa ink el fe dé sé re, eset -
leg egy kis szem pil la spi rál a te -
kin te tünk ki eme lé sé re; az erő -
sebb smin ket hagy juk meg
ki vé te les al kal mak ra.

Ha túl fel tű nő a fri zu ránk, ha
túl zás ba visszük a smin ket, ha
túl sok ék szert ag ga tunk ma -
gunk ra, vagy ha ne adj’ Is ten át -
sza bat juk a tes tün ket, ak kor a
fi gyel met már a kül ső sé gek re
akar juk irá nyí ta ni, nem pe dig
a lé nyeg re, ami – pon to sab ban:
aki – ese tünk ben Jé zus Krisz -
tus. Ha mi ma gunk sze ret he tő -
ek va gyunk – vagy az zá vá lunk
a hit se gít sé gé vel –, il let ve sze -
ret ni tu dunk, ak kor Krisz tust
is von zó vá tud juk ten ni a töb -
bi em ber szá má ra. Ez a misszió
lé nye ge: to vább ad ni a hi tet,
hir det ni az evan gé li u mot a ta -
nú ság té te lünk kel, az éle tünk kel
– ezen be lül akár az zal is, hogy
ápolt és igé nyes meg je le né -
sünk is azt tük rö zi: Is ten gyer -
me kei va gyunk.

g V. J.

A prog ram ról bő veb ben a
www.pur e fas hi on.hu ol da lon
ol vas hat nak.

Tisz ta szív, tisz ta di vat

F
O

TÓ
K

: 
P

U
R

E
 F

A
S

H
IO

N

F
O

TÓ
: 

LU
K

Á
C

S
 G

A
B

I



Evangélikus Élet 2011. március 6. f 13»presbiteri«

Sokszínű

– azoknak szerkesztve, 
akiknek fontos…

                   

Hal lot tál-e már ar ról, ho gyan tar tot -
ták is ten tisz te le te i ket az ős ke resz té -
nyek? Tu dod-e, hogy mai is ten tisz te -
le tünk el ső ré sze, az ige li tur gia az ősi
zsi dó temp lo mi, zsi na gó gai ha gyo má -
nyok ra ve zet he tő vissza? Ta nul tál-e
va la ha ar ról, hogy mit ér tett Lu ther
Már ton a mi sén, és mit ne ve zett tév -
ta ní tás nak ben ne a Szent írás alap ján?
Fog lal koz tál-e már az zal a kér dés sel,
hogy mi lyen ér té kes és ká ros ha tá sok
ér ték az egy ház is ten tisz te le ti éle tét
az el múlt év szá za dok alatt?

Mi köz ben ör ven de tes mó don egy -
re töb be ket fog lal koz tat egy há zunk -
ban az is ten tisz te let ügye, egy re töb -
ben fo gal maz zák meg vé le mé nyü ket
e kér dés ben – ta lán még min dig ke -
vés az is me re tünk az is ten tisz te let ről
ah hoz, hogy szub jek tív gon do la ta in -
kon kívül ér dem ben is le gyen ró la
mon da ni va lónk. 

Ezért hi ány pót ló a kö zel múlt ban
meg je lent kö tet, Já nossy La jos Az
evan gé li kus li tur gia meg új ho dá sa
tör té ne ti és el vi ala pon cí mű mun ká -
ja, mely ről azon nal el kell mon da ni,
hogy egy kö zel nyolc van év vel ez előtt
meg je lent könyv má so dik ki adá sa.
Ak tu a li tá sá ból azon ban mit sem ve -
szí tett az el múlt év ti ze dek alatt.

A szer ző a mű be ve ze té sé ben
meg is mer te ti az ol va sót a li tur gia
alap ja i val, szak ki fe je zé se i vel, rá mu -
tat ar ra, hogy evan gé li kus egy há zunk
szá má ra mennyi re ki emel ten fon tos
az is ten tisz te let és az azon va ló „ér -
tő” rész vé tel, hi szen Ágos tai hit val -
lá sunk ép pen ab ban ha tá roz za meg
az egy ház lé nye gét, ami az is ten tisz -
te le ten tör té nik: „Az egy ház a szen -
tek gyü le ke ze te, amely ben az evan -
gé li u mot tisz tán ta nít ják, és a szent -
sé ge ket he lye sen szol gál tat ják ki.”
(CA VII. cikk) 

Ezért mu tat ja be Já nossy a li tur gia
tör té ne tét a kez de tek től. Meg is mer -
tet a li tur gia ke le ti és nyu ga ti for má -
i val, ért he tő en ma gya ráz za el a kö -
zép ko ri tor zu lá so kat és azok oka it,
be mu tat ja a Lu ther ál tal össze ál lí tott
la tin és né met is ten tisz te le ti ren de -
ket, és amel lett, hogy a ma gyar li tur -
gi kus vál to zá sok ra is ki tér, ki te kint a
skan di náv or szá gok is ten tisz te le ti
for má i ra. Le nyű gö ző az a tu dás és el -
kö te le zett ség, amellyel az evan gé li -
kus is ten tisz te le tet, il let ve fej lő dé sét
be mu tat ja.

Meg ta nít ar ra, hogy a ra ci o na liz -
mu son fel nőtt gon dol ko dá sunk kal
sza kít has sunk, és úgy lás suk az is ten -
tisz te le tet, mint amely nek „él te tő
ere je és leg főbb cse lek vő ala nya ma -
ga az élő Üd vö zí tő, az egy ház fe je”.
Ahol nem csu pán a lel kész pré di ká -
ci ó ja hang zik, ha nem az Is ten élő sza -
va, ahol nem csu pán hir det te tik Is -
ten bűn bo csá tó ke gyel me, ha nem
tény le ge sen meg tör té nik a bű nök től
va ló sza ba dí tás, ahol nem csu pán

em lé kez nek az utol só va cso rá ra, ha -
nem Krisz tus tes te és vé re rend sze -
res táp lá lé ká vá vá lik a ke resz tény
em ber hi té nek. 

Meg ta nít ar ra, hogy az is ten tisz te -
let nem szo ká sok is mét lé se, ha nem
ese mény: ta lál ko zás Krisz tus sal a
test vé ri kö zös ség ben. Ün nep, me lyet
a ta nít vány együtt tölt het Mes te ré -
vel és Urá val. Há la adás (eu cha risz tia),
mellyel be töl te kez ve in dul hat a ke -
resz tény em ber a hit har cá nak szín -
te ré re, a hét köz na pok ba.

A szer ző lel ke se dé se ma gá val ra -
gad ja az ol va sót, az ő szív ügyé vé is
te szi az is ten tisz te le tet, és szin te
egé szen biz tos, hogy aki el ol vas sa a
kö te tet, már a kö vet ke ző va sár na -
pon más fül lel hall gat ja az igét,
más lel kü let tel ének li a di csé re tet és
mond ja az imát, és só vá rog va vár -
ja, hogy Krisz tus tes te le gyen éte lé -
vé, vé re le gyen ita lá vá az úr va cso -
ra szent sé gé ben.

A szép kül le mű kö tet má so dik
ki adá sá nak meg je le né sét a Nyu ga ti
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let és a Fra -
ter ni tás Lel kész egye sü let tet te le -
he tő vé. 

g Isó Do rottya

Já nossy La jos: Az evan gé li kus li tur gia
meg új ho dá sa tör té ne ti és el vi ala pon.
Má so dik, át dol go zott ki adás. Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let – Fra ter ni tás Lel kész egye sü -
let, 2010. Ára 1490 fo rint. Kap ha tó a
Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.), a Hu szár Gál
pa pír- és köny ves bolt ban (1052 Bu da -
pest, De ák tér 4.), va la mint a Veszp -
ré mi Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké -
szi hi va ta lá ban (8200 Veszp rém,
Kos suth u. 4.). 

Egy könyv, amely át for mál

b Gon do la ta ink ban Wit ten berg, a
vár temp lom, a re for má ció és
Lu ther össze tar toz nak. E sza va -
kat ol vas va ki nek ne ju tott vol -
na eszé be a 95 té tel? De va jon
há nyan tud ják, hogy an nak a bi -
zo nyos vár temp lom nak a ki csi -
nyí tett – és per sze egy sze rű sí tett
– má sa Ma gyar or szá gon is meg -
ta lál ha tó? Szol no kot – ahol ez a
ked ves épü let áll – jó val ke ve -
seb ben kap csol ják Wit ten berg -
hez. És ta lán még ne he zeb ben
ta lá lunk olyat, aki még a temp -
lom ter ve ző jé nek, Ge rey Er nő -
nek a ne vét is is me ri. Pe dig több
temp lom ter vé vel is meg aján dé -
koz ta egy há zun kat. Ha lá lá nak
év for du ló já hoz kö ze led ve em lé -
ke zünk meg ró la.

Ge rey Er nő Kas sán szü le tett 1862-
ben, fel vi dé ki cip szer evan gé li kus,
pol gá ri ke res ke dő csa lád ban. A raj -
zo lás és a kö vek már ko rán ér de kel -
ték. Fi a tal fi ú ként épí tő mes te rek
mel lett dol go zott. 1885-ben szer zett
dip lo mát Bécs ben, The op hil Han sen
pro fesszor Mű vé sze ti Aka dé mi á já nak
épí té sze ti sza kán. 

Bu da pes ten élt éle te vé gé ig. A
Ma gyar Ál lam vas utak nál, épí té sze ti
te rü le ten dol go zott, vas úti fő ta ná -
csos ként ment nyug díj ba. Hosszú
éve kig volt a De ák té ri evan gé li kus
gyü le ke zet pres bi te re. Szám ta lan
épí té sze ti pá lyá za ton vett részt, így
pél dá ul a fa so ri evan gé li kus gim ná -
zi um terv pá lyá za tán is. A bí rá ló bi -
zott ság – bár nem őt bíz ta meg a vég -
le ges ter vek el ké szí té sé vel – mun ká -
já nak bi zo nyos ré sze it fi gye lem re
mél tó nak ítél ve ki emel te.

Több nyi re neo gó ti kus stí lus ban
ké szí tett temp lom ter vei kö zül a kö -
vet ke zők va ló sul tak meg: Kon do ros
(1904), Ér sek új vár (1905), Za la eger -
szeg (1907), Mu ra szom bat (1910),
Ve csés (1930) és Szol nok (1932).

A szol no ki te hát az utol só, amely

kü lö nö sen is ked ves volt szá má ra, s
amely nek szen te lé se kor már het -
ven esz ten dős volt. E temp lo mok kö -
zül az egyik saj nos már nem áll: a ve -
csé sit el so dor ta a há bo rú, 1944-ben
a né me tek fel rob ban tot ták. Ge rey Er -
nő ugyan en nek a szo mo rú vi har nak
az utol só hul lá ma ide jén, 1945. már -

ci us 2-án, a vá ros vész ter hes ost ro -
ma alatt hunyt el Pa sa ré ten. Az ak -
kor ural ko dó vi szo nyok mi att nem
volt rá mód, hogy vég ső nyug he lyén
te mes sék el. Ott ho ná nak kert jé ben
Szteh lo Gá bor szol gá la tá val vet tek tő -
le bú csút.

Az el múlt év szep tem ber 17-én
ham va it fi á nak sír já ba he lyez tet te át
a csa lád, a Far kas ré ti te me tő be
(43/2 táb la, 160. sír). Az is ten tisz te -
le tet töb bek kö zött az tet te kü lön -
le ges sé, hogy a szol gá la tot Ge rey Er -
nő déd uno ká ja, Dorn Ré ka lel kész
vé gez te fér jé vel, Nagy Zol tán nal. A
szű kebb csa lád ge ne rá ci ó kon át
meg őriz te a lel ki-szel le mi örök sé -
get. A tá gabb csa lád ban, az egy ház -
ban is em lé kez zünk há lá val Ge rey
Er nő re.

g Ge rey Er nő uno ká i nak – Dorn
Vil mos né Ge rey Gyöngy vér nek és

dr. Ge rey Mag dol ná nak – az össze -
ál lí tá sát fel hasz nál va ké szí tet te:

Gy ri Pé ter Ben já min

Hogy uno ká ink is tud ják…
Ge rey Er nő (1862–1945) em lé ké re

b A ha gyo mány az ha gyo mány:
feb ru ár 26-án is mét a gyó ni gyü -
le ke zet ven dég sze re te tét él vez -
ték a Dél-Pest Me gyei Egy ház -
me gye pénz tá ro sai és más tiszt -
ség vi se lői. A bő fél száz részt ve -
vő – kö zöt tük jó né hány lel kész
– Krá mer György es pe res Kol
3,17 alap ján tar tott áhí ta ta után
lá tott mun ká hoz.

A pénz tá ro sok, köny ve lők és szám -
ve vő szé ki mun ka tár sak Dob ro vol ni
Má té me gyei szám ve vő szé ki el nök és
Vad ker ti Mik lós né me gyei pénz tá ros
ve ze té sé vel azok kal az ak tu á lis fel ada -
tok kal is mer ked tek, ame lyek a kö ze li
zár szám adás sal és költ ség ve tés-ké szí -
tés sel össze füg gés ben me rül nek fel.

Eköz ben a fel ügye lők, gond no kok
– és to váb bi ér dek lő dők – a kö vet -
ke ző év ben sor ra ke rü lő ál ta lá nos
tiszt újí tás sal kap cso la tos te en dők ről
hall hat tak.

El ső ként Er dé lyi Csa ba irs ai lel -
kész, me gyei je lö lő bi zott sá gi el nök
állt az egy be gyűl tek elé. Ve tí tett
ké pes elő adá sá ban az alap fo gal -
mak tól egé szen az új pres bi té ri um
be ik ta tá sá ig szin te min den fon tos
rész let elő ke rült. A hall ga tó ság kér -
dé sei bi zo nyí tot ták a té ma ak tu a li -
tá sát, a meg be szé lés szük sé ges sé gét.

Krá mer György es pe res azt a ja va -
solt fel té tel rend szert is mer tet te, ame -
lyet az egy ház me gye pres bi té ri u ma
a gyü le ke ze tek nek ajánl. Szó esett a
pres bi té ri u mok lét szá má ról, de ar ról
is, ho gyan cél sze rű fel áll ni uk e tes tü -

le tek nek ah hoz, hogy a két nem, il -
let ve a kü lön bö ző kor osz tá lyok egy -
aránt kép vi se let hez jus sa nak. Az es -
pe res hang sú lyoz ta: fon tos, hogy a
pres bi té ri u mok ban tük rö ződ jön az
adott gyü le ke zet össze té te le, meg je -
len je nek szak mai és szo ci á lis jel -
lem zői.

A gyü le ke ze tek jö vő ké pé nek fel vá -
zo lá sát je löl te meg el ső szá mú fel -
adat ként Bak Pé ter egy ház me gyei fel -
ügye lő. A pres bi te rek és mun ka tár -
sak ki vá lasz tá sá nak már e jö vő kép is -
me re té ben kell meg tör tén nie, mér -
le gel ve, hogy a je löl tek mi lyen mér -
ték ben já rul hat nak hoz zá a meg va -
ló sí tá sá hoz. Eh hez a mun ká hoz több -
fé le elem ző esz köz áll a gyü le ke ze tek
ren del ke zé sé re. 

A részt ve vők mind az elő adá sok
köz ben, mind ké sőbb szá mos elő re -

mu ta tó hoz zá szó lás sal és kér dés sel se -
gí tet ték elő a meg be szé lés si ke rét.

Jó val a dé li ha rang szó után szol -
gál ták fel a gyó ni asszo nyok az íz le -
tes és bő sé ges ebé det, utá na pe dig
Bak Pé ter gon do lat éb resz tő vi ta in -
dí tó elő adá sa kö vet ke zett Gyü le ke -
zet épí tés és misszió cím mel. A né -

hány di á ból ál ló be mu ta tót hoz zá -
szó lá sok és kér dé sek sza kí tot ták
meg – mint az vár ha tó is volt –, több
né ző pont ból meg vi lá gít va a prob lé -
mát. A vi ta el csen de se dé sét kö ve tő -
en az egy ház me gye éle té vel kap -
cso la tos ak tu á lis kér dé sek ről folyt fó -
rum be szél ge tés a fel ügye lő és a je len -
lé vők rész vé te lé vel.

A na gyon jó han gu la tú együtt lé tet
Lász ló Mi lán há zi gaz da lel kész imád -
sá ga és ál dá sa zár ta.

g B. P.

Zár szám adás és gyü le ke ze ti jö vő kép
Gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lők ta lál ko zó ja Gyó non
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Tisz telt Ol va só ink és Elő fi ze tő ink!
Ta valy de cem ber ben – az elő ző évek ha son ló jel le gű kez de mé nye zé se -
i nek ered mé nyes sé gét lát va – új ra meg hir det tük tá mo ga tói ak ci ón kat.
Mint is me re tes, (új ra) azt kér tük elő fi ze tő ink től: ha mód juk van rá, az
elő fi ze té si díj nál na gyobb össze get jut tas sa nak el ki adónk hoz, hogy a be -
folyt összeg gel tá mo gat ni tud juk azo kat az ol va só in kat, akik szá má ra az
elő fi ze té s anya gi ne héz sé get okoz na.

2011. feb ru ár 20-ig 95 be fi ze tés ből kap tunk na gyobb össze get a
szük sé ges nél; az össze gyűlt tá mo ga tás 193 343 fo rint volt.

Kö szön jük mind azok nak a tá mo ga tást, akik fon tos nak tar tot ták, hogy
la punk le he tő leg min den ré gi ol va só já hoz el jut has son az idén is.

* * *

A 2010. no vem ber 28-i Evan gé li kus Élet ben nye re mény sor so lást hir det -
tünk azok kö zött, akik nek 2011. ja nu ár 6-án, víz ke reszt ün ne pén ér vé -
nyes Evan gé li kus Élet-elő fi ze té sük van.

A sor so lás nyer te se Mi li chovsz ki né Sza lai Ilo na tor da si elő fi ze tőnk.
Nye re mé nye: má sod ma gá val té rí tés men te sen tölt het el egy hét vé gét (pén -
tek va cso rá tól va sár nap ebé dig) a ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Ott hon ban. Gra tu lá lunk!

Ken deh K. Pé ter,  a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja
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Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33.de. 9. Szabó Bertalan; IX., Haller u. 19–21., I. emelet
de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Gát u. 2. (katolikus templom) du. 6. (vespera) Koczor
Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14.de. 10. (úrv.) Kovács Áron; Kerepesi út 69.de. 8. (úrv.) Tamásy
Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 10. (úrv., családi)
dr. Joób Máté; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (vespera) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi
út 138. de. 9. dr. Blázy Árpád; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny
Tamás; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. negyed
12. (családi) Keczkó Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Grendorf Péter; Zugló, XIV.,
Lőcsei út 32.de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14.de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom)
de. 10. (úrv.) Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi)
Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Vető István; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24.de. 9. (úrv.) Vető István; Rákoshegy, XVII., Tessedik térde. 9. (úrv.) Nagyné Szeker
Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111.de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII.,
Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Zsíros András; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Zsíros
András; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) dr. Korányi András; Pestszentimre,
XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.) dr. Korányi András; Kispest, XIX.,
Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú;
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de.
fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs,
Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de.
fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára.

Istentiszteleti rend • 2011. március 6.

Összeállította: Boda Zsuzsa

Vé gé hez kö ze le dik a far sang, amely
bővelkedik a különféle szokásokban.
E szó hal la tán szin te min den ki előtt
az ál ar cos bá lok szí nes ka val kád ja
je le nik meg, amely már a 15. szá zad -
ban is di vat ban volt. Az egyik fel jegy -
zés sze rint Má tyás ki rály fe le sé ge, Be -
at rix ki rály nő az itá li ai ro kon sá gá tól
far sang al kal má ból mű vé szi ál ar co -
kat ka pott. Egy 17. szá zad be li kró ni -
ká ban pe dig ez ol vas ha tó: „Az ör dög -
nek szánt ün nep ez. S úgy tet szik,
mint ha az em be rek szé gyell nék ki csa -
pon gá sa i kat, ezért rej tik el áb rá za tu -
kat ál or ca alá.”

De va ló já ban mit is ün nep lünk
ilyen kor? A far sang víz ke reszt től a
hús vé tot meg elő ző negy ven na pos
böjt kez de té ig tart. Vi dám ság gal kez -
dő dik és böjt tel ér vé get. A far sang a
tél és a ta vasz küz del mé nek szim bo -
li kus meg je le ní té se is, a tél bú csúz -
ta tá sa és a ta vasz vá rá sa. A nép szo -
ká sok is a ta vasz kö ze led tét jel zik.
Sok helyütt ilyenkor fel öl töz tet tek
egy, a te let jel ké pe ző szal ma bá but, és
nagy mó ka kö ze pet te el éget ték.

Egy út tal a la ko dal mak idő sza ka is
a far sang, mi vel ele ink úgy képzelték,
má gi kus kap cso la t van az egy be ke lő
if jú pár és az éb re dő ter mé szet kö zött.

A far sang utol só nap ját je lö lő
hús ha gyó kedd a böjt kez de te. A
ma gyar nyelv ízes gaz dag sá gát pél -
dáz za az el ne ve zés is: jel zi, hogy a
hús éte lek in nen től kezd ve ke rü -
len dő ek.

Ami kor el ér ke zett hús ha gyó kedd,
éj fél kor meg kon dult a ha rang, és
in tet te a kör nyék ap ra ja-nagy ját,
hogy bi zony vé ge a far sang nak. Az
em be rek pe dig a ha rang hal la tán
ab ba hagy ták a mu la to zást, mert „be -
gyött a böjt”. Más nap a ham va zó-
vagy böjt fo ga dó szer da már a hosszú

böjt el ső nap ja. A szer dát kö ve tő
cson kacsü tör tök el ne ve zé se on nan
ered, hogy ezen a na pon még el le he -
tett fo gyasz ta ni a ma ra dé kot. A szla -
vó ni ai Kó ró gyon ez a mon dás jár ta:
„In kább a has fak ad jon, mint sem az
étel meg ma rad jon.” 

A far sang jel leg ze tes éte le a fánk,
amely nek má gi kus erőt tu laj do ní tot -
tak. A sze rém sé gi ma gya rok azért sü -
töt ték, hogy „a vi har ne vi gye le a
ház te tőt”.

Fán kot amúgy elő ször egy bi zo -
nyos Kra p fen ne vű bé csi pék né ké szí -
tett, aki ugyan fi nom ke nye ret sü tött,
de ez időn ként kés ve ké szült el, s
ilyen kor már mo rog tak az em be rek
a bolt ban. A bé csi le gen da sze rint ez
a de rék pék né asszony ság az egyik al -
ka lom mal meg un ta a zsör tö lő dést, és
egy da rab ke let len ke nyér tész tával cé -
lozta meg a mél tat lan ko dó kun csaft
fe jét. A röp pá lyát azon ban nem jól
mér te fel, így a tész ta a sa rok ban lé -
vő kály ha te te jén el he lye zett lá bos -
ba pottyant, amely ben ép pen zsír
forr do gált. A tészta rög vest szép
arany sár gá ra sült. A bé csi ek mind a
mai na pig Kra p fenn ak ne ve zik ezt a
fi nom sá got. Mi pe dig fánk nak.

g Je zsó Ákos

Far san gkor fánkot falunk

Misszi ói pá lyá zat
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Evan gé li zá ci ós és Misszi ói Bi zott -
sá ga pá lyá za tot ír ki az evan gé li kus gyü le ke ze tek és egy ház me gyék misszi -
ói mun ká já nak tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz ni le het misszi ói prog ra mok vagy misszi ói ki ad vá nyok meg je -
len te té sé nek a tá mo ga tá sá ra. Előny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok,
me lyek evan gé li zá ci ós és misszi ói tar tal mat hor doz nak. (Az if jú sá gi mun -
kát a gyer mek- és if jú sá gi osz tály ál tal ki írt pá lyá zat se gí ti.) A be nyúj -
tott pá lyá za to kat a fent em lí tett bi zott ság de le gált tag jai bí rál ják el. A tá -
mo ga tot tak lis tá ja az Evan gé li kus Élet ben, az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont hon lap ján és a Fra ter net le ve le ző lis tán is meg je le nik. Az ered mény -
ről kü lön ér te sí tést nem kül dünk.

Pá lyá za ti ke ret: 3,5 mil lió Ft.
A leg ma ga sabb meg pá lyáz ha tó összeg: 90 ezer Ft.
A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: már ci us 31.
Ki fi ze tés, át uta lás: áp ri lis vé ge
Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött hi va ta los űr la pon le het, amely az

Evan gé li kus Misszi ói Köz pont hon lap já ról (http://misszio.lu the ran.hu)
és a Fra ter net le ve le ző lis tá ról le tölt he tő. Az űr lap az Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont cí mén is igé nyel he tő: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo -
na u. 38., e-mail: ev mis@lu the ran.hu.

Sza bály ta la nul ki töl tött űrlapokat és ha tár időn túl ér ke zett pá lyá za to -
kat nem fo ga dunk el. Azok a gyü le ke ze tek nem pá lyáz hat nak, ame lyek
az elő ző év(ek)ben nem szá mol tak el a pá lyá za ton nyert tá mo ga tás ról.

A pá lyá za tot a fen ti cím re kell be kül de ni. Alá írt és le bé lyeg zett pá lyá -
za tot szken nel ve is el fo ga dunk.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeg ről nem szá mol el, a kö vet ke ző évek ben
nem pá lyáz hat, és a tá mo ga tást vissza kell fi zet nie.

A pá lyá zat tal el szá mol ni 2011. de cem ber 20-ig kell. Az el szá mo lás tar -
tal ma: be szá mo ló a meg va ló sult prog ram ról/ki ad vány ról és a(z össze -
sí tett) szám lák má so la ta. Az el szá mo lás hoz űr la pot nem kül dünk. Az
el szá mo lást az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont ba (1164 Bu da pest, Bat thyá -
ny Ilo na u. 38.) kell el jut tat ni.

H I R D E T É S

Bol do gok, akik lát hat ják!
Már konk rét for mát öl töt tek az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont ez
évi el ső ter ve zett bib lia is me re ti lá to ga tá sá nak rész le tei. Ez út tal a Szent -
írás utol só könyvé ben, a Je le né sek köny vé ben fel so rolt hét kis-ázsi ai gyü -
le ke zet hely szí ne it ke re sik fel. Eze ken a he lye ken ala kul tak ki a 3–5. szá -
zad ban a ke resz tény ség ős kö zös sé gei, és az ott le zaj lott zsi na tok ve tet -
ték meg a ma már az egész la kott föl dön el ter jedt egy há zak alap ja it. A
szer ző, Já nos apos tol bol dog nak mond ja a könyv ol va só it (vö. Jel 1,3), de
bol do gok le het nek a lá to ga tók is.

Idő pont: má jus 19–27. (9 nap, 8 éj sza ka). 
Nyu gat-Tö rök or szág a je len leg for ron gó arab vi lág ban to vább ra is biz -

ton sá gos és ké nyel mes fel té te le ket te remt a lá to ga tó ke resz tény cso por tok
szá má ra. Az iz gal mas tör té nel mi he lyek nek – kö zöt tük Ro dos tó nak, II. Rá -
kó czi Fe renc fe je de lem egy ko ri szám űze té se hely szí né nek – a fel ke re sé se
gaz da gí tó lel ki él ményt ígér.

Az ez évi má so dik lá to ga tást Jé zus nyo má ban cím mel a Szent föld re,
a mai Iz ra el be ter vez zük szep tem ber 7. és 15. kö zött.

Mind két út ról rész le tes tá jé koz ta tást nyújt a je lent ke zők nek az Öku -
me ni kus Ta nul má nyi Köz pont (cím: 1114 Bu da pest, Bocs kai út 15. III. em.
3.; te le fon: 1/466-4790; e-mail: ta nul ma nyi koz pont@gmail.com) vagy
Gime si Zsu zsa lel kész (te le fon: 70/508-7624; e-mail: ssngms@cit ro -
mail.hu). Vár juk szí ves ér dek lő dé sü ket.

H I R D E T É S

Re mény ség fesz ti vál
– Bu da pest 2012

A ma gyar or szá gi ke resz tény/ke -
resz tyén kö zös sé gek és a Billy
Gra ham Even gé li zá ci ós Tár sa ság
együtt mű kö dé sé ben 2012. jú ni -
us 1. és 3. kö zött a Papp Lász ló
Sport aré ná ban meg ren de zik a
Re mény ség fesz ti vál evan gé li zá -
ció so ro za tot.

Cé lunk Ma gyar or szág ke resz -
tény/ke resz tyén kö zös sé gé nek
mo bi li zá lá sa ab ból a cél ból, hogy
a le he tő leg több em bert össze -
gyűjt sük az evan gé li um üze ne -
té nek hall ga tá sá ra. Le he tő sé get
sze ret nénk ad ni a je len le vők -
nek ar ra, hogy az evan gé li um ra
vá la szol ja nak, sze mé lyes lel ki
ta nács adás ban ré sze sül je nek, és
to vább irá nyít suk őket va la mely
részt ve vő egy ház ba/gyü le ke -
zet be utó gon do zás és lel ki meg -
erő sí tés cél já ból.

Az es ték fő ige hir de tő je Frank -
lin Gra ham ame ri kai evan gé lis -
ta lesz. Mel let te ha zai és nem zet -
kö zi leg is mert éne ke sek, ze né -
szek, kü lön fé le szol gá lat te vők
kap cso lód nak be a prog ram so ro -
zat ba. A fesz ti vál so rán egy al kal -
mi, két ezer fős öku me ni kus kó -
rus és ze ne kar is szol gál majd. A
Re mény ség fesz ti vál ese mény -
so rát szí ne sí ti a Gyer me kek fesz -
ti vál ja is.

A Re mény ség fesz ti vált a kü -
lön fé le ke resz tény/ke resz tyén
egy há zak ve ze tő i nek tá mo ga tá -
sá val, egyet ér té se alap ján kez de -
mé nyez zük. Ugyan ak kor a he lyi
gyü le ke ze tek, egy ház köz sé gek,
lel ki pász to rok, pa pok és min den
Krisz tus ban hí vő em ber ak tív be -
kap cso ló dá sá val, együtt mű kö -
dé sé vel le het csak ered mé nyes.

Ép pen ezért hí vunk min den
Krisz tus ban hí vő test vért, aki
tár sa dal mun kért és a jö vő ért
ten ni akar, imád koz zon a Re -
mény ség fesz ti vá lért, és a ha ma -
ro san szé les kör ben el in du ló fel -
ké szü lés so rán kap cso lód jon be
a he lyi és or szá gos mun ka tár si
kö zös ség be!

A Re mény ség fesz ti vál
szer ve ző bi zott sá ga

H I R D E T É S

Tisz telt Hit test vér!
A Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség egykori ked ves lel ké szé -
nek, Ken deh György nek em lé ké re köny vet akar ki ad ni, amely ben éle tét és
szol gá la tát sze ret né be mu tat ni a je len és a kö vet ke ző nem ze dé kek nek. E
könyv ben sze ret nénk sze mé lyes vissza em lé ke zé sek nek is he lyet ad ni.

Gyur ka bá csi éle té ről át te kin tést kap tunk a Zá ke us Mé dia cent rum in -
ter jú-vi de ó ján és a Nem vol tam egye dül cí mű Me visz-kö tet ben meg je -
lent in ter jú ban. A je len ki ad vány pré di ká ci ó i ból va ló vá lo ga tás sal és sze -
mé lyes vissza em lé ke zé sek kel is kí ván ja gaz da gí ta ni an nak le he tő sé gét,
hogy ta lál koz has sunk pél da mu ta tó éle té vel. Ezért ar ra kér jük, hogy ha
van olyan em lé ke ál do za tos éle tű lel ki pász to runk ról, ame lyet szí ve sen
meg osz ta na a gyü le ke zet tel és a könyv ol va só i val, azt ír ja le. Fon tos nak
tar tunk min den sze mé lyes em lé ket, ked ves Test vé rün két is. Ké rem, jut -
tas sa el írá sát – e-mail ben vagy pa pí ron – már ci us 31-ig a könyv fel kért
szer kesz tő jé hez. Cí me: Thur nay Bé la, 2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 19/a;
te le fon: 26/374-094, 20/824-4001; e-mail: thur nay.be la@gmail.com.

Tisz te let tel és test vé ri kö szön tés sel:
a Bu da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy ház köz ség el nök sé ge

és Thur nay Bé la

H I R D E T É S
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b Kö zös far san gi mu lat sá got tar -
tot tak a ko lozs vá ri evan gé li kus
gyü le ke zet gye re kes csa lád jai
és a helyi an gol kö zös ség tag jai
a Re mé nyik Sán dor Ga lé ri á ban.
A feb ru ár 27-i va sár nap es te
fény pont ja a fi a ta lok ál tal össze -
ál lí tott báb já ték volt. 

Pa lo csay Ki só Ka ta irá nyí tá sá val a
gye re kek elő adá suk ban Jé zus pél -
dá za ta it kel tet ték élet re. A ko ra be li
mes ter sé gek be mu ta tá sán túl  a né -
zők lát hat ták és át él het ték, Is ten
or szá ga ho gyan nö vek szik, ho gyan
győ zi meg az em be ri szí vet Is ten
va ló sá gá ról, és hogy mi ként szü le -

tik egy sé ges hit val lás a kö ve tők
aj kán. 

A jó han gu la tú es tén az egy be gyűl -
tek csil lo gó-vil lo gó, gyö nyö rű ál ar co -
kat és tar ka gyöngy so ro kat ké szít het -
tek. Amint Ter ri Church New York-i
lel kész nő től meg tud hat ták, a gyöngy -
so rok fon tos ré szei az ame ri kai far -
san gi ha gyo mány nak. Já té kok, ve tél -
ke dők fo koz ták a jó ked vet, pi he nés -
kép pen pe dig jó ízű en fo gyaszt hat ta
min den ki a fi nom far san gi fán kot. 

A kö zö sen át élt öröm – re mény -
ség sze rint – ko vász lesz, mely nek
ere jét a gyü le ke zet és a ti ze dik or szá -
gos evan gé li kus báb ver seny re Bu da -
pest re uta zó bá bo sok egy aránt meg -
ta pasz tal hat ják majd. 

g Ka lit Esz ter

Ko lozs vá ri bá bos far sang 
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Protestáns médiaműhely
Kér dé sek és vá la szok a jö vő egy há zi mé di á já ról • Fókuszban az internetes újságírás
2011. március 18–20. – Berekfürdő, Megbékélés Háza
Je lent ke zni a prusz@lu the ran.hu e-mail cí men lehet 2011. már ci us 7- ig.

EVÉL&LEVÉL

Proh ász ka-vers he lyett Túr me zei-for dí tás
Tisz telt Szer kesz tő ség! Ked ves Test vé rek!
Az Evan gé li kus Élet leg utób bi (9.) szá má nak 11. ol da lán je lent meg Proh ász -
ka Ot to kár Kő az úton cí mű ver se szép fel vé tel lel is il luszt rál va. Egy prob -
lé ma van ve le – Proh ász ka Ot to kár hoz nincs kö ze, ugyan is ez Ma ria Fe esche
né met köl tő nő ver se Von Wan der we gen cí mű kö te té nek (Hein rich Fe esche
Ver lag, Han no ver, 1954) 17. ol da lá ról. 

A ver set Túr me zei Er zsé bet for dí tot ta ma gyar ra az 1950-es évek kö ze pén.
Ez ak kor nyom ta tás ban nem je len he tett meg, csak a gép írás ban ter jesz tett
Itt és most cí mű gyűj te mény be ke rült be. Túr me zei Er zsé bet össze gyűj tött mű -
vei IV. kö te té ben a 42. ol da lon azonban meg ta lál ha tó ez a for dí tás.

Ez zel a do log gal ak kor szem be sül tem, ami kor Er zsé bet test vér ha lá la után
a Fé bé-egye sü let vá laszt má nya meg bí zott ha gya té ká nak ren de zé sé vel, ott buk -
kan tam az ez zel kap cso la tos le ve le zés re. Ez zel egyéb ként a Ke resz tyén Igaz -
ság 2008 nyá ri szá má ban meg je lent írá som ban is fog lal koz tam.

Ér de kes ség, hogy Er zsé bet test vér is egy ol va sói le vél út ján ér te sült ar ról,
hogy for dí tá sát – té ve sen – Proh ász ka püs pök nek tu laj do nít ják. Az Új Em -
ber 1978. áp ri lis 23-i szá ma is le hoz ta a ver set mint „Proh ász ka Ot to kár egyet -
len fi a tal ko ri ver sét”. Hogy ez mi ként ju tott Túr me zei Er zsé bet tu do má sá -
ra, azt nem tu dom, de jú ni us 19-i dá tum mal le ve let írt a szer kesz tő ség nek,
mely ben fel tár ta a va ló sá got a vers ről. A le vél a lap jú li us 30-i szá má ban je -
lent meg.

A ver set egyéb ként sok szor hi bá san köz lik. Ez alól az Evan gé li kus Élet sem
volt ki vé tel. A vers má so dik so rá ban a má so dik szó „gá to ló kő” (az ere de ti
vers ben így van); sok fé le kép pen sze re pel, van, ahol „zá ró kő”-ként je lent meg.
De a „gát ló kő” sem he lyes. A má sik ap ró ság: a 6. sor ele je az ere de ti sze rint:
„Se, hogy lo hassza…”

A vers ta go lá sa is ké sőb bi „va ri á ció”, mert az ere de ti ben nincs ta go lás, ha -
nem vers sza kok ra bon tás nél kül kö vet kez nek a so rok. A vers sza kok ra bon -
tás okoz hat ta azt a hi bát is, hogy a má so dik vers szak vé gé re pont ke rült, pe -
dig ott vessző van, és foly ta tó dik a gon do lat me net a 3. vers szak ban.

Úgy ér zem, fon tos, hogy az ol va sók meg is mer jék a va ló sá got, ha ke zük -
be ke rül ez a vers, fő leg, ha a tisz te let re mél tó püs pök van szer ző ként meg -
je löl ve.

A Túr me zei-ver sek kel kap cso lat ban – bár mi lyen kér dés ben – szí ve sen se -
gí tek, ha tu dok.

Egyébként hasonló esettel már más művel kapcsolatban is találkoztam.
Dr. Papp Lajos neves szívsebész gyülekezeti estéken gyakran felolvasott egy
ver set, melynek címe Az én Miatyánkom. Ezzel a verssel később nyomtatásban
ta lálkoztam mint a professzor versével, pedig a szerzője Kányádi Sándor.

Test vé ri kö szön tés sel:
Her zog Csa ba lel kész (Bu da pest)

Kö szön jük Her zog Csa bá nak az ér té kes pon to sí tást! Az iro da lom tör té net ből
tud ha tó: időn ként meg esik, hogy egy-egy szöveget – akár hosszú időn át is –
va ló di szer ző je helyett valaki másnak tu laj do ní ta nak. Mi sem bi zo nyít ja ezt
job ban, mint az ál ta la em lí tett, Az én Mi atyán kom cím mel az in ter ne ten is
ke rin gő szö veg. Mi u tán szer kesz tő sé günk ez ügy ben te le fo non meg ke res te Ká -
nyá di Sán dort, a Kos suth-dí jas köl tő től meg tud tuk: e vers nem az ő tol lá ból
szü le tett. – A szerk.

Vérvádas úton?
Az Evan gé li kus Élet idei 8. szá ma a 6. ol da lon kö zölt írás ban (Úti tűnődések –
Szat márcs eke fe lé) „az öreg mol nár” sza va ként olyan mon da tot kö zöl,
ame lyet egyéb ként vér vá das össze füg gé sek ben hal la ni, és az ilyen nel ro kon -
szen ve ző hon la po kon le het ol vas ni. Ezen túl pe dig meg ala po zat lan, bi zo nyí -
tat lan, alat to mo san han gu lat kel tő, gyű lö le tet és el len sé ges ke dést szí tó.
Meg győ ző dé sem sze rint ez nem il lik sem az Evan gé li kus Élet nek, sem az evan -
gé li kus egy ház nak a pro fil já ba. Az egy há zi (és per sze a vi lá gi) saj tó nak a sza -
bad sá ga nem je lent he ti azt, hogy min den zagy va sá got – amit em be rek gon -
dol nak, mon da nak vagy ép pen hisz nek – to vább adunk. Ahol egyéb ként gon -
do san ügyel nek, hogy a ke resz tyén szó ban ho vá ke rül jön az ip szi lon, ott ez -
zel nem fog lal koz nak?

Ez a mon dat – vé le mé nyem sze rint – ránk, ha zai evan gé li ku sok ra is olyan
ár nyé kot vet, ame lyet nem vál lal ha tunk, ezért ra gasz ko dom ah hoz, hogy
til ta ko zá so mat ol va sói le vél ként kö zöl jék a lap ban, és kö ves sék meg az ol -
va só kat.

Reuss And rás (Bu da pest)

Tisz telt Pro fesszor Úr! Til ta ko zá sá nak ter mé sze te sen he lyet adunk, és azon
ol va só in kat is kész ség gel meg kö vet jük, akik sze rint a ki fo gá solt szö veg rész „alat -
to mo san han gu lat kel tő, gyű lö le tet és el len sé ges ke dést szí tó”. Az zal, hogy a saj -
tó sza bad ság nem je lent he ti azt, hogy „min den zagy va sá got” köz re kel le ne ad -
ni, egyet is ér tünk. Te kin tet tel azon ban ar ra, hogy több kö te tes szer zőnk – Ozs -
váth Sán dor – múlt év ben tör tént nyug díj ba vo nu lá sá ig 29 éven át mű ve lő -
dés tör té nész ként volt meg be csült ta ná ra a deb re ce ni Köl csey Fe renc Re for má -
tus Ta ní tó kép ző Fő is ko lá nak, ku ta tó mun ká já nak ho za dé kát nincs okunk „zagy -
va ság nak” mi nő sí te ni. Mind emel lett tud juk azt is, hogy val lá si (fa ji?) elő íté -
le tes sé get tu laj do ní ta ni so ra i nak, il let ve sze mé lyé nek leg alább olyan ab szurd,
mint ha szer kesz tő sé gün ket il let nék ha son ló vád dal.

Hogy a Pro fesszor úr ál tal ki fo gá solt mon dat hor doz-e ilyen üze ne tet, an -
nak el dön té sét ol va só ink ra bíz zuk. – A szerk.

Íme a nehezményezett szövegrész: „Szí ve sen ej tőz nénk a Túr part ján is, a hí -
res ví zi ma lom nál; hogy mi a tit ka a meg ma ra dá sá nak, azt öreg mol nár ja csak
a so ka dik ta lál ko zá sunk-ba rát ko zá sunk után árul ta el. (A Rá ko si-kor szak ban
csu pán két mű kö dő ví zi mal mot hagy tak meg, az egyi ket a Nyu gat-Du nán tú -
lon, a má si kat meg itt. »Tet szik tud ni, a pász ká hoz kó ser liszt kel lett…«)”

„Aká cot vagy ve gyes ke mény fát kér?”
– kér de zi a te le fon ban a tű zi fa árus.
Lel ki is me ret-fur da lás sal gon do lom
vé gig a dol got, mi köz ben lel ki sze me -
im előtt meg je len nek a tar ra vá gott er -
dők és az ott ho nu kat vesz tett vad ál -
la tok. Kör nye zet tu da tos ság ide vagy
oda: kell a tü ze lő, mert a kon vek to rok
fal ják a gázt, a me le get vi szont ont ják
– az ut cá ra. Sze ren cse, hogy van egy
cse rép kály ha, amellyel rá le het se gí -
te ni a gáz fű tés re, saj nos egyik meg ol -
dás sem túl kör nye zet kí mé lő. 

Ám míg a gáz fű tés be kap cso lá sá -
hoz nem kell túl sok erő, egy la za kéz -
moz du lat is elég hoz zá, a fa ad ta me -
le gért leg alább meg kell dol goz ni: a
fát fel kell ha so gat ni – ap ró ra, hogy
meg gyul lad jon –, az tán be kell hor -
da ni a na gyobb da ra bok kal együtt,
idő kö zön ként meg kell néz ni, nem
aludt-e ki a tűz, és ezt meg aka dá lyo -
zan dó fo lya ma to san pa kol ni kell az
után pót lást a kály há ba, amely pe dig
há lá san du ru zsol, a lán gok fel-fel lob -
ban nak ben ne, és olyan jó a há tun -
kat me len get ni mel let te…

Tu do má sul kell ven nünk: az er dők
ar ra is van nak, hogy alap anya got
nyújt sa nak a fa-, a bú tor-, a pa pír ipar -
nak és tü ze lő anya got a fű tés hez, ám
ez utób bi nál nem ár ta na a mér ték le -
tes ség. Hi szen ami kor Ma gyar or -
szá gon is el kezd tek bio massza-erő -
mű ve ket épí te ni a kör nye zet tu da tos -
ság je gyé ben, a leg rosszabb ál munk -
ban sem gon dol tuk vol na, hogy bi -
zony ezen épít mé nyek fe ne ket len
ben dő je er dő ket fog el nyel ni, a ha tal -
mas szál fá kat szál lí tó ka mi o nok pe -
dig szennye zik a le ve gőt és pusz tít -
ják az uta kat.

Ugye, nem egé szen így gon dol tuk,
és nem ezt mond ták ak kor ne künk?
Csak így sok kal egy sze rűbb! Ami óta
fel ta lál ták a mo to ros fű részt, nem
nagy ügy ki vág ni egy er dőt! De mi -
lyen sok idő, amíg meg újul, amíg új -
ra meg nő nek a fák!

De az er dő ket nem csak az em ber
pusz tít ja. Pusz tít ja pél dá ul a glo bá -
lis fel me le ge dés is. Ma gyar or szá gon
min den fa fa junk érin tett eb ből a

szem pont ból, de leg in kább a luc fe -
nyők és a bük kök van nak ve szély ben.
Nem csak az emel ke dő át lag hő mér -
sék let ká ro sít ja az er dő ál lo mányt, a
klí ma vál to zás ne ga tív ha tá sai en nél

jó val össze tet teb bek: a vi ha rok egy -
re sze szé lye seb bé és pusz tí tó vá vál -
nak (em lé kez he tünk ar ra, ami kor
Szlo vá ki á ban né hány óra alatt ha tal -
mas er dő sé ge ket dön tött ki a szél vi -
har), az aszá lyos idő sza kok gya ko rib -
bá és hosszab bá vál nak, ami vel a
pusz tí tó er dő tü zek is együtt jár nak. 

Ezen ne ga tív ha tá sok kö vet kez té -
ben az er dőt al ko tó fa fa jok egye dei
le gyen gül nek, nem lesz nek ké pe sek
el len áll ni a kór oko zók nak. Ez a fo lya -
mat ma már saj nos egy ér tel mű en
meg fi gyel he tő a ha zai luc- és bükk -
er dők ben: az ál lo má nyok le gyen -
gül tek. A vizs gá la tok azt mu tat ják,
hogy er de ink sok kal ér zé ke nyeb ben
re a gál nak a vál to zá sok ra, te hát kis -
mér té kű vál to zás is sú lyos öko ló gi -
ai kö vet kez mé nyek kel jár. Az elő re -
jel zé sek azt mu tat ják, hogy a luc fe -
nyő és a bükk a szá zad má so dik fe -
lé re el tűn het Ma gyar or szág ról.

S az örök kér dés: te he tünk-e va la -

mit, hogy mind ez ne kö vet kez zen be?
A vá lasz ko ránt sem egy sze rű. Má ra
ugyan is egy ér tel mű vé vált, hogy a klí -
ma vál to zás olyan fo lya mat, amely
csak vi lág mé re tű össze fo gás sal és
drasz ti kus lé pé sek kel be fo lyá sol ha tó,
és a várt ha tá sok el éré sé hez még így
is év ti ze dek kel le né nek. A szi kár té -
nyek pe dig azt mu tat ják: még az
össze fo gás sem si ke rül… Ak kor te hát? 

A Na ti o nal Geo gra phic ma ga zin
feb ru á ri szá má ban ar ról ol vas ha -
tunk, hogy a ku ta tók mi lyen meg ol -
dá so kat ja va sol nak a prob lé má ra:
Hó di Tóth Jó zsef ker tész mér nök pél -
dá ul már több mint egy év ti ze de kí -
sér le te zik más tér sé gek ből szár ma -
zó, szá raz sá got, csa pa dé kot és fa gyot
egy aránt jól vi se lő fa jok kal a Vér tes
lá bá nál lé vő ar bo ré tu má ban, ahol a
leg zor dabb élő he lye ket is tud ja mo -
del lez ni. A kí sér le tei azt mu tat ják,
hogy az Ame ri ká ban ős ho nos juk ka
vagy a li ba no ni céd rus jól vi sel né a
klí ma vál to zást. A ha zánk ban élő
idős pél dá nyok jó sza po rí tó anya got
ad hat ná nak, ilyen pél dá ul az az Al -
cs úton ta lál ha tó, két száz öt ven éves
céd rus, ame lyet még Jó zsef ná dor ül -
te tett.

Azért az il la tos luc fe nyő és a bükk
hi á nyoz ni fog! Kár ér tük!

g Le je gyez te és a fát a tűz re tet te:
Sánta Anikó

Kér dé sünk: A 18. szá zad vé gén ke rült
Ma gyar or szág ra egy fa faj ta, ame lyet
a fu tó ho mok meg kö té sé re ho no sí -
tott meg egy evan gé li kus lel kész. Ki
a lel kész, és me lyik fá ról van szó? A
meg fej té se ket a 20/824-8100-as te le -
fon szá mon vár juk; ugyan ezen szám -
ra sms-ben, il let ve az an iko.san -
ta@lu the ran.hu cím re e-mail ben is
el küld he tik.

Az elő ző rejt vény meg fej té se: az
„or dít, mint a fá ba szo rult fé reg”
szó lás ha son la tunk utal az arany sa -
kál ra, amely nek né pi el ne ve zé se a (to -
por tyán )fé reg. Nyer te sünk Ve res-Ra -
vai Ákos Med gyes egy há zá ról. Gra tu -
lá lunk!

Jegy zet az er dő ről
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

Erő for rá sa ink a lel ké szi hi va tás ban
Az evan gé li kus Lel kész aka dé mia új mun ka ága, az Evan gé li kus Hi va tás -
gon do zó Szol gá lat és a Gyök össy End re Lel ki gon do zói és Szu per viz o -
ri In té zet szer ve zé sé ben sze re tet tel hí vunk min den ér dek lő dőt el ső ta -
nul má nyi na punk ra. Idő pont: már ci us 26. Hely szín: Evan gé li kus Hit tu -
do má nyi Egye tem, 1141 Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3. A nap té má ja: Erő -
for rá sa ink a lel ké szi hi va tás ban.

PROG RAM
10.00: Kö szön tés, be ve ze tő gon do la tok – Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá -

gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke és Tóth Já nos re for má tus lel kész,
a Gyök össy-in té zet ve ze tő je

10.15–13.00: Be ve ze tő elő adá sok
10.15–10.45: dr. Kor zensz ky Ri chárd OSB ben cés szer ze tes, a ti ha nyi apát -

ság ve ze tő je: A ben cés lel ki ség öku me ni kus táv la tai
10.45–11.15: dr. Csep re gi Zol tán, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem

egy ház tör té net-pro fesszo ra: Lu ther lel ki örök sé ge, az evan gé li kus
lel ki ség for rá sai

11.15–11.45: Mu csi Zsó fia re for má tus lel kész, a Kál vin Ki adó mun ka tár -
sa: Kál vin lel ki örök sé ge, a re for má tus lel ki ség for rá sai

11.45–12.15: Szü net
12.15–12.45: dr. Nagy Zol tán ideg- és el me gyó gyász, egye te mi ta nár:

Kiéghet-e a lel kész?
13.00–14.00: Ebéd
14.00–16.30: Lel ki gya kor lat: A Csend és a Je len lét – be ve ze tés a ke resz -

tény ima for mák ba
14.00–15.00: Lé nárt Vik tor evan gé li kus lel kész, pszi cho drá ma-ve ze -
tő, tré ner ve ze té sé vel
15.30–16.30: dr. Percze Sán dor evan gé li kus lel kész ve ze té sé vel

Al ter na tív le he tő ség: La bi rin tus-me di tá ció – fo lya ma to san
16.45–17.45: Fó rum be szél ge tés a nap ta pasz ta la ta i ról és a jö vő ter ve i ről
17.45–18.00: Zár szó, út rava ló ál dás

To váb bi in for má ci ók, je lent ke zés:
Var ga Gyön gyi: ba ra ka gyongy@gmail.com,
Tóth Já nos: thjs@gy okossyin te zet.hu.

H I R D E T É S

Húsz éves a KIE
A Ma gyar or szá gi Ke resz tyén If jú -
sá gi Egye sü let (KIE) 1883-ban
ala kult. 1950-ben a dik ta tú ra fel -
osz lat ta az egye sü le tet, amely
1991-ben ala kult meg új ra. Er re az
ese mény re, a húsz év vel ez előt ti
új já ala ku lás ra em lé ke zik a KIE
már ci us 12-én, szom ba ton. Az
ün nep ség hely szí ne a KIE if jú sá -
gi kon fe ren cia-köz pont ja, a Só vár,
Ba la ton gyö rö kön. Sze ret nénk volt
és je len le gi ta gok kal és mun ka tár -
sak kal, ma gyar or szá gi és kül föl di
ven dé gek kel együtt em lé kez ni a
szép per cek re, a ne héz idők re, Is -
te nünk bo csá na tát kér ni el kö ve -
tett hi bá ink ra, mu lasz tá sa ink ra,
há lát ad ni az el ért ered mé nye kért,
va la mint Urunk ál dá sát kér ni ál -
ma ink ra, ter ve ink re.

Ke re sünk és sze re tet tel vá -
runk min den kit, aki tag (volt),
mun ka társ (volt), vagy bár ho -
gyan kö tő dik vagy kö tő dött a
szer ve zet hez, hogy ve le is együtt
ün ne pel hes sünk!

Rész vé te li szán dé ka jel zé sé hez
és az ün nep ség rész le te i nek meg -
te kin té sé hez lá to gas son el hon -
la punk ra: www.kie.hu.

H I R D E T É S
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VASÁRNAP

10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se a deb re ce ni Nagy -
temp lom ból. Igét hir det dr.
Bölcs kei Gusz táv püs pök
10.30 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
11.30 / m1
Szteh lo Gá bor
A gyer mek men tő evan gé li -
kus lel kész
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del…”
La tor Lász ló ver sei
21.20 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te

HÉTFŐ

5.20 / m2
Haj na li gon do la tok
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
12.25 / TV2
Te li ta lá lat
(ma gyar já ték film, 2003) (90')
19.00 / PAX
Bé kes ség hír nö ke
Bap tis ta ma ga zin mű sor
19.30 / m2
A rej té lyes XX. szá zad
Kun Mik lós tör té nész
mű so ra
20.40 / Du na Tv
A hold ben ned van
(fran cia–szlo vák–spa nyol do -
ku men tum film, 2009) (54')
21.00 / m1
Éli a sze rel met
(ame ri kai film drá ma, 1994)

KEDD

10.55 / Du na Tv
A vi lág kony hái
Wales
16.30 / M. Ka to li kus Rá dió
Asz ta li ál dás (gaszt ro nó mi ai
ma ga zin mű sor)
19.00 / Du na Tv
A Sip si ri ca
(ma gyar té vé film, 1980) (50')
1. rész
20.40 / Du na Tv
Hogy sza lad nak a fák…
(fe ke te-fe hér ma gyar film drá -
ma, 1966) (81')
21.40 / m1
A nő két szer
(an gol–ame ri kai film, 1998)
(99')
22.15 / m2
Zár óra
23.20 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek
Új pest, Szent Ist ván tér

SZERDA

4.50 / m2
Élő ha gyo mány
13.00 / PAX
Csa lád fa (evan gé li kus csa lá di
ma ga zin)
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
13.45 / m2
Ma gyar év szá za dok
(do ku men tum film-so ro zat)
A má so dik bé csi dön tés
19.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
20.40 / Du na Tv
A Bu da pes ti
Fil har mó ni ai Tár sa ság
Zeneka ra
Liszt: Les Prél u des
23.40 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
8.40 / Du na Tv
Me gye já ró
Nóg rád me gye
14.00 / m2
Sír ja ik hol dom bo rul nak…
El tűnt ma gyar ka to nák
nyomá ban
15.06 / Hír Tv
Ösz tön
(ma gyar do ku men tum film,
2009) (41')
21.00 / Du na II. Au to nó mia
Hai fa – Az élet
(pa lesz tin–né met–hol land
film drá ma, 1996) (73')
21.00 / Du na Tv
Ma go nia
(hol land film drá ma, 2001)
(113')
21.15 / PAX
Bach: c-moll par ti ta
(ze nei mű sor)

PÉNTEK

14.15 / Du na II. Au to nó mia
Tál en tum (port ré mű sor)
Bán ffy György
16.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ko szo rúk
Em lé ke zés a 90 éve szü le tett
Mé szöly Mik lós ra
18.15 / m2
Át já ró
Em be rek és tör té ne tek a Kár -
pát-me den cé ből
21.25 / Du na Tv
A bűn bak – Gróf Es ter há zy
Já nos vér ta nú sá ga
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (38')
22.05 / Du na Tv
Ame ri kai éj sza ka
(fran cia–olasz film drá ma,
1973) (112')
21.40 / m1
Az au tó ver seny ző
(fran cia–olasz já ték film,
1968) (102')

SZOMBAT

6.50 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Kép-te len hely zet
13.00 / Lánc híd Rá dió (Bu -
da pest)
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
14.40 / m1
Ma gyar or szág. Az MTV
turisz ti kai ma ga zin ja
18.25 / m1
A fe ke te vá ros (ma gyar té vé -
film so ro zat, 1971) (59') 1. rész
22.40 / m1
Nagy szín pad (kon cert film)
Ze ne a rassziz mus el len
23.00 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ra dio17.hu)

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
7.15 / Má ria Rá dió
Öku me ni kus lap szem le
8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
9.00 / Lánc híd Rá dió
(Buda pest)
Hit vi lág
A tör té nel mi egy há zak
ma ga zin ja
9.00 / M. Ka to li kus Rá dió
De rűs ma ti né
Bach tól a Beat le sig a mu zsi ka
hang ja i val
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 6-ától március 13-áig

Va sár nap
Tart sá tok meg a tör vényt, cse le ked je tek igaz sá go san, mert ha ma ro san el jön
sza ba dí tá som, és nyil ván va ló vá lesz igaz sá gom. Ézs 56,1 (Jak 3,18; Mk 8,31–
38; 1Kor 13,1–13; Zsolt 62) A tör vény jó. Ám erőt len. Erőt len, még pe dig a ben -
nem la ko zó bűn mi att. A tör vény jó, mert vi gyáz rám, és vi gyáz a kör nye -
ze tem re is. Pél dá ul meg tilt ja, hogy száz húsz ki lo mé ter per órás se bes ség gel
szá guld jak át az éle ten. Meg vé di éle tem, s óv ja az út szé len te ker gő gyer me -
ket is. A tör vény jó, de erőt len, mert va la ki azt súg ja fü lem be: jó, fa lun be -
lül ne menj száz hússzal, de het ven nél még nem lesz baj. A szűn ni nem aka -
ró kí sér té sek el le né re is jó a tör vény, mert Is ten től va ló, s el bu ká sa ink ré vén
ta nít. Ké zen fog, és el ve zet a tör vényt be töl tő Krisz tu sig, aki azt mond ja: sze -
ress, és meg lá tod Is ten igaz sá gát: sza bad le szel.

Hét fő
Krisz tus mond ja: „Az Úr Lel ke van én raj tam, mert fel kent en gem, hogy a sza -
ba du lást hir des sem a fog lyok nak.” Lk 4,18 (Zsolt 88,9b–10; Lk 13,31–35; 1Sám
2,12–26) Is ten Szent lel ke te rem tő, vi gasz ta ló, sza ba dí tó erő. Olyan ha ta lom,
mely hi tet aján dé koz va kö zös ség gel aján dé koz meg. Jó el pró fé ta ar ról jö ven -
dölt, hogy ez a lé lek a fi a in ké és le á nya in ké lesz, mert Is ten ki töl ti ránk. Ezt
a lel ket ígér te Krisz tus a ma guk ra ma ra dott ta nít vá nyok nak vi ga szul, ez lett
az övék pün kösd kor. S ezt a cso dá la tos is te ni lel ket kap ták aján dé kul
mind azok, aki ket Krisz tus ban új te rem tés sé szült az is te ni ke gye lem. Ma so -
kan hir de tik a sza bad ság ígé re tét, ám ahol az Úr lel ke, csak ott a sza bad ság
(2Kor 3,17b). 

Kedd
Ke mé nyen meg fed dett en gem az Úr, de nem adott át a ha lál nak. Zsolt 118,18
(Róm 5,3–4; Lk 5,33–39; 1Sám 2,27–36) Ami kor az élet ke mé nyen pad ló ra
kül dött, s a nagy bí ró már szá mol ni kez dett fe let ted, jus son eszed be, hogy
ez még nem a vég. Csak csa tát ve szí tet tél és nem há bo rút. Mert nem vagy
egye dül a baj ban. Az Úr har col ér ted, erő sen fog ja job bo dat, s a meg pró bál -
ta tá sok újabb mély sé gei ben csak ér zé ke nyeb bé, fi gyel me seb bé és ta pasz tal -
tab bá tesz, hogy haj lan dó légy vég re ész re ven ni és el fo gad ni azt a meg ol dást,
ame lyet ké szí tett ne ked.

Szer da
Az Em ber fia azért jött, hogy meg ke res se és meg tart sa az el ve szet tet. Lk 19,10
(Zsolt 25,7; Mt 6,16–21; 1Sám 3,1–21) „Az em ber élet út já nak fe lén / egy nagy
sö tét lő er dő be ju tot tam, / mi vel az igaz út at nem le lém.” (Dan te) Mint sű rű
ren ge teg be té vedt ván dor, olyan a ma em be re. Esz mék, áruk, in for má ci ók
ren ge te gé ben bo lyong, be jár ja a föl di lé te zés mennyét és pok la it. Mi ként a
ködlep te, szmogos nagy vá ros le ve gő után ki ált, úgy vá gyó dik az em ber tisz -
ta szó ra, vi lá gos gon do lat ra, tisz ta ér zé sek re és az igaz út ra. Vá gyó dik hoz -
zád az én lel kem is, Is te nem. Ta lálj rám, emelj fel! Vi gyél tá gas te rek re en -
gem. Oda, ahon nét lát ha tó az út, oda, ahon nét vi lá gos a cél. Ahol te ma gad
vagy min den min de nek ben. 

Csü tör tök
Is ten Krisz tus lá bai alá ve tett min dent, és őt tet te min de nek fe lett va ló fő vé
az egy ház ban. Ef 1,22 (Dán 6,27; Zak 7,2–13; 1Sám 4,1–11) Nap ja ink ban is sok
tá ma dás éri az egy há zat. Ez min dig így volt. Oly kor jog gal, más kor igaz ta -
la nul vá dol ják, mert Krisz tus föl dön küz dő egy há za erőt len sé ge ket is hor -
doz. Mint ahogy az em ber kar ja és lá ba el fá rad egy fá rasz tó napon, úgy van -
nak az egy ház nak is erőt len sé gei. Az egy ház még is pá rat lan aján dé ka Is ten -
nek. Tö ké le tes és szent, mert Is ten szent je, a Krisz tus szó lal meg ben ne. Krisz -
tus mun kál ko dik az egy ház ban, és ő mun kál ko dik a vi lág ban az egy ház szol -
gá la ta ál tal. Az egy ház fe je Krisz tus. Di cső sé gét, ame lyet ma még csak a ki -
vá lasz tott ke ve sek lát nak meg, az idők vé gén meg lát ja majd min den test, min -
den lé lek.

Pén tek
Az el bi za ko dott em ber nem őszin te lel kű, de az igaz em ber a hi te ál tal él. Hab
2,4 (Mt 11,29; Jn 8,21–30; 1Sám 4,12–22) Fi gyel jük meg a har sány em be re ket.
A nagy han gú a kat, akik a tár sa ság kö zép pont já ban fo rog nak. Az erő se ket, a
si ke re se ket, a gaz da go kat – csak na gyon ke vés sze líd em bert ta lá lunk kö zöt -
tük. Az Írás az őszin te lel kű e ket mond ja igaz nak. Ők csen de sek, alá za to sak:
böl csek. Böl csek, mert tud ják, hogy ami jük van, az mind fe lül ről jö vő aján -
dék. Az a hi tük él te ti őket, hogy az idő és a kö rül mé nyek össz já té ka (vö. Préd
9,11) se le het ná luk erő sebb, mert a ha tal mas Is ten gond ju kat vi se li. Mert az
em ber ki csi. Az Is ten nagy. Örök igaz ság ez és a leg na gyobb böl cses ség. 

Szom bat
Nem hagy lak ti te ket ár ván, el jö vök hoz zá tok. Mert én élek, és ti is él ni fog tok.
Jn 14,18–19 (Ézs 66,13; Dán 5,1–7.17–30; 1Sám 5,1–12) El ár vult a vi lág, s ben ne
az em ber so ha nem volt még ilyen ma gá nyos. Ma gá nyos a tö meg ben, ma gá -
nyos a gép előtt ül ve az ál ta la lét re ho zott szép, mes ter sé ges vi lág ban. Ma gá nyos,
mert nagy ko rú sze re tett vol na len ni, ezért el en ged te a gond vi se lő Is ten ke zét,
s szét hull ni lát szik kö rü löt te min den kö zös ség. Is ten em bert men tő, meg tar -
tó és vi gasz ta ló sze re te te vi szont so ha meg nem szű nik. Krisz tus ban hű sé ges
tár sat adott ne künk. Olyan tár sat, aki megszün te ti ri asz tó ma gá nyunk, min -
dent hely re ál lít. Vissza hív az Is ten nel és egy más sal va ló kö zös ség be.

g Szar ka Ist ván

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
Már ci us 6-án va sár nap 18 óra kor
Pé tery Dó ra or go na kon cert jé re ke -
rül sor a bé kás me gye ri evan gé li kus
temp lom ban (1038 Bu da pest, Me -
ző u. 12.). Mű sor: J. S. Bach: Drit -
ter Te il der Kla vi e rü bung, ka te kiz -
mus ko rá lok és más éne kek fel dol -
go zá sai két rész ben. A kon cert in -
gye nes, ado má nyo kat jó szív vel fo -
ga dunk.

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
március 8-án 19 órá tól Ta izé-ima és
ének együtt lét. Min den al ka lom mal
van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti
Egye sü let (EB BE) el ső fél évi evan gé -
li zá ci ós so ro za tá nak té má ja: „Őr he -
lyem re ál lok…” (Hab 2,1) A har ma dik
al kal mat már ci us 10-én, csü tör tö kön
17 óra kor Őrizd és mű veld – Tár sa -
da lom és kör nye zet vé de lem (1Móz
2,15; Jer 23,9–12) cím mel tart ják az or -
szá gos iro da ut cá ról nyí ló ter mé ben
(1085 Bu da pest, Ül lői u. 24.). Ige hir -
de tő: Ba li cza Iván.

APRÓHIRDETÉS

A ke len föl di gyü le ke zet bér be kí ván -
ja ad ni az iro dák fö löt ti, Bocs kai út -
ra né ző, 2 és fél szo bás, ét ke zős,
cir kó fű té ses, fel újí tott ál la pot ban le -
vő la ká sát. Ér dek lőd ni az 1/361-2159-
es vagy a 20/824-2907-es te le fon szá -
mo kon le het.

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

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

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

evangélikus élet. éled. éled?


