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Templomkertben otthonra lelt emlékmű f 5. oldal
Rogate – az imádság vasárnapja f 7. és 10. oldal
A Déli Egyházkerület melléklete f 8–9. oldal
Nagycsaládban élni jó! f 12. oldal
Interjú az „egycseppes esték” házigazdáival f 13. oldal
Gyermeknapi tűnődések f 13. oldal

„Egész ben sőn ket át já ró öröm re Is ten
nél kül nem va gyunk ké pe sek. Ez csak
ak kor szü let het meg a szí vek ben, ha
Is ten és em ber össze mo so lyog. Ha az
em ber együtt örül az Is ten nel.”

Harkai hálaadás f 3. oldal

„De aki az Úr ban bí zik, aki az imád ság vo na lán
fá rad ha tat la nul tart ja a kap cso la tot, an nak ere -
je meg újul. Ezt nem csak a pró fé ta (Ézs 40,30)
tud ja. Ez a mi ta pasz ta la tunk is, ame lyet bol do -
gan adunk to vább Ro gate va sár nap ján.”

Döbbenetes példázat f 2. oldal

„Thessza lo ni ka ab ban is pél dánk le het, ho gyan
kell ég re néz ve a föl dön jár nunk. A hét köz na -
pok ban az, aki az ég re pis log, könnyen el esik.
A lá bunk elé kell néz nünk. A hit és az üd vös -
ség kér dé sé ben azonban ép pen for dít va van.”

Mennybemenetel ünnepe f 11. oldal

Hit tan vizs gán ülünk egy ön kor mány -
za ti is ko la ne gye dik osz tá lyá ban.
Húsz gye rek al kot ja a hit tan cso por -
tot. Mi u tán há rom évet szor gal ma san
vé gig ta nul tak együtt, mi u tán há rom
tan köny vet be té ve tud tak, mi u tán
kí vül ről fúj tak vagy hat van if jú sá gi és
éne kes köny vi éne ket, a ne gye dik tan -
év ele jén kü lö nös el ha tá ro zás ra ju tot -
tak. Az órá kat sa ját sza vak kal el -
mon dott rö vid imád ság gal kez dik.
Óra vé gén je lent kez het az a ta nu ló,
aki a kö vet ke ző hit tan órán pár mon -
da tos, nem le írt, nem be ta nult imád -
ság gal el kez di majd a ta nu lást. 

Mi előtt azt gon dol nánk, ilyen hit -
tan órá kat egy má sik boly gón tar ta -
nak, gyor san el áru lom: azért nem to -
lon ga nak a je lent ke zők, ki csit biz tat -
ni kell a gye re ke ket. És ha min den kö -
tél sza kad, el vál lal ja a pap gye rek,
ne ki hi va tal ból tud nia kell han go san,
sa ját sza vak kal imád koz ni.

Ezen az órán egy kis lány imád ko -
zik, min den ki össze kul csolt kéz zel,
mé lyen le haj tott fej jel kö ve ti a hol
gör dü lő, hol bot la do zó sza va kat. Pi -
ci szü net után a rö vid imád ság ez zel
a mon dat tal zá rul: „És se gíts Ti bor
bá csi nak át men ni a vizs gán.”

Ti bor bá csi hu szon öt éves fi a tal -
em ber. Vég zős teo ló gus hall ga tó. Ő
vizs gá zik ezen az órán hit ok ta tás ból.

Ami kor imád ko zunk, egé szen kü -
lön le ges mó don él jük át azt, hogy
nem va gyunk a vi lág ban egye dül. Pe -
dig tán pont azért kezd tünk imád -
koz ni, mert el ha gya tott nak és te he -
tet len nek érez tük ma gun kat. Fö -
lénk nőt tek és kezd tek el hor doz ha -
tat lan ná vál ni a gon dok. Mint va la -
mi hegy kö ze led tek fe lénk, már-
már be te met tek az el vég zen dő fel -
ada tok. Erőnk pe dig a má sod per cek -
kel fo gyott, és egy em ber sem akadt,
aki mel lénk állt vol na. El kezd tünk
hát imád koz ni. Meg áll tunk Is ten
előtt a ki szol gál ta tott ság nak ez zel a
bor zasz tó ta pasz ta la tá val. És per cek
alatt rá éb red tünk: nem hogy el ha gya -
tot tak nem va gyunk, ha nem az a szö -
vet sé ge sünk, aki előtt nem zá rul nak
be az aj tók, és nem fogy nak el a le -
he tő sé gek. Erőnk meg sok szo ro zó -
dott, és a vé gén még meg lát tuk azo -
kat az em be re ket is, akik re va la hogy
még is csak szá mít ha tunk.

Ami kor imád ko zunk, el csi tul nak
az in du la ta ink. Az imád ko zó em ber
nem jól ne velt. Nem nye li le az ér zel -
me it, és nem ve szi elő az ün nep na -
pi szó kin csét. Az imád ko zó em ber
őszin te. A Bib lia nagy imád sá gos -
köny vé ből, a zsol tá rok ból ta nul ta, ho -
gyan kell imád koz ni. For dí tott er -
kölcs re fi nom ko dó ál pe da gó gia szok -
tat: Is ten nek csak a szép sza va in kat
sza bad el mon da ni, mert azok il le nek
hoz zá és a temp lom ba. Így az tán a
csú nyák, a ha ra go sak az őket táp lá -
ló gyil kos in du la tok kal együtt meg -
ma rad nak a fe le ba rát nak. Mi cso da
fej re ál lí tott, ha zug er kölcs! 

A zsol tá ros úgy imád ko zik, hogy
el pa na szol ja Is ten nek min den bá na -
tát. El mond ja, hogy rá szed ték, be -
csap ták és el árul ták. Hogy há ta mö -
gött össze ne vet nek. Igaz ság ta la nul
vá dol ják. Hogy nem mer nek ve le ba -
rát koz ni. És sza vak ba ön ti azt a ke -

se rű sé get is, ame lyet az em be rek kel
kap cso lat ban érez. Mint az ára dat,
jön nek a gon do la tok és az ér zé sek.

Imád ko zunk. És ér de kes mó don a
rob ban ni kész fe szült ség el száll. Kez -
dünk re á li san lát ni. Szem be sü lünk
túl zó ér zé se ink kel, hi per ér zé keny sé -
günk kel, meg lát juk a sö tét szem -
üve get, amely az egész vi lá got be fe -
ke tí tet te, nem csak a va ló di ár nya kat.
És úgy érez zük, van el kép ze lé sünk,
ho gyan jöj jünk ki a csap dá ból, ho -
gyan épít sük új já szét ron cso ló dott
kap cso la ta in kat. Ki re épít sünk, és ki -
vel kös sünk meg nem tá ma dá si szer -
ző dést. Hely re zök kent ön- és hely zet -
ér zé ke lés sel hagy juk el az imád ko zás
bel ső szo bá ját.

Ami kor imád ko zunk, Is ten sze re -
tet tel jes erő te ré be lé pünk. Ez a sze -
re tet nem for mál ja át a vi lá got és a
má sik em bert, min ket ma gun kat
azon ban bi zo nyo san. Moz gó sít ja bel -
ső tar ta lé ka in kat, sőt olyan erőt ára -
mol tat be lénk, ame lyet sem mi lyen
bel ső for rás ból nem tud tunk vol na el -
ér ni. Az imád ság erő. Talp ra ál lít.
Vissza ad ja a bá tor sá got. Meg ta nít re -
á li san lát ni. És egész más szín ben
tün te ti fel a má sik em bert: iga zi szí -
né ben és va ló já ban.

Ha tal mas kin cset adunk a tíz -
éve sek ke zé be, ami kor meg ta nít juk
őket az imád ko zás ma ga tar tá sá ra és
sza va i ra. Le het, hogy a fel nőt tek el -
fe led kez tek már er ről a kincs ről.
Tán a polc ra tet ték, és be lep te a por.
El dug ták a fi ók ba, és ott fe lej tet ték.
Köz ben egy ház fenn tar tók let tek.
Teo ló gu sok. Pres bi te rek, fel ügye -
lők, hit ok ta tók és püs pö kök. Hű sé -
ges egy ház ta gok, akik re min dig szá -
mít hat a lel ké szük. 

Most tíz éve sek hit tan cso port ja
nyújt ja ne künk ezt az el fe lej tett, be -
po ro so dott, ha mi sít vánnyal pó tolt
kin cset. Fo gad juk el!

A szerző püspökhelyettes, az Evan gé -
li kus Hit tu do má  nyi Egyetem Gya kor -
la ti In té ze té nek vezetője

Egy tíz éves imád sá ga
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

„Ami kor imád ko zunk, egé -
szen kü lön le ges mó don él -
jük át azt, hogy nem va -
gyunk a vi lág ban egye dül.
Pe dig tán pont azért kezd -
tünk imád koz ni, mert el -
ha gya tott nak és te he tet -
len nek érez tük ma gun kat.
Fö lénk nőt tek és kezd tek
el hor doz ha tat lan ná vál ni
a gon dok. Mint va la mi
hegy kö ze led tek fe lénk,
már-már be te met tek az el -
vég zen dő fel ada tok.

„Jó, hogy az em ber reg gel az el ső, es -
te az utol só dol gá nak az imád ko zást
tart sa. Gon do san óva kod junk min -
den ha mis, ál ta tó gon do lat tól, mint
pél dá ul: várj még kis sé, majd úgy egy
óra múl va imád ko zom, előbb még el
kell vé gez nem ezt vagy azt. Az ilyen
gon do lat ugyan is el fe led te ti az em -
ber rel az imád ko zást hét köz na pi
dol gok ked vé ért. Ezek az tán annyi -
ra le kö tik és kö rül fog ják, hogy a
vé gén az nap sem mi sem lesz az
imád ko zás ból. Adód ha tik azon ban
né ha olyas mi is, ami van olyan jó

vagy tán jobb is, mint az imád ko zás,
kü lö nö sen ha a szük ség úgy hoz za
ma gá val. Ilyen ér te lem ben kell ven -
nünk Szent Je ro mos mon dá sát: »A
hí vő nek min den mun ká ja imád ság!«

Ha son ló an mond ja a köz mon dás
is: »Aki hű sé ge sen dol go zik, két sze -
re sen imád ko zik!« Ezt pe dig azért
mon dom, mert a hí vő em ber mun -
ká ja köz ben is fé li és tisz te li Is tent,
s az ő tör vé nyé re gon dol, hogy sen -
ki vel se cse le ked jék ál no kul, ne lop -
jon, ne csal jon s ne sik kasszon.
Mun ká ját e hit és gon dol ko dás két -
ség kí vül imád ság gá és is ten tisz te let -
té te szi.” 

d Luther Márton:
Így imád koz zál!

(Ba li kó Zol tán for dí tá sa)

SE MPE R REFOR M ANDA

b A Fé bé Evan gé li kus Di a ko -
nissza egye sü let új ra in du lá sa
óta el telt két év ti ze dért ad tak
há lát má jus 21-én, szom ba ton a
bu da hegy vi dé ki evan gé li kus
temp lom ban. A kez dő úr va -
cso rai is ten tisz te le ten Gáncs
Pé ter el nök-püs pök, az el ső Fé -
bé-lel kész, Gáncs Ala dár uno -
ká ja szol gált ige hir de tés sel.
Ked ves meg le pe tés volt, hogy a
je len lé vő di a ko nisszákat egy-
egy szál fe hér ger be rá val és
aján dék könyv vel kö szön töt -
ték. A Fé bé-na pon – a múlt
fel idé zé se mel lett – a je len örö -
mei és a jö vő ter vei is te rí ték re
ke rül tek.

A püs pök a 20. zsol tárt vá lasz tot ta
ige hir de té se alap igé jének. Már a
zsol tár cí me is be szé des: „Kö nyör gés
győ ze le mért” – hív ta fel Gáncs Pé ter
a fi gyel met. „Ez azt su gall ja, nem ál -
lunk nye rés re. Ta lán ne künk is van
okunk így érez ni, de fi gyel jünk a
zsol tá ros Dá vid sza vá ra: ne es sünk
két ség be, ha nem for dul junk Is ten hez
se gít sé gért.

K ÉT É V TI Z E DE IN DULT
Ú J R A AZ E VAN G É LI  KUS
DI A KO NISSZA EGYE SÜ LET

3. Fé bé-nap
Bu da hegy vi dé ken

f Folytatás a 4. oldalon

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Mt 21,14–
17 alap ján el hang zott ige hir de té sé ben
Gáncs Pé ter el nök-püs pök ar ról szólt,
hogy mi u tán Jé zus meg tisz tí tot ta a
temp lo mot, el tűn tek a ku fá rok, de ott

ma rad tak a gyer me kek, ott ma rad tak
a be te gek, a rá szo rul tak. És ott vol tak
azok is, akik oda vit ték, oda se gí tet ték
a va ko kat, bé ná kat Jé zus kö ze lé be.

Zász lós ha jó
a sze re tet szol gá lat ban

Új épü let tel gaz da go dott a szar va si in téz mény

b Szik rá zó nap sü tés és har sány fú vós ze ne  fo gad ta má jus 22-én dél előtt
a Szar vas-Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség ün ne pi há la adó is -
ten tisz te le té re igyek vő ket. A há la adás sza va ez út tal azért han goz ha -
tott fel, mert va sár nap át ad ták az – im már ti zen ki lenc éves – Ótemp -
lo mi Sze re tet szol gá lat új Szo ci á lis Alap szol gál ta tó Köz pont ját.

f Folytatás a 4. oldalon
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Ki raj zo ló dik előt tünk a kép a bí ró ról,
aki un ja és utál ja az egé szet, ele ge van
a mun ká já ból, már le gyint min den -
re, s ha még is el vég zi a fel ada tát, azért
te szi, hogy ne zak las sa már ez a kel -
le met len vén asszony. Ez len ne a
nagy tisz te let nek ör ven dő bí ró? Az -
után a pél dá zat má so dik fe lé ben
egy szer csak ki de rül, hogy Is ten a bí -
ró. Döb be ne tes. Már-már a blasz fé -
mia ha tá rát sú rol ja.

Nem Is ten-ká rom lás, el len ke ző leg:
Is ten-di csé ret! Pe dig so kan, akik iga -
zán be le gon dol tak a pél dá zat lé nye -
gé be, jog gal kap ták fel a fe jü ket. Jé -
zus ha mis bí ró hoz ha son lít ja az Is -
tent? Az Is ten igaz sá gát, se gí tő kész -
sé gét be mu ta tó pél da ép pen egy Is -
tent nem fé lő, em be re ket nem be csü -
lő bí ró?

Nem az egyet len ilyen pél dá zat ez.
Jé zus szá mos al ka lom mal meg döb -
ben ti hall ga tó it, ami kor er kölcs te len,
csa ló, ma úgy mon da nánk: pol gá ri
mér ce sze rint el íté len dő em be re ket
ál lít elénk, s az ő te vé keny sé gük
nyo mán be szél Is ten or szá gá ról vagy
Is ten ről ma gá ról. A leg is mer tebb
ezek kö zül a ha mis sá fár pél dá za ta
(Lk 16,1–13). De jól is mer jük a pél dát
a tol vaj ról, aki éj sza ka tör be (Lk
12,39), vagy a föld ben kin cset ta lá ló
em ber ről, aki meg akar ja ven ni a föl -
det (Mt 13,44). Jé zus fel akar ráz ni,
meg akar hök ken te ni min ket azért,
hogy em lé kez tes sen: Is ten gon do la -
tai nem a mi gon do la ta ink, és a mi
gon do la ta ink nem Is ten gon do la tai.

A pél dá za tok ban te hát nem az a
pél da, amit a ha mis bí ró, a ha mis sá -
fár, az éj sza kai tol vaj vagy a kin cses
föl det meg vá sár ló em ber tesz. Az az
iz gal mas, hogy ezek révén de rül ki
Is ten sze re te té nek ha tá ro kat, meg -
szo ká so kat, em be ri sé má kat át lé pő
vol ta.

Mai igénk hi tünk re kér dez rá. De
nem úgy, hogy fel té te lül szab ja: ha
haj lan dó vagy hin ni, majd Is ten igaz -
sá got szol gál tat ne ked; ha nem hi szel,
ak kor ne is re mény kedj igaz sá gos el -
bí rá lás ban. Az ilyen gon do lat sor na -
gyon is em be ri. Igénk, ami kor hi -
tünk re kér dez rá, há rom szo ros evan -
gé li um ról is be szél. Ez az öröm hír éb -
resz ti, erő sí ti, tart ja meg a hi tet.
Szól vá lasz tott sá gunk ról, amely Is ten
jó sá gá nak ki emel ke dő je le, Is ten
igaz ság szol gál ta tá sá ról, amely nem
em be ri igaz sá gon ala pu ló íté let, és ar -
ról, hogy az Em ber fia vissza jön! Ez az
evan gé li um éb resz ti a hi tet, amely az -
után a ki tar tó imád ság ban je le nik
meg.

A ké rő asszony ín sé gé ben for dul
a ha mis bí ró hoz. Ami kor azon ban a
pél dá zat ér tel met nyer, ki de rül, hogy
ró lunk van szó. Ám a mi hely ze tünk
gyö ke re sen más. Mi Is ten vá lasz tot -
tai va gyunk és le he tünk. Meg ad ta
ne künk azt a nagy sze rű aján dé kot,
hogy meg hall hat tuk sza vát, meg -
érez het tük sze re te tét, be le kós tol -
hat tunk ke gyel mé be. Ki vá lasz tot -
tak va gyunk, s ez nem a mi tel je sít -
mé nyünk, ha nem Is ten jó sá gá nak
kö vet kez mé nye. Ha ezt meg ta pasz -
tal juk, nem ma rad hat el a dia ló gus,
hi szen szól hoz zánk, s mi vá la szol -
ha tunk ne ki.

A pél dá zat má so dik evan gé li u mi
mon da ni va ló ja, hogy Is ten igaz sá -
got szol gál tat vá lasz tot ta i nak. Mi -
előtt el ural kod na raj tunk a túl zott
büsz ke ség, ér de mes vé gig gon dol -
nunk: ez nem a vi lág bí ró sá ga, nem
az em be rek íté lő szé ke. Itt Is ten
igaz sá ga vá lik nyil ván va ló vá. Ez az
igaz ság egy szer re le sújt és fel emel.
Nem ar ról szól, hogy mi a ma ga -
sabb ren dű sé günk, ki vá lasz tott sá -
gunk tu da tá ban ki húz hat juk ma -

gun kat: lám, lám, ne künk van iga -
zunk a csúf, ha mis, igaz ság ta lan
és igaz sá got nem is me rő vi lág gal
szem ben. El len ke ző leg. Ki de rül,
hogy mi is hí ján va gyunk az igaz ság -
nak, mi is jo go san kap hat nánk el íté -
lő mon da to kat a vi lág igaz ság osz tó -
i tól, sőt mi is könnyű nek ta lál ta tunk
az igaz Bí ró mér le gén. Ami kor Is ten
igaz sá got szol gál tat, ak kor ki de rül
az, amit Pál apos tol így fo gal maz a
Ró ma i ak hoz írt le vél ben: „…nin -
csen, aki jót te gyen, nincs egyet len -
egy sem.” (3,12) 

És még is, Is ten a vá lasz tot ta i nak
igaz sá got szol gál tat. Nem a mi igaz -
sá gun kat, mert ab ba be le pusz tul -
nánk. Az ő igaz sá gát. A Krisz tus ke -
reszt jé nek az igaz sá gát! Őmi at ta és
csak is őmi at ta fo gad el min ket igaz -
nak – az az iga zít meg. Mert az is te -
ni igaz ság szol gál ta tás nem az, ami -
kor a „fel hő kön tró no ló sza kál las
öreg úr” vil lá mo kat szór, ha nem az,
ami kor Krisz tus ke reszt jé re te kint,
és Krisz tu sért meg kö nyö rül raj -
tunk. Hát nem ar ra sar kall ez min -
ket, hogy ki tar tó an imád koz zunk,
kö nyö rög jünk, hoz zá ki ált sunk? Hi -
szen meg kap tuk a dön tő in for má ci -
ót: igaz sá got szol gál tat vá lasz tot ta -
i nak, akik éj jel-nap pal ki ál ta nak
hoz zá.

Az imád ság ra buz dí tó har ma dik
evan gé li u mi be je len tés, hogy az Em -
ber fia vissza tér. Ak kor van ér tel me
ki ál ta ni, ha van táv lat. Né hány év re
vá lasz tott tiszt vi se lők nek, po li ti ku -
sok nak le het kö nyö rög ni, le het tő lük

kér ni, az után jön a cik lus vé ge, jön a
vál tás, s amit kér tünk, már is bi -
zony ta lan ná válik. Aki hez mi for du -
lunk na pi ké ré se ink kel, az kez det től
fog va volt, itt is járt kö zöt tünk, je len
is van Lel ke ál tal, de vissza jön az idők
vé gez té vel. Ez csak az idők vé ge lesz.
Az Élet ak kor kez dő dik iga zán. Ve -
le, a vissza té rő Em ber fi á val, Jé zus sal
le he tünk na pi kap cso lat ban az imád -
ság vo na lán.

A nagy kér dés pél dá za tunk sze rint,
hogy az Em ber fia, ami kor vissza tér,
ta lál-e hi tet. Ta lál-e olyan em be re ket,
akik meg hal lot ták az evan gé li u mot,
és nem fog ták vissza a bi za lom moz -
du la ta it, nem gá tol ták azt, hogy az Is -
ten sze re te te a nagy ta lál ko zás után
ha té kony le gyen az éle tük ben. Az
öröm hír azért árad, hogy el ne uta -
sít suk azt, aki ér ke zik.

Igénk így kez dő dött: „Ar ról is
mon dott ne kik pél dá za tot, hogy min -
den kor imád koz ni uk kell, és nem
sza bad be le fá rad ni uk.” Be le fá ra dunk,
ki égünk, könnyen pad ló ra ke rü lünk
eb ben a vi lág ban. De aki az Úr ban bí -
zik, aki az imád ság vo na lán fá rad ha -
tat la nul tart ja a kap cso la tot, an nak
ere je meg újul. Ezt nem csak a pró fé -
ta (Ézs 40,30) tud ja. Ez a mi ta pasz -
ta la tunk is, ame lyet bol do gan adunk
to vább Ro gate va sár nap ján.

g Ha fen scher Ká roly

Imád koz zunk! Add, Urunk, hogy az
imád ság gal ne csu pán né hány per cet
szen tel jünk ne ked éle tünk nap ja i -
ból, ha nem élet for mánk ká le hes sen a
ve led va ló be szél ge tés. Kö szön jünk,
hogy az imád ság alap já ul szol gá ló hi -
tet te éb resz ted ben nünk jó sá god
öröm hí ré vel. Meg fá radt ke resz tény
né pe det újítsd meg az imád ság le he -
tő sé gé vel. Ámen. 

HÚS VÉT ÜNNEPE U TÁ N 5.  RO GATE VA SÁR NAP  LK 18,18 

Döb be ne tes pél dá zat
A VA SÁRNAP IG ÉJE

[Lel kész:] Is te nünk! Ta níts min ket
imád koz ni, hogy ki tar tó an és hű sé -
ge sen for dul junk hoz zád. Jé zus Krisz -
tus biz ta tá sá ra visszük eléd kö nyör -
gé se in ket most is.

[Lek tor:] Is te nünk, aki tük röt tar -
tasz elénk Jé zus Krisz tus ban, en -
gedd, hogy be le néz ve meg lás suk
egy há zunk bű ne it. Te se gíts, hogy
iga zul hir des sük igé det, és áll ha ta to -
san ve gyünk részt a szent ség ben.
Böl cses sé ged del ta níts min ket Krisz -
tust él ni, hogy Szent lel ked nyi tott éle -
te ket ta lál jon, hogy mind annyi an
élő hit tel vá gya koz zunk rád. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, aki tük röt tar -
tasz elénk Jé zus Krisz tus ban, en -
gedd, hogy be le néz ve meg lás suk a vi -
lág bű ne it. Te add bé ké det, hogy bé -
kes sé get te remt hes sünk. Te ve zess ki
min ket az em be ri ség vál sá gá ból,
hogy Szent lel ked kö zös sé get te remt -
sen kö zöt tünk. Jé zus Krisz tu sért ké -
rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, aki tük röt
tar tasz elénk Jé zus Krisz tus ban,
en gedd, hogy be le néz ve meg lás -
suk csa lá dunk és ben ne a ma gunk
bű ne it. Add, hogy a há zas tár sak a
te sze re te ted del sze res sék egy mást.
Se gíts gyer me ke in ket jól ne vel ni,
hogy meg is mer hes se nek té ged, és
ve led él je nek ak kor is, ha fel nö vek -
sze nek. Add, hogy je len lé te det meg -
ta pasz tal va hoz zád ra gasz kod junk
éle tünk min den órá já ban, és a te
uta don jár junk. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, aki tük röt tar -
tasz elénk Jé zus Krisz tus ban, en -
gedd, hogy be le néz ve meg lás suk,
hogy bű ne ink visz nek min ket a be -
teg ség be, a nyo mo rú ság ba és a fé le -
lem be. Te add, hogy bűn bo csá na tod -
ból él jünk, és ez zel el múl jon min den
be teg sé günk. Te add böl cses sé ge det,
hogy el ke rül jünk min den nyo mo rú -
sá got. Te adj ne künk hi tet, hogy el -
múl ja nak fé lel me ink. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Is te nünk, aki tük röt tar -
tasz elénk Jé zus Krisz tus ban, en -
gedd, hogy be le néz ve meg lás suk,
bű ne ink mi att a ha lál íté le te vár
ránk. Te add re mény sé ge det, hogy
meg ta pasz tal juk az örök élet aján dé -
kát, ame lyet Jé zus meg vál tá sá ban
ki nyi lat koz tat tál ne künk, és ez zel
ben ned re mény ked ve ké szül jünk
utol só föl di óránk ra. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Is te nünk, aki Jé zus
Krisz tus ban meg mu ta tod bű ne in -
ket, add, hogy meg ta pasz tal has suk
bűn bo csá tó sze re te te det őben ne,
aki ve led és a Szent lé lek kel egy Is -
ten, él és ural ko dik mind örök kön-
örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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Hosszú tár gya lá sok, ki adós egyez te -
té sek és ko moly teo ló gi ai mun ka
ered mé nye ként 2001-ben meg je lent
az Öku me ni kus es ke té si szer tar tá sok
rend je cí mű fü zet. Ki adó ja a Ma gyar
Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia és a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me -
ni kus Ta ná csa. 

Az anya got hat fe je zet re osz tot ták
a ké szí tők: a ka to li kus–evan gé li kus,
a ka to li kus–re for má tus és a re for má -
tus–evan gé li kus es ke té si ren dek két-
két fé le va ri á ci ó ban, at tól füg gő en,
hogy az adott szer tar tást me lyik
temp lom ban tart ják.

Az aján lást dr. Se re gély Ist ván ér -
sek, a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki
Kon fe ren cia ak ko ri el nö ke, dr. Bölcs -
kei Gusz táv püs pök, a Ma gyar or szá -
gi Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel -
ké szi el nö ke és D. Sze bik Im re, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ak -
ko ri el nök-püs pö ke ír ta alá. Mind há -
rom egy ház ve ze tői egyet ér tő en ki -
nyil vá ní tot ták, hogy a há zas ság kö tés
öku me ni kus szer tar tá sa a kö zö sen ki -
dol go zott és jó vá ha gyott es ke té si li -
tur gi ák sze rint tör tén jék. Kü lön ál -
dást kér tek mind azok éle té re, akik
csa lád juk ban már meg élik az öku me -
ni kus kö zös sé get.

Az el múlt tíz év gya kor la ta sok
örö möt szer zett és szá mos prob lé mát

a fel szín re ho zott. Volt, ahol meg va -
ló sult a kö zös rend ha tá sá ra a fe le ke -
zet kö zi ta lál ko zás, és csa lá dok az egy -
ség szel le mé ben in dul hat tak kö zös
út juk ra. Ma gam is vé gez tem jó né -
hány ilyen öku me ni kus szer tar tást. 

Saj nos volt, ahol az egyik vagy má -
sik fél min dent meg tett azért, hogy ne
jöjjön létre az irat ban meg en ge dett és
ki dol go zott kö zös szer tar tás.

Az öku me né sze mély füg gő. He lyi
lel ké szek hoz zá ál lá sá tól ép pen úgy
függ, mint egy há zi ve ze tők tá mo ga tá -
sá tól vagy fé ke zé sé től. Az öku me né
azon ban vissza for dít ha tat lan fo lya -
mat. S ak kor is, ha ne héz sé gek mu tat -
koz nak, tud juk, hogy Urunk pa ran csá -
nak en ge del mes ked ve – „mind nyá jan
egyek le gye nek” – vé gez zük az öku me -
ni kus es ke tés li tur gi á ját.

A fü zet – tu do má som sze rint –
nem je lent meg új ra, de a ren det kö -
zöl te a ró mai ka to li kus há zas ság kö tési
szer tar tás könyv. Ta pasz ta la tom, hogy
töb ben ke re sik: lel ké szek és há za su lan -
dók egy aránt. Ide je hát, hogy evan gé -
li kus egy há zunk is köz re ad ja sa ját
rend tar tá sa i ban ezt a le he tő sé get.

A Li tur gi kus könyv má so dik kö te -
te vál lal ko zott er re. A há zas ság meg -
ál dá sá nak evan gé li kus li tur gi á ját kö -
ve tő fe je zet ben meg ta lál juk a test vér -
egy há zak kal kö zö sen vé gez he tő szer -

tar tá sok mind két rend jét: az evan gé -
li kus–ka to li kus es kü vő ét a ka to li kus
temp lom ban, il let ve az evan gé li kus
temp lom ban tar tan dó for ma sze -
rint, to váb bá az evan gé li kus – re for -
má tus es kü vő anya gát mid az evan -
gé li kus, mind pe dig a re for má tus
temp lom ban tar tan dó alak ban.

A má so dik kö tet anya gá ban a szö -
veg – mi vel az sok egyez te tés és en -
ge dé lye zés ered mé nye – vál to zat la -
nul, szó ról szó ra az ere de ti fü zet tel
meg egye ző mó don je lent meg. (A re -
for má tus–ka to li kus es ke té si szer -
tar tá sok anya gát ter mé sze te sen nem
kö zöl jük, hi szen az a mi szol gá la tun -
kat köz vet lenül nem érin ti.)

Az öku me ni kus szer tar tás tan alap -
té te lei kö zé tar to zik, hogy min dig a
há zi gaz da ha tá roz za meg a li tur gi át.
Ezért van el té rés a kü lön bö ző temp -
lo mok ban vég zett szol gá la tok ban.
Ha te hát evan gé li kus–re for má tus
es ke tést tar tunk evan gé li kus temp -
lom ban, ak kor az evan gé li kus li tur -

gia a meg ha tá ro zó, de egyen ran gú fél -
ként és a ma ga leg fon to sabb fe le ke -
ze ti sa já tos sá ga it hoz zá ad va van je len
a re for má tus lel ki pász tor. Ha az es ke -
tésre a re for má tus temp lom ban kerül
sor, ak kor a rend je a re for má tus szer -
tar tás meg szo kott for má ja sze rint
zaj lik, de egyen ran gú fél az evan gé -
li kus lel kész is, aki sa ját szer tar tá sá -
nak el hagy ha tat lan ele me it hoz za és
el vég zi a szol gá lat ke re té ben. Ugyan -
ez a sza bály vo nat ko zik az evan gé li -
kus–ka to li kus es ke tés re is.

A rend adott, még is el ke rül he tet -
le nül fon tos az, hogy a két fe le ke zet
lel ki pász to ra együtt vé gez ze a je -
gyes ok ta tást, és az es kü vő előtt ala -
po san vé gig be szél jék a szer tar tás
me ne tét. Ez sok fél re ér tést, kel le met -
len sé get és ké sőb bi gon dot meg -
előz het.

Ko ráb ban igen sok csa lá di fe szült -
ség for rá sa volt a fe le ke ze ti kü lön bö -
ző ség. Ma ad va van egy olyan le he -
tő ség, amely meg könnyí ti a sok
szem pont ból nem könnyű el ső lé pé -
se ket, és meg ha tá roz hat ja a kö zös út
ké sőb bi sza ka sza it. So kak szá má ra
azon ban tíz év után is is me ret len ez
a rend. Ad juk to vább, is mer tes sük
meg gyü le ke ze tünk tag ja i val ezt a le -
he tő sé get!
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Öku me ni kus es ke té si szer tar tá sok
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Ha csak ezen múl na, hogy jó pap va -
gyok-e, most még örül het nék is!
Mert megint ta nul tam va la mit. Köz -
tu do má sú ugyan is, hogy ezt a ro va -
tot itt, az EvÉ let 3. ol da lá nak al ján
püs pö ki pub li cisz ti ká nak szo kás ne -
vez ni. És én ép pen ezért gyak ran vol -
tam nyug ta lan itt meg je le nő írá sa im
mi att. Ta lán al ka ti sa já tos ság, vagy
egy sze rű en te het ség dol ga, vagy an -
nak hi á nya okoz za: ne kem sok szor
nem si ke rült va la mi lyen ép pen ak tu -
á lis, eset leg a szé les köz vé le ményt
fog lal koz ta tó ese mény hez kap csol -
nom mon da ni va ló mat. Pe dig én ezt
ed dig a pub li cisz ti ka mű fa já hoz nél -
kü löz he tet len fel té tel nek gon dol -
tam. S ha al ka lom ad tán ilyes mi vel
pró bál koz tam, időn ként még eről te -
tett nek is érez tem a dol got. 

Ezért mon dom: előbb is fel la poz -
hat tam vol na az Ide gen sza vak szó tá -
rát (Osi ris Ki adó, 2007)! Ott ugyan -
is a pub li cisz ti ka szó el ső je len tése ként
ezt ol va som: szé les kö rű, na pi ha tást
cél zó gon do la ti pró za az új ság írás ban.
És ez azt je len ti, hogy az ak tu a li tás nak
nem fel tét le nül az írás oka ként, eset -
leg in do ka ként kell je len len nie, ha -
nem az írás ál tal el éren dő cél nak kell
idő sze rű nek, fon tos nak len nie. Nem
ta ga dom, kis sé fel sza ba dí tott ez a
szó cikk. Hi szen megint va la mi ilyes -
mi kí ván ko zik ki be lő lem. Hát, tes sék!

Gyak ran át él tem már, hogy a
Szent írás nak egy-egy – jól is mert, de
hó na po kig eszem be sem ju tó – igé -
je egy szer csak meg ele ve ne dik, be -
fész ke li ma gát gon do la ta im ba, s nem

tu dok tő le sza ba dul ni. Hi szem, hogy
az így hang sú lyos sá vált mon da tok Is -
ten től va lók. Ter mé sze te sen min -
de nek előtt úgy, hogy a Szent írás Is -
ten igé je, de úgy is, hogy azok a meg -
ele ve ne dő mon da tok nem ma guk tól
fé nye sed nek ki, ha nem az Úr is ten te -
szi fon tos sá, élő vé s nem rit kán
nyug ta la ní tó vá is őket.

Így va gyok most már hosszabb
ide je – nagy já ból az egy ház ke rü le ti
köz gyű lés elé ké szí tett püs pö ki és a
zsi nat elé ter jesz tett el nök-püs pö ki je -
len té sem írá sá nak he te i től – Jé zus
Krisz tus Urunk egyik ne héz, fi gyel -
mez te tő sza vá val: „…ha meg nem tér -
tek, mind nyá jan ugyan úgy vesz tek el.”
(Lk 13,3.5) Ak kor mond ta ezt, ami kor
egy al ka lom mal hírt vit tek ne ki Pi lá -
tus nak, a ró mai hely tar tó nak a je ru -
zsá le mi temp lom ud va rán el kö ve tett
vé reng zé sé ről és egy – ma így mon -
da nánk – tö me ges üze mi bal eset ről,
amely ben a si lo á mi to rony épí tés nél
ti zen nyolc an pusz tul tak el. 

Az evan gé li u mi tu dó sí tás ból ar ra
le het kö vet kez tet ni, hogy a hír vi vők
és a köz vé le mény ha mar le von ta a
kö vet kez te tést: meg ér de mel ték a
sor su kat. Ahogy az már len ni szo kott,
kü lön fé le fel té te le zé sek kap tak láb ra.
Úgy gon do lom, más nap ra már vol -
tak olya nok is, akik a pi a con vagy az

ut ca sar ko kon tár gyal va az ese tet tel -
jes bi zo nyos ság gal meg ál la pí tot ták,
mi volt a tra gé dia oka, és mi volt a bű -
nük a nyo mo rul tul el pusz tí tott ga li -
le a i ak nak és a sze ren csét le nül járt je -
ru zsá le mi ek nek, ami ért Is ten bün te -
té se így súj tot ta őket. 

Jé zus Urunk egy mon da tá val le he -
tet len né te szi ezt az okos ko dást.
Nem ma gya ráz za, nem in do kol ja
meg a tra gé di á kat; ezt a kér dést
nyit va hagy ja, ami kor meg ál la pít ja,
hogy az ál do za tok sem vol tak bű nö -
seb bek a töb bi ek nél. De akik ed dig
„meg úsz ták”, aki ket ed dig el ke rül tek
az ilyen tra gé di ák, ne gon dol ják,
hogy ér de mük, bűn te len sé gük, ki vá -
ló sá guk mi att nem ér te még őket
ilyen baj. S ek kor kop pan a mon dat:
„…ha meg nem tér tek, mind nyá jan
ugyan úgy vesz tek el.”

Ked ves ol va só! Érez zük-e, ért jük-e,
hogy Jé zus sza va egé szen más di men -
zi ó ba he lye zi a tra gé di ák, ka taszt ró -

fák, ku dar cok és si ker te len sé gek hí -
re it? Mind egyik Is ten előt ti ön vizs gá -
lat ra és bűn bá nat ra in dít. Az élő Is -
ten min den ha tó sá gá nak és vég te len
ir gal mas sá gá nak fel is me ré se ar ra sar -
kall ben nün ket, hogy min den hely zet -
ben hoz zá va ló vi szo nyunk ban ér tel -
mez zük és ért sük meg sor sun kat.

Rossz hí re ket bő ven hall ha tunk
mi is. És mint ha egy re több len ne be -
lő lük. Szin te apo ka lip ti kus ké pek vil -
lan nak fel kép er nyő in ken, ami kor
ret te ne tes ere jű föld ren gés ről, cu -
na mi ról, ár vi zek ről, hur ri ká nok ról
tu dó sí ta nak. Rom ba dön tött vá ro sok,
ha lá los su gár zás sal fe nye ge tő sé rült
atom re ak to rok, el mo sott fal vak, ott -
ho nuk ból me ne kül ni kény sze rült
száz ez rek, a mocs kos ára dat hab ja in
uta zó holt tes tek… Van-e szív, amely
meg ne in dul na ennyi tra gé dia lát tán? 

S mi köz ben a baj ban is öröm lát -
ni, hogy a fe le ba rá tok nyo mo rú sá ga
mil li ó kat in dít szo li da ri tás ra, se gí tés -
re, ada ko zás ra, nem rit kán szív szo rí -
tó ta pasz ta la ta ink is van nak. Mert bi -
zony nem csak fa na ti kus musz li mok
szá já ból, de ma gu kat ke resz té nyek -
nek mon dó kor tár sa ink tól is le het
olyan mon da to kat hal la ni, ami lye -
nek kel az egy ko ri hír vi vők ér tel mez -
ték a Jé zus ko ra be li tra gé di á kat:
Most tesz igaz sá got a mi Is te nünk! 

Ször nyű! Hogy jö vünk mi ah hoz,
hogy ilyen, Is ten től el ru gasz ko dott
szen ten ci á kat mond junk? S köz ben
nem va gyunk haj lan dók meg ér te ni,
hogy a mi hely ze tünk ugyan az. A
túl élők, a meg kí mél tek szá má ra jel
is, in tő, fi gyel mez te tő, meg té rés re
hí vó jel lesz min den rossz hír, amely
el jut hoz zánk. De tud juk-e eze ket a
je le ket ol vas ni? Fel is mer jük-e, hogy
akár egy ér tel mű en fe le lőt len, kör -
nye zet pusz tí tó ma ga tar tá sunk, akár
ér tel münk szá má ra fel nem de rít he -
tő össze füg gé sek is az oko zói ezek -
nek a tra gé di ák nak, mind ugyan azt
üze ni: Térj ész hez! Ne ítélj! Ne fe -
ledd: fe le lős sé ged kö re it Is ten rend -
je, tör vé nye mé ri ki! Ezt bün tet le nül
sen ki em ber fia át nem hág hat ja! A
Jé zus ál tal fel tárt össze füg gé sek ben
ol vasd és értsd meg a je le ket, ne hogy
túl ké ső le gyen! Mert ha meg nem
tér tek, mind nyá jan ugyan úgy vesz -
tek el.

És le het, hogy et től kezd ve az idő
el le nünk dol go zik. Ha csak meg nem
té rünk…

Ha csak…
É GTÁJOLÓ

Ittzés János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Ba lázs Vik tó ri át ik tat ta
lel ké szi szol gá lat ba Sztan -
kó Gyön gyi, a Haj dú-Sza -
bol csi Egy ház me gye es pe -
re se má jus 21-én a deb re -
ce ni evan gé li kus gyü le ke -
zet ben. A kö zös ség tör té -
nel mé ben két sze re sen is
kü lön le ges al ka lom volt
ez: Vik tó ria az el ső nő a
deb re ce ni pa ró kus lel ké -
szek so rá ban, és két pa ró -
kus lel ké sze sem volt még
a gyü le ke zet nek. Réz-Nagy
Zol tán he lyi lel ki pász tor és
a deb re ce ni ek már hosszú
évek óta ter vez ték e lé pés
meg té te lét – most az időt
és az em bert is al kal mas -
nak ta lál ták.

Az ün ne pi is ten tisz te let li tur -
gi ai szol gá la tát Réz-Nagy Zol -
tán és Sán dor Fri gyes, a Bor -
sod-He ve si Egy ház me gye es -
pe re se végezte; Vik tó ria teo ló -
gus hallgatóként az ő men tor -
sá ga alatt töltötte hatodévét.
Fa bi ny Ta más, az Északi Egy -
ház kerület püs pöke az úr va -
cso rai li tur gia szol gá la tá ba
kap cso ló dott be.

Sztan kó Gyön gyi Zsolt 27,4
alap ján – „Egy dol got ké rek az
Úr tól, azért ese de zem: hogy az
Úr há zá ban lak has sam egész
éle tem ben…” – mon dott ik ta tó -
be szé dé ben ki emel te: aho gyan
ka pu kon, aj tó kon át lé pünk
Is ten há zá ba, Vik tó ria út ja is
ka pu kon, fan csa li, mis kol ci ka -
pu kon át ve ze tett idá ig.

A deb re ce ni temp lom ka pu -
ján Vik tó ria há rom év vel ez -
előtt lé pett be, és min den ki ta -
pasz tal ja az óta, hogy szol gá la -
tá nak két fő te rü le tén, a gyü le -
ke zet ben és az egye te mi kö zös -
ség ben ho gyan tol má csol ja ké -

szen lé tén, se gí tő kész sé gén, ige -
hir de té sén ke resz tül az Úr is ten
men tő sze re te tét. Is ten nek és
em ber nek egy aránt tet sze ni és
meg fe lel ni aka ró, al kal maz ko -
dó, nyi tott, a kol lé gák kal jó
kap cso lat ra tö rek vő, a deb re ce -
ni kö zös ség épü lé sét és Is ten
di cső sé gét munká ló élet re és
szol gá lat ra bá to rí tot ta vé gül
es pe re se a fi a tal lel kész nőt.

Szó szé ki szol gá la tá ban Ba -

lázs Vik tó ria éle tünk vál to zó és
ál lan dó ol da la i ról, az Úr jó sá -
gá ról és aján dé ka i ról be szélt,
sze mé lyes han gon fe jez ve ki
Is ten nek és em be rek nek há lá -
ját és kö szö ne tét. A gyü le ke -
zet hon lap ján ol vas ha tó pré di -
ká ci ó já nak alap igé je Jak 1,17
volt: „…min den jó ado mány és
min den tö ké le tes aján dék on -
nan fe lül ről, a vi lá gos ság Aty -
já tól száll alá, aki ben nincs
vál to zás, sem fény nek és ár -
nyék nak vál ta ko zá sa.”

Az is ten tisz te le tet ün ne pi
köz gyű lés kö vet te. Sztan kó
Gyön gyi es pe res, Pa zár Ist -
ván gyü le ke ze ti fel ügye lő, Réz-
Nagy Zol tán lel kész, dr. Joób
Ár pád pres bi ter, Köb li Ta más
do mon kos ren di szer ze tes,
Sán dor Fri gyes es pe res – akit
so kan el kí sér tek a mis kol ci
gyü le ke zet tag jai kö zül –, vé gül

pe dig Fa bi ny Ta más mond ta el
kö szön té sét. Utób bi si ke res
sport águnk ra, a ke nu ra utal va
hang sú lyoz ta: ha Vik tó ria és
Zol tán egy más ra fi gye lő, jobb -
ról-bal ról har mo ni kus ütem -
ben, tér del ve la pá to ló pá rost al -
kot, ak kor a gyü le ke zet ke nu -
ja ez után is egyen súly ban ma -
rad, és jó irány ba, gyor sab ban
ha lad. Kér te to váb bá: fo gad ják
egy mást öröm mel, küz dő tár -

sak ként, kö zös szol gá la tu kat
egy rit mus ban, egy lé leg zet tel
és szív dob ba nás sal vé gez zék.

Vé gül rö vi den Vik tó ria éle -
té ről: Mis kol con szü le tett 1978-
ban. Fan csa lon nőtt fel, ahol Pé -
ter Je nő lel kész sé ge ide jén az if -
jú sá gi és gyü le ke ze ti élet lel kes
részt ve vő je volt. A fan csa li
évek és a ba la ton szár szói if jú -
sá gi kon fe ren ci ák ha tá sá ra je -
lent ke zett az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem re, ahol
2008-ban szer zett dip lo mát.
Gya kor la ti évét a mis kol ci gyü -
le ke zet ben töl töt te, majd 2008
au gusz tu sá ban – püs pö ki ki he -
lye zés sel – került Deb re cen be.
Itt be osz tott és egye te mi lel -
kész ként vé gez te szol gá la tát. Si -
ke res pa ró ku si vizs gá ja után
hív ta meg őt a gyü le ke zet pres -
bi té ri u ma pa ró kus lel kész nek.

g Tóth Ka ta lin

Ket ten a ke nu ban
Lel kész ik ta tás Deb re cen ben

b Há la adó is ten tisz te let tel
zá rul tak má jus 21-én,
szom ba ton a Har kai Evan -
gé li kus Egy ház köz ség ben
az új já épí té si, il let ve fej -
lesz té si mun ká la tok. Az
ün ne pi al kal mon Itt zés
Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház -
ke rü let püs pö ke hirdette
Isten igéjét, az ol tá ri szol -
gá la tban Gab nai Sán dor,
a Sop ro ni Egy ház me gye
es pe re se és dr. Wag ner
Szi lárd, az egy ház köz ség
lel ké sze segédkezett. Az
is ten tiszteleten köz re mű -
kö dött a gyü le ke zet ka ma -
ra kó ru sa is. 

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je
1Thessz 5,16–18 alap ján a va -
ló di, ke resz tény öröm ről, an -
nak táv la ta i ról be szélt az egy -
be gyűl tek nek. Ahogy mond -
ta: a ka ma szos vi ho gás hoz
vagy ah hoz, hogy rö vid idő re
jól érez zük ma gun kat, nincs
szük sé günk Is ten re, de a Pál
apos tol ál tal le írt, egész ben -
sőn ket át já ró öröm re Is ten
nél kül nem va gyunk ké pe sek.
Ez csak ak kor szü let het meg a
szí vek ben, ha Is ten és em ber
össze mo so lyog. Ha az em ber
együtt örül az Is ten nel. 

Az úr va cso rás is ten tisz te le -
tet rö vid köz gyű lés kö vet te,
me lyen Gosz to la Sza bolcs egy -
ház köz sé gi fel ügye lő be szá -
mo ló ja hang zott el az el múlt
egy évben a templomon és
kör nye zetében elvégzett mun -
kák ról. Elő ször a to rony te tő
újult meg: meg erő sí tet ték a to -
rony sü veg ács szer ke ze tét, ki -
cse rél ték a lé ce zést, és a ko ráb -

bi pa la bo rí tás he lyett réz le mez
fe dést ka pott az épü let rész. A
pro jekt hez négy mil lió fo rin tot
pá lyá za ti úton nyert az egy -
ház köz ség, a Ma gyar or szá gi

Evan gé li kus Egy ház pe dig to -
váb bi öt mil lió fo rint tá mo ga -
tást nyúj tott. Ez után a har ka -
i ak – szé les  kö rű tár sa dal mi
mun ká ban – új já épí tet ték a
temp lom ke rí tés nek a fa lu fő -
ut cá já ra né ző sza ka szát. El ké -
szült to váb bá a temp lom ud va -
ron egy tér kö ve zett, fa szer ke -
ze tes, fe dett pa vi lon, amely
ki tű nő hely szí nül szol gál hat a
sza bad té ri össze jö ve te lek hez.

A fel ügye lő a gyü le ke zet
ne vé ben kö szö ne tet mon dott
For rás Va lé ri á nak, aki ado -
mány ként res ta u rál ta a temp -

lo mi ol tár ké pet, Wag ner Szi -
lárd lel kész pe dig Gosz to la
Sza bolcs mun ká ját mél tat ta,
aki – szin tén ado mány ként –
át hu za loz ta, meg tisz tí tot ta és

új ra fes tet te a ke resz te lő kút
fe let ti csil lárt.

A köz gyű lés vé gén a gyü le -
ke zet jel ké pes aján dék kal, va -
la mint a har kai püs pö ki szol -
gá la tok fény ké pe i ből ké szí -
tett mon tázzsal kö szön te meg
a püs pö ki szék ből ha ma ro -
san fel ál ló Itt zés Já nos nak a
egy ház köz ség ben vég zett, em -
lé ke ze tes szol gá la ta it. 

Az ün ne pi is ten tisz te le tet
ud va ri sze re tet ven dég ség kö -
vet te, az evan gé li kus nő egy let
ak tív köz re mű kö dé sé vel. 

g Gosz to la Esz ter

Há la adó is ten tisz te let,
püs pö ki szol gá lat tal

A harkai oltár előtt Ittzés János és Wagner Szilárd
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Ne az esz kö ze ink ben vagy a múl -
tunk ban bíz zunk, ha nem Is ten ne vé -
ben. Ha hoz zá ki ál tunk, ak kor –
ahogy a 9. vers ben ol vas hat juk – föl -
ke lünk, és tal pon ma ra dunk. Ha
Krisz tust kö vet jük, mi is győz te sek le -
he tünk” – biz ta tott pré di ká ci ó já ban
az el nök-püs pök.

A hu sza dik év for du lót ün nep lő
Fé bé-na pon ter mé sze te sen Túr me zei
Er zsé bet köl tő nő nek, a Fé bé 2000-
ben el hunyt fő nök asszo nyá nak a ver -
sei kö zül is el hang zott né hány – ez al -
ka lom mal Fe hér An na Já szai Ma ri-dí -
jas szín mű vész tol má cso lá sá ban.

Ve tí tett ké pes elő adás ban fog lal ta
össze az 1924-ben ala pí tott Fé bé-
egye sü let tör té ne tét dr. Vis nyei Or -
so lya, a Fé bé társ el nö ke.

Is me re tes, hogy a 20. szá zad ele -
jén – a li be rá lis teo ló gi á val és az er -
köl csi la za ság gal szem ben – több
evan gé li u mi kö zös ség is ala kult. Az
ak ko ri lel ki éb re dés ha tá sá ra az el ső
vi lág há bo rú ne héz évei alatt szá -
mos fi a tal lány ban tá madt fel az
igény, hogy éle tét test vé ri kö zös ség -
ben él ve Is ten di cső sé gé re és az ir gal -
mas ság gya kor lá sá ra szen tel je. Így jött
lét re negy ven öt tag gal 1924. ok tó ber
24-én a Pál apos tol hű sé ges kenk re -
ai mun ka tár sá ról, a Fé bé ne vű el ső di -
a ko nisszá ról el ne ve zett egye sü let.

Az 1951-ben be kö vet ke zett fel -
osz la tá sig a több száz nő test vér ak -
tí van szol gált a kór há zi be teg ágyak
mel lett, gon do zott ár va és fo gya té kos
gyer me ke ket, szer ve zett hit mé lyí tő
kon fe ren ci á kat, és evan gé li u mi ki ad -
vá nyok meg je len te té sé ből-ter jesz -
té sé ből is ki vet te a ré szét.

Az egye sü let új ra in du lá sát a po li -
ti kai rend szer vál tás tet te le he tő vé. Az
1993-ban vissza ka pott, majd át ala kí -
tott hű vös völ gyi anya ház ban je len leg
tíz  di a ko nissza él.

Az új ra in du lás óta el telt két év ti ze -

det Veper di Zol tán igaz ga tó lel kész
szin tén ve tí tett ké pes elő adás ke re té -
ben mu tat ta be. „Hisszük azt is, hogy
a párt ál lam ál tal 1951-ben vég hez vitt
fel osz la tás szin tén Is ten ter ve volt – a
di a ko nisszák és di a kó nu sok foly tat ták
to vább bi zony ság té vő éle tü ket ott,
aho va Is ten szét küld te őket. A kom -
mu nis ta el nyo más éve i ben so ka kat vi -
gasz tal tak, és erő sí tet tek a hit ben.
Vé gül hisszük, hogy az új kez det le he -
tő sé ge is Is ten aján dé ka volt” – hang -
sú lyoz ta elő adá sá ban a Fé bé-lel kész. 

Veperdi Zoltán beszélt az egye sü -
let ál tal szer ve zett kon fe ren ci ák ról, a
2007-ben dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor
ál tal kez de mé nye zett Fé bé-na pok ról,
a ne u en dett el sa ui dia kó ni ai in té zet -
tel va ló több mint más fél év ti ze des
part ner kap cso lat ról.

A 2006-ban ala pí tott Fé bé-dí jat
már ti zen nyolc evan gé li kus kö zép is -
ko lai di ák ve het te át – olya nok, akik
a fe le ba rá ti sze re tet vagy az ir gal mas -
ság szép pél dá ját ál lít ották di ák tár sa -
ik elé. Veper di Zol tán őszin tén szólt
a di a ko nissza-után pót lás ne héz sé ge -
i ről is, va la mint jö vő be li ter ve ik ről és
re mé nye ik ről. Be szá mo ló ja vé gén
öröm mel ad ta át a szót a to váb bi két
elő adó nak, akik a Fé bé vel kap cso la -

tos po zi tív fej le mé nyek ről ad tak tá -
jé koz ta tást.

Her zog Csa ba lel kész a Mát rá ban,
Ba goly ir tá son ta lál ha tó Ná zá ret-
temp lom és üdü lő szál lás tör té ne té t,
fej lesz té se it és mű kö dé sé t ismertette,
va la mint szé les kö rű át te kin tést adott
a Fé bé-nyom dá ban ké szült ki ad vá -
nyok ról. Az elő adá sok so rát Endre ffy
At ti la ügy ve ze tő igaz ga tóé zár ta, aki
a pi lis csa bai Fé bé Szo ci á lis Re ha bi li -
tá ci ós és Szol gál ta tó Non pro fit Kft.
mun ka ága it te kin tet te át. Szót ej tett

az in téz mény te rü le tén fo lyó sport te -
rá pi ás ke ze lé sek ről, va la mint a sé rült
em be rek ré szé re fenn tar tott la kó -
ott hon ról. Kü lön ki emel te a 2010-ben
Ma gyar Ter mék Nagy díj jal el is mert
fa ipa ri ter mé ke ket, ame lye ket fő leg
meg vál to zott mun ka ké pes sé gű dol -
go zók ál lí ta nak elő.

A nap hát ra le vő ré szé ben az egy -
be gyűltek a Zá ke us Mé dia cent rum
szín vo na las ri port fil mjét lát hat ták
a Fé bé-egye sü let ről, majd a Stel la
ének együt tes fi a tal ja i nak él ve ze tes
egy ház ze nei kon cert je kö vet ke zett.

A har mad szor meg ren de zett Fé -
bé-nap ez al ka lom mal is úti ál dás sal
zá rult.

g – bo dazs –

3. Fé bé-nap Bu da hegy vi dé ken
f Folytatás az 1. oldalról

Azért adunk há lát, azért ör ven de -
zünk ma is, mert itt, Szarvason is
van nak se gí tők, van se gít ség – je len -
tet te ki a püs pök. Tudjuk, hogy
ugyan akkor ma is van nak két ke dők,
„ha ra go sok”, akik meg kér dő je le zik a
temp lom és a sze re tet szol gá lat kap -
cso la tát. Csak ne úgy le gyen, mint az
igé ben: „Jé zus ott hagy ta őket, és ki -
ment…” – fi gyel mez te tett az ige hir -
de tő –, mert jaj an nak, akit Jé zus ott -
hagy, an nak a hely nek, ahon nan
kimegy.

A há la adó is ten tisz te le tet kö ve tő
ün ne pi köz gyű lé sen Lá zár Zsolt
igaz ga tó lel kész mu tat ta be a sze re -
tet szol gá lat kö zel húsz évét. Az 1992-
ben még öt fős in téz mény az évek so -
rán át vet te a Vaj da Pé ter ut cai idő sek
klub ját, il let ve nyi tott ilyet Fu rugy  ban,
és el in dí tot ta az ott ho ni szak ápo lást
is. Köz ben nőtt az ott hon fé rő he lye -
i nek szá ma (2005-ben  már negy -
ven ki lenc re), és új szol gál ta tá sok in -
dul tak: az ét kez te tés és a há zi se gít -
ség nyúj tás, majd a szen ve dély be te gek
kö zös sé gi el lá tá sa.

2008-ban is mét bő vült a kör az
idő sek nap pa li el lá tá sá val és a ta nya -
gond no ki szol gá lat tal, ta valy óta pe -
dig a szen ve dély be te gek nap pa li el -
lá tá sát is vál lal ják. A ki vá ló an kép zett
al kal ma zot tak lét szá ma meg ha lad ja
a het ven főt.

Idén – egy eu ró pai uni ós pá lyá zat
ré vén el nyert mint egy ki lenc ven -
négymil lió fo rin tos tá mo ga tás se gít -

sé gé vel – le he tő ség nyílt négy új
szol gál ta tás be ve ze té sé re, me lyek
kö zül a jel ző rend sze res há zi se gít ség -
nyúj tás már mű kö dik, a fo gya ték kal
élők, il let ve a de mens sze mé lyek
nap pa li el lá tá sa érdekében és az ut -
cai szo ci á lis mun ka meg in dí tá sá hoz

pe dig fo lya mat ban van a mű kö dé si
en ge dély meg szer zé se.

Az ün ne pi kö szön tők so rá ban el -
ső ként dr. Le zsák Sán dor, az Or -
szág gyű lés al el nö ke szólt az egy be -
gyűl tek hez.

Bu da An na má ria, az or szá gos
iro da dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő -
je mél ta tá sá ban „a sze re tet szol gá lat
zász lós ha jó já nak” ne vez te az Ótemp -
lo mi Sze re tet szol gá la tot. Kö szön tőt
mon dott Er dős Nor bert kor mány -

meg bí zott, or szág gyű lé si kép vi se lő és
Ko szo rús Osz kár egy ház me gyei fel -
ügye lő, majd Len gyel An na egy ház -
ke rü le ti fel ügye lő for dult me leg sza -
vak kal a gyü le ke zet hez. Dan kó Bé la
or szág gyű lé si kép vi se lő után Ba bák
Mi hály, a vá ros pol gár mes te re, or -

szág gyű lé si kép vi se lő zár ta a kö -
szön té sek so rát.

Mi u tán Gáncs Pé ter fel szen tel te a
sze re tet ott hont, sor ke rül he tett az
ün ne pé lyes sza lag át vá gás ra, ez után
pe dig „ki nyílt” az aj tó: a je len lé vők vé -
gig jár hat ták a kor sze rű új épü le tet.
Az ün nep na pot kora estig tar tó ma -
já lis zár ta a szeretetotthon előtt, a le -
zárt Vajda Péter utcában hét-nyolc -
száz résztvevővel.

g Wisz ki densz ky And rás 

Zász lós ha jó a sze re tet szol gá lat ban

Meg hí vó
Ez úton ér te sít jük, hogy az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let nyá ri kon -
fe ren ci á ját jú li us 7. és 10. kö zött ren de zi a Bé thel Evangélikus Misszi ói
Ott hon ban (2081 Pi lis csa ba, Szé che nyi u. 8–12.). A kon fe ren cia jú li us 7.,
csü tör tök 15 órá tól jú li us 10., va sár nap 14 órá ig tart. Té ma: Kik az én test -
vé re im…?

A kon fe ren ci án ven dég szol gá la tot vál lalt Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke; Mwam ba Su ma i li, a Kon gói Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke; Ve tő Ist ván evan gé li kus lel kész; dr. Ko -
rá nyi And rás egyetemi do cens, evan gé li kus lel kész; Le hel Lász ló, a Ma -
gyar Öku me ni kus Sze re tet szol gá lat igaz ga tó lel ké sze; dr. Bir kás An tal
egy há zi ko or di ná ci ós re fe rens; Pin tér Mi hály evan gé li kus lel kész; a ró -
mai ka to li kus és a re for má tus egy ház se gély szer ve ze te i nek kép vi se lői.

A fel nőtt prog ra mok kal pár hu za mo san idén is meg ren dez zük a kül misszi -
ói if jú sá gi és gyer mek tá bort jú li us 3., va sár nap tól jú li us 10., va sár na pig.

Rész vé te li díj: fel nőt tek ré szé re jú li us 7–10-ig: 10 000 Ft/fő; if jú sá gi
tá bor jú li us 3–10-ig: 20 000 Ft/fő. (A tá mo ga tás ra szo ru ló kat bá to rít -
juk, hogy je lent ke zés kor je lez zék, ha hoz zá já ru lást kér nek.)

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

misszi ói Egye sü let, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Szir mai Zol tán né szer -
ve ző tit kár: 20/620-2789 vagy 20/824-2790; e-mail: mar git.szir mai@lu -
the ran.hu.
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ka rok ré szé re szer ve zett Can ta te va sár na pi kó rus ta lál ko zó hely szí ne az idén
Sop ron volt. A vá ros evan gé li kus temp lo má ban a har kai, a ko má ro mi, a ne -
mes csói, az orosz lá nyi, va la mint a so mogy vá mo si gyü le ke zet ének ka ra mu -
tat ko zott be. A kó ru sok a dél előt ti úr va cso rai is ten tisz te let li tur gi á já ban is
szol gál tak éne kük kel, ön ál ló mű so ruk kal a dél után fo lya mán áll tak az ol tár
elé. Eb ben az esz ten dő ben a Welt ler Je nő-em lék pla ket tet a zsű ri a ko má ro -
mi kó rus nak ítél te oda. 

g Me nyes Gyu la fel vé te le

Kórustalálkozó
Cantate vasárnapján
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Ja na Tom ko vá sze mé lyé ben új ve ze -
tő je van áp ri lis 1- je óta a Bu da pesti
Szlo vák In té zet nek. Az igaz ga tó
asszony má jus 17-én a
saj tó mun ka tár sa it in vi -
tál ta is mer ke dés re, ba -
ráti be szél ge tés re.

Kö szön tő jé ben mél tat -
ta az össze sen ki lenc éven
át előd je ként szol gált Mi -
lan Ku rucz ér de me it,
majd a je len lé vő új ság -
írók fi gyel mé be aján lot ta
az in té zet má ju si prog ram fü ze tét. (A
ta lál ko zó ra az Evan gé li kus Élet is
meg hí vást ka pott, a szer kesz tő sé get
– a szlo vák nyel vű ol da lak szer kesz -
tő je ként – e so rok író ja kép vi sel te.)

Ha son ló be mu tat ko zó ta lál ko zó ra
ke rült sor a ma gyar fő vá ros ban má -
jus 6-án is, ami kor Mi lán Vet rák, a

Ha tá ron Tú li Szlo vá kok Hi va ta lá nak
új ve ze tő je lá to ga tott el Po zsony ból
a Bu da pes ti Szlo vák In té zet be, hogy

meg is mer ked jék a ma -
gyar or szá gi szlo vák ság
ve ze tő i vel. A ve le va ló ta -
lál ko zást kö ve tő ren dez -
vé nyen, az „in té ze tek éj -
sza ká já nak” je gyé ben tar -
tott kul tu rá lis es ten a Lipa
ne vű, húsz éve ala kult
szlo vák nép tánc együt tes
és az Oz ve na szlo vák kó -

rus lé pett fel, majd az ér dek lő dők a
szín ház te rem ben meg néz het ték a
Bá tho ry cí mű, szlo vák–ma gyar–
cseh–an gol ko pro duk ci ós film ma -
gyar nyel vű vál to za tát. A prog ra -
mok ide je alatt jel leg ze tes szlo vák saj -
to kat kós tol hat tak a lá to ga tók. 

g Gu lá csi né Fa bu lya Hil da

Ta lál ko zá sok a Bu da pes ti
Szlo vák In té zet ben

1951 má ju sá ban, egy év vel a hor to bá -
gyi in ter ná lá sok után csa pott le a
kom mu nis ta ha ta lom Bu da pest re.
A hor to bá gyi tra gé di á nak már van
em lék mű ve a Ta bán ban, a bu da -
pesti ki te le pí tet tek vi szont csak most
avat hat ták fel a sor sukra emlékeztető
al ko tást. 1951-ben már sen ki sem
érez het te ma gát biz ton ság ban, de a
ke resz tény kö zép osz tályt fe nye get te
a leg na gyobb ve szély. Ab ban a tra gi -
kus év ben, má jus 21-én, pont hat van
év vel az em lék mű ava tás előtt kéz be -
sí tet ték az el ső ki te le pí té si ha tá ro za -
to kat, haj na li csen ge tés re ri ad tak
volt ka to na tisz tek, arisz tok ra ták, lel -
ké szek, köz hi va tal no kok, ta ná rok,
köz tisz te let ben ál ló em be rek. 137
fa lu ba, ren ge teg ta nyá ra szám űz ték
őket, csak nem ti zen öt ezer em bert.
Zöm mel „ku lá kok nak” kel lett be fo -
gad ni uk őket: az em ber te len ren de -
let bün te tés volt a ki te le pí tet tek nek,
de a mó dos pa rasz tok nak is.

Csa lá dos tul kel lett só haj tás nyi idő
alatt bú csúz ni uk az ott hon tól a ki te -
le pítetteknek, a leg töb ben csak né -
hány bő rön döt vi het tek ma guk kal. A
tá vo li fal vak ban ki kö zö sí tés volt az
osz tály ré szük, utol já ra kap tak a bolt -
ban a ke nyér ből, ha ju tott ne kik egy -
ál ta lán. Sok csa lád nak osz toz nia kel -
lett más csa lád dal egyet len he lyi sé gen,
vol tak, akik is tál ló ba ke rül tek. A gye -
re kek nek ki lo mé te re ket kel lett gya lo -
gol ni uk, ha is ko lá ba men tek, a fa lu -
be li ek még a té -
li fagy ban sem
ve het ték fel
őket a sze ke -
rük re. Nagy
Im re el ső kor -
má nya ren de -
let tel szün tet te
meg a ki te le pí -
tést, de ez szá -
muk ra nem je -
len tett ha za té -
rést. Gyer me -
ke i ket éve kig
meg fosz tot ták
a to vább ta nu -
lás le he tő sé gé -
től, ők ma guk
csak alan tas
mun kát kap -
hat tak.

Né meth Ár -
pád né Maj zik
Klá ra kis gyer -
mek ként él te át a ki te le pí tés két
ször nyű évét. A mai hír adá sok ból jól
is mert Gyön gyös pa tá ra ke rül tek,
egy ko ri ott ho nu kat nem kap ták
vissza, a rend szer vál tás utá ni kár pót -
lá si jeggyel sem mi re sem men tek, sőt
az őket min de nük ből ki for ga tó ávós
ve het te meg a Vár al ján lé vő egy ko -
ri la ká su kat. Maj zik Klá ra ma a Ma -
gyar Po li ti kai Fog lyok Szö vet sé gé nek
(Po fosz) egyik al el nö ke, ál do za tos
mun kát vég zett az em lék mű lét re ho -
zá sá ért. Mű vész ro ko na, V. Maj zik
Má ria al kot ta meg a ki te le pí tet tek
em lék mű vét.

* * *

Van ab ban va la mi jel ké pes, hogy a bu -
da pes ti ki te le pí tet tek em lék mű ve
épp egy evan gé li kus temp lom mel lett
ka pott he lyet, hi szen lel ké sze ink so -
ra osz to zott a ki te le pí tet tek sor sá ban,
meg jár ták az And rássy út 60.-at, a
bör tön cel lá kat és per sze a ta nya vi lá -
got is. Csak a leg is mer teb be ket em -
lít jük: Or dass püs pö köt és két köz vet -
len mun ka tár sát, Ken deh György ke -
len föl di lel készt vagy Ke ken And -
rást. Ken deh György még Szé kely föl -
dön is mer ke dett meg a fa lu si élet tel,
szá má ra nem volt ide gen a ta nya si
mun ka. Bé kés me gyé ből jó ide ig nem
jö he tett vissza Bu da pest re, nem lett
vol na szá má ra hely a fő vá ros ban.
Csak Or dass püs pök ha tá ro zott kö -
ve te lé se nyi tot ta meg szá má ra új ra a
pa pi hi va tást. An dor ka Ru dolf ma gas
ran gú ka to na tiszt és dip lo ma ta volt,
ne ki és csa lád já nak is ki te le pí tés lett
a sor sa. Fia évek múl tán szo cio ló -
guspro fesszor ként nem zet kö zi hír ne -
vet szer zett.

Sza bolcs At ti la, Bu da fok-Té tény
pol gár mes te re, Soly már Gá bor lel -
kész és Sze pes falvy Gá bor fel ügye lő
so kat tett azért, hogy eb be a ke rü let -
be ke rül jön az em lék mű. Maj zik
Klá ra ren ge te get ki lin cselt, éve kig tar -
tott a szer ve ző mun ka.

Az ün nep ség fel eme lő volt: a bu -
da fo ki temp lo mok ha rang jai egy -
szer re szó lal tak meg, hogy az ava tás -
ra, öku me ni kus is ten tisz te let re hív -

ják az em lé ke ző ket. Az evangélikus
temp lomban tartott is ten tisz te le ten
ka to li kus plé bá nos, re for má tus és
evan gé li kus lel kész szol gált, együtt ál -
dot ták meg az em lék mű vet. 

Soly már Gá bor bu da fo ki evan gé li -
kus lel kész ige hir de té sé nek alap ja Lu -
kács evan gé li u má nak a bé kes ség re
ve ze tő út ról szó ló ré sze volt (19,41–42),
a lek ció pe dig Pál apos tol ko los sé i ak -
hoz írt le ve le: az ige sza kasz kö nyö rü -
le tes szí vet, jó sá got, alá za tot, sze líd sé -
get, tü rel met szor gal maz. Soly már
Gá bor el mond ta, hogy a me ző be ré nyi
gyü le ke zet sok évi mun ká val el ér te,
hogy együtt em lé kez ze nek az ül dö zöt -

tek és be fo ga dó ik. Az is ten tisz te le ten
fel csen dült a „Mint a szép hű vös pa -
tak ra a szar vas kí ván ko zik” kez de tű
ének. A gyü le ke zet nek ez út tal ta lán a
16. szá za di ének utol só so rai vol tak a
leg ked ve seb bek: „Uram, hoz zád es dek -
lek, / Mert gyó gyu lást szí vem nek /
Bár mi lyen nyo mo rú ság ban / Csak te
ad hatsz, én kő szá lam!”

* * *

A bu da fo ki temp lom szűk nek bi zo -
nyult, so kan ki szo rul tak a temp lom -
kert be.

Sok is mert ar cot lát hat tunk. El jött
Rét vá ri Ben ce ál lam tit kár, be szé dé ben
kö szö ne tet mon dott az evan gé li kus
egy ház nak azért, hogy he lyet ad ott az
em lék mű nek. Ott volt Bo ross Pé ter volt
mi nisz ter el nök és Má di Je nő, a Po fosz
or szá gos el nö ke. Jó kai An na író nő
meg ren dí tő be széd ben ele ve ní tet te
fel az in ter nál tak sor sát, Szé che nyi
Kin ga egy ko ri ki te le pí tett pe dig pon -
tos ada tok kal szol gált: 13 670 em ber -
nek kel lett el hagy nia 1951-ben két hó -
nap alatt az ott ho nát, sok szor csu pán
azért, mert va la me lyik be fo lyá sos sze -
mély ki néz te ma gá nak a la kást.

A temp lom kert ben meg tar tott
fenn költ ün ne pen vé gig tű ző nap sü -
tés volt. A nagy me leg el le né re több
szá zan hall gat ták fi gyel me sen a szó -
no ko kat: éve ket kel lett vár ni uk er re az
ese mény re. So kan az al ka lom után
még hossza san be szél get tek, új ra egy -
más ra ta lál tak az egy ko ri ül dö zöt tek.

Nem  csak a temp lo mi ha ran gok
szó lal tak meg, van az em lék mű vön is
két kis ha rang. Az egyi ket az em lék -
mű fel szen te lé se kor Maj zik Klá ra szó -
lal tat ta meg, a má si kat gróf Beth len Ist -
ván, a moszk vai KGB-bör tön be hur -
colt s ott el hunyt mi nisz ter el nö künk
uno ká ja (képünkön). Ő há rom éves
volt, ami kor in ter ná ló tá bor ba vit ték.
A vád: össze es kü vés a fenn ál ló rend el -
len. Ne ki sze ren csé je volt, vi szony lag
ha mar ki sza ba dult az ab szurd fog ság -
ból, ta lán fi gye lem be vet ték zsen ge ko -
rát. So kan per sze nem szá mít hat tak a

ke gye lem mor zsá já ra sem: hí res ba lett-
tán co sok nak rizs föl dön kel lett me zít -
láb dol goz ni uk, zon go ra mű vé szek -
nek pe dig a ke zü ket tet ték tönk re – s
ren ge te gen hal tak meg nyo mo rú sá gos
kö rül mé nyek kö zött. 

Akik Bu da fo kon most je len le -
het tek ezen a szép ün ne pen, több nyi -
re gyer mek ként él ték át a ki te le pí tés
éve it. Szü le ik nek nem ada tott meg az
em lé ke zés és em lé kez te tés, de a bu -
da fo ki em lék mű re mé nye ink sze -
rint örök me men tó lesz – azok nak is,
akik sze ren csé re már csak hír ből is -
me rik a 20. szá zad dik ta tú rá it. 

g B. Wal kó György

Temp lom kert ben
lelt ott hon ra az em lék mű

b Hat van évet kel lett vár ni uk az ül dö zöt tek nek, hogy sor suk ra köz té -
ri mű al ko tás hív ja fel a fi gyel met: múlt szom ba ton Bu da fo kon, az evan -
gé li kus temp lom kert jé ben avat ták fel a Bu da pest ről ki te le pí tet tek em -
lék mű vét. A há rom, ívelt vo nal ban el he lye zett kő táb la drá mai mó don
mu tat ja a bor zal mat, ame lyet az „osz tály el len ség nek” hat van éve át
kel lett él nie. Két táb lán mar ha va go nok ab la ká ból ré mül ten ki te kin -
tő em be re ket min tá zott meg V. Maj zik Má ria Ma gyar Örök ség dí jas
mű vész. Az egyik ki te le pí tett fé lel mé ben ke ze i be te me ti ar cát. A kö -
zép ső kő táb lán lát ha tó bal jós alak nak csuk lya ta kar ja fe jét, ta lán azért,
mert még ma is arc ta la nok a tet te sek. A csuk lyás alak egy fecs ke fi ó -
kát foj to gat, fe let te fecs ke fész kek ből ki hul ló ma da rak szim bo li zál ják
a ki te le pí tet tek sor sát.

Ja na Tom ko vá
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b A bar ca sá gi Négy fa lu ban evan -
gé li kus nap ra gyűl tek össze Can -
ta te va sár nap ján, má jus 22-én a
lu the rá nus hí vek. A há zi gaz da a
hosszú fa lu-fű rész me zei gyü le ke -
zet volt, a ven dé gek pe dig Négy -
fa lu mind az öt gyü le ke ze té ből
– Bács fa lu, Tür kös, Cser nát fa lu,
Hosszú fa lu-Al szeg és Hosszú fa -
lu-Fű rész me ző – ér kez tek. A
na pot nyi tó ün ne pi is ten tisz te -
let ige hir de tői szol gá la tát dr.
Fa bi ny Ta más, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház Észa ki
Egy ház ke rü le té nek püs pö ke vé -
gez te.

A pré di ká ció alap igé jé ben – Ap Csel
8,26–40, az eti óp kincs tár nok meg té -
ré se – ol vas ha tó kér dés: „Ér ted is,

amit ol va sol?” meg ha tá roz ta az egész
nap üze ne tét. Az ige hir de tés nyo -
mán min den ki szem be néz he tett a
va ló ság gal. Ez a va ló ság nem más, mint
hogy a 21. szá zad ban élő em ber egy -
re ke ve sebb időt szen tel a kö zös sé gi
élet nek, egy re ke ve sebb időt sza kít az
ol va sás ra s ta lán még ke ve seb bet a bib -
lia ol va sás ra. Az ige egy há zá ban, az
evan gé li kus egy ház ban ma na gyon ke -
ve sen kö ve tik Lu ther Már ton ta ní tá -
sát, no ha  – fi gyel mez te tett a püs pök
– a re for má tor mind a Kis, mind a
Nagy ká tét azért ír ta meg, hogy az
édes apa, az az a ház ura ke resz tény
szel lem ben ne vel je, ok tas sa há zané pét. 

Jó volt hal la ni, is mét fel is mer ni ke -
resz tény kül de té sünk iga zi cél ját.
Szü lők és nagy szü lők hall hat ták,
hogy ak kor tel je sí tik iga zán fel ada tu -
kat, ha Is ten től ka pott kül de té sük sze -
rint él nek, gyer me ke ik, uno ká ik lel -
ké be plán tál ják Is ten igé jét, meg ked -
vel te tik ve lük az ol va sást, az ér té kes

dol gok ku ta tá sát és a Bib lia ta nul má -
nyo zá sát. 

Az úr va cso rai is ten tisz te let után
Völ gyessy Szo mor Fan ni éne kes bi -
zony ság té te lét hall gat hat ták meg a je -
len lé vők. Elő adá sa min den kit meg ra -
ga dott, le nyű gö ző volt hall gat ni, amint
kü lön bö ző stí lu sok ban ma gasz tal ta és
ál dot ta a min den ha tó Is tent. 

Az el ső ke resz té nyek pél dá ja nyo -
mán nem csak az ige hall ga tá sá ban,
ha nem az ét ke zés ben is kö zös ség ben
le he tett a né pes gyü le ke zet. 

Az ebé det kö ve tő elő adá sá ban Fa -
bi ny püs pök a Bib li á nak mint könyv -
nek a ke resz tény em ber éle té ben
be töl tött sze re pé ről, az iro dal mi al -
ko tá sok ban meg ta lált he lyé ről, esz -
mei ér té ké ről, fon tos sá gá ról szólt.
Mind emel lett gya kor la ti út ba iga zí tást
is nyúj tott, mint egy kedv csi ná ló -
ként a bib lia ol va sás hoz.

A nap prog ram ja a Hét fa lu si Ma -
gyar If jú sá gi Klub tag ja i ból lét re jött
ke resz tény ze ne kar fel lé pé sé vel foly -
ta tó dott, a kö zös ség nagy lel ke se dés -
sel fo gad ta mű so ru kat. (Az er dé lyi fi -
a ta lok öröm mel vesz nek részt kü lön -
bö ző ma gyar or szá gi evan gé li kus ta -
lál ko zó kon, fesz ti vá lo kon is.) 

Zá ró áhí ta tá ban Do mo kos Je nő tür -
kö si lel ki pász tor ki emel te: Jé zus min -
den kit a kö ve té sé re hív. 

Az evan gé li kus nap ke re té ben he -
lyi kép ző mű vé szek ki ál lí tá sát is meg -
te kint het ték az egy be gyűl tek, meg -
bi zo nyo sod va ar ról, hogy a gyü le ke -
ze tek tag jai hasz nál ják Is ten től ka pott
adott sá ga i kat.

Jó volt itt len ni – sum máz ták a
részt ve vők ta pasz ta la ta i kat a prog ram
vé ge ze té vel –, jó volt lel ki ek ben fel -
üdül ni, hit ben és evan gé li kus iden -
ti tás ban erő söd ni.

g Bar csa Ist ván
bács fa lu si lel ki pász tor

Evan gé li kus nap
Négy fa lu ban
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A Dr. Ge ner sich An tal Ala pít vány
2010 őszén Kés már kon, Lő csén és a
len gyel ha tá ron ta lál ha tó Ne dec ben
ren de zett há rom na pos kon fe ren ci át
a Sze pes ség múlt já ról és je le né ről, ez
év már ci us 31. és áp ri lis 2. kö zött pe -
dig az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem nyolc ger ma nisz ti ka sza kos
hall ga tó ja ku ta tott a kés már ki lí ce u -
mi könyv- és le vél tár ban. Az ott ta -
lál ha tó bő sé ges Ge ner sich-anyag -
ban Lé nárt Or so lya fő is ko lai ta nár és
Se bes tyén né Majch rows ka Ewa
könyv tá ros, az Ér di Len gyel–Ma -
gyar Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let
tit ká ra se gí tett el iga zod ni a fi a ta -
lok nak. Mun ká ju kat min den ben tá -
mo gat ta Ka tar ina Sla vic ko va könyv -
tár igaz ga tó, Mi lan Cho ma kés már -
ki ta nár, hely tör té nész és a he lyi
evan gé li kus lel kész, Roman Po ru bän
tisz te le tes. A hall ga tók a ké sőb bi
fel dol go zás cél já ból fel jegy zé se ket
ké szí tet tek, va la mint köny vek és
kéz ira tok egyes ol da la it di gi ta li zál ták.

Nem ér dek te len fel idéz ni a ta va -
szi ta nul mány út rész le te it sem, hi -
szen ál lo má sai evan gé li kus vo nat ko -
zás sal is jócs kán bír tak. A ku ta tás
hely szí ne „a Ge ner si c hek vá ro sa”,
Kés márk volt. Itt, a lí ce um ban dol -
goz tak az egye te mis ták áp ri lis 1-jén
dél előtt, majd a vá ros ne ve ze tes sé ge it
te kin tet ték meg. Dél után a cso port
lá to ga tást tett a len gyel or szá gi Ne dec
vá rá ban; a vár mú ze um ban Ewa Ja wo -
rows ka-Ma zur igaz ga tó ka la u zol ta a
di á ko kat. 

Az egy kor ma gyar te rü le ten fek vő,
1945-ig a ma gyar Sa la mon gró fok tu -
laj do ná ban ál ló Ne dec vá ra és kör -
nyé ke még ma is őriz ma gyar em lé -
ke ket: az ott élő len gye lek be szé dük -
ben ma gyar sza va kat is hasz nál nak.
Elz bi e ta Lu kus ne de ci ta nár, hely tör -
té nész ku tat ja, gyűj ti eze ket a nyelv -
em lé ke ket, jó kap cso la tot ápol va az
ot ta ni ma gyar ság gal.

A kés már ki Kár pát-né me tek Egye -
sü le te is csat la ko zott a prog ram hoz,
és ígér etet tett ar ra, hogy ősszel – Ge -
ner sich Já nos szü le té sé nek két száz -
öt ve ne dik év for du ló ja al kal má ból –
részt vesz az em lé ke ző ren dez vé nye -
ken, il let ve se gít a meg szer ve zé sük -
ben. El nö kük, Voj tech Wag ner hang -
sú lyoz ta, hogy a Sze pes ség ben iga zán

jó a kap cso lat a nem ze ti sé gek kö zött:
a ma gya rok, szlo vá kok, né me tek és
len gye lek bé kes ség ben él nek egy -
más mel lett.

A ku ta tó cso port áp ri lis 2-án Lő -
csé re lá to ga tott. A tör té nel mi evan -
gé li kus te me tő ben a lő csei evan gé li -
kus kö zös ség fel ügye lő je, dr. Ast rid
Kos tel ni ko va-Zwil lin go va ve ze té sé vel
te kin tet ték meg dr. Ge ner sich Sá mu -
el sír ját, amely fö lé az ala pít vány –
még 2010-ben – a ré gi vel meg egye -
ző sír kö vet ál lít ta tott. (Mint ar ról an -
nak ide jén az Evan gé li kus Élet is be -
szá molt, a mű em lé kek ben gaz dag
evan gé li kus te me tőt 2010 má ju sá -
ban vi har kár súj tot ta – hely re ál lí tá -
sát a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház is je len tős ado mánnyal tá mo -
gat ta. – A szerk.)

A lő csei evan gé li kus lel kész nő,
Da ni e la Strb ko va a gyü le ke zet né -
hány tag já val a pa ró ki án fo gad ta a
cso por tot. Itt meg hall gat ták Lé nárt

Or so lya pre zen tá ci ó ját a sze pes sé -
gi né met nyel vű iro da lom em lé ke -
i ről, majd meg te kin tet ték az őszi
kon fe ren cia kap csán el ké szült Sze -
pes ség – ak kor és most cí mű do ku -
men tum fil met. (A film nek a lő csei
evan gé li kus kö zös ség je len lé vő tag -
jai is „sze rep lői” vol tak, akik egy ön -
te tű en ál la pít hat ták meg, hogy a
„Ge ner sich-szel le mi ség” ma is pél -
da ként szol gál hat a szlo vák evan gé -
li ku sok szá má ra.)

A jó han gu la tú kés már ki bú csú es -
ten az egye te mis ták meg hall gat ták
Mi lan Cho ma elő adá sát is a Tát rá ról.
A ta nár – aki a hegység jó né hány
csú csát ma ga is meg mász ta – a kés -
már ki kul tu rá lis élet ki emel ke dő alak -
ja. Szá mos he lyi em lék táb la el he lye -
zé sé nek volt kez de mé nye ző je, a Ge -
ner sich csa lád je les tag ja it pe dig év -
ti ze dek óta pél da ként ál lít ja di ák jai elé.

A va sár na pi ha za u ta zás köz ben a
részt ve vők meg áll tak Kas sán, hogy

ta lál koz za nak a Pa vol Jo zef
Šafá rik Egye tem or vos pro -
fesszo rá val, Rácz Oli vér rel, a
Ge ner sich-pro jekt lel kes tá -
mo ga tó já val, a szlo vá ki ai
prog ra mok társ szer ve ző jé -
vel. A fi a ta lok meg te kin tet -
ték a dó mot, min de nek előtt
– az al temp lom ban – II.
Rá kó czi Fe renc és buj do só -
tár sai szar ko fág ját.

A Dr. Ge ner sich An tal
Ala pít vány – szlo vá ki ai part -
ne re i vel – terv be vet te, hogy
ősszel (Ge ner sich Já nos szü -

le té sé nek két száz öt ve ne dik év for -
du ló ján) is mét mél tó ün nep ség gel,
tu do má nyos kon fe ren ci á val em lé -
kez nek a sze pes sé gi múlt ra.

Dr. Tan kó At ti la cím ze tes egye te -
mi ta nár, a Dr. Ge ner sich An tal Ala -
pít vány tit ká ra meg fo gal ma zá sá ban a
cél a Ge ner sich csa lád szel le mi sé gé -
nek be mu ta tá sa ha tá ron in nen és túl
a ma és a jö vő nem ze dé ke szá má ra.
Ha is mer jük, meg be csül jük nagy ja in -
kat, és fi gye lünk ar ra, amit üzen nek
ne künk, mind annyi unk nak erőt, pél -
dát je len te nek, ki tar tás ra buz dí ta nak
ma is – ezt nem sza bad el fe led nünk.

(A már em lí tett – Sze pes ség – ak -
kor és most cí mű, hu szon öt per ces –
fil met a Ma gyar Te le ví zió már be mu -
tat ta, sőt a második Hun ga ri an Do -
cu men tary and Short Film Fes ti val
prog ram já ban is le ve tí tet ték áp ri lis
2-án Los An ge les ben.)

g Beke Zi ta
szer kesz tő (Ér di Vá ro si Te le ví zió)

Ge ner si c hek nyo má ban
a Sze pes ség ben

A ké mia nem zet kö zi évé ben prog -
ram so ro zat nép sze rű sí ti a pe ri ó du -
sos rend szert a Bony há di Pe tő fi Sán -
dor Evan gé li kus Gim ná zi um ban. Az
öt let gaz da, Nagy Ist ván ké mia ta nár
egy kü lön le ges re kord kí sér le tet is
ki ta lált: má jus 20-án a pe da gó gu sok
és a di á kok kö zül össze sen 243-an a
vi lág leg na gyobb pe ri ó du sos rend sze -
rét je le ní tet ték meg. 

A ta nu lók elő ze te sen je lent kez het -
tek, hogy mely ele met sze ret nék
„ala kí ta ni”. (Nagy Ist ván el mond ta,
hogy az ara nyat tíz fi a tal is szí ve sen
vál lal ta vol na.) A pó lók há tán sze re -
pelt az elem sor szá ma, ne ve és vegy -
je le, és mi u tán a fi a ta lok be áll tak az
elő re fel fes tett rá cso zat ba, kis sé elő -
re dönt ve fel ső tes tü ket, a ma gas ból
tö ké le te sen el le he tett ol vas ni a fel -
ira to kat. A táb lá zat te te jén „A ké mia
nem zet kö zi éve 2011 Bony hád”, il let -

ve a „Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Gim ná zi um” fel ira tot is meg -
je le ní tet ték.

A re kord hi te le sí té sé re Bony hád -
ra ér ke zett Se bes tyén Ist ván, a ma -
gyar or szá gi re kor dok re giszt rá to ra.
Mint el mond ta, a „tö meg sze rű sé gi
ka te gó ri á ban” ek ko ra, em be rek al kot -
ta élő kép ben meg je len te tett pe ri ó du -
sos rend szer ről nincs tu do má sa. Így
a bony há di kí sér let meg va ló sí tá sá val
ma gyar re kord szü le tett, mely akár a
Guin n ess re kor dok köny vé be is be ke -
rül het, ha az öt le tet a lon do ni könyv -
ki adó elég ér de kes nek ta lál ja. 

A bony há di re kord kí sér let ben
részt ve vők a szí nes pó ló kat ha za vi -
het ték em lék be, és iga zo ló ok le ve let
is kap nak ar ról, hogy ré sze sei vol tak
„a leg na gyobb pe ri ó du sos rend szer”
meg al ko tá sá nak. 

g Má té Ré ka felvétele

Ma gyar re kord a bony há di evangélikus gimnáziumban

b A 16. szá zad ban a Sze pes ség ben le te le pe dett Ge ner sich csa lád szá mos
tag ja al ko tott ma ra dan dót a tu do mány te rén. Mun kás sá guk ré vén kö -
zü lük is ki emel ked nek a „tu dós test vé rek”: Ke resz tély (1759–1825) teo -
ló gus, mi ne ra ló gus, Já nos (1761–1823) tör té nész, pe da gó gus, Tát ra-ku -
ta tó és Sá mu el (1768–1844) or vos, bo ta ni kus. Já nos uno ká ja, An tal
(1842–1918) Nagy szom bat ban (ma Tr na va) szü le tett, Kés már kon és
Eper je sen ta nult, majd 1865-ben Pes ten szer zett or vo si dip lo mát. A ko -
ra be li or vos tu do mány meg ha tá ro zó egyé ni sé gé vé vált, aki előbb Ko -
lozs vá rott, ké sőbb Pes ten volt a kór bonc tan pro fesszo ra, egy-egy éven
át az or vo si kar dé kán ja, il let ve az egye tem rek to ra. A ne vét vi se lő, Bu -
da pes ten mű kö dő ala pít vány szer ve zé sé ben évek óta ku tat ják a ne ves
cip szer (sze pe si szász) csa lád tag ja i nak fel lel he tő em lé ke it. 

Az ELTE hallgatói a Késmárki Líceumi Könyv-
és Levéltár kutatótermében
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b Ez út tal alig né hány ki lo mé tert
kel lett meg ten nie Szász fal vi
Lász ló nak ah hoz, hogy hi va ta lá -
ból el jus son a Pro tes táns Új -
ság írók Szö vet sé ge (Prúsz) évi
ren des köz gyű lé sé nek hely szí né -
re. A Köz igaz ga tá si és Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um egy há zi,
nem ze ti sé gi és ci vil tár sa dal mi
kap cso la to kért fe le lős ál lam tit -
ká ra az el múlt egy év ben or -
szág szer te több tíz ezer ki lo mé -
tert uta zott azért, hogy az Or -
bán-kor mány egy ház po li ti ká já -
ról vé le ményt cse rél jen egy-egy
ren dez vény részt ve vő i vel. Má jus
18-án a bu dai Tró fea Grill ét te -
rem ben mint egy fél száz je len
lé vő mé dia mun kás előtt fog lal -
ta össze a tár ca – tör vény ter ve -
zet té ér le lő dő – szán dé ka it.

A po li ti kai pá lya fu tá sa előtt re for má -
tus lel kész ként szol gá ló Szász fal vi
Lász ló elő adá sá ban a kor mány egy -
ház po li ti ká já nak há rom alap el vét is -
mer tet te. 

Mint el mond ta, az ál lam és az egy -
há zak al kot má nyos szét vá lasz tá sá -
nak meg őr zé se mel lett ar ra tö rek sze -
nek, hogy a kö zös cé lok ér de ké ben
mi nél szé le sebb kö rű együtt mű kö -
dés va ló sul has son meg. A kor mány
stra té gi ai szö vet sé ge sé nek te kin ti az
egy há za kat. Má so dik -
ként azt emel te ki, hogy
a kor mány nem csak a
köz szol gá la ti fel ada tok
el lá tá sá ban vál lalt sze -
re pük ré vén szá mít az
egy há zak ra, ha nem kö -
zös ség te rem tő ere jü ket is
el is me ri és nagy ra be -
csü li. Ezért – hang zott a
har ma dik pont – a kor -
mány nem pusz tán az
egy há zak ma te ri á lis épít -
ke zé sét, ha nem lel ki, szel le mi, misszi -
ós és kul tu rá lis szol gá la ta i kat is tá mo -
gat ja.

Az ál lam tit kár szólt az ál lam és az
egy há zak kö zöt ti bi za lom hely re ál lí -
tá sá nak szük sé ges sé gé ről, a fo lya ma -
tos, a gyü le ke ze ti szin tet is meg -
szó lí tó dia ló gus ki ala kí tá sá nak fon -
tos sá gá ról, az el múlt kor mány za ti
cik lus ban lé te sí tett aka dá lyok el tá vo -
lí tá sá ról, va la mint az egy há zi kár pót -
lá si fo lya mat idei le zá rá sá ról és a
hosszú tá vú, sta bil gaz da sá gi alap
meg te rem té sé nek ter ve i ről.

Az új egy há zi tör vénnyel és az egy -
ház fi nan szí ro zás sal kap cso lat ban
Szász fal vi Lász ló úgy fo gal ma zott:
cél juk az, hogy az új ke ret sza bá lyo -
zás sal a hi te les egy há zi, val lá si kö zös -
sé gek erő söd je nek meg, és ke rül je nek
ki eb ből a kör ből az egyéb cé lú szer -
ve ző dé sek. Ugyan így a ci vil szer ve -
ze tek – mint ami lyen pél dá ul a Prúsz
– ál la mi tá mo ga tá sa so rán is a va lós
tel je sít ményt és elő re mu ta tó tö rek -
vé se ket fel mu tat ni ké pes kö zös sé ge -
ket kí ván ják fel ka rol ni.

A Pro tes táns Új ság írók Szö vet -
sé ge Szász fal vi Lász ló elő adá sát kö -
ve tő en tar tot ta meg évi ren des köz -
gyű lé sét, me lyen az ál lam tit kár –
egyéb el fog lalt sá gai mi att – már
nem tu dott részt ven ni. A leg utób bi,
2010. ok tó be ri tiszt újí tó köz gyű lés
óta el telt idő szak ese mé nye it, a szer -
ve zet elő ző évi gaz dál ko dá sát és az
idei esz ten dő re ter ve zett költ ség ve -
tést No votny Zol tán el nök is mer tet -
te. A köz gyű lés részt ve vői meg hall -
gat ták az el len őr ző bi zott ság és az eti -
kai bi zott ság je len té sét is.

A hi va ta los rész után dr. Ká dár
Zsolt re for má tus es pe res rö vid áhí ta -
ta ve ze tett át az est má sik „prog ram -
pont já hoz”: az évi ren des köz gyű lést
ez út tal ugyan is össze kö töt ték az
egye sü let ha gyo má nyos ta vasz vé gi,
nyár ele ji va cso rá já val. A Prúsz eti kai
bi zott sá gá nak el nö ke Zsolt 42,2–6
alap ján ar ra irá nyí tot ta a fi gyel met,

hogy mi ként a zsol tá rost is pro vo kál -
ták a kor tár sai, úgy – ter mé szeti ka -
taszt ró fák vagy más ne héz sé gek, tra -
gé di ák ide jén – ne künk, mai ke resz -
té nyek nek is gyak ran fel te szik a ci ni -
kus kér dést: hol van a mi Is te nünk?
Aki meg ta pasz tal ta az Úr ke gyel -
mét, an nak bi zony sá got kell ten nie ar -
ról, hogy Is ten igenis itt van ve lünk,
sze re te te kéz zel fog ha tó. Ben ne van
min den mo soly ban, öröm ben, se -
gít ség nyúj tás ban, meg bo csá tás ban
és bé kes ség re igyek vő tö rek vés ben.

g V. J.

Prúsz-köz gyű lés
ál lam tit ká ri „kö rí tés sel”
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Imád sá ga ink ra nem ki zá ró lag a hit -
be li él mé nye ink és ta pasz ta la ta ink
hat nak. Nagy já ból há rom pont kö ré
cso por to sít hat juk azo kat a té nye ző -
ket, ame lyek pszi cho ló gi ai szem -
pont ból igen erő tel je sen be fo lyá sol -
ják ima éle tün ket. Ezek kö zül ket tő ál -
lan dó an, fo lya ma to san ér vé nye sül: a
vér mér sék le tünk és a sze mé lyi sé günk.
Mind ket tő szo ro san kap cso ló dik jel -
le münk höz, és lé nyünk ré szét al -
kot ja. A har ma dik té nye ző, az az a pil -
la nat nyi kö rül mé nyek sok mú ló moz -
za nat ból áll nak, s ha tá suk csak egy bi -
zo nyos ide ig tart. (…)

Jung sváj ci pszi chi á ter a jel lem vo -
ná sok osz tá lyo zá sá nál két alap pil lért
hasz nált: az ál ta lá nos vi sel ke dés sze -
rin ti fel osz tást – be fe lé (int ro ver tált
tí pus) és a ki fe lé (ext ro ver tált tí pus)
for du lás –, il let ve az ural ko dó lel ki te -
vé keny ség sze rin ti fel osz tást. Ez
utób bi te kin te té ben az egyén négy fő -
funk ci ó val ren del ke zik, ame lyek le -
he tő vé te szik szá má ra a kül ső vi lág -
hoz és sa ját ma gá hoz va ló al kal maz -
ko dást. Ezek: a gon dol ko dás, az ér ze -
lem, az ér zé ke lés és a meg ér zés (in tu -
í ció). Ezek ve lünk szü le tett tu laj -
don sá gok, és min den egyes em ber -
ben meg ta lál ha tó mind egyik, de kü -
lön bö ző fej lett sé gi fo kon. (…)

Is ten te rem té sé nek egyik leg szebb
tu laj don sá ga a kü lön bö ző ség. Ha Is -
ten – ér zel mi jel leg ze tes sé ge in ket te -
kint ve – nem te rem tett ben nün ket
egy for má nak, ak kor ne pró bál juk
meg fe le ba rá tun kat sa ját ma gunk
pon tos má sá vá ala kí ta ni! An nak,
hogy a kü lön bö ző vér mér sék le ti al -
ka to kat meg vizs gál juk, nem pusz tán
az az ér tel me, hogy job ban meg is -
mer jük sa ját ma gun kat, ha nem el ső -
sor ban az, hogy kap cso la ta ink úgy Is -
ten nel, mint test vé re ink kel egy re
job bá vál ja nak. (…)

A gon dol ko dó tí pus
Ben ne győz a lo gi ka az ér zé sek fö lött,
az ob jek tív igaz ság a szub jek tív vé le -
mény fö lött. (…)

Azt mond hat nánk ró la, hogy a fe -
je a leg fej let tebb test ré sze, te hát sok -
kal fej let tebb, mint mond juk a szí ve.
Emi att sok szor elég ér zé ket len, és
em be ri kap cso la ta i ban, pél dá ul a
há zas ság ban ez ba jo kat idéz het elő.
Nem ve szi ész re má sok ér zel mi szük -
sé ge it, lel ki ál la po tát. (…)

Az imád ság az ő szá má ra sok kal
in kább gon dol ko dá si fo lya mat, mint
ta lál ko zás. Ter mé sze te sen a szív és a
sze re te te is ré sze Is ten nel va ló kap -
cso la tá nak, de nem az az el ső. Éssze -
rű en gon dol kod va kö ze lít Is ten hez.
Ne ki nem az a fon tos, hogy érez ze Is -
ten je len lé tét, ha nem az, hogy új gon -
do la tok ár ja önt se el, ami kor imád -
ko zik. Még fü ze tet is ve zet, ami be föl -
jegy zi eze ket az ér tel mé ből fel tö rő fel -
fe de zé se ket. So kan csen des órá juk
gon do la ta it nap ló ba ír ják, ame lyet
nagy becs ben tar ta nak. (…)

Ál ta lá ban ne he zeb ben fog hoz zá
az imád ko zás hoz, mint más lel ki al -
ka tú em be rek, mert az imád ság kap -
cso lat te rem tést és ér ze lem ki fe je zést
je lent, s ez nem megy könnyen ne ki.
(…) Ép pen ezért a gon dol ko dó tí pus -
nak, fő leg a be fe lé for du ló nak, na -
gyobb erő fe szí té se ket kell ten nie.
Egy ilyen em ber ma gya ráz ta ne kem
egy szer: „Sok kal könnyebb len ne le -
ve let ír ni Is ten nek.” (…)

Hit éle tét ál ta lá ban szi lárd ság és fe -
gye lem jel lem zi. (…) Szi lárd sá ga a
gyü le ke zet bás tyá já vá te szi a ne héz

idők ben. A 16. szá za di re for má tor,
Lu ther Már ton jel le mé ben volt na -
gyon fej lett ez a funk ció. Pál apos tol
is a gon dol ko dó tí pus je gye it hord -
ta ma gá ban, bár az ér ze lem mű kö dé -
se is ki fe je zet ten jel le mez te őt (…).

Az ér zel mi tí pus
Az ér zel mi be ál lí tott sá gú em ber a kö -
vet ke ző kép pen kö ze lít a va ló ság hoz:
„Sze re tem vagy nem sze re tem; tet szik
vagy nem tet szik?” (…) Az ilyen em -
ber gyön géd, ben ső sé ges, ha tár ta lan
me leg sé get és sze re te tet ké pes árasz -
ta ni. Az ér zé keny sé get igény lő sze -
mé lyes kap cso la tok erős ol da lát ké -
pe zik. Erő sen fej lett a „sze mély ér zé -
ke” – ez azt je len ti, hogy ki vá ló ké -
pes ség gel lát ja meg min den em ber -
ben, hogy fel mér he tet len ér té kű te -
remt mény, aki nek meg van nak a ma -
ga szük ség le tei és a ma ga ba jai. Be -
le tud he lyez ked ni a má sik vi lá gá ba,
ki vá ló az em pá ti ás kész sé ge. (…)

Ima éle té re jel lem ző mind az, ami
egy ben ső sé ges, me leg, sze mé lyes
kap cso lat sa ját ja. Nem esik ne he zé -
re, hogy Is tent mint gyön géd sze rel -
mest érez ze meg és fog ja föl. A for -
má lis, rend sze res imád ság, ami kor
meg ha tá ro zott időt sza kít kü lön az
imád ság ra, sok kal in kább gyö nyö rű -
sé get je lent ne ki, sem mint ter het, bár
hi ány zik be lő le a gon dol ko dó tí pus
ter mé sze tes ön fe gyel me. So kan úgy
ha tá roz zák meg csen des órá ju kat,
hogy „na pi ta lál ko zá som az Úr ral”.
Az Is ten nel va ló ben ső sé ges kap cso -
lat irán ti vágy ima éle té nek ki emel -
ke dő vo ná sa. Az összes tí pus kö zül
a leg al kal ma sabb ar ra, hogy az Úr
sze re te tét be fo gad ja, és a hi tet sze -
re tet kap cso lat ként él je meg. Sok kal
több re ér té ke li az Is ten lé nyé hez
va ló tar to zást, Is ten kö zel sé gét, a ve -
le va ló ben ső sé ges kap cso la tot, mint
Is ten ter mé szet fö löt ti sé gét, nagy -
sá gát és ha tal mát. Az ő szá má ra Is -
ten tény leg „Ab bá” – „édes apám”.
Ugyan így vi szo nyul a Szent há rom -
ság má sik két sze mé lyé hez is: Jé zus
és a Szent lé lek élő és kö ze li sze mély
a szá má ra, és tel jes ter mé sze tes -
ség gel for dul hoz zá juk imád ság ban.
(…)

Ima éle té nek ve szé lye a túl zott

szub jek ti viz mus. Ő az ér zel mek
zsar nok sá gá nak leg in kább ki tett tí -
pus. „Ami kor kö zel ér zem ma gam -
hoz az Urat, a hi tem rend ben van.
Ha tá vol ér zem ma gam tól, a hi tem
mű kö dés kép te len né vá lik, és al kal -

mat lan ta nít vány va gyok.” Te kin -
tet tel ar ra, hogy az ér zel mek a kö rül -
mé nyek – fá radt ság, ke dély ál la pot,
ne héz sé gek – ha tá sá ra könnyen vál -
toz nak, az ilyen lel ki al ka tú hí vők Is -
ten nel va ló kap cso la ta olyan, mint
egy „kelj fel jan csi”, fel-le in ga do zik. Az
ér zel mi tí pus nak meg kell ta nul nia
ki ak náz ni az imád ság tár gyi la go -
sabb te rü le te it is, pél dá ul a köz ben -
já ró kö nyör gést vagy ké rést, hogy
szert te gyen a szük sé ges szi lárd ság -
ra, és így csil la pod ja nak az ér zel mi
hul lám zá sai.

A Bib li á ban szép pél dá it ta lál juk
en nek a tem pe ra men tum nak. Je re mi -
ás, az ér zé keny lel kű pró fé ta, (…) Lá -
zár nő test vé re, Má ria, aki „a jobb
részt vá lasz tot ta”. Ők és raj tuk kí vül
so kak pél dá ja mu tat ja, ho gyan hasz -
nál ta – és hasz nál ja ma is – Is ten a
kü lön fé le lel ki al ka tú em be re ket az
egy ház épí té sé nek kü lön fé le szol -
gá la ta i ban.

Az ösz tö nö sen meg ér ző (in tu i -
tív) tí pus
Az ösz tö nös meg ér zés (in tu í ció) az
a lel ki te vé keny ség, amely az ész lel -
he tő va ló sá gon túl ké pes meg lát ni
egy sze mély, egy do log vagy egy
hely zet le he tő sé ge it. Fel hív ja a fi gyel -
met ar ra, ami a dol gok mö gött rej -
tő zik, elő re meg lát ja a le he tő sé ge ket,
és elé bük megy. Álom lá tó a szó leg -
jobb ér tel mé ben. Újí tó és út tö rő;
gon do la to kat és tet te ket in dít el,
bár ő ma ga az után már nem foly tat -
ja, amit el kez dett. (…) Az új, az is me -
ret len vonz za. Egy-egy új terv ha mar
láz ba hoz za, de ál ta lá ban sok min -
dent fél be hagy, mert hi ány zik a va -
ló ság ér zé ke.

Gon do la ta it lá to má sok és ter vek
töl tik be. Iga zi ide a lis ta, de min den
gya kor la ti ér zé ket nél kü löz. Az evan -
gé lis ták és a misszi o ná ri u sok gyak -
ran e tí pus kép vi se lői. (…)

A töb bi tí pus sal össze ha son lít va a

meg ér ző em ber ér de kes vo ná sa a
spon tán fo gé kony ság a hit iránt. Van
ben ne va la mi ter mé sze tes misz ti -
ciz mus. Az összes tí pus kö zül ter mé -
sze té nél fog va ő ké pes a leg in kább
val lá sos dol go kat fel fog ni; ve le szü le -
tett ér zé keny ség gel han go ló dik rá a
hit re, mond hat nánk, fej lett a val lá sos
ösz tö ne, vagy vér mér sék le té ből adó -
dik a hi te. (…)

Ez a ter mé sze tes val lá sos ság per -
sze nem fe lel meg a bib li ai ér te lem -
ben vett hit nek. El kell azon ban fo -
gad nunk, hogy az ösz tö nö sen meg -
ér ző tí pus sok kal nyi tot tabb a hit igaz -
sá gok fe lé, mint pél dá ul az ér zé ke lő
tí pus, akit el ső sor ban a kéz zel fog ha -
tó, meg ta pint ha tó va ló ság vonz. A
meg ér ző lesz az, aki ima éle te so rán
a leg könnyeb ben lép be Is ten je len -
lé té be. Al ka tá nál fog va gyors és egy -
sze rű az át me net sa ját bel ső vi lá gá -
ból az is te ni vi lág ba, hi szen szom szé -
dos a ket tő. Az imád ság el kez dé sé ig
meg tett út rö vid, sok kal rö vi debb,
mint a gon dol ko dó vagy az ér zé ke -
lő ese té ben, fő leg, ha azok ext ro ver -
tál tak. (…)

Ávi lai Te réz vagy Ke resz tes Szent
Já nos le het ne en nek a cso port nak a
két jel leg ze tes kép vi se lő je. A me ta -
fo ra és a jel ké pek na gyon fon to sak a
meg ér ző tí pu sú em ber imád sá gá -
ban. Já nos evan gé li u ma és a Je le né -
sek köny ve a leg ked vel tebb ol vas -
má nyai kö zé tar toz nak. (…)

Az ér zé ke lő tí pus
Ez a lel ki tí pus a kör nye ze té re fi gyel,
és pusz tán ér zé kel. Ná la (…) az ér zék -
szer vek áll nak az el ső he lyen Ez a tí -
pus meg ál lás nél kül lát, hall, érint.
Szá má ra min den fon tos, ami ér zé kel -
he tő: a for mák, a szí nek, az il la tok, a
gya kor la ti rész le tek. Alig lép be egy
te rem be, már is ké szen áll a kör nye -
zet ről al ko tott ké pe: a dí szí tés, a
han gu lat, az em be rek öl tö zé ke stb.
(…)

Nem üt kö zik kü lö nö sebb ne héz -
sé gek be, ha Is ten nel kap cso la tot akar
te rem te ni. Úgy be szél ve le, mint ba -
rát já val. De van egy kü lön le ges sé ge:
imád sá gai spon tán tör nek elő. Egy
meg fe le lő kül ső in ger könnyen imád -
ság ra bír ja, de nem for má lis, át gon -
dolt imád ság ra. Egy nap le men te,
egy szép táj, egy esz té ti kus lát vány
elég ah hoz, hogy ön kén te le nül föl tör -
jön be lő le az Úr irán ti imá dat. Is ten
egé szen köz vet le nül je len van a szá -
má ra. Ám nem ilyen egy sze rű össze -
sze dett imád ság ba kez de nie. A fe gye -
lem és a mód sze res ség ne he zé re
esik. Az ő ese té ben a ve szély az áll -
ha tat lan ság ban rej lik, ab ban, hogy
en ge di ma gát a pil la nat nyi be nyo má -
sok tól el ra gad tat ni. Mi vel az ér zé ke -
lő tí pu sú em ber ilyen könnyen rá han -
go ló dik Is ten imá dá sá ra, nagy szük -
ség van rá juk a gyü le ke zet ben, bár
nem töl tik be a vé dő bás tya sze re pét
úgy, ahogy a gon dol ko dó tí pus be töl -
ti. (…)

Pé ter apos tol sze mé lyi sé ge jól pél -
dáz za ezt a tí pust, bár az ő ese té ben
a gon dol ko dás funk ci ó ja is igen fej -
lett volt. Az ő éle te és jel le me be mu -
tat ja, ho gyan hasz nál ja Is ten még a
gyen ge sé ge in ket is cél jai meg va ló sí -
tá sá nak ér de ké ben. (…)

g Pab lo Mart í nez Vi la

For rás: Pab lo Mart í nez Vi la: Imád -
ság és lel ki al kat. Har mat Ki adó, Bu -
da pest, 2009. Ára 1750 fo rint.

Ho gyan be fo lyá sol ja a lel ki al kat az ima éle tet?
Ha nem vol nál,
meg hal tam vol na már.

Hi á ba hor da nék ha-
lom ba köny ve ket.

Csak ül nék kö zöt tük,
és lap ja i kon ke res né lek.

Hi á ba vi rá goz ná nak a fák,
csak her va dá suk len ne hi te les.

Hi á ba csó kol na szá jon
ned ve sen az éj jel,
a csil la gok üres ten ge ré be
már ta nám ke zem,
s csak ho mo kot mar kol nék,
per gő hi á ba va ló sá got.

Hi á ba ölel ne a pá rom,
vál la fe lett ku tat nám
nyi tott szem mel a sö té tet.

Hi á ba kér dez ne gyer me kem,
nem vol na hoz zá sza vam,
csak ké te lyem ásí ta na rá,
mi vég re van.

Hi á ba ün ne pel ne száz vi lág,
az ar cok szö ve tei
kö zött az el hul ló
per ce ket lát nám.

Hi á ba vol nék,
nem vol nék ak kor
jó sem mi re.

Far kas Bor bá la

Ha nem vol nál

R O G AT E – az imádság vasárnapja
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Az egyházkerület
hűségérmesei
Jan tos Ist ván
1942. má jus 12-én szü le tett Oros há -
zán. Érett sé gi után a ke res ke dői pá lyát
vá lasz tot ta, és eb ben a szak má ban ké -
pez te ma gát to vább. Éle té re a hű sé ges
ki tar tás a jel lem ző. Egyet len mun ka -
he lyen szol gált kü lön bö ző be osz tá sok -
ban negy ven négy éven ke resz tül.

1969-ben fo gad tak egy más nak
örök hű sé get fe le sé gé vel, Ke resz tes
Ilo ná val az oros há zi evan gé li kus

temp lom ban. Két gyer me kü ket ke -
resz tyén hit ben ne vel ték, most pe dig
öt uno ká ju kért és azok gyer me ki
hi té ért ad nak há lát Is ten nek.

Sze mé lyes hit éle tét örö mök kel ál -
dot ta és pró bák kal for mál ta az Úr. Sú -
lyos be teg sé gek ből Jé zus ba ka pasz -
kod va fel épült. Egész éle té ben cse le -
ke de te i vel tett bi zony sá got meg vál tó
Urá ról és egy há zá hoz va ló hű sé gé ről. 

1993-tól elő ször pres bi ter ként, majd
má sod fel ügye lő ként, 1999 ja nu ár já tól
fel ügye lő ként szol gál az Oros há zi
Evan gé li kus Egy ház köz ség ben. Mű sza -
ki be ál lí tott sá gát, hoz zá ér té sét a fel újí -
tá sok, épít ke zé sek so rán ka ma toz tat -
ja. Szí vén vi se li az oros há zi gyü le ke -
zet in téz mé nye i nek sor sát. Ré sze se a
szar va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la éle té nek is mint az
igaz ga tó ta nács tag ja. Az egy ház ke rü -
let mun ká já ban kül dött ként vesz részt.

Éle té nek ve zér igé je: „Légy hű
mind ha lá lig, és ne ked adom az élet
ko ro ná ját.” (Jel 2,10)

Kän s el mann Ja kab
Szü le i nek má so dik gyer me ke ként
az Úr aka ra tá ból 1927. no vem ber
17- én lát ta meg a nap vi lá got Csi kós -
tőt tő sön. Itt vég zi el az ál ta lá nos is -
ko la el ső hat osz tá lyát is. Az ele mi
után Bu da pest re ke rül, ahol ki ta -
nul ja a kő mű ves szak mát, majd ha -
za tér szü lő fa lu já ba.

1944-ben be so roz zák ka to ná nak.
Ha di fog ság ba esik, meg szö kik, majd
éve kig buj kál ni kény sze rül. 1951-ben
is mét be so roz zák, majd az öt ve nes
évek ben Bu da pes ten dol go zik mint
híd épí tő. 1954-ben köt há zas sá got
Francz Er zsé bet tel, aki vel hosszú év -
ti ze de ken ke resz tül élik éle tü ket jó -

ban-rossz ban. 1955-ben ha za köl tö zik,
a kö ze li, épü lő vá ros ban, Kom lón he -
lyez ke dik el a szak má já ban. 1958-ban
lesz pres bi ter, 2000-ben vá laszt ják a
gyü le ke zet fel ügye lő jé vé.

Az el múlt év ti ze dek em bert pró -
bá ló, hit val lá sos idők vol tak, amely -
ben csak azok vál lal ták egy há zi kö -
tő dé sü ket, akik Is ten szol gá i nak tud -
ták ma gu kat. Ja kab bá csi részt vett
min den fon tos dön tés ben, sok-sok
ön kén tes mun ká val, bölcs ta náccsal,
em ber is me ret tel, sze líd ség gel mun -
kál ko dott azért a ki csiny evan gé li kus
kö zös sé gért, amely új ra meg új ra
ki tün tet te, és ki tün te ti je len leg is a bi -
zal má val. Pél da mu ta tó az a de rű,
ak ti vi tás és alá zat, aho gyan ma is fel -
ügye lő ként szol gál gyü le ke ze té ben.

Koch Jó zsef né Ino tai
Gyön gyi
Nyug dí jas ma gyar–né met–rajz sza kos
ál ta lá nos is ko lai ta nár, könyv tá ros.

Pe da gó gus csa lád ne gye dik ge ne rá -
ci ó já nak egyik tag ja. Elő dei kán tor -
ta ní tók vol tak, kö zü lük ket ten szol -
gál tak Pak son, majd nagy nén je, Hoff -
mann Má ria ját szott itt öt ven öt
éven át az or go nán.

Pak son szü le tett (1944), itt ke -
resz tel ték, és itt kon fir mált, majd a
pak si evan gé li kus temp lom ban es -
küd tek fér jé vel, aki most a gyü le ke -
zet egyik gond no ka.

1992 óta a nők vi lág ima nap já hoz
kö tő dő li tur gia fel ol va sá sok részt ve -
vő je, a hoz zá kap cso ló dó ki ál lí tá so -
kat ren de zi. Az utób bi évek ben a
szer ve zést és az or szág is mer te tést is
ma gá ra vál lal ta.

2004-ben 120 éves a temp lo munk
cím mel ki ál lí tást ren de zett a gyü le -
ke zet ál tal össze gyűj tött anyag ból. A
pa ró ki án és a temp lom ban fel lelt
em lé ke ket ké sőbb egy szek rény ben
rend sze rez te.

2008-ban je lent meg édes ap já ról,
Ino tai (Hoff mann) Im ré ről írt köny -
ve sok gyü le ke ze ti vo nat ko zás sal.
De ko rál, tol má csol, for dít. A né met
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la tok se gí -

tő je. 2010 feb ru ár ja óta az egy ház köz -
ség hon lap ján mun kál ko dik, an nak
fő szer kesz tő je.

Két gyer me ke, négy uno ká ja van.
Lá nya, Ba rad né Koch Bog lár ka a
pak si kán tor, ta nár az ötö dik ge ne rá -
ci ó ból.

Nagy De zső
Szen te sen szü le tett 1941. már ci us 20-
án. Édes ap ja evan gé li kus, édes any -
ja ka to li kus. A mély evan gé li kus
gyö ke rek ha tá roz ták meg val lá sát.
Csa lád fá ját evan gé li kus es pe res és
lel kész éke sí ti. A gyulai gyülekezet
tagja.

Ál ta lá nos is ko lá it Gyu lán, a kö zép -
is ko lát Sar ka don vég zi el. Bu da pes -
ten ke res meg él he tést, itt vég zi el az
épü let gé pé sze ti tech ni ku mot.

A De ák tér is ten tisz te le te i nek ak -

tív lá to ga tó ja, Ke ken And rás, id. Ha -
fen scher Ká roly ige hir de té sei erő sí tik
meg ben ne egy há zunk irán ti kö tő dé -
sét és fel adat vál la lá sát. Ha za köl töz -
ve csa lá dot ala pít, de fe le sé ge rö vid
há zas ság után, sú lyos és hosszú be -
teg séget követően egy kis gyer mek -
kel ma gá ra hagy ja. Öz ve gyen, hú gá -
val együtt, idős szü le ik ápo lá sa fe lől
is gon dos kod ni uk kell.

Ak tí van részt vesz a temp lom
1975-ben tör tént fel újí tá sában. 

1997-ben a gyü le ke zet egy han gú -
lag vá laszt ja meg gond no ká nak,
amely tiszt sé get a mai na pig is be töl -
ti. Két cik lu son ke resz tül egy ház ke -
rü le ti köz gyű lé si tag. Ak tív ré sze se
egy há zunk rend szer vál tás utá ni meg -
úju lá sá nak. Eni kő lá nya ze nei ne vel -
te té se ré vén ő is igyek szik fel ele ve ní -
te ni ze nei ta nul má nya it. Nap ja ink ban
ő a gyü le ke zet kán to ra is. 

Az öz ve gyi évek után 2009-ben
köt há zas sá got a ha son ló sor sú Zle -
hovsz ky Ka ta lin nal. Éle tét egy há za és
ha zá ja irán ti fél tő sze re tet jel lem zi.

Opócz ky Ist ván
A leg ne he zebb idők ben is – ka to nai
ál lá sa el le né re – hű ség gel épí tet te
gyü le ke ze tét, nem csak te kin té lyé -
vel, ha nem oda adó két ke zi mun ká -
já val is.

1942. ok tó ber 18-án szü le tett Gyó -
non. 1962 óta a Pest er zsé be ti Evan -
gé li kus Egy ház köz ség tag ja hit ve sé -
vel, csa lád já val. 1972 és 2006 kö zött
a gyü le ke zet gond no ka.

Ak tív szol gá la ta alatt a leg ne he -
zebb évek sa nyar gat ták a pe rem ke -
rü let ke resz tyén sé gét. Az anya gi
prob lé mák meg ol dá sá ban Opócz ky
Ist ván az el ső he lyen állt ab ban is,
hogy te vé keny sé gé vel és a szer ve zés
el lá tá sá val meg tud ták őriz ni a gyü -
le ke zet épü le te i nek – temp lom és pa -
ró kia – ál la gát. 

Jel lem ző volt rá a csen des, meg bíz -
ha tó hát tér mun kás sze rény sé ge. Né -
hai Ben c ze Im re és Vi rágh Gyu la,
majd Pin tér né Nagy Er zsé bet és a je -
len le gi lel kész mun ká ját se gí tet te.

Üd vöz len dő volt te vé keny sé ge, hi szen
az el vi lá gi a so dás és gyö kér te len ség
von zá sá ba ke rült pe rem ke rü le ti pro -
le tár ság élet stí lu sá ba a jó ér te lem ben
vett tra dí ció tisz te le tet su gá roz ta,
meg él te és meg kö ve tel te má sok tól is.

Mint egy ház me gyei kül dött év ti ze de -
ken át szol gál ta a me gyei ügye ket is.

2007-ben stroke érte, és bár fel épült
betegségéből, fokozottan ügyel nie kell
az állapotára. Ma is rend sze res temp -
lom já ró, ol tár dí szí tő mun kát vé gez
gyü le ke ze tünk ben. Bölcs ta ná csa i ra
oda fi gyel a fi a ta labb kor osz tály is.

Weisz Jó zsef
Nyolc van négy esz ten dős, a duna föld -
vári gyülekezet tagja. Sze gény csa lád -
ból szár ma zik. Édes ap ja az el ső vi lág -
há bo rú ban mind két sze mé re meg va -
kult. Ke vés va gyo nuk is oda ve szett.
Et től kezd ve na gyon szo mo rú gyer -
mek ko ra volt, nem volt té li ka bát ja, s
ap ja ci pő jé ben járt. Ti zen két éves ko -
rá ban az evan gé li kus gyü le ke zet nő -
egy le té től szent es tén aján dék ként
ka pott egy té li ka bá tot. Ez az em be -
ri együtt ér zés is mo ti vál ta, hogy to -
váb bi éle té ben szol gál ja gyü le ke ze tét.

1952-ben meg vá lasz tot ták pres -
bi ter nek, e tiszt sé get öt ven egy évig
vi sel te. Volt pénz tá ros, jegy ző könyv -
ve ze tő, de fi zi kai mun ká val is szol gál -
ta gyü le ke ze tét.

Negy ven há rom évig dol go zott
mint szám vi te li szakember. Szor -
gal mát, lel ki is me re tes mun ká ját,
szak mai tu dá sát el is mer ték.

Nagy öröm volt szá má ra, ami kor
1998-ban a temp lo mot kí vül-be lül fel -
újít hat ták.

1980-ban már hu szon há rom éve
nem volt hely ben la kó lel ké sze a gyü -
le ke zet nek. Weisz Jó zsef kez de mé nye -
zé sé re só go ra, az ak ro ni (USA) gyü le -
ke zet pres bi te re, Wi andt Já nos gyűj -
tést szer ve zett, így öt év re biz to sít hat -
ták a lel kész jö ve del mét, és a temp lom -
fa lak szi ge te lé se is meg va ló sul ha tott.

Jé zus ígé re te: „…és a po kol ka pui
sem fog nak di a dal mas kod ni raj ta”
(Mt 16,18) nem ze dék ről nem ze dék -
re meg va ló sul, de eh hez kel le nek az
olyan őszin te, ál do zat kész, hű sé ges
és imád ko zó hí vek, mint Weisz Jó zsef
test vé rünk.

Tessedik-díjasok
Lup ták György,
az év lelkésze
1980-ban vég zett Bu da pes ten, az
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi án,

majd Tol na me gyé be, Nagy má nyok -
ra ke rült mint se géd lel kész.

1983 óta Kis kő rö sön szol gál. Elő -
ször se géd lel kész ként, 1984 óta pa ró -
kus lel kész ként, je len leg pe dig a gyü -
le ke zet igaz ga tó lel ké sze.

2006 óta a Bács-Kis kun Egy ház -
me gye es pe re se.

A Ma gyar or szá gi Ke resz tyén If jú -
sá gi Egye sü let (MKIE) új ra ala pí tá sá -
ban az el ső pil la nat tól kezd ve részt
vett, 1991-ben egyi ke volt az ala pí tó
ta gok nak. Ké sőbb be ke rült az MKIE
vá laszt má nyá ba, 1996-ban pe dig az

MKIE el nö ké vé vá lasz tot ták. Az or -
szá gos szer ve zet tel egy idő ben ala kult
meg a kis kő rö si KIE-cso port is,
amely nek szin tén ő a ve ze tő je.

Az 1997/98-as tan év ben ösz tön dí -
jat ka pott a Hel sin ki Egye tem teo ló -
gi ai fa kul tá sá ra. Ha za tér ve so kat tett
a Kis kő rös és La pua kö zöt ti test vér -
vá ro si, il let ve test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso lat lét re jöt té ért.

1999 óta tag ja a né met ProCh rist
mű hol das evan ge li zá ci ós egye sü let -
nek. Ezen be lül ő fe lel a ma gyar
nyelv te rü le ten fo lyó mun ká ért.

Tag ja az Ini ci a ti va Pro tes táns Vál -
lal ko zói Egye sü let nek is, ahol a vin -
cel lér-to vább kép zés a szív ügye. Nyolc
éve rend sze re sen szer vez Kis kő rö sön
vin cel lér sze mi ná ri u mot, né met szak -
em be rek be vo ná sá val.

1998 óta ve ze ti Kis kő rö sön a Gos -
pel Sa sok ének együt test.

Mol nár Ist ván né,
az év pedagógusa
1955. jú ni us 17-én Szar va son szü le tett
evan gé li kus csa lád ban. A Vaj da Pé ter
Gim ná zi um ban érett sé gi zett. Óvó női
ké pe sí tést szer zett, majd óvó nő ként
dol go zott. 1985-ben ál ta lá nos is ko lai
ta ní tói dip lo mát ka pott. 1993-tól az I.
Szá mú Ál ta lá nos Is ko la ta ní tó ja, köz -
ben az igaz ga tó he lyet te si fel ada to kat
is el lát ta. 1999–2000-ben szer ve zé sé -
nek kö szön he tő en el in dul ha tott a

Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la és Óvo da, mely nek az óta is
meg vá lasz tott ve ze tő je. 2003-ban
pe da gó gia sza kos ta ná ri ké pe sí tést,
majd köz ok ta tá si ve ze tő szak irá nyú
szak kép zett sé get szer zett.

Mun ká ját nagy oda adás sal, a ke -
resz tény pe da gó gia ér té ke i re ala -
poz va vég zi. Ha tal mas szak mai ta -

2005 óta, im már ha to dik esz ten de je, egy ház ke rü le tünk leg -
na gyobb ün ne pén, a misszi ói na pon adunk há lát Is ten -
nek azo kért a szol ga tár sa in kért – lel ké sze kért és nem lel -
ké sze kért –, aki ken ke resz tül az egy ház Ura kü lö nö sen is
gaz da gon meg aján dé ko zott min ket. Örü lünk, hogy eb ben
az év ben is bő ven van mit és kit meg kö szön nünk. Is ten
ál dá sa kí sér je to váb bi éle tü ket és szol gá la tu kat!

Gáncs Pé ter püs pök

Akikért hálát
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pasz ta lat, igé nyes ség, lel ki is me re tes
oda fi gye lés, szo ci á lis ér zé keny ség
jel lem zi. A te het ség gon do zás ban
nyúj tott sze rep vál la lá sa is pél dás,
vé le mé nye, öt le tei mér ték adó ak. Hi -
te les sé gé vel, sze re te té vel épí tő ha tás -
sal van a ne ve lő kö zös ség re. A vá ro -
si ok ta tás po li ti ká ban mint az ok ta tá -
si bi zott ság kül sős tag ja szak mai ta -
pasz ta la ta i val tud se gí te ni.

A szarvas-ótemp lo mi gyü le ke ze ti
éle tért pres bi ter ként, majd má sod -
fel ügye lő ként is so kat tett. Részt
vett a nép fő is ko la el in dí tá sá ban,
meg szer ve zé sé ben. Szol gá la tá val
hoz zá já rult a szar va si evan gé li kus -
ság meg erő sö dé sé hez.

Szen te Bé lá né,
az év diakónusa 
Ré gi evan gé li kus csa lád ból szár ma -
zik. Szü lei, nagy szü lei hű sé ge, egy -
ház sze re te te gyer mek sé gé től fog va
meg ha tá roz ta éle tét. A Bé kés csa bai
Evan gé li kus Egy ház köz ség ak tív tag -
ja. A gyü le ke zet dia kó ni ai fe le lő se.

1990-től lát ja el az in téz mény ve ze -
tői fel ada to kat a Bé kés csa bai Evan -
gé li kus Sze re tet ott hon ban. Ak kor
hu szon há rom gon do zott ja volt az in -
téz mény nek; ma már a bent la ká sos
ott hon mel lett há zi se gít ség nyúj tás és
tá mo ga tó szol gá lat is ki egé szí ti a te -
vé keny sé get, s az el lá tot tak szá ma
meg ha lad ja a száz öt ven főt.

A gyö nyö rű kör nye zet ben ál ló
sze re tet ott hon ban az el múlt két év -
ti zed alatt há rom al ka lom mal zaj lott

na gyobb épü let fej lesz tés, me lyet Ku -
tyej Pál Al bert ak ko ri igaz ga tó lel -
késszel együtt mű köd ve si ke rült meg -
va ló sí ta ni. Szen te Bé lá né irá nyí tá sa
alatt az el lá tás tel jes kö rű vé vált: sa -
ját kony há val, étel ki szál lí tás sal, di e -
teti kai és gyógy tor nász szol gál ta tás -
sal, kor sze rű tech ni kai és egész ség -
ügyi fel té te lek kö zött mű kö dik a Bé -
kés csa bai Evan gé li kus Sze re tet szol -
gá lat.

2000 és 2006 kö zött Szen te Bé lá -
né kép vi sel te a sze re tet in téz mé nye -
ket egy há zunk zsi na tá ban, és tag ja
volt az or szá gos dia kó ni ai bi zott ság -
nak. Fi gyel mes, az élet ap ró rez dü lé -
se i re is ér zé keny gon dos ko dás sal
fog ja össze a Bé kés csa bai Evan gé li -
kus Sze re tet szol gá lat mun ká ját, se -
gí ti a tel je sebb élet re a rá szo ru ló kat.

Emlékplakettel
jutalmazottak
Prónay-emlékplakett

Dr. Rück And rás
Gyö ke rei a me ző be ré nyi né met és
szlo vák aj kú evan gé li kus ság hoz kö -
tik, mely kö zös sé gek kel nap ja in kig
élő kap cso la tot ápol. Or vo si pá lyá ja
Bé kés csa bá ra ve zet te, ahol szin tén

be kap cso ló dott az evan gé li kus gyü -
le ke zet éle té be. Csak nem har minc
éve a Bé kés csa bai Evan gé li kus Egy -
ház köz ség pres bi te re, a pres bi té ri um
min dig szol gá lat ra kész tag ja.

Egy há za és az egy há zi ok ta tás
irán ti el kö te le zett sé ge a Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um (BEG) új ra -
in du lá sá nak egyik moz ga tó ere jé vé
tet te. Az ön kor mány zat tal fo lyó tár -
gya lá so kat több ször ve zet te. 1993 és

2001 kö zött a gim ná zi um igaz ga tó -
ta ná csá nak tag ja, 1997-től 2001-ig az
igaz ga tó ta nács el nö ke. A BEG ne héz
idő sza ká ban ve zet te a tes tü let mun -
ká ját, se gít sé gé vel si ke rült meg ol da -
ni a ve ze tői ne héz sé ge ket.

1998 óta a Ke let-bé ké si Evan gé li -
kus Egy ház me gye fel ügye lő je ként
igyek szik ta pasz ta la ta i val, ta ná csa i -
val se gí te ni az egy ház köz sé gek és az
egy ház me gye éle tét. Fá rad ha tat lan
mun ka társ ként vesz részt a fel ada tok
meg ol dá sá ban.

A 2000-es esz ten dő től zsi na ti tag.
2006-tól is mét be kap cso ló dott 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 igaz ga tó ta ná csá nak mun ká -
já ba.

Éles lá tá sa, köz vet len sé ge, se gí tő -
kész sé ge és hu mo ra az egy ház me gye
és in téz mé nye ink meg ha tá ro zó egyé -
ni sé gé vé tet te.

Dr. Si mor Fe renc 
1932. no vem ber 1-jén szü le tett Sik ló -
son. Egye te mi ta nul má nya it 1956-ban
fe jez te be Bu da pes ten, az Ál lat or vos-
tu do má nyi Egye te men. Mint ál lat or -
vos a Ba ra nya me gyei Ho mo rú don,
Bab ar con, Bóly ban, majd szü lő vá ro -
sá ban, Sik ló son te vé keny ke dett. Hu -
szon ki lenc éven át já rá si fő ál lat or vos,
hu szon öt éven át a Ba ra nya Me gyei
Ál lat egész ség ügyi Ál lo más igaz ság -
ügyi szak ér tő je, majd eti kai bi zott sá -
gá nak el nö ke. Az An tall-kor mány
ide jén a Föld mű ve lés ügyi Mi nisz té -
ri um ál lat-egész ség ügyi fő osz tá lyá nak
ve ze tő je. Ké sőbb négy éven át Sik ló -
son al pol gár mes ter.

Sok ol da lú em ber. A Sik ló si Vár- és
Mú ze um ba rá ti Kör el nö ke, a Ba ra nya
Me gyei Hon is me re ti Egye sü let el nö -
ke, az Or szá gos Hon is me re ti Szö vet -
ség el nök sé gé nek tag ja. A Mo hács–

Ma gyar bóly–Sik ló si Tár sult Evan gé -
li kus Egy ház köz ségnek több év ti ze -
den át pél dás hű ség gel szol gá ló össz -
gyü le ke ze ti fel ügye lő je, ezen be lül a
sik ló si gyü le ke zet nek kü lön is fel -
ügye lő je és kán to ra. 1968 óta a Dé li
Egy ház ke rü let pres bi te re (több cik -
lu son át). Ko ráb ban egy ház me gyei
pres bi ter is volt.

Vá ro sá ért, egy há zá ért, gyü le ke -
ze té ért fá rad ha tat lan sze re tet tel mun -
kál ko dó, ne mes ügye ket szol gá ló,
evan gé li u mi lel kü le tű em ber.

Ordass-emlékplakett

D. dr. Ha fen scher Ká roly
Ha fen scher Ká roly (Bu da pest, 1926.
jú li us 6.) gaz dag szol gá la tá nak cent -
ru má ban az ige hir de tés állt. En nek
bi zony sá ga nyolc száz ol da las
disszer tá ci ó ja, ame lyet 1967-ben Az
ige hir de tés tar tal ma és szán dé ka
ma cí men adott be, és ez zel el nyer -
te a teo ló gia dok to ra cí met. A teo -
ló gia tu do má nya irán ti hű sé gé nek
bi zony sá ga ha zai és kül föl di szak la -
pok ban meg je lent sok pub li ká ci ó ja,
tu do má nyos kon fe ren ci á kon, rá di -
ó ban és te le ví zi ó ban tar tott elő -
adá sai. Ta ní tott az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mi án, majd a Ká ro li
Gás pár Re for má tus Egye tem (KRE)
meg hí vott elő adó ja volt. A KRE
2005-ben dísz dok to ri cím mel tün -
tet te ki. A kul tu rá lis tár ca Ká ro li
Gás pár-díj ban ré sze sí tet te.

Az öku me né hű sé ges, élet re szó -
ló szol gá la tá ban szá mos kül föl di út -
ján nyelv tu dá sa, dip lo má ci ai ér zé ke
se gí tet te. Mun ká já nak el is me ré se,
hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség és
a Va ti kán pár be szé dé ben ti zen egy
éven ke resz tül a kö zös bi zott ság tag -
ja ként a ke let-eu ró pai or szá go kat
kép vi sel te.

Szol gá la tá nak kez de té től, de nyug -
dí jas éve i ben is so kat fá ra do zik szó -
ban és írás ban az egy há zak test vé ri
kö zös sé gé nek épí té sén. Szer kesz tői
(Lel ki pász tor, Cre do) és sok szí nű
saj tó mun ká já nak el is me ré sé ül a Ma -
gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge
Arany toll díj jal tün tet te ki.

A be tűt nem csak a kul tú ra, ha nem
az evan gé li umhir de tés fon tos esz kö -
zé nek is te kin ti, és szen ve dé lyes hű -
ség gel küzd az írás szép sé gé ért, a
mon da ni va ló sza ba tos és ma gya ros
meg fo gal ma zá sá ért. Im már nyolc -
van öt éve sen, ma is hű sé ge sen kö ve ti
Mes te rét a kes keny és még is jár ha tó
úton.

D. dr. Har ma ti Bé la
Ős agár don szü le tett 1936. áp ri lis 23-
án. Fa so ri gim ná zi u mi évek után az
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi án

sze rez dip lo mát 1959-ben. Ugyan eb -
ben az év ben avat ják lel késszé. 1966-
ig több gyü le ke zet ben szol gál se -
géd lel kész ként.

1962-ben köt há zas sá got Pol gár
Ró zsa tex til mű vésszel. Két fi uk szü -
le tik: Bé la Lász ló és Ger gely Ádám.

1965-ben a Ma gyar Te le ví zió Wil -
li am Shakes peare és az Er zsé bet-ko -
ra be li an gol re ne szánsz drá mák cí mű
ve tél ke dő jén el ső dí jat nyer.

1966–67-ben ösz tön dí jas ként a
sváj ci Bos sey-ban, az Öku me ni kus
In té zet ben foly tat ta nul má nyo kat.

1967–70: a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség (LVSZ) gen fi köz pont já nak
teo ló gi ai osz tá lyán asszisz tens ként
dol go zik. Ha za té ré se után há rom
éven át egy há zunk kül ügyi tit ká ra,
majd 1980-ig rend sze res teo ló gi át ta -
nít a teo ló gi ai aka dé mi án.

1976-tól 1980-ig a De ák té ri gyü -
le ke zet lel ké sze.

1980-ban dok to rál, dok to ri ér te ke -
zé sé nek cí me: Ekk lé zio ló gia és koz -
mo ló gia. Az egy ház és a vi lág vi szo -
nya kér dé se i nek össze füg gé sei és azok
vizs gá la ta né hány öku me ni kus pél -
dán.

1980–87 kö zött Svájc ban az LVSZ
ta nul má nyi osz tá lyá nak tit ká ra.

1987-ben a Dé li Egy ház ke rü let
püs pö ké vé vá laszt ják. 1990-től tíz
éven át az egy ház el nök-püs pö ke.
Köz ben fo lya ma to san részt vesz a
nem zet kö zi öku me ni kus mun ká ban.
1995-től 2006-ig az LVSZ és a Va ti -
ká ni Egy ség tit kár ság Nem zet kö zi
Dia ló gus Bi zott sá gá nak társ el nö ke.

2003-ban vo nul nyu ga lom ba.

Kräh ling Dá ni el
A Tol na me gyei Gy ön kön szü le tett
1946-ban Kräh ling Dá ni el evan gé -
li kus lel kész és Hu szár Má ria ta ní -
tó nő leg idő sebb gyer me ke ként. Kö -
zép is ko lai ta nul má nya it (a III. év -
fo lyam tól) már a bony há di gim ná -
zi um ban fe je zi be, majd a teo ló gia
el vég zé se után 1969-ben lel késszé
avat ják Bony há don. Eb ben az év ben
há zas sá got köt Bo ros Pi ros ka vé dő -
nővel, aki vel a Lu the rá nia kó ru sá -
ban is mer ke dett meg. Négy gyer -
me kük szü le tett, há rom lány és
egy fiú.

1969-ben a pé csi gyü le ke zet ben se -
géd lel kész, de 1970 ta va szá tól meg -
be te ge dett édes ap ját kell he lyet te sí -
te nie. Ezen a nyá ron Bony hád ra ke -
rül, ahol 1972-ben ik tat ják be a köz -
ben el hunyt édes ap ja he lyé re. Az óta
a bony há di, hi da si, kis má nyo ki gyü -
le ke zet ben vég zi szol gá la tát, a gyö -
ke rek nek meg fe le lő en né met és ma -
gyar nyel ven.

1994-től a Tol na-Ba ra nyai Egy -
ház me gye es pe re si tisz tét töl ti be

2006-ig. Két cik lu son ke resz tül zsi -
na ti tag, 1990–98 kö zött ön kor -
mány za ti kép vi se lő, il let ve a né met
ki sebb sé gi ön kor mány zat tag ja ma is.
A vissza ke rült bony há di evan gé li kus
gim ná zi um el in dí tá sá ért so kat tett,
az óta is az igaz ga tó ta nács el nö ke ként
te vé keny ke dik. 

Éle té ben fon tos sze re pe van a ze -
né nek (a Szek szár di mad ri gál kó rus
tag ja), a teo ló gi ai gon dol ko dás nak
(há rom kéz ira tot írt) és lel kész kol -
lé gái pász to ro lá sá nak.

Szi ta Ist ván
Pé csett szü le tett 1926. ok tó ber 25-én
evan gé li kus csa lád ban. Bony há don
érett sé gi zett, 1953-ban vé gzett az
Evan gé li kus Teo ló gi ai Aka dé mi án.
Eb ben az év ben avat ták lel késszé.
Több gyü le ke zet ben szol gált se géd -
lel kész ként. Bár fel vet ték a Kép ző mű -
vé sze ti Fő is ko lá ra, oda még sem jár -
ha tott, de be osz tá sa le he tő vé tet te,
hogy még is ké pez ze ma gát. Ti zen hat
temp lom ba ké szí tett fa li ké pe ket,
egy há zi te rí tő ket.

1969-ben el tá vo lí tot ták az egy ház -
ból. Az egy há zi kö te lé kek hez szo kott
és az egy ház mű vé sze tért ra jon gó lel -

kész így ki ke rült a nagy vi lág ba, ahol
helyt kel lett áll nia, hi szen fe le sé ge és
há rom gyer me ke volt. Ti zen hét évig
dol go zott a Gu mi ipa ri Ku ta tó in té -
zet ben. A fes té sze tet nem hagy ta ab -
ba, ám gyö ke re sen más stí lust ta lált
ma gá nak, hi szen tud ta, hogy lel ki
bé ké je ér de ké ben nem sza bad a
teo ló gi á val fog lal koz nia. Ir ra ci o ná -
lis kép köl té szet nek ne vez te az ak ko -
ri stí lu sát, amely a vo na lak ról, a sí -
kok ról, a tö rés vo na lak ról és az abszt -
rakt min ták ról szólt.

A Győ ri test vé rek ró la szó ló, Ki -
töl tött űr cí mű film je után tért vissza
az egy há zi mű vé szet hez. Mun ká i ba
ma is be le ke ve re dik a ko ráb bi évek
ke se rű ta pasz ta la ta. Az el múlt tíz év -
ben száz hat van egy há zi té má jú ké -
pet fes tett, és író ként dol go zó fe le -
sé gé vel, Bérczi Mar git tal ma is ak tí -
van al kot.

Az egy ház 2007-ben re ha bi li tál ta.

adunk…
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R O G AT E – az imádság vasárnapja

Add, Is te nem, hogy a vi lág ki si mul -
jon és el csen de sed jen ben nem és
min den ki ben.

Hogy az éj sza ka csönd jé ben asz -
ta lod hoz ül hes sek, ah hoz az asz tal -
hoz, ami mel lől sen ki se hi á nyoz hat.
Ah hoz az asz tal hoz, hol a Nap pal és
a csil la gok kal együtt a hét köz na pok
is ki al sza nak, s egye dül a te bé kéd vi -
lá gít. Igen, hogy he lyet fog lal has sak
már most egy rö vid idő re an nál az el -
jö ven dő asz tal nál, amit egy örök lét -
re meg ígér tél, s ami nek egye dül a te
bé kéd a lám pá sa, ele de le és te rí té ke.

Add meg elő leg ként azt a csen det,
azt az asz talt, ahol min den ci vó dás,
fél re ér tés és meg kü lön böz te tés meg -
szű nik vég re, ahol min den ki he lyet
kap, a ma ga he lyét, s a leg ki sebb fél -
té keny ség is le ve ti csúf ál ar cát, s
szí nét veszt ve el pá ro log.

Ne vezz meg va ló di ne vün kön, mi -
vel va la mennyi en szen ve dünk at tól,
hogy ál né ven élünk, tel ve ál nok ság -
gal, amit ma gunk fab ri kál tunk, mi -
vel jobb nak, kü lönb nek, áll ha ta to -
sabb nak és ál do zat ké szebb nek kí ván -
tunk lát sza ni má sok nál. Va ló di ne ve
csak ke ve sek nek van itt a föl dön. Ki -
vé tel alig. Szent je id kö zött ta lán
Bach, ta lán Mo zart. Asz ta lod nál
Bach nak to vább ra is Bach lesz a ne -
ve és Mo zart nak Mo zart…

Mint a ván dor nak meg ér kez nie a
ten ger part ra, szí vem és ér tel mem el -
hall gat már a tá vo li kö zel sé ged től is,
meg hall va a vég te len in tel li gen cia
hul lám ve ré sét…

Add, hogy imám ban ne kér jek
sem mit, de an nál in kább hall has sa -
lak és hall gas sa lak Té ged.

Fá radt va gyok, Is te nem, ki fá rasz tot -
tak „ké ré se im”, és meg tép tek a vi lág
„ké ré sei”. Apos to lod mond ta, hogy a
sze re tet ir gal mas, tü rel mes, nem kér,
és nem pa nasz ko dik. Add, hogy so se
kí ván jak „szí nen len ni”. A vi lág nak
amúgy is kö te le ző ol vas má nya a „zűr -
za var ké zi köny ve”. Ha le het, ra gaszd
össze lap ja it, meg ér tek a csi riz re.

Ha még is ké rek Tő led imám ban
va la mit: ne vedd el tő lem, ne vedd el
tő lünk a ké rés nél kü li imád sá got. A
ké rés nél kü li imá ban nem csak én, de

az egész min den ség hall gat, s hall gat -
nak azok is, akik – egy szint tel még
mé lyeb ben – tor zsal kod nak, har -
col nak, lá zon ga nak és ítél kez nek. A
nem ké rő imád ság ban azon ban,
imád koz za bár ki is, az egész vi lág tér -
den áll a „te rem tés egyes sé gé ben”.

Va ló já ban min den imád ság, a ké -
rő is, messze túl mu tat ön ma gán. Jé -
zus kér te, hogy kér jünk, de… „mind -
azon ál tal le gyen a Te aka ra tod sze -
rint”. És: „…ke zed be aján lom lel ke -
met”. A ké rő ima ter mé sze te nem
azo nos a föl di ké rés sel, mely leg több -
ször – ki vé ve az éh ség és szom jú ság
sza va it – va la mi fé le más tól szennyes.
A ké rő imád ság, amennyi ben csak -
ugyan el jut az imád sá gig, szin te au -
to ma ti ku san ve ti ki ma gá ból ké ré sei
ho mok zsák ja it, hogy vé gül el jut has -
son ab ba az egyet len ma gas ba, ahol
– mind azon ál tal ne a mi ké ré sünk és
aka ra tunk tel je sed jék, ha nem az övé.

Igen, nem hi szek töb bé tu laj don
ké ré se im ben. Is ten ben, az egye te -
mes bé ké ben nincs töb bé mit kér -
nünk, az egye te mes sze re tet ben
nincs töb bé ki re vagy mi re fél té keny -
ked nünk, az egye te mes igaz ság ba ér -
kez ve el kép zel he tet len bár mi fé le
ítél ke zés bár ki vel vagy bár mi vel
szem ben.

Ezért imád koz ni az imád sá gért:
bű nö sök és szen tek kö zös ki ál tá sa itt
a föl dön, és a ké rés nél kü li ima jók és
go no szak szá má ra ta lán nem egyéb,
mint egy pil lan tást vet ni az asz tal ra,
mely örök től fog va te rít ve áll az atyai
ház ud va rán.

En nél az asz tal nál – Jé zus is te ni ígé -
re te sze rint – nem lesz töb bé se el len -
ség, se ba rát, se vér sze rin ti ro kon ság,
se szü lő, se fe le ség. Min den ki min den -
ki je lesz min den ki nek, át hat va az
Atya, a Fiú és a Szent lé lek egye te me -
sen be tel je sült ígé re té től. En nél az asz -
tal nál min den ki nek akad egy szék, s
min den ki a ma ga ele ve ki je lölt, ezer -
szer ál dott he lyé re ke rül – annyi vi ta,
hely cse re és zűr za var után.

g Pi linsz ky Já nos

(Új Em ber, 1979. ok tó ber 7.)

Imád sá gért
„Ami kor pe dig imád koz tok, ne sza -
po rít sá tok a szót, mint a po gá -
nyok, akik azt gon dol ják, hogy bő -
be szé dű sé gü kért hall gat tat nak
meg.” (Mt 6,7)

Van, aki össze té vesz ti Is tent egy bol ti
ki szol gá ló val, aki nek gát lás nél kül so -
rol hat juk el kí ván sá ga in kat. Má sok
mint ha fe le dé keny „öreg úr nak” gon -
dol nák, akit új ra és új ra fi gyel mez tet -
ni kell. Ki ne hagy jon va la mit, ami -
re övé i nek szük sé ge van. Mert ret te -
ne te sen bő be szé dű ek tu dunk len ni,
ami kor a ma gunk kép vi se le té ben
for du lunk Is ten hez. Az ilyen imád -
ság gal az a baj, hogy ami kor száz szor
Is ten lel ké re kö tünk va la mit, va ló já -

ban egy szer sem bí zunk ké ré sünk
meg hall ga tá sá ban.

Jé zus nem akar ja a ked vün ket
szeg ni, mi kor azt mond ja: „Ne le gye -
tek sok be szé dű ek, mint a po gá nyok.”
De ar ra min den kép pen in te ni akar:
ros tál juk meg a ké ré se in ket. Mert bi -
zo nyos, hogy azok fe lét sem mon da -
nánk el, ha csak azt kér nénk, ami re
iga zán szük sé günk van. Meg az is biz -
tos, hogy sok kal ke ve sebb ké ré sünk
len ne, ha mer nénk hin ni Is ten sze re -
te té ben, irán tunk va ló jó sá gá ban.
Aki job ban bí zik sa ját hang já ban,
mint Atyánk ir gal má ban, an nak ma -
ga az imád ság el mon dá sa lesz a fon -
tos. Nem pe dig az a re mény ség: Is ten
ir gal ma őriz en gem enyé im mel, vi lá -

gom mal együtt! A ta nít vány imád sá -
ga ezért fon tos ko dó szó szá tyár ko dás
he lyett legyen csak ennyi: „Is ten,
légy ir gal mas né kem, bű nös nek.”

Jó len ne még, ha azért sem fe lej -
te nénk el kö nyö rög ni: „Uram, ta -
níts meg en gem imád koz ni.”

„Sem mi ért ne ag gód ja tok, ha nem
min den kor há la adás sal vi gyé tek ké -
ré se i te ket az Is ten elé.” (Fil 4,6)

g Csiz ma zia Sán dor

For rás: Csiz ma zia Sán dor: Le hul ló
ál ar cok – A He gyi be széd. Má so dik,
át dol go zott ki adás. Evan gé li kus Saj -
tó osz tály, Bu da pest, 2000. Ára 400
fo rint. 

Ke ve sebb ké rés

Is te nem, ál dott légy, hogy úgy éb red het tem, és úgy áll -
ha tok meg előt ted, mint aki ki pi hen te ma gát. Nem ter -
mé sze tes ez, hisz mennyi en vir rasz tot tak, mert ál mat -
lan ság gyö tör te őket, vagy mun ka he lyük, uta zá suk mi -
att kel lett éb ren len ni ük. Má sok nak meg za var ta az ál mát
be tö rő, víz- vagy gáz cső tö rés, az or szá gok ban lé vő fegy -
ver ro po gás. Mennyi en re mény te len ség re éb red tek, mert
be te gek, gyen gék, re ményt vesz tett em be rek ké let tek, de
ne kem, mennyei Atyám, meg ad tad ezen a reg ge len
mind azt, ami ci vi li zált vi lá gunk ban meg szo kott. A me -
leg szo bát, a tisz tál ko dás hoz szük sé ges for ró vi zet, a reg -
ge li ro po gós pék árut és a friss te jet. Mind ezért di cső í te -
lek Té ged. Sze ret ném ezt a na pot min den pil la na tá ban
Ne ked szen tel ni.

A sok tes ti jó mel lett, mellyel ér dem te le nül el hal mo zol,
ál da lak a lel ki biz ta tá sért is: „Sok jót te szek ve led…” (1Móz
32,13) Nem tud ha tom, hogy mi vár rám ezen a na pon, de
biz tos va gyok ben ne, hogy nem ér het sem mi hát rány, sem

ve sze de lem, sem baj, ami nem a ja va mat szol gál ná. Is te -
nem, ha ne kem adod ezt az ígé re tet, kér lek, cse le kedd meg,
hogy jó sá go dat to vább adó le gyen az éle tem: sze ret te im,
mun ka tár sa im, szom szé da im, be teg ség ben szen ve dő em -
ber test vé re im iránt, akik szom jú hoz zák jó sá go dat és vár -
ják sze re te te det. Cse le kedd meg, hogy köz ve tí tő je le hes -
sek min den Tő led szár ma zó jó nak! Óvj meg ma is az ön -
zés től, ne en gedd, hogy a Tő led ka pott ja vak kal fu kar kod -
jam, se gíts, hogy mind ab ból, amit má sok szá má ra ná lam
he lye zel el, sem mit se akar jak ön ző mó don ma gam nak
meg tar ta ni, meg ne akasszam jó sá god fo lya mát, ha nem
osszam és su gá roz zam to vább erőd nek ere jét! Az Úr Jé -
zus ne vé ben kér lek, ma radj ve lem Szent lel ked del! Ámen.

g Sán dor End re

For rás: Sán dor End re: Öröm ben és bá nat ban – Ima könyv.
Kál vin Ki adó, Bu da pest, 1999.

Reg ge li há la adás

Uram!
Míg egész sé ges vol tam, be val lom, alig gon dol tam a ve -
led va ló be szél ge tés re. Annyi meg ol dás ra vá ró fel adat, sür -
gős ten ni va ló akadt na pon ta, hogy szin te min den időm
perc re be osz tott volt.

Most egy csa pás ra min den meg vál to zott kö rü löt tem
és ben nem is. A be teg ágyon, eb ben a kény sze rű en le -
las sult idő ben rá éb red tem, hogy a leg fon to sabb, a ve -
led va ló ben ső sé ges kap cso lat hi ány zik az éle tem ből. Út -
mu ta tá sod nél kül cél ta la nul bo lyong tam ed dig, s a meg -
ál lás nél kü li sür gés-for gás sal pró bál tam be töl te ni a szí -
vem mé lyén lé vő üres sé get. Sza va dat olyan rit kán
hall gat tam, hogy vé gül alig ér tet tem. A zsol tár író val -
lo má sát ar ról, hogy a szen ve dés ben is ál dás rej tő zik, az
apos to lét, aki bi za lom mal hir de ti: „akik Is tent sze re tik,
azok nak min den ja vuk ra van” – mind ezt va ló ság tól el -
ru gasz ko dott ra jon gás nak tar tot tam. Most is sok ben -
nem a kér dés, a mi ért.

Te is me red a fáj dal mat, kér lek, állj mel lém, hogy bé -
ké vel hor doz zam a nyo mo rú ság, a szen ve dé sek ke reszt -
jét! Se gíts meg lát ni, há nyan let tek szá mom ra sze re te ted
kö ve te i vé! Or vo sok és ápo ló nők tü rel mén, az ér tem, ve -
lem imád ko zók hű sé gén, a csa lád ta go kon, is me rő sö kön
ke resz tül, akik a baj ban mel lém lép tek, te jöt tél kö zel.
Meg ke res tél, hogy új rend je le gyen éle tem nek. Nem tu -
dom, mi kor és ho gyan épü lök fel, de azt tu dom, sze ret -
nék igéd re fi gyel ni, imád ság ban há lát ad ni, bo csá na tot
kér ni tő led vét ke im re. Sze ret ném a ka pott sze re te tet to -
vább ad ni azok nak, akik ugyan ezen a gö rön gyös ke re sés-
úton bot la doz nak.

Kér lek, bár mi ér, ma radj ve lem, hogy ve led ma rad has -
sak most és min den kor. Ámen.

For rás: Vissz hang – Imád sá gok, ol vas má nyok. Szer kesz -
tet te Sza bó La jos. Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest, 2001.

Kény sze rű en le las sult idő ben
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„Ál dott le gyen Is ten, mert nem uta -
sí tot ta el imád sá go mat, sze re te tét
nem von ta meg tő lem.” (Zsolt 66,20) 

Hús vét ün ne pe után az ötö dik hé ten
az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi er re
ké rik az élő Krisz tus élő gyü le ke ze -
té nek min den tag ját: „Szün te le nül imád koz za tok!” (Thessz 5,17); s köz ben az
Úr ra néz ze tek, mert Is ten meg hall gat Krisz tu sért, aki köz ben jár egy há zá ért!
Ezért: „Ma gasz tal lak té ged, Is te nem, Ki rá lyom, ál dom ne ve det örök kön-örök -
ké.” (GyLK 775,1) Mert „min den jó ado mány és tö ké le tes aján dék fe lül ről, a
vi lá gos ság Aty já tól száll alá” (Jak 1,17; LK). Jé zus az imád ság meg hall ga tá sát
ígé ri: „Bi zony, bi zony, mon dom nek tek, hogy amit csak kér tek az Atyá tól az
én ne vem ben, meg ad ja nek tek.” (Jn 16,23b) Pál kér „min de nek előtt, hogy tart -
sa tok kö nyör gé se ket, imád sá go kat, ese de zé se ket és há la adá so kat min den em -
be rért”. Is ten „azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus son az igaz -
ság meg is me ré sé re” (1Tim 2,1.4). Mi már tud(hat)juk, hogy Jé zus a mi utunk,
igaz sá gunk és örök éle tünk (lásd Jn 14,6) – de is mer jük is őt?! Lu ther ta ná -
csa: „Ta nuld meg azt is, hogy Is tent imád sá god ban so ha ne kí sértsd! Ne szabj
elé se időt, se mér té ket, se célt, se mó dot, se sze mélyt, ki köt vén, hogy mi -
kor, ho gyan és mi vel se gít sen! Majd el ta lál ja Is ten, meg fog ha tat lan böl cses -
sé gé vel.” Sa la mon böl cses sé get kért az Úr tól: „Adj azért szol gád nak en ge del -
mes szí vet, hogy tud ja kor má nyoz ni né pe det…” A vá lasz: „…tel je sí tem ké ré -
se det: (…) bölcs és ér tel mes szí vet adok ne ked…” (1Kir 3,9.12) Mó zes üres, tisz -
ta s fel emelt kéz zel imád ko zott (lásd 1Tim 2,8) az Úr Is ten hez: „És az tör tént,
hogy va la hány szor Mó zes föl emel te ke zét, Iz rá el volt az erő sebb (…). Így győz -
te le Jó zsué Amá lé kot…” (2Móz 17,11.13) Ta nít vá nyai ké ré sé re Jé zus imád koz -
ni ta ní tott; e „min ta imád ság” (lásd Lk 11,2–4) öt kulcs igé je: szen tel tes sék meg,
jöj jön el, add meg, bo csásd meg, ne vígy! Fel tá ma dá sa után negy ven nap pal
menny be ment, de meg ígér te: „Én pe dig, ha fel emel te tem a föld ről, ma gam -
hoz von zok min de ne ket.” (Jn 12,32) „Néz zünk fel Jé zus ra, a hit szer ző jé re és
be tel je sí tő jé re, aki a reá vá ró öröm he lyett ke resz tet szen ve dett, és Is ten jobb -
já ra ült.” (Zsid 12,2; LK) S „mi köz ben ál dot ta őket (ta nít vá nya it), el tá vo lo dott
tő lük, és fel vi te tett a menny be. Ek kor le bo rul va (nem pe dig ha nyatt es ve!) imád -
ták őt” (Lk 24,51–52a). Lu kács má so dik köny vé ben így foly tat ja: „…sze mük
lát tá ra fel emel te tett, és fel hő ta kar ta el őt a sze mük elől. (…) két fér fi állt meg
mel let tük fe hér ru há ban”, és ezt (Ap Csel 1,9–10) ad ták hí rül: „Ga li le a be li fér -
fi ak, mit néz tek az ég fe lé? Ez Jé zus, ki fel vi te tett tő le tek a menny be, ek kép -
pen jő el íté let re, al le lu ja.” (GyLK 708) Ő Pi lá tus nak már meg mond ta: „Az
én or szá gom nem e vi lág ból va ló”, és „Te mon dod, hogy ki rály va gyok” (Jn
18,36.37). Pál ké ri: „Min den imád sá go tok ban és kö nyör gé se tek ben imád koz -
za tok min den kor a Lé lek ál tal.” S kí ván ja: „A ke gye lem le gyen mind azok kal,
akik el nem mú ló sze re tet tel sze re tik a mi Urun kat…” (Ef 6,18.24) Ti is „imád -
koz za tok, és buz gón kér je tek” (EÉ 88)! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ha pró bá ra te szed hi te met,
és uta mat sű rű köd be fut ta tod,
mely ki olt ja a tá jé ko zó dást,
add meg, ha lá bam resz ket is,
hogy te kin te tem nyu godt és tisz ta le gyen,
élő ta nú sá ga an nak, hogy Te ve lem vagy,
és bé ké ben élek.

Ha pró bá ra te szed hű sé ge met,
és meg en ge ded,
hogy le ve gőm is ke ve sebb le gyen,
és az az ér zé sem,
mint ha a föld ki csúsz na lá bam alól,
ak kor is add meg,
hogy te kin te tem azt hir des se:
sen ki nek sincs oly ha tal ma,
mely el sza kít hat na tő led,
aki ben élünk, moz gunk és va gyunk.

Ha el tű röd,
hogy a gyű lö let be ke rít sen,
és tőr be csal ja nak el len sé ge im,
és szán dé ko mat meg ha mi sít sák
és meg csú fol ják, ak kor is en gedd,
hogy Fi ad te kin te te
de rűt és sze re te tet su gá roz zon
sze me i men át.

(Fordította Tóth Sándor)

Dom Hel der Ca ma ra

Ha pró bá ra te szel

Menny be me ne tel ün ne pén, ami kor
te kin te tünk nek az ég re kel le ne sze -
ge ződ nie, Is ten igé je egy e vi lá gi – a
je lek sze rint irigy lés re mél tón élő és
nö vek vő – gyü le ke zet éle té be en ged
be pil lan ta ni ben nün ket. Va ló ban egy
olyan kö zös ség ké pe bon ta ko zik ki
Pál ör ven de ző so ra i ból, ame lyért
há lát le het és há lát kell ad ni. Egy ke -
resz tény gyü le ke zet, amely a menny -
be me ne tel ti tok za tos ese mé nye után
né hány év ti zed del is a Fel tá ma dott je -
len lé té ből él, táp lál ko zik, nö vek szik,
és vég zi misszi ói szol gá la tát, el jut tat -
va az igét még a szom szé dos tar to má -
nyok ba, Ma ke dó ni á ba és Akhá já ba is.

Meg val lom, hosszú ide ig nem
pon to san ér tet tem, mi ért is kel lett Jé -
zus nak vissza tér nie a menny be. Hát
a fel tá ma dás sal nem azt bi zo nyí tot -
ta, hogy ő a győz tes meg vál tó? Mi ó -
ta szok ta a győz tes csak úgy el hagy -
ni a csa ta te ret és – ami még en nél is
fon to sabb – a ben ne bí zó kat?

Csak ak kor ért het jük meg a
menny be me ne tel szük sé ges sé gét, ha
a ke reszt fe lől kö ze lí tünk a menny -
be me ne tel oly annyi ra ti tok za tos és
ért he tet len – ra ci o ná lis el mé vel fel -
dol goz ha tat lan – misz té ri u mához.
Hi szen Krisz tus nem azért jött a vi -
lág ba, hogy ta nít son, cso dát te gyen,
sze re tet re ne vel jen, for ra dal mi an új
is ten ké pet mu tas son az em be ri ség -
nek, ha nem hogy ke reszt ha lá lá val
meg vált sa az em bert, és fel tá ma dá -
sá val utat nyis son övé i nek az örök
élet re. Mi u tán ez meg tör tént, eb ben
a vi lág ban nincs már ten ni va ló ja. 

Az ör ven de ző apos tol sze mé vel
néz ve a thessza lo ni kai gyü le ke ze tet
azt lát juk, hogy a menny be emel ke -
dett Jé zus ígé re té hez hí ven nem
hagy ta ma gá ra övé it. Ve lünk ma rad
min den na pon a vi lág vé ge ze té ig.
Ve lünk ma rad egy részt úgy, hogy
Szent lel két ki áraszt va vé del me zi,
össze gyűj ti, erő sí ti, épí ti és nö ve li
szent egy há zát – és ve lünk ma rad úgy
is, hogy a menny ben, az Atya jobb ján
ül ve ese de zik, kö nyö rög, köz ben jár
en nek az egy ház nak min den tag já ért,
hogy a ke reszt ál do za ta re mény sé get,
vi gasz ta lást, üd vös sé get és örök éle -
tet je lent sen mind annyi unk szá má ra. 

Krisz tus je len lé te tet ten ér he tő a szí -
ve ket meg hó dí tó, va ló sá gos erőt kép -
vi se lő igé jé ben, a ke reszt sze re te tét pré -
di ká ló evan gé li um ban. Is ten igé je

nem csak szó. Lám, a thessza lo ni ka i -
ak hoz is erő vel, Szent lé lek kel és tel jes
bi zo nyos ság gal ju tott el, és ve zet te őket
na pon ta meg úju ló, Krisz tus ra te kin -
tő, erős és nö vek vő hit re. Meg té rí tet -
te őket a bál vány imá dás ból – ki sza kít -
va az ak ko ri kor di va tos val lá si áram -
la ta i nak sod rá ból – az igaz hit re, a
Krisz tus ban meg élt re mény ség re. 

Ma sem is mer he tünk mást, egye dül
a Krisz tus ke reszt jét hir de tő evan gé -
li u mot. Azon kí vül min den csak pót -
cse lek vés.

Egy há zi éle tünk ezer seb ből vér zik,
mert az időn ként per sze szük ség sze -
rű meg úju lást em be ri mó don pró bál -
juk meg ter vez ni és meg va ló sí ta ni.
Ám a fel tá ma dott Krisz tus nem pót -
cse lek vé se ken, ha nem az igén, az
evan gé li u mon ke resz tül újít meg és in -
dít idő sze rű fel ada ta ink ra.

Le het a ve le va ló kö zös sé get lát vá -
nyos sá gok kal, oly annyi ra di va tos él -
mény ke resz tény ség gel – „…érez zük
jól ma gun kat…” – he lyet te sí te ni. Meg
le het pró bál ni az egy há zat a „kor sze -
rű” ta ní tá sok – öko ló gia, szo cio ló gia,
men tál hi gi é né és a töb bi – bűv kö ré -
be von ni. Kí sér le tez he tünk az zal,
hogy a szá raz zá vált ke gyes sé get „fel -
dob juk” pél dá ul a ke le ti me di tá ci ós
„tech ni kák kal”. Mind ez azon ban tév -
út, fel szí nes ség, mert a hí vő em ber és
az egy ház nö ve ke dé sé hez egye dül a
ke reszt min dent fe lül mú ló igaz sá gát
hir de tő evan gé li um mu tat utat. 

Nö ve ke dé sünk tit ka az, hogy nem
ide ig-órá ig csil lo gó ér té kek hez, ha nem
a ma ra dan dó igé hez, a ke reszt evan -
gé li u má hoz köt jük ma gun kat. Ezért
fon tos tud nunk, hogy Pál és mun ka -
tár sai – a le vél cím zé sé ben név sze rint
is meg je lölt Szil vá nusz és Ti mó te us –
igét hir det tek az egy ko ri thessza lo ni -
kai po gá nyok nak. Nem el bű völ ni
akar ták őket, nem ilyen-olyan mú ló él -
mé nyek hez jut tat ni, ha nem fel tár ni
előt tük bű nös éle tük le he tet len sé gét,
rög tön mel lé he lyez ve a gyógy írt is, a
ke resz ten bűn tör lő ál do za tot be mu -
ta tó Fő pap-Bá rány sze mé lyé ben. 

„Ga li le ai fér fi ak, mi ért néz tek az ég -

re cso dál koz va? Jé zus úgy jön majd el,
amint lát tá tok őt föl men ni a menny be!”
– mond juk-éne kel jük menny be me -
ne tel ün ne pén a be ve ze tő zsol tár an -
ti fó ná ját Ap Csel 1,11 alap ján. Thessza -
lo ni ka ab ban is pél dánk le het, ho -
gyan kell ég re néz ve a föl dön jár nunk.
A hét köz na pok ban az, aki az ég re
pis log, könnyen el esik. A lá bunk elé kell
néz nünk. A hit és az üd vös ség kér dé -
sé ben azonban ép pen for dít va van. Aki
csak a lá ba előtt lé vő ket né zi, az nem
lát ja a va ló sá got, és könnye dén el bu kik. 

Pál – per sze, tud juk, a vég ső idők kö -
zel re vá rá sá nak eu fó ri á já ban – em lí ti,
hogy a thessza lo ni ka i ak vár ták Krisz -
tus vissza jö ve te lét íté let re, il let ve szá -
muk ra, hí vők szá má ra üd vös ség re.

Menny be me ne tel ün ne pén szük -
ség sze rű en tesszük fel a – re mél he tő -
leg – nyug ta la ní tó kér dést: va jon szá -
munk ra is ter mé sze tes az, hogy min -
dent, egész éle tün ket, egy há zunk, hi -
tünk kér dé se it, jö vő jét, prob lé má it
Krisz tus vissza té ré sé nek fé nyé be ál lít -
va vizs gál juk és ér té kel jük? Vagy meg -
elég szünk az e vi lá gi di men zi ó val, így
az tán há la adás he lyett csak pa nasz, ör -
ven de ző re mény ség he lyett csak ke ser -
ves si rán ko zás, test vé ri kö zös ség he -
lyett csak üres pa dok és kon gó per se -
lyek, a ke reszt gyö nyö rű evan gé li u ma
he lyett pe dig csak stra té gi ák, pá lyá za ti
űr la pok, szer ve ze ti kér dé sek és meg -
ol dan dó fel ada tok jut nak ne künk? 

Menny be me ne tel ün ne pén ne -
künk is sza bad ör ven dez nünk, hi szen
nem a tá vol lé vő, ha nem a ma is kö -
zöt tünk mun kál ko dó Krisz tust kö -
szönt het jük is ten tisz te le te in ken –
de az ün nep el múl tá val a hét köz na -
pok ban is. Ő az egy ház Ura, aki ti tok -
za tos mó don vég zi a szí vek meg hó -
dí tá sá nak mű vét, hogy azon a na pon,
ami kor a menny és a föld vég le ge sen
össze ér majd, bi za lom mal áll has -
sunk szí ne elé.

g Tu bán Jó zsef

Imád koz zunk! Min den ha tó Is te nünk,
szent öröm mel uj jon gunk és adunk
há lát ne ked, mert amint a menny be
emel ve di cső í tet ted meg Fi a dat, egy há -
zad Fe jét, úgy egész né ped el nem mú -
ló örök or szá god ba ka pott meg hí vást az
Úr Jé zus Krisz tus ál tal, aki ve led és a
Szent lé lek kel egy ség ben Is ten, él és
ural ko dik mind örök kön-örök ké. Ámen.

MENN Y BE ME NE TEL ÜN NE PE  1THE SSZ 1,210

„Mi Urunk Jé zus menny be tért” –
még is kö zöt tünk mun kál ko dik

AZ ÜNNEP IG ÉJE

b Az Eu ró pai Unió ál tal az ön kén -
tes ség eu ró pai évé nek nyil vá -
ní tott 2011. esz ten dő ben több
egy há zi ren dez vé nyün kön is a
vi szon zást nem vá ró sze re tet -
szol gá lat kér dé se ke rül(t) te rí -
ték re. Nem volt ez más ként a
má jus 20–22. kö zött Rév fü lö pön
tar tott női hét vé gén sem. Az
idén már ti zen har ma dik al ka -
lom mal meg tar tott ta lál ko zó
mint egy negy ven részt ve vő jét a
kon fe ren cia nyi tó nap ján ol va -
sott út mu ta tó be li ige is ösz tö -
nöz te: „…bő sé gben éljetek min -
den jó cse le ke det re.” (2Kor 9,8b)

Pál apos tol le ve lé nek biz ta tá sát az el -
ső es tén Ste in bach Jó zsef, a Du nán -
tú li Re for má tus Egy ház ke rü let püs -
pö ke hoz ta iga zán kö zel a hall ga tó -
ság hoz. Ki emel te, hogy az ké pes Is -

ten ügyé ért vég zett ön kén tes szol gá -
lat ra, aki nek szí vé ben há la éb red Is -
ten vég te len sze re te té nek meg ta -
pasz ta lá sa nyo mán. 

Más nap Tú ri Krisz ti na al ber ti lel -
kész nő szólt azok ról a te rü le tek ről,
ame lye ken a nő test vé rek mun ka tár -
sak ként se gít he tik és gaz da gít hat ják
a hí vő kö zös sé gek, gyü le ke ze tük éle -
tét. Elő adá sá nak fur csa cí met ad tak
a kon fe ren cia szer ve zői – Ho gyan se -
gít sünk, hogy ne árt sunk? –, je lez ve,
hogy a leg jobb szán dék kal vég zett
szol gá lat is le het rom bo ló, ha erő -
szak kal, át gon do lás nél kül tör té nik;
és le het gaz da gon épí tő, ha si ke rül
fel is mer ni az al kal mas időt és esz kö -
zö ket. A lel kész nő nek teo ló gi ai vég -
zett sé ge mel lett men tál hi gi é nés dip -
lo má ja is van, szak tu dá sá val te hát iga -
zán hasz nos gya kor la ti ta ná cso kat is
tu dott ad ni há lás hall ga tó sá gá nak.

Szí ne sí tet te a kon fe ren ci át a szom -
bat es ti al ka lom, ame lyen a részt ve -

vők az Evan gé li kus Élet fő szer kesz -
tő jé vel ta lál koz hat tak. T. Pin tér Ká -
roly elő adá sa cí mé nek („Élet tel szol -
gá lunk”) meg fe le lő en is mer tet te, ho -
gyan ké szül el egy-egy lap szám, mi -
ként vál hat egy há zi éle tünk tük re –
fő ként a hit mé lyí tő írá so kon ke resz -
tül – él te tő, lel ki táp lá lék ká.

Az est ked ves pil la na ta volt, ami -
kor a kon fe ren cia leg idő sebb részt -
ve vő je, a ki lenc ven há rom éves Szu -
la Ist ván né, „Em mi ke né ni” saj nál ko -
zá sát fe jez te ki, ami ért – épp rév fü -
lö pi tar tóz ko dá sa mi att – nem fog -
ja tud ni a szo kott mó don, a pest er -
zsé be ti is ten tisz te let ről ki fe lé me net
meg vá sá rol ni ked ves új ság ját… Sze -
ren csé re T. Pin tér Ká roly he ti la punk
leg fris sebb szá má nak egyik pél dá nyá -
val il luszt rál ta mon dan dó ját, így volt
mi vel bol do gan ho no rál nia az elő adá -
sa leg vé gén el hang zott spon tán,
őszin te „rek lá mot”.

g BPM

Hét vé ge a bő ség je gyé ben



12 e 2011. május 29. Evangélikus Életifjúsági oldal

A nyá ri szü net előt ti utol só
Ta más-mi sé re hí vo gat a finn
min tá ra szer ve zett is ten tisz te -
let csa pa ta. A ke len föl di evan -
gé li kus gyü le ke zet temp lo -
má ban (Bu da pest XI., Bocs kai
út 10.) jú ni us 5-én, va sár nap
es te 6 óra kor kez dő dik az
együtt lét „Íz lel jé tek és lás sá -
tok!” cím mel. 

A Ta más-mi se most zá ru ló
so ro za tá ban a Mi atyánk ke -
nyér re vo nat ko zó ké ré sét jár -
ták kö rül a részt ve vők. Ter mé -
sze te sen ez út tal sem csu pán az
éh sé get csil la pí tó, ko vásszal
ke lesz tett sü tő ipa ri ter mék
ke rül a kö zép pont ba, ha nem
Jé zus Krisz tus is, aki azt
mond ja ma gá ról, hogy ő az
élet ke nye re. Aho gyan a szer -
ve zők hív nak: „Az évad zá ró
Ta más-mi sén a kö zel ség nek és
a kö zös ség nek az örö mét íz lel -
jük meg az zal a bi za lom mal,
hogy Jé zus kö zös sé ge ál tal
meg lát hat juk, ész re ve het jük
Is tent eb ben a vi lág ban.” És
hogy mennyi re szó sze rint ér -
ten dő a té ma „kö rül já rá sa”:
ez út tal is ré sze sül hetsz az is -
ten tisz te le ten úr va cso rá ban,
sze mé lyes ál dás ban, és be -
kap cso lód hatsz az imád ság já -
rás ba is. A kez dés re pe dig a fél
6-kor kez dő dő kö zös be me le -
gí tő ének lés han gol rá.

Ha nem tudsz el men ni Ke -
len föld re, vagy sa ját gyü le ke -
zet edben is sze ret nél rend -

ha gyó is ten tisz te le ti al kal mat,
vedd ke zed be Klaus Doug -
lass köny vét! A – meg le he tő -
sen re for mer szel le mű – né -
met pro tes táns teo ló gus Is ten
sze re te té nek ün ne pe cí mű
mun ká ja köz ért he tő for má -
ban mu tat ja be és elem zi az
evan gé li kus is ten tisz te let li tur -
gi á ját. A lel kész azon ban nem -
csak ta nít, ha nem meg le he tő -

sen ke mé nyen kri ti zál is – jól
szem lél te ti ezt a kö vet ke ző
idé zet: „Bár va sár nap ról va sár -
nap ra el mond juk az Apos to li
hit val lást, még sem tud ja már
meg ra gad ni az em be re ket,
mert nem szív ből jön, és nem
is hat a szí vek re.” Más hol pe -
dig ka te go ri ku san ki je len ti,
hogy a jö vő egy ház ze né je a
könnyű ze ne. Doug lass ar ra
bá to rít min den gyü le ke ze ti ta -
got, hogy ne csak hall ga tó ként
ve gyen részt az is ten tisz te le -
ten, ha nem szol gá lat te vő ként,

sőt szer ve ző ként is, ál lás pont -
ja sze rint ugyan is alig akad
olyan is ten tisz te le ti cse lek -
mény, amely fel tét le nül lel -
készt igé nyel. 

Itt az ide je hát, hogy ak ti vi -
zál já tok ma ga to kat az ifi vel, és
akár egy év vé gi há la adó is ten -
tisz te le tet meg szer vez ze tek.
Ha kö ve ti tek a né met teo ló gus
uta sí tá sa it, könnyen össze -
rak hat já tok sa ját ün ne pe tek li -
tur gi á ját, és biz to san a lel ké -
sze tek sem mond ne met majd
új sze rű kez de mé nye zé se tek re.

Ha pe dig meg kö szön té tek
Is ten nek a tan év si ke re it, nincs
más hát ra, mint be ten ni egy vi -
dám fil met. Év vé gi dol go za tok
és vizs gák után (eset leg két
vizs ga kö zött) iga zi fel üdü lést
nyújt hat a Mr. Be anként el hí -
resült Rowan Atkinson (ké -
pün kön) pro tes táns pa ró ki án
ját szó dó víg já té ka. Az el ta ka -
rí tó nő cím mel be mu ta tott film
fő hő se egy kis vá ro si lel kész,
aki nek éle te ro mok ban he ver:
nem elég, hogy ti né dzser lá nya
la zán ér tel me zi az er köl csi pa -
ran cso kat, kis fia az is ko la bo -
hó ca, fe le sé gét épp el sze ret ni
ké szül a golf ok ta tó, még az oly
fon tos pré di ká ci ó já val sem ké -
szül el. Ek kor csöp pen a csa lád
éle té be a rej té lyes elő élet tel
bí ró ház ve ze tő nő, aki meg ta -
nít ja a lel kész csa lád tag ja it az
egy más ra fi gye lés örö mé re.

g Je n

OSZ TOZÓ

Há la és hu mor a tan év vé gén

„Vir rassza tok és imád koz za tok, hogy kí sér tés -
be ne es se tek: a lé lek ugyan kész, de a test erőt -
len.” (Mt 26,41)

Nagy csü tör tök vál sá gos éj sza ká ján így biz -
tat ta Jé zus ta nít vá nya it és ta lán ma gát is. Kül -
de té se be tel je sí té sé nek elő es té jén az Is ten Fia
olyan, mint kö zü lünk bár ki, ami kor na gyon
nyo mo rul tul ér zi ma gát, ami kor úr rá lesz raj -
ta a jö vő től, is me ret len től, ha lál tól va ló fé le lem.
Lel ké ben (Is ten ként) fel ké szült, tes té ben (em -
ber ként) szo rong, szo mo rú és gyön ge. Fél re vo -
nul, még ba rá tai tár sa sá gát sem kí ván ja, de
egye dül is rossz ne ki, em be ri kö zel ség re is, há -
rom leg ked ve sebb ta nít vá nya tá mo ga tó je -
len lé té re is vá gyik. 

A már nem itt „lent”, de még nem is ott
„fent” sen ki föld jén kín ló dik. Ta lán kí ván ja, bár -
csak ki de rül ne a va ló ság ról, hogy csak rém -
álom, bár csak meg áll na az idő, bár csak len ne
már túl min de nen. Ké ri imád ság ban Aty já tól,
ha le het sé ges, tá voz zék el tő le ez a po hár.
Még is, ha más Fönt az aka rat, ki issza, hisz sej -
ti, ér zi, an gyal tól hall ja, hogy lesz ere je szem -
be néz ni az zal, ami rá nagy pén te ken és nagy -
szom ba ton vár.

Jé zus lel ki vál sá ga és kín ja egé szen más di -
men zi ó jú vál ság és kín volt, mint amit mi, em -
be rek át élünk. Hogy a mi bű ne in kért ka pott lel -
ki-tes ti se be ket, hogy ér tünk és he lyet tünk halt
meg a ke resz ten, jár ta meg a po kol mély sé gét
– oly sú lyos és fel fog ha tat lan ez, hogy szin te be
sem tud juk fog adni az agyunk kal. A Szent lé -
lek cso dá ja, ami kor igen.

A jé zu si vál ság nak ez zel az is te ni ol da lá val
te hát nem, em be ri ol da lá val vi szont le het sé ges
az azo no su lás. Bi zo nyos élet hely ze tek ben,
pél dá ul a leg el ső nagy meg mé ret te tés, az
érett sé gi ide jén kü lö nö sen. Em lé kez zünk!

Aho gyan az em ber Jé zus nak ne héz le he tett
el vál nia há rom éven át ve le élő – job ban vagy
ke vés bé – sze re tett ta nít vá nya i tól, ugyan -

olyan ne héz ta ná rok és di á kok el vá lá sa négy, öt,
hat, nyolc együtt töl tött év után. Ami Jé zus szá -
má ra nagy csü tör tök éj sza ká ja volt, az érett sé -
gi ző ink szá má ra ez a mos ta ni pár hét. Most
még éj sza ka van, sö tét, nem lát nak még sem -
mit. Azon kí vül, hogy a gim ná zi u mi élet nek
meg kell hal ni uk, nem tud nak még sem mit.
Men ni ük kell to vább, de hogy mer re, az még
kér dés, hogy mi vár rá juk, ké pe sek lesz nek-e
vé gig csi nál ni jól az érett sé git, si ke rül-e a fel vé -
te li, még az is kér dés.

Kér dés kér dés há tán, szo ron gás, fe szült ség
és ag go da lom, az is me ret len től va ló fé le lem, bi -
zony ta lan ság, ve rej té kes vir rasz tás a tan köny -
vek fö lött (azt úgy kell!), szó be lik nap já nak nyo -
masz tó kö ze led te (bár csak meg áll na az idő!),
szó be lik nap já nak las sú lép tű jöt te (de jó len -
ne már túl len ni raj ta!) – a már nem itt, de még
nem va la hol más hol sen ki föld je.

Ked ves érett sé gi ző di á kok! Imá ra, vir rasz tás -
ra, ta nu lás ra biz tat ti te ket Jé zus. Aho gyan ő úr -
rá tu dott len ni erőt len sé ge in, aho gyan vál lal -
ta kül de té sét, ami lyen bá tor ság gal né zett szem -
be élet tel és ha lál lal, úgy le het és kell most nek -
tek is úr rá len ni fé lel me ken, el bi zony ta la no dá -
so kon, úgy kell nek tek is be tel je sí te ne tek kü -
lön bö ző kül de té se ket, olyan bá tor ság gal kell
nek tek is él ne tek. 

Ta lál já tok meg a he lye tek, le gye tek bát rak,
le gye tek erő sek – él je tek! Ér tel mes, ég re né ző,
ko moly éle tet. Ezt kí ván juk nek tek fél tő, em -
lé ke ző és imád sá gos sze re tet tel.

g Tóth Ka ta lin

PAL AC K P OSTA

Érett sé gi sen ki föld je

Név jegy: Tóth Ka ta lin
Há rom éve va gyok lel kész,
je len leg a Nyír egy há zi
Evan gé li kus Kos suth La -
jos Gim ná zi um ban.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

Fej csó vá lá sok, ér tet len te kin -
te tek, kí no san mo soly gó ar -
cok. „Ma guk nak mi re kell
ennyi gye rek?” A va sár na pi
ebéd hez meg te rí tett asz tal,
ahol ki len cen szo ron gunk egy -
más mel lett, és a hang za var a
te tő fo ká ra hág. Egy rend őr
döb bent áb rá za ta, ami kor be -
les a zsú fo lá sig te le pa kolt Tra -
bant kom bi hát só ab la kán,
majd meg szó lal: „Ma guk so -
kan van nak, ma guk me het -
nek!” Scrabb le vagy Uno haj -
na lig. Nagy be szél ge té sek,
nagy vi ták, nagy ne ve té sek.
Ezek éle tünk ké pei.

Két do log van, amit egy
nagy csa lád ban élő gyer mek
nem is mer, és ha né ha még is
meg ta pasz tal ja, haj la mos va -
la mi fé le lu xus ként te kin te ni rá:
az egye dül lét és az una lom.

Min dig van mi vel el fog lal -
ni ma ga mat, és min dig van ki -
vel meg osz ta ni az él ményt –
hét gyer me kes csa lád ban fel -
nő ve szá mom ra ez meg ha tá -
ro zó ta pasz ta lat. Min dent kö -
zö sen csi nál tunk, ami óta az
esze met tu dom. Ze nél tünk,
tár sa soz tunk, fel ol vas tunk
egy más nak. Fu tó ver se nye ket
ren dez tünk az ud va ron. Be lő -
lem és test vé re im ből bár mi kor
ki telt a két fo ci csa pat, és in dul -
ha tott a já ték! A szom széd
gye re kek hoz zánk jöt tek lá to -
ga tó ba, ha tö meg han -
gu lat ra vágy tak.

Kí vül ről néz ve van -
nak per sze árny ol da lai
is a nagy csa lád ban va -
ló fel nö ve ke dés nek.
So kak tu da tá ban a há -
rom vagy an nál több
gyer mek vál la lá sa még
min dig a sze gény ség
és a mű ve let len ség szi -
no ni má ja. Őrült ség,
vak me rő ség, fe le lőt -
len ség.

Tény, hogy a gye re -
kek szá má val ará nyo -
san nő egy csa lád ban a
szük sé ges tár gyak, bú -
to rok, ru hák, ci pők és
en ni va ló mennyi sé ge.
Nem be szél ve a tan -
köny vek ről és az ok ta -
tá s egyéb költ sé gei ről.
De ez nem csak gon -
do kat, nem csak anya -
gi ne héz sé ge ket je lent.
Van po zi tív ha tá sa is.
A „ke vés ből töb bet ki -
hoz ni” je gyé ben a szű -
köl kö dés ta lá lé kony -
ság ra, al ter na tív meg -
ol dá sok ke re sé sé re
kész tet. Öl töz köd he -
tünk pél dá ul egy más
ru hás szek ré nyé ből.
Na gyobb a vá lasz ték, és a
lány test vé rek ta pasz ta la ta im
sze rint na gyon jó di vat ta ná -
cso kat tud nak ad ni.

„Sze gé nyek va gyunk, de jól
élünk” – szok ta mon do gat ni
édes anyám. Mert a nem lét -
szük ség let nek szá mí tó dol -
gok ról va ló le mon dás más -
faj ta fo gyasz tói szem lé le tet
ala kít ki, jobb gaz dál ko dás ra,
igé nyek he lyett meg elé ge dett -
ség re ne vel. A szük ség hely zet
fej lesz ti a kre a ti vi tást és a fan -

tá zi át. Az egy más ra utalt ság
ér zé se pe dig nö ve li a csa lá di
össze tar tást.

A nagy csa lád dal szem ben
fel ho zott má sik ki fo gás ál ta lá -
ban az szo kott len ni: nem jut
elég idő, elég sze re tet, elég
oda fi gye lés min den gye rek -
nek. Az biz tos, hogy a ne ve lés
fo lya ma ta tel je sen más képp
mű kö dik. Mert nem csak a
szü lők je len te nek pél da ké pet
a gyer me kek szá má ra az után -
zás hoz, ha nem az idő sebb
test vé rek is. A csa lád tag jai
egy más sal és egy más tól ta -
nul nak. Sok szor jól jön pél dá -
ul egy nő vér se gít sé ge, ha fe -
le lés re kell ké szül ni, vagy ne -
héz a há zi fel adat…

Elő nye en nek a szi tu á ci ó nak
az is, hogy le vesz né mi ter het
a szü lők vál lá ról, mert a ki seb -
bek irán ti fe le lős ség több sze -
mély kö zött osz lik meg. Nem
be szél ve ar ról, hogy mi lyen jó
ne ve lé si ké pes sé gek ala kul -
nak ki a test vé re ik ről va ló
gon dos ko dás sal meg bí zott
gye re kek ben.

Egyéb ként a pszi cho ló gi ai
ku ta tá sok is iga zol ják, hogy a
több gyer me kes csa lád ban fel -
nőtt em be rek sok kal jobb szo -
ci á lis kom pe ten ci ák kal ren -
del kez nek. Hi szen már szü le -
té sük óta ta nul ják, ho gyan le -
het együtt mű köd ni tel je sen

kü lön bö ző sze mé lyi sé gű egyé -
nek kel. Így az egész sé ges nagy -
csa lád ból szár ma zó fi a ta lok
ál ta lá ban ki vá ló an al kal ma -
sak olyan fog lal ko zá sok be töl -
té sé re, ahol em be rek kel kell
fog lal koz ni, kö zös ség ben kell
dol goz ni.

En nek a ké pes ség nek a ki -
ala ku lá sá ban nagy sze re pet
ját szik az al kal maz ko dó kész -
ség, ame lyet a sok gye re kes
csa lá dok tag jai ha mar el sa já -
tí ta nak. Mert a kö zös ség ér de -

ké ben szük ség van időn ként a
sa ját kí ván sá gok, az egyé ni
ér de kek hát tér be szo rí tá sá ra.

Ha a nap ja ink ban ki emelt
je len tő sé gű kör nye zet vé del mi
szem pon tot is fi gye lem be
vesszük, ta lán nem meg le pő,
hogy bi zo nyí tott tény: a nagy -
csa lá dok ban az egy fő re ju tó
úgy ne ve zett „öko ló gi ai láb -
nyom” is ki sebb, mint má sok
ese té ben. Ez ért he tő. Hi szen
ta pasz ta la ta im sze rint ki lenc
em ber el tud lak ni egy száz
négy zet mé te res la kás ban. És
a csa lá di ki rán du lá sok hoz is
csak egy au tó ra van szük ség –
igaz, an nak elég nagy nak kell
len nie, hogy min den ki be le -
fér jen.

Két ség te le nül van nak hát rá -
nyai a nagy csa lá dos élet mód -
nak. Én azon ban, be lül ről
szem lél ve, in kább az elő nye it
ér zem. Kö zös ség be tar to zom,
amely nek tag ja i ra fel té tel nél -
kül szá mít ha tok, ha se gít ség -
re vagy tár sa ság ra van szük sé -
gem. Ha ta nács kell, ha gond -
ja i mat, örö mö met, bá na to -
mat sze ret ném meg osz ta ni
va la ki vel.

Mert nem csak a vér sza va,
nem csak a kö zös gyer mek kor
köt össze min ket. Ha nem a
Krisz tus ba ve tett hit meg élé -
sé nek sze mé lyi ség for má ló em -
lé kei is. Édes apám a szó szé -

ken. A temp lom pad, ame lyet
csa lád tag ja im töl te nek meg.
Az es ti áhí ta tok, ahol együtt
kul csol juk össze a ke zün ket, és
kö zö sen imád ko zunk. A szü -
le ink ál tal fel ol va sott bib li ai
tör té ne tek. A fo gya té kos hú -
gom ne ve té se, ha za tér ve a
kór ház ból egy élet ve szé lyes
tü dő gyul la dás után. Is ten gon -
dos ko dá sá nak ap ró je lei, a hit
meg tar tó ere jé nek meg ta pasz -
ta lá sai. Ezek éle tünk ké pei.

g Adámi Mária

Nagy csa lád ban él ni jó!

Hal lot ta tok a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia 2010. de cem ber 26-án ki adott, a 2011-es
esz ten dőt a csa lád évé vé nyil vá ní tó kör le ve lé ről? Úgy fo gal maz nak ben ne, hogy „…olyan lé nyek
va gyunk, akik nek a fej lő dé sé hez is, a fi zi kai, szel le mi, lel ki ér té kek ben va ló gya ra po dá sá hoz és
ki tel je se dé sé hez is szük sé ge van a jó kö zös ség, a sze re tő csa lád biz ton sá gá ra”. Aláb bi írá sunk ban
– a nem zet kö zi gyer mek nap ap ro pó já ból – Adá mi Má ria ha tod éves teo ló gus hall ga tó egy hét gyer -
me kes csa ládba ka la u zol el ben nün ket. (V. J.)

A Hetedik mennyország című tévésorozat főszereplői,
a sokgyermekes lelkészcsalád tagjai
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Szép me ta fo ra volt az is mert for du lat: sze münk fé nye a gyer mek. Mi ért
kény sze rü lünk múlt idő be ten ni a szív bé li mon da tot? Mert fog lyai let tünk
a hu sza dik szá zad egyik cso dá já nak, a te le ví zi ó nak? Mert a jó ra ki ta lált,
fej lett tech ni kai esz köz rész ben ha ra mi ák ke zé re ju tott? Mert a csa lá di ko -
hé zió annyi ra szét esett, hogy a szü lői sza vak meg tar tó ere jét a kép er nyő
va ló sá go san is föld höz ra gadt kí ná la ta vet te át? Mert a gyer mek kö zös sé -
gek össze tar to zá sát szét zi lál ták épít ke zé si szo ká sok, egyen lőt len anya gi
kon dí ci ók?

A kér dé sek szá ma sza po rít ha tó. Tű nő dés re kész te ti még a tel je sen kí vül -
ál lót is a gyer mek ön gyil kos sá gok szá má nak nö ve ke dé se; kri mi nál pszi cho -
ló gu sok ke re sik a kép er nyőn lá tot tak és a gyer me kek ál tal el kö ve tett gyil kos -
sá gok kö zöt ti össze füg gé se ket, a mér he tet le nül meg sza po ro dott ag resszív
cse le ke de tek for rás he lye it.

A vi lág je len ség gé szé le se dett kép er nyő ter ror, amely im már a fel nö vek -
vő s maj dan or szág ve ze tő nem ze dé kek jel le mét, eti ká ját ala kít hat ja vég -
le ges re, nem sok jó val ke cseg tet a 21. szá zad el ső év ti ze de i ben. Kü lö nös:
a nö vek vő ve szélyt azok is fel is mer ték, akik a tech ni kai cso dá kat, a „min -
dent sza bad” esz mé jét az em be ri ség re zú dí tot ták. Ám az a sa já tos két lel -
kű ség, amely egy részt a tech ni kai fej lő dést moz gat ja, más részt pe dig e fej -
lő dés ből glo bá lis ha szon ra tesz szert, vég ér vé nye sen le mon dott a jó szol -
gá la tá ról.

Ha szon el vű ség és er kölcs, ha szon el vű ség vagy er kölcs – fo gal ma zó dik meg
az Eu ró pai Uni ó ban és a be bo csá tás ra vá ró or szá gok lé lek mű ve lő i ben a „ho -
gyan óv juk gyer me ke in ket a kép er nyő ár tal ma i tól” nagy kér dé se. A nem zet
ér té ke i nek – ben ne a csa lád be csé nek – han goz ta tói az er kölcs re es küsz nek,
a glo ba liz mus hí vei a pro fit és az er kölcs össze bé kí té sén fá ra doz nak. Mert
baj van – ezt már ők is be lát ják, még a tör vény til tó sza vát is el fo gad ják, bár
mint tud juk, li be rá lis lel kük től ez áll a leg tá vo labb.

Ez év el ső nap ján hatályba lé pett az 1996. évi I. tör vényt fel vál tó új jog -
sza bály: a 2010. évi CLXXXV. tör vény a mé dia szol gál ta tá sok ról és a tö meg -
kom mu ni ká ci ó ról. Az új tör vény meg erő sí ti a kis ko rú ak vé del mé re vo nat -
ko zó szi go rí tó sza bá lyo kat. 

Sa já tos mó don az új mé dia tör vény han gos el len zői – in du la tuk ból fa ka -
dó an – a mos dó víz zel együtt lát vá nyo san ki ön töt ték a gye re ket is. Pe dig a
gyer me ke ket fo ko zot tan vé dő jog sza bály a kor lá to zó elő írá so kat ki ter jesz ti
a mű sor elő ze te sek re, az idő sze rű ese mé nyek kel fog lal ko zó mű sor szá mok -
ra, a sport mű so rok ra, va la mint a rek lá mok ra is. A tör vény kö te le ző vé te szi,
hogy a mű sor szol gál ta tók a köz zé té tel előtt mi nő sít sék a mű so ro kat. Ez a gya -
kor lat ban azt je len ti, hogy ka te go ri zál ni ok kell az egyes mű sor szá mo kat, s
köz zé té tel kor meg fe le lő jel zés sel, pik to gram mal kell fel hív ni a fi gyel met a
tar ta lom eset le ges ár tal ma i ra.

Mit je lent a ka te go ri zá lás? A tar ta lom mi nő sí té sét. A tör vény több ka te -
gó ri át ál la pít meg. Az el ső be a kor ha tár nél kül meg te kint he tő al ko tá sok tar -
toz nak; a má so dik ba so ro lan dó kat csak hat éven fe lü li ek néz he tik, a har ma -
dik ka te gó ria a ti zen két éven alu li ak szá má ra nem aján lott mű sor szá mo ké.
Az olyan mű sor szá mok, ame lyek köz vet len mó don utal nak erő szak ra, il let -
ve sze xu a li tás ra, a ne gye dik ka te gó ri á ba ke rül nek, mi nő sí té sük: ti zen hat éven
alu li ak szá má ra nem aján lott. Az olyan prog ra mot, amely nek meg ha tá ro zó
ele me az erő szak, il let ve a sze xu a li tás köz vet len, na tu rá lis áb rá zo lá sa, az ötö -
dik ka te gó ri á ba kell so rol ni. Az ilyen prog ram mi nő sí té se: ti zen nyolc éven
alu li ak szá má ra nem aján lott. Az a mű sor szám pe dig, amely al kal mas a kis -
ko rú ak fi zi kai, szel le mi vagy er köl csi fej lő dé sé nek sú lyo san ked ve zőt len be -
fo lyá so lá sá ra, kü lö nö sen az ál tal, hogy por nog rá fi át vagy szél ső sé ges, il let -
ve in do ko lat lan erő sza kot tar tal maz, a ha to dik ka te gó ri á ba so ro lan dó. Az
ilyen mű sor szám nem te he tő köz zé.

Ér tel me zést kí ván né hány do log. A mű sor elő ze te sek ed dig nagy elő sze -
re tet tel csa lo gat ták a prog ra mok le en dő fel nőtt né ző it pi káns, ero ti kus vagy
a por nog rá fi át sú ro ló rész le tek kel. Ez a jö vő ben tör vény sér tő. A sport mű -
so rok ban fel-fel hang zó dur va sá gok, szur ko lói ag resszi vi tá sok, rasszis ta
meg nyil vá nu lá sok szin tén el rej ten dők a gye re kek elől. Élő mű so rok ban ez
le he tet len, de a szü lői fel ügye let is fon tos le het. Az idő sze rű ese mé nyek be -
mu ta tá sá nál (ka taszt ró fa, tö meg bal eset, a gyil kos ság „ered mé nyé nek” na -
tu rá lis áb rá zo lá sa stb.) pik to gram mal, elő ze tes fi gye lem fel hí vás sal csök kent -
he tő a gyer me kek kö ré ben be kö vet kez he tő ká ro so dás. Ami pe dig a rek lá -
mot il le ti, el ér ke zett nek lát szik az idő, hogy a rek lám ké szí tők is be lás sák: csak
az íz lé ses, szel le mes rek lá mok szol gál hat ják a vá sár lói fi gye lem fel hí vá sát.
(Az új tör vény tilt ja az olyan mé dia tar tal mak köz zé té te lét, ame lyek a gyer -
me ke ket vá sár lás ra szó lít ják fel.)

A tör vény szi go ra ná lunk mind ez idá ig nem ha tot ta meg a mű sor szol -
gál ta tó kat. A né hány per ces kép er nyő-el sö té tí tés nem ren dí tet te meg a
ke res ke del mi te le ví zi ó kat. A pár száz ezer fo rin tos bün te tés sem té rí tet -
te el őket ama szán dé kuk tól, hogy a nagy né zett ség re mé nyé ben a tör -
vény ál tal til tott mó don mu tas sa nak be mű sor szá mo kat. Ang li á ban nem
rit ka az egy mil lió fon tos pénz bün te tés se. Ez több mint háromszázmillió
fo rint! Ha va la mely mű sor szol gál ta tó ra ki ró ják ezt a sú lyos bün te tést, bi -
zony meg gon dol ja, hogy a jö vő ben ve szé lyez tes se-e a kis ko rú ak szel le -
mi, tes ti, er köl csi fej lő dé sét.

A tel jes igaz ság ked vé ért meg kell em lí te nünk, hogy pél dá ul a Tv2 Édes -
né gyes cí mű prog ram ja kö zel száz mil li ós bün te tést ka pott, de nincs tu do -
má sunk ar ról, hogy a ke res ke del mi te le ví zió tel je sí tet te-e a kö te le zett sé gét,
be fi zet te-e a ki rótt bün te tést. 

Min den mél tat la nul han gos zaj el le né re, amely kül- és bel föl dön kí sér te
az új mé dia tör vény meg je le né sét, a köz szá má ra leg fon to sabb pa rag ra fu sok
– a gyer me kek és csa lá dok vé del mét, a tisz te let kul tú rá ját biz to sí tó passzu -
sok – szi lár dan tart ják he lyü ket. És ez meg nyug ta tó, mert gyer me ke ink sze -
me fé nyét őr zik im már a tör vény szi go rá val is.

Sze münk fé nye –
a te le ví zió

(Gyer mek na pi tű nő dé sek)

b Le het-e az em ber sé get csepp ben
mér ni? S ha igen, bár mi lyen
nagy is az a csepp, mi re elég? A
Len gyel An na – Ra dos Pé ter há -
zas pár nak, a Ma gyar Rá dió szer -
kesz tő-ri por te re i nek a Kos suth
adón több mint két éven át hall -
ha tó, nagy si ke rű na pi mű so ra,
majd a rá dió adás meg szű né se
után el in dí tott, Egy csepp em ber -
ség es ték cí mű ren dez vény so ro -
za ta évek óta bi zo nyít ja, hogy
sok ra. Aki 2004. már ci us 15. és
2006 közepe kö zött reg gel 6 óra
33 perc kor be kap csol ta a rá di ó -
ját, vagy akár csak egy szer is el -
lá to ga tott az egy csep pes ren -
dez vény re, biz ton ál lít hat ja: iga -
zi lel ki-szel le mi fel töl te ke zést
nyújt né hány „csepp nyi” idő is.

– Az Egy csepp em ber ség cí met vi -
se lő nép sze rű rá dió mű sor egy-egy
adá sá ban a ven dég egy szá má ra
ked ves idé ze tet osz tott meg a hall ga -
tók kal, majd né hány gon do la tot fű -
zött hoz zá. Kö zel nyolc száz részt ért
meg a mű sor, és tu dom, hogy a meg -
szün te té se kor na gyon hosszú volt a
még nem sze re pel tek lis tá ja…

Len gyel An na: A két ke dők nek
min dig azt mond tam: „Ren ge teg
em be rem van.” És ez így is volt.
Negy ven évig dol goz tam a Ma gyar
Rá dió Kró ni ka szer kesz tő sé gé ben.
Az év ti ze dek so rán sok-sok em ber -
rel ta lál koz tam, volt, aki vel több -
ször is ké szí tet tem ri por tot. Így ami -
kor a mű sor el in dult, pon to san tud -
tam, ki ket sze ret nék meg szó lí ta ni.
Olyan em be re ket vá lasz tot tam, akik
mun ká juk kal, éle tük kel igye kez tek
mi nő sé get nyúj ta ni. Tu dós és mű -
vész, spor to ló és mes ter em ber –
ha tá ra in kon be lül ről és túl ról. Kü lö -
nö sen fon tos el vem volt, hogy po li -
ti kus nem le het kö zöt tük, mert ak -
kor ez a mű sor nem kü lön bö zött vol -
na a töb bi től. Emel lett ar ra is tö re ked -
tem, hogy le he tő leg olya no kat szó lít -
sak meg, aki ket rit kán vagy so ha
nem kér dez tek meg a rá dió nyil vá -
nos sá ga előtt.

– Ez le he tett és le het a mai na pig
is a rá dió mű sor, il let ve a klub es tek
nép sze rű sé gé nek egyik tit ka?

Ra dos Pé ter: A meg hí vott ven -
dé ge ink re egy től egyig jel lem ző, hogy
tisz tes sé ges, be csü le tes, a hi va tá sát
sze re tő és a má sik hi va tá sát meg be -
csü lő em ber. Na gyon so kan be szél nek
hi tük ről, az Is ten től ka pott se gít ség -
ről – fe le ke zet re va ló te kin tet nél kül.
Az egy csep pes al kal mak ez ál tal vi lá -
gos ér ték ren det köz ve tí te nek, olyan
ér té kek re irá nyít va a fi gyel met, ame -
lyek a mai szét szórt, prob lé mák tól
ter hes és sze re tet len vi lág ban iga zi fel -
üdü lést nyúj ta nak. Az em be rek igény -
lik ezt a stí lust, hang ne met és ezt a vi -
lá gos ér ték ren det.

A ta valy no vem be ri al kal mun kon
pél dá ul meg hí vott ven dég volt a
Mu zsi kás együt tes ből Ha mar Da ni
is. Az est vé gén azt mond ta: annyi -
ra jól érez te ma gát, hogy leg kö ze lebb
is el jön. Ott is ült a kö zön ség so ra i -
ban a múlt he ti es tün kön. Se bes tyén
Már ta egy szer az zal a ké rés sel for dult
hoz zánk, hogy sze ret né az édes any -
ját, Far kas Ilo nát, Mo na né nit is el -
hoz ni, aki – Ko dály egy ko ri ta nít vá -
nya ként – ze ne pe da gó gus. Kó ru sá -
val gyö nyö rű kon cer tet is ad tak. 

– Bár az Egy csepp em ber ség es ték
so ro zat alap ja i ban nem egy há zi ren -
dez vény, túl zás nél kül ál lít hat juk,

hogy egy-egy klub es ten sok szor na -
gyobb ha tá sú evan gé li zá ció hang zik el,
mint bár me lyik, az Evan gé li kus Élet -
ben meg hir de tett egy há zi al kal mon.

L. A.: Pe dig a meg hí vott ven dé ge -
in ket so ha nem kér de zem hi tük ről
vagy az Is ten nel va ló kap cso la tuk ról.
De az ön ál tal el mon dot ta kat jól jel -
lem zi a leg utób bi ren dez vé nyünk is:
el ső be szél ge tő tár sam a vi lág hí rű
zon go ra mű vész, He ge dűs End re volt,
és fe le sé ge, He ge dűs Ka ta lin, aki
ma ga is zon go ra mű vész. Az alap ve -

tő en ze né ről és kon cer tek ről szó ló
be szél ge té sünk so rán el mond ták,
hogy pá lyá ju kon és több év ti ze de tar -
tó há zas sá guk ban a hi tük ad erőt.

Me zey Ka ta lin író, köl tő, ki adó -
igaz ga tó a rá dió adás ban an nak ide -
jén Lu kács evan gé li u má ból a ki rá lyi
me nyeg ző ről szó ló részt vá lasz tot ta
idé ze tül. Ka ti mon da ta it az óta is
em le get jük fér jem mel: „Hát szol ga
va gyok én, hogy el fog a meg ha tott -
ság már at tól is, ha el kép ze lem,
hogy ba rá ti gesz tust tesz, asz ta lá hoz
in vi tál az Úr? Hi szen hív asz ta lá hoz
min den nap. Még is rit kán ülünk le
mel lé. Ta lán mert at tól tar tunk,
hogy szá mon ké ri raj tunk, to vább ad -
juk-e a sze re te tet, amit tő le kap tunk.”

A múlt he ti es ten Tolcs vay Lász ló
is meg hí vott ven dég volt. Egy vég te -
le nül sze rény mű vész, aki olyan da -
ra bo kat írt, mint a Ma gyar mi se, a
Má ria evan gé li u ma vagy az Is ten
pén ze. El me sél tem a hall ga tó ság nak,
hogy a két év vel ez előt ti dé li ke rü le ti
na pun kon a zsú fo lá sig meg telt kon -
do ro si evan gé li kus temp lom ban az
em be rek könnyes szem mel éne kel tek
ve le. Nem is so ro lom to vább a ne ve -
ket, mert nem aka rok sen kit meg bán -
ta ni az zal, hogy ki ha gyom a sor ból.

Na gyon saj ná la tos, hogy a kü lön -
bö ző saj tó or gá nu mok ban ezek az
em be rek nem kap nak te ret, pe dig
mennyi ér té ket és mi lyen pél dát
tud ná nak ad ni a mai re mény- és ér -
ték vesz tett vi lág ban!

R. P.: Az egy csep pes es ték va ló ban
nem evan gé li kus ren dez vé nyek. Na de
az is tény, hogy az es tek meg szer ve -
zé sé ben az Asz ta li Be szél ge té sek Kul -
tu rá lis Ala pít vány se gít ne künk, amely
köz tu dot tan evan gé li kus hát te rű. 

Ami a hely szí ne ket il le ti, 2007.
már ci us 14-én a Bu da pest-Fa so ri
Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé -
ben tar tot tuk a nyi tó al kal mun kat,
majd egy éven át a Gö dör Klub ven -
dég sze re te tét él vez tük, 2009 óta pe -
dig a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um dísz ter me az ott ho nunk. Aki te -
hát el jön az egy csep pes es ték re,
evan gé li kus hely re jön. Ame lyik mű -
vé szünk le ül a zon go rá hoz ját sza ni,
az egy evan gé li kus gim ná zi um zon -
go rá ját szó lal tat ja meg – ját szott
már ott Bo gá nyi Ger gely vagy pél dá -
ul Vu kán György is. 

A no vem be ri es tén Mádl Dal ma
asszony egy evan gé li kus gim ná zi um

szín pa dán be szél ge tett An ná val. He -
ge dűs End ré ék a De ák té ri dísz te rem -
ben aján lot ták fel, hogy „in gyen és
bér ment ve” el men nek egy há zi is -
ko lá ink ba, hogy a ze né ről, a hit ről és
bol dog há zas sá guk tit ká ról be szél ges -
se nek a gye re kek kel. Vagy pél dá ul
egy szer ven dé günk volt Zo bo ki Gá -
bor, aki a Mű vé sze tek Pa lo tá já nak vi -
lág hí rű épí té sze. El mond ta, hogy jól
is me ri a Deák téri  épü le tet, hi szen
gye rek ko rá ban eb ben a dísz te rem ben
éne kelt.

– An na sem rej ti so ha vé ka alá,
hogy or szá gos fel ügye lő-he lyet tes ként
és a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lő je -
ként mi lyen szo ros egy há zi kö tő dé se
van. Szá mom ra na gyon em lé ke ze tes
az a 2007. de cem be ri gö dör be li est jük,
ame lyi ken fon tos sze re pet ka pott az
ad ven ti ko szo rú.

L. A.: Min den ki nek ad tunk egy
gyer tyát, hogy gyújt sa meg a ko szo -
rú ról, és azt kér tük, szent es tén majd
en nek a se gít sé gé vel gyújt sa meg a
fán a gyer tyá kat. Azt sze ret tük vol -
na, hogy ez ál tal az egy csep pe sek lé -
lek ben ak kor is együtt le gye nek.
Ezen az egy csep pes es tén meg kér tük
Ró na Ta más rab bit, hogy me sél jen a
zsi dó ha nu ka ün nep ről is, majd ő az
el sők kö zött gyúj tot ta meg a kis
gyer tyá ját. Azt gon do lom, hogy a
mai, na gyon el len sé ges vi lág ban en -
nél töb bet nem le het el ér ni.

– Az egy csep pes es ték min dig bor -
kós to ló val zá rul nak.

R. P.: A rá dió mű sor ban elég sok
bo rász is a ven dé günk volt, in nen jött
az öt let, hogy kér jük meg őket, hoz -
za nak a bo ra ik ból a klub al kal ma ink -
ra. Az es tek ven dé gei – akik kel be -
szél ge tünk – min dig a rá dió mű sor -
ban sze re pel tek kö zül ke rül nek ki, a
bo rá szok ese té ben azon ban már elő -
for dult, hogy „kül sőst” hív tunk. Így
volt már kö zöt tünk az evan gé li kus
Fritt mann Lász ló, Ró kus falvy Pál
vagy ta valy no vem ber ben Smi dé li usz
Zol tán evan gé li kus lel kész, aki ere -
de ti vég zett sé gét te kint ve bo rász.
Né ma csend ben fi gyel ték min den
sza vát, ami kor éle té ről, hi va tá sá ról,
szol gá la ta i ról be szélt.

L. A.: Ami kor a Ma gyar Rá di ó ban
meg szün tet ték az Egy csepp em ber -
ség rá dió mű sort, sok-sok le ve let és te -
le fon hí vást kap tunk. Az em be rek
na gyon sze ret ték, mi pe dig na gyon
él vez tük a ké szí té sét. Az óri á si igény
lát tán Pé ter ta lál ta ki a klub es tet,
amely im már ötö dik éve mű kö dik
nagy si ker rel. Bí zunk ab ban, hogy to -
vább ra is min dig lesz egy csepp nyi
erőnk a foly ta tás ra. Leg kö ze lebb no -
vem ber ben ta lál ko zunk.

g Bo da Zsu zsa

Az Egy csepp em ber ség es ték ren dez -
vé nye i ről be szá mo lók – bő sé ges fo tó -
kí ná lat tal – a http://egy csepp.lu the -
ran.hu hon la pon ta lál ha tók.

Mi nő ség ről, ér ték köz ve tí tés ről és
tisz te let ről egy csepp ben

Be szél ge tés az Egy csepp em ber ség es ték há zi gaz dá i val

Rados Péter és Lengyel Anna meghívott borász vendége tavaly
novemberben Smidéliusz Zoltán  evangélikus lelkész volt (jobb szélen)
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Is ten irán ti há lá val és nagy sze re tet -
tel em lé ke zünk a Csor na–Ka pu vá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség el ső pa ró -
kus lel ké szé re szü le té sé nek szá za dik
év for du ló ján.

Hu bert Ist ván 1911. feb ru ár 12-én
szü le tett Cell dö möl kön, hét gyer me -
kes evan gé li kus csa lád ban. Kö zép is -
ko lai ta nul má nya it az ősi Pá pai Re for -
má tus Kol lé gi um ban vé gez te. Ezek az
évek fe led he tet le nek vol tak szá má ra.
Éle te vé gé ig em le get te nagy tu dá sú ta -
ná ra it, akik től nem csak is me re te ket,
ha nem be csü le tes sé get, kö te les ség tu -
dást, nem zet- és ha za sze re te tet, pro -
tes táns el kö te le zett sé get is ta nult.
Itt ér le lő dött meg benne az el ha tá ro -
zá s a lel ké szi szol gá lat mel lett.

Érett sé gi után Sop ron ban, a Ma -
gyar Ki rá lyi Er zsé bet Tu do mány -
egye tem Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Ka rán foly tat ta ta nul má nya it.
Pro fesszo rai, teo ló gus tár sai em lé két
is há lá val és sze re tet tel őriz te a szí -
vé ben.

Se géd lel ké szi szol gá la tát Ost ffy -
asszony fán, Cell dö möl kön, Al só dör -
gi csén, a Vend vi dé ken Úr dom bon,
majd új ra Cell dö möl kön vé gez te,
ahol Mo li to risz Já nos es pe res volt a
prin ci pá li sa. Tő le is so kat ta nult, és
ő bú csúz tat ta meg ha tott sza vak kal
1949. má jus 8-án, ami kor vég leg el -
ke rült sze re tett szü lő föld jé ről, Vas
me gyé ből.

Új hely, új fel adat vár ta a Rá ba köz -
ben. A csor na–ka pu vá ri misszi ós
gyü le ke zet el ső pa ró kus lel ké sze lett
1949. má jus 22-én. Itt is mer te meg,
majd vet te fe le sé gül Nitschin ger Már -
ta pol gá ri is ko lai ta nár nőt, aki nem -
csak hű sé ges há zas tár sa volt har -
minc hét éven át, ha nem a gyü le ke -
ze ti dia kó ni ai mun ká ban és kán tor -
ként is se gít sé get je len tett szá má ra.

Az 1950-as évek egy há zi mű kö -
dést ne he zí tő kö rül mé nyei az ő éle -

tük re is ha tás sal vol tak. Mind ezek
el le né re szi lárd hit tel, el kö te le zet ten,
pél da mu ta tó hű ség gel vé gez ték szol -
gá la tu kat. A sok fi lia meg kö ze lí té se
ab ban az idő ben au tó és au tó busz
hí ján vo nat tal, ke rék pár ral és gya log
volt le het sé ges. Mi vel a temp lom ba
já rást so kan nem mer ték vál lal ni,
Hu bert István na pi rend sze res fel -
ada tá nak te kin tet te a csa lád lá to ga -
tást, a be te gek fel ke re sé sét a csor nai
és ka pu vá ri kór há zak ban. Egy ma -
rok nyi hű sé ges gyü le ke ze ti tag rend -

sze re sen részt vett nem csak az is ten -
tisz te le te ken, ha nem a bib lia órá -
kon is. Szin te min den év ben volt
kon fir má ci ói fel ké szí tés és vizs ga, a
re for má ció em lék nap ján ki ál lí tás.

A gyü le ke zet nek nem csak lel ki -
pász to ra, ha nem min de ne se is volt.
Ha ran go zott, ke rí tést fes tett, az itt
töl tött har minc négy év alatt a gyü le -
ke zet épü le te i nek fo lya ma tos kar ban -
tar tá sa mel lett a temp lom nagy sza -
bá sú kül ső, majd né hány év múl va
bel ső fel újí tá sát is meg szer vez te, és
a ki vi te le zés ben két ke zi mun ká val is
fá rad ha tat la nul se gí tett.

So ha nem pa nasz ko dott, bölcs

de rű vel, hit tel, bi za lom mal és sok sze -
re tet tel tet te a dol gát.

A pa ró kia aj ta ja min dig nyit va
volt min den ki előtt. 1951-től ve ze tett
ven dég köny ve bi zo nyít ja, hogy a kor
nagy ra be csült püs pö kei, sok-sok
szol ga tár sa, haj da ni gyü le ke ze té nek
tag jai, ré gi ta nít vá nyai idő ről idő re
fel ke res ték.

Ha lá lá ig sze re tett vol na szol gál ni
a gyü le ke zet ben, 1983-ban azon ban
egy sú lyos trom bó zis mi att nyug díj -
ba kel lett men nie. Mi vel ak kor már
mind két gyer me ke csa lá dos tul Sop -
ron ban la kott, Hu bert Ist ván és fe le -
sé ge a kö ze lük be köl tö zött. Nem
volt könnyű meg vál ni uk a ked ves
gyü le ke zet től, a temp lom tól, ahol
gyer me ke it ke resz tel te, kon fir mál ta,
es ket te és el ső uno ká ját ke resz tel te.

Öt évet él he tett még sop ron bán -
fal vi ott ho ná ban. A szol gá la tot is
foly tat hat ta: gyak ran he lyet te sí tet te
az ak ko ri sop ro ni lel ké sze ket a va sár -
nap es ti is ten tisz te le te ken. Idős ko -
ra el le né re hó na po kon át min den va -
sár nap he lyet te sí tet te a kis ba bo ti lel -
kész nőt, hogy ő részt ve hes sen egy
kül föl di ösz tön dí jas kép zé sen. Kö rül -
mé nyes uta zás sal ju tott Sop ron ból
oda és vissza, de fe le sé gé vel együtt
na gyon szí ve sen tet te ezt is.

Hu bert Ist vánt 1988. no vem ber 18-
án éj jel ott ho ná ban vá rat la nul ma gá -
hoz szó lí tot ta az Úr. Né hány órá val
ko ráb ban azt mond ta: „…ér tem nem
kell ag gód ni. En gem az Úr is ten min -
dig a te nye rén hor do zott.”

Bí zunk ben ne, hogy mi u tán a lát -
ha tó vi lág ból a lát ha tat lan ba ért, ott
is Is ten te nye rén le het.

Ál dá sos éle té nek, hű sé ges szol gá -
la tá nak em lé ke le gyen ál dott.

Ün ne pi meg em lé ke zés lesz ró la és
szol gá la tá ról jú ni us 5-én 8.30-kor
Csor nán, az evan gé li kus temp lom ban.

g Stin ner né Hu bert Sa rol ta

Száz éve szü le tett
Hubert Ist ván lel kész
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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

Meghívó emléktábla-avatásra
Sze re tet tel meg hív juk Önt és ked ves csa lád ját a zug lói evan gé li kus gyü -
le ke zet el ső, temp lom épí tő lel ké szé nek em lé ké re ál lí tan dó em lék táb la
fel ava tá sá ra, amely re Scholz Lász ló szü le té sé nek 100. év for du ló ja al kal -
má ból a zug lói evan gé li kus temp lom ban má jus 27-én, pén te ken dél után
5 óra kor ke rül sor. Az is ten tisz te le ten igét hir det, és az em lék táb lát fel -
avat ja Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö -
ke. Ün ne pi be szé det mond dr. Ko rá nyi And rás, a zsi nat lel ké szi el nö ke
és D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma zott püs pök.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma

Gyermeknapra tartogattuk az evangélikus óvodák számára meghirdetett, a Bé ke hul lá mok a Du nán elnevezésű ren -
dez vény so ro zathoz kapcsolódó gyermekrajzverseny győztes pályamunkájának megjelentetését. A be ér ke zett mint -
 egy nyolc van rajz kö zül a szak mai zsű ri a fő dí jat Joó Dor iná nak ítél te oda. Meg íté lé sük sze rint ugyan is a hód me ző -
vá sár he lyi Ég ből pottyant Evan gé li kus Óvo dá ba já ró Dor ina al ko tá sa fe jez te ki leg ta lá lób ban a bu da pes ti ren dez vény
köz pon ti gon do la tát: az erő szak le győz he tő a „le fegy ver ző sze líd ség gel”.

H I R D E T É S

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Pres bi té ri u ma át érez ve ha zánk ne héz gaz da sá gi hely ze tét csat -
la ko zik azok hoz az egyé ni és kö zös sé gi kez de mé nye zé sek hez, ame lyek cél ja a nyo masz tó ál lam adó sá gi te her
csök ken té se. Eh hez a ma ga ré szé ről úgy kí ván hoz zá já rul ni, hogy a hí vei ado má nya i ból és sa ját for rá sa i ból
két men tő au tót vá sá rol az Or szá gos Men tő szol gá lat ré szé re, össze sen mint egy 50 mil lió forint ér ték ben. Erre
a cél ra vár ja a fel aján lá so kat az MEE 11707024-20478070 szá mú szám lá já ra, „Men tő au tó” jel zés sel.

Összeállította: Boda Zsuzsa
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b Az ez év áp ri lis 27-én ülé se zett
öku me ni kus te rem tés vé del mi
mun ka cso port a cím ben ol vas -
ha tó igét (Jn 6,12) vá lasz tot ta az
idei őszi te rem tés vé del mi ün nep
mot tó já ul. Az egyes fe le ke ze -
tek lel ké szei, mun ka tár sai, il let -
ve a kü lön bö ző mun ka cso por tok
egy re több szál lal kap cso lód tak
egy más hoz az el múlt idő szak -
ban, így fo gal ma zó dott meg az
igény, hogy az ün nep le he tő leg
vál jon egy re in kább öku me ni kus
jel le gű vé, ez zel is hang sú lyoz va
a te rem tett vi lág meg óvá sa irán -
ti kö zös fe le lős ség vál la lás fon -
tos sá gát. A mun ka cso port két új
tag ját, Kha led A. Lász lót és Kü -
ke di Zsol tot kér dez tem.

– Ho gyan ke rül tek kap cso lat ba a
te rem tés vé de lem té ma kö ré vel és az
öku me ni kus mun ka cso port tal?

Kha led A. Lász ló: 2010 jú ni u sá -
ban fe jez tem be teo ló gi ai ta nul má nya -
i mat az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men – me to dis ta hall ga tó ként.
A do log ma gya rá za ta, hogy egy há -
zunk lel kész je lölt jei az evan gé li kus
teo ló gi án ta nul nak, ahol me to dis ta ta -
ná ra ink tól hall gat hat juk a spe ci á lis
kur zu sa in kat. Más fél éve szol gá lok lel -
kész ként az egy ház Szol no ki Kör ze -
té ben. A te rem tés vé del mi mun ka -
cso port tal ta valy de cem ber óta ál lok
kap cso lat ban. Er re a mun ká ra egy fe -
lől Cser nák Ist ván me to dis ta szu per -
in ten dens kért fel, más fe lől a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csa Szo ci ál eti kai Bi zott sá gá nak tag ja -
ként is érin tett va gyok a té má ban. 

Kü ke di Zsolt: Ami óta az esze met
tu dom, kö zös sé gi em ber va gyok, hisz
ka to li kus ke resz tény hi tem és an nak
ré vén meg ta lált kö zös sé ge im min dig
sok le he tő sé get ad tak a ci vil te vé keny -
ség re. Mun ka idő mön kí vül a csa lád,
a pár kap cso la tok egy sé gét, egész sé gét
tá mo ga tó prog ra mo kat lá to ga tok,
szer ve zek, azok hoz tech ni ka i lag
asszisz tá lok – ilyen pél dá ul a las san tíz
éve mű kö dő Csa lád épí tő Klub (csa -
lad e pi to-klub.blog spot.com) vagy Pál
Fe ri atya kedd es téi (www.pal fe ri.hu).

2009 kö ze pe óta fog lal ko zom a
fenn tart ha tó ság kér dé sé vel He te si Zsolt
Fenn tart ha tó Fej lő dés és Erő for rá sok
Ku ta tó cso port já ban (www.ffek.hu),
ahol az ener ge ti ka, az erő for rás vál ság,
a kör nye zet vé de lem és a fenn tart ha -
tó ság té má ját ku tat juk. A cso port
kom mu ni ká ci ó já ért, kap cso la ta i ért
fe le lek. Emel lett a Tisz ta For rás Egye -
sü let az Él he tő Kör nye ze tért (www.tisz -
ta for ras.eu) al el nö ke va gyok, amely
szer ve zet a fenn tart ha tó ság el ve i nek el -
ter jesz té sé ben vál lal majd sze re pet. 

A ka to li kus te rem tés vé del mi mun -
ka cso port ba No bi lis Má rió ré vén
ke rül tem, aki vel a Csa lád épí tő Klub
egyik elő adá sán ta lál koz tam. Részt
vet tem azon az ülé sen, ame lyen el -
dön töt tük egy egye sü let lét re ho zá sát.
Így let tem ala pí tó tag ja és egyik al el -
nö ke a Nap him nusz Te rem tés vé -
del mi Egye sü let nek. Az egye sü let ről
a ké sőbb meg úju ló www.te rem tes ve -
de lem.hu ol da lon is le het majd ol vas -
ni. No bi lis Má rió már ko ráb ban is te -
vé ke nyen részt vett az öku me ni kus
mun ka cso port mun ká já ban, így szin -
tén ő hí vott oda is. 

– A me to dis ta egy ház ról vi szony lag
ke ve set hal lunk. Mennyi re je le nik meg
a lel ké szek kö zött, a gyü le ke ze ti élet -
ben a te rem tés vé del mé nek kér dé se, a
na pi kör nye zet vé del mi prob lé mák?
Mon da na egy-egy egyé ni, gyü le ke ze ti
kez de mé nye zést, amely ki fe je zet ten a
kör nye zet meg óvá sát tűz te ki cé lul?

K. A. L.: A 20. szá za di me to dis ta
teo ló gi ai gon dol ko dás ban a te rem tett -
ség vé del me kü lö nö sen hang sú lyo san
volt je len. Az 1908-ban szü le tett tíz -
so ros Szo ci á lis hit val lás tö mö ren, de
vi lá go san fo gal maz ta meg, ho gyan te -
kin tünk a te rem tett vi lág ra: „Meg va -

gyunk győ ződ ve ar ról, hogy a ter mé -
szet Is ten al ko tá sa. Vé de ni akar juk és
fe le lős ség gel hasz nál ni.” A me to dis ták
1972-ben Szo ci á lis alap el vek cím mel
egy jó val ter je del me sebb do ku men tu -
mot is el ké szí tet tek, ame lyet az óta is
rend sze re sen ki egé szí te nek és át dol -
goz nak. A Szo ci á lis alap el vek ki emelt
he lyen, el ső fe je ze té ben fog lal ko zik a
ter mé szet vi lá gá val, olyan té mák kal,
mint a víz, le ve gő, ta laj, ás vá nyi anya -
gok, a nö vé nyek, az ál lat vi lág, a vi lág -
űr, a tech ni ka és a biz ton sá gos élel mi -
szer-el lá tás.

An nak el le né re, hogy több mint
száz éve ki mon dott fel ada tunk Is ten
al ko tá sa i nak vé del me, il let ve a fe le -
lős hasz ná la tuk, csak a leg utób bi
idők ben kezd jük hang sú lyoz ni e te -
rü let fon tos sá gát gyü le ke ze te ink -
ben. 2009 óta mi is igyek szünk meg -
ün ne pel ni a te rem tés vé de lem nap ját.
Öröm mel ta pasz tal juk a fi a ta lok
kész sé gét, nyi tott sá gát ezen a te rü -

le ten, akik szí ve sen vesz nek részt a 72
óra komp ro misszum nél kül öku me -
ni kus pro jekt kör nye zet vé del mi ak -
ci ó i ban is. Ők a jö vő, őket kell meg -
nyer nünk. 

A cser ké szet pél dá ul egy kü lön le -
ges for má ja en nek, a fi a ta lok itt a gya -
kor lat ban ta nul hat ják meg a ter mé -
szet sze re te tét és tisz te le tét. Wes ley
Já nos cser kész csa pa tunk lé nye gé -
ben te rem tés vé del mi misszi ót foly -
tat. Há la Is ten nek, ve ze tői, dön tés ho -
zói szin ten is lát ni pél dát a kér dés
meg kü lön böz te tett ke ze lé sé re: Bu da -

ke szin ép pen most épül egy me to dis -
ta temp lom, amely nek fű tés rend -
sze rét geo ter mi kus ener gi á val kí -
ván ják mű köd tet ni.

– A ka to li kus egy ház te rem tés vé del -
mi mun ká já ról fo lya ma to san hírt
adunk e ro vat ha sáb ja in is. Ön az egy -
há zi/gyü le ke ze ti élet ben is fog lal ko zik
kör nye zet vé del mi kér dé sek kel?

K. Zs.: Mi vel az el múlt húsz év ben
so kat köl töz tem ke rü let ből ke rü let -
be, ezért nem el ső sor ban a sa ját plé -
bá ni á mon, a Szent Vin ce Plé bá ni án
fog lal ko zom a kör nye zet vé del mi kér -
dé sek kel, ha nem a fen tebb em lí tett
ka to li kus cso por tok ban. A Csa lád épí -
tő Klub ban egy tel jes fél évet szen tel -

tünk a te rem tés vé de lem, kör nye zet -
vé de lem té má já nak.

– Ha son ló an a két év vel ko ráb bi hoz
a cso port tag jai olyan se géd anya got
sze ret né nek ki dol goz ni, ame ly egy -
aránt ad  lel ki út ra va lót és prak ti kus
ta ná cso kat. Önök me lyik ré szé be kap -
cso lód nak be a mun ká nak?

K. A. L.: A te rem tés vé de lem ün ne -
pe tu laj don kép pen a ja nu á ri öku -
me ni kus ima hét hez ha son lít ha tó, va -
sár nap tól va sár na pig tar tó ün nep so -
ro zat, egy ima nyol cad. A ter ve zett se -
géd anyag idén az öt ezer em ber meg -
ven dé ge lé sé nek tör té ne tét dol goz za
fel a te rem tett vi lág irán ti fe le lős sé -
günk szem pont já ból, össze sen nyolc
rész ben. Az egyes na pok hoz a ki je lölt
bib li ai ige sza ka szok alap ján me di tá -
ci ók, imád sá gok, il luszt rá ci ók és
aján lott te rem tés vé del mi te vé keny sé -
gek kap cso lód nak majd. A mun ka cso -
port tag jai egy mást se gít ve ál lít ják
össze a ter ve zett ki ad ványt. Eb ben a

fo lya mat ban az én fe le lős sé gem az
imád sá gok össze gyűj té se.

K. Zs.: Az em be rek prak ti kus ta ná -
cso kat vár nak: ho gyan vál toz tat hat -
nák meg az éle tü ket, ho gyan épít het -
né nek fel egy fenn tart ha tó vi lá got? De
ehe lyett sok szor csak za var ba ej tik
őket, ami re a vá la szuk az el uta sí tás.
Mi vel te vé keny sé gem in kább a te rem -
tés vé de lem és fenn tart ha tó ság vi lá gi
cso port ja i hoz köt, ezért na gyon sok
vi lá gi fenn tart ha tó sá gi öt let tel ta lál -
ko zom nap mint nap. Ma gam is részt
ve szek ilyen gya kor la ti ta ná csok nyúj -

tá sá ban, fenn tart ha tó sá gi stra té gi ák
és cse lek vé si ter vek ké szí té sé ben.
Ké zen fek vő te hát, hogy ezt az is me -
re tet hoz zam a mun ka cso port ba.

– Mi az, amit a sze mé lyes éle tük -
ben a kör nye zet vé del me ér de ké ben
igyek sze nek min den kép pen meg va ló -
sí ta ni?

K. A. L.: Az idén re vá lasz tott
mot tót kü lö nö sen azért tar tom jó -
nak, mert ki fe je zi azt, hogy a ter mé -
szet vé del me és fe le lős hasz ná la ta
kis lé pé sek kel kez dő dik. Sem mi re
sem mond hat juk, hogy nem szá mít.
Ami kor Ne il Arm strong 1969-ben
el ső em ber ként a Hold ra lé pett,
azt mond ta: „Kis lé pés ez egy em -
ber nek, de ha tal mas ug rás az em be -
ri ség nek.” Va la hogy így lá tom ma a
te rem tés vé del met és azt, hogy mit
te het en nek ér de ké ben az egyes
em ber. Ta lán sem mi ség nek tű nik,
hogy a lám pák ba ener gia ta ka ré kos
iz zót csa va rok, hogy a csa lád ban
igyek szünk odafi gyel ni a víz- és a
vil lanyfo gyasz tá s ra, a la kás hő fo ká -
nak be ál lí tá sá ra, hogy szét vá lo gat -
juk a hul la dé kot, s hogy ha te he tem,
bi cik li vel köz le ke dem. Ap ró lé pé sek.
De sok ilyen ap ró lé pés sel ha tal ma -
sat ugor hat na az em be ri ség an nak
a Föld nek az ér de ké ben, ame lyet Is -
ten bí zott rá.

K. Zs.: Sok te rem tés vé del mi és
fenn tart ha tó sá gi elő adás tő lünk tá -
vol eső prob lé mát tár gyal és fe sze get.
Mi vel nem érez zük a prob lé mát hoz -
zánk kö zel ál ló nak, ezért nem is
érez zük sa já tunk nak, nem fe dez zük
fel a ne künk szó ló fel ada tot ben ne.
Pe dig hi he tet le nül sok le he tő ség van
a kör nye ze tünk vé del mé re. 

A mai em ber nek leg in kább an nak
a pa ra do xo nát ne héz fel dol goz nia,
hogy mi köz ben min den ki a fej lő dés -
ről be szél – ami alatt leg in kább a nö -
ve ke dést ér ti –, aköz ben ő fo lya ma -
to san kor lá to kat, eset leg csök ke -
nést, zsu go ro dást ta lál ma ga kö rül. A
vi lá gi em ber fo lya ma to san a hasz not
– a pro fi tot – ke re si, és eköz ben el -
vé ti az ér té ket, szem elől té vesz ti a
hasz nos sá got. 

Na gyon fon tos hát, hogy az em be -
rek hez így – ke resz té nyi hi tünk ből
erőt me rít ve – be szél jünk, és meg vi -
lá gít suk ne kik az ér ték nö ve lő csök -
ke nés és a hasz nos fej lő dés ér tel mét.
Ke resz tény em ber ként könnyű eb ben
az ér tel met meg ta lál ni. Én ma gam
so kat be szél ge tek ilyen té mák ról a kö -
zös sé ge im ben.

Emel lett nem kell messzi re men ni,
ha a min den nap ja ink ban ke res sük a
kör nye zet vé del me ér de ké ben meg te -
he tő hasz nos lépéseinket. Mi pél dá -
ul a csa lá dunk ból pár éve szám űz tük
a cso ma golt vi zet, he lyet te csap vi zet
iszunk. Kez det ben nem ér tet tünk
egyet abban, hogy le het-e nél kü le él -
ni, mert a fo gyasz tói mar ke ting ránk
is nagy ha tást gya ko rolt, de ma már
csak azon van a vi ta, hogy va jon kész -
 tet het jük-e a ven dé ge in ket is az ilyen
vál toz ta tás ra, vagy ne kik ven dég ként
meg en ged het jük ezt a té ve dést.

Az elv és a gya kor lat te kin te té ben
a leg fon to sabb nak azt az egyen súlyt
tar tom, hogy azok kö zül az ér té kek,
szo ká sok kö zül, ame lye ket a mai ci -
vi li zált vi lág a vív má nya i nak te kint,
mit sza bad, eset leg kell meg tar ta ni,
és me lye ket le het, me lye ket tud juk el -
vet ni. Az eb ben va ló el iga zo dás nem
kis fel adat, a he lyes út meg ta lá lá sa kö -
zös mun kát, meg be szé lést, együtt -
mű kö dést igé nyel.

Sze mé lyes éle tem ben eb ben én
nagy sze re pet vál la lok, ahol pe dig két
kéz hi ány zik, ott az a kö zös ség szá mít -
hat fi zi kai tár sa dal mi mun kám ra is.

g – JCsCs – 

„…hogy sem mi kár ba ne vesszen”
Te rem tés vé de lem – öku me ni kus ki te kin tés sel

ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

b Ener gia ta ka ré kos épü let gé pé -
sze ti meg ol dá so kat mu tat tak be
má jus 9-én – szak mai kon fe -
ren cia ke re té ben – a ba la ton -
szár szói Evan gé li kus Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Ott hon ban. Az
ér dek lő dők az in téz mény ben
zaj ló – KE OP-6.2.0/B/09-2010-
0012 azo no sí tó szá mon re giszt -
rált –, Komp lex fenn tart ha tó ság
min ta pro jekt a Ba la ton szár szói
Evan gé li kus Kon fe ren cia- és
Misszi ói Ott hon ban cí mű pro -
jekt ben al kal ma zott meg ol dá -
sok kal is mer ked het tek.

Az evan gé li kus gyü le ke ze te ket, in téz -
mé nye ket, az or szá gos iro dát, il let ve
kör nyék be li ön kor mány za to kat kép -
vi se lő részt ve vők meg is mer het ték a
jö vő épü let gé pé sze ti tech no ló gi á i ban
rej lő le he tő sé ge ket, meg te kint het ték
a kon fe ren cia-köz pont ban vég re haj -
tott Komp lex fenn tart ha tó ság pro jekt
fej lesz té se it (szür ke víz-hasz no sí tás,
pel let tü ze lés, nap ele mes, nap kol lek -
to ros, fe lü let hű té si rend sze rek), to -
váb bá in for má ci ó kat kap tak az Új
Szé che nyi terv ener ge ti kai, kör nye zet -
vé del mi pá lyá za ti le he tő sé ge i ről.

A negy ven öt per ces elő adá so kon
a ki vi te le zők rész le te sen be mu tat ták
a fe lü let hű té si és víz el lá tó rend sze re -
ket, a nap kol lek to rok al kal ma zá sá nak
le he tő sé ge it, az ala csony ener gia -
igé nyű pel let- és ap rí ték ka zá nok, a
ház tar tá si erő mű ként funk ci o ná ló
nap ele mes rend sze rek, va la mint az
eső víz tá ro ló rend sze rek, il let ve a
szür ke víz-hasz no sí tás le he tő sé ge it.

Az elő adá sok után ki-ki fel te het -
te kér dé se it, le he tő ség volt az egyes

fel hasz ná lók spe ci á lis igé nye i nek
meg vi ta tá sá ra is. A szak ér tők az ott -
hon egyes fej lesz té se i nek be mu ta tá -
sá val a gya kor la ti al kal ma zás le he tő -
sé ge it is szem lél tet ték. 

Az Új Szé che nyi terv zöld gaz da ság-
fej lesz té si prog ram ja ke re té ben el ér -
he tő for rá sok ról Ko csis Ist ván pá lyá -
za ti re fe rens adott tá jé koz ta tást. Je -
len leg el ső sor ban ener ge ti kai fej -
lesz té sek re, il let ve a kör nye ze ti ne ve -
lés tá mo ga tá sá ra le het pá lyáz ni, a ki -
írá sok meg ta lál ha tók a www.ujsz ec -
he nyi terv.gov.hu hon la pon. 

A re fe rens ki emel te, hogy az
egyes pá lyá za ti pro jek tek meg ter ve -
zé sé nél hasz nos, ha az il le tő in téz -
mény nek, gyü le ke zet nek hosszabb
tá vú stra té gi á ja is van, az az elő re vé -
gig gon dol ják, hogy mi lyen irány ba
sze ret né nek fej lőd ni, és az eh hez il -
lesz ke dő pá lyá za ti konst ruk ci ó kon
in dul nak. Ér de mes már a ter ve zés
sza ka szá ban ener ge ti kust be von ni,
hogy va la mennyi le he tő sé get vé -
gig gon dol ják, és a leg meg fe le lőbb
for má ban ter vez zék meg a kor sze -
rű sí tést.

A szak mai kon fe ren cia a pro jekt
inf ra struk tú ra-fej lesz té si sza ka szá nak
le zá rá sát is je len ti egy út tal; ez után el -
ső sor ban elő adá sok, mű hely mun -
kák, „road-show-k” so rán is mer he -
tő majd meg mind az, ami a kor sze -
rű sí tés ke re té ben zaj lott-zaj lik. 

g K. I.

Ener ge ti ká ról
köz ért he tő en

Kha led A. Lász ló Kü ke di Zsolt

A Kapernaum közelében álló Kenyérszaporítás-templom padlómozaikjának
részlete
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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 vi dis tis

HÉTFŐ

13.29 / Bar tók rá dió
Oli vi er Latry ját szik a San ta
Eu la lia-szé kes egy ház
or go ná ján
II/1. rész
15.15 / Du na Tv
A nap lovagjai (magyar
ismeretterjesztő sorozat)
Tömörkény István
15.25 / m1
Kas té lyok és kú ri ák
Nagy vá zsony, Szig li get,
Marca li
21.00 / Du na Tv
A Tel li er-ház
(fran cia té vé film, 2008) (85')
21.40 / m1
Ko csis Zol tán jó té kony sá gi
hang ver se nye a Nem zet kö zi
Gyer mek men tő Szol gá lat
javá ra
23.04 / Kos suth rá dió
Nép ze ne ha tá rok nél kül

KEDD

12.25 / TV2
Pén tek es ti fé nyek (ame ri kai
film drá ma, 2004) (107')
14.45 / Du na Tv
Be ava tás. Cza kó Gá bor
televí zi ós esszé je
20.40 / Du na II. Au to nó mia
Törzs asz tal
Köz éle ti be szél ge tés
21.00 / Du na Tv
Egy őrült éj sza ka
(ma gyar já ték film, 1969) (70')
21.40 / m1
A ki rá lyért és a ko ro ná ért
(fran cia ka land film, 2008)
(96') 1. rész
23.20 / Du na Tv
Cseh Ta más: Összes da lok
idő rend ben
Jós lat a met rón
23.30 / Bar tók rá dió
Ars no va. Ben ne:
Woj ci ech Kil ar: Rek vi em

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.19 / Bar tók rá dió
A Mis kol ci Szim fo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
Liszt Fe renc: Les Prél u des
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
15.15 / Du na Tv
Má tyás ki rály és a re ne szánsz
(ma gyar is me ret ter jesz tő so -
ro zat) Má tyás könyv tá ra
19.48 / Kos suth rá dió
Es ti me se. Ter sánsz ky Jó zsi
Je nő: Mi si Mó kus ka land jai
21.00 / Du na Tv
Pom pe ji – Egy vá ros pusz tu -
lá sa (olasz film, 2007) II/1.
23.15 / m2
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.45 / Bar tók rá dió
Pa vuk György (he ge dű) és
Sebes tyén Já nos (or go na)
hang ver se nye
13.45 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
Tür je
14.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Az olt ha tat lan gyer tya láng
15.35 / Duna Tv
Kodály és Bartók
népzenekutatásai a
Felvidéken
„Csak hozzám igaz légy”
21.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Marc-An toine Char pen ti er:
Dá vid és Jo na tán
22.00 / PAX
Hét szó az em be rért
(mul ti mé di ás pas sió)

PÉNTEK

10.00 / Duna Tv
Virágzó Magyarország
Hajdúböszörmény
12.05 / Bar tók rá dió
Fe lejt he tet len hang ver se nyek
az MR ar chí vu má ból
Ver di: Rek vi em
15.00 / Film mú ze um
Ti zen két dü hös em ber (ame -
ri kai film drá ma, 1957) (93')
15.55 / Du na Tv
Épí té szet XXI
Cson tos Já nos mű so ra
19.35 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti ta va szi fesz ti vál
2011
A Fi ren zei Mag gio Mu si cale
ze ne ka rá nak hang ver se nye
19.43 / Kos suth rá dió
Ákom bá kom. Rész le tek a
Ma kám együt tes le me zé ről
23.35 / m1
Ba ran go lá sok öt kon ti nen sen
Orosz or szág és a vi lág

SZOMBAT

12.45 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Az is ko la ha za tér
13.30 / Kos suth rá dió
Em lék he lyek üze ne te
Tri a non – té nyek és tév hi tek
15.35 / Du na Tv
Aján dék a vég zet től – Má rai
Sán dor
(ma gyar do ku men tum film)
16.15 / m1
Ma gyar or szág tör té ne te
A Rá kó czi-sza bad ság harc
kitö ré se
21.00 / m2
Jack és Ro se bal la dá ja (ame -
ri kai film drá ma, 2005) (107')
21.05 / m1
Ábel a ren ge teg ben
(ma gyar té vé film, 1993)
2/1–2.
21.07 / Kos suth rá dió
Em lék zaj. Ka rin thy Fe renc:
Ba rack lek vár

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil Rá dió
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
10.20 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(Is mét lés: 13.20 / m2)
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.45 / m1
Zsi na gó gák
A sze ge di zsi na gó ga
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
15.20 / m1
Sze rel mi láz
(ma gyar film, 1942) (72')
20.05 / TV2
A má gus
(ame ri kai–cseh film drá ma,
2006) (100')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 29-étől június 5-éig

Va sár nap
Krisz tus mond ja: „Tud já tok, hogy a né pek fe je del mei ural kod nak raj tuk, és
a na gyok ha tal mas kod nak raj tuk. De kö zöt te tek ne így le gyen: ha nem aki
naggyá akar len ni kö zöt te tek, az le gyen a szol gá tok.” Mt 20,25–26 (Zsolt 20,8;
Jn 16,23b–28/29–32/33; 1Tim 2,1–6a; Zsolt 77) Az Is ten rend je ép pen a for -
dí tott ja a vi lá gé nak. A vi lág ban az a nagy, aki nek má sok fö lött ha tal ma van.
Ki is hasz nál ják ezt so kan ön ké nye sen. Az a nagy, aki nek nagy va gyo na és
nagy be fo lyá sa van. Érez te tik is ezt so kan má sok kal. Is ten rend jé ben az a nagy,
aki ön ma ga ér de két és sze mé lyét hát tér be szo rít va szol gál, ren del ke zés re áll
azok szá má ra, akik a ve ze té sé re bí zat tak, mint a di a ko nosz.

Hét fő
Jé zus ezt mond ta: „En ged jé tek és ne aka dá lyoz zá tok, hogy hoz zám jöj je nek a
kis gyer me kek, mert ilye ne ké a mennyek or szá ga.” Az után rá juk tet te a ke zét. Mt
19,14–15 (Zsolt 115,13; 1Kir 3,5–15; 2Sám 23,1–7) A menny or szág a gyer me ke -
ké. De mi ért ép pen a gyer me ke ké? Ők olyan ki csik, ki szol gál ta tot tak, se gít -
ség re, el lá tás ra szo ru lók, nem ön ál lók, a szü lők gon dos ko dá sá ra van szük sé -
gük. A menny or szág ba ép pen azok jut nak be, akik Is ten előtt ki csik nek ér zik
és tud ják ma gu kat, akik min dent: az éle tet, az üd vös sé get Is ten től, az ő aján -
dé ko zó ke gyel mé ből vár ják, akik Is ten ró luk gon dos ko dó sze re te té re hagy ják
ma gu kat. Eze ké a ki csi ké – fel nőt te ké és gyer me ke ké – a mennyek or szá ga.

Kedd
A szá za dos nak ezt mond ta Jé zus: „Menj el, és le gyen a te hi ted sze rint.” És meg -
gyó gyult a szol ga még ab ban az órá ban. Mt 8,13 (Zsolt 25,10; 2Móz 17,8–13; 2Sám
24,1–25) Jé zus a ró mai szá za dos hi té re hagy ja a szol ga hely ze tét. De mit hisz
a szá za dos? Azt, hogy a szol gá ja meg gyó gyul? Azt, hogy Jé zus nak cso da té vő,
má gi kus ere je van? A szá za dos hi te Jé zus sza vá nak el len áll ha tat lan, te rem tő ere -
jé re irá nyul: amit ő mond, az meg tör té nik! „…csak egy szót szólj, és meg gyó gyul
a szol gám.” Tel je sen Jé zus ra, az ő aka ra tá ra, az ő sza vá ra hagy ja ma gát és a szol -
gá ját. Ez a hit cso dá ja és ere je. Ezért van élet, ezért van gyó gyu lás. Eb ből a hit -
ből van ne künk is éle tünk és a bűn be teg sé gé ből gyó gyu lá sunk.

Szer da
Az Úr ezt kér dez te Jó nás tól: Iga zad van-e, hogy ha rag szol?! Jón 4,4 (Jak 2,13; Lk
11,1–4; Fil 1,1–11) Jó nás nak nincs iga za. A ha rag vó em ber nek nincs iga za. Nincs,
mert az em ber ha rag ja a má sik el len irá nyul: nem jó, amit a má sik tesz, nem
jó, amit a má sik mond. Nem jó, ha nem az ő aka ra ta és ér de ke ér vé nye sül. Sok -
szor így ha rag szunk az Is ten re is. Az Is ten „jog ta la nul” ir gal mas, „jog ta la nul”
ke gyel mes a ni ni vei em be rek hez! Az Is ten „jog ta la nul” ir gal mas és ke gyel mes
hoz zánk. Nem ér de mel jük meg. Nem is le het ki ér de mel ni, ép pen ezért ke gye -
lem és ir ga lom. És mi lyen jó, hogy ez az Is ten sa ját dön té se alap ján így van!

Csü tör tök
Szen ve dé se után Jé zus sok bi zo nyí ték kal meg mu tat ta az apos to lok nak, hogy
ő él, ami kor negy ven na pon át meg je lent előt tük, és be szélt az Is ten or szá ga
dol ga i ról. Ap Csel 1,3 (Zsolt 10,17; Lk 24,/44–49/50–53; Ap Csel 1,3–4/5–7/8–
11, Zsolt 110) A szív gyen ge, csüg gedt és el ke se re dett Jé zus nél kül. Mert ilyen -
kor az em ber csak ma ga van, és az Is ten nel va ló kö zös ség hi á nyá ban nincs
élet ben ne. Az apos to lok nak a ha lá lon győz tes, fel tá ma dott Jé zus meg je lent,
így erő sí tet te a szí vü ket, és élet tel töl töt te meg. A mi szí vün ket is erő sí ti je -
len lé té vel az ol tá ri szent ség ben lát ha tó an és a hall ha tó an hir de tett igé jé ben.
Így tölt el ben nün ket is el nem mú ló élet tel.

Pén tek
Krisz tus mond ja: „Aki meg ta gad en gem az em be rek előtt, azt majd én is meg -
ta ga dom mennyei Atyám előtt.” Mt 10,33 (2Krón 15,2c; Jn 18,33–38; Fil 1,12–
18a) Jé zus már ré gen val lást tett ró lunk: az éle tét ad ta ér tünk, hogy él jünk.
Most is köz ben jár a mennyei Atyá nál. Az éle tünk, örök ké va ló lé tünk függ
at tól, hogy meg vall juk: Jé zus az élet ura, mi őhoz zá tar to zunk. Jé zus Krisz -
tus Úr és Is ten. Ke resz tyé nek ez rei ad ták ezért a hit val lá sért az éle tü ket. Mi
meg vall juk-e az is ko lá ban, a mun ka he lyen és a hét köz na pok sod rá sá ban, hogy
ki hez tar to zunk? Ha igen, az élet a ré szünk!

Szom bat
Jöj jön el a te or szá god. Mt 6,10 (Ézs 9,6; Ef 18–20/21–22/23–24; Fil 1,18b–
26) Ta lán min den nap el mond juk ezt az imád sá got, ezt a ké rést. Olyan meg -
szo kott, olyan ma gá tól ér tő dő. Ér de mes meg gon dol ni: kér jük, hogy jöj jön
el, azért, mert még nincs itt. Kér jük, hogy Is ten tör jön meg min den go nosz
ha tal mat, hoz za el az új já te rem tett vi lág ban örök or szá gát és azt, hogy mi
an nak a ré sze sei le gyünk; hogy or szá ga hoz zánk is el jöj jön, hogy ne ma rad -
junk ki be lő le. Ez az ő ke gyel mes és jó aka ra ta, mely él tet és erőt ad, hogy
már itt, e vi lág ban ve le él jünk, mint akik az ő örök or szá gá hoz tar toz nak.

g Isó Zol tán

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

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

„Mert ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is” (Mt 6,21)

3. Veszp rém me gyei evan gé li kus ta lál ko zó
Ked ves Evan gé li kus Test vé rek!
Sze re tet tel hív juk és vár juk Önö ket csa lád juk kal együtt – a fi a ta lo kat is!
– a ta lál ko zó ra, jú ni us 5-én, va sár nap Pá pán, a vá ro si sport csar nok ban.
Dél előtt 10 óra kor ün ne pi is ten tisz te let tel kez dő dik a program. Igét hir -
det Itt zés Já nos püs pök.

Fó rum be szél ge tés ke re té ben ven dé ge ink lesz nek: Len gyel An na or -
szá gosfel ügye lő- he lyet tes, Itt zés Já nos püs pök, Sza bó György egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő, Je szensz ky Gé za ex kül ügy mi nisz ter, Bo ros Bánk Le ven -
te po li to ló gus. Dél után 15 órá tól pó di um be szél ge tés Itt zés Já nos je len -
le gi és Sze me rei Já nos meg vá lasz tott püs pök kel.

Ebéd igény lé sü ket, kér jük, kü lön is je lez zék! Je lent ke zé si ha tár idő: má -
jus 31. Te le fon: 20/824-2770, e-mail: san dor.pol gar di@lu the ran.hu.

Az egy ház me gyei el nök ség és pres bi té ri um

H I R D E T É S

A Bib li ai Há zas ság gon do zó Szol -
gá lat csen des he tet szer vez há zas -
pá rok nak jú li us 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

Sze re tet tel hí vunk min den kit a Ne u bur ger Mad rig alc hor ze nei est jé re
a rá kos ke reszt úri evan gé li kus temp lom ba (Bu da pest XVII., Pes ti út 111.)
jú ni us 3-án, pén te ken 19 órai kez det tel. Ve zé nyel: Lay Gab ri el la. A be -
lé pés in gye nes, ado má nyo kat el fo ga dunk.

H I R D E T É S


