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„Mert az igaz sze re lem ben a
má sik a fon tos! A sze re lem
össze tar to zás, két lé lek egy be -
fo nó dá sa.”

Szerelem a legfelsőbb
szinteken? f 7. oldal

Egy gyülekezet kövei f 5. oldal
Iskola és szabadság f 6. oldal
Krisztusra hagyatkozni f 7. oldal
Alpha nemzetközi hét Londonban f 9. oldal
Evangélikus pünkösdi fesztivál f 10. oldal
Melléklet: Útitárs – magyar evangéliumi lap

„Mert bár az Is tent di csé rő ének ka te gó ri á já ba az Erős
vár a mi Is te nünk is tö ké le te sen be le il lik, de azért a
min den na pok öku me né jét is mer ve tel je sen ka to li kus
kör nye zet ben evan gé li kus him nusszal el in dul ni na gyon
ké nyes nek érez ték.”

Alku nélkül f 6. oldal

„Mi kor itt a De ák té ren át vet tem Bach élet mű -
vé nek ápo lá sát, ar ra tö re ked tem, hogy annak
tel jes sé gé re le hes sen rá lá tás. (…) Ez zel a kon -
cep ci ó val ál lan dó sul tak a Bach-he tek.”

Beszélgetés dr. Kamp Salamonnal,
a Lutheránia Liszt-díjas karnagyával f 5. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Ez ama há rom sze mély és egy Is ten,
aki ma gát ne künk mind nyá junk nak
mind az zal, ami ő és ami je van, tel je -
sen oda ad ta. Az Atya ne künk ad ja
ma gát az ég gel és föld del, min den te -
remt ménnyel együtt, hogy ezek szol -
gál ja nak, és hasz nunk ra vál ja nak.
Ám de ez az ado mány Ádám ese te
kö vet kez té ben el ho má lyo so dott, és
ha szon ta lan ná lett. Azért utóbb a Fiú
is oda ad ta ma gát ne künk, meg aján -
dé ko zott min den ő dol gá val, szen ve -
dé sé vel, böl cses sé gé vel és igaz sá gá -
val, ki en gesz telt az Atyá val, hogy
új ra élők és iga zak len nénk, és az
Atyát az ő aján dé ka i val meg is mer nők
és meg nyer nők. Mint hogy pe dig ez
a ke gye lem sen ki nek sem vál nék
hasz ná ra, ha tit kon és el rejt ve ma rad -
na, azért jö ve a Szent Lé lek, és ő is tel -
je sen oda ad ja ne künk ma gát; ő ok tat
min ket Krisz tus emez irán tunk ta nú -
sí tott jó té te mé nyé nek meg is me ré sé -
re, se gít, hogy azt el fo gad juk és meg -
tart suk, hasz no san hasz nál juk és
kö zöl jük, nö vel jük és ter jesszük. És
ezt úgy bel ső kép pen, mint kül ső kép -
pen cse lek szi; ben ső kép pen a hit és
egyéb lel ki ado má nyok ál tal; kül ső -
kép pen pe dig az evan gé li um, a ke -
reszt ség és az ol tá riszent ség ál tal,
amik út ján, mind há rom esz köz vagy
mód út ján, hoz zánk jő, és Krisz tus
szen ve dé sét re ánk al kal maz za és üd -
vös sé günk re for dít ja.”

d Lu ther Már ton:
Nagy hit val lás az úr va cso rá ról

(Masz nyik End re for dí tá sa)

Kü lön le ges együtt ál lá sa mu tat ko zik meg a Szent há rom ság Is ten ről ne ve zett ün -
nep ben mind an nak, amit az egy há zi esz ten dő kez det től fel csil lan tott Is ten ja -
vunk ra kez de mé nye zett mű vé ből, gaz dag aján dé ka i ból, sze mé lyé nek tit ká ból.

Pün kösd del a Szent lé lek misszi ó ja tág kör ben és leg ben ső sé ge sebb mó -
don is ar ra a hit re vi lá gít rá, hív el, amely a ná zá re ti Jé zust Krisz tus nak, az
Atya sze re tett Fi á nak vall ja. Nem tan té tel te hát a Szent há rom ság, ha nem szün -
te len ki hí vást je len tő ele ven sé ge az Is ten re vo nat ko zó ta pasz ta la tunk nak. Az
élő Is ten sze mé lyes ön fel tá rá sa, túl a tel jes kö rű be fo ga dás ha tá ra in. Hi szen
a még oly frap páns ké pek és a meg vi lá gí tó ere jű össze füg gé sek, gon do la ti rend -
sze rek sem tud ják vissza ad ni azt, ami Is ten sze mé lyé ből meg mu tat ko zik az
üd vös ség tör té ne té ben és je len vi lá gunk ban.

„Itt élő sze mé lyek ről s nem el vont el vek ről be szé lünk”– ál la pít ja meg egy
elem ző And rej Rubl jov nak, az öt száz nyolc van egy éve el hunyt orosz ikon fes -
tő nek a Szent há rom ság cí mű mű vé ről. Szép sé gé vel, har mó ni á já val, csend jé -
vel kész tes sen el mél ke dés re: há rom szár nyas alak lát ha tó raj ta, amint egy ki -
sebb asz talt ül nek kö rül. Mind há rom pál cát tart és gló ri át vi sel. Arc vo ná sa -
ik szin te egy for mák, moz du la ta ik ban kü lön le ges bel ső ren det su gall nak. A
há rom alak mö gött fel tű nik a hát tér kü lön bö ző sé ge: a bal ol da li mö gött egy
ház lát ha tó, a kö zép ső mö gött egy fa, a jobb ol da li mö gött pe dig egy szik la.

Az Atyát a bal ol da li an gyal jel ké pe zi. Test tar tá sa tel je sen egye nes, a má -
sik ket tő pe dig fe lé for dul. Sa já tos, ki mond ha tat lan mó don tő le szár ma zik
a Fiú és a Szent lé lek, akik az egész te rem tett vi lá got ve ze tik. A szá munk ra
még lát ha tat lan Atya hal vány bí bor szí nű, arannyal sze gé lye zett kö penyt vi -
sel. Az Atya mö göt ti ház ar ra is utal hat, hogy „Atyám há zá ban sok hely van”.

Krisz tust a kö zép ső an gyal rep re zen tál ja, aki ér tünk lett em ber ré. Ru há -
ja ki rá lyi ru ha, er re utal nak a szí nei is: bí bor és kék arannyal át sző ve. Krisz -
tus mö gött egy fa van, amely egy szer re je len ti az élet fát, ugyan ak kor ma gá -
ban fog lal ja ke reszt fá ját is.

A Szent lel ket a jobb ol da li an gyal ban is mer jük fel. Az Atya fe lé for dul, fe -
jét le hajt ja, egész test tar tá sa alá za tot su gall. Hal vány zöld kö peny be öl tö zött.
A Szent lé lek mö gött egy szik la jel ké pe zi a föl det, ame lyen a Fiú má so dik el -
jö ve te lé ig mű vét be tel je sí ti. A zöld az új élet jel ké pe, a pün kösd li tur gi kus
szí ne az orosz or to dox ha gyo má nyok ban.

Az Atya és a Lé lek ar cán mo soly tű nik föl. A há rom is te ni sze mély kö zöt ti
moz gás, a Szent há rom sá gon be lü li pár be széd a Fi ú tól in dul. Ké rőn te kint az
Atyá ra, jobb ke zé vel szen ve dé se kely hé re, il let ve a Szent lé lek re mu tat. A te -
kin tet és a moz du la tok a Szent lé lek le kül dé sét ké rik, amely a Fiú ön át adá -
sa árán va ló sul ha tott meg. Hogy vá la szol a Szent lé lek? Fe jét meg adó an le -
hajt va tel je sí ti a fe lé irá nyu ló ké rést. És jön, hogy meg újít son ben nün ket is.
E kép üze ne te is je lent sen ins pi rá ci ót a nyár ra. Hogy le gyen időnk meg ra -
gad ni a Szent há rom ság leg mé lyebb tit kát.

Szent há rom ság ün ne pe után – mond juk még fél éven át – jó len ne megint
ész re ven ni, hogy mi lyen gaz dag uta kat ka punk, me lyek „a val lás tól Is ten or -
szá gá hoz, az egy ház tól a vi lág hoz és a sa ját ma gunk ról va ló gon dos ko dás -
tól az egész min den ség fe lő li re mény ség hez ve zet nek” (Cri stoph Blum hardt).

Le gyen ál dott ta lál ko zá sunk ne künk is a di csé ren dő Szent há rom ság gal.
g Ara di György

Meg hí vó
püspök-
iktatásra

„Nem azé, aki akar ja, nem is
azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü -
lő Is te né.” (Róm 9,16)

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü le té nek gyü le ke ze -
tei Sze me rei Já nos ka pos vá ri
lel készt, a So mogy-Za lai Egy ház -
me gye es pe re sét püs pök ké vá -
lasz tot ták. Ün ne pi be ik ta tá sá ra
a győ ri Öreg temp lom ban (Pe -
tő fi tér 2.) jú ni us 25-én 14 óra -
kor kez dő dő is ten tisz te let ke re -
té ben ke rül sor. 

Az ik ta tás szol gá la tát Gáncs
Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház el nök-püs pö ke vég -
zi. Az is ten tisz te let re és az azt kö -
ve tő fo ga dás ra tisz te let tel és sze -
re tet tel hí vunk min den kit.

Az egy ház ke rü let köz gyű lé se

Az Ap Csel 2,1–13 alap ján tar tott
pré di ká ci ó já ban Gáncs Pé ter az egy -
ház szü le té sé re irá nyí tot ta a fi gyel -
met: az el ső pün kösd nek ar ra a cso -
dá já ra, ami kor a sok nem ze ti sé gű tö -
meg min den tag ja ér tet te Jé zus ta nít -
vá nya i nak be szé dét. A püs pök rá mu -
ta tott, hogy ma sincs ez más képp:
úgy meg szok tuk, hogy el be szé lünk
egy más fe je fe lett, hogy szin te za var -
ba jö vünk, ha ért jük, meg ért jük egy -
mást… Pün kösd azon ban nem em -
lék ün nep, mert Is ten nem múlt idő

– han goz tat ta Gáncs Pé ter –, nem
csu pán ar ra em lé ke zünk ilyen kor,
hogy a ta nít vá nyok ra, ho gyan áradt
ki a Szent lé lek, ha nem azt ün ne pel -
jük, hogy ez egy fo lya ma to san át él -
he tő le he tő ség. Is ten ma is kész a dia -
ló gus ra, hogy új ra meg ta nít son ben -
nün ket az „Atya-nyel vünk re”, hely re -
ál lít va a kom mu ni ká ci ót és kom m -
uni ót (kö zös sé get) ve le és egy más sal. 

A pün kös di li tur gi á ban – dr. Kamp
Sa la mon di ri gá lá sá val – köz re mű kö -
dött a Lu the rá nia ének- és ze ne kar, va -
la mint az Oz ve na (Vissz hang) bu da -
pes ti szlo vák öku me ni kus kó rus, Pál -
ma i né Pá pay Már ta vezényletével.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
köz gyű lé sen Só lyom Je nő aka dé mi -
kus, az egy ház köz ség fel ügye lő je
fog lal ta össze a két száz éve fel szen -
telt épü let, il le tő leg az 1787-ben meg -
ala kult pes ti evan gé li kus gyü le ke zet
tör té ne tét, utal va ar ra, hogy Pest-Bu -

da el ső pro tes táns haj lé ka evan gé li -
kus egy há zunk ban mél tán ne vez te -
tett egy kor „az or szág temp lo má nak”.

A köz gyű lés dísz ven dé ge ként Pá -
lin kás Jó zsef raj zol ta meg élő szó ban
a gyü le ke zet két tu dós lel ki pász to rá -
nak – Szé kács Jó zsef nek és Győry Vil -
mos nak – a port ré ját.

Ju bi le u mi pün kösd
a De ák té ren

b Pün kösd va sár nap ján Bu da pest leg ré gibb pro tes táns temp lo má ból,
a két száz év vel ez előtt – szin tén pün kösd kor – fel szen telt De ák té ri
evan gé li kus temp lom ból köz ve tí tett is ten tisz te le tet a Ma gyar Rá dió.
Az ün ne pi al kal mon a lel kész ként az egy ház köz ség ben szol gá ló el nök-
püs pök, a Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je hir det te az igét, a li -
tur gi á ban pe dig – az ere de ti leg há rom nyel vű gyü le ke zet múlt já ra em -
lé kez tet ve – Mi lan Kriv da szlo vá ki ai püs pök és Karl Schi e fer mair oszt -
rák egy ház fő ta ná csos ol vas ta fel az evan gé li um ki je lölt sza ka szát.

A Deák téri templom legrégibb ismert ábrázolása (1837)

f Folytatás a 3. oldalon
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[Lel kész:] Szent há rom ság
egy igaz Is ten! Há la adó
szív vel ál lunk meg szí ned
előtt ak kor, ami kor há -
rom sá god tit kát ün ne pel -
het jük, me lyet egy szü lött
Fi ad ál tal ki nyi lat koz tat tál
az em ber szá má ra. A leg -
na gyob bat ad tad ne künk,
sze re te te det, ön ma gad lé -
nye gét, mely szent Fi ad
meg vál tá sa ál tal nyil ván va -
ló vá lett a vi lág szá má ra.
Az eb ben va ló hit és re -
mény le gyen a mi erőnk,
ami kor hoz zád imád ko -
zunk.

[Lek tor:] Add, hogy nyi -
tott le gyen szí vünk, lel -
künk és ér tel münk igéd
meg hal lá sá ra. Ké rünk, nö -
veld hi tün ket, erő sítsd re -
mény sé gün ket és tedd tel -
jes sé sze re te tün ket, hogy
fel is mer jük: te vagy az
egyet len és igaz Is ten. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Ké rünk, bá -
to rítsd lel kün ket, hogy
mind azt, amit hal lunk ró -
lad, to vább tud juk ad ni,
csa lád ban, sze ret te ink, ba -
rá ta ink kö zött. Ké rünk,
őrizd az evan gé li um ta ní -
tá sát szí vünk ben, hogy lel -
künk min dig éber le gyen
ar ra, ami tő led szár ma -
zik. Adj kel lő böl cses sé get
és ér tel met, hogy amit
kap tunk a ke reszt ség
szent sé gé ben, azt a Szent -
lé lek meg vi lá go sí tó ere je
ál tal el fo gad juk, be fo gad -
juk, és él ni tud junk ál ta la
aka ra tod sze rint. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Add, hogy
nem ze tünk lel ki leg új já -
szü les sen. Éb red jen fel a hit
vi lá gos sá gá ra, és cse le ked -
je an nak igaz sá gát. Érez -
tesd üd vö zí tő ke gyel me det
né pünk kel, hogy csak az
egye dül iga zat, té ged kö -
ves sen és szol gál jon, ne
azt, ami kár ho zat ba dönt.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Erő sítsd lel -
ké sze in ket a szol gá lat ban,
az ige hall ga tó it tedd kész -
sé ges sé a hal lás ra és az
ab ból fa ka dó cse lek vés re.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Védj ben nün -
ket a baj tól, a be teg ség től,
a szen ve dés ben légy erőnk
és kő szik lánk, hogy lel -
künk erő sebb le gyen a fáj -
da lom nál. Vi gasz ta ló sze -
re te ted le gyen gyó gyí tó ja
be teg test vé re ink nek és
erő sít se az őket ápo ló kat.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Szent há rom -
ság egy igaz Is ten! A te
kép má sod ra te rem tet tél
min ket. Add, hogy ez ki -
tel je sed jen föl di ván dor pá -
lyán kon mind annyi unk
üd vös sé gé re az Úr Jé zus
Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica

forrás

Óva kod junk a meg fejt he tet len tit kok, a
Szent há rom ság egy igaz Is ten va ló sá gá -
nak ér tel met len bon col ga tá sá tól. Szám -
ta lan olyan rej tély lé te zik eb ben a te rem -
tett vi lág ban, amely sok kal egy sze rűbb,
mint a Szent há rom ság tit ka. Na gyon sok
min den van, amit nem ér tünk, még is
ter mé sze tes mó don élünk ve le, sőt kép -
te le nek len nénk lé tez ni nél kü le. 

Ilyen fel fog ha tat lan fi zi kai (!) je len ség
a min ket min den ol dal ról kö rül ve vő
fény. Annyi ra ter mé sze tes, hogy eszünk -
be sem jut, hogy nem ért jük. So ká ig nem
tud tuk azt sem, hogy hul lám je len ség-e,
vagy ré szecs kéi van nak. Még is mér ni
tud juk a se bes sé gét, amely szin tén túl -
lép a fel fog ha tó ság ha tá rán: egy má sod -
perc alatt há rom száz ezer ki lo mé ter,
egy óra alatt hat van szor há rom száz ezer
ki lo mé ter, és így to vább. A fény ál tal egy
nap alatt meg tett út hosszú sá ga szin te
vég te len nek tű nik, s ha a „fény év” mér -
ték egy ség re gon do lunk, még in kább
cső döt mond a fan tá zi ánk…

Pe dig mennyi vel egy sze rűbb a fel -
fog ha tat lan és ti tok za tos fény je len sé -
ge, mint a Szent há rom ság tit ka, az
Atya, Fiú, Szent lé lek kü lön le ges va ló -
sá ga, amely re csak rá cso dál koz ha -
tunk gyer me ki alá zat tal, és amely
előtt csak le bo rul ha tunk hí vő sze re tet -
tel és ámu lat tal! De ha nem tö re ked -
he tünk is a Szent há rom ság tit ká nak
meg fej té sé re, ak kor se né mul junk el
Szent há rom ság ün ne pén, ha nem – a
Szent lé lek től in dít va – igye kez zünk
meg szív lel ni alapigénk üze ne tét. Hal -
lat lan ti tok, meg ren dí tő, cso dá la tos va -
ló ság, ame lyet em be ri el me ki ta lál ni
so ha sem lett vol na ké pes. 

Mi a te en dő a meg fej tés ke re sé se he -
lyett?

Fe dez zük fel Pál apos tol lel ki örö -
mét! Ér zé kel he tő, hogy az apos tol lel -
ke tel ve van öröm mel, hogy Is ten ke -
gyel me ki vá lasz tot ta őt a Krisz tus-ti -
tok hir de té sé re. Ön ma gát a leg mél tat -
la nabb nak tart ja er re a szol gá lat ra az
apos to lok kö zött, mond ván, ő a „leg -
ki sebb” kö zöt tük, vagy is – su gall ja az
ere de ti gö rög szó – a leg je len ték te le -
nebb, hi szen más hol (1Kor 15,8) torz -
szü lött nek („ekt ro ma”) is ne ve zi ma gát.
Még is ő a ki vá lasz tott, mert Is ten
szent lo gi ká ja más, mint a föld höz ra -
gadt em be ri lo gi ka. Más kép pen ér té -
kel az Is ten – sok szor for dít va –, mint
ahogy mi szok tunk.

Kel lő alá zat tal, de bol dog öröm mel
sza bad ne künk is tu do má sul ven nünk,
hogy meg szó lí tott min ket az Is ten, és
nem csak mint ér dem te le ne ket, ha -
nem mint a bűn bo csá nat ra na gyon is
rá szo ru ló kat.

Ér dem te le nek ként és bű nö sök ként
bol do gan tu da to sít hat juk sze mé lyes
meg szó lí tott sá gun kat, hogy a ti tok -
za tos Szent há rom ság egy igaz Is ten
Krisz tus ban el ér he tő vé, be fo gad ha tó -
vá tet te ma gát a szá munk ra. Krisz tus -
ban az a szent sé ge sen szent ti tok tör -
tén he tett meg, hogy a vé ges be fo gad -
hat ja a vég te lent. A min den te kin tet ben
vé ges (ha tá rok kö zé szo rí tott) em ber
be fo gad hat ja a vég te len és ha tár ta lan
Is tent (a Szent lel ket) a szí vé be.

Nem le het meg ér te ni, csak bol do gan

tu do má sul ven ni, hogy ilyen szent
kép te len sé gek re ké pes a min den ha tó
Is ten, aki a Fi á ban meg fog ha tó an (meg -
fe szít he tő en) kö zénk jött, és pün kösd -
kor még a Szent lel két is ki tet te ér tünk
és ne künk, hogy újat kezd hes sünk el -
ron tott, bűn től be mocs kolt éle tünk kel.

Rá cso dál koz ha tunk az apos to li fo -
gal ma zás ra, hogy „Krisz tus mér he -
tet len” gaz dag sá ga a mi enk. Gaz da gok
va gyunk, csak ezt a drá ga gaz dag sá got
nem le het sem inflá ci ós pénz ben, sem
ke mény va lu tá ban, sem sár ga arany ban
ki fe jez ni. Örök gaz dag ság gal aján dé koz
meg min ket Is te nünk. Kü lön le ges, az
éle tünk egé szé vel össze füg gő kin csek -
ről be szél az Úr Jé zus (Lk 12,34 sze rint):
mi enk az a szel le mi-lel ki gaz dag ság,
ame lyet a bűn bo csá nat, az új élet és a
meg fi zet he tet len vagy meg vá sá rol ha -
tat lan örök élet je lent Is ten gyö nyö rű -
nek ígér ke ző or szá gá ban.

S eb ben az egész ben az a nagy sze rű,
hogy ezt a „krisz tu si gaz dag sá got” Is -
ten „örök től fog va” el ké szí tet te ne künk
– pe dig po gány nak szü let tünk –, hogy
majd a lel künk ben a Szent lé lek meg va -
ló sít sa a hit és a bi za lom szent tit kát:
„mi enk a menny örök re”. 

De nem csak a menny a mi enk, ha -
nem eb ben a föl di élet ben is meg kap hat -
juk az is te ni ál dást, és a meg szen te lő dés
fo lya ma tá ban egy re job ban tu da to sul -
hat ben nünk: Is ten meg vál tott gyer me -
kei va gyunk. El hí vá sunk után sincs ar -
ra biz to sí té kunk, hogy nem bu kunk
na gyot a hét köz na pok me ze jén, de már
tud hat juk, mi a te en dő: mi nél gyor sab -
ban vissza a ke reszt hez, sőt – Lu ther
után sza ba don – a na pon kén ti bűn bá -
nat hit éle tünk ren delt sza bá lya – a ki -
lenc ven öt té tel el ső ki je len té se sze rint.

Krisz tus ra né zünk, és vég te len
gyer me ki bi za lom mal fo gad juk el
Is ten sok ol da lú böl cses sé gét, amely -
be még a mi üd vö zí té sünk is be le fér,
még ha ez szá munk ra ért he tet len is.
S en nek a Krisz tus-tör té net nek a
moz ga tó ere je az el ső pün kösd óta a
Szent lé lek. Ő ér he tő tet ten min den
nagy egy ház tör té ne ti „men tő for -
du lat ban”.

Ami kor már az em be ri ér tet len -
ség nek és bu ta ság nak, gyá va ság nak és
hi tet len ség nek si ke rült az egy ház szent
ügyét el in dí ta ni a bom lás sza ka dé ka fe -
lé, ak kor min dig egy vá rat lan mennyei
for du lat kö vet ke zett: lán go ló éb re dés
kez dő dött, vagy egy új kor sza kot meg -
nyi tó teo ló gi ai gon dol ko dó je lent meg.
S vagy az éb re dés, vagy a nagy és
meg szen telt gon dol ko dó el in dí tot ta
a pad ló ra kül dött szent ügyet a fel tá -
ma dás út ján.

Hi á ba akar ták egye sek sá tá ni öröm -
mel ki ik tat ni a tör té ne lem fo lya ma tá -
ból az egy há zat, a Szent lé lek Is ten
Krisz tus ál tal új ra és új ra ir gal ma san
köz be avat ko zott, és me he tett a szent
ügy to vább – a kö vet ke ző le épü lé sig,
a kö vet ke ző sza ka dék szé lé ig, ahol az
Atya Lel ke Krisz tus ál tal új ra köz be -
avat ko zott.

Így ada tik ne künk a sza bad ság út ja.
És sza bad ne künk bá tor ság gal er re az
út ra lép ni, mert a Szent há rom ság egy
igaz Is ten aka ra ta nem az, hogy el me -
baj ba es sünk, ha nem „csak” annyi (és
ez vég te le nül ér té kes aján dék), hogy fo -
gad juk el a Krisz tus ban kap ha tó bűn -
bo csá na tot, az ál dást a min den na pi hit -
be li har cok hoz és az örök éle tet Jé zus
Krisz tus ál tal.

g Ri bár Já nos
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Az Atya is ten böl cses sé ge a Fi ú ban a Lé lek ál tal
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Evan gé li kus egy há zunk – há la ve ze tő -
ink kon zek vens böl cses sé gé nek – so -
ha sem en ge dett a vi lág nyo má sá nak, a
meg vál to zott kon tex tus nak és a kor -
szel lem ki hí vá sa i nak, ezért aho gyan
hús vét hét fő to vább ra is hét fő re esik,
úgy víz ke reszt ün ne pét is ja nu ár 6-án
tart juk, és menny be me ne tel ün ne pe
(ál do zó csü tör tök) is csü tör tö kön van.

Ró mai ka to li kus test vé re ink ez utób -
bi a kat, a „hét köz nap ra” eső ün ne pe ket
a hoz zá kö zel eső va sár na pon ülik
meg. Mi eb ben is meg őriz tük az ősi ke -
resz tény tra dí ci ót (mint aho gyan már
csak mi őriz zük az óegy há zi ige ren det
– evan gé li u mot és epis to lát – is). 

Ün ne pünk nem at tól függ, hogy a vi -
lág mit dik tál, még csak nem is a
prak ti kus szem pon to kat tart juk fon tos -
nak. Az ün ne pet nem a sza bad nap te -
szi. Az ün ne pet a tar tal ma, a lé nye ge,
a mon da ni va ló ja te szi ün nep pé. Ez pe -
dig es het hét köz nap ra és va sár nap ra,
sza bad nap ra és mun ka nap ra egy aránt. 

És még is… Va la mi na gyon el ke se rít.
Nagy szom bat igé je kap csán már meg -
pen dí tet tem ezt a húrt; most sze ret ném,
ha to vább zen ge ne, és ha tá sá ra el gon -
dol kod nánk a je len le gi hely zet ről, egy -
re ter je dő gya kor lat ról. 

Az egy há zi év – szá munk ra, lu the -
rá nu sok szá má ra kü lö nö sen is – fon -
tos. Ben ne nem csu pán egy prak ti kus
ren det szab tunk az ige ol va sás nak vagy
az ün ne pek vál to zó ál lan dó sá gá nak és
ál lan dó vál to zá sá nak. A li tur gi kus év
rend jé ben az üd vös ség ese mé nye it je -
le nít jük meg, él jük át új ra, és ál ta luk
meg erő söd ve fut ha tunk cél egye nest a
ki tel je se dő Élet fe lé. Nem al ka lom sze -
rű en, egy-egy vé let len sze rű té mát elő -

hoz va, ha nem tu da to san, az egé szet a
rész le te i ben meg ra gad va, a nagy ívet
az egyes pon to kon vé gig jár va. 

Ezért ra gasz ko dunk min den egyes
ün nep hez, ezért pró bál juk meg új ra
kós tol gat ni az el fe lej tett ün ne pe ket,
mint pél dá ul a bib li ai ala kok Krisz tus -
ra mu ta tó em lék nap ja it (az evan gé lis -
ták ün ne pei, Ke resz te lő Já nos nap ja,
Ist ván vér ta nú ün ne pe, Jé zus fo gan ta -
tá sá nak ün ne pe stb.). 

Szo mo rú sá gom oka ab ban rej lik,
hogy van olyan hely (és saj nos egy re több
van), ahol menny be me ne tel ün ne pén
nem tar ta nak is ten tisz te le tet. Mi nek is!
Elég majd va sár nap egy fél mon da tos uta -
lás. Vagy még az sem. Nem olyan nagy
ügy, enél kül még hit a hit, ke resz tény ség
a ke resz tény ség, egy ház az egy ház. 

Tu dom, a hét köz na pi ün ne pek kü lön
gon dot je len te nek. A lel kész ugyan rá -
ér ne dél előtt, s az idő sebb ge ne rá ció is
bi zo nyá ra ezt a nap sza kot pre fe rál ja, az
is ten tisz te le tet még is es té re kell ten ni.
Le he tet len ugyan is, hogy a dol go zók
ele ve ki le gye nek zár va az is ten tisz te let-
lá to ga tás le he tő sé gé ből. Ezért az is ten -
tisz te le tet (vagy az egyik is ten tisz te le -
tet) dél után ra, a mun ka időt kö ve tő
órák ra kell ten ni. Ez nem le het kér dés. 

S ha min dent meg tet tünk azért,
hogy az idő pont ne le gyen aka dá ly, ak -
kor jön a csa ló dás, hogy még sem jön -
nek az em be rek. Mi nek is ten tisz te le -
tet tar ta ni, ha nincs „gyü le ke zet”, s csak
né hány em ber lé zeng a temp lom ban.
Nem éri meg. Job ban kell gaz dál kod -
ni az erő vel. Azért a pár em be rért nem
ér de mes ki nyit ni a temp lo mot, szel lőz -
tet ni, ta ka rí ta ni, kán tort had rend be ál -
lí ta ni, gyer tyát gyúj ta ni, vi lá gí ta ni,

órá kig pré di ká ci ót ké szí te ni. Nem ki -
fi ze tő dő, nem áll arány ban a be fek te -
tett erő az ered ménnyel…

Már olyat is hal lot tam, hogy a né hány
né niből álló gyü le ke zet ma ga be szél te
le a lel készt: „Ne fá rad jon, tisz te len dő
úr, úgy is csak mi len nénk. Majd jön leg -
kö ze lebb.” És a lel kész hagy ta ma gát.
Nem fá radt! Pe dig „ahol ket ten vagy hár -
man össze gyűl nek az én ne vem ben: ott
va gyok kö zöt tük” (Mt 18,20). S ha nin -
cse nek hár man, vagy a szám csak a „sze -
mély zet tel” együtt jön ki? 

És ak kor jön az iz gal mas kér dés: is -
ten tisz te let gyü le ke zet nél kül vagy
gyü le ke zet is ten tisz te let nél kül? Tart -
sunk-e is ten tisz te le tet ott, ahol nincs
elég részt ve vő, vagy ma rad jon a gyü -
le ke zet is ten tisz te let nél kül? 

Ma, ami kor a jo gi és pénz ügyi szem -
pon tok sok szor job ban do mi nál nak az
egy ház ban, mint a lel ki ek (úgy lát szik,
nem olyan könnyű ki von ni ma gun kat a
vi lág ha tá sa alól), le het sta tisz ti kai meg -
kö ze lí tés sel és prak ti kus szem pon tok fi -
gye lem be vé te lé vel a gyü le ke ze ti prog -
ram szer ve zésről dön te ni. Tény leg jó
len ne sok min dent ra ci o na li zál ni – pél -
dá ul vissza em lé kez ve azok ra az úgy ne -
ve zett „ar ti ku lá ris ko rok ra”, ami kor nem
a lel kész ment a gyü le ke zet után, ha nem
a gyü le ke zet jött (más köz le ke dé si kö -
rül mé nyek kö zött). Most azon ban nem
er ről van szó. Sok kal in kább el vi kér dés -
ről. Hi tünk ből fa ka dó dön tés ről, hoz zá -
ál lá sun kat tük rö ző el ha tá ro zás ról, lel ki -
sé gün ket, pri o ri tá sa in kat s ér ték ren -
dün ket meg mu ta tó gya kor lat ról. 

Úgy hi szem, fon tos az alap elv: ha
nem jön nek a hét köz na pi is ten tisz te -
let re, ak kor nem a tény meg ál la pí tás a

dol gunk: nincs igény rá. El len ke ző leg,
meg kell mu tat nunk, mi ért fon tos
pél dá ul a menny be me ne tel ese mé -
nyé nek meg ün nep lé se, hogy az em be -
rek rá éb red je nek a le he tő ség re, és igé -
nyel jék. Ez pont for dí tott ja a ter je dő
gon dol ko dás mód nak. 

Mi ugyan is nem a fo gyasz tói tár sa da -
lom ke res let-kí ná lat el ve alap ján vé gez -
zük a szent li tur gi át, az Is ten-di csé re tet,
az imád ság szol gá la tát. Nem azért tar -
tunk is ten tisz te le tet, mert igény van rá,
ha nem azért, mert be le aka runk kap cso -
lód ni a Bib lia ál tal sok fé le for má ban le -
írt mennyei is ten tisz te let be. 

Nem azért tar tunk is ten tisz te le tet,
mert van hall ga tó sá gunk, ha nem azért
hir det jük az igét, hogy le gye nek meg -
hal lói és cse lek vői. Tu dom, sok idős
em ber től hal lunk a szór vány ro man ti -
ka ki fe je ző dé se ként meg ha tó tör té ne -
tet. Én azon ban em lék szem ar ra, hogy
Solt szent im rén vagy Gó gán fán éve ken
át egy em ber nek tar tot tam is ten tisz -
te le tet. Tel je set, li tur gi á val, éne kek kel,
úr va cso rá val. Na gyon gaz da ság ta lan
volt. De na gyon ál dott. 

Sza bad-e fel ad ni a hét köz na pi is ten -
tisz te le te in ket? A vá lasz egy ér tel mű:
nem! Mert jobb egy gyü le ke zet nél kü li
is ten tisz te let, ahol a lel kész, az egy ház fi
és a kán tor imád kozik, mint egy is ten -
tisz te let nél kü li gyü le ke zet, ahol hi á -
ba éb red a vágy akár egyet len egy em -
ber ben az ige hall ga tá sá ra, de a temp -
lom aj tó zár va van. No, de ez a zárt
temp lom aj tó is meg ér egy mi sét. Ha
azt nem is, de egy ké sőb bi jegy ze tet a
Ré gi-új li tur gi kus sa rok ban.

g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Gyü le ke zet is ten tisz te let nél kül?
Is ten tisz te let gyü le ke zet nél kül?

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK



Jól le het a bu da pes ti In su la Lu the ra -
na (evan gé li kus szi get) tör té ne tét
fel dol go zó kö te tek szer kesz tő i nek
jó vol tá ból az egy ház köz ség múlt ja vi -
szony lag igen rész le te sen fel tárt, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia je -
len le gi el nö ke igen csak meg lep te
hall ga tó sá gát az zal, hogy elő ze te sen
pa pír ra ve tett be szé det nél kü löz ve
idé zett tu cat nyi vo nat ko zó ada tot…

Az össze sen mint egy há rom órás
együtt lé ten szót kap tak az egy ház -
köz ség er dé lyi és ba jor test vér gyü le -
ke ze té nek lel kész kép vi se lői, és kö -
szön töt te a gyü le ke ze tet a „szom szé -
dos” Kál vin tér re for má tus kö zös sé -
gé nek gond no ka is. 

Há rom kül té ri em lék táb la le lep le -
zé sé vel zá rult a ju bi le u mi ün nep ség.
A temp lom be já ra tá hoz kö zel ma gát
az épü le tet „hir de ti” egy táb la ma gyar,
né met és szlo vák nyel ven, két má sik
pe dig az Evan gé li kus Or szá gos Mú -
ze um ol dal fa lán tisz te leg Szé kács
Jó zsef nek és Győry Vil mos nak, il le -
tő leg an nak a Kol lár Já nos nak (Ján
Kol lár) az em lé ke előtt, aki szlo vák
lel kész ként volt mint egy har minc
éven át a De ák té ri gyü le ke zet pász -
to ra. (Ján Kol lár ra egyéb ként azon a
bu da pes ti Szlo vák Aj kú Evan gé li kus
Egy ház köz ség ben va sár nap dél után
ren de zett nem zet kö zi kon fe ren ci án is
meg em lé kez tek, ame lyen – töb bek

kö zött – Mi lan Kriv da és Gáncs Pé -
ter püs pök is részt vett, s amely ről
rész le te seb ben la punk jö vő he ti szá -
má ban ter ve zünk be szá mol ni.) 

g TPK

* * *

b „Mi akar ez len ni?” – tet te fel a
kér dést Győ ri Gá bor es pe res a
De ák té ri temp lom ban pün -
kösd hét fő dél előtt jén – Ézs
44,1–5 alap ján tar tott – pré di ká -
ci ó já nak leg ele jén. Meg hök ken -
tő kér dé se nem csak az el ső pün -
kösd kér dé sét idéz te fel, ha nem
a „pes ti nyol cak” kö zös is ten tisz -
te le té re is vo nat ko zott. Mert -
hogy er re a rend ha gyó ün ne pi
al ka lom ra a ko ráb ban a De ák té -
ri gyü le ke zet ből ön ál ló so dott
evan gé li kus kö zös sé gek kép vi se -
lői gyűl tek össze „az or szág
temp lo má ban”.

Nem csak azért volt rend ha gyó a jú -
ni us 13-ai együtt lét, mert az an gyal -
föl di, a fa so ri, a fe renc vá ro si, a jó zsef -
vá ro si, a kő bá nyai, a szlo vák és a zug -
lói hí vek – lel ké sze ik ve ze té sé vel –
kö zö sen ün ne pel tek, ha nem mert az
In su la Lu the ra na ud va rán egy hárs -

fa kö zös el ül te té sé vel jö vő be ve tett re -
mény sé gü ket is ki fe jez ték.

Az úr va cso rai is ten tisz te le ten,
ame lyen más pes ti gyü le ke zet ből is
szép szám ban vet tek részt, az ora tio
oe cu me ni ca is szo kat lan több let tar -
ta lom mal bírt. A pes ti nyol cak mel -
lett a De ák té ri ek test vér gyü le ke ze -
te i nek lel ki ve ze tői is imád koz tak kö -
zös sé ge i kért. A temp lom ba be vitt és
el ül te tés előtt ál ló hárs fa ága i ra így –
egy-egy ima el hang zá sa után – a
csák vá ri, az apá cai, az eber ni és a por -
vo oi test vér gyü le ke ze tek ne ve i vel
el lá tott pi ros sza la gok is fel ke rül tek.
Az is ten tisz te let vé gén az össze tar -
to zást jel ké pe ző fa a ju bi lá ló temp lom
ud va rán ta lált új „ott hon ra”.

A kö zös ebéd után a hárs fá tól né -
hány mé ter re fel ál lí tott szín pa don
foly ta tó dott az ün nep lés. A je les év -
for du ló ra ké szült el Zász ka licz ky Pé -
ter szer kesz té sé ben az Ol ta lom a zi -
va tar ban – Gyü le ke zet a vi lág vá ros -
sá fej lő dő Bu da pes ten cí mű könyv. A
szép ki vi te lű ki ad ványt, amely a pes ti
evan gé li ku sok 19. szá za di tör té ne tét
fog lal ja össze, Za lán Pé ter mu tat ta be.
„So sem fe lejt het jük, hogy há rom -
nyel vű gyü le ke zet tör té ne tét tart juk
a ke zünk ben” – em lé kez te tett a De -
ák té ri má sod fel ügye lő, majd így

foly tat ta: „Kez det ben egy ér tel mű né -
met több ség, szlo vák ki sebb ség és ke -
vés ma gyar. Ez ér vé nyes volt az egyes
nyel vi cso por tok anya gi ere jé re is.
Min den nyel ven volt szol gá lat, né me -
tül és szlo vá kul min den va sár nap, ma -
gya rul csak éven te négy szer.”

Jól le het ige hir de tés ma már csak
ma gya rul hang zik a két száz éves
temp lom fa lai kö zött, a pün kösd hét -
fői dél után hát ra le vő ré szé ben még
fin nül is hang zott el kö szön tés.

Az ün nep sé gen a De ák té ri ké zi -
mun ka kör nek és a nők test vé ri szö -
vet sé gé nek kép vi se lői is nyúj tot tak át
aján dé kot: a „szü le tés na pos” temp -
lom ol tá ra, szó szé ke és ol va só pult ja
gya ra po dott egy li la és fe hér szí nű te -
rí tő gar ni tú rá val.

„Mi akar ez len ni?” – tet te fel a nap
ele jén a kér dést Győ ri Gá bor es pe res.
Nos, összes sé gé ben egy olyan együtt -
lét si ke re dett, amely ben – egy pün -

kösd re eső ju bi le um ap ro pó ján –
meg csil lan tak a De ák tér ből „nyolc -
rét sza kadt” mai pes ti gyü le ke ze tek
ér té kei.

g BZs
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Vé ge a tan év nek, itt a sza bad ság! Már
aki nek! – só hajt hat nak fel ke se rű en
so kan. Hi szen nem ke vés azok szá -
ma, akik nek anya gi, egész sé gi vagy
egyéb ok ból a nyár sem a vár va várt
bol dog sza bad ság ide je. Va jon mit
kezd het nek ők a cím ben idé zett jé -
zu si ígé ret tel, mely sze rint: „Ak kor te -
hát a fi ak sza ba dok” (Mt 17,26)?

Mi kor van az „ak kor”? Iga zán ép -
pen most, pün kösd ün ne pé nek fel -
sza ba dí tó kö zel sé gé ben ta lál ha tunk
vá laszt éle tünk nek er re a sors dön tő -
en fon tos kér dé sé re. Meg ta pasz tal -
hat juk, hogy az apos to li bi zony ság -
té tel 2011-ben is igaz: „Ahol az Úr lel -
ke, ott a sza bad ság.” (2Kor 3,17) Ahol
a Sza ba dí tó, az az Jé zus kö zös sé gé ben
va gyunk együtt, ott a kül ső kö rül mé -
nyek től füg get le nül bol do gan ta -
pasz tal hat juk Is ten gyer me ke i nek
örö mét. Eh hez nem kell drá ga pén -
zen tá vo li, eg zo ti kus tá jak ra re pül ni…

Elég volt pél dá ul el za rán do kol -
nunk Bony hád ra, ahol az egy ház ke -
rü let ma já li sán, a né hai ci pő gyá ri mű -
hely ből a sza bad ság, a kö zös ség, a
sport és a já ték pro fán/szent temp -
lo má vá át lé nye gült at lé ti kai csar -
nok ban meg él het tük, mit je lent, ha
va ló ban sza ba dok a gyer me kek! Ter -
mé sze te sen eb ben az eset ben a gyer -
mek ség nem élet kor füg gő, ki nő he tő,
mú ló ál la pot. Az is ten gyer mek ség
azok örök ki vált sá ga és mél tó sá ga,

akik a ke reszt ség ál tal az Atya, Fiú,
Szent lé lek, Szent há rom ság egy igaz
Is ten csa lád já nak tag ja i vá let tek. 

A pün kösd utá ni va sár nap, Szent -
há rom ság ün ne pe mint egy össze -
fog lal ja Is ten aján dé ka i nak szé dí tő
gaz dag sá gát, és új ra be le ölel min ket
Is ten há za né pé nek bol dog kö zös -
sé gé be.

Az egy ház ke rü le ti missziói nap igei
üze ne te egész nya run kat in to nál ja,
szük ség ese tén át is han gol hat ja. Sőt
a kép nél ma rad va: ha le han gol tak va -
gyunk, fel han gol min ket. Ezt a cso -
dát él het tem át pün kösd hét főn, ami -
kor a Fő vá ro si Bün te tés-vég re haj tá -
si In té zet I. ob jek tu má ban, is mer tebb
ne vén a „Mar kó ban” tart hat tam is -
ten tisz te le tet kö zel het ven fog va tar -
tott nak. 

Va jon nem ci niz mus sza bad ság ról
be szél ni azok nak, akik rács mö gé ke -
rül tek? Ho gyan le het egy ál ta lá ban
pün kös döt ün ne pel ni bör tön ben?
Mind er re ékes vá lasz volt, hogy
meg ér ke zé sünk kor a bör tön ká pol na
rá csos, de ut cá ra nyi tott ab la kán ke -
resz tül messzi re zen gett az is ten tisz -
te let re ké szü lő gyü le ke zet éne ke:
„Drá ga Szent lé lek, jöjj, vi gasz ta ló nak
jöjj!” (Új ének 99)

Ko ráb ban, or szá gos misszi ói lel -
kész ként, rend sze re sen szol gál tam a
Koz ma ut cai gyűj tő fog ház ban. Így
több ször meg ta pasz tal tam, hogy a

cel lák ból ér ke ző ige hall ga tók szá -
má ra egé szen új töl tést, más súlyt
kap nak a ne künk ta lán már-már kis -
sé ki üre se dett, meg szo kott bib li ai
mon da tok. Töb bek kö zött az ige hir -
de té se ket be ve ze tő apos to li kö szön -
tés: „Ke gye lem nék tek és bé kes ség…”

A Krisz tu s ál tal fel kí nált bé kes ség
aján dé kát vit tem a Mar kó ut cai gyü -
le ke zet nek is, amely nek Já nos evan -
gé lis ta sa já tos pün kös di tör té ne té ről
pré di kál tam (Jn 20,19–23). 

A jól is mert, „agyon pré di kált”
tex tus egé szen új fény ben ra gyo gott
fel a bör tön ká pol ná ban. Já nos nál,
el té rő en a lu ká csi tu dó sí tás tól (Ap -
Csel 2), nin csen lát vá nyos tö meg je -
le net, nin cse nek a Lé lek sze le és tü -
ze ál tal láng ra lob bant ta nít vá nyok.
Jú dás és Ta más nél kül mind össze tíz
ri adt ta nít vány gub baszt zárt aj tók
mö gött, mert fél nek a kül vi lág tól, fél -
nek az em be rek től, fél nek a múlt és
a jö vő ár nya i tól. Nem tud ják el kép -
zel ni, hogy mi tör té nik, ha még is igaz
az asszo nyok hí resz te lé se az üres

sír ról. Mi lesz, ha az ál ta luk is el árult,
meg ta ga dott, cser ben ha gyott Úr va -
ló ban vissza tér?! Mi lyen szá mon ké -
rés, fe le lős ség re vo nás kö vet ke zik
majd?

Ta lán kü lö nö sebb eről te tés nél kül
fel fe dez he tünk né mi pár hu za mot az
egy ko ri ta nít vá nyok és a mai fog va -
tar tot tak lel ki ál la po ta kö zött. Mi is
erő sen zárt aj tók mö gött gyűl tünk
össze a Mar kó ban. A rá csok, a la ka -
tok ar ra a köl csö nös fé le lem re utal -
nak, amely ott fe szül az úgy ne ve zett
sza bad vi lág és a bör tön zár kák la kói
kö zött. 

A jó hír, hogy van va la ki, aki át tud -
ja tör ni a szo ron gás, a bűn tu dat, a fé -
le lem vas tag fa la it. Van va la ki, aki
egy aránt ott ho no san mo zog kinn és
benn. Aki éle tünk üre sen ma radt
cent ru má ba lép ve kö zép re áll, és így
kö szön ránk: „Bé kes ség nék tek!”

Nem üres jó kí ván ság ez, ha nem
cél zot tan ne künk szó ló te rem tő ige,
amely fel kí nál ja a ki en gesz te lő dés, a
meg bé ké lés, az új ra kez dés le he tő sé -
gét Is ten nel épp úgy, mint az em ber -
társ sal. S nem utol só sor ban ön ma -
gam mal, hi szen nem rit ka, hogy leg -
in kább sa ját ma gunk kal nem tu -
dunk ki bé kül ni.

Nem „ma szek”, „pri va ti zált”, ön ző
bel ső bé ke ez, amely csak az enyém.
Ez a bé kes ség a fel tá ma dott Krisz tust
kö zép pont ba en ge dő kö zös ség nek

szó ló aján dék, amely csak ak kor
ma rad hat az enyém, ha kész va -
gyok má sok kal is meg osz ta ni. Jé zus
ezért is mét li meg kö szön té sét, ki egé -
szít ve kül de té sünk pa ran csá val,
mely nek tar tal ma ép pen a bé kes ség,
a bűn bo csá nat le he tő sé gé nek meg -
hir de té se.

Mind eh hez kap cso ló dik az új já te -
rem tés cso dá la tos ak tu sa, ami kor a
Fel tá ma dott, rá juk le hel ve, sa ját lel -
ké ből kí nál ja meg az övé it: „Ve gye tek
Szent lel ket!” A pün kös di lé lek ki -
ára dá sa nem csu pán a je ru zsá le mi so -
ka ság egy sze ri aján dé ka, ha nem im -
már két ezer éve eb ből él Krisz tus né -
pe, a ke resz tény anya szent egy ház. Ezt
a lel ket nem le het be zár ni a temp lom
fa lai kö zé, és 2011 pün kösd hét fő jén
meg ta pasz tal hat tam, hogy nem le het
ki zár ni a bör tön fa lai kö zül sem. „A
szél ar ra fúj, amer re akar…” – bá to -
rít mind annyi un kat Jé zus ígé re te…

A gyer me kek sza ba dok?
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Jubileumi pünkösd a Deák téren
f Folytatás az 1. oldalról
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b Az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont (ÖTK) jú ni us 10-én
tar tot ta köz gyű lé sét a Re for má -
tus Kál vin Ki adó ban. A szer ve -
ze tet 1991. jú ni us 16-án je gyez -
ték be, az az húsz éves lett. 

Gáncs Pé ter püs pök Jn 20,19–23
alap ján tar tott be ve ze tő áhí ta tá ban a
tex tus min den sza vá nak fon tos sá gá -
ra fel hív ta a fi gyel met, kezd ve az zal,
hogy hús vét va sár nap ján „be es te le -
dett”. Nem a tö me ges pün kös di éb -
re dés ről, ha nem al ko nya ti, es ti han -
gu lat ról szól az ige hely. A ke resz tény -
ség nek is mint ha es te led ne. Igaz,
hogy az elő ző hé ten a né met egy há -
zi na po kon Drez dá ban 140 ezer
részt ve vő for dult meg, ám de a ven -
dég lá tó vá ros la kos sá gá nak az 1930-
as évek ben még 85 szá za lé ka volt
evan gé li kus egy ház tag, a rend szer vál -
to zás kö rül 25, ma pe dig csak 17
szá za lék ez a há nyad. 

A ta nít vá nyok be zár kóz tak, fél tek,
hogy a Mes ter után őket is el fog ják,
bár már hal lot tak az üres sír ról és Jé -
zus nak az asszo nyok kal va ló ta lál ko -
zá sá ról – foly tat ta a püs pök. A Mes -
ter pe dig kö zé pen állt meg – kö zé pen
te hát nem volt sen ki és sem mi. A
„Bé kes ség nék tek” nem egy sze rű en a
meg szo kott üd vöz lés: Krisz tus tól is
fél het tek, hát ha szá mon ké ri raj tuk

gyá va sá gu kat, hi tet len sé gü ket. De
nem volt okuk a fé le lem re, ha nem
igen meg örül tek. A má sod szo ri kö -
szön tés már az „elő pün kösd”, a meg -
ele ve ní tő Szent lé lek vé te lé nek be ve -
ze té se, az em ber te rem té sé re utal va.

Az al kal mon szo ká sos elő adást is
Gáncs Pé ter tar tot ta. A tes tü let tag -
ja ként be szá molt az Egy há zak Vi lág -
ta ná csa (EVT) Köz pon ti Bi zott sá gá -
nak feb ru á ri, gen fi ülé sé ről. A száz -
öt ven fős gré mi um ban egy kép vi se -
lő je van a ma gyar pro tes tan tiz mus -
nak. Az EVT-nek je len leg 349 tag egy -
há za van; ta valy öt új ta got vet tek fel,
mind egyik ázsi ai. A kö vet ke ző nagy -
gyű lés 2013-ban a ko re ai Pusz an ban
lesz. Té má ja: „Élet Is te ne, ve zess bé -
kes ség re és igaz ság ra”. 

Az utób bi év ti ze dek ben egy re
hang sú lyo sabb az el ső hit ága zat, a te -
rem tett vi lág és fenn ma ra dá sá nak
se gí té se. To váb bi kér dés, hogy az
EVT mennyi re nyi tott a ka riz ma ti kus
kö zös sé gek fe lé. A bi zott ság ban je len -
leg egyet len pün kös di(sta) tag van. Az
or to do xok sze re pe sok szor a „fék ta -
po sás”, nem hí vei a (gyors) vál to zá sok -
nak, így a nők lel késszé szen te lé sé ről

sem akar nak hal la ni. Eköz ben a nor -
vég evan gé li kus Olav Fyk se Tve it fő -
tit kár azt sze ret né, ha a re for má ció
kez de té nek öt szá za dik év for du ló ja
az egész egy ház ün ne pe len ne.

Tóth Ká roly nyu gal ma zott re for -
má tus püs pök, az ÖTK el nöke, aki
áp ri lis 3-án töl töt te be nyoc va na dik
élet évét, hang sú lyoz ta az intézmény
hi ány pót ló mun ká ját egy, a ko ráb bi -
hoz ké pest tel je sen más és az óta is
vál to zó tár sa da lom ban. Ami a ke resz -
tény egy sé get il le ti, min den egy ház
ezt ke re si, csak ép pen nem tud nak
sza kí ta ni fe le ke ze ti sé gük kel.

Há rom fon tos ese mény re Tóth
Ká roly kü lö nö sen is fel hív ta a fi gyel -
met: egy részt ar ra, hogy a va ti ká ni
Ke resz tény Egy ség Pá pai Ta ná csá nak
– Kurt Koch ko ráb bi bá ze li püs pök
sze mé lyé ben – új el nö ke van. Más -
részt hogy ta valy ok tó ber ben Fok vá -
ros ban ülé se zett a Lau sanne-i Kon -
fe ren cia, amely az evan gé li zá ció se -
gí té sé re jött lét re 1974-ben. To váb bi
fon tos kér dés a ró mai ka to li kus egy -
ház és az or to dox egy há zak vi szo nya.
Bár a ta ní tás ban nin cse nek je len tős
kü lönb sé gek, gya kor la ti egy ház po li -

ti kai kér dé sek ben a ne héz sé gek át hi -
dal ha tat lan nak tűn nek. Ki emel te,
hogy a Pol gá ri Ma gyar or szá gért Ala -
pít vány tá mo ga tá sá val meg je lent az
Öku me ni kus Ta nul má nyi Fü ze tek
22. szá ma, Öröm hír ci gá nyok nak is
cím mel. (Ezt la punk már ci us 20-i, 12.
szá má ban is mer tet tük. – A szerk.)

Je len so rok író ja a köz pont tit ká -
ra ként két eseményről szá molt be.
XVI. kon fe ren ci á ját tar tot ta az öku -
me né tu do má nyos ku ta tó i nak nem -
zet kö zi szer ve ze te, a So ci etas Oe cu -
me ni ca. A ren dez vény nek Misszió és
egy ség – kü lön egy há zak kö zös bi -
zony ság té te le? cím mel ta valy au -
gusz tus 26–31. kö zött Belg rád adott
ott hont. A két éven ként meg ren de zett
al kal mat elő ször lát ta ven dé gül or to -
dox egy ház. Az öku me ni kus pár be -
széd ben sem vá laszt ha tó el az egy ség -
tö rek vés a misszi ó tól. Az 1910-es
edin burghi misszi ói vi lág kon fe ren cia
is en nek fel is me ré sé vel ült össze. 

A má sik al ka lom a né met egy há -
zak bens he i mi Fe le ke zet tu do má nyi
In té ze té nek éves ülé se volt már ci us
4–5-én Jé zus fe le ke ze te cím mel. A fe -
le ke ze ti kü lönb sé gek per sze va ló já -

ban alá ren delt sze re pet ját sza nak a
tör té ne ti és írás ma gya rá za ti ku ta tás
vélt vagy va ló di ered mé nye i hez ké -
pest. Ha min den kor a sa ját prob lé -
má i val küsz köd ve más kép pen ke re -
si is, „Jé zus Krisz tus teg nap, ma és
mind örök ké ugyan az” (Zsid 13,8).

Thu róczy Ist ván re for má tus lel kész
a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség stras -
bour gi Öku me ni kus Ku ta tó in té ze té -
nek negy ven ne gye dik sze mi ná ri u má -
ról tá jé koz ta tott. A Misszió az öku -
me ni kus vi lág fa lu ban cí mű, ta valy jú -
li us 6–13. kö zött tar tott ren dez vé nyen
is hang sú lyoz ták, hogy a misszió a
mai öku me ni kus moz ga lom gyö ke -
re. Misszió és öku me né ma is össze -
tar to zik, az egy ség az evan gé li um hi -
te les ta nú sí tá sá hoz (len ne) szük sé ges.

Gi me si Já nos né re for má tus lel -
kész a szent föl di, szí ri ai és nyu gat-tö -
rök or szá gi za rán dok utak ról szá molt
be. Mint mond ta, az ilyen al kal mak
már sok em bert erő sí tet tek a hit ben
az el múlt két év ti zed so rán.

A köz gyű lés kö szö ne tet mon dott a
tá mo ga tá sért a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Zsi na ta el nök sé gé nek,
a Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke -
rü let nek, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház el nök sé gé nek és a Pol gá -
ri Ma gyar or szá gért Ala pít vány nak, vé -
gül, de nem utol só sor ban az ala pí tó el -
nök Tóth Ká roly püs pök nek.

g Szent pé tery Pé ter

Húsz év és nyolc van év
Ülé se zett az Öku me ni kus Ta nul má nyi Központ köz gyű lé se

Pün kösd má so dik nap ján a Nagy Ig -
nác ut cai ob jek tum ban tar tott ün ne -
pi is ten tisz te le ten – Sch mehl Já nos
bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor -
nok, a Fő vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si
In té zet pa rancs no ka fel ké ré sé re –
ige hir de tés sel a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke szol gált. 

A hely szín re ér ke ző Gáncs Pé tert
a mint egy het ven részt ve vő han gos
ének lé se fo gad ta. Az is ten tisz te le ten
– me lyen a püs pök mel lett Bí zik
Lász ló és Vá ri Krisz ti na bör tön lel ké -
szek szol gál tak – Gáncs Pé ter Jn
20,19–22 alap ján hir det te Is ten ke -

gyel mét, Krisz tus bé kes sé gét. A zá -
ró ál dás után a je len lé vők Var ga
Gyön gyi Ál dás köny vét, va la mint az
Evan gé li kus Élet pün kös di szá mát
kap ták aján dék ba.

Sch mehl Já nos pa rancs nok – aki
fe le sé gé vel együtt har tai szár ma zá sú
evan gé li kus test vé rünk – szí ves in -
vi tá lá sá ra Gáncs Pé ter és fe le sé ge ün -
ne pi ebé den vett részt, majd meg te -
kin tet ték a Nagy Ig nác ut cai és a
Gyors ko csi ut cai ob jek tu mot, tá jé ko -
zód va az in té zet mun ká já ról, a kö rül -
mé nyek ről.

g W. A. 

Pün kösd zárt aj tók mö gött
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2008 óta ne gye dik al ka lom mal ün ne -
pel te a Ma gyar Bib lia tár su lat, a Re -
for má tus Köz éle ti és Kul tu rá lis Köz -
pont, a Lu ther és a Kál vin Ki adó a
Szent lé lek ki töl te té sé nek ün ne pét
nyil vá nos, ut cai bib lia ol va sás sal,
amely nek cél ja is mét az volt, hogy kö -
ze lebb vi gye a Bib li át egy re ke vés bé
is me rő „ut ca em be rét” a pün kös di
ese mé nyek lé nye gé hez. Pün kösd -
hét fő dél után ján, jú ni us 13-án egy
órá tól es te ha tig szól tak a Szent írás
sza vai a ko ra nyá ri hő ség ben Bu da -
pest Bel vá ro sá ban, a hol be né pe sü -
lő, hol kevésbé forgalmas De ák té ren. 

Mint ta valy, most is mint egy har -
minc fel ol va só – di á k, lel ké sz, ar ra já -
ró és fel bá to ro dott tu ris ta, szí né sz és
„köz éle ti” em be r – szó lal tat ta meg
nyolc nyel ven az Apos to lok cse le ke -
de te i ből az el ső pün kösd tör té ne tét,
Má té evan gé li u mát, a zsol tá ro kat
és a pá li le ve le ket. De nem annyi ra a

szá mok vol tak az ér de ke sek most
sem, ha nem ma ga a „tett”: ki áll ni egy
té ren a mik ro fon elé és hir det ni az
igét az em be rek nek. Még a temp lo -
mi bib lia ol va sás ban gya kor lott lel kész

részt ve vők is úgy érez ték, hogy ez az
él mény iga zán a bib li ai „par ré szia”, az
Apos to lok cse le ke de te i ben oly gyak -
ran fel buk ka nó „bá tor ság gal szól ni”
mi nő sí tett al kal ma. 

Nem a ma gunk böl cses sé gét, írás -
ér tel me zé sét, mű vé sze tét szól tuk,
ha nem csak egy sze rű en, sal lang -
men te sen azo kat a sza va kat, ame lye -
ket Is ten Lel ke ih le tett sok száz év -
vel ez előtt, és amely sza va kat ugyan -
ez a Lé lek – ha és ami kor akar ja –
bár me lyik fel ol va só ban vagy hall -
ga tó ban élet té for mál hatja. 

A bib lia tár su lat szá má ra a lel ki és
teo ló gi ai szem pon tok mel lett a hét -
fői al ka lom azért is ki vá ló volt, mert
a gya kor lat ban ki pró bál hat ták, „ho -
gyan szól nak” fel ol vas va az új for dí -
tá sú Bib lia re ví zi ó já nak ed dig el ké -
szült mun ka szö ve gei. Bib lia ol va sá -
suk nak sa já tos hát te ret és több le tet
adott a két száz éve fel szen telt De ák
té ri evan gé li kus temp lom im po záns
épü le te és a gyü le ke zet lel ké sze i -
nek, mun ka tár sa i nak se gí tő jó szán -
dé ka.

g Pe csuk Ot tó

Bib lia ol va sás a 200 éves templom lépcsőin

Még pün kösd ün ne pe előtt, jú ni -
us 8–10. kö zött tar tot ta meg há -
rom na pos kon fe ren ci á ját Pi lis -
csa bán, a Bé thel Evan gé li kus
Misszi ói Ott hon ban a Ma gyar
Test vé ri Bör tön tár sa ság és a Bör -
tön lel ké szek Ma gyar or szá gi Szer -
ve ze te. 

A szak mai együtt lét a bör tön -
tár sa ság ren des éves köz gyű lé sé -
vel kez dő dött, ahol sor ke rült az
el nök sé gi ta gok új bó li meg vá -
lasz tá sá ra a szol gá lat öku me ni kus
jel le gé nek meg fe le lő en. Csü tör tö -
kön a kon fe ren cia „főn ap ját”
Gáncs Pé ter evan gé li kus el nök-
püs pök nyi tot ta meg reg ge li áhí -
ta tá val, majd Be ne dek Ede al ez re des,
a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa -
rancs nok sá gá nak fog va tar tá si ügyek
ki emelt fő re fe ren se ér té kel te a bör -
tön misszi ós és bör tön lel ké szi szol gá -
la tok te vé keny sé gét. Ezt kö ve tő en dr.
Ke re zsi Klá ra kri mi no ló gus tar tot ta
meg elő adá sát a bün te tő tör vény -
könyv vál to zá sa i ról és a le het sé ges
vagy kö ve ten dő al ter na tív bün te tés-
vég re haj tás ról.

Dél után nagy öröm ér te a kon fe -

ren ci án je len lé vő ket, hi szen a Vá ci
Fegy ház és Bör tön APAC-kör le té ről
ti zen hat fog va tar tott test vér ér ke zett
rab ru há ban, fog va tar tot tak szál lí tá -
sá ra szol gá ló „ra bo mo bil lal”, szi ré náz -
va, bi lincs ben, fegy ve res őrök kí sé re -
té ben, ugyan ak kor sza ba don, bol do -
gan, a sza ba dí tó Is tent ének kel di csér -
ve, a meg vál tó, új éle tet te rem tő, sze -
re tő Úr ról bi zony sá got té ve. A dél -
után má so dik fe lé ben dr. Törzs Edit
párt fo gó fel ügye lő mu tat ta be a me -

di á ció és a reszt ora tív igaz ság szol -
gál ta tás te rü le tén az el múlt négy
év so rán szer zett ta pasz ta la ta it és
az el ért ered mé nye ket. 

Az es ti prog ram ban Sán dor
György hu mo ra lis ta és Dinnyés
Jó zsef dal tu laj do nos szó ra koz tat -
ta a kon fe ren cia részt ve vő it. 

Pén te ken két fon tos kez de mé -
nye zés ről hall hat tak elő adást a je -
len le vők a bör tön lel ké szi mun kát
(is) vég ző Bé ke fy há zas pár tól: a
nők vi lág ima nap já ról a bör tö -
nök ben és a bör tön fa la in kí vül,
va la mint egy egye dül ál ló, hit- és
er kölcs ta ni, val lá si alap is me re -
te ket össze fog la ló mun ka fü zet ről,

amely ki fe je zet ten a fog va tar tot tak
szá má ra író dott. 

A két tar tal mas elő adást fó rum,
majd a kon fe ren cia le zá rá sa kö vet te.
Egy út tal a bör tön tár sa ság el nök sé ge
és a je len lé vők kö zül töb ben meg -
kezd ték an nak a 2012. no vem ber 2-
i ün ne pi kon fe ren ci á nak a szer ve zé -
sét, amellyel a tár sa ság meg ala pí tá -
sá nak hu sza dik év for du ló já ra em lé -
kez nek majd.

g Ma gya ri Már ton

Börtönmissziós konferencia
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Götz Anna Dr. Zsugyel János
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Mi ként ar ról nem rég he ti la punk -
ban is be szá mol tunk, a fel újí tás előtt
ál ló evan gé li kus mú ze um ál lan dó
ki ál lí tá sa má jus 12-én be zárt. Mi előtt
azon ban a tény le ges mun ká la tok
meg kez dőd né nek, az in téz mény
mun ka tár sai – Zász ka licz ky Zsu -
zsan na és dr. Ker tész Bo tond irá nyí -
tá sá val – az In su la Lu the ra na két száz
éves tör té ne tét be mu ta tó anyag gal
ör ven dez tet ték meg az ün nep lő és ér -
dek lő dő kö zön sé get.

„Ahogy a ki ál lí tás gaz dag sá ga el -
ső sor ban nem ma te ri á lis ja vak ban
mu tat ko zik meg – bár azok ban sem
sze gény –, ugyan így meg érez zük,
ha kör be já runk a ter mek ben, hogy a
kö zös ség, amely ről hírt ad, el ső sor -
ban szel le mi ja vak ban gaz dag” –
kezd te meg nyi tó be szé dét dr. Bi bó Ist -
ván. Az „evan gé li kus szi get” ké pé hez
kö tő dő en a ké sőb bi ek ben így foly tat -
ta: „…min den ge ne rá ci ó nak, min den
kö zös ség nek, sőt min den egyén nek
is mét lő dő en is meg kell(ene) ten nie:
ki kel le ne ne vel nie ma gá ban, sa ját
éle té ben a mű gond dal al ko tó em bert,
és meg kell ol da nia a hó dí tó és bir -

tok ló em ber le vál tá sát és a mű gond -
dal al ko tó em ber hi va tal ba he lye zé -
sét. És kik nek vol na er re biz to sabb
irány jel ző jük és erő for rá suk, mint
azok nak, akik már hal lot tak va la mit
az óem ber új em ber ré vál to zá sá nak
le he tő sé gé ről és az eh hez kap cso ló -
dó ígé re tek ről? Ezért fon tos, hogy en -
nek a szi get nek a temp lom volt – és
re mél jük, ez után is a temp lom lesz –
a szel le mi kö zép pont ja” – tet te hoz -
zá a re for má tus mű vé szet tör té nész.

Nem vé let len hát, hogy a mú ze um
há rom ter mé ben el ren de zett anyag
el ső he lyen azt a 18–19. szá za di, sok

te kin tet ben szí nes kö ze get igyek szik
be mu tat ni, amely ben a há rom nyel -
vű – né met, szlo vák és ma gyar –
pes ti evan gé li kus ság el in dult. Az
ak kor vi selt ru ha da ra bok, az anya -
köny vi be írá sok gyöngy be tűi és nem
utol só sor ban a ki ál lí tott ol tár te rí tők
és úr va cso rai kely hek iga zi idő uta -
zás ra in vi tál ják a lá to ga tót.

S míg az el ső he lyi ség ben még
csak az 1793-ban kel te zett temp -
lom épí té si gyűj tő ív te kint he tő meg,

a má so dik te rem ben már a terv raj -
zok so ra koz nak a tár lók ban. Itt lát -
ha tó az úgy ne ve zett ár ví zi ke hely is,
ame lyet Löwy Her man zsi dó ezüst -
ke res ke dő há lá ból ké szít te tett a gyü -
le ke zet lel ké szé nek, Lang Mi hály nak,
aki a pes ti ár víz ide jén sok baj ba ju -
tott nak – így iz ra e li ta fe le ke ze tű ek -
nek is – se gít sé get nyúj tott. 

A leg bel ső te rem a gyü le ke zet el ső
négy lel ké szé nek – Mol nár Já nos nak
(1757–1819), Ján Kol lár nak (1793–
1852), Szé kács Jó zsef nek (1809–1876) és
Lang Mi hály nak (1803–1874) – ál lít
em lé ket. De itt büsz kél ked nek ko ruk -
kal az ak kor még „Lu the rá nia dal egy -

let” ne vet vi se lő, ma Ma gyar Örök ség
dí jas ének kar em lé kei is. Eb ben a te -
rem ben a De ák té ri gyü le ke zet har ma -
dik fon tos alap pil lé rének, az ok ta tás -
ügynek a múlt já ba is be pil lan tást
nyer he tünk; például egy 1822-ből szár -
mazó, kézírásos görög–latin–szlovák
szótár se gítségével.

A ki ál lí tás szer ve zői egyéb ként több
já té kos fel ada tot is ké szí tet tek a gyer -
mek lá to ga tók nak – ezért az El ső kö -
vek – élő kö vek cí mű tár lat meg te kin -
té se nem csak csa lá dok nak, de hit tan -
cso por tok nak is jó szív vel ajánl ha tó.

g Bo da Zsu zsa

Egy gyü le ke zet kö vei
Ki ál lí tás meg nyi tó

az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban

– Alig tu dunk va la mit J. S. Bach -
ról. Nem ré gen je lent meg ró la egy
több száz ol da las könyv. Amit le he -
tett, azt Ch ri stoph Wolff tel jes rész -
le tes ség gel ki nyo mo zta, de ez is
na gyon ke vés. Így ma rad nak a
cso dá la tos mű vek. 

Lip cse egye te mi vá ros volt,
a tu dós ta ná rok min den va sár -
nap meg je len tek az is ten tisz te -
le ten. Bach nak bi zo nyí ta nia
kel lett, hogy míg ők az or vos -
tu do mány, a ma te ma ti ka pro -
fesszo rai, ad dig a ze né ben ő a
mes ter. Más kö zön ség előtt
kel lett ját sza nia, mint Hän del -
nek vagy Te le mann-nak. Ami -
kor fel vé te li zett, teo ló gi á ból is
vizs gáz tat ták. Tud juk, hogy
raj ta kí vül még egy ki tű nő or -
go nis ta je lent ke zett a Ta más-
temp lom kar na gyi ál lá sá ra, de
az teo ló gi á ból nem volt olyan
jó. Vol tam Lip csé ben egy elő -
adá son, két száz tu dós pap volt
je len, tő lük hal lot tam: Bach
olyan ne héz kér dé se ket ka pott
a lu the ri tu do mány ból, hogy ők
sem tud tak vol na rá juk vá la -
szol ni.

– Húsz gyer me ké ből csak
he ten él ték túl őt. A töb bi ek fi a ta lon
meg hal tak. Ho gyan vi sel te eze ket a
tra gé di á kat?

– Sú lyos ke resz tek vol tak ezek az
éle té ben, an nak el le né re, hogy ak ko -
ri ban más volt a né zet. Sok gye rek
szü le tett, és sok meg is halt. Más volt
a ha lál hoz va ló vi szo nyu lás: Is ten ad -
ta, ő vet te el. Tud ta, hogy jó hely re ke -
rül nek a gyer me kei, az eb ben va ló hit
min den kan tá tá já ban hall ha tó.

– Pé csett mond ta ne kem egy ta nár -
nő: azért büsz ke ar ra, hogy evan gé li -
kus, mert Bach is az volt. Mi lyen volt
az ő ko rá ban a hit élet?

– A tel jes éle tet át szőt te. Az ő ide -
jé ben olyan nagy volt az is ten tisz te -
le ti lá to ga tott ság, hogy min den nagy
te ret át ala kí tot tak az ün ne pi al kal -

mak ra. Még a bör tön épü le tét is,
mert nem fér tek el az em be rek. Na -
pi há rom-négy is ten tisz te le tet tar tot -
tak. Amit én min dig han goz ta tok: az
az Is ten re va ló irá nyult ság. Ma eb ből
szin te sem mi nincs. A fi a ta lo kat
ezért is saj ná lom. Nem tud ják, mi lyen
szép ség től foszt ják meg ma gu kat.

– Pró bál ta már meg fo gal maz ni J.
S. Bach je len tő sé gét?

– Leg utóbb egy le vél rész let kap -

csán töp reng tem el. Bach nál meg -
cso dál hatjuk, hogy feltétel nélkül
Is ten ke gyel mére hagyatkozik. És
ezt cso dál hat juk a ze né jé ben is.

Bach mű vé sze te em ber és Is ten kö -
zöt ti dia ló gus. Ve le be szél get. Aho -
gyan min den va ló di és nagy mű vé -
szet is min dig azt mond ja ki, hogy mi
az em ber és a szel lem vi szo nya.
Bach ze né je csu pa gyen géd ség, sem -
mi kény szer, sem mi mu tat vány. Ezért
el len áll ha tat lan. Aho gyan az evan gé -
li um ban ol vas suk: „…az én erőm
erőt len ség ál tal ér cél hoz.”

– Ho gyan szü le tett a Bach-hét öt -
le te?

– Mi kor itt a De ák té ren át vet tem
Bach élet mű vé nek ápo lá sát, ar ra tö -
re ked tem, hogy annak tel jes sé gé re le -
hes sen rá lá tás. Hogy be mu tas sunk
or go na-, ka ma ra mű ve ket, ora to ri kus
kom po zí ci ó kat egy aránt. Ez zel a
kon cep ci ó val ál lan dó sul tak a Bach-

he tek. Az idei év azon ban más, hi -
szen most van De ák té ri ott ho nunk
fel szen te lé sé nek két szá za dik év for du -
ló ja. Azt akar tuk, hogy idén a temp -
lom te het sé ges or go nis tái is be mu -
tat koz za nak. Csü tör tö kön Fin ta Ger -
gely és Me kis Pé ter elő adá sá ban
hang zott el a ti zen nyolc lip csei ko rál.
Szombaton pedig Zászkaliczky Ta -
más adott hangversenyt a mester fia -
tal ko ri műveiből.

Mi cso da or go na da ra bok ezek! A
Sch müc ke dich, o li ebe Se ele: Ké -
szítsd ma gad, ked ves lé lek… olyan
gyö nyö rű, hogy sír nia kell az em ber -
nek. Vagy a Vor de i nen Th ron tret ich
hi er mit: Úr is ten, most eléd lé pek…
Úgy tud juk, hogy ez az utol só da rab -
ja Bach nak. Eb ben is Is ten nel be szél -
get: a ta len tu mot meg kap ta, de ha
hú szat ka pott, ak kor hú szat kell
vissza ad ni vagy még töb bet… A kö -
zön ség mély át élés sel hall gat ta. Igen,
ez így van rend jén: Is ten igé je és a ze -
ne együtt gyó gyít…

– A Bar tók–Pász to ry-, a Köl csey-
és a Liszt-díj mel lé 2004-ben a száz -
éves Lu the rá ni á val Ma gyar Örök ség
Dí jat ka pott. Mi ó ta ve ze ti a Lu the rá -
nia ének- és ze ne kart?

– 1987 óta va gyok a kar na -
gya. Szép és ne héz fel adat ra
sze melt ki az Úr is ten. És én ezt
egész szí vem mel pró bá lom tel -
je sí te ni. Ezen a hé ten két szer is
hall hat tak ben nün ket. Dél előtt
az ün ne pi is ten tisz te le ten sze -
re pel tünk. Ezt a gya kor la tot is
én ve zet tem be, hi szen a kan -
tá tá kat Bach meg ha tá ro zott
va sár na pok ra kom po nál ta. Te -
hát azok hoz az igék hez kap cso -
lód nak, ame lyek egy-egy adott
va sár na pon el hang za nak. A mi
kan tá ta ze nés is ten tisz te le te in -
ken a mű egyik fe le a pré di ká -
ció előtt hang zik fel, a má sik a
pré di ká ció után. 

Temp lo mi szol gá la tunk ál -
lan dó ki hí vá sa a ka rá cso nyi
ora tó ri um, a pas si ók… Ha tal -
mas mun ka van ezek ben az
év ről év re vissza té rő fel ada -
tok ban. Ám a kó rus ról a leg na -
gyobb tisz te let tel be szél he tek.
Min den ki lel ki is me re te sen dol -
go zik, no ha egész na pi munka

után, esetleg törődötten ér ke zik ked -
den és pén te ken a pró bá ra. Leg -
utóbb ép pen egyik or vos pro fesszor
ta gunk mond ta: „Ha lál fá rad tan ide -
von szo lom ma ga mat, és a vé gén fel -
fris sül ve me gyek ha za.” So kan jön nek
vi dék ről, és gyak ran éj fél lesz, mi re
le tud nak pi hen ni…

– A leg több ama tőr for má ció egy
idő után fel bom lik. A Lu the rá ni át mi
tart ja össze?

– A leg több ama tőr kö zös ség va -
ló ban ti sza vi rág-éle tű, mert nem tud -
ják őket össze tar ta ni. Per sze, hogy
nem, mert nincs meg az a szel le mi
erő tér, ami össze fog ja őket. Ná lunk –
a szó ere de ti ér tel mé ben: „há la Is ten -
nek” – nin cse nek ilyen prob lé mák.
Rá adá sul is mét sok olyan fi a tal van
kö zöt tünk, akik Ze ne aka dé mi á ra jár -
nak, és so kat tud nak se gí te ni.

– Most ün ne pel jük a De ák té ri
temp lom fel szen te lé sé nek két szá za dik
év for du ló ját…

– Nem min den na pi ju bi le um ez,
kü lön le ges ün nep. Va sár nap es te
mu tat tuk be Spech Já nos ze ne szer ző -
nek a fel szen te lés re írt kan tá ta rész -
le tét. A po zso nyi szü le té sű Spech ko -
rá nak ne ves mű vé sze volt, rö vid ide -
ig Bécs ben Haydn nek is ta nít vá nya.
Ké sőbb Pá rizs ban, majd is mét Bécs -
ben élt. Pes ti tar tóz ko dá sa ide jé re
esett temp lo munk ré gen várt fel -
szen te lé se. 

Az ere de ti kéz irat a bé csi ze nei ar -
chí vum ban van, on nan ren del tük
meg. Ren ge teg mun kát adott: előbb
meg kel lett fej te ni, hogy mit akart,
mit mi ért hú zott… Re mé lem, si ke -
rült meg szó lal tat nunk az ere de ti
szán dé kot is… 

Ami az én sze mé lye met il le ti, há -
lát kell ad nom az Úr is ten nek, hogy
mél tó nak ítélt erre a fel adat ra.

g Feny ve si Fé lix La jos

Meg tar tó erő tér ben
Be szél ge tés dr. Kamp Sa la mon nal, a Lu the rá nia Liszt-dí jas kar na gyá val

b Fe renc Jó zsef csá szár ka ros szé ke, Szé kács püs pök pász tor bot ja, a Lu -
the rá nia dal egy let el ső fény ké pe, a De ák té ri is ko la gyer tyá val mű kö -
dő dia ve tí tő je, Kos suth Fe renc ke resz te lé si, Mik száth Kál mán há zas -
sá gi, majd vá lá si anya köny vi be jegy zé se – töb bek kö zött ezek is meg -
te kint he tők az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban ok tó ber 31-ig, a re -
for má ció ün nep nap já ig. A két száz éve felszentelt De ák té ri evan gé -
li kus temp lom nak és kör nye ze té nek a tör té ne tét fel idé ző ki ál lí tást jú -
ni us 11-én dr. Bi bó Ist ván mű vé szet tör té nész nyi tot ta meg.

b Pün kösd fény ben tün dök lő va sár nap ján együtt ün ne pelt sok száz evan -
gé li kus a bu da pes ti De ák tér két száz éves temp lo má ban, ahol az nap
es te ért vé get a 22. Bach-hét. Az ér dek lő dő lá to ga tók idén is hét es -
tén át ven dé ges ked het tek Jo hann Se bas ti an Bach Jé zust di csé rő ze -
ne ka ted rá li sá ban. Ke ve set tu dunk a je les né met ze ne szer ző ről. Min -
den idők egyik leg na gyobb te rem tő jé ről, aki nek uni ver za li tá sa pá rat -
lan. Bach az em be ri ség ke vés nagy és ti tok za tos ere jű gé ni u szá nak egyi -
ke, aki úgy je le nik meg előt tünk, mint va la mi ter mé sze ti tü ne mény.
Mi lyen em ber volt? Csen des, ha rag vó? Ho gyan dol go zott: haj nal ban
vagy egész éj sza ka? Ki más tud na er re vá la szol ni, mint Kamp Sa la -
mon, a Lu the rá nia ének kar kar na gya, aki nek min den nap ja it ki töl ti az
evan gé li kus mes ter ha tal mas élet mű ve. 
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Dr. Kamp Salamon – J. S. Bach portréja előtt

Lutheránia-próba a pünkösdi istentiszteletre készülve
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A tan év vé gé nek leg fe szül tebb idő -
sza ka az osz tá lyo zás. Sen ki nek nem
mind egy, hogy mi lyen ér dem jegy
ke rül a bi zo nyít vány ba. Az öt szám -
jegy ugyan is elég re á li san és meg fog -
ha tó an tük rö zi a tel je sít ményt, sok -
kal lát vá nyo sab ban, mint a szö ve ges
ér té ke lés. Egy ér tel mű. Ha ötös, ak kor
örül a di ák, hogy meg kap ta tu dá sá -
nak és szor gal má nak ju tal mát. Örül
a ta nár, hogy si ke rült ma xi má li san át -
ad ni a tu dást, örül a szü lő, hogy
gyer me ke jó elő me ne telt ért el. Ha
va la ki elég te lent kap, az a má sik
vég let. Kü lö nö sen így év vé gén.
Ugyan is pót vizs gáz nia kell a (nem)
ta nu ló nak, s elő for dul hat, hogy egy
év fo lyam mal lej jebb ke rül het jö vő re,
ne tán el kell hagy nia az is ko lát.

A mi gim ná zi u munk ban má jus
ele jén kö te le ző ér te sí te ni a szü lő ket
ar ról, ha egy di ák rosszul áll va la mi -
lyen tan tárgy ból. Jó in du la tú fi gyel -
mez te tés ez, hogy a csa lád biz tas sa ta -
nu lás ra lus ta cse me té jét. Én a kö vet -
ke zőt szok tam be ír ni az el len őr ző be:
„Ér te sí tem a ked ves szü lő ket, hogy
gyer me kük nyelv tan ból és iro da lom -
ból gyen gén áll.” En nek az üze net nek
ál ta lá ban po zi tív ha tá sa van, az utol -
só pil la nat ban leg töb ben össze kap ják
ma gu kat, akik idá ig la zí tot tak.

De mi van ak kor, ha va la ki nem
ve szi ko mo lyan, amit ír tam? Ha a je -
gyek át la ga nem éri el a két egészt,
sen kit nem en ge dek át. Ezt min den -
ki tud ja már az év ele jén, nem ti tok.
Szám ta lan le he tő sé get adok a ja ví -
tás ra is, de az utol só órán már sen -
ki se akar ja be bi zo nyí ta ni, hogy
hir te len mi lyen zse ni lett a jú ni u si
hő ség ben. Nem egy-két jegy re zá -
rom le a tan évet, ha nem ti zen öt-ti -
zen nyolc ra. En nek el le né re elő for -
dul, hogy a fi gyel mez te tés nem éri
el a kel lő ha tást, így a gye rek meg -
bu kik.

A mi nap egy ide ges női hang hí vott
te le fo non, s azért volt fel há bo rod va,
mert meg bu kott a le á nya nyelv tan ból.
Pe dig csak azt az ér te sí tést kap ták,
hogy gyen gén áll. Szo kás sze rint a
gye re ke az nap sem volt is ko lá ban, de
most ál lí tó lag tény leg be teg. A szü lő
sze rint he lye sebb lett vol na a „bu kás -
ra áll” ki fe je zés. Hi á ba ma gya ráz -
tam, hogy má jus ban még ket tes volt,
az tán még be csú szott két elég te len,
így már nem en ged he tem át. A sok
hi ány zás ugyan is az zal is jár, hogy egy
idő után már le he tet len pó tol ni az el -
ma radt anyag ré sze ket.

Na gyon ne héz a ta nár nak lel ki leg
túl él ni az in du la tos szü lői tá ma dá so -
kat. (Bár örül ni kell an nak is, hogy
még nem ver tek meg. A teg na pi hír -
adó is két óvó nő bán tal ma zá sá ról tu -
dó sí tott…)

Egyéb ként an nak is van ma gya rá -
za ta, hogy mi ért nem azt írom be az
el len őr ző be, hogy „bu kás ra áll”. Elő -
for dult már olyan eset, hogy a szü lő
in ge rül ten ron tott be az is ko lá ba bi -
zo nyít vány osz tás után, s le te rem -
tet te a kol lé gá mat az zal, hogy „Bez -
zeg ma ga már jó elő re meg mond ta,
hogy meg bu kik a gye re kem!” Sze ren -
csé re azért nem ez a hoz zá ál lás jel -
lem ző, s az ese tek több sé gé ben meg -
ma rad a tü rel mes és em ber sé ges
hang nem.

Stresszes a tan év vé ge min den ki -
nek. Ugyan is az öt osz tály zat tük rö -
zi a di ák és a ta nár mun ká ját, va la -
mint ar ról is tá jé koz tat, hogy a csa -
lád fi gye lem mel kí sér te-e a gye rek ta -
nul má nya it, tö rő dött-e ve le, gon -
dos ko dott-e meg fe le lő en ró la.

Ad junk há lát Is ten nek, hogy az ő
se gít sé gé vel is mét si ke re sen le zár ha -
tunk egy tan évet. Ha pe dig a lus ta -
ság és ha nyag ság mi att pót vizs gá ra
kény sze rül va la ki – ő ah hoz is erőt ad.

g Ju hász né Sza bó Er zsé bet

Bi zo nyít vány

V É G E  A  T A N É V N E K

Ste fi ke négy éves ko rá ban egy ün ne -
pi is ten tisz te le ten hal lot ta elő ször az
evan gé li ku sok him nu szát. A kö zeli
me gye szék hely ről lá to gat tak ha za,
édes any ja szü lő fa lu já ba, ahol nagy -
báty já nak kon fir má ci ó ját ün ne pel ték.
A kis lányt le nyű göz te az ének ma gá -
val sod ró ere je, s ad dig kér lel te szü -
le it, míg az in ter net ről le nem töl töt -
ték. Jó ked vű en meg is ta nul ta az
ere de ti né met és a gyak rab ban hasz -
nált ma gyar szö ve get is. 

Ez év ta va szán ab ban a ka to li kus is -
ko lá ban, amely be járt, ének ver senyt
hir det tek. Ste fi szá má ra nem volt
kér dé ses az in du lás, hi szen szí ve sen
és öröm mel éne kel, oly si ker rel, hogy
az el múlt évek ben egyik gyer mek sze -
rep lő je lett A mu zsi ka hang ja cí mű
mu si cal nek. Ezért bát ran je lent ke zett,
a kér dés csak az volt: mit éne kel jen? 

Az uno káért ra jon gó, ér te min dig
ag gó dó nagy szü lők nem fel tét len tar -
tot ták jó öt let nek a 46. zsol tár fel dol -
go zá sát vá lasz ta ni. Mert bár az Is tent
di csé rő ének ka te gó ri á já ba az Erős vár
a mi Is te nünk is tö ké le te sen be le il lik,
de azért a min den na pok öku me né jét
is mer ve tel je sen ka to li kus kör nye zet -
ben evan gé li kus him nusszal el in dul -
ni na gyon ké nyes nek érez ték. 

Ste fi két vaj mi ke vés sé ér de kel ték
az egy ház tör té net má ig ha tó, meg
nem ol dott ké nyes kér dé sei. Az eset -
le ges győ ze le mért cse ré be nem akart
Ave Ma ri át, Bol dog asszony anyán kat
éne kel ni. Ne ki csak „ez az egy” éne -
ke volt. Az ő éne ke, amely egy szer
úgy a szí vé be lop ta ma gát, hogy on -
nét már nem tá gí tott töb bé.

A vá ro si ve tél ke dőn Ste fi to vább -
ju tott. Pót tag ként. Ar ra az eset re, ha
va la ki a „ren des” to vább ju tók kö zül
meg be te ged nék. De min den ki egész -
sé ges volt, mint a makk. Így en nek a
tör té net nek vé ge is sza kad ha tott vol -
na. Ám de az ir ga lom, ez a jó ke resz -
tény erény ott volt az egyik szer ve ző
ta nár szí vé ben. Ki esz kö zöl te te hát,
hogy a pót tag is el jut has son a püs -
pök ség ál tal szer ve zett ver seny re.

A tör té net foly ta tá sát, gon do lom,
ki ta lál ták már. Ste fi ter mé sze te sen
meg nyer te az egy ház me gyei for du -
lót. Egyet len evan gé li kus in du ló -
ként, a szá má ra leg szen tebb evan gé -
li kus ének kel, an nak hi te les, tisz ta tol -
má cso lá sá val meg in dí tot ta a zsű ri
szí vét.

Az óta szám ta lan mi sén, ves pe rá -
son, is ko lai ren dez vé nyen szol gált,
sőt még a szé kes egy ház ban is meg -
vall hat ta hi tét. Meg al ku vás nél kül,
csen gő han gon éne kel te ked venc
him nu szát. 

A sok szol gá lat ban, „fel lé pés ben” el
is fá radt kis sé. Egy re ne he zeb ben
vet te rá ma gát, hogy ki áll jon egy szál
egye dül a hí vők kö zös sé ge elé. Egy
nagy vá gyat azért tit kon dé del ge tett
még a szí vé ben. Ahogy a köl tő, ő is ar -
ra vá gyott: „De jó vol na ün ne pel ni /
Oda ha za.” Egy szer el éne kel ni ne kik,
akik től egy kor az éne ket kap ta… 

Ál ma be tel je sült. Egy újabb kon -
fir má ci ói ün nep so rán. Pél dá vá lett,
mint annyi más hit val ló ta nít vány, be -
tel je se dett raj ta az ige sza va: „Gyer -
me kek és cse cse mők szá ja ál tal sze rez -
tél di csé re tet…” (Mt 21,16) 

Vajh ha csak ne gyedak ko ra el szá -
nás sal őriz nénk szí vünk ben a lán got,
s ad nánk to vább meg al ku vás nél kül,
amint e kis lány tet te! Megint csak
Ady val szól va: 

Gol go ta nem vol na
Ez a föl di élet,
Egy erő hat ná át
A nagy min den sé get,
Nem vol na más val lás,
Nem vol na csak ennyi:
Imád ni az Is tent
És egy mást sze ret ni…

A szerző evangélikus lelkész, a Fejér-
Komáromi Egyházmegye esperese

Al ku nél kül
g Szar ka Ist ván

Ri por ter je löl tek azt a vizs ga fel ada tot
kap ták, hogy ké szít se nek in ter jút ar -
ról a kér dés ről, mi a sza bad ság. Előbb
ma guk is el gon dol kod tak rajta: tény -
leg, tu laj don kép pen mi az, hogy sza -
bad ság? Vi tat ni kezd ték a té mát,
igye kez tek több fé le kép pen meg kö ze -
lí te ni, de mi nél töb bet be szél tek ró -
la, an nál in kább za var ba jöt tek. Ami -
kor már ala po san be le bo nyo lód tak, s
egy re za va ro sabb dol go kat fo gal -
maz tak meg, ak kor in dul tak el –
töb ben mik ro fo nok kal és ka me rák kal
– az ut cá ra. A mód szer annyi volt,
hogy vá rat la nul meg szó lí tot tak dol -
guk után si e tő já ró ke lő ket: vé le mé -
nyük sze rint mi a sza bad ság? 

A tech ni ka né mi leg cser ben hagy -
ta a szor gal mas ku ta tó kat, mert a fel -
vé te lek el mo só dott ra si ke rül tek, és a
han got is ne he zen le he tett ér te ni, de
kon cent rált fi gye lem mel, fü lü ket he -
gyez ve még is csak végig néz ték és át -
gon dol ták a mint egy ti zen öt, ut cán
ké szült fel vé telt. 

A kö zös sé get, amely ben az után
ezt a nem túl jó mi nő sé gű anya got be -
mu tat ták, meg lep te az ered mény te -
len ség. Mármint a vá lasz adá si kí sér -
le te ké. A fel vé te lek meg te kin té se után
aka do zó be szél ge tés bontakozott ki ar -
ról: ak kor hát mi is a sza bad ság? 

Az ut ca em be re meg hök ken ve
tor pant meg a kér dés hal la tán. Volt,
aki hu mo ros vá laszt adott – bár

nem le he tett el dön te ni, szán dé kolt
volt-e a hu mor, vagy csak így si ke rült
a fe le let –, és volt, aki ko moly ar ccal
ke res te a sza va kat. Az egyik meg kér -
de zett szel le me sen (?) egy név vel
fe lelt: Pe tő fi. A szor gal mas ri por ter -
je lölt en nél töb bet sze re tett vol na hal -
lani, ezért ki tar tó an kér te, hogy a
válaszadó fejt se ki bő veb ben is. Mi -
re a vá lasz így hang zott: Pe tő fi Sán -
dor. S a ri port alany to vább si e tett az
út ján, sza ba don, ki tud ja (ta lán ő
sem), mi lyen cél fe lé.

Vol tak azon ban töb ben, akik a kér -
dés hal la tán ko moly vagy za vart ar cot
vágva kí sér le tet tet tek a fo ga lom meg -
ra ga dá sá ra. Szim pa ti kus fi a ta lok, is ko -
lá zott nak tű nő idő sek egy más után kí -
sé rel tek meg a sza bad ság ról be szél ni.
A ri por ter je löl tek nek sze ren csé jük
volt, hogy nem akad tak össze egyet len

fi lo zó fia ta nár ral sem vagy teo ló gus sal,
akik ta lán a sza bad ság fi lo zó fi ai vagy
teo ló gi ai kér dé se i be bo nyo lód tak vol -
na be le. Si ke rült olya no kat meg szó lí -
ta ni uk, akik től, bár min den igye ke ze -
tük kel vá la szol ni akar tak, ta ga dó for -
má ban meg fo gal ma zott, sze rény té te -
le ken kí vül több re nem fu tot ta. 

A vá la szok több sé ge egy pont kö -
rül for gott. Vagy ne ga tív, az az ta ga -
dó, vagy po zi tív, az az sze ré nyen ál -
lí tó for má ban. A meg szó lí tot tak nagy
ré szé nek – kis töp ren gés után adott
– fe le le te ez zel a sé má val ír ha tó le:
en gem ne aka dá lyoz za nak sem mi -
ben, ne áll ja nak az utam ba, ne nyom -
ja nak el. A po zi tív vá la szok lé nye ge
pe dig így fog lal ha tó össze: azt te hes -
sek, amit csak aka rok, ne kem min den
sza bad le gyen. Te hát ne le gye nek ti -
lal mak, sem mi ben se kor lá toz za -

nak, és vég te len le gyen a cse lek vé si
vagy aka rat sza bad sá gom. 

Meg ál la pít ha tó, hogy a kér dé sek
egyik leg ne he zeb bi ke ez: mi a sza -
bad ság? 

De mi ért kel le ne er re az előzőek -
nél pon to sabb vá laszt ad ni? Egy sze -
rű en a min den na pi élet mi att! A
meg fo gal ma zott ti la lom men tes ség
vagy a kor lát lan aka rat sza bad ság a
leg egy sze rűbb kö zeg ben sem al kal -
maz ha tó – elég, ha a for gal mas köz -
le ke dé si utak ra gon do lunk. De a há -
zas fe lek sem szok ták egy mást „fel sza -
ba dí ta ni” a há zas ság tö rés re, és sen -
kit sem tölt el öröm mel az, ha ki lop -
ják a zse bé ből a pénz tár cá ját az ira -
ta i val együtt. A sza bad ság azért iz gal -
mas és fon tos kér dés, mert éle tün ket
köz vet le nül be fo lyá sol ja az, hogy
mi lyen vá laszt adunk rá. Mi nél ke vés -
bé va gyunk tisz tá ban a sza bad ság lé -
nye gé vel, an nál in kább rab szol gák va -
gyunk, a meg nem ér tett kö rül mé -
nyek meg bi lin cselt fog lyai. 

Te hát ak kor mi a sza bad ság? Spi -
no zá nak tu laj do nít ják a hí res sé vált
té telt, hogy a sza bad ság – fel is mert
szük ség sze rű ség. Ha va ló ban Spi no -
zá tól szár ma zik, ak kor a fe lejt he tő
mar xis ták tő le pla gi zál ták ezt az ál -
lí tást, me lyet negy ven esz ten dőn ke -
resz tül so kat haj to gat tak a po li ti kai
dik ta tú ra ér de ké ben. 

A mi vá la szunk – az is ko la fa la in
be lül és kí vül így tan év zá rás tá ján –
egy sze rűbb. A sza bad ság lé nye ge: a
tu dás! Di á ko san egy sze rű pél dák kal
il luszt rál va: ha tu dom, hogy vé kony
a jég, nem lé pek rá. Ha tu dom, hogy
élet ve szé lyes a két száz húsz vol tos
áram, nem fo gom meg. Ha tu dom,
hogy mi egy be teg ség el len sze re,
élek ve le. Ha tu dom… És a Szent írás
fe lé for dít va a te kin te tün ket: ha tu -
dom, hogy bű nös em ber va gyok,
ak kor ke re sem, hogy ki sza ba dít hat
meg. Ha tu dom, hogy ki sza ba dít hat
meg, hoz zá for du lok. Tu dás, is me ret
a sza bad ság lé nye ge. 

A sza bad ság elő fel té te le a tudás,
meg va ló su lá sát pe dig a tanulás te szi
le he tő vé.

Na gyon sok fe let tébb fon tos ele me
van a sza bad ság nak, de ez az egyik
leg alap ve tőbb és leg iz gal ma sabb: a tu -
dás, a dol gok és a lé nyeg is me re te,
meg ér té se. Ezért nyá ri szü net re is en -
nek tu da tá ban kell men ni: mi nél töb -
bet tu dok, an nál sza ba dabb va gyok. 

S eh hez még hoz zá ve het jük azt a
sza bad sá got is, ame lyet csak Is ten -
től kap ha tunk Jé zus Krisz tus ál tal,
az az a meg vál tott sá gun kat, amely
tel jes sza bad ság el mé le tün ket meg -
szen tel he ti és meg ko ro náz hat ja.
Ezért az élet fo lya ma tos ta nu lás és
nö vek vő sza bad ság.

A szerző evangélikus lelkész, a Nyu -
gat-békési Egyházmegye esperese

Is ko la és sza bad ság
g Ri bár Já nos
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„Szent, szent, szent a Se re gek Ura, di -
cső sé ge be töl ti az egész föl det!” (Ézs 6,3)

Szent há rom ság he té ben az Út mu ta -
tó reg ge li és he ti igéi a te rem tő,
meg vál tó, meg szen te lő Is ten imá dá -
sá ra buz dí ta nak, mert: „Hár man
van nak, kik a menny ben bi zony sá got tesz nek: Atya, Ige és Szent lé lek, s e há -
rom egyet len egy lé nyeg.” (GyLK 674) Hisszük-vall juk: „…örök ké va ló Is ten
az Úr, aki te rem tet te a föld ha tá ra it: ki für kész he tet len az ő böl cses sé ge.” (Ézs
40,28; LK) Az Is ten ki je len tett tit ka: Jé zus! Lu ther sze rint a szent Is ten ki -
ku tat ha tat lan, meg fog ha tat lan; ezért „tart suk ma gun kat Is ten hez ott, ahol
en ge di – az em ber ré lett Krisz tus ban, a Meg fe szí tett ben, ki ben van Pál apos -
tol sze rint »a böl cses ség nek és is me ret nek min den kin cse el rejt ve«. Ben ne
meg mu tat ta Is ten, hogy mit kell tud nunk ró la, és mit nem.” Ám ar ról fel tét -
le nül tud nunk kell, amit Jé zus vá la szolt Ni ko dé mus nak: „Bi zony, bi zony, mon -
dom né ked, ha va la ki nem szü le tik víz től és Lé lek től, nem me het be az Is ten
or szá gá ba.” Fe lül ről, „újon nan kell szü let ne tek” (Jn 3,5.7). Aki hisz az Em ber -
fi á ban, an nak már most örök éle te van, mert: „Ő az igaz Is ten és az örök élet.”
(1Jn 5,20) Pál az örök ké va ló Is ten böl cses sé gét s tet te i nek nagy sá gát ma gasz -
tal ja; te gyük ezt mi is, mert: „Bi zony, tő le, ál ta la és ér te van min den: övé a
di cső ség mind örök ké.” (Róm 11,36) A pró fé ta is őt imád ja: „Nincs hoz zád ha -
son ló, Uram!” A bál vá nyok em be rek csi nál má nyai, „de az Úr az igaz Is ten,
élő Is ten, örök ké va ló Ki rály” (Jer 10,6.10)! Mit je lent a Szent há rom ság is me -
re te s szol gá la ta? Min den kor ezt: „Ti vagy tok a ta nú im – így szól az Úr – és
szol gá im, aki ket ki vá lasz tot tam, hogy meg is mer je tek, higgye tek ben nem…” S
mind örök ké „én, én va gyok az Úr, raj tam kí vül nincs sza ba dí tó” (Ézs
43,10.11). Őró la pré di kált Pál is az Are o pá go szon: „Akit te hát ti is me ret le -
nül tisz tel tek, én azt hir de tem nek tek. (…) A tu dat lan ság idő sza ka it ugyan
el néz te Is ten, de most azt hir de ti az em be rek nek, hogy min den ki min de nütt
tér jen meg.” (Ap Csel 17,23.30) És akik már Krisz tus kö ve tő i vé let tek, azok -
tól azt ké ri, hogy el hí va tá suk hoz mél tó an él je nek a hit nagy ko rú sá gá ban és
egy sé gé ben, mert: „egy a Lé lek”, „egy az Úr” és „egy az Is te ne és Aty ja min -
de nek nek” (Ef 4,4–6)! Ke resz te lő Já nos szü le té sé nek ün ne pén fi gyel jünk az
Úr út ké szí tő jé nek bi zony ság té te lé re: „Ne ki nö ve ked nie kell, ne kem pe dig ki -
seb bé len nem.” (Jn 3,30) Za ka ri ás így éne kelt új szü lött fi á ról és a fél év múl -
va meg szü le tő Jé zus ról: „Te pe dig, kis gyer mek, a Ma gas sá gos pró fé tá ja le szel,
mert az Úr előtt jársz, hogy elő ké szítsd az ő út ja it, hogy meg ta nítsd né pét az
üd vös ség is me re té re, bű ne ik bo csá na ta ál tal…” (Lk 1,76–77) A Fiú egy lé nye -
gű az Atyá val, s meg is mer ni csak így le het: „Ha is mer né tek en gem, is mer né -
tek az én Atyá mat is…” S „Higgye tek ne kem, hogy én az Atyá ban va gyok, és
az Atya én ben nem van…” (Jn 14,7.11) Légy ál lan dó an „be szé lő vi szony ban”
a Szent há rom ság gal: „Ó, vonj, Atyám, Fi ad hoz en gem, / Hogy szent Fi ad vi -
szont hoz zád vi gyen! / (…) Szál lást én ben nem Szent lel ked ve gyen. / Új já -
szült szí vem így fe léd dob ban…” (EÉ 59,2) Hal le lu ja!

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

So kan is mer jük az 51. hal le lu jaének 1.
és 3. vers sza kát: „Fog jad ke zem, oly
gyen ge va gyok, ér zem, / Hogy ná lad
nél kül jár ni sem tu dok. / Fog jad ke -
zem, és ak kor, jó Meg vál tóm, / A fé -
le lem re töb bé nin csen ok. // (…)
Fog jad ke zem, az út sö tét előt tem, / Ha
fé nyed del meg nem vi lá gí tod; / De így,
Uram, e menny ből jö vő fény nél, / Re -
ád te kint ve, biz ton in du lok.”

Va ló ban így van? Ma gunk ban egy
lé pést sem te he tünk? Te he tünk, de
nem ér de mes, mert sok ag go da lom
és szív fáj da lom oko zó ja lesz, ha Jé -
zus nél kül cse lek szünk. Van nak, akik
há zat épí te nek, há zas sá got köt nek Jé -
zus nél kül, csu pán em be ri vé le mé -
nyek alap ján. Az tán jön nek a ba jok,
jön az ön vád: ó, bár ne így cse le ked -
tem vol na!

Ha sze ret nénk meg előz ni a sok
csa ló dást, ak kor ter vez ge té se ink -
ben jár junk min dig Jé zus sal! Ő azt
ígér te, meg ta nít ben nün ket, melyik
úton járjunk, sze me i vel ta ná csol
ben nün ket. Ne ki ter ve van az éle -
tünk kel, és ter vét meg is va ló sít ja. 

Mi lyen so kan hor doz zák egész
éle tü kön át an nak a kö vet kez mé nyét,
hogy va la mely dön tő kér dés ben nem
kér ték ki Jé zus Krisz tus ta ná csát! Ez
kü lö nö sen vo nat ko zik fi a tal ja ink há -
zas ság kö té sé re.

Saj nos, so kan csu pán csak azt né -
zik, hogy csi nos, jó ar cú le gyen a le -
en dő há zas tár suk. Ér dek lőd nek min -
den fe lől (mennyi a va gyo na, mi lyen
az ál lá sa, stb.), csak Krisz tust nem
kér de zik meg. Olyan is elő for dul,
hogy va la ki így gon dol ko dik: „Uram,
el jegy zést sze ret nék; ha nem a te aka -
ra tod sze rint va ló az ál ta lam ki vá lasz -

tott, ak kor aka dá lyozd meg, hogy eb -
ből há zas ság le gyen.” Nem aka dá lyoz -
za meg. Er re az után biz tos ra ve szik,
hogy az Úr aka ra ta a ter ve zett el jegy -
zés. Le het, hogy na gyon ké sőn de rül
ki, hogy a há zas ság nem az Úr tól volt. 

So kan kö ve tik el ezt a hi bát. Ma -
guk kez dik az is mer ke dést, az ud var -
lást, az tán meg Is ten től vár ják, hogy
aka dá lyoz za meg a há zas ság kö tést.
Hol van itt a nagy té ve dés? Ott,
hogy az el ső lé pés meg té te lét nem az
Úr ra bíz ták, nem azt kér ték, hogy ő
kös se meg há zas sá gu kat!

Töb ben meg úgy gon dol kod nak:
ha én nem te szek sem mit sem a tár -
sam meg ta lá lá sá ért, ak kor mi lesz?
Amit mi te szünk ér te, az zal csak el -
ront hat juk a dol got. Mo der sohn azt
ta ná csol ja min den ki nek: ne te gyünk
ér te sem mit, bíz zuk ezt egé szen az
Úr ra. Ha Is ten két em bert egy más -
nak te rem tett, van rá mód ja, hogy
egy más hoz ve zes se őket. Nincs szük -
ség ar ra, hogy se gít sünk Is ten nek a
társ ki vá lasz tá sá ban. Ne ki ép pen
elég esz kö ze van ar ra, hogy szán dé -
ka it és ter ve it vég hez vi gye. 

A Szent írás sze rint Is ten nek ter ve
van az éle tünk kel. Ez ér vé nyes az élet -
társ vá lasz tá sá ra is. Hi szen éle tünk -
höz ter mé sze te sen hoz zá tar to zik az
élet társ. So kan még is így ér vel nek:
hogy ha ezt Is ten így ren del te, ak kor
ne künk is köz re kell ben ne mű köd -
nünk. Mi cso da bi zal mat lan ság ez Is -
ten nel szem ben! Bíz zuk őreá: Uram,
ha ne kem élet tár sat ren del tél, mu tasd
meg aka ra to dat, tedd vi lá gos sá előt -
tem, ki az. Én csak az zal aka rok há -
zas ság ra lép ni, akit ne kem szán tál. In -
kább egye dül ma ra dok, mint sem a sa -

ját aka ra tom és em be ri vé le mény
sze rint kös sek há zas sá got.

Az a há zas ság a bol dog, amely ről
bi zo nyo san meg ál la pít ha tó, hogy az
ég ben köt te tett, hogy a párt Is ten ve -
zet te egy más hoz. Mi lyen ál dott az
ilyen kap cso lat, amely Is ten aka ra ta
irán ti en ge del mes ség ből jött lét re! A
menny nek egy föld re szállt da rab ja.
Ezért őriz ked jünk té ves el ha tá ro zá -
sok tól! Ne jár juk a ma gunk út ját, bíz -
zuk ügyün ket az Úr ra, hogy ő cse le -
ked jék!

Is ten irán ti ki mond ha tat lan há lá -
val te szek bi zony sá got ar ról, hogy
ezen az úton jár va ve ze tett egy más -
hoz ben nün ket hit ve sem mel, és ve -
le jár juk há zas éle tün ket im már több
mint öt ven hat éve. Be bi zo nyo so -
dott, hogy az Úr ve ze té se mel lett ál -
dá sok so ka sá ga kí sé ri kö zös éle tün -
ket. Ezt a bol dog sá got és Is ten gaz -
dag ál dá sa it kí vá nom há zas tár su kat
ke re ső fi a tal ja ink szá má ra. 

Ugyan ez ér vé nyes min den dön té -
sünk re is. Le het fon tos kö vet kez mé -
nyek kel já ró vagy lát szó lag lé nyeg te -
len dön tés. Va ló já ban az élet ben
nin cse nek ap ró sá gok. Ko mo lyan
nem vett dön té sek jó vá te he tet len
kö vet kez mé nyek kel jár hat nak. Egy
meg gon do lat lan cse le ke det, egy ha -
mar ki mon dott szó, egy el si e tett le -
vél egész jö ven dőn ket mel lék vá gány -
ra vi he ti.

Sok szor elő for dult az én éle tem ben
is, hogy el ha mar ko dot tan, nyug ta lan

ál la pot ban, Krisz tus nél kül dön töt -
tem egy le vél meg írá sá ról. En nek
min dig fáj dal mas bel ső bé két len ség
lett a kö vet kez mé nye. Gyak ran bán -
tam meg el ha mar ko dott írá so mat, és
bűn bá nó szív vel kel lett ki iga zí ta -
nom egy újabb le vél lel meg gon do lat -
lan sá go mat. Há lát ad tam az én ke -
gyel mes Atyám nak, hogy ő utó lag
min dent hely re i ga zí tott, meg bo csá -
tott, és hely re ál lí tot ta lel ki éle te met.

Meg ta nul tam, hogy őt kér dez zem
meg min den le vél vál tás ról. 

Hogy mi kor mer re men jünk, mit
cse le ked jünk, hol kell éle tün ket él ni
– ne em be rek kel be szél jük meg, ha -
nem min dig az Úr ral! Má sok nem lát -
hat ják élet utun kat, nem is mer he tik
azt a ter vet, ame lyet Is ten fe lő lünk és
éle tünk fe lől ké szí tett.

Min dent be szél jünk meg Krisz tus -
sal, és szól junk így: Uram, te azt
mond tad, hogy meg mu ta tod az utat;
mu tasd meg most is! És ő vi lá go san,
fél re ért he tet le nül meg mu tat ja. Ha
sa ját aka ra tun kat ha lál ba ad juk, és ké -
szek va gyunk az ő aka ra tát cse le ked -
ni min den kö rül mé nyek kö zött, ak -
kor ő azt vi lá gos sá te szi előt tünk, és
min dig meg mu tat ja ne künk az utat is.

Ha min dent min dig az Úr ral cse -
lek szünk, éle tünk egy sze rű és vi lá gos
lesz. A sok kér dés sel és em be ri be fo -
lyás sal szem ben, ame lyek utun kat ke -
resz te zik, csak Krisz tus sal együtt
ha lad ha tunk egye ne sen. Mi lyen ál -
dott do log egész éle tün ket át ad ni né -
ki, az ő ve ze té sé re bíz ni! A tév utak
meg szűn nek, ha meg szűn nek az
egyé ni utak; meg szűn nek az el ha mar -
ko dá sok is ott, ahol az ő igé je iga zít
el ben nün ket: „Hagyd az Úr ra uta -
dat, bíz zál ben ne, mert ő mun kál ko -
dik…” (Zsolt 37,5) 

Azért, hogy éle tünk ál dott élet
le hes sen, sem mi fé le el ha tá ro zást ne
te gyünk töb bé egye dül. Hagy juk a mi
Urunk ra, majd ő mun kál ko dik. A
dön té sek órá i ban min dig gon dol -
junk ar ra, hogy csak egy le he tő ség
van az egye nes út vá lasz tá sá ra: együtt
Krisz tus sal!

g Szen czi Lász ló

Döntéseinkben – Krisztusra hagyatkozni

A fel vi dé ki csiz ma dia le gény va la mi -
kor ré ges-rég, úgy az 1890-es évek
kö ze pén oda hagy ta a ma gas he gye -
ket, s az al föl di vá ros ba, Ceg léd re so -
dor ta a ka land vágy. Inas éve it sza po -
rí tan dó a po zso nyi, pes ti ki té rő után
itt gya ra pí tot ta to vább szak mai is me -
re teit. S meg tet szett ne ki a mes ter úr
ak kor még csak ti zen há rom esz ten -
dős lá nya. Egy szép, ri gó füttyös ta -
va szi na pon – ugye bár a ta vasz a
bim bó dzó sze re lem év sza ka – nagy
le ve gőt vé ve oda állt a mes ter elé az -
zal, hogy ő most in nen még odébb -
áll más mű he lye ket és szak mai tit ko -
kat meg is mer ni, de négy év után bi -
za vissza tér, s ad dig a mes ter úr a
Ter kát oda ne szán ja más nak, mert
ő vissza jő ve fe le sé gül ve szi. Mit ad
Is ten, tar tot ta sza vát, és négy év
múl va egy be kel tek. 

Ő volt az én nagy apám, aki az tán
– bár ma gya rul so ha sem ta nult meg
tö ké le te sen – ott ra gadt Ceg lé den.
Tő le örö köl tem a ne ve met is. Hat -
éves vol tam, ami kor el te met tük. S
amennyi re em lék szem rá juk, édes
nagy szü le im re, igaz sze re lem mel,
élet re szó ló hű ség gel sze ret ték egy -
mást. Föl ne vel tek há rom le ányt s egy
fi út, az édes apá mat, és el is te met tek
mel let tük még hár mat. Őket va ló ban
az ásó, a ka pa meg a nagy ha rang vá -
lasz tot ta el egy más tól.

Re mé lem, va gyunk még pá ran,
akik lát tunk-lá tunk a csa lá dunk ban,
ma gunk kö rül eh hez ha son la tos igaz
sze rel me ket, élet re szó ló pár kap -
cso la to kat. Ezek a pél dák ugyan is
igen fon to sak. No sza, se gít sünk hát
a bot csi nál ta té vé sztár nak, hogy
meg ál la pod jék vég re, s meg ta lál ja
éle te pár ját. Mert rossz néz ni sze -

gényt, ahogy fi a tal éve it, fér fi as sá gát
bi zony ta lan er köl csű höl gyek re fe -
csér li, na pon ta-he ten te cse rél get ve
őket. Szép te vés ben és tes ti örö mök -
ben ugyan nincs hi ány – de ez még
messze van a va ló di sze re lem től,
egy fér fi és egy nő élet re szó ló egy -
más ra ha gyat ko zá sá tól.

Azt mond ják ugyan a sztár csi ná -
lók, mind ez já ték, ked ves né ző, nem
kell annyi ra ko mo lyan ven ni. De
olyan or szág ban élünk, ahol né zők
mil li ói csüng nek a kép er nyőn, az
ott lá tot ta kon szo ci a li zá lód nak. Ne -

kik bi za nem csak já ték, ha nem a
vágy va vá gyott élet, a kö ve ten dő
pél da a kép er nyőn tör tén tek. Ők
jog gal vé lik, hogy a pár ta lá lás egyet -
len üd vö zí tő mód ja min den utunk -
ba ke rü lőt ki pró bál ni, gond nél kül
min dent meg ígér ni, majd ha nincs
össze il lés, rö vid idő múl tán szem reb -
be nés nél kül odébbáll ni. A má sik em -
ber meg unt, el dob ha tó tárgy…

A tra gi kus sor sú köl tő, Rad nó ti
Mik lós és fe le sé ge, Gyar ma ti Fan ni
sze rel mé ből va la mi mé lyet és iga zat
sejt he tünk meg, a hit ves nek írt ver -
se ket ol vas va. A sze rel mes férj egy
mun ka szol gá la tos lá ger ben, va la hol
a Bal ká non ír ja e so ro kat: „Al szik a
tá bor, lá tod-e drá ga, su hog nak az ál -

mok, / hor kan a fel ri a dó, meg for dul
a szűk he lyen és már / új ra el al szik s
fény lik az ar ca. Csak én ülök éb ren,
/ fé lig szítt ci ga ret tát ér zek a szám ban
a csó kod / íze he lyett és nem jön az
álom, az eny het adó, mert / nem tu -
dok én meg hal ni se, él ni se nél kü led
im már.” (He te dik ec lo ga) Ezt a két em -
bert nem vá lasz tot ta el egy más tól
sem a há bo rú pok la, sem a föld raj zi
tá vol ság, sem ön kény és szö ges drót.

Az igaz sze re lem pe csét a szí ven,
be le ége tő dött, fel tör he tet len. El tá vo -
lí ta ni csak kár oko zás sal le het. Sze re -
lem és sze re tet kéz a kéz ben jár nak,
együtt erő seb bek a ha lál nál is, mint
a lo bo gó tűz, mely nek sok víz zel
sem le het ki ol ta ni láng ját. „Tégy en -
gem mint pe csé tet a szí ved re, mint pe -
csé tet a ka rod ra! Bi zony, erős a sze -
re tet, mint a ha lál, le győz he tet len a
szen ve dély, akár a sír. Úgy lo bog,
mint a lo bo gó tűz, mint az Úr nak
láng ja. Sok víz sem tud ja el ol ta ni a
sze re te tet, fo lyók sem tud ják el so -
dor ni” – ír ja az Éne kek éne ke.

A má sik pró bál ga tá sa-el do bá sa
min den, csak nem sze re lem. Fő ként
nem a „leg fel sőbb szin te ken”. Az
ösz tö nök ki élé se, tö mény ön zés, élv -
haj há szás – ennyi, és nem több. Ne
ne vez zük hát sze re lem nek azt, ami
nem az. Mert az igaz sze re lem ben a
má sik a fon tos! A sze re lem össze tar -
to zás, két lé lek egy be fo nó dá sa. A sze -
re lem ben kö zös lesz a cél, egy lesz az
út, össze adó dik a két erő. Ha az
egyik el esik, föl se gí ti a má sik. És ez
a sze re lem egy éle ten át tart hat.
Igen, még negy ven-öt ven  év nyi há -
zas ság után is. Ké tel ke dés he lyett tes -
sék ki pró bál ni!

A szerző evangélikus lelkész, a Bács-
Kiskun Egyházmegye esperese

Sze re lem a leg fel sőbb szin te ken?
g Lup ták György



4.
Al bert és Pong rác lo vag büsz kén
mu tat ta a Sa la mon ki rály hoz kö tő dő
rejt vény meg fej té sét Könyv moly
könyv tá ros nak.

– Lá tod, mi lyen ügye sek vol tunk?
– kér dez ték tő le. – Pe dig né hol igen
ne héz volt be ír ni a he lyes szót!

– Kü lö nö sen azon a vá la szon gon -
dol kod tunk so kat, ami kor ki cse rél -
te és ma gá hoz vet te az élet ben ma -
radt kis gye re ket az anya. Nem volt vi -
dám tör té net, az biz tos – mond ta
Pong rác.

– De Sa la mon ki rály még eb ben a
ne héz hely zet ben is ka pott böl cses -
sé get az Úr tól – tet te hoz zá Al bert.
– Ba jusz ki rály te ker csén ki a ne gye -
dik ki rály, aki ről ol vas ha tunk? – kér -
dez te.

– He ró des. Ol va som is: „Jú dea
föld je és a kör nye ző zsi dó tar to má nyok
Krisz tus szü le té se előtt har minc hét év -
vel a ró mai bi ro da lom ré szei let tek. Egy
kor mány zó irá nyí tot ta a zsi dó né pet

sok do log ban. A má so dik kor mány zó,
akit He ró des nek hív tak, ki rá lyi cí met
ka pott a ró mai csá szár tól. Az em be -
rek nem na gyon sze ret ték őt.

Ural ko dá sá nak vé ge fe lé szü le tett
meg Jé zus a jú de ai Bet le hem ben.
Ami kor né hány nap múl va He ró des
pa lo tá já ba nap ke let ről böl csek ér kez -
tek, a ki rály na gyon el cso dál ko zott.
Az ide ge nek ugyan is az új szü lött
zsi dó ki rályt ke res ték, mert aján dé -
ko kat hoz tak ne ki.

He ró des azon nal hí vat ta a fő pa po -
kat és írás tu dó kat, hogy meg tud ja, ki -
ről is be szél nek a messzi ről jött ide -
ge nek. Nem lett bol do gabb a vá lasz
hal la tán. Meg tud ta ugyan is, hogy
Mi ke ás pró fé ta már rég meg jö ven -
döl te az új ki rály meg szü le té sét,
még hoz zá Bet le hem vá ro sá ban.

He ró des nek ak kor ra vasz terv ju -
tott eszé be. El küld te a nap ke le ti böl -
cse ket Bet le hem be, és azt kér te tő lük,
vissza fe lé mond ják majd meg ne ki,
pon to san hol ta lál ha tó a cse cse mő.

Azt ha zud ta, hogy ő is aján dé kot akar
ne ki vin ni.

A böl cse ket a csil lag el is ve zet te
Jé zus já szol ágyá hoz, de ke rü lő úton
men tek ha za, mert egy an gyal ezt pa -
ran csol ta ne kik.

He ró des, ami kor rá jött, hogy be -
csap ták, ször nyű ha rag ra ger jedt.
Bosszú ja elől me ne kült Egyip tom ba
Jó zsef és Má ria Jé zus sal. Csak a ki rály
ha lá la után tér tek vissza Ná zá ret be.”

– Utá na a fia ke rült a trón ra, akit
szin tén He ró des nek hív tak. Az ő
ural ko dá sa alatt fe szí tet ték ke reszt -
re Jé zust – egé szí tet te ki Al bert a te -
ker csen le ír ta kat.

– Az a fel ada tunk – mond ta Pong -
rác lo vag –, hogy meg ta lál juk, me lyik
úton ér tek a böl csek a bet le he mi is -
tál ló hoz. Az út hoz tar to zó csil la gok
be tű i ből pe dig össze ol vas hat juk a
meg fej tést.

G YE R ME KVÁR

Ked ves Gye re kek!

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Őze ket biz to san va la mennyi en lát ta -
tok már, hi szen né ha vi szony lag kö -
zel csi pe ge tik a fü vet az au tó utak
vagy a vas úti pá lya men tén. Fel eme -
lik a fe jü ket, a tá vo lo dó au tó vagy vo -
nat után néz nek, az tán le ha jol nak, és
esze get nek to vább. Ha vi szont gya -
lo gos em ber kö ze le dik fe lé jük, már
messzi ről me ne kül nek. Az őze ket va -
dásszák, ők pe dig na gyon jól tud ják,
hogy a fe lé jük tar tó em ber ve sze del -
met je lent het.

Az őz az or szág egész te rü le tén el -
ter jedt, gya ko ri ál lat. Szí ve sen ta nyá -
zik a kis er dő fol tok, ná da sok kö ze lé -
ben, de meg fi gyel he ti tek őket a nagy
le ge lő kön és a szán tó föl de ken is.
Ősszel és té len ki sebb-na gyobb cso -
por tok ban mo zog nak, lát tam már
hat van-het ven őzet is együtt. So kat
szen ved nek té len a nagy ha va zá sok
ide jén, ami kor ke vés a táp lá lék, és a
gyak ran je ges hó fe lü let vé res re seb -
zi a lá bu kat. Ilyen kor, de más kor is
sok kárt tesz nek a fa lu ból el kó bo rolt
ku tyák, ame lyek ül dö zik és le is ránt -
ják a nagy hó ban ne he zeb ben moz -
gó őze ket.

Az őzek leg szí ve seb ben a haj na li és
a szür kü le ti, es ti órák ban te vé ke -
nyek. Na pon ta több al ka lom mal táp -
lál koz nak, a köz tes idő ben pi hen nek,
ké rődz nek.

Agan csa csak a bak nak van. Több -
ágú fej dí szét éven te vált ja, ok tó ber
vé gén, no vem ber ben ve ti le, de az új
kez de mény már egy hó nap múl va
meg je le nik, és az agancs ta vasz ra tel -
je sen ki fej lő dik. A ba kok a jú li u si-au -
gusz tu si üze ke dé si idő szak előtt le -
tisz tít ják agan csu kat, ágak hoz dör -
zsö lik, hogy az el szá radt bőr le vál jon
ró la. A fács kák vagy a bok rok ága i -
nak he gyi ré szét egé szen fé nyes re
dör gö lik. Ha va la ki tá vo labb ról né zi,
azt hi he ti, az őz bak meg ha ra gu dott
ar ra a bo kor ra, és most meg bün te ti.
Az agancs tö vi ré sze vas ta gon gyön -
gyö zött.

Az üze ke dés ide jén a ba kok né ha
ke mény har co kat vív nak egy más sal.
A su ták – ál ta lá ban má jus ban vagy

jú ni us ban – több nyi re két gi dát el le -
nek. Az őz gi dák bun dá ja pettyes,
test tö me gük csu pán más fél ki lo -
gramm. Ami kor any juk le nya lo gat -
ta őket, és meg szá rad tak, nyom ban
talp ra áll nak, de az el ső na pok ban
moz du lat la nul pi hen nek a fű ben.
Any juk a kö zel ben van, de csak szop -
ta tás kor ke re si fel őket.

Ha ki rán du lás köz ben egy ilyen,
fű ben pi he nő gi da ke rül elé tek, nem
sza bad hoz zá nyúl ni, meg si mo gat ni,
men je tek to vább, mint ha ész re sem
vet té tek vol na. Eb ben az idő szak ban
amúgy is sok el len sé gük van, az em -
lí tett kó bor ku tyák, de a ró kák is so -
kat el pusz tí ta nak kö zü lük. Ké sőbb,

ami kor már jól tud nak fut ni, könnyen
el me ne kül nek. Ha sze ret né tek töb -
bet tud ni az őzek ről, ol vas sá tok el Fe -
lix Sal ten örök szép re gé nyét, a Bam -
bit. Me sé be búj tat va na gyon sok
igaz sá got ta lál tok ben ne.

g Sch midt Egon

Kér dé sek:
1. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy őz -

bak?
2. Va jon hány fé le nö vényt fo gyasz ta -

nak az őzek?
3. Med dig él egy őz?

Őz

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. 20-30 ki lo gramm; 2. leg -
alább ezer fé lét; 3. a sza bad ban kö rül -
be lül tíz évig (ha nem lö vik le), ál lat -
kert ben akár ti zen hét évig is.
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b Mos ta ni négy ré szes so ro za tunk vé gé hez ér tünk. A össze gyűj tött he -
lyes meg fej té se ket küld jé tek be szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé li -
kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték ra ír -
já tok rá: Gyer mek vár.

En nek a kép ze let be li fa lu nak a há za i ban bib li ai sze mé lyek lak nak. A be tű ket he lyes sor rend ben össze ol vas -
va meg tud hat já tok, me lyik ben ki. Kös sé tek össze azo kat a há za kat, ame lyek ben test vé rek lak nak!

Há zi kók

A

B

C
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JÓ TÉ KONY SÁ GI KON CERT GYŐR BEN
A győ ri evan gé li kus Öreg temp lom ban jú ni us 24-én,

pén te ken 18.30-kor jó té kony sá gi kon cer tet ad

a mün che ni Ch ris tus kirche kó ru sa
a győ ri Evan gé li kus Sze re tet ház ja vá ra.

Mű sor: J. S. Bach, Liszt Fe renc, Fran cis Po ulenc
és más ze ne szer zők kó rus mű vei.

Az 1905-ben ala pí tott kó rus ve ze tő je And re as Hant ke,
a ba jor or szá gi egy há zi-ze nei cso port al el nö ke.

A be lé pés in gye nes.
Kér jük, hogy ado má nya ik kal tá mo gas sák a sze re tet ház fej lesz té sét!

H I R D E T É S

Meg hí vó kán tor to vább kép ző tan fo lyam ra
és egy ház ze nész-ta lál ko zó ra
Kon zul tá ció gya kor ló kán to rok nak, kon fe ren cia egy ház ze né szek nek. Hely -
szín: Kán tor kép ző In té zet, Fót, Ber da Jó zsef u. 3. Idő pont: au gusz tus 21–
26. Rész vé te li díj: 2000 Ft/nap. Je lent ke zés és ér dek lő dés: kan tor ke p -
zo@cit ro mail.hu vagy 20/824-2803.

Ter ve zett prog ra mok: or go na tú ra – esz ter go mi ba zi li ka; Fassang Lász -
ló imp ro vi zá ci ós kur zu sa; har mó ni um – hang szer be mu ta tó és mű aján -
ló; száz éves a Ke resz tyén (Du nán tú li) éne kes könyv – az éne kes könyv-szer -
kesz tés teo ló gi ai és gya kor la ti szem pont jai; a Se géd anyag a kán to ri szol -
gá lat hoz gyűj te mény át te kin té se – mi nél több or go nis ta be vo ná sá val; a
nyá ri tan fo lya mok elő adó i nak ta lál ko zó ja.

Rész le tes in for má ci ók: http://kan tor ke p zo.lu the ran.hu.
Sze re tet tel vár juk nem csak az evan gé li kus egy ház ze né sze ket!

H I R D E T É S

Pá lyá za ti fel hí vás
A Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u ma (5540
Szar vas, Sza bad ság út 70.) pá lyá za tot hir det a Szar vas-Új temp lo mi Evan -
gé li kus Sze re tet in téz mé nyek (5540 Szar vas, Sza bad ság út 70.) in téz mény -
ve ze tői ál lás he lyé nek be töl té sé re.

Az in téz mény ve ze tő ál tal el lá tan dó fel ada tok: az in téz mény ve ze tő fel -
adat kö rét az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005. évi VI II. tv. 19.§-a ha -
tá roz za meg.

Mun ka hely: Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Sze re tet in téz mé nyek,
Szar vas

Pá lyá za ti fel té te lek: a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mé nyek szak mai fel ada ta i ról és mű kö dé si fel té te le i ről szó ló I/2000 (I.
7.) SZCSM-ren de let 3. sz. mel lék le té ben meg ha tá ro zott ké pe sí tés; a
257/2000. (XII. 26) korm. ren de let 3.§-ának (3) be kez dé se sze rin ti
szak mai gya kor lat; ma gyar ál lam pol gár ság; bün tet len elő élet.

Előnyt je lent: hosszabb ide jű ve ze tői gya kor lat; evan gé li kus egy ház -
tag ság; ide gen nyelv-tu dás; B ka te gó ri ás jo go sít vány; fel hasz ná lói szin -
tű szá mí tó gé pes is me ret.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok ira tot;
szo ci á lisszak vizs ga-bi zo nyít ványt vagy a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról,
hogy a ki ne ve zést kö ve tő 2 éven be lül vál lal ja a szo ci á lis szak vizs ga
meg szer zé sét; ön élet raj zot és rész le tes szak mai élet raj zot; az in téz -
mény ve ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és szak mai hely zet -
elem zés re épü lő el kép ze lé se ket; 30 nap nál nem ré geb bi er köl csi bi -
zo nyít ványt; ke reszt le ve let; lel ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel -
ké szé től.

A meg bí zás idő tar ta ma: a ha tá lyos egy há zi in téz mé nyi tör vény sze -
rint (2005. évi VI II. tv.).

Az ál lás hely be tölt he tő: az el bí rá lást kö ve tő en, vár ha tó an 2011. de cem -
ber 1-jé től.

Bé re zés: a Kjt. sze rint.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. szep tem ber 15.
A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és mód ja: A pá lyá za tot a Szar vas-Új -

temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség (5540 Szar vas, Sza bad ság út 70.) cí -
mé re 3 pél dány ban (amely ből 2 pél dányt pa pír ala pon, 1 pél dányt pe dig
elekt ro ni kus adat hor do zón), zárt bo rí ték ban kér jük be nyúj ta ni. A bo rí ték -
ra kér jük rá ír ni: „Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Sze re tet in téz mé nyek”.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak rend je: az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005.
évi VI II. tör vény sze rint.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tás kér he tő La czi Ro land lel kész -
től a 20/824-4696-os te le fon szá mon.

H I R D E T É S

b Cso dál koz tam a ked ves fi gyel -
mes sé gen, amely ben időn ként
ré sze sí tet tek. Meg van-e a re pü -
lő je gyem? Kap tam-e vissza jel -
zést a szál lás ról? Tu dom-e, ho -
gyan ju tok el a hely szín re? Nem
to la kod tak, csak tö rőd tek ve lem.
Vár tak a be já rat nál, se gí tet tek
re giszt rál ni, ta ná csot ad tak,
őriz ték a cso mag ja i mat. Ilyes -
min cso dál ko zik ma nap ság az
em ber. Nem eh hez va gyunk
szok va. Elő ször fur csál lot tam,
az tán el kez dett jól es ni, majd rá -
bíz tam ma gam a ked ves, ven -
dég sze re tő gon dos ko dás ra, és
tel jes fi gye lem mel él vez tem azt,
ami kö rü löt tem tör tént, és ami -
nek ré sze se vol tam. Egy idő után
a cso dál ko zást is ab ba hagy tam,
mert meg ér tet tem, hogy alap el -
vük a gon dos ko dó, szin te ké -
nyez te tő ven dég sze re tet. Az Al -
pha nem zet kö zi he tén vol tam
Lon don ban. 

Az evan gé li zá ció ven dég sze re tet
Egyik el ső alap el vük így hang zik:
„Az evan gé li zá ció ven dég sze re tet.”
An nak ki fe je zé se, hogy szí ve sen lá -
tott ven dég vagy, és min dent meg -
tesz nek azért, hogy jól érezd ma gad.
Ez nem rek lám fo gás. Nem csa li,
amellyel em be re ket akar nak be csa -
lo gat ni a temp lom ba. Ez a ma ga tar -
tás an nak a meg győ ző dés nek a ki fe -
je ző dé se, hogy Is ten tárt aj tó val, for -
ró sze re tet tel vár ja min den gyer me -
két. Pont úgy, mint a té koz ló fiú ap -
ja. An nak, aki kö ze le dik – óva to san,
két ked ve, fá rad tan és té pet ten vagy
na gyon is ott ho no san –, meg kell
érez nie ezt a hí vo ga tó ven dég sze re -
te tet. Szí ve sen lá tott em ber vagy.
Nem mé re get nek, nem vizs gál gat -
nak, ha nem asz talt te rí te nek ne ked.
Ezért el en ged he tet len ré sze a mi
gyü le ke ze te ink ben is gya ko rolt Al pha
kur zus nak a kö zös va cso ra. Ilyen a mi
Is te nünk – ezt mu tat ja meg az ér ke -
ző nek a kel le mes, ott ho nos fo gad ta -
tás, a nyi tott aj tó, a vi dám tár sa ság és
a te rí tett asz tal. 

Amo lyan kép zés volt ez a pár nap
Lon don ban. Meg ta ní tot ták és meg -
mu tat ták a részt ve vők nek, hogy mi -
cso da, mi lyen és mi ért ilyen az Al pha.
A hét há zi gaz dá ja, a ki vá ló hu mo rú,
ra gyo gó elő adó ang li kán lel kész azt
is el ma gya ráz ta, hogy az Alp ha kur -
zus va cso rái alatt – ame lyek kel az al -
kal mak kez dőd nek – ti los hit kér dé -
sek ről, gyü le ke zet ről, is ten kér dés -
ről be szél ni. Csak cse veg ni sza bad.
Min den ről, ami tör tént, ami ér de kel.
Az is ten kér dés lesz majd az es te fő té -
má ja, de csak ké sőbb, a ká vé utá ni
cso port be szél ge té se ken.

Ezer két száz em bert lát tak ven dé -
gül ezen a min den év ben meg ren de -
zett nem zet kö zi hé ten. Saj nos nem je -
gyez tem föl, de úgy em lék szem, negy -
ven-egy né hány or szág ból jöt tünk.
Je len vol tak kö zöt tünk az egyes or szá -
gok Alp ha-ve ze tői, de le gált jai, ak ti vis -
tái és ér dek lő dői – Auszt rá li á tól Ka -
na dá ig, Ni gé ri á tól Bul gá ri á ig. És volt
egy úgy ne ve zett püs pö ki ág. Ez azt je -
len tet te, hogy száz öt püs pök volt a
tár sa ság ban, nagy több sé gük Af ri ká -
ból, La tin-Ame ri ká ból és Ázsi á ból.
Azok ból az or szá gok ból, ahol nö ve -
ke dő ben van a ke resz tény kö zös ség.
De vol tak püs pö kök Ame ri ká ból és
Eu ró pá ból is. 

A ren dez vényt Lon don püs pö ke
nyi tot ta meg, aki részt vett a hé ten,
és elő adást is tar tott. Egy reg ge li is -
ten tisz te le ten fo gad ta a kon fe ren cia
püs pö ki ágát Ro wan Wil li ams a

Lam beth Pa lace-ban, ab ban a Tem -
ze-par ti épü let ben, amely 1200 óta a
can ter buryi ér se kek szék he lye. Ha
na gyon óva to san fo gal ma zunk is,
meg ál la pít hat juk, hogy a hi va ta los
egy ház messze nem zár kó zott el et -
től a hét től, mint aho gyan az egész
Alp ha prog ram köz pont ja is a hi va -
ta los egy ház ke re te in be lül, Lon don
bel vá ro sá ban, a bromp to ni Szent há -
rom ság-temp lom ban van.

Az evan gé li zá ció sze mé lyes
talál ko zás
Is ten nel va ló sze mé lyes ta lál ko zás –
ez az Alp ha má so dik alap el ve. A
bromp to ni Szent há rom ság-temp -
lom ban van egy szo bor, al ko tó ja az
Alp ha kur zus ról in dult a ke resz tény
élet fe lé. A szo bor a té koz ló fiú és az
atya ta lál ko zá sát áb rá zol ja. Vég te len
gyen géd ség árad az atya alak já ból,
aho gyan ma gá hoz öle li na gyon fá radt,
el esett, ere je vé gén lé vő gyer me két. 

Eb ben a temp lom ban szer vez ték
meg a het ve nes évek ben az el ső Alp -
ha kur zu so kat az zal a cél lal, hogy a ke -
resz tény hit alap is me re te it el ma gya -
ráz zák a gyü le ke ze ti ta gok nak, és ez -
ál tal fel pezs dít sék a kö zös ség éle tét. 

Nic ky Gum bel 1990-ben vet te át az
Alp ha ve ze té sét. Ró la ér de mes tud -
ni, hogy a csa lá di ha gyo mányt kö vet -
ve ügy véd nek ta nult. Be val lot tan
ate is ta egye te mis ta ként azon ban az
Új szö vet ség ol va sá sa olyan ha tást
gya ko rolt rá, amely az egész éle tét
meg for dí tot ta. El kez dett ugyan ügy -
véd ként dol goz ni, de teo ló gi át is ta -
nult. Vé gül or di nált ang li kán lel -
kész ként a bromp to ni temp lom ban
dol goz va éb redt rá ar ra, hogy az
Alp ha ál tal gya ko rolt, tel je sen kö tet -
len, kel le mes, nem hi va ta los stí lus ki -
vá ló an al kal mas ar ra, hogy meg szó -
lít sa nak ál ta la tel je sen kí vül ál ló em -
be re ket, akik nek nincs fo gal muk a ke -
resz tény hit ről. Olya no kat, akik az ut -
cá ról jöt tek, és az „al fá nál” kell el kez -
de ni ük az is mer ke dést. 

A ki lenc ve nes évek ben, mun ká ja
nyo mán is, nagy fej lő dés nek in dult az
Alp ha, ha ma ro san túl lép te a szi get -
or szág ha tá ra it. A mai na pig Nagy-
Bri tan ni á ban 2,5 mil lió, vi lág szer te
pe dig 15 mil lió em ber vett részt már
Alp ha kur zu son. Több ma gyar or -
szá gi gyü le ke zet is ren dez Alp ha
kur zu so kat.

Mi is részt vet tünk ti pi kus „alp hás”
is ten tisz te le te ken ezen a hé ten. Fon -
tos ré sze az al kal mak nak a bi zony ság -
té tel, amely ben em be rek el mond -
ják, ho gyan vál toz tat ta meg éle tü ket
a Jé zus sal va ló ta lál ko zás. Fel tű nő volt,
hogy szin te min den meg szó la lót ba -
rát ja, is me rő se hí vott az Alp ha kur -
zus ra. Szin te va la mennyi en vissza
akar tak for dul ni egy pon ton, és szin -
te mind egyi kü ket az ott meg is mert
em be rek, a kö zös ség tar tot ta vagy
hív ta vissza. Az után pe dig a leg kü lön -
fé lébb for má ban, de mind annyi an
át él ték Jé zus meg tar tó sze re te té nek
éle tet vál toz ta tó, ér tel met adó, fel eme -
lő ere jét. A Szent lé lek mun ká ját,
ame lyet a mi gya kor la tunk hoz ké pest
gyak rab ban és in ten zí veb ben em le -
get nek. Mi ért? – kér dez tük. Nem
azért – vá la szol ták –, mint ha fon to -
sabb len ne, mint a Szent há rom ság
má sik két sze mé lye, ha nem azért,
mert Krisz tus sze re te te a Szent lé lek
ál tal árad a szí vünk be, ál ta la jön lét -
re a kap cso lat Is ten és em ber kö zött,
ő éb resz ti a hi tet. Ezért hív ja sok
imád sá guk és éne kük: Jöjj, Szent lé lek! 

Az evan gé li zá ció ta ní tás
Ka te ké zis. Mert tud ni kell, mit hi -
szünk. És mert a leg több, szor gal ma -
san temp lom ba já ró em ber is igen

gyen gén vizs gáz na ke resz tény alap -
is me re tek ből. Az Alp ha tíz he tes kur -
zu sán min den al ka lom mal egy-egy
té mát ta nul nak és gon dol nak át kö -
zö sen a kö vet ke ző alap kér dé sek kö -
zül: Ki cso da Jé zus? Mi ért halt meg Jé -
zus? Ho gyan ju tunk hit re? Mi ért és
ho gyan imád ko zunk? Mi ért és ho -
gyan kell ol vas ni a Bib li át? Ho gyan
ve zet min ket Is ten? Ho gyan tu dok el -
len áll ni a go nosz nak? Mi ért és ho -
gyan be szél jek má sok nak Jé zus ról? Is -
ten ma is gyó gyít? Mi az egy ház?

Az ala pok ról van te hát szó a kér -
dé se ket és a tar tal mat il le tő en is. Az
Alp ha csak nagy vo na lak ban a kez -
de ti ta ní tó lé pé se ket te szi meg. A töb -
bi a he lyi gyü le ke zet dol ga. An nál is
in kább, mert az Alp ha nem gyü le ke -
zet, nem moz ga lom, nem szer ve zet,
ha nem az zal a cél lal mű kö dik, hogy
em be re ket meg is mer tes sen a ke -
resz tény hit tel, és be ta gol jon a he lyi
gyü le ke zet be. Cél ja te hát a he lyi
gyü le ke zet erő sí té se. Ez az oka an nak,
hogy na gyon tág öku me ni kus íve lé -
sű. A lon do ni részt ve vők so rá ban ró -
mai ka to li kus tól, sőt or to dox tól a
pün kös di hí vő ig min den fé le fe le ke -
zet tag jai je len vol tak. 

Tu da tos, ha tá ro zott öku me ni kus
tü re lem jel lem zi az Alp ha szel le mi -
sé gét. 

Na gyon meg ra gadt az em lé ke ze -
tem ben egy pél da. Az is ten tisz te le -
te ken be vett szo kás, hogy két-két em -
ber egy más fe lé for dul va egy má sért
imád ko zik. A moz du lat, amely ezt a
te vé keny sé get kí sé ri, ál ta lá ban az,
hogy az imád ko zó a má sik fe jé re te -
szi a ke zét, és így mond ja a má sik szá -
má ra hall ha tó an az imád ság sza va it.

Igen hang sú lyos nak érez tem ezt a
for mát. El hang zott azon ban a fi -
gyel mez te tés: bi zo nyos ró mai ka to -
li kus gyü le ke ze tek ben ér zé ke nyen
re a gál nak er re a moz du lat ra, mond -
ván, hogy a kéz rá té tel a pap, sőt a
püs pök pri vi lé gi u ma. Sem mi képp
se ra gasz kod junk eb ben az eset ben
a kéz rá té tel moz du la tá hoz! Ugyan így
nem fog lal tak ál lást az úr va cso rai ta -
ní tás rész le te i vel kap cso lat ban, mi -
vel eb ben is min den ki nek a sa ját
gyü le ke ze te, egy há za ta ní tá sát kell
kö vet nie. Az „al fát” kö ve tő tan anyag
te hát a he lyi gyü le ke zet ben, an nak ta -
ní tá sa sze rint sa já tít ha tó el. 

Ami jó, azt meg tart sá tok
Egyik le ve lé ben er re biz tat Pál apos -
tol: „Min dent meg pró bál ja tok; ami jó,
azt meg tart sá tok!” (1Thessz 5,21; Ká -
ro li-for dí tás) Mi u tán át él tem és meg -
vizs gál tam, né hány dol got el fo gok fe -
lej te ni, ma gam ban át fo gok ala kí ta -
ni, ám több fon to sat ha za hoz tam
Lon don ból. En nek a be szá mo ló nak
a vé gén há rom ele met sze ret nék
csak meg ne vez ni. 

Jé zus sze re te te fel eme lő erő, amely
konk rét mó don, a mi éle tünk ben
hat és nyil vá nul meg. Nem kel le ne er -
re sok kal job ban szá mí ta nunk és
ró la sok kal erő tel je seb ben ta nús -
kod nunk? 

Ke resz tény kö zös ség be tar toz ni
jó. A Krisz tust kö ve tők tár sa sá ga,
pont azért, mert ő az ígé re te sze rint
kö zöt tük van, von zó és meg tar tó
kö zös ség. Nem kel le ne ezt sze re tet -
tel, szí vé lyes ség gel és el fo ga dás sal,
sok kal erő tel je seb ben ki fe jez nünk?

Ná lunk di vat tá vált, hogy bár mi -
fé le kez de mé nye zést bi zal mat lan
gya nak vás sal, éles kri ti ká val, le né ző
el uta sí tás sal, de leg alább is ci ni kus
meg jegy zé sek kel fo ga dunk. Az után
os to roz zuk egy mást és egy há zun kat,
hogy mi lyen lan gyos ál ló víz va gyunk.
Va jon jól van-e ez így?
g Sza bó né Mát rai Ma ri an na

Ami jó, azt tart sá tok meg
Rend ha gyó be szá mo ló egy nem zet kö zi kon fe ren ci á ról



Itt zés Já nos püs pök eb ben az esz ten dő ben jú ni us 11-ére hív ta test vé ri ta lál -
ko zó ra – há zas tár sa ik kal együtt – a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let te -
rü le tén szol gált vagy je len leg ott la kó nyug dí jas lel ké sze ket, va la mint lel kész -
öz ve gye ket. Az egy ház ke rü let győ ri szék há zá ban tar tott együtt lé ten meg -
je lent mint egy húsz idős szol ga társ egy há zunk je len le gi hely ze té ről ka pott
tá jé koz ta tást, a kö zös ebéd el fo gyasz tá sa után pe dig kö tet len be szél ge tés ke -
re té ben oszt hat ták meg örö me i ket és ne héz sé ge i ket a ke rü let ve ze tő ivel.

g Me nyes Gyu la fel vé te le
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A bé csi ma gyar Eu ró pa Klub öt ven
tag ja lá to ga tott a közelmúltban Csur -
gó ra. Az egye sü let tag jai kö zött van -
nak egy ko ri ’56-os emig rán sok, er dé -
lyi, dél vi dé ki me ne kül tek. Zöm mel
azok te le ped tek meg Bécs ben, aki ket
ott tar tott a ha za kö zel sé ge. Ami óta
a po li ti kai emig rán sok is be te he tik lá -
bu kat Ma gyar or szág ra, au tó bu szos
ki rán du lá sa ik kal is ápol ják a kap cso -
la tot a szü lő föld del.

A dél-so mo gyi kis vá ros re for má tus
gim ná zi u má nak könyv tá rában a ma -
gyar emig rá ció két meg ha tá ro zó egyé -
ni sé ge került közelebb a látogatókhoz.

A Bá zel ben élő Ko vács An dor, a
csur gói já rá si for ra dal mi bi zott ság
egy ko ri ve ze tő je, a vá ros dísz pol gá ra,
az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza -
bad egye tem (EPMSZ) ko ráb bi el nö -
ke a szer ve zet tel jes irat anya gát egy -
ko ri is ko lá já ban he lyez te el. A ha tal -
mas mennyi sé gű do ku men tá ci ó ból a
fel dol go zás so rán meg ele ve ne dett
Szép fa lu si Ist ván evan gé li kus lel ki -
pász tor gaz dag le ve le zé se, fá rad ha tat -
lan szer ve zői-lel ki gon do zói mun ká ja.

Szép fa lu si Ist ván (1932–2000) volt
az EPMSZ el ső fő tit ká ra. Az ad mi -
niszt rá ci ós köz pont megala ku lá sá tól,
1969-től 1981 vé gé ig Bécs ben, az ő

Ca pist rang as se 2. szám alat ti la ká sán
mű kö dött a szer ve zet. Ezt a kül ho ni
kül de tést vál lal ta föl, misszi ós fel adat -
kö rét ki egé szít ve előbb Auszt ria te -
rü le tén és a nyu ga ti ma gyar ság kö ré -
ben szer ve zett mun ká val, majd amint
le he tett, a lel ké szi-szel le mi pa lást
kö ré gyűj töt te az anya or szág ma gyar -
sá gá nak pro mi nens sze mé lyi sé ge it.
Az után a het ve nes-nyolc va nas évek -
től er dé lyi ek kel, il let ve – a bu ka resti
ma gyar ság gal ki épí tett kap cso la tai ré -
vén – a ro má ni ai ma gyar ság ke rült
te vé keny sé gé nek fó ku szá ba.

A cso port na gyob bik fe le sze mé -
lye sen is is mer te Szép fa lu si Ist vánt.
Lel ke sen idéz ték meg el kö te le zett,
kö vet ke ze tes, meg nye rő egyé ni sé -
gét. Most már a nagy könyv tár ven -
dég köny ve is őr zi az em lé két. Például
ezzel a bejegyzéssel:

„Mi vel hal lot tuk, hogy a könyv tár -
nak sok le vél tá ri for rás anya ga van
Szép fa lu si Ist ván tól, és én pél dá ul a
ta nít vá nya vol tam a bé csi egye te men,
sze ret ném ki fe jez ni irán ta nagy tisz -
te le te met, aki re én és több bé csi tár -
sam nagy sze re tet tel gon dol vissza.

Loss Esz ter és több bé csi di ák ja, is -
me rő se.”

g Dr. Hor váth Jó zsef

Csurgói emlékezés

b Igaz, ke rek év for du ló ja most
nincs, de jú ni us 19-i szü le tés nap -
ján ér de mes meg em lé kez ni a
15–16. szá za di ma gyar or szá gi
hu ma nis ta, pro tes táns és vi lág -
iro dal mi ha gyo má nyok ki vá ló
is me rő jé ről, a je len tős Köl csey-
ku ta tó ról. A mél tat la nul el fe le -
dett Ke re csé nyi De zső iro da lom -
tör té nész ként, iro da lom pe da -
gó gus ként, a Pro tes táns Szem le
haj da ni szer kesz tő je ként mű -
kö dött.

Ke re csé nyi De zső 1898. jú ni us 19-én
lát ta meg a nap vi lá got a Vas me gyei
Szent gott hár don. Ta nul má nya it elő -
ször szü lő vá ro sá ban, majd a ka to nai
szol gá lat le töl té se után, az Eöt vös-
kol lé gi um tag ja ként, a Páz mány Pé -
ter Tu do mány egye te men, il let ve a pá -
ri zsi Sor bonne-on, a Fa cul té des
Lettres-en vé gez te.

Ma gyar iro da lom tör té net ből dok -
to rált. Ma gyar–né met sza kos kö -
zép is ko lai ta ná ri ok le vél lel a zse bé -
ben nagy ne vű is ko lák ta ná ra lett.
Elő ször a Pá pai Re for má tus Kol lé gi -
um ban, majd tíz esz ten dőn át a Bu -
da pes ti Evan gé li kus Gim ná zi um -
ban, a hí res „Fa sor ban” ta ní tott.
Mind ezek után a fő vá ro si Ál la mi
Kö zép is ko lai Ta nár kép ző In té zet
Gya kor ló gim ná zi u má ban mű kö dött
ve ze tő ta nár ként, a Páz mány Pé ter
Tu do mány egye te men ma gán ta ná ri
ké pe sí tést sze rez ve pe dig a Hu ma niz -
mus és re for má ció a XVI. szá za di
ma gyar iro da lom ban tárgy kör elő -

adó ja lett, és ki ne ve zést
ka pott a deb re ce ni Ti sza
Ist ván Tu do mány egye -
tem re.

Ke re csé nyi De zső ak -
tív pe da gó gi ai mun kás sá -
ga mel lett – töb bek kö -
zött Jé kely Zol tán nal, Ko -
lozs vá ri Grand pier re
Emil lel, Ső tér Ist ván nal,
Szent ku thy Mik lós sal,
Szerb An tal lal, Weö res Sán dor ral –
ala pí tó ja volt a Mi kes Ke le men Aka -
dé mi á nak, va la mint a Ma gyar Iro da -
lom tu do má nyi Tár sa ság nak. Fe le -
lős szer kesz tő je volt a kor egyik is -
mert fo lyó ira tá nak, a Pro tes táns
Szem lé nek. Iro da lom tör té né szi,
esszé írói mun kás sá gá ért 1941-ben
Baum gar ten-díj ban ré sze sült, miként
ugyanebben az évben Re mé nyik Sán -
dor és Tom pa Lász ló er dé lyi köl tők. 

A kö zép is ko lai re form során je len -
tős ré sze volt a gim ná zi u mok ma gyar
nyel vi és iro dal mi tan ter ve i nek el ké -
szí té sé ben; Áp rily La jos sal, Vajt hó
Lász ló val több tan köny vet szer kesz -
tett a pro tes táns gim ná zi u mok szá -
má ra. Kez de mé nye zé sé re let tek az
iro da lom ta ní tá si tan terv ré szé vé a
kor társ iro da lom je les alak ja i nak
mű vei. Ke re csé nyi De zső sze rint a
ma gyar iro da lom a szol gá lat te vés
iro dal ma, össze nőtt a nem ze ti lét
ügyé vel. „Olyan nem zet, mint a ma -
gyar, amely nek iro dal ma meg-meg -
úju ló em lé ke zés sel utal a va la mi ko -
ri nagy ság ra, ben ső sé ge seb ben éli át
iro da lom és élet kap cso la tát, mint
azok, akik ben az em lé ke zés nem te -
lí ti így a lel ke ket” – val lot ta. 

Egyik pél da ké pe, aki -
ről köny vet is írt, Köl csey
Fe renc volt. Je len tő sek
Köl csey élet mű vé vel és
kor sza ká val kap cso la tos
vizs gá la tai. 

Kri ti kus ként a kor társ
ma gyar iro da lom és iro -
da lom tör té net-írás ér té -
ke i re is fel hív ta a fi gyel -
met, kri ti kái, bí rá la tai és

esszéi több nyi re a Szá za dok, az Iro -
da lom tör té net és a Pro tes táns Szem -
le lap ja in je len tek meg.

1942-ben a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia tag já vá vá lasz tot ták, azon -
ban mun kás sá ga nem tel je sed he tett
ki, azt a ször nyű vi lág há bo rú fél be -
sza kí tot ta. Fa siz mus el le nes sé ge, csa -
lád fél té se és a lét bi zony ta lan ság mi -
att el me ne kült a fő vá ros ból Pé ter -
hegy re, de ha ma ro san ott is kez dett
sű rű len ni kö rü löt te a le ve gő. Nyi las
zak la tá sok, fel je len té sek ke se rí tet ték
éle tét, s eze ket már nem tud ta fel dol -
goz ni, vé gül agy vér zést ka pott. 

Ke resz tury De zső így em lé ke zett rá:
„Nem ak na szi lánk, nem go lyó, nem
éh ség, nem gáz kam ra öl te meg, de
még is a há bo rú ál do za ta volt. Akik is -
mer ték, jól tud ták, mit szen ve dett,
lát va, vár va és át él ve az ese mé nye ket.
Tu dós volt, de azok kö zül va ló, akik
nem for dul nak el a vi lág tól…”

Ke re csé nyi De zső nyug he lye a szlo -
vé ni ai, pé ter he gyi te me tő ben ta lál ha -
tó. Ha lá lá nak hat van ötö dik év for du -
ló ja – ta valy – óta pe dig már vány em -
lék táb la őr zi em lé két Pá pán, a Re for -
má tus Kol lé gi um Gim ná zi u má ban. 

g Ke re csé nyi Zol tán

Egy el fe le dett ma gyar pro tes táns
iro dal már

b Tény, hogy a bu dai Vár ne gyed -
be a Széll Kál mán tér fe lől ér ke -
zők el ső ként az evan gé li kus
temp lom im po záns épü le tét pil -
lant hat ják meg a Bé csi ka pu té -
ren. Még is me rész nek ne vez -
he tő lé pés re szán ta el ma gát a
bu da vá ri egy ház köz ség, ami -
kor – Ben ce Im re es pe res-lel kész
öt le te nyo mán – pün kösd ün -
nep nap ja i ra sza bad tér re is ki vitt
ren dez vény so ro za tot szer ve zett
az ide gen for gal mi szem pont -
ból kü lö nö sen is frek ven tált
hely szí nen.

Az el ső íz ben meg hir de tett pün kös -
di evan gé li kus fesz ti vál va ló já ban
már szom ba ton es te kez de tét vet te.
Ek kor öku me ni kus ve spe rán (zsol tár -
éne kes is ten tisz te le ten) ve het tek
részt az ér dek lő dők, Fe ren czi Ilo na
ve ze té sé vel. (A re for má tus test vér -
egy ház lel kész kép vi se lő jét saj ná la tos
mó don nél kü lö ző al kal mon Hor váth
Achil les OFM hir det te az igét.)

Pün kösd va sár nap ján a 11 óra kor
kez dő dött is ten tisz te le ten – ame lyen
két ke resz te lő tet te még ün ne pib bé
a tan év zá ró jel ző vel is il le tett együtt -
lé tet – Ba li cza Iván igaz ga tó lel kész
volt az ige hir de tő. Ezt kö ve tő en a
gyü le ke ze ti te rem ben és az ud va ron
kö zös ebéd ma rasz tal ta kö zös ség ben
a mint egy más fél száz hí vőt, majd a
szom szé dos Tán csics Mi hály ut cá -
ban fel ál lí tott szín pad volt hi vat va –
pusz ta lé té vel is – „hir det ni az evan -
gé li u mot”. A gép ko csi for ga lom elől
le zárt han gu la tos ut cács ká ban vál -
to za tos prog ram kész tet het te meg -
tor pa nás ra az ar ra já ró kat: cser -

kész-nép tánc be mu ta tó, a Ba li cza
test vé rek jó vol tá ból fú vós ze ne, majd
Ró ka Sza bolcs in ter ak tív me se já té -
ka fém je lez te fe le ke ze tünk nyi tott -
sá gát. 

Mi ként a pa ró kia ud var ra in vi tá ló
ki ra ko dó vá sár, il let ve a temp lom
előt ti ját szó ház és kéz mű ves-fog lal -
ko zás, alap ve tő en még Step hen Wil -
son skót du da-be mu ta tó ja is in kább

a fesz ti vál kul tu rá lis jel le gé re utalt. Az
es te 18 órá ra hir de tett sza bad té ri
evan gé li zá ci ós ige hir de té sé ben azon -
ban Ben ce Im re fél re ért he tet le nül
mu ta tott rá pün kösd egyik lé nye gi
üze ne té re: hi á ba va ló eről kö dé sünk -
re. Mert hi á ba sze ret nénk meg al kud -
ni az Is ten nel, hi á ba sze ret nénk a ma -
gunk aka ra ta sze rint irá nyí ta ni a
sor sun kat, hi á ba sze ret nénk ki szá -
mít ha tó vá ten ni a jö ven dőt – „a szél
ott fúj, ahol akar”. Ta nít vá nyok ká
csak azok le het nek, akik ben Krisz tus
Lel ke mun kál ko dik.

A sza bad té ri szín pa don az evan -
gé li kus lel ké szek ala pí tot ta Lar ge
Room (Tá gas Tér) el ne ve zé sű
könnyű ze nei együt tes szol gá la ta foly -
tat ta (és zár ta) a pün kös di bi zony ság -
té telt.

Bár a hét fő dél előt ti ün ne pi is ten -
tisz te let a meg szo kott rend ben zaj -

lott, es te hat órá ra is mét so ka kat von -
zott a ze nés áhí tat, a Bán Ist ván ve -
zé nyel te Schütz kó rus köz re mű kö dé -
sé vel.

g TPK

Evan gé li kus pün kös di fesz ti vál
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Genf ben ülé se zett jú ni us 9. és 14. kö -
zött a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség
(LVSZ) negy ven nyolc ta gú ta ná csa.
Az ülés leg fon to sabb fel ada ta a 2012-
től 2017-ig ter je dő idő szak stra té gi -
á já nak el fo ga dá sa volt. A jú ni us 11-én
– egy tar tóz ko dás mel lett – meg sza -
va zott ja vas lat egyik elő ter jesz tő je Fa -
bi ny Ta más volt.

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke -
rü let püs pö két ta valy nyá ron vá -
lasz tot ták az LVSZ egyik al el nö ké vé;
a ké pen bal ra Mu nib Yo u nan LVSZ-
el nök, szent föl di püs pök.

g Jus si Ryt kö nen fel vé te le

Evangélikus Élet 2011. június 19. f 11mozaik

A na pok ban je lent meg a hír, hogy a
leg na gyobb kö zös sé gi ol dal, a Fa ce -
book ugyan to vább ra is tö ret le nül nö -
vek szik, az Egye sült Ál la mok ban, il -
let ve Ka na dá ban és az Egye sült Ki -
rály ság ban azon ban ve szí tett fel hasz -
ná ló i nak a szá má ból. Míg az USA
face boo ko zó i nak szá ma 155,2 mil li ó -
ról 149,4 mil li ó ra csök kent, ad dig a
ka na da i ak „csak” 1,52 mil li ó val, a
Brit-szi ge tek la kói kö zül pe dig mind -
össze 100 ezer rel ke ve seb ben lá to gat -
ják az ol dalt. Eköz ben a So ci al ba kers
sta tisz ti ká ja alap ján a Fa ce book ma -
gyar lá to ga tó i nak a szá ma meg ha lad -
ta a 3,3 mil li ót, amely a ha zai in ter ne -
te zők több mint 53 szá za lé ka.

A ma gya rok fe le fa ce boo ko zik,
akár ennyi is le het ne a hír rö vi den. Az
in ter net pe net rá ció 50 szá za lé ká nak
el éré se után a Fa ce book be val lá sa sze -
rint is érez he tő en meg tor pan a nö -
ve ke dés üte me az egyes or szá gok ban,
míg a fen ti sta tisz ti ka alap ján azo kon
a te rü le te ken, ahol a kö zös sé gi ol dal
a leg ré gebb óta van je len, akár vissza
is for dul hat. A je len leg 700 mil li ós
tag lét szám azon ban még így is
könnyen el ér he ti majd az egy mil li ár -
dos szin tet. Az iz gal mas kér dés vi -
szont az, hogy azok, akik ott hagy ják
a kö zös sé gi ol dalt, mer re te kin te nek.

Ha be le ol va sunk pár mar ke ting -
könyv be, ak kor előbb-utóbb szem be -

ta lál ko zunk az zal a té tel lel, hogy
min den pi a ci szeg mens lé nye gé ben
két sze rep lős. Ha azt mon da ná va la -
ki, hogy Co ca-Co la, ak kor va ló szí nű -
leg a leg töb ben rá vág nák, hogy Pep -
si. Ugyan ak kor je len tős ré sze se dés -
sel bí ró har ma dik kó la már kát már
ne héz len ne ta lál ni. A má so dik he lye -
zést el érő ter mék nek ugyan is rém
egy sze rű dol ga van, mind össze el kell
érnie azo kat, akik va la mi lyen ok ból
nem szim pa ti zál nak az el ső he lyen ál -
ló ter mék kel.

Vi szont ha va la ki azt mond ja ne -
künk, hogy Fa ce book, ak kor mit fe lel -
he tünk rá, ki a má so dik? Az iWiW je -
len leg már nem vá lasz, az újí tá sok fel -
fe de zé sé ért fe le lős „ko rai el fo ga dók”
cso port ja nem megy vissza olyan
hely re, ahol már járt, így a leg na gyobb
ma gyar kö zös sé gi ol dal lá to ga tói szá -
má nak a csök ke né se foly ta tód ni fog.
Nem úgy tű nik, hogy más kö zös sé gi
ol dal fel ven né a ver senyt a Fa ce book -
kal, amely nek a fel hasz ná lói fe lü le te
és in ter ak ci ós de sign ja ki ma gas ló.

A Fa ce boo kot ott ha gyó ko rai el fo -
ga dók va ló szí nű leg szét szó ród nak a
te ma ti kus – és több nyi re okos te le -
fon nal is jól hasz nál ha tó – ol da la kon.
A vá ros ban jár va a Fo urs qu a re-re
(http://4sq.com) je lent kez nek be,
amellyel meg oszt ják is me rő se ik kel,
hogy hol is tar tóz kod nak ép pen; ha
fil met néz nek, ak kor a Mi so
(http://go mi so.com) al kal ma zá sá val
tu dat ják ezt a ba rá ta ik kal; ha meg ne -
tán ír ni tá mad ked vük, ak kor azt vagy
a Twit te ren (http://twit ter.com), vagy
a Tum blren (http://tum blr.com) te -
szik. Ez a ten den cia va ló szí nű leg
erő söd ni fog a jö vő ben, a nagy át fo -
gó rend sze rek he lyett cél szer szá mo -
kat fo gunk hasz nál ni.

Per sze nem te met ni jöt tem a Face -
 boo kot, ha nem di csér ni. Vég re van egy
fe lü let, ame lyen egy he lyen nagy tö -
me gű em ber ér he tő el, még az egy há -
zak szá má ra is. A ha zai nö ve ke dés
nem áll meg, a ké sői több ség és a le -
ma ra dók most vagy még ké sőbb ve -
szik csak bir tok ba. Azon ban könnyen
le het, hogy a Fa ce book utá ni kor szak
már a ki sebb és egy meg adott tar ta -
lom kö ré szer ve ző dött ol da lak ról fog
szól ni. Akár hogy lesz is, úgy fest, hogy
most ér de mes erő ket cso por to sí ta ni
egy nagy lá to ga tott sá gú Fa ce book
ra jon gói ol dal ki ala kí tá sá ra.

g Nagy Ben ce

A má so dik sze rep lő nél kül
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Meg hí vó
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem jú ni us 24-én, pén te ken 14.30-
kor tart ja tan év zá ró is ten tisz te le tét és ün ne pi ülé sét a bu da pest-zug lói
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest XIV., Lő csei út 32.). Az is ten tisz -
te let ige hir de tői szol gá la tát dr. Ko rá nyi And rás vég zi. Az ün ne pi ülés rend -
je: meg nyi tás, rek to ri be széd, dip lo ma osz tás, ha bi li tá ci ós ok le vél át adá -
sa, ju bi lán sok kö szön té se, be je len té sek, Him nusz. Köz re mű kö dik dr. Fin -
ta Ger gely (or go na), az egye tem li tur gi kus ének-sze mi ná ri u ma, va la mint
fú vós együt te se. Az ének kart Wulf né dr. Kincz ler Zsu zsan na ve zény li. Az
of fer tó ri um a Dr. Só lyom Je nő Ala pít vány ja vát szol gál ja.

Ün ne pünk re sze re tet tel meg hív juk.
Dr. Sza bó La jos rek tor

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a 2011/2012. tan év őszi sze mesz -
te ré től akk re di tált pe da gó gus-to vább kép zé si prog ra mot hir det Teo ló gi ai to -
vább kép zés egy há zi is ko lák ban és óvo dák ban dol go zó pe da gó gu sok ré szé -
re cím mel. Je lent ke zé si ha tár idő: 2011. szep tem ber 9. Bő vebb in for má ció és
le tölt he tő je lent ke zé si lap a http://te ol.lu the ran.hu cí men (Kép zé sek/Pe -
da gó gus-to vább kép zés). Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, 1141 Bu da -
pest, Ró zsa völ gyi köz 3. Te le fon: 20/824-6399; 1/469-1050. Fax: 1/363-7454.

H I R D E T É S

Evan gé li kus is ten tisz te let a Ma gyar Te le ví zi ó ban
Jú ni us 26-án, va sár nap 11 órá tól az előző napi püspökiktatási is ten tisz te -
le tet lát ha tjuk fel vé tel ről a Ma gyar Te le ví zió m1 csa tor ná ján a győri Öreg -
temp lomból. Igét hir det Sze me rei Já nos püs pök.

Az Evan gé li kus Rá dió misszió mű so rai
Sze re tet tel ajánl juk rá dió mű so ra in kat, me lyek or szág szer te tíz re gi o ná -
lis adón, va la mint a Kos suth rá di ó ban hall ha tók. Rá di ós part ne re ink több -
sé gé nek adá sa on-line is hall gat ha tó a vi lág bár mely pont ján.

Mű so ra ink rö vi dí tett, szer kesz tett vál to za ta le tölt he tő hon la punk ról
is. Ezek a né hány per ces be szél ge té sek nem csak sze mé lyes lel ki épü lé -
sün ket szol gál hat ják, de bib lia órák, if jú sá gi órák ke re té ben meg hall gat -
va a gyü le ke ze ti szol gá lat ban is fel hasz nál ha tók.

A Misszi ói per cek a Kos suth rá di ón két he ten te hét főn 13.30-kor kez dő -
dő Evan gé li kus fél óra cí mű mű sor ban hang zik el.

A mű sor után, 14.00–16.30 kö zött vár juk hí vá sát a 1/402-1769-es te -
le fon szá mon. Ek kor el mond hat ja ész re vé te lét, a rejt vény re adott meg -
fej té sét, vagy meg oszt hat ja mun ka tár sunk kal lel ki prob lé má ját. Ha a vo -
nal fog lalt, kér jük, hagy jon üze ne tet az üze net rög zí tőn!

Kos suth rá dió – FM 107,8 MHz; MW (középhullám) 540 kHz
www.mr1-kos suth.hu

Re gi o ná lis rá dió adók szá má ra ké szül he ten te a Lé lek han go ló, az Evan -
gé li kus Rá dió misszió fél órás mű so ra.

BU DA PES TI RÁ DI ÓK
• Ci vil Rá dió – FM 98: Bu da pest és kör nyé ke; egy órás mű sor; pá rat lan

hét va sár nap 8 óra (Evan gé li kus óra cí mű mű sor); is mét lés: az nap 22.00
óra; te le fon: 1/489-0999; www.ci vil ra dio.hu

• Rá dió 17 – FM 96,8: Bu da pest és Pest me gye; szom bat 9.30 óra; is mét -
lés: szom bat 23 óra; va sár nap 9.30; hét fő 23 óra; www.ra dio17.hu

VI DÉ KI RÁ DI ÓK
• Ré gió Rá dió 1485 – középhullám, 1485 kHz: Ba ra nya, Tol na dé li, Bács-

Kis kun dél nyu ga ti ré sze és Hor vát-Ba ra nya; va sár nap 8.30; www.re -
gi or a dio1.hu

• To rony Rá dió – FM 94,4: Bé kés és kör nyé ke (30 km-es kör zet ben);
hét fő 10 óra; www.to rony ra dio.hu

• Ten kes Rá dió – FM 88,6: Sik lós és kör nyé ke; va sár nap 6 óra;
http://ten kes ra dio.hu

• Vö rös mar ty Rá dió – FM 99,2: Szé kes fe hér vár és kör nyé ke; va sár nap
8.08; www.vo ros mar tyra dio.hu

• Cor vi nus Rá dió – FM 104,6: Sop ron és kör nyé ke (kö rül be lül 100 km-
es kör zet ben); ha von ta egy szer, kedd 20 óra után; www.cor vi nus ra dio.hu

KE RESZ TÉNY RÁ DI ÓK
• Szent Ist ván Rá dió: Eger – FM 91,8; Sá tor al ja új hely – FM 90,6; Hat -

van – FM 94,0; Mis kolc – FM 95,1; pá rat lan hét szom bat 15.30 (Öku -
me né – Test vér egy há zak fél órá ja cí mű mű sor); is mét lés: más nap 9.05.

• Eu ró pa Rá dió: Mis kolc, Zá hony – FM 90,4; Me ző kö vesd – FM 102,1;
Kis új szál lás – FM 103,2; hét fő 14 óra (Ha tár ta lan cí mű mű sor); is mét -
lés: hét fő 23 óra; www.ref ra dio.eu

• Si on Rá dió: Be reg szász; www.ref ra dio.eu/ra dio/si on

Vár juk ész re vé te le it! Ossza meg ve lünk sze mé lyes hit- és élet ta pasz ta -
la ta it!

E-mail cí münk: ev mis@lu the ran.hu.
Lá to gas son el hon la punk ra: http://misszio.lu the ran.hu.
Tölt se le az adás ban el hang zott be szél ge té se ket, jegy ze te ket, ar chív

fel vé te le ket, ige hir de té se ket, irat misszi ós anya go kat, és tá jé ko zód jon ki -
ad vá nya ink ról!

H I R D E T É S

A Női Misszi ói Szol gá lat idén is meg hir de ti nyá ri kon -
fe ren ci á ját egye dül ál ló szü lők nek és gyer me ke ik nek. Az
al ka lom té má ja:
Sze re tet ben szol gál ja tok!
Idő pont: jú li us 17–24. Hely szín: Or dass La jos Evan gé li -
kus Ok ta tá si Köz pont, Rév fü löp. Rész vé te li díj: 22 000 Ft.

Je lent kez ni jú ni us 20-ig le het a kö vet ke ző el ér he tő sé geken: B. Pin tér Már -
ta, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., mar ta.pin ter@lu the ran.hu, 20/824-2791.

H I R D E T É S

Pünkösdi LVSZ-ülés Genfben

A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it és ba rá ta it jú ni us 19-ére, az össze gyü le ke zés
nap já ra a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ba (1038 Bu da pest, Me ző u. 12.). Dél előtt 10 óra kor a tan év zá ró
is ten tisz te le ten Do náth Lász ló pré di kál. Dél után nyár kö szön tő ker ti mu lat sá got tar tunk sok ze né vel. Ezen a na -
pon zár juk be a Gaál Jó zsef, Gá dor Mag da, Nagy Sán dor, Su lyok Gab ri el la és Tenk Lász ló kép ző mű vé szek mun -
ká it be mu ta tó ka ma ra ki ál lí tást.

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.

H I R D E T É S

– Jul csi! Gye re kek, nem lát tá tok
Jul csit?

Szo ká sos kör uta mon, mi kor is cso -
port ról cso port ra ván do rol va gyűj töm
össze az óvo dá so kat a bib li ai fog lal -
ko zás hoz, be jár va az épü let min den
fo lyo só ját, Jul csi ék ter mé hez ér kez tem.
Pon to sab ban az öl tö ző höz, hi szen
most éb red tek, ezért min den ki itt
nyü zsög. A ki csik ügyet len ked nek a ci -
pők fel hú zá sá val, van, aki csak álom -
it tas sze mek kel ücsö rög a pa don. Gi -
tár ral a há ta mon ál lok az aj tó ban. 

Meg szo kott csü tör tök dél utá ni
szer tar tás ez, az ott dol go zó fel nőt -
tek tud ják, hogy jö vök, szin te au to -
ma ti ku san si et nek a se gít sé gem re. Az
óvó né ni egy kis lány ha ját fé sü li a tü -
kör előtt, copf ját erő sen tart va ke re -
si az én bá rá nyo mat. 

– Jul csi! Gye re kek, nem lát tá tok
Jul csit? 

– Az előbb még itt volt – men te ge -
tő zik. Köz ben – ma gá val húz va a cop -
fos fe jet – be néz az öl tö ző má sik ré szé -
be is, szó lon gat va az el ve szet tet. 

A sze ren csét len kis lány, akit ci bál
ma gá val, csak né mán pil log fel fe lé,
pe dig ak kor már én is lá tom, amit az
óvó nő még min dig nem: hogy ő Jul csi.
Nyi tom a szá mat, hogy szól jak, de a
töb bi ek meg előz nek:

– Ott van előt ted! – ki ált ják ne vet -
ve, kó rus ban. 

Az óvó né ni is ne vet, össze vissza
pu szil gat ja Jul csit, aki szin tén kun cog -
ni kezd. Mu lat sá gos, hogy nem vet ték
ész re, pe dig itt volt. Min den ki vi dám
lesz hir te len.

– Lá tod, csak egy haj vol tál ne kem
– mond ja az óvó né ni.

Jul csi haj gu mit kap a copf já ra,
me gyünk az órá ra a töb bi ek kel
együtt.

Már a bi cik li men ülök, ami kor
új ra eszem be jut ez a tör té net. Is ten
szá má ra ar cok va gyunk, ne vek és
sor sok. Pe dig mi lyen könnyű len ne
sze mély te le nül bán nia ve lünk, mint
egy nyáj jal, egy nép pel, egy gyü le ke -
zet tel. Vagy mint egy haj jal. De ne ki
nem csak az va gyunk, ha nem arc,
név és sors. És ha oly kor azt hisszük,
hogy – el ve szett sé günk mi att – még -
is olya nok va gyunk szá má ra csu -
pán, mint egy haj, ak kor meg ta lál ta -
tá sunk, ar cunk ba né zé sé nek örö me
leg alább ilyen vi dám, mint ez az
óvo dai ne ve tés.

Örü lök, hogy Is ten szá má ra nem
csak egy haj va gyunk. Ugyan is tel je -
sen ko pasz va gyok.

g Ko czor Ta más

Haj
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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 (on-line adás:
www.ci vil ra dio.hu)
9.03 / PAX
Csu kás Ist ván nal Vá mos
Mik lós be szél get
10.00 / Du na Tv
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Hosszú fa lu ból
Igét hir det Tö rök Lász ló
lelki pász tor
11.30 / m1
200 éves a De ák té ri evan gé li -
kus temp lom
(is mét lés: 14.30 / m2)
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
21.25 / Du na Tv
Lé lek Boule vard
Rú zsa Mag di éne kes

HÉTFŐ

9.00 / m1
Ba la to ni nyár
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo
Ben ne: Bach: esz-moll pre lú -
di um és fú ga a Wohl tem pe -
rier tes Kla vi er I. kö te té ből
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
19.42 / Kos suth rá dió
Csil lag vá ró. Rész le tek a
Makám együt tes le me zé ről
20.10 / m1
Zim mer Fe ri
(ma gyar víg já ték, 1997) (89')
21.00 / Du na Tv
Tit kok gyer me ke (bel ga–fran -
cia já ték film, 2006) (92')
21.45 / m1
Tűnt idők mo zi ja
A bó dé tól a film pa lo tá ig

KEDD

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne: Men dels -
sohn: Há rom zsol tár Op. 78.
13.27 / Bar tók rá dió
Ker te si Ing rid és a Wei ner–
Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok
hang ver se nye
Ben ne: 
Bach: 51. kan tá ta (rész let)
18.20 / m2
1100 év Eu ró pa kö ze pén
Há rom szék és Ko vász na
21.00 / Du na TV
A gyer tyák cson kig ég nek
(ma gyar já ték film, 2005) (89')
21.05 / m1
Sza kíts he lyet tem
Bó kay Já nos víg já té ká nak té -
vé adap tá ci ó ja
23.05 / Du na TV
A ma gyar dzsessz ün ne pe
2011
(ma gyar kon cert film)

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A min den na pok ké mi á ja
15.30 / Du na TV
Be ava tás. Cza kó Gá bor te le -
ví zi ós esszé je
18.00 / Bar tók rá dió
Liszt vá ro sai – Dob or ján tól
Bay re ut hig. Genf
19.45 / PAX
A De ák té ri evan gé li kus mú -
ze um (is me ret ter jesz tő film)
22.40 / Du na Tv
Ma gya rok a bal ká ni há bo rú -
ban (ma gyar do ku men tum -
film-so ro zat) 1. rész
23.40 / Kos suth rá dió
Kap csos könyv. La pok a fran -
cia–ma gyar tör té ne lem ből

CSÜTÖRTÖK

9.00 / m2
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
9.35 / m2
Tüs ke vár
(ma gyar if jú sá gi tévé film -
sorozat, 1967) (29')
1. rész
12.55 / m2
Ba la to ni nyár
14.05 / Du na Tv
Arc-vo ná sok
Rá tai Dá ni el in for ma ti kus
16.30 / Film mú ze um
Két fél idő a po kol ban
(magyar film drá ma, 1961)
(123')
18.10 / m2
1100 év Európa közepén
Gyergyó
19.30 / Kos suth rá dió
Vac ka Rá dió
(foly ta tá sos me se)

PÉNTEK

13.51 / Bar tók rá dió
50 éves a deb re ce ni Bar tók
Bé la nem zet kö zi kó rus ver seny
Ben ne: Tóth Pé ter: Ave
verum cor pus
Or bán György: La u da Si mon
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Jo han nes
Brahms
Ün ne pi és em lék be széd –
vegyes kar bib li ai szö ve gek re
16.20 / Du na Tv
Épí té szet XXI. Cson tos Já nos
épí té sze ti mű so ra
17.25 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
20.10 / m1
Oszt ri gás Mi ci
A szol no ki Szig li ge ti Szín ház
elő adá sa fel vé tel ről
20.30 / Du na Tv
A ma gyar sza bad ság nap ja
Élő köz ve tí tés Gö döl lő ről

SZOMBAT

8.00 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
Or cád ve rí té ké vel
9.45 / m2
Magyarország nemzeti
parkjai. A Fertő–Hanság
Nemzeti Park
10.00 / Du na Tv
Du na-par ty
Köz ve tí tés a Már ci us 15.
térről
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
12.40 / Du na Tv
Et no Klub
Ven dég: Mu zsi kás együt tes
13.25 / m1
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
15.30 / Kos suth rá dió
Ma gyar or szág ról jö vök
23.00 / m1
A Bí ró Esz ter Quin tet
koncert je

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel. Ben ne:
vasár na pi or go na muzsi ka
10.00 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.25 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.00 / m1
Evan gé li kus püs pök ik ta tás
(is mét lés: 13.50 / m2)
11.30 / Duna Tv
Balassagyarmat kincsei
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
16.04 / Kos suth rá dió
Dis pu ta
Ko rok, em be rek, tör té ne tek
21.20 / m2
Akusz tik
Mol nár Fe renc Ca ra mel
23.30 / m1
A ka nya ron túl
(ma gyar film, 2001) (104')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 19-étől június 26-áig

Va sár nap
Ki vá dol ná Is ten vá lasz tot ta it? Is ten az, aki meg iga zít. Róm 8,33 (Jer 50,20;
Jn 3,1–8/9–15/; Róm 11,/32/33–36; Zsolt 111) Ki ne érez te vol na még, hogy
van oka fél ni: a ha lál tól, az Is ten elé ál lás tól, at tól, hogy min den tet tünk ről
szá mot kell ad ni? Nincs nap, hogy ne ten nénk, mon da nánk, gon dol nánk olyat,
ami ért Is ten jo gos bün te té se utol ne ér het ne. Sem mi fé le ma gya ráz ko dás vagy
ki mo sa ko dás nem le het sé ges a szent Is ten előtt. Ami kor Pál le ve lét ol vas -
suk, ne saj nál juk az időt nagy ívű gon do lat me ne té nek ap ró lé kos meg ér té -
sé re! Hoz zánk szól az idők tá vo lán át: ne félj, mert Is ten vá lasz tott ja, sze re -
tett gyer me ke ként meg iga zí tott vagy. Nem ma gun kért, ha nem a Meg vál tó
vé ré ért kap juk meg a ke gyel met. Amely ből akár ma, a va sár na pi úr va cso ra
vé te le kor is ré sze sed he tünk.

Hét fő
Ke resz te lő Já nos így pré di kált: „Aki nek két ru há ja van, ad jon an nak, aki nek
nincs, és aki nek van en ni va ló ja, ha son ló an cse le ked jék.” Lk 3,11 (Zsolt
22,27a; Jer 10,6–12; Péld 11,24–31) Fo gyasz tói tár sa da lom, pénz haj há szó vi -
lág, gyűj tö ge tő és köz ben té koz ló em be ri ség, hát még min dig nem ért jük?
Aki nek ket tő van, az már van annyi ra gaz dag, hogy ad hat be lő le! An nak, aki -
nek egy sincs! Aki nek van en ni va ló ja má ra, az már meg kí nál hat be lő le va -
la kit, aki éhe zik. Aki nek van hon nan töl te kez nie, lel ki ere je, bé ké je, vi gasz -
ta lá sa van az Is ten től, az ad jon an nak, aki nek ez hi ány zik. Aki hal lot ta az evan -
gé li um jó hí rét, vi gye el, ad ja to vább. Ma sem pré di kál na mást Ke resz te lő.
Ad ni – hi szen ne künk bő sé ge sen ada tik Is ten atyai ke zé ből!

Kedd
Se gítsd meg né pe det, áldd meg örök sé ge det, légy pász to ra, és gon dozd örök -
ké! Zsolt 28,9 (Mt 20,34; Ézs 43,8–13; Péld 14,29–34) „Úgy éld az éle te det,
hogy az em be rek kér dez ze nek, s a kér dés re adott vá lasz Jé zus le gyen!” Em -
ber, kö zös ség, fe le ke zet, nép Is ten se gít sé gé vel, ál dá sá val olyan aján dé kot kap,
ame lyet nem tart hat meg ma gá nak. Mi, evan gé li ku sok is könyv tár nyit ír ha -
tunk meg tar ta tá sunk ról majd öt száz év vel ez előtt in dult re for má ci ónk al -
kal má ból. A sze mé lyes ta nú ság té tel sem mi más sal nem ér fel. Kér ni, majd
a ka pott ál dást és ve ze tést meg ta pasz tal va to vább ad ni a hi tet, hogy van meg -
tar tó Úr e vi lág ban. Éhe zik és szom jaz zák az igaz sá got az em be rek. Ami raj -
tunk áll: mond juk el, hogy van pász to runk, és a nyá já ba min den ki be tér het.

Szer da
Meg me ne kül min den ki, aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét. Jó el 3,5 (Ap Csel 4,12;
Ap Csel 17,/16/22–34; Péld 15,13–18) Pün kös di igé re is mer he tünk a pró fé tá -
nál. Éle tünk leg ne he zebb sza ka sza i ban érez het jük meg a leg erő seb ben az Is -
ten se gít sé gét. Ezt na gyon kö ze li, át élt ta pasz ta lat ból mon dom. Még ak kor
is ott van és mű kö dik, ami kor nem „lát juk”, és ép pen nem úgy tör té nik va -
la mi, aho gyan kér tük tő le. Ak kor is ve lünk van, ha már fel ad tuk a dol got, vagy
két ség be esé sünk ben el for dul tunk tő le. Sőt ak kor tud csak iga zán ránk cá -
fol ni, ami kor kis hi tű sé günk da cá ra mér he tet len sze re tet tel ké szí ti el az utat!
Hogy di cső sé gé nek fé nye an nál job ban fel ra gyog jon. Kí vá nom, hogy min -
den ki él je át, mi lyen az, ami kor Is ten fel nyit ja a sze münket, ki áraszt ja Lel -
két, és meg mu tat ja ke gyel me, sze re te te mély sé gét, nagy sá gát. 

Csü tör tök
Ke res sé tek elő ször Is ten or szá gát és igaz sá gát, és ezek is mind rá adá sul meg -
adat nak nek tek. Mt 6,33 (Zak 1,3; Ef 4,1–7; Péld 16,1–9) A He gyi be széd nek
Is ten gond vi se lé sé ről szó ló sza ka szá ból va ló az ige. Rá adá sul… ha ezt és ezt
meg vá sá ro lod, meg kapsz va la mit, ami re az ég vi lá gon sem mi szük sé ged nincs.
Vi lá gunk így mű kö dik… Ám Is ten itt is mást ad, más utat mu tat: ha őt, or -
szá gát ke re sem, „rá adá sul” meg ka pok – min dent. Nem a vac kot, a sze me -
tet, a se lej tet, ha nem min dent, ami től ér té kes, szép, tel jes, igé nyes, em be ri
le het az éle tem. Ami re tes tem nek, lel kem nek, em be ri lé nyem nek szük sé ge
van. Ő tud ja a leg job ban, mi re, és azt meg ad ja. 

Pén tek
Az Úr sze mei át te kin tik az egész föl det, és ő meg mu tat ja ere jét azok nak, akik
tisz ta szív vel az övéi. 2Krón 16,9a (Mt 10,19; Lk 1,57–67/68–75/76–80; Péld
16,18–33) Ol va som: az „Úr sze me” a nép nyelv ben – kü lö nö sen Sze ged vi dé -
kén – a fel hők kö zül kis he lyen ki lát szó ég. Szent há rom ság-áb rá zo lá so kon
a te rem tő és gond vi se lő Atya is ten jel ké pe az Is ten sze me. Ba rokk temp lo -
mok ban gya ko ri az ol tár fö lött meg je le nő há rom szög ben is. Is ten je len lé té -
nek ki fe je zé se fon tos az em ber szá má ra: hogy az Úr gond vi se lé sét, ol tal mát,
ere jét a hí vő min den kor ma gá nak tud hat ja. 

Szom bat
Ve led vol tam min de nütt, amer re csak jár tál. 2Sám 7,9 (Jn 14,9; Jn 14,7–14;
Péld 17,1–17) „És hogy ha né ha-né ha győ zök, / Ő járt, az Is ten járt előt tem,
/ Ki von ta kard ját, meg elő zött” – mond ja egy hu sza dik szá za di, hi tért küz -
dő, Is ten nel és az Is te né ért har co ló zse ni, Ady. Fel is me ré se az örök hí vő
fel is me rés: az Is ten ve lünk van, ott van, ahol mi va gyunk. Nem le he tünk
olyan mé lyen, sem olyan tá vol, olyan ma gas ban vagy annyi ra el búj va, hogy
ránk ne ta lál jon, ér tünk „le ne ha jol jon”. A Dá vid nak tett ígé ret Jé zus ban
így lett a mi énk: „…íme, én ve le tek va gyok min den na pon a vi lág vé ge ze té -
ig.” (Mt 28,20)

g K há ti Do rottya

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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

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

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

Óvo da pe da gó gu si ál lást hir det meg a Szent end rei Evan gé li kus Ze nei Óvo -
da szep tem ber 1-jei kez dés sel. Ér dek lőd ni Hor váth-He gyi Oli vér lel kész -
nél le het (20/824-2789, oli ver.hor vath.he gyi@gmail.com). A szak mai ön -
élet raj zot és a lel ké szi aján lást a 2000 Szent end re, Bük kös part 2. cím -
re kér jük el jut tat ni sze mé lye sen vagy pos tai úton. Ha tár idő: jú ni us 22.

H I R D E T É S

A Ba la ton bog lá ri Evan gé li kus Temp lom Ala pít vány ku ra tó ri u ma meg kö -
szö ni mind azok nak, akik 2009. évi adó juk 1-át ala pít vá nyunk nak aján -
lot ták fel. A be folyt 21 807 fo rin tot gyü le ke ze ti ki rán du lás ra hasz nál tuk fel.

Ma da rász Ist ván né, a ku ra tó ri um el nö ke

H I R D E T É S

Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy Zá to nyi Já nos evan gé li kus lel kész jú -
ni us 10-én, éle té nek 63. évé ben el hunyt. Fe lejt he tet len ha lot tunk tól jú -
ni us 20-án 13.30-kor ve szünk bú csút a szar va si Ótemp lom ban. Az ur -
na el he lye zé sé re szűk csa lá di kör ben ke rül sor. A ke gye let le ro vá sát egy
szál vi rág gal kér jük.

A gyá szo ló csa lád


