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„Pél dá ul sa ját ma guk ta lál ták ki,
hogy az idő sek nek fel ol vas nak a
Bib li á ból, mert er re igény mu tat ko -
zott ré szük ről.”

Gimnazisták közösségi
szolgálata f 14. oldal

Az evangélikus esküvő rendje f 2. oldal
Zsinat Békéscsabán f 3. oldal
Ahol Dunának, Oltnak egy a hangja f 5. oldal
A 45. kirk kopäivät f 5. oldal
MEGiNT – II. f 7. oldal
II. János Pál boldoggá avatásáról f 10. oldal

„Leg szebb él mé nye im azok, ami kor egy-
egy ván dor azok kal a sza vak kal kö szön
el, hogy sze ret né, ha min den is ten tisz te -
let ről így jön ne ki, mint ahogy tő lünk.”

Láthatatlanul a Teremtő felé
vezetni f 13. oldal

„Va ló ban Jé zu sé min den ha ta lom? És nem is csak a
menny ben, ha nem itt a föl dön is? A mai ke resz té nyek
in kább ezt kér de zik: van ha tal ma Jé zus nak bár mi re is
itt a föl dön, ha mi nem »se gí tünk« ne ki, és nem mi te -
szünk szert az »ő ne vé ben« mi nél több ha ta lom ra?”

A vasárnap igéje f 2. oldal

Az Evangélikus Országos Múzeum állandó kiállításának egyik féltve őrzött darabja – nemescsói oltárterítő (1650 körül)

Több mint há rom év ti zed után múlt
va sár nap te kint het ték meg utol já ra az
ér dek lő dők az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um ál lan dó ki ál lí tá sát a fő vá ros
szí ve ként em le ge tett De ák tér „lu the -
rá nus szi ge tén”. Az utol só hét tár lat -
bú csúz ta tó prog ram jai so rán egy há -
zunk püs pö kei, az evan gé li kus gyűj -
te mé nyek mun ka tár sai, mű vé szek és
ta ná rok mond ták el gon do la ta i kat a
Kár pát-me den ce evan gé li kus sá gá nak
tör té ne tét be mu ta tó ér té kes anyag ról.

A fo tó ki ál lí tás sal és „ka kukk to jás já -
ték kal” is meg fű sze re zett fi nisszázs -
ról, il let ve a fel újí tás előtt ál ló mú -
ze um jö vő jé ről bő veb ben la punk
8–9. ol da lán…

Finisszázs
Eseménydús búcsú az
Evangélikus Országos

Múzeum állandó
kiállításától„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket;

éne kelj az Úr nak, te egész föld!
Mert Is ten meg vi dá mí tot ta szí -
vün ket és lel kün ket egy szü lött
Fi á val, akit ér tünk adott bűn től,
ha lál tól, ör dög től va ló vált sá gul.
Aki ezt ko mo lyan hi szi, az nem te -
het mást, mint uj jong, vi dám lé -
lek kel ró la be szél s éne kel, hogy
má sok is hadd hall ják, s hoz zá jus -
sa nak. Aki pe dig nem akar ró la
éne kel ni és be szél ni, az an nak
ad ja je lét, hogy nem is hi szi, s nem
az új, öröm te li tes tá men tom gyer -
me ke, ha nem a ré gi mo gor va tes -
tá men tom alá tar to zik.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)
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A hús vé ti ün nep kör negy ven na pig
tart, Jé zus menny be me ne te lé nek ün -
ne pé ig. Az eb be az idő szak ba eső öt
va sár nap nak hús vé ti jel le ge van, bár
egy há zunk ban az utób bi évek ben –
min ként ének vá lasz tá si szo ká sa ink is
ta nú sít ják – ez saj nos hát tér be szo -
rult. (Ha son ló fo lya mat ál do za ta a
nagy he tet meg elő ző negy ven na pos
böj ti idő szak is, hi szen va ló di böj ti
éne ke ket szin te már csak a nagy hé -
ten éne ke lünk.)

A hús vét utá ni va sár na pok – csak -
úgy, mint a böj ti ek – az is ten tisz te -
let egy ko ri be vo nu lá si éne ké nek, az
int ro i tus zsol tár nak la tin nyel vű kez -
dő mon da tá ról kap ták a ne vü ket.
Mi vel a hús vét utá ni ne gye dik va sár -
nap int ro i tu sa, a 98. zsol tár ezek kel
a sza vak kal kez dő dik: „Can ta te Do -
mi no can ti cum no vum…” („Éne kel je -
tek Is ten nek új éne ket”) – a va sár nap
a Can ta te ne vet vi se li. Ez azon ban
nem azt je len ti, hogy a va sár nap té -
má ja az egy há zi ének vagy ál ta lá ban
az ének lés len ne. Sok kal in kább ar -
ra utal, hogy a föl tá madt Krisz tus
gyü le ke ze te hús vét után egy hó nap -
pal sem tud mást ten ni, mint hogy
ör ven de ző ének kel di cső í ti Is tent a
meg fe szí tett Krisz tus bűn, ha lál és
po kol fö lött ara tott di a da lá ért. És ezt
az öröm éne ket sem mi sem né mít hat -
ja el.

Leg alább is a vé res ül dö zé sek nek
ki tett el ső ke resz té nyek aj kán a hús -
vét utá ni negy ven nap egyi kén sem
hal kult el a hús vé ti örö mé nek. És ha
a mi aj kun kon el né mult, ak kor bi -
zony ne künk szól a va sár nap evan gé -
li u má ban Jé zus fi gyel mez te té se: „So -
ha sem ol vas tá tok: Gyer me kek és cse -
cse mők szá ja ál tal sze rez tél di csé re -
tet?” (Lásd Zsolt 8,3)

El te kint ve a zsol tár vers ere de ti ér -

tel mé nek vizs gá la tá tól, ér jük be az -
zal, hogy Jé zus a hely zet ben rej lő le -
he tő sé get ak náz ta ki a zsol tár idé zé -
sé vel. Hi szen a temp lom ban az ép pen
ott tar tóz ko dó gyer me kek ün ne pel -
ték őt a gyó gyu lá si cso dák lát tán „Ho -
zsán na a Dá vid Fi á nak!” ki ál tás sal.
Szó sze rint ugyan úgy, ahogy a Je ru -
zsá lem be va ló be vo nu lás kor a tö meg
üd vö zöl te a sza már há ton ér ke ző Jé -
zust. Lu kács em lé ke ze te sze rint Jé zus
ak kor így vá la szolt a meg bot rán ko -
zó fa ri ze u sok nak: „Mon dom nek tek,
ha ezek el hall gat nak, a kö vek fog nak
ki ál ta ni.” (Lk 19,40)

A zsol tár vers el hang zá sá nak kö rül -
mé nye it is mer ve nem ér de mes az zal
a kér dés sel ve sződ nünk, hogy a még
tu da tos hit tel nem ren del ke ző cse cse -
mők mi ként di cső ít he tik Is tent. In -
kább gon dol junk a hús vét utá ni el ső
va sár nap nak, Qu a si mo do ge ni ti va -
sár nap já nak int ro i tu sá ra, amely nek
an ti fó ná ja: „Mint a ma szü le tett cse -
cse mők („qu a si mo do ge ni ti”), az
igé nek tisz ta te jét kí ván já tok, hogy
azon nö ve ked je tek az üd vös ség re.”
(1Pt 2,1; LK)

Így csat la ko zik Can ta te va sár nap -
já nak té má ja Qu a si mo do ge ni ti va -
sár nap já nak, a hús vét kor fe hér ru há -
ba öl töz te tett fris sen ke resz tel tek
va sár nap já nak, fe hér va sár nap nak té -
má já hoz: csak a hús vé ti hit te szi az
em bert Is ten szá má ra olyan ná, mint
az új szü lött cse cse mő. Csak azok
di cső í tik Jé zust ne ki tet sző mó don,
akik gyer me ki hit tel ének lik a hús vét
öröm éne két, nem csak hús vét kor és
nem is csak a hús vé ti idő ben, ha nem
éle tük min den nap ján.

De ez azt is je len ti, hogy az egy ház,
a ke resz tény gyü le ke zet nem más,
mint a fel tá madt Krisz tust gyer me -
ki hit tel, sőt qu a si mo do ge ni ti, az az

új szü lött cse cse mő ként di cső í tő hí -
vek gyü le ke ze te.

A föl tá madt Krisz tus ban va ló hit
nem egy ele me, nem egy kel lé ke, egy
akár el is hagy ha tó tar to zé ka a ke resz -
tény hit nek! Hús vé ti hit nél kül nincs
ke resz tény ség! Hi á ba cso dál juk Jé zus
cse le ke de te it és ta ní tá sát, hi á ba ta nú -
sí tunk együtt ér zést szen ve dé sé nek és
ha lá lá nak tör té ne tét hall va, hi á ba pró -
bál juk kö vet ni igé jé nek út mu ta tá sát a
min den na pi éle tünk ben: ha nincs
hús vé ti hi tünk, ha nem tud juk na pon -
ta gyer me ki hit tel, uj jong va di cső í te -
ni a föl tá madt Krisz tust, ak kor a vi lág
sze mé ben ta lán ke resz té nyek le he tünk,
de Is tent nem té veszt het jük meg. 

Az evan gé li u mi tör té net ben sze -
rep lő gyer me kek per sze még nem
tud hat tak hús vét ról. Ők csak a gyó -
gyí tá si cso dák lát tán di cső í tet ték Jé -
zust mint Dá vid fi át, mint Is ten el jö -
ven dő or szá gá nak ki rá lyát. Mi már
két ezer esz ten dő vel hús vét után
élünk, de egy do log ban még is ha son -
lít a hely ze tünk a tör té net be li gyer -
me ke ké hez: Is ten or szá ga még min -
dig csak rej tet ten van je len a föl dön,
mert a föl tá madt Jé zus még nem tért
vissza, hogy nyil vá no san is át ve gye a
ha tal mat. Ezért – akár csak a szám -
ta lan ül dö zé sen át ment el ső ke resz -
té nyek – mi is csak gyer me ki hit tel
ha gyat koz ha tunk a föl tá madt Krisz -
tus menny be me ne te le előtt tett ki nyi -
lat koz ta tá sá ra: „Ne kem ada tott min -
den ha ta lom mennyen és föl dön.”
(Mt 28,18)

Igen, már most is a fel tá madt
Krisz tu sé min den ha ta lom! Ma per -
sze in kább pe jo ra tív ér te lem ben
mond ják gyer mek nek azo kat, akik
ezt vall ják. A ró mai csá szá rok azon -
ban úgy ítél ték, hogy az el ső ke resz -
té nyek ko mo lyan is gon dol ják, ami -
kor Krisz tust vall ják mennyen és
föl dön az egyet len Úr nak, és ép pen
ezért fel ség áru lás sal vá dol ták őket.

A mai ke resz té nyek nek – a vi lág
né hány or szá gát le szá mít va – va ló -
szí nű leg nem azért nem kell szem be -
néz ni ük a ha tal mon le vők ré szé ről az
áru lás vád já val, mert a mai vi lág ha -
tal ma sai na gyobb biz ton ság ban ér zik
ma gu kat, mint a ró mai csá szá rok.
Sok kal in kább ar ról van szó, hogy a
mai ke resz té nyek bi zony ta la nod tak
el: va ló ban Jé zu sé min den ha ta lom?
És nem is csak a menny ben, ha nem
itt a föl dön is? A mai ke resz té nyek in -
kább ezt kér de zik: van ha tal ma Jé zus -
nak bár mi re is itt a föl dön, ha mi nem
„se gí tünk” ne ki, és nem mi te szünk
szert az „ő ne vé ben” mi nél több ha -
ta lom ra?

A kö zép ko ri egy ház nyíl tan a ma -
ga ha tal mát azo no sí tot ta Jé zus föl dön
gya ko rolt ha tal má val. Pe dig a ta nít vá -
nya i tól bú csú zó Jé zus nem azt mond -
ta, hogy „az én ne vem ben ti fog tok
gya ko rol ni min den ha tal mat a föl dön”,
ha nem hogy „ne kem ada tott min den
ha ta lom mennyen és föl dön”. Csak föl -
di ha tal mát még rej tet ten gya ko rol ja.
Ezért ma még csak a lel ki ér te lem ben
vett cse cse mők nek a fel tá madt Krisz -
tus ra ké tel ke dés nél kü li bi za lom mal
te kin tő hi te lát hat ja meg, hogy va ló -
já ban most is ő az egyet len Úr, és ne -
ki most is ha tal ma van min den és
min den ki fe lett. Ad ab sur dum: még az
egy ház ban is…

g Vég he lyi An tal
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Gyer me kek és cse cse mők szá ja ál tal…
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Mennyei Atyánk! A té ged ma gasz ta -
ló han gok ün ne pén szó lí tunk meg
most. Bár há lánk em be ri szó csu pán,
ké rünk, fo gadd el, jó Atyánk!

Há la jár ja át szí vün ket, lel kün ket
Jé zus Krisz tus bűn és ha lál fö lött ara -
tott győ zel mé ért. A fel tá ma dás cso -
dá ját kö szön jük meg va sár na pon ként
szent há zad ban, és uj jon gó ének kel
di csé rünk a gyü le ke zet kö zös sé gé -
ben. Hús vét di a da la hint fényt hét -
köz nap ja ink ra. Élő Urunk szen te li
meg örö me in ket, s erő sít, hogy gond -
ja in kat, fáj dal ma in kat reá te kin tő
re mény ség ben hor doz zuk. 

Ma gasz ta lunk, Te rem tőnk, hogy
a ki et len föld nek sza vad zen dü lé se
éle tet, moz gást adott. Há la né ked,
hogy han gok kal, szí nek kel, for mák -
kal aján dé koz tad meg te remt mé -
nye i det. Kö szön jük a te rem tett vi -
lág gaz dag sá gát. Éb reszd fe le lős sé -
gün ket, hogy a ka pott kin csek kel jól
sá fár kod junk, ne sé rül jön, pusz -
tul jon sok szí nű boly gónk, la kó he -
lyünk, a Föld sa ját ön zé sünk, pénz -
éh ségünk mi att. 

Kö szön jük, hogy igéd és az Úr Jé -
zus ren delte szent sé gek ál tal egé szen
kö zel jössz hoz zánk. Ké rünk, áraszd
Szent lel ke det az ige hir de tők re és
ránk, ige hall ga tók ra is, akár tör vé -
nyed fi gyel mez te tő in té se, akár jó ban
meg erő sí tő, vi gasz ta ló evan gé li u -
mod hang zik! Ve zess, hogy ir gal mad -
ban bíz va jár juk föl di utun kat, míg
egy kor meg ér ke zünk mennyei or szá -
god ba.

Há lát adunk egy há za dért, hű sé -
ges szol gá la tá ért az élet szám ta lan
te rü le tén. Kö nyör günk azo kért,
akik nek hi va tá sa az ok ta tás, ne ve -
lés, akik fo gya té ko so kat, idő se ket,
be te ge ket gon doz nak, csa lá do kért
és ne héz hely zet be ke rül te kért fá -
ra doz nak. Add, hogy meg lás suk:
min den ál do zat kész helyt ál lás a te
jó sá god ról ta nús ko dik. Te szólsz
hoz zánk, Urunk, te lépsz mel lénk
ke resz tény test vé re in ken ke resz -
tül, hogy sze re te ted el ér je és meg -
újít sa éle tün ket, és min den rá szo ru -
ló meg érez ze, hogy sen kit sem
hagysz ma gá ra.

Kö nyör günk csa lá dun kért, sze -
ret te in kért. Éle tünk, sza vunk, han -
gunk, hal lá sunk csak úgy le het tisz -
ta, ha tisz ta for rás ból me rí tünk, Jé -
zus ra hall ga tunk fi gyel me sen, és en -
ge del me sek va gyunk. Ké rünk, töltsd
be szí vün ket bé kes ség gel, sze re tet tel.
Űzd ki be lő lünk a ha ra gos in du la tot,
a ke se rű sé get.

Kö szön jük, hogy ese de ző pa na -
szunk kal is hoz zád for dul ha tunk,
ami kor ha zánk, gyü le ke ze te ink,
csa lád ja ink ne héz sé ge i vel szem be -
sü lünk. Kö nyör günk, őrizz meg at -
tól, hogy ne ved di csé re te, a há la adás
va la ha is el né mul jon aj kun kon. Kö -
szön jük igéd is me re té ből, ke gyel -
med meg ta pasz ta lá sá ból szü le tett
éne ke in ket, azt, hogy az előt tünk
járt nem ze dé kek kö zös sé get te rem -
tő ének kin cset hagy tak ránk. Ké -
rünk, ta ná csolj, hogy mi köz ben új
ének fa kad aj kun kon, be csül jük
meg és ad juk to vább ezt a drá ga
örök sé get. 

Kö szön jük az or go ná kat meg szó -
lal ta tó test vé re ket, kán to ra in kat,
mind azo kat, akik élő hit ből a gyü le -
ke zet épü lé sé re mu zsi kál nak hang -
sze re i ken, vagy időt szán nak ar ra,
hogy egy-egy kó rus tag ja ként di -
csér jék az Urat. 

Jé zus ne vé ben ké rünk, hall gasd
meg fo há szun kat. Ámen.

Oratio
œcumenica

A Li tur gi kus könyv ter ve zett má so -
dik kö te té nek anya gá ban meg ta lál juk
a há zas ság meg ál dá sá nak szer tar tá -
sát. Az es ke tés szó a fe je zet cí mé ben
zá ró jel ben sze re pel. Nem azért, mint -
ha nem es kü vő ről len ne szó, ha nem
azért, mert az es ke tés evan gé li kus ér -
tel me zé sünk ben nem a há zas ság -
kö tés al kal ma, ha nem a há zas ság
meg ál dá sáé. Is ten ál dá sa a meg ha tá -
ro zó, az al ka lom fő ese mé nye. Eh hez
kap cso ló dik a sa já to san ma gyar szo -
kás, az es kü té tel. (Se hol más hol a vi -
lá gon nem is me rik az es kü gya kor -
la tát a há zas ság kö tés kap csán!) A li -
tur gi ai bi zott ság azért dön tött úgy,
hogy a cím ben a ket tőt egy más mel -
lett sze re pel te ti.

Tu dom, ré gi kér dés so kak szá -
má ra, hogy az es kü nem el len ke zik-e
az Új szö vet ség és azon be lül az evan -
gé li um mon da ni va ló já val és gya kor -
la tá val. Áll jon itt a Prőh le-agen da
nagy sze rű be ve ze tő szö ve gé vel össze -
csen gő, a lel késznek szó ló ma gya rá -
zat és út mu ta tás: 

„Is mé tel ten fel me rül az es kü és
ezen be lül a há zas sá gi es kü teo ló gi -
ai iga zol ha tó sá gá nak kér dé se. Az
evan gé li kus egy ház hit val lá sos ál lás -
pont ja az, hogy a ke resz tény em ber
hi va ta los es küt te het (Ágos tai hit val -
lás XVI). Jé zus nem az es kü, ha nem
az es kü dö zés el len szól, el len ben Is -
tent tisz tel jük, ha ne vét jó és igaz ügy
erő sí té sé re hasz nál juk (Nagy ká té, 2.
pa ran cso lat). Az es küt te hát nem le -
het el vi leg hely te le ní te ni. A há zas sá -

gi es kü nek két lé nye ges pont ja van.
Az egyik tény meg ál la pí tás: a há zas -
tár si sze re tet meg lé te. Er re le het es -
küt ten ni, ha meg van. A má sik ígé -
ret: a ha lá lig tar tó há zas sá gi hű ség.
Mi vel ez az em be ri le he tő ség (jus ti -
tia ci vi lis) ha tá ra in be lül van, er re is
le het es küt ten ni, el té rő en a hit ben
va ló meg ál lás es kü sze rű ígé re té től,
amely nek teo ló gi ai he lyes sé ge jog gal
meg kér dő je lez he tő.

Ma ga az es kü szó ro kon az ese de -
zés sel: ko moly fo ga da lom, de Is ten -
re néz ve, Is tent se gít sé gül hív va, aki
az aka ra tá val egye ző, élet re szó ló el -
ha tá ro zást min dig tá mo gat ja, és ezért
se gít sé gé re is szá mí ta ni le het an nak
meg tar tá sá hoz. A há zas sá gi es kü
kér dé sé ben te hát nem le het fel hoz ni
olyan teo ló gi ai ér vet, amely nek alap -
ján be kel le ne ve zet ni, ha még nem
vol na meg, vi szont nem le het olyan
teo ló gi ai ér vet sem fel hoz ni, amely -
nek alap ján el kel le ne hagy ni, ha már
szo kás ban van. Két nyo mós ok van
ar ra, hogy meg tart suk es ke té si ren -
dünk ben, és az egy há zi cse lek ményt
is es ke tés nek ne vez zük:

1. Meg szün te té se azt a be nyo mást
kel te né – nem min den ok nél kül –,
hogy al kal maz ko dunk a kor szel le mé -
hez, és nem vesszük ko mo lyan, hogy
a há zas ság szent do log.

2. A há zas sá gi es kü majd nem ki zá -
ró la go san ma gyar szo kás, el ső nyo mai
a re for má ció ko rá ban ép pen evan gé -
li kus te rü le ten mu tat ha tók ki, és ezt
ma min den ma gyar or szá gi egy ház

gya ko rol ja. Eb ből a tör té ne ti és élő kö -
zös ség ből nem lé pünk ki.”

Ren dünk be ve ze té se kü lö nö sen
is nagy hang súlyt fek tet a lel ki pász -
tor elő ké szí tő fel ada tá ra. A je gyes ok -
ta tás nél kü löz he tet len előz mé nye a
há zas ság meg ál dá sá nak. Az ál dó is -
ten tisz te let előtt le he tő leg több ször
ta lál koz zon a lel kész a há za su lan dók -
kal. Ne csu pán azért, hogy az ad mi -
niszt ra tív dol go kat el in téz zék, és a
prak ti kus kér dé se ket meg be szél jék.
El ső sor ban azért, hogy mély test vé -
ri be szél ge tés sel elő ké szít sék az ige -
hir de tést, és a je lent ke zők fel ké szül -
hes se nek az ál dás be fo ga dá sá ra. 

A má sik nagy hang súly az ese mény
gyü le ke ze ti jel le gén van. A je len lé vők
nem csu pán „nász nép”, ro ko nok, ér -
dek lő dők, né ze lő dők so ka sá ga, ha -
nem gyü le ke zet. Lel ki pász to ri le le -
mé nyes ség gel kell fá ra doz ni azon,
hogy ezt a lég kört meg te remt sük, és
meg érez tes sük még a temp lom ba
ide gen ként ér ke ző vel is.

Meg újult és gaz da go dott a szer tar -
tás kez dő zsol tá rá nak anya ga. Több
vers, a mai em ber szá má ra könnyeb -
ben be fo gad ha tó szö ve ge zés (for dí tás). 

Új don ság a zsol tárt kö ve tő bűn bá -
na ti rész. Ha az es kü vőt lel ki leg-tar -
tal mi lag elő ké szí tik, ak kor ért he tő vé,
sőt fon tos sá vá lik az, amit a bűn bá -
nat ra hí vás mon da ta ként ol va sunk:
„Test vé re im az Úr ban! Mi előtt Is ten
ál dá sát kér jük há zas sá got kö tő test -
vé re ink szá má ra, vizs gál juk meg ma -
gun kat Is ten szí ne előtt!” A bűn bá nat

után pe dig Is ten ke gyel mé nek kö zös
út ra in dí tó sza va hang zik. 

A Ky rie és a Gló ria is ten tisz te le ten
meg szo kott szö ve gei itt is meg je len -
nek, ez zel is erő sít ve az is ten tisz te -
le ti jel le get és a gyü le ke ze ti al ka lom
ka rak te rét.

A há rom meg szo kott es ke té si ol -
vas mány – a te rem tés tör té net ből, Jé -
zus sza vá val és az apos tol in té sé vel –
vál to zat la nul sze re pel a meg újult
rend ben. Ugyan így az es kü előt ti
kér dé sek. Az es kü szö ve gé ben a ré -
gi es, több fé le mó don is ért he tő „Is -
ten en gem úgy se gél jen!” for mu la he -
lyett – a be ve ze tő ben már em lí tett
teo ló gi ai ok ból – ez sze re pel: „Is ten
se gít sen er re! Ámen.” 

A leg na gyobb „új don ság” (nem
kö te le ző) le he tő sé get kí nál azok szá -
má ra, akik éle tük e ki emel ten fon tos
ese mé nyét úr va cso rai kör ben kí ván -
ják meg él ni. Er re az utób bi idő ben
szá mos al ka lom mal igény je lent ke -
zett. A há zas sá got meg ál dó is ten tisz -
te let így vál hat – ké rés ese tén – két -
fó ku szú vá: az út nak in du lók az ige
mel lett az örök élet ke nye ré vel és ita -
lá val is meg erő sí tést kap hat nak.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Az evan gé li kus es kü vő rend je
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Lapunk on-line olvasható formában is előfizethető… digitalstand.hu/evangelikuselet
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Há lás va gyok id. Zász ka licz ky Pál ol -
va sói le ve lé ért (Tű nő dé sek, Evan gé -
li kus Élet, 2011. má jus 15., 15. o.), mert
to váb bi „tű nő dés re”, kö zös gon dol ko -
dás ra in dít. 

Az év ige hir de té se pá lyá zat ki írá -
sá val ép pen az volt a Dé li Egy ház ke -
rü let ve ze tő sé gé nek a cél ja, hogy új -
ra té má vá te gye ige hir de tői szol gá la -
tun kat. Az el múlt né hány év ben
ugyan is fő leg a li tur gia kér dé sei fog -
lal koz tat ták egy há zunk köz vé le mé -
nyét. En nek kö vet kez té ben az ige hir -
de tés ügye mint ha kis sé hát tér be
szo rult vol na… Ezt el len sú lyo zan dó
ke res sük „az év ige hir de té se it”. Az ol -
va sói le vél ben fel ve tett fon tos kér dé -
sek és két sé gek le he tő sé get ad nak szá -
mom ra, hogy a tö mör pá lyá za ti ki írás
szö ve gén túl egy ki csit bő veb ben is ki -
fejt sem, mi mo ti vál ta fel hí vá sun kat.

Tel je sen jo gos a meg ál la pí tás „az
élő szó val hir de tett evan gé li um” ere -
jé ről. A pá lyá za tot el fo ga dó egy ház -
ke rü le ti köz gyű lé sen is fel ve tő dött:
mi ért nem hang fel vé te len kér jük az
ige hir de té se ket? A vá lasz egy sze rű:
sze ret nénk meg őriz ni a név te len sé -
get, el ke rü len dő a „sze mé lyi kul -
tuszt”. Nem az év ige hir de tő it ke res -
sük! Nem aka runk „sztár pré di ká to -
ro kat” ün ne pel ni, ha nem olyan ige -

hir de té se ket re mé lünk köz kinccsé
ten ni, ame lyek bá to rí tó min tát, egy -
faj ta eta lont kí nál nak az örök evan -
gé li um ak tu á lis meg szó lal ta tá sá ra. 

Va ló di gyü le ke ze ti kör nye zet ben
el hang zott pré di ká ci ók le írt vál to za -
tát vár juk, amely ből nyil ván va ló an el -
vész az élő szó va rá zsa, az ige hir de -
tő sze mé lyi sé gé nek ki su gár zá sa. Vi -
szont írás ban is meg ra gad ha tó a
teo ló gi ai tar ta lom mély sé ge, a for mai
gaz dag ság igé nyes sé ge. Úgy ta pasz -
ta lom, hogy ezen a te rü le ten igen
fon tos, hogy kö vet he tő és kö ve ten -
dő pél dá kat kap junk.

A mai fel fo ko zott élet tem pó mel lett
lel ké szi mun kánk min den te rü le tén,
így ige hir de tői szol gá la tunk ban is fe -
nye get a fel szí nes ség kí sér té se. Va jon
mennyi időnk van még az ala pos fel -
ké szü lés re? Há nyan ol vas suk el már
hét főn reg gel a kö vet ke ző va sár na pi
alap igét, hogy az egész hé ten át dol goz -
zon ben nünk? Va jon hány lel ké szi
mun ka kö zös ség ben van ab szo lút pri -
o ri tá sa a kö zös ké szü lés nek? Hány he -
lyen mű köd nek ön kén tes ho mi le ti kai
kö rök, ahol min den hé ten össze ül nek
a szol ga tár sak a va sár na pi ige fe lett?

Tu dom, hogy né ha „da rá ló ba” ke -
rü lünk, nincs elég idő a leg fon to sabb -
ra, az „egy szük sé ges re”… Még sem

sza bad na en ged nünk ab ból az igé -
nyes ség ből, ame lyet Sa la mon így fo -
gal maz meg: „Mint az arany al ma
ezüst tá nyé ron, olyan a he lyén mon -
dott ige.” (Péld 25,11) Az evan gé li kus
ige hir de tés mind tar tal mi, teo ló gi ai,
mind pe dig for mai, iro dal mi szem -
pont ból igé nyes szel le mi al ko tás kell,
hogy le gyen, ame lyet ké sőbb, akár
írás ban rög zít ve is, vál lal ni tu dunk.

Ezért áll töb bé-ke vés bé „szak ér tők -
ből” a bí rá ló bi zott ság, akik per sze ma -
guk is gya kor ló ige hir de tők és egy ben
ige hall ga tók is. Mi vel nem szó szé ki
„me ga sztá rok” ke res tet nek, nem kér -
jük a „kö zön ség sza va za to kat”. Az
egyik re for má tus egy ház ke rü let ha -
son ló pá lyá za tán az ige hir de té se ket tíz
egy ház tag alá írá sá val kell „iga zol ni”,
mai di va tos szó val: „láj kol ni”. Mi nem
ké rünk elé ge dett sé gi in de xet tük rö -
ző „fo gyasz tói iga zo lá so kat”…

Tu da tá ban va gyunk an nak, hogy

Is ten Lel ke a leg gyar lóbb em be ri bi -
zony ság té telt is ké pes gaz da gon meg -
ál da ni. Azt, hogy egy pré di ká ció –
ha té kony sá gi szem pont ból –
mennyit ér, ki ket és ho gyan ér el,
egyet len zsű ri sem ké pes meg ítél ni.
Sőt nem is sza bad, hogy er re kí sér -
le tet te gyen… Igék so ra fi gyel mez tet,
de egy ben bá to rít er re az alá zat ra:
„…az én igém (…) nem tér vissza hoz -
zám üre sen” (Ézs 55,11); „A szél ar ra
fúj, amer re akar…” (Jn 3,8)

Egyet ér tek lel kész test vé rem mel
ab ban, hogy az ige hir de tők mel lett az
ige hall ga tók nak is ké szül ni ük kel le -
ne a va sár na pi szol gá lat ra. Egy részt
az alap ige elő ze tes ta nul má nyo zá sá -
val, de akár úgy is, hogy nyi tott Bib -
li á val a kéz ben kö ves sék az ige hir de -
tést. Bi zony ko moly fe gyel me ző erő
len ne szá munk ra, ige hir de tők szá má -
ra, ha tud nánk, hogy hall ga tó ink
előtt is ott az alapige…

Más részt, mint él te tő le ve gő, úgy
kell az imád ko zó hát tér, hogy Is ten
Lel ke te gye élő vé és ha tó vá a hir de -
tett igét. A pré di ká ci ók kal kap cso lat -
ban ke ve sebb kri ti kus és ke ve sebb el -
is me rő szó kel le ne, vi szont több
olyan „ta laj-elő ké szí tő” imád ság,
amely re néz ve éne kes köny vünk is kí -
nál jól hasz nál ha tó min tá kat. Töb bek

kö zött a 736. ol da lon Ké szíts he lyet
igéd nek cím mel…

Ugyan ak kor a hű sé ges, ki tar tó
imád ko zás mel lett nél kü löz he tet len,
hogy el mé lyült, oda szánt szel le mi
mun ká val fá ra doz zunk az ige min -
den na pi és ün ne pi ke nye ré ért, hogy
ne kö vet, ne ízet len pót lé kot ad junk
a friss lel ki táp lá lék ra éhe zők nek.

Ez zel az éhes és szom jas re mény -
ség gel vár juk ősz től a pá lyá zat ra kül -
dött ige hir de té se ket. Aki pré di ká ci -
ós szol gá la tunk nak is él te tő for rá sa
és Ura, ő aján dé koz zon ne künk gaz -
dag szü re tet!

Ige hir de tő ként és hall ga tó ként ad -
dig se fe led jük a cím ben idé zett jé zu -
si ígé ret szé dí tő le he tő sé gét és el kö -
te le ző fe le lős sé gét: „Aki ti te ket hall -
gat, en gem hall gat…” (Lk 10,16) 

„Aki ti te ket hall gat…”
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Vi dé ki hely szí nen, a Bé -
kés csa bai Evan gé li kus
Egy ház köz ség gyü le ke zeti
ter mé ben tar tot ta so ron
kö vet ke ző ülés sza kát má -
jus 13–14-én egy há zunk
zsi na ta. A ta va szi ülés sza -
kok vissza té rő fel ada ta,
az or szá gos tiszt ség vi se lők
je len té se i nek meg hall ga -
tá sa ez al ka lom mal is sze -
re pelt a na pi ren den. Ezen -
kí vül hat új in téz mény ala -
pí tá sá ról és or szá gos fenn -
tar tás ba vé te lé ről kel lett
dön te ni, sőt vá lasz tás is
fel ke rült a zsi nat na pi -
rend jé re. Az ülés szak Kon -
dor Pé ter es pe res-lel kész
áhí ta tá val kez dő dött.

A zsi nat ér de mi mun ká ja
mind járt vá lasz tás sal vet te
kez de tét. Az or szá gos je lö lő -
bi zott ság vá lasz tá si el já rást
kez de mé nye zett az or szá gos
bí ró ság nem lel ké szi jegy zői
tisz té re. A ti zen hét egy ház me -
gye kö zül mind össze ket tő, a
Győr-Mo so ni és a Tol na-Ba -
ra nyai kül dött aján lást. A két
je löl tet, Be de Ta mást és dr.
Dancs Csil lát a zsi nat az em -
lí tett tiszt ség re meg vá lasz tot -
ta. A vá lasz tás után az ülést le -
ve ze tő el nök zárt ülést hir de -
tett, ame lyen egy rész ről egy
in téz mény in dí tá sá nak elő ké -
szü le te i ről, más rész ről pe dig
egy há zunk tény fel tá ró bi zott -
sá gá nak mun ká já ról hall gat tak
meg tá jé koz ta tót a kül döt tek.

Az or szá gos tiszt ség vi se -
lők je len té sei hang zot tak el
ezek után. Ki vé telt ké pe zett az
or szá gos fel ügye lőé, mert
Prőh le Ger gely a zsi na tig nem
nyúj tot ta be je len té sét, így azt
meg vi tat ni sem tud ták a kül -

döt tek. Na gyobb vi tát csak
Ká kay Ist ván or szá gos iro da -
igaz ga tó je len té se vál tott ki. A
kül döt tek kö zül töb ben éle sen
bí rál ták a je len tés né hány ho -
má lyo san meg fo gal ma zott ál -
lí tá sát, il let ve egyesek azt sé -
rel mez ték, hogy az elő ter jesz -
tés hez kap cso ló dó, elő ze te -
sen fel tett kér dé se ik re az iro -
da igaz ga tó tól nem kap tak ki -
elé gí tő vá laszt. A bí rá la tok el -
le né re a zsi nat több sé gi sza va -
zás sal vé gül el fo gad ta a je -
len tést. A töb bi be szá mo ló
már nem vál tott ki ilyen in du -
la to kat, a zsi na ti ta gok – tar -
tóz ko dá sok mel lett – egy han -
gú lag fo gad ták el őket.

Ezen a zsi na ti ülés sza kon
va lóságos in téz mény ala pí tási
hul lám mal szem be sül tek a
kül döt tek. Hat új ok ta tá si és
szo ci á lis in téz mény vár ta a
zsi nat fel ha tal ma zá sát, hogy
meg kezd hes se szol gá la tát. Az
el ső Kis kő rö sön, ahol evan gé -
li kus né met nem ze ti sé gi óvo -
da in dul Ha rang vi rág né ven.
Amint Ká kay Ist ván or szá gos
iro da igaz ga tó el mond ta, egy
ilyen in téz mény nek egy ak ko -
ra gyü le ke zet ben, mint Kis kő -
rös, he lye van. Rá adá sul böl -
cső dé vel épül ne egy be, így a
to vább fej lő dés re is meg van
min den re mény. 

Szent end rén evan gé li kus ze -
nei óvo dát akar nak in dí ta ni. A
ter vet több éve dé del ge tik az
egy házközségben. Tagjainak át -
lag élet ko ra na gyon ala csony,
és ko moly igény mu tat ko zik
er re az evan gé li kus in téz mény -
re. Az épü let, amely he lyet ad -
na az óvo dá nak, fel újí tás ra szo -
rul, ezért Ben czúr Lász ló há -
rom lép csős fel újí tá si ütem ter -
vet ké szí tett. Nyír egy há za is
nagy fel adat ra vál lal ko zott, ami -
kor úgy dön tött, hogy evan gé -

li kus ro ma szak kol lé gi u mot in -
dít a vá ros ban. Cél juk olyan
ro ma és ma gyar ér tel mi sé gi ek
kép zé se, akik a meg lé vő elő íté -
le te ket tom pí ta ni, eny hí te ni
tud ják.

A sze re tet szol gá lat te rü le tén
is új kez de mé nye zé sek in dul -
nak. A la jos ko má ro mi gyü le ke -
zet gyer mek jó lé ti és csa lád se -
gí tő szol gá lat tal kí ván ja bő ví -
te ni az Agape Evan gé li kus Sze -
re tet szol gá lat te vé keny sé gi kö -
rét, Bo bán pe dig új sze re tet -
szol gá la tot ala pí ta ná nak, amely
az ét kez te tést és a há zi se gít ség -
nyúj tást vál lal ná Ke me nes al ja
te rü le tén. Ez utób bi rá adá sul
hi ányt pó tol na, mert száz öt ven
olyan em ber nek kí nál na tá -
mo ga tást, akik – egy ha son ló
szol gál ta tá so kat nyúj tó, nem
egy há zi in téz mény csőd je mi -
att – el lá tás nél kül ma rad tak. 

Vé ge ze tül Pi lis csa bán in du -
ló evan gé li kus csa lá di nap kö -
zi in dí tás hoz kér ték a zsi nat jó -
vá ha gyá sát. A testület mind a
hat in téz mény ala pí tá sá hoz és
or szá gos fenn tar tás ba vé te lé -
hez hoz zá já rult.

A zsi na ti ülés szak utol só,
sza va zást igény lő té má ja a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
2010. évi gaz da sá gi be szá mo ló -
ja volt, ame lyet Csor ba Gá bor,
az országos iro da gaz da sá gi és
pénz ügyi osz tályának  ve ze tője
ter jesz tett a gré mi um elé. A be -
szá mo lót vi ta és el len sza va zat
nél kül fo gad ta el a zsi nat.

Mind ez zel azon ban nem
ért vé get a ta nács ko zás, mert
na pi ren den kí vül a kül döt tek
esz mét cse rél tek az egy há -
zunk ban ép pen ak tu á lis, a
nyug díj jal és a tár sa da lom biz -
to sí tás sal kap cso la tos kér dé -
sek ről, il let ve az egy ház igaz -
ga tá si tör vé nyé ről is.

g Kiss Mik lós

In téz mény ala pí tá si hul lám
a zsi na ton

2009 ta va szán zaj lott az ak kor
még több for du lós, a leg ki -
seb be ket meg szó lí tó ren dez -
vény, az ovis olim -
pia az or szá gos iro -
da gyer mek- és if -
jú sá gi osz tá lyá nak
szer  ve  zé  sé  b en .
2011 te lén azon ban
új öt let tel ke res ték
fel az osz tály dol -
go zói evan gé li kus
óvo dá in kat Zsé -
dely Zs. Dó ra győ -
ri óvó nő nek, egy -
há zunk gyer mek-
és if jú sá gi bi zott sá -
gi tag já nak szak -
mai se gít sé gé vel.
Az idén ta va szi, ez
al ka lom mal nem
több for du lós, ha -
nem egy al ka lom mal, he lyi
szin ten meg ren de zett ese -
mény ugyan is sok kal job ban

meg akart fe lel ni a gyer me kek
élet ko ri sa já tos sá ga i nak, fi -
gye lem be vé ve ere jü ket, ki tar -
tá su kat.

Má jus 13-án Ba kony cser -
nyén, Bu da pes ten, Győr ben,
Hód me ző vá sár he lyen, Irs án,
Nagy tar csán, Nyír egy há zán,

Sop ron ban, a szar va si Ben ka
Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo dá ban, il let ve

Vár pa lo tán tölt het tek el egy
moz gal mas dél előt töt evan gé -
li kus óvo dá sa ink. 

A ver seny zők nyolc-ti zen -
két fős csa pa tok ban, egy sé ges
me net rend alap ján, ám a he -
lyi adott sá gok hoz is al kal -
maz ko dó ver seny szá mok ban,
át moz ga tós já té kok ban és sor -
ver se nyek ben mér ték össze
ügyes sé gü ket. Az ének kel és

imád ság gal ke re te zett prog ra -
mok tor na ter mek ben vagy –
a jó idő re va ló te kin tet tel –

ud va ron, ját szó té -
ren zajlot tak. 

Volt olyan hely -
szín, ahol min den
fel adat után ered -
ményt hir det tek,
más hol a pe da gó -
gu sok összeg zés
után ne vez ték meg
a leg job ban tel je sí -
tő részt ve vő ket. 

A be kap cso ló dó
in téz mé nyek ap ra -
ja-nagy ja szá má ra
is iga zán kö zös ség -
épí tő le he tő sé get
je len tett ez a né -
hány rend kí vü li
óra. S rá adá sul az

or szág kü lön bö ző pont ja in
élő evan gé li kus óvo da pe da -
gó gu so kat, óvo dás gyer me -

ke ket nem csak a já ték örö me
és a ver seny iz gal ma kö töt te
össze ezen a dél előt tön, ha -
nem a gyer mek- és if jú sá gi
osz tály ál tal biz to sí tott ju ta -
lom cso mag ér té kes köny vei
és já té kai is.

d EvÉ let-in fó

A já ték örö me össze köt
Tíz in téz mé nyünk kap cso ló dott be

a II. or szá gos evan gé li kus ovis olim pi á ba

A Deák téri…

…és a győri olimpikonok
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b A Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa -
ság és a Bör tön lel ké szek Ma -
gyar or szá gi Szer ve ze te kez de -
mé nye zé sé re és meg hí vá sá ra
ti zen há rom fős orosz de le gá ció
ér ke zett má jus 9-én Gö döl lő re.
A há rom na pos kon fe ren ci á ra,
ta pasz ta lat cse ré re an nak kap -
csán ke rült sor, hogy vár ha tó an
még idén el in dul a bör tön lel ké -
szi szol gá lat az orosz bün te -
tés-vég re haj tá si in té ze tek ben.

A má ria bes nyői Ma ter Sal va to ris
Lel ki gya kor la tos Ház ban meg tar -
tott kon fe ren ci át és szak mai na pot
Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész, a
Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa ság nak
és a Bör tön lel ké szek Ma gyar or szá gi
Szer ve ze té nek el nö ke nyi tot ta meg.
Kö szön töt te a tá vo li Szi bé ri á ból, a
Bas kír Köz tár sa ság ból, Moszk vá ból
és Szent pé ter vár ról ér ke zett ven dé -
ge ket, az orosz or to dox, bol gár or to -
dox, evan gé li kus és pün kös di fe le ke -
ze tű lel ké sze ket, misszi ó so kat és
bün te tés-vég re haj tá si ve ze tő ket.

A kon fe ren cia nyi tó elő adá sát dr.
Kö ké nye si An tal bün te tés-vég re haj -
tá si al tá bor nagy, or szá gos pa rancs -
nok tar tot ta. Ki emel te a bör tön lel ké -
szi szol gá lat fon tos sá gát és le he tő sé -
ge it, tá jé koz tat ta az orosz ven dé ge -
ket a bün te tés-vég re haj tás ban vé gez -
he tő misszi ós szol gá la tok ról és a
bör tön lel ké szi szol gá lat ti zen egy év -
vel ezelőtti új ra in dí tá sa óta el telt
idő szak ról, ta pasz ta la tok ról, ne héz -
sé gek ről és örö mök ről egy aránt.

Sze ve ré nyi Já nos evan gé li kus or -
szá gos misszi ói lel kész a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy há zon be lül
mű kö dő bör tön lel ké szi szol gá lat,
va la mint a bör tön- és más misszi ói
ágak te vé keny sé gét is mer tet te. Elő -
adá sá ban fon tos nak ne vez te a misszi -
ók kö zö sen, egy cél ér de ké ben vég -
zett fel ada tát: fel ka rol ni az el esett és
el fe lej tett em be re ket.

Ez után a Ma gyar or szá gon bör -
tön lel ké szi szol gá la tot vég ző tör té nel -
mi egy há zak de le gált jai szá mol tak be
az egyes in té ze tek ben fo lyó lel ké szi
és misszi ós mun ká ról: Haj dú Mik lós

ró mai ka to li kus lel kész Sá tor al ja új -
hely ről, Szé ná si Jo nat han Sán dor
re for má tus lel ki pász tor Ba racs ká -
ról, Já no sa At ti la evan gé li kus lel kész
Győr ből, Schön ber ger And rás fő rab -
bi pe dig Pécs ről ér ke zett, és adott át
hasz nos ta pasz ta la to kat, ta ná cso kat
az orosz test vé rek nek.

A ta lál ko zó so rán – a fó rum be szél -
ge té se ken túl – ar ra is le he tő ség nyílt,
hogy gyü le ke ze ti lel ké szi munka mel -
lett bör tön ben szol gá la tot vég ző or to -
dox és pün kös di lel ké szek is be szá mol -
ja nak misszi ós tevékenységük ről.

A kon fe ren cia csúcs pont ja a vá ra -
ko zá sok nak meg fe le lő en a Vá ci Fegy -
ház és Bör tön ben meg tar tott szak mai
nap volt, mely nek ke re té ben az orosz
bün te tés-vég re haj tá si szak em be rek,
egy há zi és bör tön misszi ós ve ze tők,
misszi ó sok test kö zel ből, sze mé lye sen
sze rez het tek ta pasz ta la to kat a ma -
gyar bün te tés-vég re haj tás szer ves
ré sze ként mű kö dő bör tön lel ké szi
szol gá lat ról. Kop csik Ká roly bün te tés-
vég re haj tá si ez re des, a vá ci in téz -
mény pa rancs no ka kö szön töt te a
je len lé vő ket, majd elő adá sá ban be -
mu tat ta az in té zet múlt ját és je le nét.

Szol gá la tá ról szá molt be Csu ka Ta -
más né re for má tus bör tön lel kész,
aki im má ron húsz éve hir de ti az
öröm hírt a rá csok és a szö ges dró tok
mö gött. A de le gá ció ezután meg te -
kin tet te a vá ci bör tönt.

A fog va tar tot tak kal kö zö sen el fo -
gyasz tott ebéd után lá to gat ták meg
a ta lál ko zó részt ve vői a vá ci fegy ház -
ban mű kö dő APAC-kör le tet, ahol a
fog va tar tot tak val lá si mű sor ral, éne -
kek kel, bi zony ság té tel lel, min den -
nap ja ik be mu ta tá sá val fo gad ták
őket. Itt új ra le he tő ség nyílt ar ra,
hogy a ven dé gek el ső kéz ből is mer -
jék meg az APAC-prog ra mot, a
bör tön lel ké szi mun ka ál dá sa it.

A két szer ve ző misszi ós szer ve -
zet sze rint a kon fe ren cia, me lyet
Pin tér Sán dor bel ügy mi nisz ter és a
Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa -
rancs nok sá ga is tá mo ga tott, po zi -
tív nem zet kö zi vissz han got ka pott.
Ez úton kér jük az ol va sók tá mo ga -
tó imád sá gát orosz test vé re ink szol -
gá la tá ra is.

g Magyari Márton

Bör tön lel ké szi
ta pasz ta lat át adás

b Ér de kes, iz gal mas, a ma ga ne -
mé ben pá rat lan kon fe ren ci át
ren dez tek Val lá si tu riz mus Eu -
ró pá ban és Ma gyar or szá gon
cím mel má jus 10–11-én Esz ter -
gom ban, a Szent Adal bert Ka to -
li kus To vább kép ző Köz pont ban.
A ma gyar kor mány több ál lam -
tit kár sá ga volt ér de kelt a szer ve -
zés ben, a kon fe ren ci át azon ban
a Köz igaz ga tá si és Igaz ság ügyi
Mi nisz té ri um, il let ve egy há zi
ügye kért fe le lős ál lam tit kár sá ga
és Szász fal vi Lász ló ál lam tit kár
ne ve fém je lez te. Az eu ró pai uni -
ós el nök ség nagy ren dez vé nyei
kö zé so rol ták a ta lál ko zót, amely
meg előz te a nagy eu ró pai tu risz -
ti kai kon fe ren ci át.

A kö zel más fél száz ven dég fe le kül -
föld ről ér ke zett – rész ben a szom szé -
dos or szá gok ból, de Olasz or szág,
Spa nyol or szág, Lett or szág és Nor vé -
gia is kép vi sel tet te ma gát.

Már az is ér dek fe szí tő volt, ki mi -
ként ér tel me zi a val lá si tu riz mus fo -
gal mát. Volt, aki a jám bor prog ra mo -
kat, a hit buz gal mi meg moz du lá sok
so rát szá mí tot ta ide. Volt, aki nél el -
ső sor ban a val lás sal kap cso la tos kul -
tu rá lis prog ra mok ke rül tek eb be a ka -
te gó ri á ba. Volt, aki az in dí tók, volt, aki
a fo ga dók ol da lá ról szem lél te a te ma -
ti kát, és akad tak olya nok is, akik szá -
má ra az „út köz ben” volt az ér de kes.

Ter mé sze tes, hogy a ka to li kus elő -
adók több sé ge a za rán dok utak tar tal -
má ról és for má i ról szólt. Elő ke rül tek
a szin te di va tos sá vált nagy utak, az

El Ca mi no (Szent Ja kab-út), a kü lön -
bö ző Má ria-utak, az olasz or szá gi
Szent Fe renc-út, a Szent Már ton-út,
a Szent Mar git-út. Rész le tes is mer -
te tők han goz tak el a kegy hely lá to ga -
tá sok ról: Często cho wa, Med ju gor je.
A nem ze ti kegy he lyek kép vi se lői is
szót kap tak: Má ria pócs és Mát ra ve -
re bély-Szent kút. Kü lön fi gye lem re
mél tó volt a be szá mo ló a nor vég és
svéd – evan gé li kus hát te rű – val lá si
tu riz mus ról: a Szent Olaf-út ról, il let -
ve a Szent Bri git ta-tisz te let ről. 

Ter mé sze tes, hogy az egyik leg ér de -
ke sebb be mu ta tó Pan non hal má ról
szólt, a vi lág örök ség ré szé ről, ha zánk
egyik „véd je gyé ről”. Vár sze gi Asz trik fő -
apát azon ban egy ér tel mű vé tet te,
hogy a kul tu rá lis lát vá nyos ság mel lett
a val lá si tu riz mus ke re té ben a lel ki épí -
tés és gaz da gí tás a leg na gyobb fel adat.
A misszió és az evan gé li zá ció a hi va -
tá sa az egy ház nak, amely hí vo gat és út -
nak in dít tu ris tá kat. A cél az, hogy az
út ról vissza tér ve más em ber ré vál junk.

Meg szó lalt né hány olyan uta zá si
iro da kép vi se lő je is, amely nagy le he -
tő sé get lát a val lá si tu riz mus ban. A
szí nes kí ná lat mö gött hol az üz le ti,
hol pe dig a tar tal mi szem pon tok
kap tak hang súlyt. Há la Is ten nek, a
val lá si tu riz mus mint „tu risz ti kai
ter mék” még min dig el ső sor ban tar -
tal mi ori en tált sá gú.

A pél da ér té kű kí sér le tek és a jól
be vált prog ra mok pre zen tá ci ó ja mel -
lett a vissza té rő, az iga zán el gon dol -
kod ta tó kér dés az volt, mi is a mo ti -
vá ció, mi zaj lik a mély ben, mi lyen ha -
tá sa van a val lá si tu riz mus nak az egy -
ház ra és az egyes em be rek éle té re.

A ke re ső, moz dul ni vá gyó em be -

rek lel ki igényt fo gal maz nak meg.
Las san egy egész üz let ág épül ezek -
re az igé nyek re, és ma – úgy tű nik –
so kan pró bál koz nak a ki elé gí té sük -
kel. Ugyan ak kor ez eset ben sem fe -
led he tő, hogy nem min dig az igény
ki szol gá lá sa je lent se gít sé get, ha -
nem az igény éb resz té se: igény az iga -
zi ér té kek re, a kül ső és bel ső ta lál ko -
zá sok ra – Is ten nel és em ber rel egy -
aránt. Az úton le vő em ber nek célt
kell ad ni. Ez né ha az út vég pont ja, né -
ha pe dig ma ga az út.

Je len so rok szer ző je elő adá sá ban a
val lá si tu riz mus evan gé li kus meg kö ze -
lí tés éről be szélt teo ló gi ai és gya kor la ti
szem pont ból. Bib li kus meg kö ze lí tés -
ben fog lal ta össze, hogy mit is je lent:
az em ber ho mo via tor (úton le vő em -
ber), és az egy ház com mu nio via to rum.
A mai, hely ben to po gó vagy lé nyeg te -
len dol gok után fut ko só vi lág ban fon -
tos fel adat út nak in dí ta ni, célt meg je -
löl ni, az úton kí sér ni és a vég ál lo má sig
se gí te ni az em bert. Szólt az evan gé li -
kus sa já tos sá gok ról: nagy ta lál ko zók -
ról, mű kö dő és sok em bert meg moz -
ga tó test vér egy há zi és test vér-gyü le ke -
ze ti kap cso la tok ról, bib li ai és egy ház -
tör té ne ti utak ról. Idéz te azt az ősi
ben cés gon do la tot, mely sze rint: „Azért
in du lunk el min dig egy út ra, hogy
ben nünk is el in dul jon va la mi.”

A részt ve vők iga zi él mé nye azon -
ban az le he tett, hogy a val lá si tu riz -
mus ke re tei kö zött ott van az egy ház
alul ról épít ke ző meg úju lá si igé nye és
le he tő sé ge. Az utak csu pán esz kö zök.
Esz kö zei an nak, hogy va ló já ban ah -
hoz ve zes sünk, aki ma ga az út, az
igaz ság és az élet.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.) 

Út ra kel ni, út nak in dí ta ni
Kon fe ren cia a val lá si tu riz mus ról

A hely szín Ko lozs vár, ez az iz gal ma -
san sok ar cú, rom ja i ban is mél tó ság -
tel jes és ott ho nos vá ros, Er dély egyik
kul tu rá lis köz pont ja. Ide tar tott kis
csa pa tunk a nap sü té ses ké ső ta va szi
idő ben, hogy részt ve gyünk az
ESWTR (Euro pe an So ci ety of Wo -
men in Theo log i cal Re se arch, Teo ló -
gus nők Eu ró pai Tár sa sá ga) ma gyar
nyel vű szek ci ó já nak má jus 13-i kö zös
ta nul má nyi nap ján.

A cso port tag jai Pe rintfal vi Ri ta
ró mai ka to li kus teo ló gus, dok to ran -
dusz, dr. Var ga Gyön gyi, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem Ószö -
vet sé gi Tan szé ké nek do cen se, Hrot -
kó La rissza teo ló gus, Bár dossy Éva
szer kesz tő, Vár nai-Vígh Ad ri enn
könyv tá ros, Tóth Zsu zsan na Ing rid
köz gaz dász és Ba logh Éva lel kész,
men tál hi gi é nés szak em ber vol tak.
A ké ső éj sza kai ér ke zés után a hí res
Szent Mi hály Plé bá nia ven dég szo bá -
i ban kap tunk szál lást.

A ven dég lá tók a Bab eș–Bo lyai
Tu do mány egye tem, a Re for má tus
Ta nár kép ző Kar és a Ró mai Ka to li -
kus Teo ló gi ai Kar tá mo ga tá sá val lét -
re jött ren dez vény nek a Teo ló gia nők -
től nem csak nők nek cí met ad ták.
Csak nem húsz nő töl töt te együtt a
na pot; a bib li kus teo ló gia, a val lás tör -
té net, a pe da gó gia, a men tál hi gi é né
és a szo cio ló gia te rü le té ről hall gat hat -
tunk elő adá so kat, ame lye ket ter mé -
sze te sen be szél ge tés is kö ve tett.

A fe le ke ze ti sok szí nű ség mel lett
a to le ran cia és a köl csö nös ér dek lő -
dés jel le mez te az együtt lé tet. Míg az
öku me ni kus tö rek vé sek ügye hi va -
ta los szin ten időn ként még min dig
prob lé mát je lent, úgy tű nik, a „női

vo na lon” előbb re tart: test vé ri kö zös -
ség le het tünk ez al ka lom mal is. Pe -
dig a nők egy há zi szol gá la tát még
ma is kí sé ri a ki sebb-na gyobb diszk -
ri mi ná ció. Ez – a köz fel fo gás tól el -
té rő en – nem csak a ka to li kus ke -
resz té nyek kö zött van így, ha nem a
pro tes táns fe le ke ze tek ben is nyo má -
ra buk kan ha tunk. A hu szon egye dik
szá zad Eu ró pá já ban még min dig
van olyan teo ló gi ai fa kul tás, ahol női
hall ga tó csak hat fér fi után nyer het
fel vé telt. 

A gyü le ke ze tek kö zös sé gei sok szor
nyi tot tabb nak bi zo nyul nak a női lel -
ké szek iránt, mint ma ga a hi va ta los
egy ház. A női egy há zi szol gá lat ügyé -
ben né há nyan nem csu pán a hi va tás
és a csa lád össze egyez te té sé ben lát -
ják a prob lé ma gyö ke rét, ha nem –
bib li ai ala pok ra hi vat koz va – a nők
szol gá la tá nak lét jo go sult sá gát vi tat -
ják. Mind eköz ben a nők már év ti ze -
dek óta te szik a dol gu kat, vég zik
szol gá la tu kat az egy ház ban, és el vég -
zett mun ká juk igé nyes sé gé vel bi zo -
nyít ják rá ter mett sé gü ket. 

E mos ta ni ta lál ko zás azon ban nem
er re a prob lé ma kör re fo ku szált. Nyi -
tot tan és ér dek lőd ve hall gat tuk egy -
más elő adá sa it a leg kü lön fé lébb ku -
ta tá si te rü le tek ről: töb bek kö zött a
nők hely ze té ről a kü lön fé le vi lág val -
lá sok ban, a Has mo ne us-di nasz tia
hel le ni zá ló dá sá ról, egy egye dül ál ló
ro ma anya be il lesz ke dé si stra té gi á já -
ról, a val lás tu do má nyi ku ta tá sok
ma gyar or szá gi fej lő dé sé ről és ar ról,
ho gyan nyil vá nul meg Is ten nő ként
a Szent írás ban.

A ta nul má nyi na pot kö zös va cso -
ra kö vet te, majd más nap, a vissza in -

du lás előtt– ven dég lá tó ink jó vol tá ból
– kel le mes vá ros né ző sé tán ve het -
tünk részt.

A na pok ban lett ké szen az egyik
ko lozs vá ri nyom dá ban a Wo men and
re li gi on cí mű, an gol és né met nyel vű
ta nul mány kö tet, amely a ta va lyi bu -
da pes ti eu ró pai kon fe ren cia elő adá -
sa i nak anya ga it tar tal maz za, így a ba -
rá ti ta lál ko zás mel lett ar ra is al kal mat
kí nált az uta zás, hogy e köny ve ket ha -
za hoz zuk. A ki ad vány al cí me – amely
kö zös tö rek vé se ink mot tó ja is lehetne
egy ben – így hang zik ma gya rul: „A
női mél tó ság mint az em be ri lét mél -
tó sá ga”; hi szen a több év szá za dos
fér fi-női vi ta fel ol dá sát, egy faj ta
egyen súly meg te rem tő dé sét je lent -
het né, ha a női és a fér fi iden ti tás egy -
mást se gít ve és ki egé szít ve ta lál ná
meg he lyét vi lá gunk ban.

g Ba logh Éva

A Teo ló gus nők Eu ró pai Tár sas ága
1986-ban ala kult Svájc ban az zal a cél -
lal, hogy a teo ló gi ai ku ta tás ban te vé -
keny nő ket be kap csol ja egy eu ró pai
szin tű há ló zat ba. Je len leg több mint
húsz eu ró pai or szág ban van ak tí van je -
len, és mint egy öt száz ta got szám lál.
A ma gyar teo ló gus nők 2000 óta dol -
goz nak együtt egy fe le ke zet- és val lás -
kö zi ér te lem ben öku me ni kus jel le gű
csa pat ban, mely 2009. no vem ber 11-
én hi va ta los for mát ölt ve lét re hoz ta a
Ma gyar or szá gi Teo ló gus nők Öku -
me ni kus Egye sü le tét. E szer ve zet az
ESWTR ma gyar szek ci ó ja ként mű kö -
dik. Az egye sü let mun ká já ról bő vebb
tá jé koz ta tás a http://www.eswtr.hu
hon la pon ol vas ha tó.

Nők, nem csak egy más közt
Az ESWTR ma gyar szek ci ó já nak ta nul má nyi nap ja
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Az öt let gaz da szen tel te fel a vár pa -
lo tai Egy má sért ön ként prog ram cent -
ru mát má jus 13-án, pén te ken dél után.
A tíz éve szű rő vizs gá la ti köz pont ként
mű kö dő he lyen ed dig is in gye ne sen
se gí tet tek a rá szo ru ló kon; a dr. Sza -
lai An na má ria ál tal e cél ra fel aján -
lott ren de lő ezen túl ön kén tes pont -
ként is funk ci o nál.

Tóth At ti la evan gé li kus lel kész
kez de mé nye zé sé re áp ri lis kö ze pén
in dult el a prog ram, mely nek ha tá sá -
ra meg moz dul tak a ke zek a Vár pa lo -
tai Evan gé li kus Egy ház köz ség ben,
és a gyü le ke ze ti sze re tet szol gá lat új
di men zi ó kat ka pott a kö zös ség éle -

té ben. A he lyi ci vil szer ve ze te ket, a
te le pü lés fi a tal ja it és a más fe le ke ze -
tek hez tar to zó kat is meg szó lí tó prog -
ram – a kül de tés nyi lat ko zat sze rint
– Vár pa lo tán és a hoz zá tar to zó kis -
tér ség ben kí ván ja lel ki és va ló sá gos
ke nyér hez se gí te ni a rá szo ru ló kat.

Az ön kén te sek te vé keny sé gét a
most fel szen telt Ba ko nyi ut cai köz -
pont ból fog ják ko or di nál ni, és a be -
kap cso lód ni vá gyók nak is itt tart ják
majd a szük sé ges kép zé se ket. (A
prog ram ala ku lá sát a http://egy ma -
sert.lu the ran.hu ol da lon le het nyo -
mon kö vet ni.)

d EvÉ let-in fó

A ke zek evan gé li u ma



Mint is me re tes, Eu ró pa má so dik
leg hosszabb fo lya má nak for rá sa a
né met or szá gi Fe ke te-er dő ben ta lál -
ha tó, ha tal mas del ta tor ko la ta pe dig
a Fe ke te-ten ger ro má ni ai part vi dé -
kén. Eb ben a tíz or szá got össze kö tő
fo lyam ban vél tek rá lel ni a Bé ke hul -
lá mok a Du nán el ne ve zé sű pro jekt
meg ál mo dói ar ra a szim bó lum ra,
amely nek üze ne té vel moz gó sí ta ni
le het az érin tett or szá gok ke resz té -
nye it az erő szak el le ni küz de lem re. 

Ezt a har cot ugyan év ez re dek óta
si ker te le nül vív ja az em be ri ség, ám
leg jobb esé lye er re – a ma guk kör -
nye ze té ben – ta lán épp a Krisz tust
kö ve tők se re gé nek le het. Az Egy há -
zak Vi lág ta ná csa (EVT) 2001-ben
min den eset re azért is nyil vá ní tot ta az
im már mö göt tünk ha gyott de ká dot
az erő szak le küz dé sé nek év ti ze dé vé,
hogy „bá to rít son az erő szak fel is me -
ré sé re és le küz dé sé re, ke resz té nyek -
ként az erő szak men tes együtt élé -
sért tör té nő fel lé pés re, a kap cso la tok
épí té sé re, a bé ke lel ki sé gé nek meg -
élé sé re”. A Ba jor és a Würt tem ber gi
Evan gé li kus Egy ház múlt év szep tem -

be ré ben e prog ram hoz csat la ko zó
pro jekt jé nek té ma fe le lő sei ezen túl -
me nő en azt az iz gal mas kér dést he -
lyez ték sa ját „erő fe szí té se ink” kö -
zép pont já ba, hogy va jon „mi ként
vál hat a Du na, amely a tör té ne lem
so rán gya kor ta volt há bo rús össze csa -
pá sok ta nú ja, Eu ró pa nö vek vő glo ba -
li zá ci ó já nak össze füg gé sé ben a bé ke
fo lya má vá”.

Az EVT ál tal meg hir de tett év ti ze -
det má jus leg vé gén egy Ja ma i cá ban
tar tan dó öku me ni kus bé ke de monst -
rá ció zár ja, amely re meg hí vást ka pott
a Bé ke hul lá mok… nem zet kö zi stáb já -
nak ko or di ná to ra, Cla u dia Dunckern
asszony is. Így for dul ha tott elő, hogy
a „bé ke hul lám mal utol só ként érin tett
or szág”, Ro má nia evan gé li ku sai ál tal
ren de zett köz pon ti ün nep sé gen vi -
szont ő ma ga már nem tu dott részt
ven ni. Bi zo nyá ra saj nál ta, hogy Ja ma -
i cá ba kel lett utaz nia, hi szen itt – ha -
son ló an a né met és az oszt rák föl dön
ren de zett ün nep sé gek hez – tol mács -
ra ez út tal sem lett vol na szük sé ge. A
má jus 15-i al ka lom há zi gaz dá ja
ugyan is a Ro má ni ai Szász Evan gé li -

kus Egy ház volt, hely szí ne pe dig a né -
met aj kú ro má ni ai evan gé li ku sok
teo ló gi ai fakultásá nak is he lyet adó er -
dé lyi vá ros, a né me tül Her  manns tadt -

nak, ma gya rul Nagy sze ben nek ne ve -
zett Si biu.

Ulm, Ni e der al te ich, Bécs, a szlo -
vá ki ai Ko má rom (Ko már no) és Bu -

da pest után ép pen ség gel te hát egy
olyan vá ros ba tor koll tak a bé ke -
hul lá mok, amely vá ros tól a Du na
legközelebb lég vo nal ban is vagy
két száz ki lo mé ter re hömpölyög…

A ro má ni ai szász evan gé li ku sok -
nak van ugyan a fo lyó part ján is egy
szá mon tar tott gyü le ke ze tük, en -
nek lét szá ma azon ban (saj ná la tos
mó don nem egye dül ál ló an) két
szám jeggyel is alig ír ha tó le. Ez zel
szem ben a pa ti nás nagy sze be ni óvá -
ros ban ál ló temp lo mu kat (Stadt -
kirche) zsú fo lá sig tud ták töl te ni a va -
sár na pi is ten tisz te let re. Igaz, lé nye -
gé ben az egész sze be ni egy ház me -
gyé ből moz gó sí tot ták hí ve i ket, az az
mind az öt ven hat egy ház köz ség kép -
vi sel tet te ma gát né hány fő vel. Raj tuk
kí vül Auszt ri á ból ér ke zett egy har -
minc fős kül dött ség, és a két Du na
men ti né met ál lam nak vol tak je -
len tő sebb szám ban de le gált jai. (Mi -
vel a már ko ráb ban érin tett or szá gok
evan gé li kus egy há za i nak püs pö kei
nem tud tak részt ven ni az ünnepi al -
kal mon, így – a szlo vá ki ai evan gé li -
ku sok hoz ha son ló an – a Ma gyar or -

szá gi Evan gé li kus Egy ház üd vöz le tét
is a pro jekt nem zet kö zi stáb já nak
ma gyar or szá gi tag ja, B. Pin tér Már -
ta tol má csol ta.)

A Ro má ni ai Szász Evan gé li kus
Egy ház püs pö ke, Re in hart Guib Ézs
58,6–11 alap ján tar tott ige hir de té sé -
ben min den eset re meg győ ző en ér zé -
kel tet te, hogy – bár a Sze ben-pa tak
vi ze csak köz vet ve, az Olt fo lyón
ke resz tül éri el a Du nát – Er dély egé -
szé nek szük sé ge van ar ra, hogy a Lé -
lek hul lá mai egy más fe lé so dor ják az
ott élő né pe ket, mun kál ják az egy más
köz ti meg bé ké lést. Szász föld kö ze pén
a püs pök ar ra irá nyí tot ta a hall ga tó -
ság fi gyel mét, hogy az Úr is ten nem
csu pán erő szak men tes sé get vár az
övé i től, ha nem egy más ra oda fi gye lő
test vér sze re te tet, egy más ter hé nek
hor do zá sát. A ren dez vény so ro zat
ál lan dó kel lé ké re, a temp lom kö ze pé -
re ál lí tott ha jó ra mu ta tott: az ár boc
csú csa ke reszt ben vég ző dik, em lé kez -
tet ve, hogy a hit (füg gő le ges szár) és
a sze re tet (víz szin tes szár) össze tar -
toz nak.

g TPK

Ahol Du ná nak, Olt nak egy a hang ja
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(A 45. kirk kopäivät)
A Hel sin ki től mint egy száz ki lo mé -
ter re fek vő Lah ti Finn or szág nyol ca -
dik leg na gyobb vá ro sa. Ne ve ze tes sé -
gei kö zé tar to zik a me rész ívű sí ug -
ró sánc és a sí mú ze um, a kon cert te -
rem ként is szol gá ló Si be li us-ház, va -
la mint az Eli el Sa ari nen ál tal ter ve -
zett vá ros há za. (A 20. szá zad ele jén
al ko tó mű vész ke ze nyo mát di csé ri a
hí res hel sin ki pá lya ud var is.) 

Nos, a ké sői sze cesszió re me ké nek
szá mí tó lah ti vá ros há zán meg ren de -
zett ün ne pi fo ga dá son be szél ge tek
egy ked ves há zas pár ral. A he lyi
finn–ma gyar ba rá ti tár sa sá got kép -
vi se lik, né hány szót ma gya rul is

tud nak. Büsz kén me sé lik, hogy szer -
ve ze tük nek több mint száz tag ja
van. Ami kor a vá ros ról kér de zem
őket, elő ször a té li spor tok ról me sél -
nek. Pe li cans Lah ti né ven ki tű nő jég -
ko rong csa pa tuk van, il let ve az év ele -
jén a vá ros adott ott hont a sí vi lág ku -
pá nak. 

Ahogy ak kor a sport ra jon gók ez -
rei özön löt ték el Lah tit, most az úgy -
ne ve zett egy há zi na pok (kirk kopäivät)
részt ve vői né pe sí tik be a te re ket és az
ut cá kat. A fo ga dást adó pol gár mes -
ter öröm mel nyug táz za, hogy – az es -
te egye dü li kül föl di ven dé ge ként –
ma gyar va gyok, és rész le te sen be szél
a test vér vá ro suk hoz, Pécs hez fű ző dő
kap cso la tuk ról. Jó ízű be szél ge tést
foly tat ha tok to váb bá a kö zel múlt -
ban hi va tal ba lé pett tur kui ér sek kel,
Ka ri Mä kin en nel és az egy ház szá mos
más kép vi se lő jé vel. Mind annyi an
öröm mel jöt tek a negy ven ötö dik
kirk kopäivät re, ame lyet elő ször az el -
ső vi lág há bo rú vé gén, 1918-ban ren -

dez tek meg. A kö vet ke ző ta lál ko zót
2013-ra ter ve zik Ku o pi ó ban. 

(Test vér-gyü le ke ze ti kon fe ren cia)
A finn egy ház kül ügyi osz tá lya úgy
lát ta jó nak, hogy a kö zel száz ezer em -
bert meg moz ga tó ren dez vény hez
kap cso ló dó an át te kint se a kü lön fé le
part ner egy há zak kal ápolt kap cso la -
to kat is. Így egy más fél na pos kon fe -
ren ci á ra kap tak meg hí vót azon gyü -
le ke ze tek lel ké szei és mun ka tár sai,
ame lyek rend sze res kap cso la tot ápol -
nak ma gyar, észt és in ke ri kö zös sé -
gek kel.

Utób bi ak a há rom száz éve Orosz -
or szág ba ke rült fin nek nek a le szár ma -

zot tai, akik ere de ti leg Szent pé ter vár
kör nyé kén él tek, ma azon ban Orosz -
or szág-szer te fel lel he tők, és ön ál ló
evan gé li kus egy ház zá szer ve ződ tek.
Aar re Ku u ka up pi nak, az In ke ri Evan -
gé li kus Egy ház püs pö ké nek elő adá -
sa is a tör té ne ti múlt ból in dul, és vá -
zol ja az egy há zát ért meg pró bál ta tá -
sok so rát, majd rá tér az új le he tő sé -
gek be mu ta tá sá ra. Új ra és új ra hang -
sú lyoz za a bib li kus ala po kon va ló
meg ma ra dás szük sé ges sé gét, egy út -
tal pe dig ud va ri as, de egy ér tel mű
kri ti ká val il le ti a nyu ga ti egy há za kat,
ame lyek sze rin te túl sok en ged ményt
tet tek a sze ku lá ris kor szel lem nek. 

Vá lasz ként né me lyik ven dég lá tó az
em be ri jo gok ér vé nye sü lé sét fir tat ja
a in ke ri ek nél. Ti it Sa lumäe, az Észt
Evan gé li kus Egy ház ve ze tő lel ké sze
pe dig ar ról szól, hogy mi ként pró bál -
ják meg újí ta ni a szov jet idő ket is túl -
élt egy há zu kat egy olyan tár sa da lom -
ban, ame lyet alap ve tő en a hit től va -
ló el for du lás jel le mez. Húsz éve tö -

me gek tér tek vissza az egy ház hoz, ma
vi szont új ra so kan for dul nak el tő le.
Öröm mel em lí ti vi szont, hogy meg -
bé kél tek, sőt egye sül nek az el ső sor -
ban az Egye sült Ál la mok ban élő
emig rán sok úgy ne ve zett exil, vagy -
is szám űze tés ben élő észt evan gé li -
kus egy há zá val. 

A Ma gyar or szág ról szó ló re fe rá -
tum ban ár nyalt ké pet pró bá lok fes te -
ni ko runk ma gyar tár sa dal má ról és az
egy há zak előtt ál ló ki hí vá sok ról. Is mer -
te tem to váb bá an nak a fel mé rés nek az
ered mé nyét, amely nek so rán az össze -
sen öt ven hat finn–ma gyar test vér -
gyü le ke zet vi szo nyát és kap cso lat -
rend sze rét vizs gál tuk meg. Az elő adá -
so kat kö ve tő élénk esz me cse ré ben és
a cso port be szél ge té sek ben a mint egy
száz öt ven meg hí vott a kap cso la tok ban
rej lő to váb bi le he tő sé ge ket ke re si. 

Köz ben az is nyil ván va ló vá vá lik,
hogy a bib lia ér tel me zés né hány kér -
dé sé ben vagy ép pen a női lel kész ség
meg íté lé sé ben je len tős kü lönb sé gek
mu tat koz nak az egyes or szá gok és
egy há zak kö zött. Vé le mény cse ré re
an nál in kább szük ség van, és a ma gam
ré szé ről – a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség al el nö ke ként is – fel aján lom a köz -
ve tí tést az el té rő ál lás pon tok kö zött. 

A sze mé lyes ta lál ko zá sok csak szé -
le sí tik a ho ri zon tot: egy fér fi ar ról szá -
mol be, hogy most ér kez tek vissza az
er dé lyi Bács fa lu ból, egy asszony el -
mond ja, hogy a vá ci gyü le ke zet től ka -
pott in for má ci ók nyo mán gyűj töt tek
a vö rö siszap-ka taszt ró fa ál do za ta i nak. 

(Kah via mel lett)
A kon fe ren cia csak amo lyan nyi tá nya
az egy há zi na pok nak. Több szer ve -
ző is hang sú lyoz za an nak je len tő sé -
gét, hogy a há rom na pos ren dez vé -
nyen nem csak a gyü le ke ze tek kép vi -
se lői, ha nem szá mos egye sü let és éb -
re dé si moz ga lom kül döt tei és részt
vesz nek, és az egy ház a ta pasz tal ha -
tó kü lönb sé gek el le né re is egy sé ges
tud ma rad ni. (Azt azért több hely ről
is hal lom, hogy so ka kat meg ráz tak
azok a hí rek, me lyek sze rint az egyik
leg szi go rúbb ke gyes sé gi moz ga lom,
a les ta di á nu sok kö ré ben sú lyos pe do -
fil ese te ket tár tak fel.) 

A ren del ke zé sem re ál ló egy nap
so rán is na gyon sok ese mény be kap -
cso lód ha tok be. Részt ve szek is ten -
tisz te le ten és a gaz da sá gi vál ság egy -
há zi vo nat ko zá sa i ról ren de zett fó ru -

mon, fre ne ti kus kon cer ten és könyv -
be mu ta tón. Őszin te örö möm re szol -
gál, hogy a ná lunk is is mert ének szer -
ző, An na-Ma ri Kas ki nen szép gye -
rek köny vet adott ki, egy há zunk ré gi
ba rát ja, Paa vo Ket tu nen pe dig az
El hall ga tott szé gyen cí men írt gya kor -
la ti teo ló gi ai mun ká ját mu tat hat ja be. 

Az Ilyen nek sze ret ném, ha lát nál
cí mű fo tó ki ál lí tás nak te rá pi ás cél ja is
van: sé rült és ne héz sor sú fi a ta lok én -
ké pét igye kez nek erő sí te ni az al ko tá -
so kon ke resz tül. Né mi leg ha son lít
mind eh hez az a prog ram, amely nek
ke re té ben tel jes sö tét ben le het ká véz -
ni az ügye le tes lel késszel, hogy az ér -
dek lő dők így is mer ked je nek a lá -
tás sé rül tek vi lá gá val. A fin nek szá má -
ra oly fon tos kah via (ká vé) szó a
misszi ós bolt hí vo ga tó fel ira tán is fel -
tű nik: Ká véz gass és kö tö gess!

A for ga tag pe dig olyan, mint egy
élő Fa ce book: új ra és új ra is me rő sök -
re le het ta lál ni. Ket ten-ket ten jöt tek
az oros há zi, il let ve a pé csi gyü le ke -
zet ből, de szom ba ton Lah ti ba ér ke -
zik a Va si Egy ház me gye né pes lel ké -
szi kül dött sé ge is. A finn or szá gi ma -

gyar ösz tön dí ja so kat pe dig Dar vas
Ani kó teo ló gus hall ga tó kép vi se li. 

Az idei kirk kopäivät egyik fő té má -
ja az egy ház ból va ló ki lé pés oka i nak
fel tá rá sa, va la mint a vissza té rés le he -
tő sé gé nek be mu ta tá sa. En nek je -
gyé ben fel nőt tek szá má ra kon fir -
má ci ós fel ké szí tést szer vez nek az
egy há zi na pok ke re té ben: a kon fir -
má ci ók ra a va sár na pi zá ró is ten tisz -
te le ten ke rül sor. 

A kö zel múlt ban zaj lott finn or szá -
gi par la men ti vá lasz tá sok utá ni kor -
mány ala kí tá si tár gya lá sok ad nak ak -
tu a li tást an nak a té má nak, hogy mi -

ként van je len az egy ház a köz élet ben.
Érin tik köz ben a be ván dor lók kal, a
po li ti kai szél ső sé gek kel vagy ép pen a
ho mo sze xu a li tás sal kap cso la tos ál lás -
fog la lá so kat is. A ta lál ko zó ke re té ben
az tán olyan kü lön le ges ese mé nyek re
is sor ke rül, mint a pa pok és po li ti ku -
sok kö zöt ti fo ci meccs, a va ko kat tá -
mo ga tó jó té kony cé lú kon cert az Al -
var Aal to ál tal ter ve zett fő temp lom -
ban vagy ép pen az éj fél re idő zí tett au -
tó ver seny – ra li – a ki kö tő ben.

(6–1)
Hosszan le het ne még foly tat ni a lah ti
kirk kopäivät bő sé ges prog ram kí ná -
la tá nak is mer te té sét. A finn egy ház
két éven te ese dé kes se reg szem lé je
ez. A ha gyo má nyok és a mo der ni tás
sa já tos össz hang ja jel lem zi az or szá -
got. A fin nek vál to zat la nul jó ba rá -
ta ink. 

Be szé des az is, ahogy a vá ros há zán
meg ren de zett fo ga dás ról el men nek
az il luszt ris ven dé gek. A pol gár mes -
ter és az ér sek, az or to dox és a pün -
kös di ven dég egy aránt sza po ra lép -
tek kel hagy ja el Sa ari nen hí res sze -

cesszi ós épü le tét. A nagy si et ség oka
az, hogy sen ki nem akar ja le kés ni a
jég ho ki-vi lág baj nok ság ép pen ak kor
kez dő dő finn–orosz elő dön tő jét. A
3 : 0-s finn győ zel met al kal mi ba rá -
ta im mal már a szál lo da hall já ban ün -
ne pel jük, né mi Kar ja la sör mel lett.
Most, ami kor két nap pal ha za ér ke -
zé sem után ezt a cik ket írom, va ló -
ság gal be le bor zon gok: ho gyan fo gad -
hat ták ezek az amúgy sze líd nél sze -
lí debb test vé rek az ős el len fél své dek
fö lött ara tott 6–1-es győ zel met,
amellyel Finn or szág vi lág baj nok lett?!

g Fa bi ny Ta más

A finn egy há zi na po kon Lah ti ban

F
O

TÓ
K

: 
D

A
R

V
A

S
 A

N
IK

Ó

Paavo Kettunen teológiai professzor, egykori magyarországi ösztöndíjas és
Darvas Anikó mai finnországi ösztöndíjas társaságában

A lehetőségek piacán

A szószéken Re in hart Guib püspök
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H I R D E T É S

Két új könyv is kö szön ti Pet -
rő czi Évát hat va na dik szü le tés -
nap ján. Az egyik a köl tő ré gi
és új ver se i ből vá lo gat, a má -
sik a pu ri ta niz mus sal kap cso -
la tos esszé it gyűj ti össze. Meg -
cá fol va a ná lunk di va tos tév -
hi tet, mely sze rint jaj an nak,
aki Ma gyar or szá gon egy szer -
re ál doz a mű vé szet és a tu do -
mány ol tá rán, mi több ar ra is
ve te me dik, hogy egye te mi ka -
ted rá ra áll jon.

Alig tet tük le re mek esszé -
nap ló ját (Áfo nya he gyi jegy ze -
tek), már is itt van nak az újabb
mun kák. Egy szün te le nül fi -
gye lő szel lem ter mé kei, egy -
más ban vil ló dzó és föl erő sö -
dő tü kör já té kai. Sok szí nű, sok -
ré tű ez a vi lág, át itat va su gár -
zó élet öröm mel.

Pet rő czi Éva in du lá sa kor is
nem ze dé ke leg jobb jai kö zé
szá mí tott. A het ve nes évek -
ben a re ne szánsz köl té szet hez
nyúlt vissza; Ja nus Pan no ni -
us, Szen czi Mol nár Al bert,
Beth len Ka ta vagy ép pen Pet -
rő czi Ka ta alak ját öl töt te ma -
gá ra. Ké sőbb mai és rég múlt
asszony- és anya sor sok ról
be szélt, vá lasz tott és vál lalt
mu száj her ku le si sze re pek
kép te len sé gé ről, még is szép -
sé gé ről. A hit ere jé ről és min -
de nen át se gí tő ke gyel mé ről. 

„Pet rő czi köl tői ar cu la tá -
nak, lí rai vi lág ké pé nek leg ne -
me sebb ér té kei kö zé tar to zik
– ír ta Bert ha Zol tán – az az
egész sé ges és könnyed élet -
sze re tet, ér zel mi és in tel lek -

tu á lis szen ve dély, amellyel a
vi lág vég te len szel le mi tér sé -
ge i ben is ott ho nos sá got tud
te rem te ni, aho gyan Ná zá ret -
től a szat má ri fa temp lo mo kig,
Pécs től Hei del ber gig, a du -
nán tú li pan non vi dék től a
fel ső-ma gyar or szá gi vagy er -
dé lyi he gye kig-fal va kig-vá -
ro so kig.”

Mes te re i től, Jé kely Zol tán -
tól, Kor mos Ist ván tól az ér ték -
hű sé get ta nul ta, az igaz ság ke -
re sés vég te len tü rel mét. Rab
Zsu zsá tól a mű for dí tás gaz da -
gí tó aján dé kát (lásd a wale si R.
S. Tho mas nak, a „rej te ke ző Is -
ten köl tő jé nek” ver se i ből ké -
szült mű for dí tá sa it).

Ver sek, for dí tá sok, ré gi ek és
újak, min de nütt jól lát ha tó a
fi a ta lon meg ta lált hang és for -
ma. A sok szí nű Pet rő czi-vers
csil lag szó ró ként fel lob ba nó

üze net. Csi szolt sza vak és so -
rok fi nom szö vé se.

Szü le tés na pi verseskönyvé -
nek, A pa tak éne ké nek a cím -
adó ver se a költő 1979-es kö te -
té ből va ló. Szi go rú a vá lo ga tás;
a Kál vin Ki adó ün ne pi köny ve
kar csú, szép fi gyel mes ség. „Pet -
rő czi Éva egy ként kap ta Is ten -
től a hit, az in tel li gen cia és az
ér zé keny ség aján dé ka it – ír ta
Ste in bach Jó zsef püs pök –,
ezért ezek a ver sek tö mör gyé -
mánt ként val la nak hit ről,
öröm ről, bá nat ról, meg fá ra -
dás ról és új ra kez dés ről, em lé -
kek ről, csa lád ról, mun ká ról,
hét köz na pok ról, az az ró lunk…”

Az új kö tet je les köl tőnk
imád sá ga, aki itt vers ben szól
az Úr hoz és ol va só i hoz. Gyu -
fa láng-lob ba ná sú köl te mé -
nyek ben, melyek még is be vi -
lá gít ják a min den sé get! Mi -
kép pen val lá sos esszé i ben, az -
zal a szán dék kal, hogy szí -
vün ket is er re a kö zös szép ség -
re han gol ják. Meg pi hen ve kis
idő re, jog gal mond hat ja: gaz -
dag ter mést ta ka rí tott be.

Új köny ve be mu ta tó ján,
kis sé meg kés ve, egyik ta nít vá -
nya ér ke zett, kar ján ölel ve
gyer me két. Pár ked ves szót
vál tot tak, és a kis fiú fe lé je in -
te ge tett bol do gan. Ez zel a
nem mú ló, su gár zó kép pel
kö szön töm Pet rő czi Évát: Is -
ten él tes se ke rek szü le tés nap -
ján! Vi gyáz za és se gít se éle tét
még so ká ig a szép ség szol gá -
la tá ban! 

g Feny ve si Fé lix La jos

Mint az áfo nya ke ser édes íze
Gon do la tok Pet rő czi Éva szü le tés nap ján

Aki Hód me ző vá sár he lyen szü -
le tett, a hosszú év ti ze dek alatt
bi zo nyá ra ta lál ko zott a nagy
író val, Né meth Lász ló val. Az
én ta lál ko zá som kü lö nös, szép
aján dék az 1968-as év ből. A
vá ro si könyv tár ban ven dé ges -
ke dett az író, s mint min dig,
előt te most is ked ves ta nár ba -
rát já nál, Sip ka Sán dor nál töl -
töt te a na pot. A gim ná zi um
igaz ga tó ja dél után en gem sza -
lasz tott hoz zá juk, fi gyel mez -
tes sem őket, ne fe led kez ze nek
meg az est ről: két száz nál is
töb ben vár ják.

A nagy ka pu nyit va volt,
lent, a lom barany ősz ben tün -
dök lő kert vé gén be szél get tek.
Az asz ta lon fosz lós ka lács és
sző lő, kan csó ban könnyű vö -
rös bor. Fel so rol ni is hosszú, mi
min den hang zott el: iro da -
lom, mű vé szet, a la tin nyelv
ódon szép sé ge, po li ti ka…
Tolsz toj és Gan dhi… ker tész -
ke dés Saj kó don; az író annyi
tá ma dás után sem tört meg,
ele ve nebb, mint va la ha.

Ámu la tom nem szűnt, néz -
tem a szep tem ber vé gi ki lob -
ba nó fény ben. Ez a tö ré keny
em ber len ne Né meth Lász ló?
Hon nan az erő a ha tal mas
ívű re gé nyek hez, esszék hez
és drá mák hoz? Tet te a dol gát,
fá rad ha tat la nul, mint ked ves
köl tő je, Goe the. De ő We im ar -
ban a vi lág kö ze pén élt. A
ma gyar író min dig be volt
zár va né pé be. Ma gyar or szág

nem a né met kis vá ros, in nen
leg föl jebb a nagy iro dal mak
elő szo bá já ba le het be lép ni,
nem a szín pa dá ra. A nagy
író nak lét ér de ke az emel ke dő
nem zet, amely ről oly so kat
töp ren gett.

„Azt, hogy ki a nagy író –
fo gal maz ta meg Ve ker di Lász -
ló –, több nyi re ne héz el dön te -
ni. A mű mi nő sé gé vel és tö -
me gé vel, sú lyá val meg ad ja a
vá laszt. Ilyen Né meth Lász ló

élet mű ve is. S ezért fel old ha -
tat lan a tra gé di á ja. Az ő szen -
ve dé se a kis nép-nagy író tra -
gi kus el len té te, mely fel ol dást
csak úgy nyer het, mint a pró -
fé tá ké: az ap ró kö zös ség a le -
he tő sé gek vi lá gá ban föl is me -
ri és vál lal ja a hoz zá tar to zó
nagy lel ket.”

Ke se rű en, de be kell val la -
ni, ez utób bi nem tör tént meg.

Ma radt az író töp ren gé se:
mi le het a kis nép sor sa a vi -

lág ha tal mas erői közt? El ke -
rül he ti-e a szét szó ró dást és
pusz tu lást? 1960 óta majd
min den cik ké ben ez az ége tő
kér dés gyöt ri, kí noz za. Ezért
ma kü lö nö sen is fon tos, hogy
em lé kez zünk az 1901. áp ri lis
18-án szü le tett Né meth Lász -
ló ra, mint a 20. szá zad egyik
leg na gyobb ma gyar gon dol ko -
dó já ra. 

Most, a gyű löl -
kö dő új év ez red -
ből vissza néz ve,
hogy mi vé lett a
ma gyar ság, tisz -
tán lát szik: az
egyik leg sú lyo -
sabb élet mű az
övé! A leg ér zé ke -
nyebb an ten ná jú
el me volt; hű sé -
ge sen ad ta le lel ki -
is me re te jel zé se it,
a bel ső hang igaz -
ság sza vát. Ta lán
nem ün nep ron -
tás, ha meg em lít -
jük: öt év ti ze des pá lyá ján ne -
vez ték na ci o na lis tá nak, ma -
gyar ko dó nak, en cik lo pé dis -
tá nak, val lás ala pí tó nak, fel -
hő gyár tó zse ni nek. Egyik sem
igaz. Illyés ké sei val lo má sa a
pon tos: „Nem a ma ga irá nyát
ke res te, ha nem egy né pét.”
Egy ve szen dő nép meg ma ra -
dá sát a vi lág vi ha rok ban.

A meg em lé ke zé sek kö zül,
azt hi szem, a Né meth Lász ló
Tár sa ság meg úju lá sa kí ván ko -

zik az el ső hely re. A tár sa ság
1987-ben Hód me ző vá sár he -
lyen jött lét re; most, több
mint húsz év el tel té vel, is mét
ide tért vissza, s re mél jük,
„meg fi a ta lod va” vég leg ha za
is ért. 

A vá ros áp ri lis ban tu do -
má nyos ta nács ko zá son em -
lé ke zett az író ra. Im re Lász ló,

a Deb re ce ni Egye tem pro -
fesszo ra Né meth Lász ló VII.
Ger gely cí mű drá má já ról tar -
tott elő adást. Fü zi Lász ló, a
kecs ke mé ti For rás fo lyó irat
fő szer kesz tő je az élet mű nek és
utó éle té nek moz gá sát ele mez -
te. Mo nos to ri Im re iro da lom -
tör té nész az író „szel le mi or -
ga ni zá tor” sze re pének év ti -
ze dét, az 1926–36 kö zöt ti esz -
ten dő ket vizs gál ta. Olasz Sán -
dor, a Né meth Lász ló Tár sa ság

ko ráb bi el nö ke kö zös ség épí tő
mun kál ko dá sá nak vé get ve tett
vá rat lan ha lá la. Az or szág
min den tá já ról ér ke zett ta -
gok egy han gú lag Fü zi Lász ló
iro da lom tör té nészt vá lasz tot -
ták meg új el nök nek.

Akik egész nap ott le het tek,
meg me rít kez tek Né meth
Lász ló gon do la ta i ban ta lán

azt vit ték ma guk kal, hogy a kö -
zép- és ke let-eu ró pai kis nem -
ze tek össze tar to zá sá nak hí ve -
ként ne künk is fel ada tunk le -
gyen egy más mi nél jobb meg -
is me ré se. Nagy mű vé nek őr zé -
se, a mi nő ség re va ló tö rek -
vés sel együtt. Szün te len fá ra -
do zás a nem zet meg ma ra dá sá -
ért – ez az in te lem ér vé nyes
ma rad, amíg lesz ma gyar szó,
ma gyar em lé ke zés.

g F. F. L.

Em lé kek ös vé nyén
Né meth Lász ló szü le té sé nek 110. év for du ló já ra

Németh László balján Sinkovits Imre és Borsos Miklós (1972)
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b Nép tánc ra jon gó di á kok,
ze né szek, nép tánc ta ná -
rok, fa so ri se gí tők, ér dek -
lő dők, ének ta ná rok – így
állt össze múlt szom bat–
va sár nap a két szer fél na -
pos or szá gos ren dez vény
kö zön sé ge: hat is ko la és
egy kol lé gi um kép vi se le -
té ben het ven-nyolc van
em ber. A ma gyar or szá gi
evan gé li kus gim ná zi u mok
má so dik nép ze nei és nép -
tánc ta lál ko zó ján már a
dél előt ti prog ra mo kat is
nagy ér dek lő dés kí sér te. 

Sebő Fe renc éne kes, dal szer ző,
nép ze ne ku ta tó él ve ze tes elő -
adó stí lus ban, ala pos hát tér -
tu dás sal tu dott újat mon da ni
szak em be rek nek és la i kus ér -
dek lő dők nek egy aránt. Té -
má ja – a nép ze ne és nép dal
mint meg úju lás ra vá ró tan -
tárgy – le he tő sé get adott az
er dé lyi gyűj té sé ből ho zott
szó ra koz ta tó ado mák ra csak -
úgy, mint a tu do má nyos elem -
zé sek re. 

A bol gár szár ma zá sú Ni ko -
la Pa rov ze ne szer ző, mu zsi kus
és pro du cer vi lág szer te el is -
mert kép vi se lő je a vi lág ze ne
stí lus ának, mely több nem zet

nép ze nei sa já tos sá ga it öt vö zi.
Éne kes tár sá val, Hercz ku Ági -
val a leg kü lön bö zőbb nép -
dal fel dol go zá so kat mu tat ták

be kü lön bö ző né -
pek hang sze re in,
el va rá zsol va a kö -
zön sé get, egy -
szer s mind ha tal -
mas taps vi hart
arat va.

A ta lál ko zó ge -
rin cét az ér ke ző
di ák cso por tok
elő adá sai ad ták,
ame lyek egy órás
mű sor rá áll tak
össze az is ko la
dísz ter mé ben.
Mar ti novsz ky Ist -
ván nyír egy há zi
kol lé gi um igaz ga -
tó ver bun kos
„Áld jad, én lel -
kem…” nó tá ja ad -
ta meg az alap -

han got, majd az aszó di, a bé -
kés csa bai, a nyír egy há zi, a
bony há di in téz mény és a sop -
ro ni Eöt vös di ák ja i nak tán -
cai, da lai kö vet kez tek. 

A szom ba tot az es ti tánc ház
zár ta, me lyen a négy ta gú Roj -
tos ze ne kar muzsikájára es te ti -
zen egyig rop hat ták a tán cos lá -
bú ak. Rend ra kás, jó kedv ben
el fo gyasz tott egy sze rű va cso -
ra és a tan ter mek ben le te rí tett
mat ra cok zár ták a na pot, reg -
gel pe dig Csep re gi And rás is -
ko la lel kész áhí ta tá val in dul -
tak út nak a részt ve vők.

– Él ve ze tes, lel ke sí tő volt
mind egyik fel lé pő – akár szó -
ló ének ről, akár tel jes nép tánc -
cso port ról vagy fi a tal mu zsi -
ku sok ze ne ka rá ról volt szó –
állapítja meg No vá ky And re a,
a fa so ri gim ná zi um ének ta ná -
ra, az ének-ze ne or szá gos tan -
tárgy gon do zó ja, az al ka lom
szer ve ző je.

– Ter mé sze te sen volt –
foly tat ja a ta nár nő –, aki mö -
gött hosszabb és ko mo lyabb
gya kor lás állt, ter mé sze te sen
vol tak kü lönb sé gek tisz ta ság -

ban, bo nyo lult ság ban, fel lé -
pés ben, de mind egyik együt -
tes ről el mond ha tó, hogy nyil -
ván va ló volt az öröm, amit a
nép ze ne ad, ez su gár zott min -
den pro duk ci ó ból. Az es ti
tánc ház rend kí vül ba rát sá gos
han gu la ta pe dig kü lön meg fo -
gott: az igény sze rin ti tánc ta -
ní tás, a min den kit meg for ga -
tó tánc ta ná rok, a spon tán,
egy mást kö ve tő fér fi szó lók –
mind ez olyan ver sen gés men -
tes, a kö zös moz gás és ze né lés
iga zi örö mét adó at mo szfé rát
ered mé nye zett, ame lyért már
ér de mes volt a szer ve zés sel já -
ró sok fá ra dal mat vál lal ni! 

Kü lön meg ha tód tam sa ját
di ák ja ink tól, akik jöt tek se gí -
te ni a két ke zi mun ká ban, te rí -
tés ben, ci pe ke dés ben. De így
tet tek a ven dé gek is, kü lö nö -
sen a sop ro ni er dé szek vet ték
ki a ré szü ket a tánc há zat kö -
ve tő rend ra kás ból. Ezt öröm
volt lát ni. 

Hogy lesz-e foly ta tás? Bíz -
zunk ben ne! Per sze, ki de rül tek
hi bák, pél dá ul hogy a má ju si
idő pont nem a leg jobb. De ta -
lán va ló ban van jö vő je Zsom -
bor kez de mé nye zé sé nek!

g I. Sz.

MEGiNT – II.
Ma gyar or szá gi evan gé li kus gim ná zi u mok nép ze nei és nép tánc ta lál ko zó ja

b Bar csay Zsom bor az utób -
bi évek ál lan dó fel lé pő je a
fa so ri bá lo kon, sza lag ava -
tó kon. Társ sal vagy szó ló -
ban rop ja a káp rá za tos
nép tán co kat. Az or szá -
gos nép tán cos ta lál ko zók
öt let gaz dá ját és min de -
ne  sét még a ta lál ko zó előtt
fag gat tuk. 

– Ho gyan jött az öt let? 
– Úgy, hogy 2009-ben na -

gyon jó él mé nyek kel tér tünk
ha za Győr ből az evan gé li kus
gim ná zi u mok or szá gos ta lál ko -
zó já ról. Ez után fo gal ma zó dott
meg ben nem, hogy ha van or -
szá gos kó rus ta lál ko zó meg
báb fesz ti vál, van nak nyel vi ver -
se nyek, ak kor mi ért ne ad hat -
na ott hont az evan gé li kus egy -
ház egy nép ze nei-nép tán cos
ta lál ko zó nak is? A nép ze ne, a
nép ha gyo mány olyan ér té ke ket
hor doz, amik nem csak vál lal -
ha tók, ha nem ki fe je zet ten őri -
zen dők a mai vi lág ban. 

– Ne ki is áll tál a szer ve zés -
nek, ugye?

– Igen, per sze, no ha tud -
tam, hogy min den kez det ne -
héz, de vitt a lel ke se dés. Roncz

Bé la igaz ga tó úr tá mo gat ta
az öt le tet, de elég gé raj tam
múlt, hogy lesz-e be lő le va la -
mi. Ez per sze csak to vább fű -
tött, és vé gül ta valy négy is ko -
lá ból össze jött har minc fel lé -
pő. Biz tat tak, hogy idén le gyen
foly ta tás.

– Az idei ta lál ko zó ho gyan
ala kul? 

– Idén már hat is ko lá ból vá -
runk ven dé ge ket, és már nem -
csak egy dél utánt töl tünk
együtt, ha nem itt al vás sal
meg va ló sít ha tó az es ti tánc ház
– amit a leg job ban vá rok! Az
is ko lá ban al szunk, így meg -
spó rol juk a szál lás pénzt.

– Ap ro pó, pénz – min den
ilyen prog ram saj nos pénz be
ke rül, nem elég a lel ke se dés… 

– Per sze, ez az egyik leg na -
gyobb ne héz ség. De én na -
gyon akar tam ezt a ta lál ko zót,
sőt ma ga a szer ve zés mint
mun ka is na gyon meg tet szett,
még az is le het, hogy a jö vő -
ben va la mi ilyes mi vel fo gok
fog lal koz ni. 

– Nem pro fi nép tán cos le -
szel?

– Nem, mű sza ki egye tem -

re sze ret nék je lent kez ni mű -
sza ki me ne dzser szak ra. De at -
tól még a tán cot sze re tem a
leg job ban! A nép tánc szá -
mom ra min den: élet ér zés,
nyel ve zet, idő töl tés, sport, kö -
zös ség, kap cso la tok, a jól vég -
zett mun ka örö me – hoz zá
kap cso lód nak a leg szebb és
leg ne he zebb pil la na ta im. 

– Vissza tér ve a szer ve zés -
hez: mik vol tak a nagy ki hí vá -
sok?

– Ta lán az, hogy rá kel lett
jön nöm: az ál mot – hogy mi -
nél töb ben együtt tán col junk
és éne kel jünk az evan gé li kus
egy ház égi sze alatt – nem elég
meg ál mod ni, meg is kell tud -
ni va ló sí ta ni. Azt gon dol tam,
hogy majd va la ki meg szó lít,
hogy na, hal lom, van ez a
nagy öt le ted, gye re, el in téz zük.
Per sze, most már lá tom, hogy
ez nem így megy! Vi szont na -
gyon vá rom a hol na pot! Ma
es te pe dig már me gyünk ren -
dez ni a ter met, ci pel ni a szé -
ke ket, hol nap meg visszük a
pá ri zsit és a ke nye ret a va cso -
rá hoz! 

g Itt zés Szil via

„Nem elég meg ál mod ni az ál mot”

Név jegy 
Név: Bar csay Zsom bor 
Szü le tett: 1993
Is ko la: Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um 

Kap cso la ta a nép tánc -
cal: Hat éve sen kezd te, ma
a Bi ha ri Já nos Tánc együt -
tes ben tán col, az után -
pót lás ban. He ti két szer
két és fél órát pró bál nak. 

Vé le mé nye a Fa sor ról:
„Van egy han gu la ta: az
ódon fa lak és az új be ru -
há zá sok ér de kes ke ve ré ke.
Sze re tek ide jár ni.”

b „A hit hal lás ból van” –
üze ni Pál apos tol a Ró -
ma i ak hoz írt le vél 10. fe -
je ze té nek 17. ver sé vel. Ezt
a meg szív le len dő igaz sá -
got hor doz za ne vé ben a
Fa ith Co mes By He a ring
(FCBH) ne vű szer ve zet
is, mely nek te vé keny sé gét
ma már – a Ma gyar or szá -
gi Bib lia tár su lat Ala pít -
vány jó vol tá ból – min -
den ér dek lő dő meg is mer -
he ti.

Az FCBH fel ada tá nak te kin ti,
hogy a Bib li át hang zó anyag -
ként a le he tő leg szé le sebb kör -
ben – anya nyel ven – te gye
hoz zá fér he tő vé. Ha be le gon -
do lunk, hogy je len leg a Föl dön
csak nem hét ezer ön ál ló nyel -
vet hasz ná ló nép, il let ve nem -
zet él, ak kor fel mér het jük, mi -
lyen szi szi fu szi fel ada tot vál la lt
ma gá ra a szer ve zet. De a Má -
té evan gé li u ma sze rin ti misszi -
ói pa rancs úgy szól, hogy „te -
gye tek ta nít vánnyá min den
né pet…”, s ez eset ben a hang -
súly a „min den” szó ra esik. 

A Bib li át oly kor Szent írás -
ként is em le get jük, s az eu ró -
pai kul túr kör ben ma már ter -
mé sze tes az en nek hasz ná la -
tá hoz el en ged he tet len ol va sá -
si ké pes ség. Ez azon ban
messze nem ma gá tól ér te tő dő
a har ma dik vi lág or szá ga i ban,
ahol az anal fa be tiz mus gyak -
ran a né pes ség na gyobb há -
nya dá nak osz tály ré sze. Ar ról
nem be szél ve, hogy az úgy ne -
ve zett fej lett or szá gok ban is
ter jed a funk ci o ná lis anal fa be -
tiz mus. Ez nem az ol vas ni-ír -
ni tu dás tel jes hi á nyát je len ti,
ha nem azt, hogy az egyén ol -
va sás-írás út ján csak kor lá -
to zot tan ké pes új in for má ci ók
be fo ga dá sá ra és köz lé sé re, te -
hát ezt a tu dást ke vés sé ké pes
esz köz ként hasz nál ni. Ta lál -
koz ha tunk a ké nyel mi anal fa -
be tiz mus sal is, amely a ké pi és
hang zó in for má ci ók ban ful la -
do zó, túl nyo mó részt – bár
nem ki zá ró la go san – fi a ta -
labb ge ne rá ci ók el for du lá sát
je len ti az írás ra-ol va sás ra ala -
po zott tá jé ko zó dás tól. 

Ezek az em ber cso por tok
nem nyer he tők meg más képp
a Bib lia üze ne té nek, csak ha
em be ri han gon szól hoz zá -
juk Is ten igé je. Sze ren csé re
az el múlt évek ben a hang rög -
zí tés és -le ját szás tech ni kai
esz kö zei ko ráb ban el kép zel he -
tet len mér ték ben el ter jed tek,
ma már a vi lág min den szeg -
le té ben ál ta lá no san el ér he tő -
vé vál tak – sok szor ol csób ban,
mint az írott in for má ci ók.

Az FCBH cé lul tűz te ki,
hogy 2016-ra a vi lág két ezer
nyel vén, a Föld la kos sá gá nak
ki lenc ven hét százaléka szá -
má ra te szi hoz zá fér he tő vé
hang zó anyag for má já ban a
Bib lia kü lön bö ző köny ve it. Je -
len leg mint egy 185 or szág öt -
mil li árd la ko sa szá má ra  ér -
he tők el a szol gál ta tá sok, ami
525 nyel ven 557 kü lön bö ző
bib lia vál to za tot je lent. (A kü -
lön fé le vál to za tok egy részt
kü lön bö ző for dí tá so kat, más -
részt az egy sze rű fel ol va sás tól
a dra ma ti zált fel dol go zá so kig
ter je dő hang zó for má kat je len -
te nek.)

Az FCBH az egyes or szá -
gok ban szá mos szer ve zet tel
mű kö dik együtt. Hazánkban a
Ma gyar or szá gi Bib lia tár su lat
Ala pít vánnyal tör tént meg ál -
la po dás alap ján ju tott hoz zá a
pro tes táns új for dí tá sú Bib lia
hang zó anya gá hoz, me lyet a
szer ve zet hon lap ján tesz hoz -
zá fér he tő vé, s a köl csö nös ség
alap ján a Ma gyar or szá gi Bib -
lia tár su lat Ala pít vány hon lap -
já ról is el ér he tő az FCBH bir -
to ká ban lé vő va la mennyi bib -
li ai hang zó anyag. 

Az anya gok a hon la po kon
köz vet le nül hall gat ha tók, il let -
ve in gye ne sen le tölt he tők. Az
in gye nes ség tény le ges költ -
ség men tes sé get je lent, de a
hon la pon ke resz tül le he tő -
ség van ado mányt nyúj ta ni a
szer ve zet cél ja i nak meg va ló -
sí tá sá hoz. Ez az ado má nyo zá -
si for ma a fej lett or szá gok ban
vi szony lag el ter jedt, Ma gyar -
or szá gon vi szont még nem
kü lö nö seb ben is mert. Mi ért
ér de mes még is meg em lí te ni
ezt a le he tő sé get? Mert az
FCBH-hoz be ér ke ző ado má -
nyok egy ré szét az anya nyel -
vi le töl té sek szá má nak ará nyá -
ban vissza jut tat ják az együtt -
mű kö dő szer ve ze tek nek. Ez
azt je len ti, hogy min den egyes
– az FCBH-hon lap ról in gye -
ne sen le töl tött – ma gyar nyel -
vű hang zó Bib lia után a Ma -
gyar or szá gi Bib lia tár su lat Ala -
pít vány jo go sult a be folyt tá -
mo ga tá si össze gek ará nyos
ré szé re. Így pusz tán a hang zó
Bib lia le töl té sé vel tá mo ga tást
nyújt ha tunk a ma gyar or szá gi
bib li a misszi ó hoz.

Ter mé sze te sen nem  csak a
ma gyar nyel vű hang zó Bib lia
le töl té se le het hasz nos a ma -
gyar anya nyel vű ek szá má ra.
Nyelv ta nu lá si cél ra szin tén
hasz nál ha tók az ide gen nyel -
vű Bib li ák. A ta pasz ta lat azt
mu tat ja, hogy az egyik leg ha -
té ko nyabb nyelv ta nu lá si mód -
szer az anya nyel ven már

egyéb ként is mert szö ve gek
ide gen nyel ven tör té nő hall ga -
tá sa, mely rend kí vül gyor san
ké pes a hal lás utá ni be széd -
meg ér tést fej lesz te ni.

Ezek után nem ma rad más
hát ra, mint kö zöl ni a hoz zá -
férést biz to sí tó hon la pok
címét.

Ma gyar or szá gi Bib lia tár su lat
Ala pít vány – http://www.bib  lia -
tar su lat.hu/.

Fa ith Co mes By He a ring –
http://www.fa ith co mesby he a -
ring.com/job-op por tuni ti es.

Be fe je zé sül és biz ta tá sul áll -
jon itt Szent Ágos ton is mert
mon dá sá nak – „Tolle, lege!”,
vagy is „Vedd és ol vasd!” – né -
mi képp ak tu a li zált vál to za ta:
„Töltsd le és hall gasd!”

g Zsu gyel Já nos

A hit hal lás ból van …

Sebő Ferenc

Nováky Andrea
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Apa és fia. Fil men és élő ben.
Nem min den na pi él mény ben
volt ré szük azok nak, akik el lá to -
gat tak az em lék ház ba. A Bar tók
zon go rá ján III. – Szo ko lay Ba lázs
cí mű film ve tí té sé vel egy be kö tött
be mu ta tó ki vé te les re mek lés sel
aján dé koz ta meg a ze ne ra jon -
gó kat. A so ro zat meg ál mo dó ja,
Vá sár he lyi Gá bor a ma xi mu mot
hoz ta ki a rész tve vők ből. Min den
per cet ki hasz nált: mu zsi ka, szó és
kép hi bát lan har mó ni á ját va ló sí -
tot ta meg.

Szo ko lay Ba lázs zon go ra mű -
vész Bar tók Mik ro koz mo szá -
nak hat fü ze té ből a leg ne he zeb -
be ket vá lasz tot ta, s azo kat rit -
kán hall ha tó fi nom ság gal ad ta
elő.

A hang ver seny szü ne té ben
Szo ko lay Sán dor ze ne szer ző be -
szélt a nagy, pél da adó előd ről:
„En nek a hely nek olyan áhí ta ta
van, mint egy temp lo mi szen -
tély nek. Bar tók Bé la minden nek
a lé nye gét lát ta. Tő le a fá rad ha -
tat lan mun kát és a ren det ta nul -
tam meg. Ná la na gyobb »ta ka -
rí tást« sen ki nem csi nált a ze né -
ben; min den re fi gyelt, és min -
den fon to sat be épí tett mun ká -
já ba. So ha nem is mé telt, csu pa
újat ho zott, az elő ző szá za dok
kí sér le te it be ol vasz tot ta iz zó
kom po zí ci ó i ba. Sze mér mes em -
ber volt, nem tár ta föl tit ka it,
sem a hi tét. For ra dal mi újí tó
volt, s eh hez szó tárt is szer -
kesz tett; nyel ve ze te ak kor is a
nép ze né ből táp lál ko zik, ha lát -
szat ra nem ab ból me rít. Disszo -
nan ci ái a 20. szá zad bor zal ma it
idé zik, meg sze lí dít ve a go nosz
erő ket. Az em be rért be szélt,
ki ál tott dör gő ze né jé vel min den
idő ben. Nagy tit ko kat írt meg, és
még na gyob ba kat írt vol na meg,
ha nem hal meg olyan ko rán.
Te le ter vek kel és ten ger nyi mun -
ká val…”

Szo ko lay Ba lázs el ső ven dé gé -
vel, Ban da Ádám mal Bar tók 2.
rap szó di á ját ját szot ta. Hi bát la -
nul. Ta lán a vir tu o zi tás, erő és
szár nya lás leg ne he zebb da rab ja.
De bír ta a két fi a tal, aho gyan
Szo ko lay Don gó Ba lázs fu ru -
lyán és du dán elő adott imp ro vi -
zá ci ó it is.

A be fe je zés re il lesz tett Bar -
tók–Szé kely-mű, a Ro mán né pi
tán cok fer ge te ges dal la mai meg -
ko szo rúz ták az es tet. Taps, vas -
taps a fil men és a né ző té ren is:
a más fél órás al ko tás re mek
tisz te let adás a ré gi mes te rek
előtt, és val lo más a ze ne ha tal -
má ról.

Már csak egy kö te les sé ge ma -
radt a lá to ga tó nak: si et ve vé gig -
ment az ál lan dó ki ál lí tá son. Föl,
egé szen a má so dik eme le tig. Bú -
csú zó ul el ol vas ta Bar tók – fal ra
vé sett – örök üze ne tét: „Én ré -
szem ről egész éle tem ben min den
té ren min den kor és min den mó -
don egy célt fo gok szol gál ni: a
ma gyar nem zet és a ma gyar ha -
za ja vát!”

g Feny ve si Fé lix La jos

Egy es te
a Szo ko lay
csa lád dal

Film be mu ta tó
a Bar tók Bé la
Em lék ház ban

Alap re cept: végy egy kis egy ház tör -
té ne tet, me rítsd meg sze mé lyes em -
lé ke id ben, adj hoz zá né hány nép sze -
rű evan gé li kus arc ké pet (eze ket tet -
szés sze rint ár nyal ha tod is), fű sze rezd
el fo gult sá god nak meg fe le lő en, ke ríts
hoz zá né hány emb le ma ti kus nak tet -
sző tár gyat, s tégy be le egy csi pet nyi
hu mort is. Ha nem vé ted el az ará -
nyo kat, a fo gyasz tók meg ér zik az
evan gé li um ízét. 

El ső tész ta lap Gáncs Pé ter
mód ra
A dé li es re fű sze re zett üze net ben a séf
úgy ju tott el az éle tünk rajt kö vét
(is) szim bo li zá ló Pe tő fi-ke resz te lő -
kút tól a to le ran ci át hir de tő ár ví zi
kely hen át a „nagy ár nyé kú nagy
em be rig”, Kál dy Zol tá nig, hogy ar ra
fi gyel mez te tett, az In su la Lu the ra na
ne csak evan gé li kus szi get, ha nem az
evan gé li um szi ge te is le gyen. Le -
gyen meg tar tó ta laj, erős gyö kér.
Le gyen olyan szi get vi lá gunk, ahol az
egyes kis szi ge te ket komp- és ha jó -
köz le ke dés, sőt csa lag út kö ti össze.

A krém el ső ré te ge à la Lip tay
György
Hál’ Is ten nek nem a ve gyész mér nök
ke ver te a kré met, ha nem a Ga u dio -
po lis egy ko ri la kó ja, fa so ri öreg di ák,
aki Szteh lo Gá bor em be ri nagy sá gá -
ról és el hi va tott mun ká já ról ugyan -
úgy el ér zé ke nyül ten szólt, aho gyan
ré gi fa so ri ta ná ra i nak ha tal mas tu dá -
sá ról és élet sze rű órá i ról. A „kis egy -

ház nagy is ko lá ja” élet re szó ló út ra -
va ló val bo csá tot ta el di ák ja it. Ta lán
új ra el jön még az idő, hogy a pro tes -
táns is ko lák szel le me ha son ló an ka -
rak te res és meg ha tá ro zó lesz.

Má so dik tész ta lap Fa bi ny
Tamás tól
Hall ga tó i nak be mu tat ta csa lád ját a
püs pök: „Hár man va gyunk test vé rek,
van egy bá tyám, egy nő vé rem és
egy öcsém.” Kép te len ség? Nem, sőt
na gyon is so kat el árul a mú ze um ala -
pí tó édes apá ról, Fa bi ny Ti bor ról,
aki nek ér de me it e he lyütt nem le het
elég gé di csér ni. Nem tud ta vol na, de
nem is akar ta lel kész és tör té nész-
mu zeo ló gus én jét szét vá lasz ta ni. Je -
len lé té ben meg ele ve ned tek a tár -
gyak, és mun ká ba fog tak nem ze dé -
kek… Fa bi ny Ta más va ló sá go san és
kép le te sen is kö ze lebb hí vott Berg -
man Eras mus-kan ná já hoz, hogy
meg lás suk üze ne tét: a vár va várt, a

köz tünk cse lek vő és a ma is köz tünk
já ró Jé zus alak ját. Az utol só mon da -
tok pe dig az egy ko ri kő bá nyai fel -
ügye lő, Kincz ler Gyu la 56-os fo tó i nak
és bá tor sá gá nak em lé ké re szól tak.

Má so dik krém – Ka rát son Gá bor
„A leg öre gebb csán gó” a bú csú ide -
jé re tár ló ba ke rült ka laz nói óra előtt

állt meg. A mu ta tók nél kü li, fa ra gott
óra lap se gít sé gé vel in dult az el tűnt
idő nyo má ba. Nem tu dott sza ba -
dul ni a gon do lat tól, hogy a ko ro nát
tar tó an gya lok a nem zet an gya lai.
Bár ha (Ja kob Böh mé re utal va) azok
az an gya lok – a nem ze tek an gya lai –
is bol dog együtt lét ben él né nek, s
csak egy mást tisz tel nék, nem tud ván
sem mi lyen csel ve tés ről és rossz aka -
rat ról… A ka laz nói óra egy ki te le pí -
tés sel súj tott sváb gyü le ke zet ből
szár ma zik. Svá bok azok is, akik Bu -
da ke szi ről el in dul va a má sik irány ba
rend be ho zat ták az egy ko ri gyi mes -
bük ki vas úti őr há zat. Mi kö zük a
csán gók föld jé hez a ha zai né me tek -
nek? Sem mi, de ez zel az „el len vo nat -
tal” még is va la mi fé le bé kes sé get te -
rem tet tek.

Har ma dik tész ta lap
Itt zés Já nos tól
„Di csér ni jött, nem te met ni…” Nagy -
ívű, szub jek tív tár lat ve ze tés – tö ké -
le te sen il luszt rált ige hir de tés fül ta -
núi (íz le lői) le het tek a je len lé vők.
Akár az egy ko ri ősök hű sé gé ről,
akár az ül dö zöt tek hő si es sé gé ről,
akár a po li ti ka ki szol gá ló i ról, a 20.
szá zad „ud va ri teo ló gi á já ról”, akár
nap ja ink do mesz ti ká ló dott ke resz -
tény sé gé ről be szélt, vé gül min dig
rá mu ta tott: Is ten sze re te té nek és
ke gyel mé nek cso dá ja,
hogy az egy ház ügye
ele ven ma radt. Nem
azt kell lát nunk a kő -
sze gi gyü le ke zet pán -
cél szek ré nyé ben so ra -
ko zó kan nák lát tán,
hogy „jaj, csak ón ra, a
sze gé nyek ezüst jé re fu -
tot ta”, ha nem hogy
mennyi kan ná ra volt
szük ség itt két száz év -
vel ez előtt! A ki ál lí tás
egyet len nagy ívet fog
át a pi ros or rú ne mes -
csói ta nít vá nyok tól
akár ké sőb bi ön fé nye -
ző fi gu rá kig, 20. szá za -
di sze mé lye kig: Is te -
nünk az egyet len biz -
to sí ték!

Har ma dik ré teg krém à la
Kézdy Edit
Bár ter mé szet tu dós ként is meg ta lál -
ta vol na a té mát eb ben a ki ál lí tás ban
– Tes se dik Sá mu el vagy Kos suth nö -
vény gyűj te mé nye –, még is élt a szub -
jek ti vi tás fel aján lott le he tő sé gé vel.
Nagy fel fe de zés, hogy a mú ze um az
éle tünk le nyo ma ta. Épp a De ák té ri

ifi ben (Zel ma né ni től) ta nul ta meg,
hogy min dent le het ke resz tény szem -
mel néz ni. Az utol só tár ló grá nit úr -
va cso ra kész le te és a kék „Man dák-
pó ló” a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
1984-es nagy gyű lé sé nek em lé ke. Az
ő em lé ke 1984-ről azon ban na gyon is
két ar cú: az eu fo ri kus han gu lat tól az
in do ko lat lan or dí to zá sig, a bé ke és
igaz sá gos ság irá nyí tott ér tel me zé -
sé től a meg fi gye lés sel va ló szem be -
sü lé sig. Ad dig a ta pasz ta la tig, hogy
mi cso da fe le lős sé gük van a fel nőtt ke -
resz té nyek nek az if jak vi lág ké pé nek
ala kí tá sá ban! (A „minden nek el le né -
re” pe dig csak rí melt mind ar ra, amit
előbb hal lot tunk.)

Hab a tor tán
Há rom fi a tal, te het sé ges mu zsi kus
ba rokk ze né vel aján dé koz ta meg a
ven dé ge ket, mi előtt a tor tá ból be teg -
re et ték vol na ma gu kat… Az Ani ma
Mu si cae tag jai, G. Hor váth Lász ló és
Vá ray Pé ter he ge dűn és csel lón, a
Cus tos Con sort ból Re gős Jú lia pe dig
vi o la da gam bán ját szott. 

Bú csú po hár
A ren dez vény so ro zat utol só nap -
ján a szak mai kö zön ség nek, kol lé gák -
nak ke ver ték a mú ze um mun ka tár -
sai a kok télt. (Az italt ka mu ba’ sült
po gá csá hoz és ka kukk to jás-rán tot -

tá hoz kí nál ták.) A kok tél hoz ne he -
zebb és könnye debb ada lé ko kat vá -
lasz tot tak: Czen the Mik lós el be szél -
te, ho gyan is ju tott Lu ther au to gráf
vég ren de le te ma gyar kéz re (egy sze -
rű en: ár ve ré sen vá sá rol ták), il let ve
me lyik is az iga zi. Hu bert Gab ri el la
az ol va só – és ér tő? – egy ház ról szólt,
a „né mely lel ki éhe zők ta nul sá gá ra”,
ott ho ni fel ol va sás ra szánt posz til lás -
kö tet ről, Bor nem isza Pé ter köny vé -
ről. Har ma ti Bé la Lász ló nagy sze rű
ke ret be fog lalt pi ci var sá di ol tár kép -
tö re dék kel, a ron gyocs ka ként elő -
buk kant Jé zus-port ré val il luszt rál ta
a mu zeo ló gu sok, mű em lék vé dők
ne héz fel ada tát, Ker tész Bo tond –
egy ko ri gyó ni pap fi – pe dig ar ról be -
szélt, mi lyen nagy sze rű ér zés mú ze -
um lá to ga tó ként rá is mer ni a sa ját
gyü le kez tünk tár gya i ra. Az „ez a
mi énk” ér zé se nem csak büsz ke ség -
gel tölt het el, ha nem iden ti tá sun kat
is erő sí ti.

Zász ka licz ky Zsu zsan na a ne mes -
csói an te pen di um iko nog rá fi á já hoz
nyúj tott né mi se gít sé get – ab bé li re -
mény ben, hogy egy szer majd mind -
nyá jan a meg hí vot tak kö zött le -
szünk… Gryl lus Dá ni el és Vil mos se -
gít sé gé vel – a tő lük hal lott re for má -
ció ko ra be li éne ke ken és zsol tár pa -
raf rá zi so kon túl – a bú csú po hár -
hoz dal ra is fa kadt a to ro zó tár sa ság.
Az át ala kí tást elő ké szí tő mun ka tár -
sak azon ban az éne kelt, ed dig más
össze füg gé sek ből jól is mert, ám ma
új ér tel met nyert szü le tés na pi kö -
szön tő től nem sza ba dul hat tak:

Har minc két éves let tem én –
meg le pe tés e köl te mény
cse cse
be cse:

aján dék, mellyel meg le pem
e ká vé há zi szeg le ten
ma gam
ma gam.

Har minc két évem el sze lelt
s még ha vi két száz so se telt.
Az ám,
Ha zám!

De és sőt:

Én egész né pe met fo gom
nem kö zép is ko lás fo kon
ta ní-
ta ni!

g –y

Mind mást süt ki
– avagy mél tó bú csú tor/ta az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban
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A fel tá ma dás re mény sé ge in dí tott
min ket er re a ta lál ko zó ra, amely en el -
bú csú zunk drá ga sze ret tünk től, az
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ál lan -
dó ki ál lí tá sá tól. Em be ri lép ték kel
nem nagy idő, ami ada tott né ki: bő
há rom év ti zed. Ha sze mélyt is mer het -
tünk vol na ben ne, az alig pá lya kez -
dő től bú csúz nánk. De egy ál lan dó ki -
ál lí tás „éle té nek ide je tíz esz ten dő,
vagy ha több, ti zen öt esz ten dő, és na -
gyobb ré sze hi á ba va ló fá rad ság…”
Aki től bú csút ve szünk, mú ze um volt,
még ha élő, lé leg ző, ta lál ko zá sok ra és
be szél ge té sek re te ret adó hely is. Ál -
dott hely színt nyúj tott sok fon tos ki -
ál lí tás nak, fel ol va sás nak, mu zsi ka -
szó nak és vi dám ság nak. Nem is kel -
le ne to vább ér de me it so rol nunk, fe jet
kell azon ban haj ta nunk azok előtt a
sze mé lyek előtt, aki ket lét re hí vó i ként
is me rünk.

A mú ze um édes ap ja Fa bi ny Ti bor
egy ház tör té nész volt. Az ő tö ret len hi -
te, vég nél kü li mun ká ja és az evan gé -
li kus kul tú ra és egy ház tör té net irán -
ti el kö te le zett sé ge nél kül nem va ló sul -
ha tott vol na meg a het ve nes évek ben
az álom: új egy há zi in téz ményt lét re -
hoz ni a fő vá ros szí vé ben. Pe dig az In -
su la Lu the ra na va ló ban a leg al kal -
ma sabb nak bi zo nyult egy evan gé li kus
gyűj te mény nek – múl tunk fon tos da -
rab já nak – a be mu ta tá sá ra. Szem- és
fül ta núk bi zo nyít ják, hogy Fa bi ny
Ti bor je len lé té ben meg ele ve ned tek a
tár gyak, be szél ni kezd tek a hol tak…
Egé szen vájt fü lű lá to ga tók né mi hal -
vány ró zsa szín ár nya la tot fel fe dez het -
nek eset leg a ki ál lí tás fel ira ta i ban, de
el is me rés sel kell adóz nunk az  előtt,
hogy a mar xis ta tör té ne lem szem lé let
egyed ural ma és kor lát lan cen zo ri
ha tal ma ide jén Fa bi ny Ti bor há rom
év ti ze den át időt ál lót tu dott al kot ni.

Az el ső ál lan dó ki ál lí tás nem jö he -
tett vol na lét re Dá vid Ka ta lin ba rát -
sá ga, ta ná csai és né hai Pé ter Már ta
mű vé szet tör té nész se gít sé ge nél kül.
Ma is őr zi a mú ze um irat tá ra kéz zel
írt for ga tó könyv váz la ta it, a ver bá lis
em lé ke zet pe dig szá mos ked ves mo -
men tu mot ró la.

Az épí té szek, Ha vasy Pál és Gryl -
lus Vil mos vé gez ték a fel eme lő, ám
pisz kos mun kát: az egy ko ri evan gé li -
kus is ko la épü le té ben lét re ho zott
mun kás őrru ha- rak tár bel ső épí té sze -
ti nyo ma it el ta ka rí ta ni, s ha nem is

temp lo mot, de meg szen telt te ret lét -
re hoz ni úr va cso rai kely hek, ol tár fel -
sze re lé sek, Bib li ák és Lu ther vég ren -
de le te szá má ra… Eköz ben Szvet nik
Jo a chim ke ze nyo mán meg újul tak a
fém tár gyak, és ré gi fé nyük ben kezd -
tek ra gyog ni. Ke gye let tel és büsz ke ség -
gel em lé ke zünk hát mind nyá juk ra,
akik ko moly ala pot ve tet tek az utó -
dok mun ká já hoz. Az Úr is ten meg -
hall gat ta őket, ami kor a zsol tá ros sal
így kö nyö rög tek: „Ke ze ink mun ká ját
tedd ma ra dan dó vá!”

Em lé ke zünk azok ra a nyug dí jas
lel ké szek re is, akik tu dás sal, em pá -
ti á val ve zet ték a tár lat lá to ga tó kat.
Azok ra, akik sok szor nem csak az
evan gé li kus kul tú rá nak, ha nem Jé -
zus Krisz tus nak is köz ve tí tői, ta nú -
ság te vői vol tak egy szo mo rú, sok ar -
cú kor ban. Ga ram Zol tán és Pusz -
tai Lász ló ugyan úgy tag jai a mi
örök, mú ze u mi arc kép csar no kunk -
nak, aho gyan Kincz ler Irén is – ő lé -
lek ben ma is itt van ve lünk (és min -
den kit csó kol tat).

El ér ke zett te hát ez a nap is: el bú -
csúz tat juk a Fa bi ny Ti bor meg ál -
mod ta ál lan dó ki ál lí tást ab ban a re -
mény ség ben, hogy be lát ha tó időn
be lül a tő le ta nul tak (és még in kább
ta pasz tal tak) se gít sé gé vel újat hoz ha -
tunk lét re. Ab ban a re mény ség ben,
hogy mi – akik a ke ze alatt nőt tünk
fel – ugyan úgy szó ra bír hat juk majd
a tár gya kat, ugyan úgy be tu dunk
von ni nem ze dé ke ket a mun ká ba, s
ugyan olyan el kö te le zett ség gel tud -
juk majd szol gál ni egy há zunk és a
ma gyar kul tú ra ügyét. 

„Min den e föl dön csak el mú lan -
dó…” – éne kel jük te me té se ken. Ma tu -
zsá le mi ko rú ki ál lí tá sunk rá szol gált
a nyu ga lom ra. Bí zunk ab ban, hogy
ki ál lí tott tár gya ink nak nem az „örök
vi lá gos ság fog fé nyes ked ni”, ha nem a
kor sze rű (és fenn tart ha tó an mű kö dő)
vi lá gí tás mu tat ja meg leg szebb, ed dig
eset leg ár nyék ban ma radt ar cu kat.
„Ren dez ni új ra kö zös tár gya in kat,
ez a mi mun kánk, és nem is ke vés.”
Ámen.

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

El hang zott má jus 12-én az Evan gé li -
kus Or szá gos Mú ze um ban, a kol lé -
gák nak tar tott „szak mai bú csú po hár”
al kal má ból

Tisz telt Egy be gyűl tek!
Ked ves gyászo ló gyü le ke zet!

Sze re tett test vé re im az Úr ban!

b Ezek ben a na pok ban bont ják le
az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um (EOM) ál lan dó ki ál lí tá sát. A
fel újí tás előtt ál ló in téz mény
egy elő re csak né hány hét re csuk -
ja be ka pu it, ké sőbb azon ban
tar tó san is zár va lesz. A több
mint há rom év ti ze des múlt ra
vissza te kin tő mú ze um jö vő jé ről
dr. Har ma ti Bé la Lász ló igaz ga -
tó val be szél get tünk.

– Né hai Fa bi ny Ti bor egy ház tör té -
nész-pro fesszor ál mod ta meg és hoz -
ta lét re ezt az ál lan dó ki ál lí tást. Mit
le het tud ni er ről az idő szak ról? Úgy
is fel te het ném a kér dést: ha mú ze u mi
ke re tek kö zött kel le ne be mu tat ni az in -
du lást, mi re he lyez nék a súlyt?

– Ar ra a he ro i kus mun ká ra, amely
Fa bi ny Ti bor el évül he tet len ér de -
me, és amellyel a tom bo ló szo ci a liz -
mus alatt si ke rült el ér nie, hogy a le -
vél tár és a könyv tár mel lett az evan -
gé li kus gyűj te mé nyi ágak har ma dik,
leg fi a ta labb tag ja ként lét re jö hes sen
az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um.
Ne ki kö szön he tő, hogy egy vi rág üz -
let és egy mun kás őr ru ha-rak tár he -
lyén meg nyíl ha tott az in téz mény a
De ák té ren, a fő vá ros szí vé ben.

Az az anyag, ame lyet az or szág
gyü le ke ze te it lá to gat va össze tu dott
szed ni, mind a mai na pig az egyik
leg gaz da gabb, leg sok ol da lúbb gyűj -
te mé nye az egy há zi kin csek nek.
Hoz zá te szem: nincs még egy fe le ke -
zet Ma gyar or szá gon, amely nek or -
szá gos mú ze u ma len ne. Aki az ed di -
gi ál lan dó ki ál lí tást meg te kin tet te, az
a be mu ta tott do ku men tu mo kon,
köny ve ken, mű tár gya kon ke resz tül
ké pet kap ha tott az evan gé li kus ság
tör té ne té ről a Kár pát-me den cé ben a
kez de tek től a 20. szá zad utol só har -
ma dá ig, és meg is mer het te azt a küz -
del met, ame lyet év szá za do kon ke -
resz tül ví vott mind a sa ját fenn ma -
ra dá sért, mind pe dig a ma gyar sá gért
és a ma gyar kul tú rá ért.

– A fel újí tás gon do la ta nem tel je -
sen új ke le tű. Né hány éve fo lya ma to -
san te rí té ken van az át ala kí tás kér -
dé se. Mi ért van rá szük ség?

– A mú ze u mi szak má ban azt szok -
ták mon da ni, hogy egy ál lan dó ki ál -
lí tás „élet tar ta ma” tíz-ti zen öt év,
ennyi idő után kell meg újí ta ni, fris sí -
te ni vagy akár le is cse rél ni az anya -
got. Ná lunk 1979 óta – né hány ki vé -
tel től el te kint ve – ugyan azok a tár -
gyak lát ha tók, ugyan olyan mó don,
ahogy an nak ide jén be ke rül tek a tár -
lók ba.

A fel újí tás, a kor sze rű sí tés szük -
sé ges sé gét in do kol ja az is, hogy a he -
lyi ség fény- és pá ra tar tal ma nem
meg fe le lő sem a köny vek, sem a tex -
ti lek, de még csak a lá to ga tók szá -
má ra sem, hi szen a szel lőz te tés kér -
dé se meg ol dat lan. Ugyan így gon dot
okoz egy-egy prog ra mun kon a han -
go sí tás hi á nya is. A mun ká la tok so -
rán te hát ezt a lát ha tat lan struk tú -
rát is sze ret nénk úgy fej lesz te ni,
hogy ele get te gyen a 21. szá zad ele ji
kö ve tel mé nyek nek. Egy út tal a leg -

utób bi idő kig ki hasz ná lat lan pin ce -
he lyi ség is ki ál lí tó tér ré vá lik majd.

Az át ala kí tás sal és a bő ví tés sel az
a cé lunk, hogy több kor osz tály szá -
má ra is von zó vá és el ér he tő vé te gyük
az EOM-ot. Gyer mek cent ri ku sabb
mú ze u mot ter ve zünk, még na gyobb
 súlyt kí vá nunk fek tet ni a mú ze um -

pe da gó gi á ra. Ter mé sze te sen a nyug -
dí ja sok ról és a kül föl di tu ris ták ról
sem sze ret nénk el fe led kez ni. A ki hí -
vást egyéb ként pont az je len ti, mi ként
tu dunk majd az úgy mond vájt fü lű
egy ház ta gok nak is újat és ér de ke set
mon da ni az evan gé li kus ság ról úgy,
hogy köz ben az akár Ja pán ból be top -
pa nó lá to ga tó szá má ra is ért he tő és
él vez he tő le gyen a ki ál lí tás.

– A vájt fü lű, hű sé ge sen vissza-
vissza té rő lá to ga tók nak az idő sza ki
ki ál lí tá sok és egyéb prog ra mok je len -
tenek, je lent he tnek új don sá got.

– Mú ze u munk egyik leg főbb
gond ja ed dig ép pen az volt, hogy az
idő sza ki ki ál lí tá sa in kat az ál lan dó
tár lat elő te ré ben, na gyon kis alap te -
rü le tű he lyen tud tuk meg ren dez ni. A
pin ce fe lé va ló ter jesz ke dés el kép ze -
lé se ink sze rint mó dot ad majd ar ra,
hogy be mu tat ko zá si le he tő sé get biz -
to sít has sunk a kor társ egy ház mű vé -
szet kép vi se lő i nek. A kép ző mű vé sze ti
ki ál lí tá sok mel lett ka ma ra ze ne-kon -
cer te ket, iro dal mi es te ket is ter ve -
zünk, és így a mú ze um egy faj ta kul -
tu rá lis köz pont ként is mű köd ne.

– Az ál lan dó ki ál lí tás le bon tá sa
után, még a je len le gi fa lak kö zött, a
mos ta ni tár lók ban nyí lik meg a pün -
kösd va sár nap előt ti szom ba ton a
két száz éves De ák té ri temp lo mot, il -
let ve a gyü le ke ze tet be mu ta tó idő sza -
ki ki ál lí tás. Ez zel pár hu za mo san az
al sóbb szin ten már meg is kez dőd nek
a mun ká la tok?

– Egy elő re nem. Egy részt idén
új ra be kap cso ló dunk a mú ze u mok éj -
sza ká ja el ne ve zé sű ren dez vény so -
ro zat ba, és a pin cé be ter ve zett prog -
ra mok kal sze ret nénk a szé le sebb kö -
zön ség fi gyel mét is fel hív ni ar ra,

hogy mi lyen irány ba fog bővül ni,
nö ve ked ni a ki ál lí tó tér. 

Más részt a fel újí tás anya gi hát te -
re sincs biz to sít va még tel jes mér ték -
ben. Az egy ház le he tő sé gei na gyon
kor lá to zot tak. No ha sa ját költ ség -
ve té sé ben kü lö ní tett el e cél ra pénzt,
de ha ki zá ró lag er re a for rás ra tá masz -

kod nánk, ak kor sok kal to -
vább, akár két-há rom évig
is el tar ta na az át épí tés,
me lyet meg fe le lő fe de zet
ese tén egy esz ten dő alatt
is le le het bo nyo lí ta ni. Pil -
la nat nyi lag az ál lam ál tal
ki lá tás ba he lye zett, az egy -
há zi tu riz must tá mo ga tó
pá lyá zat ki írá sát vár juk.
Má jus ele jé re ígér ték…

Az em lí tett idő sza ki ki -
ál lí tás egé szen ok tó ber
vé gé ig lesz lá to gat ha tó,
az után a mű sza ki át épí tés
mi att kény te le nek le szünk
tel je sen be zár ni. A fel újí -
tás ide je alatt hon la pun -
kon (http://eom.lu the -
ran.hu) ke resz tül, il let ve
ván dor ki ál lí tá sa ink ré vén
sze ret nénk je len len ni.

– Vissza tér ve az ál lan -
dó ki ál lí tás ra: fel épí té sét
te kint ve meg kö ze lí tő leg
ha son ló lesz a mos ta ni -
hoz, vagy je len tő sebb vál -
to zá sok vár ha tók? Van

esély pél dá ul ar ra, hogy az Evan gé -
li kus Or szá gos Le vél tár ál tal őr zött
Lu ther-vég ren de le tet is lát has sa a
nagy kö zön ség?

– Az ed di gi ál lan dó ki ál lí tá son
hát tér be szo rul tak a nép raj zi em lé -
kek, és a li tur gia is ke vés te ret ka pott.
Sze ret nénk, ha va la mi lyen mó don
ezek a te rü le tek is meg je len né nek a
ren del ke zés re ál ló szűk he lyen. Gyűj -
te mé nyünk to váb bi da rab ja it, úgy ter -
vez zük, idő sza ki ki ál lí tá sok ke re té ben
fog juk meg mu tat ni.

Az egy ház ve ze tés ré szé ről az a
kí ván ság fo gal ma zó dott meg, hogy az
ál lan dó ki ál lí tás nak né hány na gyon
fon tos, or szá gos, sőt akár nem zet kö -
zi szin ten is ér dek lő dés re szá mot tar -
tó tárgy és do ku men tum kö ré kel le -
ne fel épül nie. A Lu ther-vég ren de let
min den kép pen ezek kö zé tar to zik, és
meg fe le lő biz ton sá gi in téz ke dé sek
mel lett ez is ki ke rül het ne a pán cél -
szek rény rej te ké ből. Ilyen emb le -
ma ti kus mű kincs még az 1650 tá ján
ké szült ne mes csói ol tár te rí tő, az
1724-ből szár ma zó, Lu ther és az Au -
gus ta na Con fes sio cí mű olaj fest -
mény, az 1838-as De ák té ri ár ví zi ke -
hely, Pe tő fi kis kő rö si ke resz te lő me -
den cé je, il let ve a sel mec bá nyai ér -
dem könyv ben meg je lent írá sa.

Olyan ki ál lí tást sze ret nénk lét re -
hoz ni, amely nem hagy ja hi de gen a
hoz zánk be té rő ket. Jó len ne, ha ven -
dé ge ink egy há zunk múlt já nak meg is -
me ré se mel lett ak tu á lis kér dé se ik re is
vá laszt kap hat ná nak, ha a ki ál lí tás egy -
szer re len ne pro vo ka tív és kon zer va -
tív, mo dern, még is klasszi kus. Hogy
ezt si ke rül-e meg va ló sí ta nunk, ar ról
a lá to ga tó kat kell majd meg kér dez ni…

g Vitális Judit

„Egy szer re le gyen
mo dern és klasszi kus!”

Be szél ge tés dr. Har ma ti Bé la Lász ló val,
az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um igaz ga tó já val

Á Z S
Eseménydús búcsú
az Evangélikus Országos Múzeum
állandó kiállításától
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„Sza bad ság ra vagy tok el hí va…” (Gal 5,13)
Misszi ói kon fe ren cia • Pi lis csa ba, jú li us 3–6.

Sze re tet tel hív juk és vár juk test vé re in ket nyá ri kon fe ren ci ánk ra jú li us 3.
és 6. kö zött a pi lis csa bai Bé thel Misszi ói Ott hon ba (Szé che nyi u. 8–12.).
Rész vé te li díj: fel nőtt: 6 800 Ft, tíz éves kor alatt: 3 800 Ft, há rom éves kor
alatt in gye nes. (A díj tá mo ga tott. Aki tud, ad jon töb bet, hogy ven dé gül
lát has sunk olya no kat is, akik nek nincs le he tő sé gük a rész vé te li díj ki fi -
ze té sé re.)

Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 20.
Je lent kez ni le het pos tai úton, te le fo non vagy e-mail ben az Evan gé li -

kus Misszi ói Köz pont cí mén: 1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.
Te le fon: 1/400-3057 (a dél előt ti órák ban). E-mail: ev mis@lu the ran.hu.

Ágy ne mű hu za tot ér de mes hoz ni.
A je lent ke zők nek újabb le ve let már nem kül dünk.
(A kül misszi ói kon fe ren cia jú li us 7-től 10-ig lesz szin tén a Bé thel ben.

Akik azon is részt kí ván nak ven ni, ma rad hat nak a hely szí nen, de kü lön
kell je lent kez ni ük a kül misszi ói kon fe ren cia szer ve ző i nél. Ezt a szán dé -
ku kat ne künk is je lez zék.)

Sze ve ré nyi Já nos és mun ka tár sai
PROG RAM
Va sár nap • Ér ke zés, re giszt rá ció 16.00 órá tól • 18.00: Va cso ra • 19.00:
Ének a ha tár ta lan ról – a Po é zis együt tes szol gá la ta Ká kay Ist ván ve ze -
té sé vel; áhí tat – Sze me rei Já nos püs pök
Hét fő • 7.30: Ima kö zös ség • 8.00: Reg ge li • 9.00: Áhí tat – Győ ri Gá bor
Dá vid • 9.30: Hat gye rek, egy férj, há rom gyü le ke zet és a kór ház – Lip -
ták né Gaj dács Má ria • 10.30: Szü net • 11.00: Dél vi dé ki imád sá gok – Ban -
ka Gab ri el la; éne kes bi zony ság té tel – Bos nyák Mag di (Szer bia) • 12.30:
Ebéd • 15.00: Bib lia kör (dr. Koch Bé la, Je nei Ot tó, Or bán At ti la) • 16.30:
Za rán dok úton – Ba kay Pé ter • 18.00: Va cso ra • 19.00: Sza ba du lá sok Szá -
raz don – Or bán At ti la
Kedd • 7.30: Ima kö zös ség • 8.00: Reg ge li • 9.00: Áhí tat – Er dész né Kár -
pá ti Ju dit • 9.30: Mit tett Is ten ve lünk? – Ló czy Ti bor (Sa jó gö mör); köz -
re mű kö dik Csá kány Ma ri an na éne kes Kár pát al já ról • 10.30: Szü net
11.00: „Ha tűz ben jársz, nem per zse lődsz meg…” – Ne mes he gyi Ta más (Ke -
resz tyén Tűz ol tók Ba rá ti Kö re) • 12.30: Ebéd • 15.00: Bib lia kör (dr. Koch
Bé la, Je nei Ot tó, Or bán At ti la) • 16.00: „Sza bad ság ra vagy tok el hí va…”
(Gal 5,13) – Or bán At ti la • 18.00:Va cso ra • 19.00: Is ten moz gás ban van
– Sze ve ré nyi Já nos be szá mo ló ja a fok vá ro si vi lág evan gé li zá ci ós kong -
resszus ról
Szer da • 7.30: Ima kö zös ség • 8.00: Reg ge li • 9.00: Ta nú ság té te lek, „mor -
zsa sze dés” • 10.00: Szü net • 10.30: Is ten tisz te let úr va cso rá val – Sze ve ré -
nyi Já nos • 12.00: Ebéd

H I R D E T É S

3. or szá gos Fé bé-nap
A har ma dik or szá gos Fé bé-na pot Az új ra in dult Fé bé két év ti ze de cím -
mel má jus 21-én, szom ba ton 10 órá tól tart juk a bu da hegy vi dé ki evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1122 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.).
Prog ram
• 10.00: Is ten tisz te let úr va cso rá val – Gáncs Pé ter el nök-püs pök
• 11.15: Egy Túr me zei Er zsé bet-ver set kö ve tő en „Így lát juk mi”: Egye sü -

let – Veper di Zol tán; Irat ter jesz tés, Ba goly ir tás – Her zog Csa ba; Si ló
– Endre ffy At ti la; A jö vő – dr. Vis nyei Or so lya.

• 12.00: Film ve tí tés: A Fé bé ma
• 13.00: Ének ka ri szol gá lat
• 13.45: El bo csá tás, úti ál dás – Veper di Zol tán

H I R D E T É S

Uta zás Tö rök or szág ba
A mis kol ci evan gé li kus gyü le ke zet meg hosszab bít ja a je lent ke zé si ha -
tár időt A Pál apos tol nyom do kán – Óko ri em lék he lyek cím mel meg hir -
de tett tö rök or szá gi uta zá sá ra (Kap pa dó kia–Ep he szosz–Tró ja). Az uta -
zás idő pont ja: ok tó ber 12–21. Elő leg fi ze té si ha tár idő: jú ni us 3. Ér dek lő -
dés: 46/505-727 (Var gá né) vagy 20/824-9093 (Bak sa Lász ló).

Vár juk je lent ke zé sü ket a jú ni u si, biz to san in du ló Krak kó–Za ko pa ne
utunk ra is!

H I R D E T É S

A kör nye zet vé del mi vi lág nap hoz kap cso ló dó an ren de zik meg a te rem tés
21. ün ne pét Az ön ként vál lalt csend cím mel. A kon fe ren cia öku me ni kus
is ten tisz te let tel kez dő dik má jus 27-én, pén te ken 14.30-kor a bu da vá ri pol -
gár mes te ri hi va tal csar no ká ban (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.).

H I R D E T É S

Ho gyan ért sük meg a mu zul mán ész já rást?
Rend kí vü li al ka lom ra hív juk test vé re in ket má jus 27-én, pén te ken 18 órá -
ra az or szá gos iro da ut cai ter mé be (Bu da pest VI II., Ül lői út 24.), ahol Asif
James Mall pa kisz tá ni ke resz tény teo ló gus tart elő adást Ho gyan ért sük
meg a mu zul mán ész já rást? cím mel. A több mint egy év ti ze de Lon don -
ban élő és fő ként isz lám hi tű egye te mis ták kö zött szol gá ló lel ki pász tor
rend sze re sen tart fel vi lá go sí tó elő adá so kat Eu ró pa-szer te, hogy így hív -
ja fel a fi gyel met a vi lág ban ül dö zött ke resz tény kö zös sé gek szen ve dé -
se i re. Min den kit sok sze re tet tel hí vunk és vá runk er re az al ka lom ra!

B. Pin tér Már ta, a Női Misszi ói Szol gá lat lel ké sze

H I R D E T É S
b 2005 őszén a Vi gi lia cí mű ró mai

ka to li kus fo lyó irat szer kesz tő sé -
ge fel kért, hogy II. Já nos Pál
pá pa ha lá la kap csán ír jak cik ket
ez zel a cím mel: Egy ma gyar
evan gé li kus lel kész sze mé vel. A
szám ta lan na gyon po zi tív vé le -
mény nyil vá ní tás evan gé li kus
rész ről a mé di á ban, egy há zi ve -
ze tők és saj tó or gá nu mok ré szé -
ről, Eu ró pa- és vi lág szer te a
nagy pá pa irán ti őszin te el is me -
rést, meg be csü lést, tisz te le tet
mu tat ta. Még ak kor is, ha köz -
tu dott, hogy mi nem tart juk a
pá pát vi ca ri us Ch ris ti nek (Krisz -
tus hely tar tó já nak), is me re te -
ink sze rint ez a ti tu lus már a II.
va ti ká ni zsi nat do ku men tu ma -
i ban sem sze re pel. E kö zép ko ri
meg ne ve zés he lyett ma az epis -
co pus ser vus serv o rum Dei, vagy -
is a püs pök Is ten szol gá i nak szol -
gá ja hasz ná la tos. Így ír ták alá,
Ró ma püs pö ke ként a do ku men -
tu ma i kat a zsi na ti pá pák – XXIII.
Já nos és VI. Pál – is.

Aláb bi írá so mat – ter mé sze te sen –
nem meg bot rán koz ta tó nak vagy sér -
tő nek szá nom. Teo ló gus ír ja a kö vet -
ke ző so ro kat, aki nek na gyon so kat
kel lett fog lal koz nia a pá pa ság gal, a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ) és
a ró mai ka to li kus egy ház kö zös bi -
zott sá gá ban ti zen egy éven át (1973–
1984) be töl tött tiszt sé gé ben. 

A II. Já nos Pál má jus 1-jén tör tént
bol dog gá ava tá sát öve ző ér dek lő dés
és a fel fo ko zott szim pá tia meg nyil vá -
nu lá sok a vi lá gi saj tó ban is ta pasz tal -
ha tók vol tak, té ma volt a pá pa éle te,
ha lá la. A szen ve dé se i ben és agó ni á -
já ban im po ná ló egy ház fő vi lág szer -
te tisz te le tet éb resz tett, messze túl a
ró mai ka to li kus vi lág egy ház ha tá ra -
in is. En nek a „saj tó ára dat nak” ame -
ri kai, nagy-bri tan ni ai, svéd új sá gok
ép pen úgy ré sze sei vol tak, mint a ma -
gyar mé dia. Sőt az új ság írók meg jó -
sol ták, hogy ez a mos ta ni el is me rés
II. Já nos Pál rö vi de sen vár ha tó szent -
té ava tá sá nak elő re jel zé se is.

Evan gé li kus lel kész ként szen te lé -
sem ide jén (1948-ban) es küt tet tem
a meg nem vál toz ta tott Ágos tai hit -
val lás ra, és en nek ér tel mé ben val lom
a szen tek tisz te le té ről szó ló ta ní tá sát
(21. sza kasz): „A szen tek tisz te le té ről
azt ta nít ják: a szen tek ről meg em lé -
kez he tünk azért, hogy kö ves sük hi -
tü ket és jó cse le ke de te i ket, hi va tá -
sunk sze rint (…). Azt azon ban nem
ta nít ja a Szent írás, hogy a szen tek hez
fo hász kod junk, és a szen tek től kér -
jünk se gít sé get, mert egye dül Krisz -
tust ál lít ja elénk köz ben já ró ul, en -
gesz te lé sül, fő pa pul és szó szó ló ul. Őt
kell se gít sé gül hív nunk, és meg ígér -
te, hogy meg hall gat ja kö nyör gé sün -
ket. Ezt a tisz te le tet fo gad ja a leg szí -
ve seb ben, hogy ha ti. Őt hív juk se gít -
sé gül min den nyo mo rú sá gunk ban.
»Ha va la ki vét ke zik, van szó szó lónk
az Atyá nál« 1Jn 2,1.” 

Me lancht hon az Apo ló gi á ban rész -
le te seb ben ki fej ti ezt a té te lün ket, és
szent írá si idé ze tek kel iga zol ja mon -
da ni va ló ját. Ezek sze rint nem vall ha -
tom ezen túl sem a pá pa köz ben já ró
sze re pét, bol dog gá vagy szent té ava -
tá sa után sem. 

Meg le pe tés le het ró mai ka to li kus
ol va só im szá má ra, hogy az Egy há zi
tör vény könyv, a Co dex Iu ris Ca no ni -
ci hi va ta los la tin szö ve ge és ma gyar
for dí tá sa (Er dő Pé ter ki tű nő mun ká -
ja) öt ká non ban is hoz za ha son ló mó -
don az adora ti ó nak, imá dás nak és a

tisz te let nek a kü lönb sé gét, De cul tu
sanc to rum, 1186–1190. ká non (ma -
gya rul A szen tek, szent ké pek és erek -
lyék tisz te le te cí men). Idé zem: „Is ten
né pe meg szen te lő dé sé nek elő se gí té -
sé re az egy ház a Krisz tus-hí vők kü -
lön le ges és fi úi tisz te le té be ajánl ja a
bol dog sá gos Szűz Má ri át, Is ten any -
ját (Dei mat rem), akit
Krisz tus min den em -
ber édes any já vá tett.
Az egy ház tá mo gat ja a
töb bi szen tek igaz és
hi te les tisz te le tét is,
mert pél dá ju kon a
Krisz tus-hí vők épül -
nek… To váb bá meg
kell őriz ni azt a gya kor -
la tot, mely sze rint a
temp lo mok ban szent -
ké pe ket tesz nek ki,
hogy a hí vők tisz tel jék őket, még is
mér sé kelt szám ban és meg fe le lő
rend ben he lyez zék el azo kat, ne -
hogy a ke resz tény nép ben cso dál ko -
zást kelt se nek (adm ira tio ex ci te re tur),
és ke vés bé he lyes áhí tat nak ad ja nak
tá pot.” Vagy is a ró mai ká no nok sze -
rint is kü lönb ség van he lyes tisz te let
és az adm ira tio kö zött.

2005-ben né hány pont ban fog -
lal tam össze a pá pa ér té ke lé sét. Rö -
vi den sum máz va:

1. II. Já nos Pál imád ko zó em ber
volt. Ki tar tó an, hosszan, éle te vé gé -
ig, baj ban és öröm ben imád ko zó ke -
resz tény. Imád sá gá hoz tar to zik, hogy
bűn bá nó pá pa volt. Mint egy száz
bűn val ló nyi lat ko za tot tett, több mint
húsz té má ban bo csá na tot kér ve egy -
há za ne vé ben, ter mé szet tu dó sok
előtt, hu ge not ták és mai örö kö se ik kö -
zött, a hu szi ták má ig ne he zen gyó -
gyu ló se be it gyó gyít gat va. Az Új vi lág
fel fe de zé sé nek öt szá za dik év for du ló -
ján, 1992-ben Amerikába való meg -
ér ke zé se kor em lé kez te tett, hogy a
ke resz tény spa nyol, por tu gál hó dí tók
ki ir tot ták az ős la kos ság nagy ré szét,
vagy a fran cia–an gol (ak kor még
nagy részt pro tes táns) rab szol ga-ke -
res ke dők szá za do kig em ber te le nül
bán tak szí nes bő rű ek kel, az Af ri ká ból
át hur colt sze ren csét len ra bok kal. 

A mea cul pa em le ge té se tua cul -
pa he lyett nem tet szett min den ki nek.
Ne künk, evan gé li ku sok nak ez a hang
sa já tunk is, hi szen a re for má ció ez -
zel in dult. A 95 té tel kö zül az el ső
bűn bá nat ra, meg té rés re in dít (re -
for má ció = kor rek ció). 

2. Me rész kri ti kus volt a pá pa.
Nem csak a vi lág ha ta lom ra tö rő kom -
mu niz mus nak mond ta meg a vé le -
mé nyét, ha nem a ka pi ta liz mus kép -
vi se lő i nek is. A pénz- és bank ura lom
el len úgy be szélt, hogy azt a mul ti na -
ci o ná lis cé gek és a bank vi lág ve ze tői
nem dí jaz ták. A 7. és 8. pa ran cso lat
ma gya rá za tá ban Lu ther Nagy ká té -
já ban ha son ló éles meg fo gal ma zá so -
kat ta lá lunk. 

3. A pá pa ta nár em ber volt, aki mo -
rá list, az az er kölcs tant ta ní tott egy -
kor a Krak kói Egye te men. Ezt nem
csu pán az in di vi du á lis eti ka te rü le -
tén ka ma toz tat ta, ha nem a mai, ér -
zé keny szo ci á lis kér dé sek re igye ke -
zett vá la szol ni is. Nem lán col ta ma -
gát sem a szo ci a lis ta, sem a ka pi ta -
lis ta el vek hez. 

4. Len gyel pá pa volt. A szláv pá pa
fo ga dá sa Ró má ban nem volt ké te -
lyek től men tes. Hi szen nem me di ter -
rán öve zet ből, ha nem a ke le ti blokk -
ból ér ke zett, a kon ti nens ta lán leg ka -
to li ku sabb né pé nek tag ja ként.

1984-ben fo ga dott ben nün ket, a
fen tebb már em lí tett LVSZ–ka to li kus
kö zös bi zott ság tag ja it. Meg hív ta a
ró ma i a kat, akik vissza ad ták man -
dá tu mu kat, de ve lük együtt meg hí -
vott ben nün ket is egy fél órás ki hall -
ga tás ra a Szent Pé ter–Szent Pál te -

rem be, majd át vo nul tunk az iro dá já -
ba. A dip lo má ci á ban szo ká sos mó -
don az LVSZ fő tit ká ra, Carl Mau
mu tat ta be az evan gé li kus fél tag ja it
(he ten vol tunk), a szak ér tő ket, a ta -
nács adó kat és az LVSZ meg je lent
kép vi se lő it; min den ki nek el hang -
zott a ne ve, a be osz tá sa és az or szá -

ga. Jó ma gam az eu ró -
pai ki sebb sé gi egy há -
zak kép vi se lő je ként
szol gál tam ti zen egy
éven ke resz tül az LVSZ
meg hí vá sá ra. 

II. Já nos Pál nak min -
den ki hez volt né hány
rö vid sza va. Ami kor
hoz zám ért, an go lul
mond ta el a ma gya rul is
is mert mon da tot: „A
ma gyar, len gyel örök ké

két jó ba rát.” Így foly tat ta: „Mi te hát
nem csak test vé rek, de ba rá tok is va -
gyunk.” Meg le pett a fi gyel me. A len -
gyel pá pa nem fe lej tet te el krak kói szol -
gá la tát, és ba rát já ul fo ga dott. Aján dék -
ként át nyúj tott egy kö te tet, Szent Je -
ro mos Új szö vet ség-for dí tá sá nak re vi -
de ált ki adá sát, Pál apos tol le ve le it. 

5. II. Já nos Pál név vá lasz tá sá ban is
irány mu ta tó volt. Nem volt zsi na ti
pá pa, de a zsi na ti pá pák ne vét vet te
fel, be le ért ve a zsi nat után har minc -
há rom na pon át tiszt sé gét be töl tő
előd jé ét. A Já nos név utalt a ka put-
ab la kot nyi tó pá pa előd re, az ag gi or -
na men to meg hir de tő jé re, az egy -
sze rű né pet is sze re tő pá pá ra, XXIII.
Já nos ra. A Pál név pe dig a bölcs,
egyen sú lyo zó VI. Pál ra, er re a na gyon
mű velt, pu ri tán ve ze tő re. I. Já nos Pál
ket tős ne vét is vál lal ta.

6. II. Já nos Pál hosszú tá von gon -
dol ko dott. Fi gye lem mel kí sér te Eu -
ró pa és a töb bi kon ti nens na pi hely -
ze tét, még is már a 21. szá zad ra akart
in dí tá so kat ad ni. Volt ví zi ó ja. Ha
nem volt is fu tu ro ló gus, az is mert
tren de ket még is ko mo lyan vet te.
Tud ta és em lí tet te gyak ran, hogy a II.
va ti ká ni zsi nat nem csak mö göt te
van, ha nem előt te is. Tud ta azt is,
hogy idő re van szük ség, amíg az
egy ház egész né pe ma gá é nak vall hat
va la mit. Az ola szok több ször szól tak
a „ro dag gio szimp tó má ról” – ez a szó
egy új au tó be já ra tá sát je len ti. Vagy -
is azt az idő sza kot, ami kor a va ló sá -
gos tel je sít mény még vá rat ma gá ra. 

7. Vé gül pe dig uta zó pá pa volt II. Já -
nos Pál. 104, Itá li án kí vü li uta zá sát
tart ják szá mon, de nem ön cé lú „globe -
trot ter” volt, út jai ki vé tel nél kül szol -
gá la ti utak – a Va ti kán nyel vén „za rán -
dok utak” – vol tak. Ma gyar or szá gon
két szer is járt, az el len re for má ció se -
be it pró bál ta gyó gyít gat ni, a gá lya ra -
bok sír já ra ko szo rút tett (1991). 

Ered mé nye it pon to san le mér ni
nem le het, de hogy más ként néz tek
rá, mint a Va ti kán egy ko ri fog lya i ra,
az bi zo nyos. Nyi tott sá ga a vi lág val -
lá sok fe lé – sőt az ate is ták fe lé is –
dia ló gus ra kész tet te egy há zát. Töb -
ben tá mad ták túl zott nyi tott sá ga
mi att. Ez a nagy sze rű em ber be mu -
tat ta, hogy a szen ve dő pá pa éle te leg -
vé gé ig vál lal hat ja gyen ge sé gét is,
nem rej tet te el, nem szé gyell te be teg -
sé gé nek kül ső je le it sem. 

Úgy halt meg, mint Ura, kí no kat
szen ved ve. Nem úgy, mint Szók ra tész
– aki mo so lyog va it ta ki a mér get tar -
tal ma zó kely het –, ha nem mint Jé zus
Krisz tus, a fáj dal mak fér fia, aki a ke -
resz ten is han go san imád ko zott, és
jaj gat va tá vo zott. Szen ve dé se nem -
csak em pá ti át mu ta tott a szen ve dők
iránt, ha nem szim pá ti át is.

Bi zo nyos va gyok ab ban, hogy a
zse ni á lis, nagy te kin té lyű pá pa még
sok fel ada tot ad teo ló gu sok nak is,
nem csak új ság írók nak, anél kül hogy
imád koz nánk köz ben já rá sá ért.

II. Já nos Pál pá pa bol dog gá ava tá sá ról

g Dr. Ha fen scher Ká roly (id.)
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„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso dá kat tett!” (Zsolt 98,1)

Hús vét ün ne pe után a ne gye dik hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
az élő Krisz tus élő gyü le ke ze tét er re
bá to rít ják: éne kel je tek, mert az Úr
cso dá la to san cse le ke dett; „sza ba du lást szer zett jobb ja, az ő szent kar ja” (Zsolt
98,1b). Krisz tust a ha lá lon ara tott győ zel mé ért új ének kel di cső ít sük! Re for -
má to runk sze rint: „Ez az ige kár hoz tat min den két ke dő hi tet len sé get,
amely ezt mond ja: Hon nan tud jam, hogy Is ten az ő jobb ke zé vel, az az Fi á -
val, né kem ilyen győ zel met és cso dát ké szí tett?! Halld meg, mond ja a Lé lek,
hogy ne ked, ne ked, ne ked lett mind ez; te, te, te éne kelj bol dog há la adás sal.”
„Jó do log az Urat di csér ni és éne ket zen ge ni a te ne ved nek, ó, fel sé ges!” (Zsolt
92,2; LK) „Vár va vár tam az Urat, és ő le ha jolt hoz zám (…). Új éne ket adott
a szám ba…” (GyLK 703,1.4) Jé zus is há lát adott: „Ma gasz tal lak, Atyám, menny
és föld Ura”, és ma gá hoz hív: „Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, (…) és én meg -
nyug vást adok nek tek.” (Mt 11,25.28) Csak az új(já szü le tett) em ber ké pes új
éne ket zen ge ni tisz ta szív ből; ezért „ölt sé tek ma ga tok ra az Úr Jé zus Krisz -
tust” (Róm 13,14), s „int sé tek egy mást zsol tá rok kal, di csé re tek kel, lel ki éne -
kek kel; há la adás sal éne kel je tek szí ve tek ben az Is ten nek” (Kol 3,16). Az új em -
ber szí vé ben a Krisz tus be szé de la ko zik gaz da gon! „…sze lí den fo gad já tok a
be lé tek ol tott igét, amely meg tud ja tar ta ni lel ke te ket. Le gye tek az igé nek cse -
lek vői, ne csu pán hall ga tói…” (Jak 1,21–22) A vi rág va sár na pi ho zsán na – Se -
gíts! Ments meg! Üd vö zíts! – le het a mi új éne künk is: „Ál dott a ki rály, aki
az Úr ne vé ben jön! A menny ben bé kes ség, és di cső ség a ma gas ság ban!” (Lk
19,38) Már most be kap cso lód ha tunk a mennyei se re gek új, di cső í tő éne ké -
be (lásd Lk 2,14 és Jel 5,9). A kö vek ki ál tá sa he lyett – a po gá nyok apos to lá -
vá lett zsi dó Pál misszi ói kül de té se nyo mán – zsi dók és po gá nyok együtt di -
cső í tik Is tent a gyü le ke zet ben. Az evan gé li um pa pi szol gá la ta a cso dák és a
Lé lek ere je ál tal: „Meg lát ják őt (Is ten fél re is mert szol gá ját: Jé zus Urun kat;
lásd Ézs 52,15) azok, akik nek még nem hir det ték, és akik még nem hal lot ták,
azok meg ér tik.” (Róm 15,21) Ma is min den ch ris ti a nus: misszi o ná ri us! De azok
va gyunk Urunk utol só pa ran csa alap ján?! Pál sze rint: „Aki nyel ve ken szól, ön -
ma gát épí ti, aki pe dig pró fé tál, a gyü le ke ze tet épí ti.” Ő – má sok ta ní tá sa ér -
de ké ben is – ezt te szi: „Imád ko zom lé lek kel, de imád ko zom ér te lem mel is,
di csé re tet ének lek lé lek kel, de di csé re tet ének lek ér te lem mel is.” (1Kor 14,4.15)
Az Úr Jé zus be szé dei és tet tei, egész éle te Is tent di cső í tet te meg. A Ge cse -
má né-kert ben térd re bo rul va így imád ko zott: „Atyám, (…) ne az én aka ra -
tom le gyen meg, ha nem a ti ed.” Ne künk is ezt ajánl ja: „Imád koz za tok, hogy
kí sér tés be ne es se tek.” (Lk 22,42.40) Mi ne hagy juk el őt, ha nem Pé ter rel együtt
vall juk meg ne ki: „Uram, ki hez men nénk? Örök élet be szé de van ná lad. És
mi hisszük és tud juk, hogy te vagy az Is ten nek Szent je.” (Jn 6,68–69) „Az örök -
lét Is te né nek / Zen dül jön aj kun kon ének! (…) / Ha Jé zus sal élünk, ha lunk,
/ Mint ő, mi is föl tá ma dunk!” (EÉ 64,4) Hal le lu ja! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A múlt szá zad utol só év ti ze dé nek
ele jén a püs pök Nóg rád me gyé be,
egy fes tői szép sé gű kis fa lu ba he lyez -
te fér je met. A köz ség te rü let és lé lek -
szám te kin te té ben ki csi, még is anya -
gyü le ke zet volt. Szór vány gyü le ke ze -
tek is tar toz tak hoz zá. A pa ró ki át az
előt tünk lé vő lel kész lak ta, el köl töz -
te té sét fel sőbb ve ze tő ink re mény te -
len nek lát ták, és a prob lé mát te téz -
te, hogy ő az egyik di va tos szek ta se -
gít sé gé vel jó né hány egy ház tag lel két
be szőt te.

Püs pök úr egy na pon ma gá hoz
ren del te a fér je met, és így szólt:

– Já nos! Olyan lel kész re van szük -
sé günk, aki meg bíz ha tó, hű sé ges Is -
ten hez és az evan gé li kus egy ház -
hoz. Ne héz hely re kül de lek. Tu dom,
hogy el kö te lez ted ma gad az Úr és az
ő ügye mel lett, s szá munk ra fon tos
az is, hogy van sa ját la ká sod, il let ve
há zad és ko csid. Ott nem kap hat juk
vissza a pa ró ki át. Utaz gat nod kell!

– Püs pök úr! Kö szö nöm, hogy
meg tisz telsz az őszin te sé ged del. Kér -
lek, adj ne kem leg alább egy he tet,
hogy el csen de sed ve Is ten Lel ke győz -
hes sen meg en gem, hogy ő ott akar-e
lát ni! Ezt szán ta-e ne kem? Je lent kez -
ni fo gok, akár az „igent”, akár a „ne -
met” ad ja tu do má som ra az Úr.

– Rend ben van! Vá rom a vá la -
szo dat!

Já nos itt hon be csuk ta a szo bá ja aj -
ta ját. Egye dül ma radt az Úr ral. Né -
hány nap múl va meg kér de zett:

– Ve ru kám! Ha el ha nya golt, zűr -
za va ros hely re kell men nem, ve lem
tar tasz?

– Mi ért kér de zed? Csak ilyen hely
van az Észa ki Egy ház ke rü let ben?

– Most igen! És a pa ró ki át sem
kap hat juk meg.

– Hm. És eb ben mi az én ré szem?
– Gon do lom, az ál lan dó uta zás, az

ad mi niszt rá ció és a gyer mek mun ka…
– És el dőlt ben ned, hogy vál la lod?
– Igen. Az Úr küld, „mint bá rá nyo -

kat”… Te is az ő bá rá nya vagy?
– Igen! Ve led tar tok!
A püs pök meg kap ta a vá laszt, mi

pe dig el in dul tunk az is me ret len be.
A beiktatás után még egy ide ig a

Tra bant volt a tar tóz ko dá si he lyünk,
az ebéd lőnk, az ima szo bánk. Az tán
egy va sár na pi is ten tisz te let után Já -
nos meg kért min den részt ve vőt,
hogy még ma rad ja nak a temp lom -
ban, majd az ol tár, il let ve a pa dok
előtt áll va szólt a gyü le ke zet hez:

– Test vé rek! Mind nyá jan tisz tá ban
va gyunk az zal, hogy így nem le het
gyü le ke ze ti éle tet él ni!…

In nen-on nan azon nal be ki a báltak:
– Így van! De az or szá gos egy ház

nem tö rő dik ve lünk, pe dig mi…
Já nos fel emel te a hang ját:
– Mi, evan gé li ku sok a re for má ci -

ót el in dí tó nép va gyunk. Gon dol ja -
tok vissza Lu ther Már ton éle té re,
küz del me i re, imád sá ga i ra. Ez a mi
fel ada tunk is. Kér lek ben ne te ket, ha
most ha za men tek, ott hon is imád -
koz za tok ve lünk együtt, és ne csak
ma, ha nem min den nap. (Nagy csend
lett.) Hit tel, alá zat tal kö nyö rög je tek
Is ten nek, hogy kezd jen itt újat, s
hogy ad ja vissza ő ne künk a pa ró ki -
át. Meg hall gat ja ké ré se i te ket!

Két hé ten be lül fel sza ba dult a pa -
ró kia, a lel kész a szom széd köz ség
üre sen ál ló or vo si la ká sá ba köl tö zött.
Az át adás-át vé tel ese mé nyé re nem
je lent meg, he lyet te az es pe res vál lal -
ta ezt a fel ada tot. Elő dünk a négy
anya könyv be egyet len sort sem írt
be le ki lenc év alatt. Ik ta tó könyv nem
volt. A be ér ke zett le ve lek egy ga bo -
nás zsák ba be gyö mö szöl ve gyű rőd tek
– dik tál ta jegy ző könyv be az es pe res.
A ka zán hasz nál ha tat lan ál la pot ban,
szét re ped ve állt a pin cé ben. Ivó vi zet
egy tá vo li kút ról vö dör ben le he tett
hoz ni, és így to vább…

Még is érez tük az Úr kö zel sé gét.
Min dig volt va la mi, ami ért há lát ad -
hat tunk. Az is ko lá ban nem csak ta nít -
hat tam, ha nem sze ret het tem is a
gye re ke ket. A ci gány gye re kek is be -
jár tak a hit tan órák ra. Nem volt kü -
lönb ség té tel. De sok ked ves je le net -
ben, él mény ben volt ré szem! Is ten se -
gít sé ge és ál dá sa ta pasz tal ha tó volt. 

Az tán a ki lenc ve nes évek má so dik
fe lé ben egy al ka lom mal te le fon üze -
ne tet kap tunk: men jünk ha za azon -
nal, mert be tör tek a há zunk ba! Meg -

rá zó, fé lel me tes meg ta pasz ta lás volt.
A rend őr ség kép te len volt se gí te ni
raj tunk. Hi va ta los le vél ben rög zí -
tet ték: ha meg mond juk, ki re gya na -
ko dunk, ak kor ki de rí tik, kik a tol va -
jok. Hon nan tud tuk vol na?!

Ez után há rom év telt el. Ez alatt Is -
ten Lel ke sok szív ben mun kál ko -
dott. Éle tek vál toz tak meg. Idő seb -
bek, fi a ta lab bak fo gad ták be szí vük -
be az Urat.

Egy al ka lom mal egy hét vé gi es kü -
vő, va sár na pi szol gá la tok, hét főn
tar tott hit tan órák után ha za fe lé igye -
kez tünk. Örül tem, hogy ép ség ben
lát ha tom a há zun kat. Ki száll tam,
be si et tem, hogy fel kap csol jam a lám -
pá kat, könnyebb le gyen Já nos nak
be áll ni. Az elő szo bá ba ér ve be lém ha -
sí tott a ré mü let. Az ud va ri ab la kok ki -
tár va leng tek, a szo bák fel dúl va… Ki -
tá mo lyog tam.

– Ja nó kám! Megint be tör tek!… –
da dog tam. 

Já nos át ka rol va be kí sért.
– Igen, megint… Is ten tud ja csak,

hogy mi ért.
Más nap a ra ko dás ban két kis

össze kap csolt hen gert ta lál tam. Já -
nos hoz vit tem.

– Mi ez?
– Ó, Uram, Is te nem! Ez egy mi ni

pro pán-bu tán gáz pa lack. Ezek láng -
ra akar tak lob ban ta ni ben nün ket!
De a te te jé ből le tört egy al kat rész…
így nem mű kö dött.

Vissza men tem a nagy szo bá ba, és
az egyik fo tel be zu han tam. Já nos
jött utá nam, meg állt a há tam mö gött.

– Min den, min den össze tört ben -
nem. Az egész meg tért éle tem, hi -
tem… Iszo nya tos a csa ló dás, amit ér -
zek!… – foly tak a könnye im. 

Já nos a fo tel mö gött áll va meg si -
mo gat ta a fe je met, és csen de sen
meg szó lalt, mi köz ben ő is na gyon
szen ve dett:

– Ked ve sem! Nézz ar ra, ami hez
nem nyúl hat tak, nézd azt, amit nem
te het tek meg. Is ten meg álljt pa ran -
csolt ne kik. És tu dod, Pál apos tol sza -
va i val a kí sér té sek ből va ló ki me ne kí -
tést, a sza ba dí tást ígé ri: „…a kí sér tés -
sel együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba -
du lás út ját is…” Tud ja, mi tör tént, és
vár ja, hogy hoz zá me gyünk-e… Vagy
a pa na szunk el ta kar ja előt tünk az ő
sze mé lyét?

– Nem! Nem! Azt nem aka rom! –
zo kog tam, és eszem be ju tott meg té -
ré sem igé je, amely vé gig kí sé rte az éle -
te met, az éle tün ket.

„Aki én hoz zám jön…” 
(Jn 6,36)

Va ló ság és igaz,
meg áll ígé re ted,
hogy „aki hoz zád megy,
azt Te ki nem ve ted!”

Nem kül död: „Menj to vább!
Nem pél da az él ted!”
– Így van! De bo csáss meg!
Ne így érj vé get.

Ér demim, ha né zed,
tu dom: „jaj” lesz ne kem!
Sok szor szo mo rod tál
mi at tam, Is te nem.

Ne küldj el, s ma radj itt,
fog jad a jobb ke zem…
Míg fé lén ken néz lek,
nyug tat te kin te ted.

Kö szö nöm. Ma rad tál,
ahogy meg ígér ted,
S om la do zó hi tem
épít ve kí sé red.

g Klu csik Ve ro ni ka

PÁ SZ TOR NAP LÓ

Vezérige támasztéka Si mo ga tó an, bá to rí tó an szól hoz -
zám az evan gé li um ból az év min den
nap ján Is ten sza va. 

Uram, Is te nem! Meg val lom, én
félek! 

Lá tom a hír adók ban: a vé del mem -
re fel es kü dött em ber Dá vid-csil la got
éget. Ké szült rá, hi szen „le pe dő re”
pin gál ta vas tag ecset tel… Meg gyújt -
ja. Hagy ják, né zik… a szer ve ző vá la -
szol: nem lát ta… az ége tő nyug dí jas
már… el já rás alá von ták… Azt azon -
ban nem tud hat ja meg a né ző, hogy
Urunk „ha lá los íté le -
té nek a bűn volt az
oka – az em be ri ség
min den bű ne” (Sző ké -
né Ba kay Be at rix: A
lel ki pász tor vá la szol).

Uram, Is te nem, én
fé lek! 

Még csak elő ze tes
el kép ze lés, ter ve zet
van ró la, hogy a pe -
da gó gus a mun ka -
ide je nyolc van szá -
za lé kát tölt se az is ko -
lá ban… A til ta ko zás
fel csat tant, és egy
nyi lat ko zó ki mer te
mon da ni: ak kor mi
lesz a má so dik, a har -
ma dik mun ka hellyel? Tes sék? Hogy
van ez? És a rá juk bí zot tak kal? Ve -
lük mi lett, mi van, mi lesz? Ugye
nem ez a jel lem ző? De ez hal lat szik!
(A hi va tá suk nak élő ta ná rok pedig
hall gat nak?)

Uram, Is te nem, fé lek! 
Fé lek azok tól, akik a de mok rá cia

meg szű né sé vel ri o gat nak szer te a
vi lág ban és itt hon – mert van nak,

akik meg kí sér lik, hogy ren det csi nál -
ja nak a ká osz ból… Órá ról órá ra sú -
lyos bű nök re de rül fény, sik kasz tá sok,
meg fé lem lí té sek… Zu han a pezs -
gős üveg a ma gas ból (mit lá tott ed dig,
aki le dob ta?). Lá tom, hal lom a hír -
adó ban, igen, ki szok tak dob ni az ab -
la kon ezt-azt…

Más hol ké szül mun kát vál lal ni az
es küt tett or vos, és hal lok egy vé le -
ményt a so ra ik ból: meg le het ér te ni,
job ban akar él ni, egy éle te van ne ki
is… És so rol hat nám to vább, to vább.

Uram, Is te nem, te ér ted ezt? 
Szí vem be zá rom azt is, amit Zsolt

62,9-cel üzensz: „Bíz za tok ben ne
min den kor, ti né pek, önt sé tek ki előt -
te szí ve te ket, Is ten a mi ol tal munk!”

Uram, Is te nem! „…le gyen meg a te
aka ra tod, amint a menny ben, úgy a
föl dön is…” (Mt 6,10)

Erős vár a mi Is te nünk!
g Sch midt Jó zsef né

„Ne félj!”



b Mos ta ni négy ré szes so ro za tunk -
ban is mét Al bert és Pong rác lo -
vag nak se gít het tek a rá juk vá ró
fel ada tok meg ol dá sá ban. A he -
lyes meg fej té se ket össze gyűjt ve
a so ro zat vé gén küld jé tek be
szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár.

2.
Al bert és Pong rác lo vag, mi u tán
meg ol dot ta Ba jusz ki rály rejt vény te -
ker csén a Saul ki rály tör té ne té hez
kap cso ló dó rejt vényt, pi he nés kép pen
ví vó lec két vett az ud va ron.

– Tu dod, ne mes ba rá tom, az ju tott
az eszem be – mond ta Pong rác –,
hogy Iz rá el el ső ki rá lya i nak is mennyi
csa tát kel lett meg vív ni uk. Fő leg a fi -
lisz te u sok je len tet tek ve szélyt a nép -
re.

– Biz to san örül tek is az ügyes ka -
to nák nak – bó lo ga tott Al bert lo -
vag. – Gye re, men jünk, néz zük meg,
mi lyen meg ol dan dó fel adat vár ránk
a Könyv moly könyv tá ros ál tal ta lált
te ker csen! Hát ha va la mi jó kis csa ta -
je le net!

Fél óra múl va már a vár könyv tá -

rá ban ült a két ne mes vi téz. Al bert
han go san ol vas ta a te ker csen ta lál ha -
tó szö ve get:

„Mi u tán Iz rá el el ső ki rá lya, Saul
en ge det len volt, az Úr úgy dön tött,
má sik ural ko dót vá laszt. Sá mu el
pró fé tát Bet le hem be küld te, egy Isai
ne vű em ber há zá hoz. Meg pa ran -
csol ta, hogy an nak a leg ki sebb fi át,
Dá vi dot ken je fel ki rály nak.

Dá vid, a szép ar cú pász tor fiú Saul
ki rály tet szé sét is meg nyer te. Szé pen
tu dott ugyan is a lant ján ját sza ni, és
több ször is fel vi dí tot ta a ki rályt,
ami kor az bús ko mor ság ba esett.

Ké sőbb, ami kor Dá vid a pa rittyá -
já val le te rí tet te a ha tal mas fi lisz te us
Gó li á tot, ke bel ba rát ja lett a ki rály fi -
á nak, Jó ná tán nak. Saul ban azon ban
fél té keny ség éb redt Dá vid nagy nép -
sze rű sé ge mi att, és meg akar ta őt öl -
ni. De az Úr nem en ged te, hogy
vég re hajt sa a ter vét.

Saul ha lá la után Dá vid lett a ki rály.
Negy ven évig ural ko dott. Ő fog lal ta
el Je ru zsá le met, és tet te az or szág vi -
rág zó fő vá ro sá vá. Mint erős ural ko dót,
bá tor har cost, köl tőt és ze nészt na -
gyon nagy tisz te let övez te né pe kö ré -
ben. És bár nem min den tet te tet szett
Is ten nek, bűn bá na ta után az Úr új ra
sze re te té be fo gad ta. Fia, Sa la mon pe -
dig a vi lág leg böl csebb ural ko dó ja

volt. Is ten még az zal is ki vá lasz tot ta
Dá vi dot, hogy az ő csa lád já ba szü le -
tett ké sőbb a Meg vál tó, az Úr Jé zus.”

– És mi lyen fel ada tot ké szít te tett
Ba jusz ki rály eh hez a tör té net hez? –
kér dez te Pong rác lo vag.

– Ahogy lá tom, Dá vid és Gó li át
csa tá ját raj zol ták ide. Igaz, a rajz ki -
csit hi á nyos, ne künk kell be fe jez -
nünk. Azt ír ja a fel adat: „Vé gezd el a
ma te ma ti kai mű ve le te ket! A vég -
ered mé nyül ka pott szá mo kat szí -
nen ként nö vek vő sor rend ben kösd
össze! Nem biz tos, hogy 1 a kez dő
szám, és nem fel tét le nül egye sé vel
nő nek a szá mok. A mű ve le tek ered -
mé nyei a szám sor ban ta lál ha tók.
Me lyik a ka kukk to jás?” – ol vas ta
Al bert. – Ez a rejt vény meg ol dá sa. 

Lás sunk ne ki!

Ti meg ta lál já tok?

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Saj nos so kan nem sze re tik a bé ká kat,
fél nek vagy un do rod nak tő lük, kü lö -
nö sen sze gény va ran gyok nem ör ven -
de nek köz sze re tet nek. De a zöld le -
ve li bé kát még azok is csi nos ál lat nak
tart ják, akik egyéb ként nem sze re tik
a békákat. Ez a kis bé ka nem vé let -
le nül kap ta a ne vét, mert bő ré nek
szin te több nyi re szép fű zöld, így az -
tán ha a bok rok vagy a fák le ve lei kö -
zött ül dö gél, alig le het ész re ven ni. De
elő for dul az is, hogy vál toz tat ja a szí -
nét, szür kés bar na, sár gás, rit kán kék
vagy fe ke te is le het.

Le ve li bé kák kal fo lyók, ta vak, mo -
csa rak kö ze lé ben ta lál koz hat tok a leg -
könnyeb ben, je len lé tét rend sze rint
jel leg ze tes bre ke gé se árul ja el. Té li ál -
má ból már ci us ban éb red, és rö vi de -
sen fel ke re si a pe té ző he lyet. Elő ször
a hí mek je len nek meg a víz ben, tó -
sze gé lyek ben, ki sebb-na gyobb göd -
rök ben, és kü lö nö sen az al ko nya ti és
es ti órák ban kó rus ban bre keg ni kez -
de nek. Ez zel csa lo gat ják a pe ték kel te -
li nős té nye ket. Ócsa ha tá rá ban vagy
a Fel ső-Ti sza men ti ku bik göd rök ben,
de má sutt is gyak ran hall gat tam
őket. A nem egy szer akár száz ál lat
bre ke gé se olyan han gos volt, hogy –
aho gyan mon da ni szok ták – a sa ját
sza va mat sem ér tet tem.

Bé ká ink böl cső jét a vi zek rin gat ják.
A zöld le ve li bé ka kis ko cso nyás cso -
mók ban le ra kott 700-1000 pe té jé ből
ki ke lő lár vák is a víz ben fej lőd nek, és
csak ami kor már át ala kul tak, az az ko -
pol tyú he lyett tü dő vel lé le gez nek,
lép nek a szá raz ra. Ilyen kor né hány na -
pig a fű ben mász kál a sok pa rá nyi zöld
bé kács ka, de csak ha mar fel ka pasz kod -
nak a bok rok és fák ága i ra, és et től
kezd ve ott va dász nak, le gye ket, szú -
nyo go kat fog nak. A töb bi ha zai bé ka -
faj a ta la jon ma rad, az un kák a víz ben
él nek, egye dül a le ve li bé kák köl töz tek
fel az „eme let re”, bre ke gé sü ket né ha a
ma gas fák ko ro ná já ról le het hal la ni.

Ko ráb ban azt hit ték, hogy a le ve -
li bé ka af fé le idő jós, ezért be főt tes -
üveg ben tar tot ták. Volt egy kis lét rá -
ja, ha fel má szott rá, az jó időt je len -
tett, ha lent ma radt, az esőt vár ták az
em be rek. Ami per sze több nyi re nem
jött, mert a le ve li bé ka va ló já ban
nem idő jós. 

Er ről egy szer ma gam is meg győ -
ződ het tem. A Kis-Ba la to non ért utol

a nyá ri zi va tar. A Di ás-szi ge ten lé vő
kis ku ta tó ház messze volt, tud tam,
hogy már nem érek oda, és ala po san
meg fo gok áz ni. Gyor san mű anyag
zacs kó ba rak tam és a há ti zsák ba
tet tem a táv csö vet és a jegy zet fü ze -
tet, de köz ben már ar ra gon dol tam,
most leg alább meg lá tom, je lez nek-e
a le ve li bé kák. Na gyon sok van be lő -
lük a Kis-Ba la to non, de bi zony már
dör gött és vil lám lott, még sem szó lalt
meg egyi kük sem. Ami kor azon ban
es ni kez dett – elő ször nagy, kö vér
csep pek ben, ké sőbb pe dig úgy, mint -
ha dé zsá ból ön töt ték vol na –, sor ra
bre keg ni kezd tek. A két él tű ek szá má -

ra lét fon tos sá gú a víz, él vez ték a rá -
juk hul ló lan gyos nyá ri csep pe ket, és
to rok hó lyag ju kat fel fúj va ver senyt
bre keg tek egy más sal. Na gyon él vez -
tem, pe dig köz ben már bő rig áz tam. 

A le ve li bé ka te hát nem élő ba ro -
mé ter, és már csak azért sem sza bad
be főt tes üveg be ten ni, mert ő és va -
la mennyi bé ka tár sa vé dett. Be fo gá -
suk, bán tal ma zá suk ti los.

g Sch midt Egon

Kér dé sek:
1. Mi ért nem pottyan le a le ve li bé ka
a ma gas ból?
2. Mit csi nál nak a bé kák té len?
3. Va jon ho gyan fog ja a le ve li bé ka a
le gye ket?

Zöld le ve li bé ka

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. mert uj jai vé gén ta pa dó -
ko ron gok van nak, ezek kel szin te „oda -
ra gad” a le ve lek hez; 2. a föld ben vagy
az iszap ban te lel nek, der med ten vár -
ják, hogy új ra meg ér kez zen a ta vasz;
3. a nyel vét csap ja ki vil lám gyor san,
és a rá ra gadt le gyet a szá já ba vi szi.
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– Ki az abszolút udvarias?
– Aki a fáradt olajat is hellyel kínálja.

Egy férfi száguldozik az autójával. A
rendőr megállítja:

– Nem olvasta a sebesség -
korlátozásra vonatkozó táblát?

– Micsoda?! Olvasni ilyen sebesség
mellett?

A tanító néni megkérdezi:
– Olgika, mit fogsz csinálni, ha

olyan nagy leszel, mint én?
– Fogyókúrázni fogok, tanító néni!

Egy ifjú hölgy panaszkodik:
– A kis piros kocsim nagyon szép,

de valahányszor kinyitom az ablakát,
az emberek beledobálják a leveleiket.
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b Lé te zik Haj dú-Bi har me gye
szék he lyén egy olyan szín ház,
amely ben a szí né sze ket ré vé -
szek nek hív ják, a né ző ket ván do -
rok nak, rá adá sul ők a da rab fő -
sze rep lői. Az elő adás ra azért
sem le het ülő he lyet biz to sí tó
je gyet vál ta ni, mert nincs né ző -
tér, a dísz le tet pe dig min den ki
ma ga al kot ja meg – a kép ze le té -
ben. Mert hogy az sincs. De ha
len ne is, a né zők, vagy is a da rab
fő sze rep lői, az az a ván do rok
úgy sem lát ná nak be lő le sem -
mit. Ugyan is be kö tött szem mel
élik vé gig a ma xi mum fél órás
elő adást. Dr. Mé zes Zsolt Lász -
ló val, a deb re ce ni Lát ha tat lan
Szín ház mű vé sze ti ve ze tő jé vel
be szél get tünk.

– Mit mon da na an nak, aki még so -
sem vett részt ilyen elő adá son, mi ért
jó ez a szín há zi for ma?

– Ez egy na gyon kü lön le ges mű faj,
amely ben „né ző ink” be kö tött szem -
mel él nek át hét köz na pi vagy ke vés -
sé hét köz na pi szi tu á ci ó kat, ám ezek lá -
tás nél kül ka tar ti kus él ménnyé vál hat -
nak. A részt ve vő szó sze rint a bő rén
ér zi, ér zék szer ve in ke resz tül ta pasz -
tal ja a tör tén te ket. Szín já ték ré szé vé
vá lik az éle te, sőt ve le tör té nik min den.
A játék jó sá gát és szép sé gét az ad ja,
hogy be fe lé és fel fe lé ké pes ve zet ni. 

– Ho gyan zaj lik egy-egy elő adás?
– A da ra bok több je le net ből –

ahogy mi hív juk: stá ci ók ból – áll nak.
Min den stá ci ó ban min dig csak egy
„né ző” vesz részt, így ők nem egy szer -
re jön nek, ha nem elő ze te sen egyez -
te tett idő pon tok ban. Mi u tán a ván -
dor meg ér ke zik a hely szín re, né -
hány per ces csen des vá ra ko zás sal
rá han go ló dik az elő adás ra. Ez után a
szín ház elő szo bá já ban be köt jük a
sze mét, és el kez dő dik a ván dor út. Az
adott tör té net dra ma ti zá lá sá nak hely -
szí nén a be kö tött sze mű ván dort a ré -
vé szek se gí tik, moz gat ják, vagy be -
szél nek hoz zá a da rab mon da ni va ló -
ja sze rint.

– Ez a ván dor szem szö gé ből na -
gyon véd te len és ki szol gál ta tott hely -
zet, hi szen nem lát ja, mi tör té nik ve -
le és kö rü löt te. Ezek alap ján ne vez het -
nénk akár a bi za lom szín há zá nak is.

– Va ló ban, ez a bi za lom szín há za.
Nagy nyi tott sá got ké rünk ván do ra -
ink tól, hogy mer je nek ránk ha gyat -
koz ni, ugyan ak kor mér he tet len ta -
pin ta tot kö ve te lünk meg ön ma gunk -
tól e bi za lom meg őr zé se ér de ké ben.
Ép pen ezért nyu godt szív vel mond -
ha tom, hogy csa pa tunk ra nem a
„tár su lat”, ha nem in kább a „kö zös ség”
meg ha tá ro zás il lik, mert olyan, egy -
há zak hoz tar to zó fi a ta lok ból áll, akik
nem vissza él nek a mű faj kí nál ta sa -
já tos bi zal mi hely ze tek kel, ha nem él -
nek ve lük, ta pin tat tal, ér zé keny ség -
gel, fi gye lem mel.

– Ha a ván dor vé gig jár ta az összes
stá ci ót, mi tör té nik?

– Az elő adás után az úgy ne ve zett
Csend te rem ben „cseng het le” a meg -
hitt han gu lat. Ha a ván do rok igény -
lik, a Je len létszo bá ban egy ré vé szünk
se gít sé gé vel mód juk van ar ra, hogy
ki fe jez zék, meg osszák az át élt él -
mé nye ket. Nem egy szer órá kig tar tó
be szél ge tés nek lesz nek így a ré sze sei
– vagy ép pen hall ga tás nak…

– A Lát ha tat lan Szín ház mű fa ja
nem csak hogy ma gyar, de evan gé li kus
ere de tű is – Lé nárt Vik tor evan gé li -
kus lel ké szünk volt az egyik ki ta lá ló -
ja; Bu da pes ten az óta is mű kö dik egy
szín há zi cso port. Ön a jo gi egye tem
be fe je zé se után el vé gez te az Evan gé -

li kus Hit tu do má nyi Egye te met, ahol
most dok to ran dusz ként foly tat ja ta -
nul má nya it. A pes ti él mé nyek alap -
ján öt év vel ez előtt hív ta élet re a deb -
re ce ni cso por tot. Mennyi re egy há zi -
as ez a mű faj?

– A ré geb bi ko rok ban a szak rá lis
mű vé sze tek sok kal na gyobb te ret
kap tak, sok kal ter mé sze te seb ben
vol tak je len a min den na pok ban. Fo -
gal maz hat nék úgy is, hogy az Is ten -
nel va ló kap cso lat min den na pos volt.
Má ra ez – sok eset ben – egy na pos -
sá vált. És ma az egy há zak az zal a

prob lé má val is küz de nek, hogy mi -
ként tud nák az em be re ket meg szó -
lí ta ni. A Lát ha tat lan Szín ház nak ere -
den dő en van egy ilyen meg szó lí tá si,
meg érin té si ké pes sé ge. Ezért na -
gyon jó len ne, ha az egy ház tu da to -
sab ban tá mo gat ná, akár ösz tö nöz né
is mi nél több ilyen jel le gű cso port lét -
re jöt tét. Szí vem sze rint el tud nám
kép zel ni egy misszi ós ván dor szín ház
meg ala kí tá sát is, amely ezt az „érin -
tést” vin né kö ze lebb mi nél több em -
ber hez. 

Jé zus a ta nít vá nya it a vi lág ba küld -
te ki, hogy hir des sék az örök üze ne -
tet, te gye nek ta nít vánnyá min den
em bert. Ez ha tal mas fe le lős ség. Ta -
nít vánnyá ten ni va la kit, ve le len ni,
meg érin te ni, ér lel ni, ér ni hagy ni.
Na gyon szép az érin tés sza vunk gyö -
ké nek ez a több let je len té se: ér, érint,
ér lel, ér ni hagy… Mi a da rab ja ink kal
en nek pró bá lunk meg fe lel ni. És egy
olyan, ér zék szer ve ken tú li lá tást
meg nyit ni, amely a be fe lé és a fel fe -
lé ve ze tő irány meg ta lá lá sát se gí ti. 

Leg szebb él mé nye im azok, ami kor
egy-egy ván dor azok kal a sza vak kal
kö szön el, hogy sze ret né, ha min den
is ten tisz te let ről így jön ne ki, mint
ahogy tő lünk. Mert a Te rem tő fe lé
tud tuk ve zet ni. Hi tem sze rint egyéb -
ként nincs val lás ta lan em ber, mert
előbb vagy utóbb min den ki ta lál ko -
zik az élet nagy kér dé se i vel. És ezek
a kér dé sek val lá sos ter mé sze tű ek.
Da rab ja ink pe dig se gít het nek a sa ját
sze mé lyes vá la sza ink meg ta lá lá sá ban.

– Egy, a hit dol ga i ban ke vés sé já -
ra tos ván dor más ként éli meg a
deb re ce ni Lát ha tat lan Szín ház elő -
adá sa it, mint aki nek már van sze mé -
lyes hi te?

– Ed di gi ta pasz ta la ta ink alap ján
mond ha tom, hogy sok kal ele men tá -
ri sabb erő vel hat nak a da rab ja ink
azok ra, akik rit káb ban jut nak spi ri -
tu á lis él mény hez. Az elő adá sok után
ki bon ta ko zó be szél ge té sek is mu -
tat ják, mennyi re ki nyíl nak az em be -
rek, a kér dé se ik őszin te ér dek lő dést
mu tat nak. Ezért is tar ta nám in do -
kolt nak, hogy az egy ház job ban az
ügy mö gé áll jon, hasz nál ja, él jen ve -
le. De ez más se gí tő fog lal ko zá sok ra
is igaz. Ugyan is a mi mun kánk a Ma -
gyar Paszt o rál pszi cho ló gi ai Tár sa ság
2008-as éves kon fe ren ci á ján vett
mé lyebb for du la tot. Ami kor az ot ta -
ni szak em be rek, lel ké szek, pszi cho -
ló gu sok, or vo sok vé gig jár ták és át él -

ték ezt a mű fajt, na gyon meg érin tőd -
tek. Töb ben kö zü lük sok éves ta -
pasz ta lat tal a há tuk mö gött el is me -
rő en nyi lat koz tak a mód szer ben rej -
lő át ütő erő ről. Tom csá nyi Te o dó ra
pro fesszor, a Men tál hi gi é né In té zet
ve ze tő je egye ne sen a spi ri tu á lis ér zé -
keny sé get be rob ban tó mód szer nek
ne vez te, és töb ben is ösz tö nöz tek
min ket, hogy csi nál juk, mert nagy re -
mé nyek fű ződ nek hoz zá nem csak
egy há zi, de más te rü le te ken is. Dok -
to ri ku ta tá som pon to san en nek a tu -
do má nyos el mé lyí té sét cé loz za.

– Ejt het nénk né hány szót a da ra -
bok ról?

– Négy sa ját elő adá sunk van. Az
el ső a Kez det ben cí met vi se li. A négy
alap elem – tűz, víz, föld, le ve gő – és
a mind eze ket össze tar tó ötö dik elem
jel lem ző i nek be vo ná sá val a te rem tés
gon do lat kö ré be ka la u zol ja ván do -
ra in kat. Ka rá csony ra han gol az Ad -
vent csönd je cí mű elő adás. A Nem
vagy egye dül cí me ma gá ért be szél. A
leg újabb da ra bunknak, az Érin té -
sek nek két ver zi ó ját is ki dol goz tuk.
Más ként ad juk elő egy há zi ber ke ken
be lül, és más ként, ha vi lá gi hely -
szín re hív nak.

– Mi ért?
– Jé zus ról nyíl tab ban, más szó -

hasz ná lat tal be szél he tünk azok nak,
akik ren del kez nek „egy há zi fo ga -
lom kész let tel”, de sok kal ta pin ta to -
sab ban kell azok hoz szól nunk, akik
nem mo zog nak ott ho no san ilyen
kö zeg ben. Cé lunk, hogy a hoz zánk
be té rő ván do rok el ső sor ban egy óvó,
sze re tő lég kört él je nek és ta pasz tal -
ja nak meg, és „meg lás sa nak” va la mit
ab ból a lát ha tat lan kincs ből, amely
már itt, a föl di lét ben bár ki nek a tu -
laj do na le het.

– „Ami kor be ül tem, azt gon dol tam:
fo gal ma tok sincs, ki va gyok, hogy
va gyok most, hon nan jöt tem épp, és
már is sze ret tek, gon dos kod tok ró -
lam, vi gyáz tok rám”, „Mi kor el in -
dul tam, elő ször fél tem, de azok a me -
leg, biz ta tó ke zek, han gok bá tor sá got
ad tak. Mint ha csak an gya lok érin tet -
tek vol na meg… Az tán vi lá go sod ni
kez dett, és »ki nyílt a menny ka pu ja«”
– ezek az idé ze tek ab ból a Ván dor -
nap ló ból szár maz nak, amely be a
részt ve vők ír hat ják vé le mé nyü ket az
elő adá sok vé gén…

– Min dig örü lünk, ami kor po zi tív
vissza jel zést ka punk, mert az azt je -
len ti, hogy si ke rült az zal az igé nyes -
ség gel meg va ló sí ta nunk egy-egy elő -
adást, ame lyet cél ként tűz tünk ki
ma gunk elé. Bár nem va gyunk so kan,
és egy elő re mind annyi an csak sza bad
időnk ben tu dunk a Lát ha tat lan Szín -
ház zal fog lal koz ni, igyek szünk mi nél
több ször le he tő sé get te rem te ni az
elő adá sok ra. He ten te van nak pró bá -
ink, ha von ta elő adá sunk. Táv la ti cé -
lunk egy olyan ál lan dó hely szín ki ala -
kí tá sa, ahol min den ér dek lő dő szá -
má ra rend sze re sen át él he tő vé te -
het jük ezt a „kin cset”.

Az is nagy öröm szá munk ra, hogy
egy re több hely re hív nak ben nün ket,
és el kezd tük a mód szer egyéb  irá nyú
fel hasz ná lá sa it is ki dol goz ni. Foly nak
a kö zös ség épí tő, te rá pi ás szárny pró -
bál ga tá sa ink. Ha egy mon dat ban
kel le ne össze fog lal ni az él ményt,
amit ván do ra ink nak adunk, azt mon -
da nám: „Be kö tik sze med, meg töl tik
lel ked, ki nyit ják szí ved.” 

g Bo da Zsu zsa

A Lát ha tat lan Szín ház ról és a tár su -
lat egyéb te vé keny sé ge i ről bő veb ben
a Je len lét Mű hely Egye sü let hon lap -
ján ol vas hat nak: www.je len let mu -
hely.hu

Lát ha tat la nul a Te rem tő fe lé ve zet ni
Be szél ge tés dr. Mé zes Zsolt Lász ló mű vé sze ti ve ze tő vel

„A jó pap hol tig ta nul” – tart ja a köz -
mon dás. Ez nyil ván így is van, de va -
jon csak a pa pokra vonatkoztatható
ez az igény vagy kö te les ség? Tud juk,
hogy nem, hi szen ma már szá mos
olyan szak ma és fog lal ko zás lé te -
zik, ahol a fo lya ma tos kép zés ben
va ló rész vé tel el en ged he tet len. Gon -
dol junk csak az or vo sok ra, pe da gó -
gu sok ra vagy a pénz ügyi te rü le ten
dol go zók ra.

A 21. szá zad ele jé re az ok ta tás fo -
gal ma és idő tar ta ma is je len tő sen ki -
bő vült: a gyer me kek és fi a ta lok is ko -
láz ta tá sát az úgy ne ve zett life-long
lear ning, az az az egész éle ten át tar -
tó ta nu lás vál tot ta fel, a fel nőt tek ok -
ta tá sá nak szük sé ges sé ge és le he tő sé -
gei új táv la to kat kap hat nak.

Az idé zett köz mon dást ala pul vé -
ve úgy is fo gal maz hat unk, hogy „a jó
egy ház tag is hol tig ta nul”. Mind járt
fel me rül egy sor kér dés: Mit? Ki től?
Hol és ho gyan? És ezek csak az el ső
ne ki ru gasz ko dás kér dé sei. Mi előtt
ne ki lát nánk a vá la szok ke re sé sé nek,
néz zünk kö rül, hogy má sok ezt ho -
gyan csi nál ják. Ta lán elég, ha a nagy
test vé rek pél dá it te kint jük át.

A ka to li kus egy ház ban el ső sor ban
a hit re ju tás ra, a hit erő sí té sé re, el mé -
lyí té sé re fek te tik a súlyt, ezt el té rő
mé re tű cso por tok ban, ima kö zös sé -
gek ben igye kez nek meg va ló sí ta ni,
nem kis si ker rel.

Mi a hely zet re for má tus test vé re -
ink nél? Ők már évek kel ez előtt hoz -
zá lát tak a fel nőtt ok ta tás rend sze ré -
nek ki dol go zá sá hoz, s ma már ko -
moly ered mé nye ket tud hat nak ma -
gu ké nak. Kü lön vá lasz tot ták a gyü le -
ke ze tek köz vet len mun ká já hoz kap -

cso ló dó kép zé se ket. Eze ket a Re -
for má tus Pres bi ter Szö vet ség szer ve -
zi kü lön bö ző szin te ken (gyü le ke zet,
me gye, ke rü let stb.), a pres bi ter kép -
zés től a gyü le ke ze ti mun ka tár sak
fel ké szí té sé ig mind a hit bé li, mind a
gya kor la ti fej lő dést se gí tő ok ta tá -
sok te rén. Az ép pen most húsz éves,
Pres bi ter cí mű fo lyó irat is se gí ti ezt
a mun kát.

Egy má sik szer ve zet az egy ház hoz
(gyü le ke ze ti vagy or szá gos szin ten)
kap cso ló dó in téz mé nyek mun ka tár -
sa i nak a kép zé sé vel, fel ké szí té sé vel
fog lal ko zik. Ezek ben az ok ta tá si for -
mák ban, se gít ve a mun ká ba ál lás,
mun ka hely meg tar tás ne héz sé ge i vel
küsz kö dő hí ve ket, vég zett sé get adó
(OKJ-s) bi zo nyít ványt sze rez het nek
a részt ve vők. Az egyházban sze re pel
a tervek között en nek az ok ta tá si for -
má nak a ki szé le sí té se.

Hol tar tunk mi, evan gé li ku sok?
Nem kell szé gyen kez nünk. Szá -

mos ki tű nő kez de mé nye zés erő sö -

dik egy re job ban, s ma hol nap már
ha gyo mányt te rem tő tan fo lya mok -
ról be szél he tünk. Nem csak a most
el ső kö rét be fe je ző rév fü lö pi pres bi -
ter kép zés re, vagy a D. Sze bik Im re
püs pök ál tal el in dí tott s ma már vi -
dé ken is mű kö dő gyü le ke ze ti mun -
ka társ-kép zés re gon do lok, ha nem a
már ha gyo má nya it őr ző EKE Bib lia -
is ko lá ra vagy a szar va si ak ál tal szer -
ve zett tan fo lya mok ra is. Szin tén
em lí tés re mél tó ak a dia kó niai osz -
tály tan fo lya mai. 

Még is Ar ka gyij Raj kin mon dá sa
jut az eszem be: „Vá lá mi ván, de nem
áz igá zi.” A fel so rolt – és a nem em -
lí tett to váb bi – ok ta tá sok, tan fo lya -
mok mind-mind ön ál ló an, egy más -
tól füg get le nül, egy más sal nem össze -
han golt mó don jöt tek lét re és mű -
köd nek. Job bá ra egy-egy, a ma ga
tel jes lel ke se dé sét és ener gi á ját be le -
adó sze mély meg ha tá ro zó sze re pé től
függ a kez de mé nye zés lé te…

Mi te hát a dol gunk?
Ha nem is olyan mé re tű és ha tás -

kö rű szer ve zet lét re ho zá sá ra van
szük ség, mint a re for má tu so ké, de va -
la mi fé le ok ta tá si ko or di ná ció szük -
sé ges.

Ezen be lül há rom irányt cél sze rű
meg kü lön böz tet ni.

1. Hit mé lyí tő, egy ház is me re ti (teo -
ló gi ai) ok ta tá sok, mint pél dá ul pres -
bi ter kép zés, bib lia kö rök stb. A tan -
anya go kat egy mi ni mum el vá rás sze -
rint ala kít ják ki, il let ve a meg fe le lő
szin ten lek to rál ják. A tan fo lya mok az
egy ház szer ve zet kü lön bö ző szint je -
in tart ha tó ak, át jár ha tó ak, a tu dás -
szin tek egy más ra épül nek; kel lő szor -
ga lom ese tén a hall ga tók akár az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
le ve le ző szint jé ig is el jut hat nak.

2. Az egy ház in téz mé nye i hez kap -

cso ló dó ok ta tá sok. A meg sze rez he tő
tu dást a tan fo lyam bi zo nyít vánnyal
el is me ri (OKJ). Az ok ta tás több hely -
szí nen és szin ten foly hat, a tan fo lya -
mok át jár ha tó ak, a tu dás szin tek egy -
más ra épül nek.

3. Az egy ház tag jai szá má ra egyéb
is me re tek, szak mák ok ta tá sa és/vagy
az oktatás megszer ve zé se. A tan fo lya -
mok szer ve zé sé vel se gí ti az egyház a
gyü le ke ze te ket és a hí ve ket. 

Er re biz tat min ket az Élő kö vek
egy há za – Az evan gé li kus meg úju lás
stra té gi á ja ál tal is meg ha tá ro zott öt
stra té gi ai cso port egyi ke: Kép ző egy -
ház – köz ok ta tás, fel ső ok ta tás, fel -
nőtt kép zés, hit ok ta tás, tu do mány.

Mind ez el ső ol va sás ra nem kis
fel adat nak tű nik, még is úgy gon do -
lom, hogy mi előbb hoz zá kell lát nunk
eh hez a mun ká hoz.

A szerző a Dél-Pest Megyei Egy ház -
me gye felügyelője

Fel nőtt ok ta tás
a na pi ren den

g Bak Pé ter

Presbiterképző tanfolyam Révfülöpön
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Könyv vá sár a misszi ói na po kon
A Lu ther Ki adó min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár köny -
ves pa vi lon já nál az egy ház ke rü le ti misszi ói na po kon má -
jus 28-án.

Sze ret nénk fel aján la ni a le he tő sé get, hogy gyü le ke ze ti
könyv ren de lé sü ket pos ta költ ség nél kül a hely szí nen át ve hes sék. Ké rjük,
hogy ren de lé sü ket leg ké sőbb má jus 26-án 10 órá ig szí ves ked je nek ki adónk -
hoz el jut tat ni a ki ado@lu the ran.hu cím re, fel tün tet ve a fi ze té si mó dot
is (át uta lá sos szám la ese tén 10, kész pénz fi ze tés ese tén 15 ked vez ményt
tu dunk biz to sí ta ni).

Sa ját ki ad vá nya in kat 15 ked vez ménnyel áru sít juk. A hely szí nen csak
kész pén zes szám lát áll mó dunk ban ki ál lí ta ni!

H I R D E T É S

Húsvét ünnepe után 4. vasárnap (Cantate). Liturgikus szín: fehér.
Lekció: Jak 1,16–21; Ézs 12,1–6. Alapige: Mt 21,14–17. Énekek: 233., 318.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.)
Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Szalay Tamás; II.,
Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél
10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
(összegyülekezés napja) Donáth László; du. 2. (Sulyok Gabriella grafikusművész-
filmrendező rövidfilmjeinek vetítése); Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné
Varsányi Vilma; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák
tér 4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv., kantátazenés istentisztelet) Smidéliusz
Gábor; du. 6. Smidéliusz Gábor; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András;
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (szószékcsere) Koczor Tamás; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10.
(szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. (szószékcsere)
Koczor Tamás; IX., Gát u. 2. (katolikus templom) de. 11. (úrv., szószékcsere) Szabó
Bertalan; du. 6. (vespera) Koczor Tamás, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X.,
Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr.
Joób Máté; de. fél 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. (vespera) Missura Tibor; XI.,
Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor
24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Pál; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6. (zenés áhítat) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél
10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet;
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Glatz József; Cinkota, XVI.,
Batthyány I. u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Vető István;
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti
út 111. de. fél 11. (konfirmáció) Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146.
de. 9. dr. Bácskai Károly; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. dr. Bácskai Károly;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII.,
Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom
tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX.,
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás;
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti
terem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sára; Pilisvörösvár (református templom) du.
2. (úrv.); Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Názáret-templom,
Mátraszentimre-Bagolyirtás de. fél 12.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Kór há zi Lel ki gon do zói Szol gá lat két na pos nyá ri kon fe -
ren ci át ren dez jú ni us 3–4-én, pén tek 15 órá tól szom bat 14 órá ig. Hely -
szín: Szé kes fe hér vá ri Evan gé li kus Egy ház köz ség (Szek fű Gyu la u. 1.). Té -
ma: A sza ka dék szé lén.

PROG RAM
Pén tek
• 15.30: Dr. Ju hász Ár pád né: Ön kén te sek az egész ség ügy ben
• 16.30: Né meth La jos né: Kéz a kéz ben – hos pice-el lá tás ma Ma gyar -

or szá gon
• 17.30: Ber ze Já nos: Passzív élet fel adá sok – teo ló gi ai meg kö ze lí tés
• 20.30: Áhí tat – Ben c ze And rás
Szom bat
• 8.30: Igei el mél ke dés – Lip ták né Gaj dács Má ria
• 9.00: Ba logh Éva: Krí zis
• 10.00: Hei ne mann Il di kó: Ön gyil kos sá got el kö ve tők csa lád ja i nak lel -

ki gon do zá sa
• 11.00: Hon ti Irén: So ha ne add fel! – A sza ka dék ból ki ve ze tő utak

Ér dek lőd ni és je lent kez ni le het:
Ba logh Éva: 20/824-4723, bo dza bo kor@gmail.com
Hon ti Irén: 20/824-5629, hi re ne@cit ro mail.hu
Hei ne mann Il di kó: 20/770-0442, il di ko.hei ne mann@lu the ran.hu
Sze re tet tel vár juk ön kén tes se gí tő in ket és min den ked ves ér dek lő dőt!

H I R D E T É S

A kez det ben szár szói, majd bony há di Me visz csa lá dos tá bor idén tart ja
20. nyá ri tá bo rát Bony há don. Sze re tet tel hí vunk min den ré gi és újabb részt -
ve vőt a jú ni us 25–29-ig meg ren de zen dő ju bi le u mi tá bor ba, hogy együtt
ad has sunk há lát az el múlt húsz nyár aján dé ka i ért. (Je lent kez ni le het a ka -
ta lin.fa bi ny@lu the ran.hu e-mail cí men jú ni us 15-ig.) Ba rát ság gal:

a szer ve zők

H I R D E T É S

Ge duly Hen rik 1866. ok tó ber 24-én
Bécs ben szü le tett, a re for má ci ó ig
vissza ve zet he tő en lel kész elő dök le -
szár ma zott ja ként. Ta nul má nya it Lo -
son con, Sel mec bá nyán, vé gül a po -
zso nyi teo ló gi ai aka dé mi án vé gez te.

Szol gá la tát Zó lyom ban kezd te,
ahol két és fél évig se géd lel kész ként
te vé keny ke dett. 1891-ben ke rült Nyír -
egy há zá ra, itt is se géd lel ké szi, va la -
mint val lás ok ta tói fel ada to kat lá tott
el. 1896. jú li us 26-án „rit ka” lel ke se -
dés sel, „egy han gú lag” vá lasz tot ták
meg lel késszé. Eb ben az év ben kö tött
há zas sá got Ko vásy Er zsé bet tel. Két
gyer me kük szü le tett, Er zsé bet és
Mar git.

Mun ká ja so rán Nyír egy há za a Ti -
szai Egy ház ke rü let nek „nem csak
szám ban, de kül ső te kin tély ben és

erő ben is” el ső egy há zá vá vált. En nek
kö vet kez mé nye lett az, hogy Ze len -
ka Pál mis kol ci szék he lyű püs pök –
1910. de cem ber 4-én be kö vet ke zett
– ha lá la után az 1911. már ci us 28-áig
le zaj lott püs pök vá lasz tást nagy szó -
több ség gel Ge duly Hen rik nyer te
meg. Ezt a tiszt sé get 1937. feb ru ár 18-
áig, ha lá lá ig ő töl töt te be.

A püs pök ik ta tás rend kí vü li ese mé -
nyé re nem csak az evan gé li kus gyü -
le ke zet, de az egész vá ros nagy lel ke -
se dés sel ké szült. A szer tar tás ra má -
jus 16-án ke rült sor a nyír egy há zi
Nagy temp lom ban. Itt az egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő tet te fel a kér dést,
hogy el fo gad ja-e a püs pö ki meg bí za -
tást, mi re ő így fe lelt: „Meg győ ző dé -
sem volt és lesz is, hogy Is ten ke gyel -
mé ből va gyok, ami va gyok. Most, mi -

kor a ti szai ágos tai hit val lást kö ve tő
egy ház ke rü let püs pö ké nek meg vá -
lasz tott, eb ben Is ten hí vó sza vát lá -
tom. Is ten nek en ge del mes ke dem,
az ál lást tisz te let tel és alá zat tal el fo -
ga dom.” 

Ün ne pi be szé det mon dott, és a be -
ik ta tás hi va ta los ré szét vé gez te Scholtz
Gusz táv, a bá nyai ke rü let püs pö ke.
Be szé dé ben az előd, Ze len ka Pál
püs pök sza va it idéz te, ami, hisszük,
ma is ak tu á lis lel ké szek és hí vek ré szé -
re egy aránt: „Ne tégy az egy ház ban az
egy ház el len sem mit. Tégy az egy ház -
ban az egy há zért min dent.”

g Dem csák né Bal czó Il di kó

Meg je lent a Nyír egy há zi Nap ló 2011.
má jus 13-i szá má ban

Száz éve ik tat ták be Ge duly Hen ri ket
a püs pö ki szol gá lat ba

b Las san a vé gé hez ér az a pro jekt,
amely pá lyá za ti pénz ből le he tő -
vé tet te a Bé kés csa bai Evan gé li -
kus Gim ná zi um, Mű vé sze ti
Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és
Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In -
téz mény ön ként vál lal ko zó di ák -
ja i nak, hogy sze mé lyen ként har -
minc óra köz hasz nú kö zös sé gi
szol gá la tot vé gez ze nek. Az ön -
kén te sek a Ré thy Pál Kór ház és
Ren de lő in té zet Gyer mek osz tá -
lyán és a Bé kés csa bai Evan gé li -
kus Sze re tet ott hon la kói kö zött
dol goz tak.

A pro jekt ko or di ná tor pe da gó gu sá -
val, Né meth Csil la ta nár nő vel egy
pén tek dél után ér kez tünk a Bé kés -
csa bai Evan gé li kus Sze re tet ott hon -
hoz. Az épü le tek ben össze sen hat -
van öt idős em ber éli min den nap ja it
– ezt már Tö mö si Zol tán né, Már ta
men tál hi gi é nés asszisz tens től tud juk
meg, aki rög tön az el ső perc ben
szár nyai alá vet te a gim na zis ta ön -
kén te se ket. 

A gye re kek fel ada ta az volt, hogy
az idős asszo nyok és fér fi ak min den -
nap ja it be szél ge tés sel kis sé szí ne -
seb bé te gyék. A szé pen gon do zott
kert ben sé tál gas sa nak ve lük, tan -
órán kí vül, sza bad ide jük ben. Részt
vet tek to váb bá az idős la kók nak
rend sze re sen tar tott kéz mű ves-fog -
lal ko zá son is, az együtt al ko tás örö -
mét is fel fe dez ve. 

– Sze re tem hall gat ni az idős em -
be re ket – mond ta el a hely szí nen Pe -
tőcz Krisz ti na 11. osz tá lyos gim na zis -
ta, az egyik leg ak tí vabb ön kén tes.
Mint el me sél te, so kat le het ta nul ni a
sze re tet ott hon la kó i tól. Leg utóbb
egy újon nan ér ke zett idős asszonnyal
be szél ge tett, aki el me sél te küz del mes
éle te egész tör té ne tét, meg őr zött is -
ten hi tét, amely va ló ság gal im po nált
en nek a fi a tal lány nak, aki csa lád já -
ból hoz za a szo ci á lis ér zé keny sé get,
hi szen édes any ja ezen a te rü le ten dol -
go zik.

Né meth Csil la an gol ta nár ként
már sok szor hal lott a nyu ga ton oly -
annyi ra el ter jedt és tel je sen min -
den na pos ön kén tes ség ről, és már
alig vár ta, hogy va la mi ha son ló meg -
szer ve zé sé ben ne ki is sze re pe le hes -
sen. Eh hez a Nem ze ti Erő for rás Mi -
nisz té ri uma és a We ker le Sán dor
Alap ke ze lő ál tal le bo nyo lí tott Tár sa -
dal mi szo li da ri tás prog ram tá mo ga -

tá sa te rem tett anya gi for rást. A tá mo -
ga tott pá lyá zat tal össze sen 345 ezer
fo rin tot nyer tek. 

A cél vi lá gos: a fel nö vek vő nem ze -
dé kek szem lé le tét for mál ni a rá szo -
ru lók nak nyúj tott se gít ség gel. A
prog ram egy ben ta pasz ta lat szer zés is
a dön tés ho zók nak, ugyan is mint is -
mert, a je len leg még for má ló dó új
köz ok ta tá si tör vény öt ven óra ön kén -
tes szol gá lat tel je sí té sé hez köt né az
érett sé gi bi zo nyít vány meg szer zé -
sét, akár már né hány éven be lül.

Az ön ként je lent ke ző 9–11. osz tá -
lyos bé kés csa bai di á ko kat tré nin -
gek kel ké szí tet ték fel a mun ká ra, hi -

szen egy ál ta lán nem könnyű fel adat
kór há zi gyer mek osz tá lyon lé vő, sok -

szor túl zot tan is ra gasz ko dó, sze re -
tet hi á nyos gye re kek kel fog lal koz ni,
ve lük szót ér te ni, míg az idős gon do -
zás egé szen más ki hí vá so kat rejt. A

di á kok egy mást is se gí tik, meg oszt -
ják ta pasz ta la ta i kat, er re a leg nép sze -
rűbb kö zös sé gi por tá lon kü lön ol dalt
hív tak élet re. 

– A di á kok na gyon lel ke sek és öt -
le te sek, pél dá ul sa ját ma guk ta lál ták
ki, hogy az idő sek nek fel ol vas nak a
Bib li á ból, mert er re igény mu tat ko -
zott ré szük ről. Ez iga zán épí tő lel ki -
leg min den ki nek – emel te ki Tö mö -
si né, Már ta men tál hi gi é nés nő vér,
hoz zá té ve, hogy azo kon a na po -
kon, ami kor a di á kok a sze re tet ott -
hon ban dol goz tak, nyu god tab bak,
de rű sebb szem lé le tű ek vol tak a gon -
do zot tak.

A het ven öt éves Nagy Já nos né, Ró -
zsi ka né ni 2008 óta él a sze re tet ott -
hon ban, és mint az Evan gé li kus Élet -
nek el mond ta, egy hó nap ja pi ciny ke
szo bá já nak fog sá gá ban kény te len
lé tez ni, le rom lott egész sé gi ál la po -
ta mi att. Ezért is je len tett ne ki nagy
örö met, hogy a di ák lá nyok az el múlt
he tek ben rend sze re sen fel ke res ték
őt, őszin te be szél ge tést kez de mé -
nyez tek, és egy kis fi a tal sá got vit tek
a fa lak kö zé. 

– A prog ram ter mé sze te sen, im -
már pá lyá zat tól füg get le nül, foly tat -
ha tó. Az is el kép zel he tő, hogy egyes
ön kén tes di á kok pá lya vá lasz tá sát
be fo lyá sol ja majd a meg szer zett él -
mény. Ezért és a di á kok oly kor ér tel -
met le nül el töl tött sza bad ide jét lát -
va pár to lom, hogy az érett sé gi nek
tény le ge sen le gyen a fel té te le va la -
mely kö zös sé gi szol gá lat – vé li Né -
meth Csil la ko or di ná ló pe da gó gus
Bé kés csa bán, az ön kén tes ség eu ró -
pai évé ben. 

g Szeg f Ka ta lin

So kat le het ta nul ni az idő sek től
Gim na zis ták kö zös sé gi szol gá la ta a sze re tet ott hon ban

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol gá lat csen des he tet szer vez há zas pá rok -
nak jú li us 11–17. kö zött Fel ső tár kány ban. A hét ve ze tő je: dr. Pál he gyi Fe -
renc. In for má ció: www.bhsz.hu, in fo@bhsz.hu vagy 20/417-4871 (Ne mes -
ké ri né Tóth Éva).

H I R D E T É S

Nagy Já nos né, Ró zsi ka né ni szí ve sen be szél get a gim na zis ta lá nyok kal, míg
Pe tőcz Krisz ti na öröm mel, őszin te ér dek lő dés sel hall gat ja az idő se ket 
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„A hír szent, a vé le mény sza bad” –
tart ja a mon dás. Hír és vé le mény kö -
zött te hát ha tár vo nal hú zó dik, amely
mar kán san ket té oszt ja a saj tó mű fa jo -
kat. A hír mű fa jok nak el ső sor ban a té -
nyek köz lé se a fel ada tuk, nem az ol va -
só be fo lyá so lá sa (no ha per sze az is üze -
ne tet hor doz, hogy a szer kesz tők mi -
ként, milyen kontextusban tá lal ják az
adott tényt, mit tesz nek hang sú lyos -
sá egy-egy hír anyag ban). A vé le mény -
mű fa jok ez zel szem ben a szer ző fe lől
kö ze lí te nek egy-egy kér dés hez, az ő ál -
lás pont ját tük rö zik, igye kez vén be fo -
lyá sol ni-meg győz ni az ol va sót. 

A két mű faj kü lönb sé ge a fo gal ma -
zás ban is tet ten ér he tő: a hí re ket az ol -
va só szem szö gé ből kí vá na tos tá lal ni,
vagy is nem cél sze rű egyes vagy töb bes
szám el ső sze mé lyű meg fo gal ma zást
hasz nál ni, míg a vé le mény cik kek ben
ér te lem sze rű en meg en ge dett az én és
a mi sze mé lyes név má sok hasz ná la ta.
E so rok író ja (lám, ez egyes szám
har ma dik sze mé lyű hi vat ko zás) né ha
gond ban is van, hogy az ol va só kat
mint tő le füg get len sze mé lye ket ke zel -
je, vagy ma gá ra is úgy hi vat koz zon,
mint a „mi, fel hasz ná lók” egy ré szé re.

Nem kell meg ijed ni, az Egy ház és
vi lág há ló ro vat nem fog át ala kul ni
gyors tal pa ló új ság író-is ko lá vá, ez a
né hány alap ve tő tud ni va ló is csak
azok nak je lent het új don sá got, akik
nem for gat nak rend sze re sen na pi-
vagy he ti la po kat, vagy nem bön -
gész nek na pon ta hí re ket a vi lág há lón.
Aki vi szont még blo go kat is ol vas,
meg le pő en sok ke vert mű fa jú írás sal
ta lál koz hat.

A cik ket be ve ze tő mon dást – a hír
szent, a vé le mény sza bad – ko ráb ban
gyak ran hasz nál ták egy fa ra mu ci -
nak tű nő hely zet le írá sá ra. No ha a
Ma gyar Táv ira ti Iro da ed dig is köz -
pénz ből mű kö dött, a tő le szár ma zó
anya go kért fi zet ni kel lett. Az Evan gé -
li kus Élet ha sáb ja in meg je le nő, MTI
alá írás sal kö zölt anya gok mind-mind
sza bá lyos elő fi ze tés ré vén ke rül tek a
szer kesz tő ség be. És bár a szer zői jog
is kü lön té tel ként ke ze li a hí re ket,
mint ame lyek spe ci á lis ka te gó ri á ba
tar toz nak, ed dig nem le he tett tet sző -
le ge sen fel hasz nál ni az MTI ál tal
köz zé tett in for má ci ó kat.

A hely zet a na pok ban vál to zott
meg, ugyan is mos tan tól bár ki re giszt -
rál hat a http://mti.hu cí men, és on -
nan tól kezd ve in gyen hoz zá fér het a
hír anya gok több sé gé hez. A fel hasz -
ná lá si szer ző dés pe dig – bi zo nyos
kor lá to zá sok mel lett – csak azt ír ja
elő, hogy ha fel hasz ná lunk egy hírt,
ak kor az ol da lon fel kell tün tet ni az
MTI lo gó ját.

Két ség kí vül ér de kes ez ab ból a
szem pont ból, hogy úgy tű nik, mint -
ha mos tan tól va la mennyi ma gyar
ál lam pol gár nak sa ját hír ügy nök sé ge
len ne. Bár ki lét re hoz hat olyan ol dalt,
ame lyen csak a szá má ra ér de kes hí -

re ket pub li kál ja új ra, a töb bit nem.
Ahol mond juk csak az egy há zak kal
kap cso la tos hí rek sze re pel nek. Vagy
ahol csak a jó hí rek je len het nek meg,
te hát a ka taszt ró fá kkal vagy bűn cse -
lek ményekkel kap cso la tos összes
írást mel lő zik.

Az, hogy az MTI vo nat ko zá sá ban
– jo gi ér te lem ben is – el jött „a hír
sza bad” kor sza ka, még nem fel tét le -
nül je len ti azt, hogy ez zel jól jár nak
az on-line mé di u mok. Egy-egy ne tes
hír ol dal lá to ga tott sá ga ugyan is el ső -
sor ban a sa ját anya gok mi nő sé gé től
függ. Ha bár ki sza ba don át ve het
MTI-s anya gokat, ak kor azok ér té ke
le csök ken, leg alább is nem je lent
majd plusz vonz erőt, olyat, amely mi -
att az adott hír ol dalt ér de mes len ne
lá to gat ni. Ha egy hír min den hol
ugyan úgy ér he tő el, ak kor megint
csak az fog szá mí ta ni, hogy a sa ját írá -
sok mennyi re jók vagy rosszak. Már -
pe dig min den mé di um szá má ra nagy
fa lat, hogy sok he lyen kép vi sel tes se
ma gát sa ját em ber rel.

Ha már volt szó a csak jó hí rek  köz -
lé sé ről mint le het sé ges hír szer kesz té -
si stra té gi á ról, ak kor itt az ide je, hogy
meg em lít sem a http://szim pa ti kus.hu
ol dalt. A Red dit hír meg osz tó rend szer
mo tor já val mű kö dő hon lap ra bár ki
tölt het fel hí re ket, de csak po zi tív tar -
tal mú a kat, ame lye ket az tán a ta gok
pon toz nak, en nek alap ján kí nál ja fel
őket a rend szer meg te kin tés re. Ha egy
idő re ma gunk mö gött akar juk hagy -
ni a ne ga tív hí re ket, lá to gas sunk el az
ol dal ra, és sze mez ges sünk a „jó ból”…

g Nagy Ben ce

Szent hír
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L

Köztéri Lu ther-szo bor-el ső ség
Az Evan gé li kus Élet leg utób bi szá má nak el ső ol da lán ol vas ha tó a hír: Köz té -
ren el ső ként Rép ce la kon: bronz Lu ther-szo bor Vas ban. Ha ez a cím ar ra vo -
nat ko zik, hogy Vas me gyé ben az el ső köz té ri Lu ther-szo bor ról van szó, ak -
kor le het he lyes az in for má ció, de ha az egész or szág ra vo nat ko zik, ak kor nem. 

Az el ső köz té ri Lu ther-szob rot Bé kés csa bán ál lí tot ták fel az evan gé li kus
gim ná zi um ne mes épü le te
előtt, át ló san szem ben az
evan gé li kus kis temp lom mal.
Ezt a mell szob rot, amely mé -
re te it te kint ve jó val na gyobb
egy em be ri mell kas nál, 1998-
ban ké szí tet te az 1951-es szü -
le té sű Szé ri-Var ga Gé za he -
lyi szob rász mű vész, aki nek az
is mer te tő jé ben sze re pel is
köz té ri mű vei kö zött ez az al -
ko tás: Lu ther Már ton (bronz -
port ré, 1998, Bé kés csa ba).

Akár a ma is élő, több ki -
tün te tés sel, el is me rés sel ren -
del ke ző szob rász mű vész is
jo go san til ta koz hat na a he ti -
la punk cím ol da lán meg je lent
té ves hír el len. Ha nem fog ja
is meg ten ni, ne künk kö te -
les sé günk el mon da ni, hogy
1998-ban a bé kés csa bai evan -
gé li kus gim ná zi um ak ko ri
igaz ga tó já nak, dr. Ná nai Lász -
ló nak az ide jén szü le tett meg
ez az al ko tás, és az em lí tett
esz ten dő ben má jus 16-án, a bal la gás al kal má val  lep lez ték le. A nagy mé re tű
mell szo bor a hi va ta los jegy zé kek ben is sze re pel, te hát nem neg li gál ha tó a tény,
hogy Rép ce la kon nem az el ső köztéri Lu ther-szob rot ál lí tot ták fel. 

Osz to zunk a rép ce la ki ak örö mé ben, hogy az ot ta ni temp lom előtt is áll im -
már egy Lu ther-szo bor, de ér de mes és il len dő tud ni, hogy 1998 óta Bé kés csa -
bá nak is van köz té ri Lu ther-szob ra. A rép ce la ki ak le gye nek büsz kék ar ra, hogy
szob rot ál lí tot tak re for má to runk nak, a tör té nel mi tényt pe dig alá za to san el
kell fo gad ni. Az igaz ság so ha sem ün nep ron tó. Csak alá zat ra ta nít. 

Úgy vél jük, hogy mind emel lett a leg fon to sabb: Lu ther Már ton út mu ta -
tá sa alap ján Jé zus Krisz tust kö vet nünk.

Ri bár Já nos es pe res-lel kész (Oros há za)

„Száll jon az ének….” – Ze nés gyü le ke ze ti est
„Van a ze ne… A cso dá la tos. Min dent el mond ne ked, és min dent el mond ró -
lad… Et től kezd ve a ba rá tod. Be szél hoz zád, me sél ne ked, vé gig visz tá ja kon,
ér zel me ken, éle te ken… Ha sze retsz va la kit, el mond ja ne ki. Ha fél ted őt, he -
lyet ted be szél… Sza vak kal vagy akár sza vak nél kül mu tat ja meg ér zé se i det
ne ki. Me sél, me sél, me sél. Igen, a ze ne él, éle tet ad. És össze köt em be re ket,
szí ve ket, lel ke ket. Ak kor, ab ban a pil la nat ban a ze ne híd dá vá lik, és így köt
össze. Ve le.” 

Csi táry-Hock Ta más e gon do la ta i val kö szön töt tük a solt vad ker ti evan gé -
li kus temp lom ban má jus 12-én a ze nés gyü le ke ze ti est muzsikaked ve lő kö -
zön sé gét. Szán dé kunk volt ha gyo mányt te rem te ni ez zel az al ka lom mal.

A prog ram ban hall hat tuk a né hány év vel ez előtt új já szer ve ző dött evan -
gé li kus Re vi val ve gyes kó rust, Da rá nyi né Ha ris Gab ri el la ta nár nő kar ve ze -
té sé vel. Tud ni kell ró luk, hogy el en ged he tet len köz re mű kö dői a vá ro si ad -
ven ti kon cer tek nek, a ki emelt egy há zi ün ne pek nek, de több ün ne pi al kal -
mon is hall hat tuk már őket. Büsz ke ség szá munk ra, hogy 2009-ben ered mé -

nye sen sze re pel tek a Dé li Egy ház ke rü let Kis kő rö sön meg ren de zett el ső ze -
nei fesz ti vál ján.

Ugyan ezt el mond hat juk a fér fi kó rus ról is, mely nek ze nei éle tét Ho mo ki
Pál lel kész ko or di nál ja.

Sok éve mű kö dik vá ro sunk ban az Orff ze ne kar dr. Fo dor Ka ta lin ve ze té -
sé vel, mely ben szá mos volt ta nít vá nyunk ze nél. Sok szép ha zai és nem zet -
kö zi ered ményt, si kert tud nak ma guk mö gött, mely vá ro sunk ze nei és kul -
tu rá lis éle tét gaz da gít ja. Őket is hall hat tuk az est fo lya mán több al ka lom mal.

A kon cer tet ifj. Pánczél Lász ló or go na já té ka nyi tot ta, il let ve zár ta. 
Az Evan gé li kus éne kes köny vet fel la poz va kö zös ének lés re és Lu ther es ti

imád sá gá nak kö zös fel ol va sá sá ra buz dí tot tuk a gyü le ke ze tet, de öröm volt
hal la ni klasszi kus dal la mok fel csen dü lé sét is, mint pél dá ul Hass ler Ün nep -
re jöt tünk, Mo zart Ave ve rum, Pi to ni La u da te do mi num, Fri de ri ci Ba rá ti kör
cí mű mű vét.

Az éne kes köny vünk ben sze rep lő ke resz tény éne kek ből is gaz dag re per -
to árt hall hat tunk, pél dá ul el hang zott a Hű őri zőnk, te…, a Jé zus, én bi zo dal -
mam, a Di cső ség né ked, Is te nünk.

Hi szem, hogy e prog ra m által együtt gaz da god hat tunk ér té kek ben, és hogy
a templomi együttlét, a fel csen dült mu zsi ka em be re ket, szí ve ket, lel ke ket kö -
tött össze.

La ka tos Ré ka (Solt vad kert)

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 25 dkg liszt,
15 dkg Ra ma mar ga rin, 4 db to jás sár -
gá ja, 10 dkg cu kor, 1 cso mag sü tő por,
egy csi pet só.

Hoz zá va lók a töl te lék hez: 2 po hár
na túr jog hurt, fél po hár tej föl, 5 evő -
ka nál liszt, 1 cso mag va ní li ás cu kor,
15 dkg kris tály cu kor, 3 to jás fe hér je.

A tész ta el ké szí té sé hez a lisz tet el -
ke ver jük a só val, a sü tő por ral és a fel -

da ra bolt mar ga rin nal. Hoz zá ad juk a
to jás sár gá kat és a cuk rot, majd az
egé szet össze gyúr juk. 30 perc re a hű -
tő be tesszük pi hen ni.

A krém el ké szí té sé hez össze ke ver -
jük a jog hur tot, a két fé le cuk rot, a tej -
fölt és a lisz tet. Vé gül be le ke ver jük a
hab bá fel vert to jás fe hér jét.

A tész tát két fe lé oszt juk. Az egyik
fe lét egy 25 cm át mé rő jű tor ta for má -

ba nyom kod juk, rá önt jük a kré met,
majd a te te jé re mor zsol juk a tész ta
má sik fe lét. 180 fok ra elő me le gí tett
sü tő ben 35 per cig süt jük.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Jog hur tos tor ta

„Rázd fel a pla né tát!” Ezt tart ja kül -
de té sé nek az auszt rá li ai Pla nets ha -
kers moz ga lom, amely nek ki in du ló -
pont ja egy 1997-es auszt rál kis vá ro -

si if jú sá gi kon fe ren cia volt, ám ma
már egész Auszt rá li á ban is mert,
több tíz ez res bá zis sal ren del ke ző if -
jú sá gi meg moz du lás sá vált.

Az ugyan ezt a ne vet vi se lő ke resz -
tény együt tes a di cső í tő rock ze ne
mű fa já ban a vi lág él vo na lá ban van.
Meg ala ku lá suk óta hu szon há rom le -

mezt ad tak ki, a fi a ta lok kö zött az egyik
leg köz ked vel tebb ke resz tény ze ne -
kar nak szá mí ta nak vi lág szer te. Ma -
gyar or szá gon ed dig két szer lép tek fel.

A Pe tő fi Csar nok ban má jus 13-án
tar tott kon cert jü kön is óri á si si kert
arat tak a mint egy két ezer fi a tal előtt.
Elő ze ne kar ként Dob ner Il lés lé pett fel
most be mu tat ko zó, 1nap ne vű együt -
te sé vel. A szü net ben a Bap tis ta Sze -
re tet szol gá lat ve ze tő je, Szen czy Sán -
dor lel ki pász tor tá jé koz tat ta a fi a ta -

lo kat, mi ként nyúj ta nak se gít sé get Ja -
pán ban, ahol még most is több száz -
ezer em ber nek nincs sa ját ott ho na.
A hely szí nen egy ja pán is ko la meg -
se gí té sé re le he tett ada koz ni. 

Ez után a vár va várt együt tes igen
len dü le tes ze né vel ráz ta fel az
egyéb ként sem bó bis ko ló tö me get.
Front em be rük el mond ta, hogy az
auszt rá lok a tánc ról nem iga zán
hí re sek, de a ken gu ruk föld jé nek la -
kó i ként ők is jól tud nak ug rál ni. Így
hát er re biz tat ta a né ző ket is. Da la -
ik szö ve ge Is ten di csé re té re, re -
mény ke dés re sar kallt. 

Ami kor el csen de se dett a ze ne,
meg té rés re hív ták és egy más szük sé -
ge i ért va ló kö nyör gés re bá to rí tot ták
az ott le vő ket. Bi zony sá got tet tek Is -
ten gyó gyí tó ere jé ről, ame lyet gyü le -
ke ze tük ben is át él tek. El mond ták,
hogy bár a kon cert ide jén Auszt rá li -
á ban épp haj na li négy óra van, a gyü -
le ke zet ima cso port ja vir raszt, és
imád ko zik ezért az ese mé nyért és a
ma gyar fi a ta lo kért. 

Ze né jük kel és sza va ik kal val lot ták
meg: Jé zus fel tud ja ráz ni ezt a hal -
dok ló vi lá got!

g Sin ka Csa ba

Fel rá zó él mény
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A békéscsabai Luther-szobor

A Revival vegyes kar



A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum kö -
vet ke ző al kal mán, má jus 23-án, hét -
főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki evan -
gé li kus temp lom ban (Bu da pest XII.,
Kék Go lyó u. 17.) Ezer ar cú In do né zia
– vi lág val lá sok a vul ká nok föld jén
cím mel Ara di György evan gé li kus lel -
kész tart elő adást és fó rum be szél ge -
tést. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel
vá runk!

A De ák Té ri Evan gé li kus Le ány gim -
ná zi um összes volt nö ven dé ke má jus
27-én, pén te ken ta lál ko zót ren dez.
15.30-kor a temp lom ban igét hir det
Cse lovsz ky Fe renc, a De ák té ri gyü le -
ke zet lel ké sze. 16.30-kor a gim ná zi -
um dísz ter mé ben Ivá nyi Ben ce (10.
b) Hi va ta li tün dé rek cí mű da rab ját
te kint jük meg.
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VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.00 / Ci vil Rá dió (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.ci vil ra dio.hu)
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.10 / Du na Tv
Eu ró pai kós to ló (an gol is me -
ret ter jesz tő so ro zat) Lit vá nia
11.40 / m1
Fa so ri ta ná rok
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
18.00 / m2
Bo lyai-díj 2011. Élő köz ve tí tés
a Nem ze ti Szín ház ból
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne:
Ko dály Zol tán: Mis sa bre vis

HÉTFŐ

5.20 / m1
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
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház fél -
órá ja
14.45 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
19.42 / Kos suth rá dió
Ma dár ete tő
Rész le tek a Ka lá ka együt tes
le me zé ről
20.00 / HBO
Get tó mil li o mos
(an gol film drá ma, 2008) (115')
21.41 / Bar tók rá dió
Hang Já ték Tér
Mé szöly Mik lós: A bun ker

KEDD

12.05 / Bar tók rá dió
Wil helm Kempff zon go rá zik
a lon do ni Qu een El isa beth
Hall ban. Ben ne:
Bach: Kro ma ti kus fan tá zia és
fú ga BWV 903
15.40 / Du na Tv
Vi rág zó Ma gyar or szág
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat) Sü meg
16.25 / Film mú ze um
Or szág úton
(olasz film drá ma, 1956) (95')
16.55 / m2
Múzeumtúra – francia módra
(francia dokumentumfilm-
sorozat) Az Orsay Múzeum
18.00 / PAX
Raf fay Sán dor (port ré film)
21.40 / m1
Hor thy – A kor mány zó
(ma gyar tör té nel mi do ku -
men tum film, 2006) 2/1. rész

SZERDA

11.00 / PAX
Fassang Lász ló or go na kon -
cert je
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.30 / m1
Min den tu dás Egye te me 2.0
Be szél ge tés az öre ge dés ről,
idős kor ról
15.15 / Du na Tv
Má tyás ki rály és a re ne szánsz
(ma gyar is me ret ter jesz tő
soro zat)
Épí té szet Má tyás ko rá ban
18.15 / Film mú ze um
A ta nú
(ma gyar film sza tí ra, 1969)
(104')
21.00 / Du na Tv
Tisz ta ég bolt
(orosz já ték film, 1960) (104')

CSÜTÖRTÖK

11.05 / Kos suth rá dió
A Hely (ri port mű sor)
13.45 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
Vi zsoly
14.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Bi za lom és sze re tet
16.00 / Du na Tv
Ko dály és Bar tók nép ze ne ku -
ta tá sai a Fel vi dé ken
21.00 / Du na Tv
Fé lel me tes fo lyó
(an gol–ka na dai já ték film,
2005) (95')
21.05 / Bar tók rá dió
Ró ma fe lé el ereszt lek
Olasz köl tők ver sei
21.40 / m1
Il la tos út a sem mi be (ma gyar
film sza tí ra, 1973) (90')
23.15 / m1
A rejtélyes 20. század
Történelmi érdekességek

PÉNTEK

13.10 / PAX
Le hul ló le pel
(port ré film)
16.25 / Du na II. Au to nó mia
Bar ca sá gi csán gók kö zött
Beke György úti
be szél ge té sei
16.30 / Du na Tv
Be ava tás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je
16.45 / m2
Mú ze um tú ra – fran cia mód ra
A pá ri zsi ten ge ré sze ti mú ze um
18.30 / Du na Tv
Liszt-hang ver seny a Va ti kán -
ban XVI. Be ne dek pá pa tisz -
te le té re
22.30 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – tu do mány ról
23.40 / m1
Szín ről szín re
Jan ko vics Mar cel lel be szél get
Cson tos Já nos

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Az olt ha tat lan gyer tya láng
15.00 / m2
Kul túr kont roll – Könyv-
és ze ne ka la uz
16.55 / m1
Hogy volt!?…
Ha lász Ju dit
18.40 / m1
A fan tasz ti kus nagy né ni
(ma gyar té vé film, 1981) (43')
19.05 / Du na Tv
Cse hov: Iva nov
A Ka to na Jó zsef Szín ház
előadá sa fel vé tel ről
21.05 / m1
Száll a ka kukk fész ké re
(ame ri kai film drá ma, 1975)
(128')
21.40 / Du na Tv
Várj, míg sö tét lesz
(ame ri kai já ték film, 1967)
(104')

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
10.15 / m1
Kér dé sek a Bib li á ban
10.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.05 / m1
Re for má tus ci gány misszió
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
14.55 / m1
Macs ka já ték
(ma gyar film, 1974) (99')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ben ne: Cle mens non Pa pa:
Mis sa Pas tores qu id nam
vidis tis

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 22-étől május 29-éig

Va sár nap
Ha pe dig azt re mél jük, amit nem lá tunk, ak kor áll ha ta tos ság gal vár juk. Róm
8,25 (Jer 15,18; Mt 11,25–30; Kol 3,12–17; Zsolt 108) Is ten oly kor el rej tőz kö -
dő Is ten. Ilyen kor nem nyil ván va ló előt tünk je len lé te, mun kál ko dá sa.
Gyak ran gon dol juk úgy, kü lö nö sen ne héz pró bák ide jén, hogy ma gunk ra hagy
min ket. Tény leg így len ne? Meg ha zud tol ná ma gát az az Is ten, aki a Szent -
írás lap ja in oly gyak ran tesz ta nú sá got hű sé gé ről? Szó sincs er ről! Ne inog -
jon meg re mény sé günk! A gol go tai ke resz ten Jé zus lett el ha gya tott – „Én Is -
te nem, én Is te nem, mi ért hagy tál el en gem?” –, hogy mi ne ma rad junk ma -
gunk ra.

Hét fő
Krisz tus mond ja: „Erőt kap tok, ami kor el jön hoz zá tok a Szent lé lek, és ta nú -
im lesz tek.” Ap Csel 1,8 (Ézs 42,1b; Jak 1,17–25/26–27/; 2Sám 15,13–37) Ma már
a vi lá gon ke vés olyan hely van, ahol ül döz nék, hi tü kért bör tön be zár nák a
ke resz té nye ket. Az evan gé li um ról bi zony sá got ten ni azon ban bé kés kö rül -
mé nyek kö zött sem könnyű. Az apos to lok nak gya kor ta a fi zi kai bán tal ma -
zás sal kel lett szem be néz ni ük, a ma em be ré nek pe dig az zal, hogy sza va it dur -
ván fél re ma gya ráz zák, ki gú nyol ják, s a leg gyak rab ban vissza uta sít ják. Az ezek -
től va ló ag gó dá sunk pe dig bá tor ta lan ná te he ti szol gá la tun kat. Mi lyen jó, hogy
ige hir de té sünk és ta nú ság té te lünk ere je nem raj tunk mú lik! Pün kösd óta a
Szent lé lek szól és cse lek szik ál ta lunk ámu lat ba ej tő ha ta lom mal.

Kedd
Az Úr utat ké szí tett a ten ge ren, ös vényt a ha tal mas ví zen át. Ézs 43,16 (Mt
14,28–29; Lk 19,36–40; 2Sám 16,1–14) A mai nap ra ki írt má sik ige vers szin -
te iga zol ja a pró fé ta sza va it. Hi szen Pé ter apos tol is járt a ví zen. Is ten ha tal -
ma előtt nincs sem mi lyen aka dály. A Te rem tő fe let te áll a ma ga al kot ta tör -
vény sze rű sé gek nek. S aki az Úr ra te kint, őt kö ve ti két sé gek nél kül, az cso -
dá kat él het át.

Szer da
Krisz tus mond ja: „A gaz dag em ber ne he zen megy majd be a mennyek or szá -
gá ba.” Mt 19,23 (Zsolt 9,19; Róm 15,14–21; 2Sám 16,15–17,23) Ma egy re na -
gyobb ra nyí lik a szo ci á lis ol ló, vagy is egy re mé lyebb sza ka dék tá tong sze gé -
nyek és jó mó dú ak kö zött. Az ige még sem ar ról szól, hogy a gaz da go kat Is -
ten ke vés bé ked vel né, vagy ki zár ná az üd vös ség ből. Nem, a jó mó dú em ber
ön ma gát zár ja ki on nan a hi tet len sé ge mi att. De eb ben nincs kü lönb ség sze -
gény és gaz dag kö zött. Az egyi ket a va gyo ná hoz mint bál vány hoz va ló ra -
gasz ko dá sa, a má si kat pe dig túl zott ag go dal mas ko dá sai gá tol ják ab ban, hogy
Is ten be ves se min den bi zo dal mát.

Csü tör tök
Én né pem, mit vé tet tem el le ned, mi vel bán tot ta lak? Fe lelj ne kem! Mik 6,3 (Róm
9,20a; 1Kor 14,6–9.15–19; 2Sám 18,1–18) Aki ne velt már ka masz gyer me ke -
ket, tud ja, mi lyen meg gon do lat la nul tud nak a ser dü lők kri ti zál ni, szü le ik -
re tá mad ni. Ha a hang vé tel nem tisz te let len, a bölcs fel nőtt en ge di is a ti zen -
éves cse me tét ki csit per le ked ni, hogy az tán sze re tet tel meg vá la szol has son
ne ki. Mi cso da ki vált sá gos hely zet ben van Is ten né pe?! Gyer mek le het, aki -
nek „jo ga van” akár per le ked ni is mennyei Aty já val.

Pén tek
Mi, akik a nap pal fi ai va gyunk, le gyünk jó za nok, ve gyük ma gunk ra a hit és
a sze re tet pán cél ját és mint si sa kot az üd vös ség re mény sé gét. 1Thessz 5,8 (Mik
7,8; Lk 22,39–46; 2Sám 18,19–19,9a) Az apos tol ha tá ro zot tan tesz kü lönb -
sé get a nap pal és az éj sza ka fi ai kö zött. Aki meg tért, Jé zus Krisz tus ban új -
já szü le tett, an nak töb bé már nincs kö ze a sö tét ség cse le ke de te i hez. Sőt fel -
fegy ver zi ma gát el le nük. A hí vő em ber eb ben a vi lág ban él ugyan, de már
nem a föl di el vá rá sok nak, az „éj sza ka tör vé nye i nek” akar meg fe lel ni, ha nem
egye dül Krisz tus nak.

Szom bat
Ne bíz za tok az elő ke lők ben, egy em ber ben sem, mert nem tud meg tar ta ni. Zsolt
146,3 (Ap Csel 5,9; Jn 6,/60–62/63–69; 2Sám 19,9b–41) Úgy tart ják, ma nap -
ság az bol do gul az élet ben, aki nek van egy jó is me rő se. Ter mé sze te sen nem
mind egy, hogy az a párt fo gó hol van, mennyi re fon tos cég nél, mi lyen posz -
tot tölt be. Mek ko ra csa ló dás az tán, ha ez a be biz to sí tott pro tek ció még sem
mű kö dik! Nem új don ság ez a párt fo gó ke re sés az em be ri ség tör té nel mé ben.
Bib li ai ala kok ról is ol vas ha tunk, akik em be rek jó in du la tát igye kez tek meg -
nyer ni, ahe lyett hogy Is ten nel ren dez ték vol na kap cso la tu kat. Pe dig nincs
ná la ha tal ma sabb Párt fo gó! Pün kösd ün ne pé hez kö ze led ve nem árt ko mo -
lyan ven nünk a zsol tá ros bölcs in té sét, és an nak „pro tek ci ó ját” kér nünk éle -
tünk re, aki min dent meg te het – fe let tébb, mint el kép zel ni tud juk.

g B. Pin tér Már ta

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

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

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

MEG HÍ VÓ
Is ten irán ti há lá val tu da tom,
hogy má jus 21-én, szom ba ton
dél előtt 10 óra kor Sztan kó Gyön -
gyi, a Haj dú-Sza bol csi Evan gé li -
kus Egy ház me gye es pe re se be ik -
tat a Deb re ce ni Evan gé li kus Egy -
ház köz ség pa ró kus lel ké szi tiszt -
sé gé be. Sze re tet tel hí vom Önt és
ked ves csa lád ját er re az öröm te li
ese mény re.

Ba lázs Vik tó ria

H I R D E T É S

KÖ SZÖ NET
Kö szön jük mind azok nak, akik
édes anyánk, Blat nicz ky Je nő né
el me ne te le kap csán osz toz tak
gyá szunk ban, és le vél ben vagy
te me té sén sze mé lyes je len lé tük -
kel ki fe jez ték együtt ér ző sze re -
te tü ket.

A gyá szo ló csa lád


