
Ige hir de té sé ben az ik ta tó püs pök a
bib lia ol va só Út mu ta tó az na pi igéi
alap ján há rom fel ada tot he lye zett
szol ga tár sa szí vé re: új hi va ta lá ban is
ma rad jon pász tor, ta nít vány és csa -
pat já té kos. Aján dék ként egy fu ru lyát
nyúj tott át Sze me rei Já nos nak, hogy
a hang szer em lé kez tes se őt az el hang -
zott biz ta tó ige ver sek re és ar ra, hogy
a püs pö ki szol gá lat nak a ter hek mel -
lett na gyon sok örö me is van.

„…nem azé, aki akar ja, nem is azé,
aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né”
(Róm 9,16) – en nek a püs pö ki jel -
mon da tá ul vá lasz tott igé nek az alap -
ján tar tot ta pré di ká ci ó ját az egy -
ház ke rü let új ve ze tő je. Ez a mon dat
ar ra fi gyel mez tet, hogy az Is ten vi lá -
gát a mi énk től el vá lasz tó ka pu ki nyi -
tá sá hoz ke vés min den em be ri erő fe -
szí tés és össze fo gás – fo gal ma zott
Sze me rei Já nos. Ma ga Is ten nyi tot -
ta meg szá munk ra az utat Jé zus
Krisz tus ál tal, aki ér tünk vál lal ta az
em be ri sor sot, az erőt len sé get és
vé gül a ke reszt ha lált is. Ez je len ti
re mény sé günk és erőnk for rá sát –
hang zott az öröm üze net a több mint
ezer fős ün nep lő gyü le ke zet fe lé.

Az is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű -
lé sen el hang zott szék fog la ló já ban
Sze me rei Já nos fel vá zol ta azo kat a
ter ve ket, ame lye ket új hi va ta lá ban
meg va ló sí ta ni tö rek szik. Leg fon to -

sabb át fo gó cél ja ként a bi za lom épí -
tést emel te ki. Ezt az irányt sze ret né
kö vet ni egy részt pász to ri szol gá la tá -
ban, más részt a sok szí nű ség őr zé sé -
ben, har mad részt a prob lé más hely -
ze tek ke ze lé sé ben. Az őszin te, jó

lég kör fenn tar tá sá nak szán dé ka ve -
zér li a tár sa dal mi köz szol gá lat vég zé -
sé ben, az öku me ni kus kap cso la tok -
ban és a kül föl di test vér egy há zak kal
va ló együtt mű kö dés ben is.

Ezek után a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház kép vi se lői mel lett a

ha zai és kül föl di test vér egy há zak
kép vi se lői is kö szön töt ték a be ik ta -
tott püs pö köt. Töb bek kö zött egy há -
zunk or szá gos fel ügye lő je, Prőh le
Ger gely he lyet tes ál lam tit kár, aki
hang sú lyoz ta, hogy egy új püs pö ki
szol gá lat egy ben új le he tő sé get is je -
lent. Az új ve ze tő nek pe dig azért kell
dol goz nia, hogy egy re töb ben le -
gye nek a temp lo mok ban.

Dr. Bir git Lö we, a ba jor dia kó nia
mun ka tár sa utalt a du nán tú li ke rü -
let tel rég óta fenn ál ló ak tív part ner -
kap cso lat ra, majd a gyü le ke ze tek
bi zal mát és jó ta nács adó kat kí vánt az
új püs pök nek, Pá pai La jos ró mai ka -
to li kus me gyés püs pök pe dig ki fe jez -
te ab bé li re mé nyét, hogy Sze me rei
Já nos ré vén az öku me ni kus kap -
cso la tok is erő söd ni fog nak. Meg fo -

gal ma zá sa sze rint az öku me niz mus
lé nye ge az, hogy az igaz sá got össz -
hang ba hoz zuk a sze re tet tel – ez pe -
dig csak az igaz ság kö zös sze re te te ál -
tal le het sé ges.
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„Jel zés ér té kű nek tar tom, hogy ép pen ma,
jú ni us 25-én, az Ágos tai hit val lás fel ol va -
sá sá nak 481. év for du ló ján in dul ha tok új
szol gá la tom ba.”

Szemerei János püspöki
székfoglalója f 8–9. oldal

Tanévzáró a teológián f 3. oldal
Márai temploma f 5. oldal
A Dunántúli Egyházkerület története f 10. oldal
A hónap igéje f 11. oldal
Nyitott kapuk Indiában és Piliscsabán f 13. oldal
A 90 éves Pósfay György köszöntése f 14. oldal

„Ké ré se i ket meg fo gal maz va egy-két szót
vagy mon da tot ír hat tak egy szí nes lap ra,
me lyek ből ki-ki ma gá val vi he tett egyet, hogy
ké sőbb ott hon imád ság ban hor doz za egy is -
me ret len test vér ké ré sét.”

Templomnyitás a fasorban f 5. oldal

„Az LCMS má sik nagy sza bá sú pro jekt je a
Lán golj! (Ab la ze) el ne ve zé sű glo bá lis evan -
gé li kus misszi ói moz ga lom, amely nek ke re -
té ben 2017-ig száz mil lió szí vet sze ret né nek
meg nyer ni az evan gé li um nak.”

Lutherrel lángolni f 4. oldal

Az el múlt hó na pok vi lág saj tó já ban
fon tos sze rep ju tott Gö rög or szág nak.
A gö rög ál lam gaz da sá gi meg rop pa -
ná sa ve szé lyez te ti az egész eu ró öve -
zet sta bi li tá sát is, ami mi att a vál ság
tü ne tei messze túl mu tat nak a nagy
ha gyo má nyú me di ter rán ál lam ha tá -
ra in. S bár mi, ma gya rok sem büsz -
kél ked het tünk az utób bi idő ben az -
zal, hogy kü lö nö seb ben jó nem zet -
kö zi vissz hang ja lett vol na mind an -
nak, ami or szá gunk ban tör té nik, a
gö rög gaz da ság ki áb rán dí tó, a ko ráb -
bi ak nak nyil ván va ló an el lent mon -
dó ada tai, az újabb és újabb hi tel cso -
ma gok szük sé ges sé gé nek hí re Gö rög -
or szá got tet te Eu ró pa „be teg em be -
ré vé”. A hel lén vi szo nyok za va ros sá -
gá ról, a tár sa da lom hoz zá ál lá sá ról, a
he lyi „dé li” men ta li tás meg vál toz tat -
ha tat lan sá gá ról szó ló be szá mo lók
már-már az egy ko ri ko rinthu si gyü -
le ke zet ál la po ta it idé zik. 

A vi lág per sze so kat vál to zott, s
ahogy a szo li da ri tás – nyil ván a ke -
resz tény gon do lat ih le té se alap ján –
az eu ró pai in teg rá ció egyik, ha nem
a leg fon to sabb alap ér té ké vé vált, úgy
lesz vagy már lett is egy uni ós tag ál -
lam ba ja egy egész kon ti nens szá má -
ra kí nos kö zös üggyé. A kér dés így az
– s er ről szól nak a kö zel múlt eu ró pai
vi tái is –, hogy hol is van pon to san a
szo li da ri tás, az egy más irán ti fe le lős -
sé günk ha tá ra. S ha mind eh hez még
hoz zá tesszük azt is, hogy az Észak-Af -
ri ká ban be kö vet ke zett vál to zá sok, a
lí bi ai pol gár há bo rús vi szo nyok nyo -
mán Eu ró pá ba özön lő me ne kül tek to -
váb bi sor sa sem csak a me di ter rán
tér ség, fő leg Olasz or szág gond ja, ha -
nem a lé gi es sé vá ló schen  ge ni ha tá -
rok kö vet kez té ben mind nyá junk fe -
le lős sé ge, vi lá gos sá vá lik, ho gyan vá -
lik mind annyi unk kö zös ügyé vé az,
ami Eu ró pa bár mely pont ján tör té nik. 

Mi – egy elő re – nem so kat szól ha -
tunk, uni ós el nök sé günk vég nap ja i -
ban is csak ar ra tö re ked he tünk, hogy
se gít sünk meg ta lál ni a kö zös ne ve zőt.
Nem le het nem meg ér te ni a gaz da -
gabb ál la mok adó fi ze tő it, akik nem
akar ják egy má sik ál lam el hi bá zott
gaz da ság po li ti ká ját fi nan szí roz ni,
vagy nem akar ják bé kés nyu gat-eu -
ró pai hét köz nap ja i kat min den fé le
fur csa, ide gen kul tú rá jú és szo ká sú
be ván dor ló „mar ta lé ká vá” ten ni.
Ugyan ak kor az is nyil ván va ló, hogy
a kon ti nens pe re mén zaj ló ese mé -
nyek nem pusz tán em be ri mu lasz tás
kö vet kez mé nyei, az egy más irán ti
fe le lős ség, a szo li da ri tás kér dé se ak -
kor a leg ége tőbb, ami kor nyil ván va -
ló vá vá lik az ín ség, a má sik em ber
vagy egész tér sé gek rá szo rult sá ga.

Aki két egy mást kö ve tő szom ba -
ton a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let ben zaj lott püs pö ki bú csú és a
püs pök ik ta tás al kal má ból a győ ri
Öreg temp lom ba ér ke zett, alig ha ke -
rül het te el, hogy ma gyar evan gé li kus
ke resz tény éle tün ket egy na gyobb,

már-már glo bá lis össze füg gés ben
lás sa. A há zak kal kö rül vett, to rony
nél kü li épü let em lé kez tet az ül dö zött -
ség vagy leg alább is a meg tűrt ség ál -
la po tá ra. A pad ban ül ve pe dig fel tű -
nik a köz vet le nül az ol tár mel lett el -
he lye zett vi lág há bo rús em lék táb la
– tör té nel mi me men tó egy jobb na -
po kat is meg élt kö zös ség szá má ra. 

Az „In su la Lu the ra nán” meg pi hen -
ve azon ban még is a Ko rinthu si és a
Ró mai le vél so rai, a püs pö ki ige hir -
de té sek alap igéi nyi tot ták meg a ho -
ri zon tot. A ke reszt pers pek tí vá ja, a
„nem azé, aki akar ja” fur csa biz ta tá -

sá val, ugyan ak kor a ma gát meg sa -
nyar ga tó, küz de lem re al kal mas sá te -
vő apos tol tu da tos sá gá val és fe gyel -
mé vel egy sze rű en nem en ge di, hogy
pro vin ci á lis, ki csi nyes ügyek kel tel -
jen az egy ház, a ke resz tény kö zös ség
éle te. Az ün ne pi al ka lom ból meg telt
temp lom ban, a köz is mert ko rá lo -
kat ének lő hí vek több szá zas kö zös -
sé gé ben per sze nem ne héz érez ni ezt
a kon ti nen se ket és lel ke ket át íve lő
erőt. A hét köz na pok, a gyé ren lá to -
ga tott temp lo mok, az ap ró szór vá -
nyok va ló sá ga azon ban más ról szól.
S fé lek, hogy a kö zel gő nép szám lá lás
sem fog szív de rí tő ered mé nyek kel
szol gál ni. Ilyen kö rül mé nyek kö zött
hat vá nyo zot tan fon tos a püs pö ki
szék fog la ló ban hang sú lyo zott bi za -
lom, mint ahogy az az apos tol ál tal
hir de tett fe gye lem is.

Ahogy Eu ró pa né pe it, úgy a ha zai
evan gé li kus sá got is szá mos, oly kor
lé nye ges, de ál ta lá ban in kább ér dem -
te len vi ta, ér dek el len tét oszt ja meg. A
pá li fel szó lí tás fé nyé ben és a kö rül mé -
nyek nyo má sa alatt alig ha a li tur gia, a
tény fel tá rás vagy az egy há zi tes tü le tek
jog kö ré nek kér dé sén mú lik az egy ház
jö vő je. Me lyek bár fon tos kér dé sek,
még is, az el múlt idő szak ban mint ha
oly kor el le he tet le ní tet ték vol na a lé -
nyeg lá tást. És ami kor Pál azt mond ja
a ko rinthu si ak nak, hogy „úgy fu tok,
mint aki előtt nem bi zony ta lan a cél”,
pers pek tí vát ad mind nyá junk nak. 

A Ka pos vár ról Győr be ve ze tő
úton, a tör té ne lem igaz sá gá ért is ki -
ál ló nyug dí jas püs pök nagy ívű ige -
hir de té se i ben, a ma gam min den na -
pi szak mai küz del me i ben, ke len föl -
di gyü le ke ze tem bé két len sé gé ben s
re mél he tő leg mind azon ta nács ter -
mek ben, ahol akár egy há zunk, akár
Eu ró pa jö vő jé ről, az egy más irán ti bi -
za lom ról és fe le lős ség ről esik a szó.
Még az se szeg je ked vün ket, hogy a
gö rög mi to ló gia sze rint Ko rint hust
va la ha a más össze füg gés ben is mert
Szi szi fusz épí tet te fel…

A szerző a Magyarországi Evan gé li -
kus Egyház országos felügyelője

Mi, ko rinthu si ak
g Prh le Ger gely

Püspökiktatás Győrött

Akik kiszorultak a templomból, az iskolaudvaron felállított kivetítőn
kísérhették figyelemmel az istentiszteletet

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

b Idő já rás-vál to zást prog nosz ti zál tak múlt szom bat ra, de a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let új püs pö ké nek, Sze me rei Já nos nak a be ik ta -
tá sá ra se reg lett evan gé li ku sok jú ni us 25-én e vál to zás nak csu pán kel -
le mes ha tá sát ta pasz tal hat ták… A zsú fo lá sig telt győ ri Öreg temp lom -
ból ki szo rul tak a Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ud -
va rán fel ál lí tott sá tor hű sí tő ol tal má ban, ki ve tí tőn kí sér het ték fi gye -
lem mel a Ma gyar Te le ví zió ka me rái ál tal is rög zí tett, más nap az m1,
il let ve az m2 csa tor nán mű sor ra tű zött ün ne pi is ten tisz te le tet. Az ik -
ta tás szol gá la tát Gáncs Pé ter el nök-püs pök vé gez te Ben c ze And rás du -
nán tú li püs pök he lyet tes és Smi dé li usz Zol tán so mogy-za lai es pe res
köz re mű kö dé sé vel.

f Folytatás a 7. oldalon

„…hat vá nyo zot tan fon tos

a püs pö ki szék fog la ló ban

hang sú lyo zott bi za lom,

mint ahogy az az apos tol

ál tal hir de tett fe gye lem is.
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[Lel kész:] Jó sá gos Is te nünk, min den -
ség Ura! Ün ne pet szen tel tünk ne ked
ma is, hogy irán tunk va ló vég te len
ke gyel me dért há la telt szív vel mond -
junk kö szö ne tet. Kö szön jük, hogy
igéd ben meg szó lí tot tál ben nün ket,
szent sé ge id ben nyil ván va ló lett szá -
munk ra, hogy min den gon do la tod -
dal a mi ja vun kat aka rod, és üd vös -
sé gün ket mun ká lod. Ké rünk, hall -
gass meg most min ket, ami kor ké -
ré se ink kel for du lunk hoz zád.

[Lek tor:] Ál dott légy, örök sze re -
tet, szent Is te nünk, hogy Jé zus Krisz -
tus ál tal gyer me ke id dé fo gad tál min -
ket. Ké rünk, fog lald el szí vün ket,
hogy Szent lel ked temp lo ma le hes sen,
erő síts meg, hogy igé det be fo gad juk,
meg tart suk, és éle tünk kel a te di cső -
sé ge det szol gál juk itt a föl dön. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Míg itt a lát ha tó vi lág ban
élünk, örök kí sér tőnk, a sá tán min -
dent meg tesz azért, hogy el ve szít sen
ben nün ket. Öt let gaz dag mód sze rei,
for té lyai, kí sér té sei ott van nak min -
den nap ja ink ban. Ké rünk, Is te nünk,
őrizz meg at tól, hogy en ged jünk
mes ter ke dé se i nek. Föl di vi lá gunk ban
gyak ran ér nek min ket csa ló dá sok,
haj la mo sak va gyunk a meg ke se re dés -
re. Ké rünk, Krisz tus le gyen az az élet -
erő, amely új ra és új ra fel élesz ti re -
mé nye in ket, tü re lem mel, bé kes ség -
gel aján dé koz meg. Az ő pél dá ja ta -
nít son min ket sze re tet re em ber tár -
sa ink iránt, hogy hű gyer me ke id nek
bizonyuljunk sor sunk min den vál to -
zá sakor. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Tel je sen össze ku szá ló dott
vi lá gunk ban ne héz vá lasz ta nunk,
mi a jó, és mi a rossz. Gyak ran lát juk
jó nak a rosszat és rossz nak a jót. Ké -
rünk, irá nyítsd te kin te tün ket az
egyet len jó ra, a mi Urunk ra! Az ő
sza va in, cse le ke de te in tá jé ko zód va,
imád sá ga ink ban tő le se gít sé get kér -
ve ki egye ne sed nek a szá lak kö rü löt -
tünk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lek tor:] Ké rünk, Urunk, a gyer me -
ke kért, akik a nyá ri szü net ön fe ledt
nap ja it töl tik. Őr ző, meg tar tó te kin -
te ted vi gyáz za min den lé pé sü ket.
Gond vi se lő sze re te ted erő sít se a szü -
lő ket, akik min den na pi mun ká ju kat
vég zik úgy, hogy köz ben gon do lat ban
ott hon ha gyott gyer me ke ik kel van nak.
Fogd meg a ke züket az idő sek nek,
hogy ne ér je őket baj a me leg nyá ri na -
pok so rán. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

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

[Lel kész:] Őrizz meg, Is te nünk,
mind nyá jun kat ezen a föl dön úgy,
hogy a te örök ké va ló or szá god ban
egy kor mel let ted le gyen a he lyünk.
Tarts meg min ket atyai ir gal mad ban
a mi Urunk, Jé zus Krisz tus ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.
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A ki je lölt sza kaszt meg elő ző 16. és 17.
vers így hang zik: „De ma gasz tos lesz
a Se re gek Ura, mi kor íté le tet tart, és
a szent Is ten szent nek bi zo nyul, mi -
kor igaz sá got tesz. Bá rá nyok le gel nek
ott a le ge lő kön, és a gaz da gok rom ja -
in jö ve vé nyek élős köd nek.” Ezt kö ve ti
a „Jaj azok nak…” ki ál tás sal be ve ze tett
mon da tok so ro za ta, ami a má ra ki -
je lölt sza kasz ba is be le nyú lik. 

A pró fé ta ál tal meg hir de tett is te -
ni íté let és igaz ság té tel – mint tud juk
– a ba bi lo ni tá ma dás sal és a het ven -
évi fog ság gal, majd a sza ba du lást
kö ve tő új ra kez dés sel tel je se dett be. 

A fog ság íté le té re okot adó bű nök
kö zött el ső he lyen a bál vány imá dást,
a kör nye ző né pek is te ne i nek tisz te -
le tét, val lá si szo ká sa ik át vé te lét em -
lí tik a pró fé ták. Hó se ás azt is fel ró -
ja, hogy ma gát Is tent is Ba al ként
tisz tel ték. Ezért jö ven döl így a fog -
ság ból va ló ha za té rés ről: „Azon a
na pon fér jed nek fogsz hív ni – így szól
az Úr –, és nem hívsz töb bé Ba al nak.”
(Hós 2,18) 

A bál vány imá dás mel lett – de at -
tól nem füg get le nül – a fog ság előt ti
idők má sik fő bű né nek a sze gé nyek
ro vá sá ra el ha ra pó dzott kor rup ci ót
tar tot ták a pró fé ták. Ézsa i ás is ezt os -
to roz za: „Jaj azok nak, akik azt mond -
ják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és
akik azt ál lít ják, hogy a sö tét ség vi lá -
gos ság, és a vi lá gos ság sö tét ség; azt ál -
lít ják, hogy a ke se rű édes, és az édes
ke se rű! Jaj azok nak, akik böl csek nek
kép ze lik ma gu kat, és ma gu kat tart -
ják okos nak. Jaj azok nak, akik hő sök
a bor ivás ban és vi té zek az ita lok ke -
ve ré sé ben, akik meg vesz te ge té sért
igaz nak mond ják a bű nöst, de az iga -
zak iga zát el vi tat ják.”

Mind ezt egyet len mon dat tal így
fog lal hat juk össze: Is ten nem tű ri a
kor rup ci ót!

Az Ézsa i ás ál tal most nem em lí tett
bál vány imá dás, a bál vány ál do zat is
va ló já ban kor rup ció: Is ten meg vesz -
te ge té sé re tett kí sér let a gaz dag aján -
dé kok fel aján lá sá val. Ami kor Is ten azt
ve tet te né pe sze mé re, hogy Ba al -
ként tisz te li őt, ak kor er re utalt: a gaz -
dag ál do zat fe jé ben el vár ták, hogy Is -
ten „néz zen fél re”, te kint sen el bű ne -
ik től. Hagy jon fel a meg té rés kö ve te -
lé sé vel, és en ged je, hogy bün tet le nül
él hes sék ko ráb bi bű nös éle tü ket. El -
vár ták, hogy Is ten néz ze el, hogy a
gaz da gok – a tör vé nyes ség lát sza tát
meg őriz ve – a tör vény esz kö ze i vel ki -
sem mi zik a sze gé nye ket. El vár ták,
hogy Is ten huny jon sze met afö lött,
hogy a gaz da gok a sze gé nyek el le ni
pe res ügye ik ben meg vesz te ge tik a bí -
rá kat, hogy min dig az ő ja vuk ra ítél -
je nek. De nem is csak a bí rá kat vesz -
te get ték meg, ha nem a tör vény ho zó -
kat is, hogy Mó zes tör vé nye i ből – a
jót rossz nak, a rosszat jó nak, a vi lá -
gos sá got sö tét ség nek, a sö tét sé get vi -
lá gos ság nak mond va – olyan al kal -
mi jog sza bá lyo kat ve zes se nek le,
ame lyek szen te sí tik a kor rup ci ót,
ame lyek kö vet kez mé nye ként a gaz -
da gok még gaz da gab bak, a sze gé nyek
még sze gé nyeb bek és még el nyo mot -
tab bak lesz nek. 

Is ten azon ban so ha sem mi lyen
szin ten nem kor rum pál ha tó. Nem te -
kint el né pe bű ne i től az ol tár ra tett
ál do za to kért cse ré ben. (A Mó zes
tör vé nyé ben elő írt ál do za tok ere -
de ti cél ja nem Is ten tü rel mé nek
meg vá sár lá sa, ha nem fi gyel mez te tés:
ha a bű nös ke gye lem ből ka pott hát -

ra le vő ide jét nem meg té rés re for dít -
ja, ak kor ő jár úgy, mint az ol tár ra tett
ál do za ti ál lat: az ő vé rét fog ják ki on -
ta ni.) És Is ten azt sem né zi tét le nül,
hogy a kor rupt tör vény ke zés nyo mán
né pe sze gé nyei egy re el vi sel he tet le -
nebb hely zet be kény sze rül nek, és
már-már em ber hez nem mél tó éle -
tet él nek. 

Is ten ha mar föl kel, „…és a szent Is -
ten szent nek bi zo nyul, mi kor igaz sá -
got tesz” – mond ja a pró fé ta. Majd
rög tön hoz zá te szi: „Bá rá nyok le gel -
nek ott a le ge lő kön, és a gaz da gok
rom ja in jö ve vé nyek élős köd nek.” Más
szó val a fog ság ból va ló ha za té rés
után né pe egy ko ri sze gé nyei „gaz dag
lege lő re” ta lál nak őse ik föld jén, míg
a gaz da gok egy ko ri bir to ká nak rom -
ja in ide ge nek üt nek ta nyát. 

Bár Is ten ószö vet sé gi né pé nek
éle té ben mind ez va ló ban be tel je se -
dett, so kan ar ra a kö vet kez te tés re jut -
nak, hogy a pró fé ta fi gyel mez te té se
csak a vá lasz tott nép re és rá is csak
a Krisz tus előt ti idő ben vo nat koz tat -
ha tó. A pró fé ta sza vai nem ter jeszt -
he tők ki a vi lág tör té ne lem re, mely -
nek szá la it Is ten szö vi ugyan, de
szán dé kai rej tet tek, ki ku tat ha tat la -
nok. Töb ben Lu ther Is ten ket tős
kor mány zá sá ról val lott né ze te it is föl -
em le ge tik e fel fo gás iga zo lá sá ra. Úgy
vé lik, hogy a teo ló gia leg fel jebb az Is -
ten új szö vet sé gi vá lasz tott né pét
össze gyűj tő egy ház tör té nel mé nek

egy-egy ese mé nyé ről al kot hat utó lag
– és ak kor is csak na gyon óva to san
– vé le ményt. Is ten nek a vi lág tör té -
ne lem ben és a je len ko ri tár sa da -
lom ban va ló rej tett mun kál ko dá sa
azon ban ta bu té ma kell hogy ma -
rad jon a teo ló gia szá má ra. 

Ezt az ér ve lést akár el is fo gad hat -
juk, de az zal a szi go rú meg kö tés sel,
hogy Is ten va ló ban rej tett mun kál -
ko dá sá tól meg kell kü lön böz tet -
nünk Is ten ki nyil vá ní tott aka ra tát.
Nem vizs gál hat juk, hogy Is ten ho -
gyan, mi kor, mi lyen ese mé nyek ál -
tal vált ja va ló ra ki nyil vá ní tott aka ra -
tát a tör té ne lem ben és a mai tár sa -
da lom ban, de hir det het jük, sőt hir -
det nünk kell, hogy va ló ra vált ja, és
min den kor va ló ra fog ja vál ta ni! Is ten
pe dig min den két sé get ki zá ró an ki -
nyil vá ní tot ta, hogy ő az igaz ság Is -
te ne, és sem mi lyen szin ten sem tű -
ri a kor rup ci ót. 

Ezért nem le het két sé günk, hogy a
kor rup ció alap ja in ál ló tár sa da lom
min den idő ben Is ten íté le te alatt ál -
ló tár sa da lom. Ez fo ko zot tan igaz,
ami kor a kor rup ció nyo mán ég be ki -
ál tó vá vá lik a kü lönb ség az egy re
sze gé nye dő sze gé nyek és az egy re
gaz da go dó gaz da gok élet szín vo na la
kö zött. És er ről nem fog ja Is ten fi gyel -
mét el te rel ni a köz élet kül ső sé ge i nek
ke resz tény máz zal tör té nő be vo ná sa. 

A pró fé ta jajt ki ál tó fi gyel mez te té -
se ezért két ség te le nül ma is ér vény -
ben van. Jaj en nek az or szág nak és
nép nek, ha a tár sa da lom éle té nek fő
moz ga tó ja a kor rup ció! Mert „ma -
gasz tos lesz a Se re gek Ura, mi kor íté -
le tet tart, és a szent Is ten szent nek bi -
zo nyul, mi kor igaz sá got tesz”.

g Vég he lyi An tal
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„…és a szent Is ten szent nek bi zo nyul, mi kor
igazsá got tesz” – Is ten nem tű ri a kor rup ci ót

A VA SÁRNAP IG ÉJE

Foly tat juk a Li tur gi kus könyv má so -
dik kö te té nek is mer te té sét. A ka zu -
á lis szol gá la tok leg ne he zeb bi ke van
so ron, a te me tés. A te me tés, amely
– ahogy Prőh le pro fesszor úr fo gal -
mazott Agen dá ja ap ró be tűs ré szé ben
– a sze re tet cse le ke de te. Em be ri és is -
te ni vo nat ko zás ban egy aránt. 

Két fé le mó don pró bál juk ki fe je zés -
re jut tat ni a – Bib lia sza vá val él ve –
„a ha lál nál is erő sebb” sze re te tet:
egy részt meg ad juk a vég tisz tes sé get
an nak, aki már nincs kö zöt tünk,
aki nek már csak a föl di ma rad vá nya it
lát juk; más részt a ki lá tás ta lan hely -
zet ben, a vég ső nek tű nő bú csú zás -
ban, lé tünk „zsák ut ca él mé nyé ben”
sze ret nénk meg hir det ni a táv la tok
evan gé li u mát, az örök élet re mény -
sé gét, az egye dü li vi gaszt. 

A te me tés rend je alap ja i ban vé ve
nem vál to zott a ko ráb bi gya kor lat hoz
ké pest. In kább né hány ap ró ki egé szí -
tést vég zett el a bi zott ság. En nek cél -
ja, hogy az ige hir de tés mel lett a
szer tar tás (li tur gia) rend je is tük röz -
ze a gyász szo mo rú té nye mel lett az
örök élet aján dé kát és jó hí rét. 

A ré geb ben hasz nált – több nyi re
rö vi dí tett – rend he lyett most az
Evan gé li kus éne kes könyv ben már
1982 óta meg ta lál ha tó és egy re több
he lyen gya ko rolt for mát tet tük alap -
rend dé. En nek respon zó ri kus (vá la -
szol ga tós) be ve ze té se jel zi, hogy a te -

me tés be kap cso ló dik az egy ház min -
den na pi is ten tisz te le ti éle té be:
„Uram, nyisd meg aj ka mat, – hogy
hir des se szám a te di csé re te det! –
Áld juk az Atyát és a Fi út a Szent lé -
lek kel együtt! – Di csér jük és ma gasz -
tal juk őt örök ké. Ámen.” A gyü le ke -
ze tek rész ben már is me rik ezt a for -
mu lát, hi szen las san har minc éve ott
ta lál juk több fé le is ten tisz te le ti al ka -
lom ele jén (nem a va sár na pi is ten tisz -
te let nél!). Ta nít suk meg, szé pen, hit -
val ló mó don, bi zony ság té tel ként
zeng a te me tő ben! Ha a gyü le ke zet
nem is me ri, a vál ta ko zó for mát
mond hat ja a lel kész és a kán tor is. 

Már ez a kez dés meg mu tat ja, hogy
még a gyász fáj dal má ban is Is tent di -
csér jük, s ez ál tal az egész te me tés
más ka rak tert kap. Nem a ha lál bor -
zal má ra aka runk rá me red ni, ha nem
sze mün ket a ha lál fö lött is az Úr ra,
az élet Is te né re emel jük. S ha ne he -
zen szó lal is meg ilyen kor az em ber
– a fáj da lom száj zá rat okoz –, s még
ne he zeb ben nyí lik szánk di csé ret re
és há la adás ra, a li tur gia bá to rít:
„Uram, nyisd meg aj ka mat…” 

A ré gi szo kást meg tar tot tuk, így a
kez dő zsol tár az em ber és a gyá szo -
ló gyü le ke zet he lyes po zí ci ó ját meg -
mu ta tó „de pro fun dis”: „A mély ség -
ből ki ál tok hoz zád, Uram!” A zsol tár
ke ret ver se a még ősibb gya kor lat
sze rint a 116. zsol tár 3–4. ver sei:

„Kö rül vet tek a ha lál kö te lei, pusz tí -
tó ára dat ret tent en gem. Nyo mo rú -
sá gom ban az Úr hoz ki ál tot tam, meg -
hall gat ta han go mat.” A zsol tár hoz
köz vet le nül kap cso ló dik a Ky rie leg -
egy sze rűbb for má ja, amely a nyo mo -
rult em ber imád sá ga; a Bib li á ban is
így ki ált fel töb bek között a vak Bar -
ti me us: „Uram, ir gal mazz!” 

A te me té si li tur gia egyik köz pont -
ja az evan gé li um ol va sás. Ter mé sze -
tes, hogy sok fé le evan gé li u mi sza kasz
jö het szó ba te me té si lek ci ó ként,
még is – a sa ját ta pasz ta la tom alap -
ján is írom – a szin te ki hagy ha tat lan
ol vas mány Já nos evan gé li u má nak
14. fe je ze té ből va ló: „Ne nyug ta lan -
kod jék a ti szí ve tek (…). Az én Atyám
há zá ban sok haj lék van; (…) el me -
gyek he lyet ké szí te ni a szá mo tok ra.”

Az ige hir de tés az élők höz szól –
Krisz tus ról. Ak kor is így van, ha
Krisz tus nagy tet te it és meg vál tói
mű vé nek üze ne tét az el hunyt sze mé -
lyé hez kap csol juk, hi szen a konk rét
gyász eset ben kell meg szó lal tat nunk
az örök élet jó hí rét. 

Az a for mu la, hogy a szer tar tás
szö ve ge kon zek ven sen a föl di ma rad -
vá nyok ról be szél, a li tur gia „ke mény”
meg fo gal ma zá sai kö zé tar to zik. Ez -
zel a ki fe je zés sel azon ban fon tos
dol got tu da to sí tunk ma gunk ban.
Akit ma gunk előtt lá tunk a ko por só -
ban vagy el ham vaszt va az ur ná ban,

nem az, akit sze ret tünk, csu pán föl -
di ma rad vá nyai: mert por ból vé tet -
tünk, és por rá le szünk. Akit sze ret -
tünk, már nincs kö zöt tünk. El rejt ve
tud juk Is ten sze re te té ben. A port
vissza ad juk a por ba. Ez a vég tisz tes -
ség. Aki el ment, azt a te rem tő, meg -
vál tó, meg szen te lő Is ten sze re te té be
ajánl juk – ez a sze re tet iga zi meg nyil -
vá nu lá sa. 

Az azon ban, hogy föl di ma rad vá -
nyok ról be szé lünk, vé let lenül sem
erő sít he ti meg azt a ke resz tény ség -
ben el ter jedt tév ta ní tást, hogy a lé -
lek ki röp pen a test ből, a test itt ma -
rad, a lé lek meg más ho vá tá vo zik.
Nem! A ha lál a tel jes em ber ha lá la.
Ami kor mi a hit val lás ban val lunk a
test fel tá ma dá sá ba ve tett hi tünk ről,
ak kor azt mond juk: Is ten te rem tő, sőt
új já te rem tő Is ten. Aki a sem mi ből
tud lét re hoz ni va la mit. A ha lál meg -
sem mi sí tő ha tal ma min den kit el ér.
Mi azon ban hisszük, hogy min ket az
új já te rem tő Is ten ha lál nál is erő -
sebb sze re te te is el ér. 

Hogy mind ez ho gyan nyil vá nul
meg a te me té si li tur gia má so dik fe -
lé ben (a sír nál), ar ról jö vő hé ten
írunk az Evan gé li kus Élet ér dek lő dő
és hű sé ges ol va só i nak. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Vég tisz tes ség és evan gé li um hir de tés
A te me tés rend je

RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

SE MPER REFOR M ANDA

„Ne ves sük meg az Ótes ta men tu -
mot, ha nem nagy igye ke zet tel for gas -
suk…”

d Lu ther Már ton:
Elő szó az Ótes ta men tum hoz

(Szi ta Szil via for dí tá sa)
Az Evangélikus Élet 2005–2010. évi lapszámai PDF formátumban letölthetők a www.evangelikuselet.hu címről.



Evangélikus Élet 2011. július 3. f 3evangélikus élet

b „Ó, fel sé ges Úr, mi ke gyes
Is te nünk, / mily cso dá la tos
a te ne ved ne künk!” –
hang zott az ének a zug lói
temp lom ban jú ni us 24-én
az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem ün ne pi
tan év zá ró is ten tisz te le tén.
A be ve ze tő li tur gi át Sza bó -
né Mát rai Ma ri an na, az
egye tem gya kor la ti in té ze -
té nek ve ze tő je vé gez te a li -
tur gi kus ének-sze mi ná ri -
um tag ja i nak köz re mű kö -
dé sé vel. Az igét dr. Ko rá nyi
And rás hir det te Róm
11,33–36 alap ján.

Az egye tem egy ház tör té ne ti
tan szé ké nek do cen se em lé -
kez te tett ar ra, hogy a tan év vé -
gez té vel va ló já ban nem ér vé -
get sem mi: ez csak egy újabb
ál lo más. Pál apos tol sza va in ke -
resz tül biz ta tott: Is ten ere je
ma is élő és ha tó. Ahol mi
meg old ha tat lan prob lé mát lá -
tunk, Pál ott Is ten üd vö zí tő
kre a ti vi tá sá ról be szél, amely nek
nem lesz vé ge. Egyet len út ve -
zet to vább min den zá rás után:
az Is ten fe lé ve ze tő út. „Mer jem
ki mon da ni, hogy tő le, ál ta la és
ér te va gyok én is. Övé a di cső -
ség mind örök ké” – zár ta pré -
di ká ci ó ját Ko rá nyi And rás.

Az is ten tisz te let az idei tan -
év ha tod éve se i nek zá ró imád -
sá ga i val ért vé get. A hall ga tók
azo kért a gyü le ke ze te kért –
Ke len föl dért, Szol no kért, Ka -
pos vá rért, Pi li sért, Bu da vá -
rért, Pi lis csa bá ért, Va nyar -
cért, Zug ló ért, Hé víz györ kért
és Csö mö rért – fo hász kod tak
egyen ként, ahol gya kor la ti
évü ket töl töt ték.

Mi u tán Hu lej Kla u dia, az
egye tem hall ga tói ön kor mány -
za tá nak el nö ke meg nyi tot ta az
is ten tisz te le tet kö ve tő ün ne pi
ülést, és kö szön töt te a je len le -
vő ket, dr. Sza bó La jos tan év zá -
ró ün ne pi be szé de hang zott
el. Mi tart hat meg min ket kül -
de té sünk be töl té sé ben? – tet -
te fel a kér dést az egye tem rek -
to ra. Alap ve tő gond nak ér té kel -
te, hogy egy re rit káb ban si ke -

rül mély be szél ge té se ket foly tat -
nunk egy más sal, sok kal gya ko -
rib bak a gyors és fel szí nes pár -
be szé dek. Kö ve ten dő pél da -
ként ál lí tot ta az egy be gyűl tek
elé az em mau si ta nít vá nyok
klasszi ku san nyu godt és bé -
kés be szél ge té sét, és em lé kez -
te tett, hogy a tör té net hez ha -
son ló an mi sem ket ten ve -
szünk részt a dia ló gus ban, ha -
nem min dig ott van ve lünk a
kü lön le ges har ma dik: Jé zus
Krisz tus. Zá ró sza va i ban ez zel
a ti tok za tos har ma dik kal kö zös,
megtartó erőként ható be szél -
ge té se ket kí vánt a vég ző sök nek.

A vég ző sök a rek tor tól ve -
het ték át dip lo má ju kat. Nap -

pa li ta go za ton teo ló gus-lel -
kész sza kon dip lo mát szer -
zett: Adá mi Má ria, Bol ba
Már ta, Csadó Ba lázs, Do mo -
kos Ti bor, Hor váth-He gyi
Áron, Kol tai Zsu zsa, Ko vács
Vik tor, Lasz li Be á ta és Lá -
zár né Tóth Szil via. Si ke res zá -
ró vizs gá já ról iga zo lást ve he tett
át Pab lé nyi Edi na. Nap pa li ta -
go za ton ka te ké ta-lel ki pász to -
ri mun ka társ sza kon alap fo kú

dip lo mát ka pott Pin tér No é mi
és Sze me rei Esz ter. Le ve le ző
ta go za ton, a teo ló gus mes -
ter szak bib li kus szak irá nyán
dip lo mát szer zett Ve re bics
Pet ra. A nyír egy há zi ki he lye -
zett ta go za ton fő is ko lai szin -
tű ok le ve let ka pott Szol no ki
Mik lós, si ke res zá ró vizs gá já ról
iga zo lást ve he tett át Mol nár
Krisz ti na. Vé gül Ko vács Áb ra -
hám, a Deb re ce ni Re for má tus
Hit tu do má nyi Egye tem ad -
junk tu sa kapta meg ha bi li tá -
ci ós ok le ve lét.

Ré gi szo kás sze rint a dip lo -
ma osz tó után kö szön töt ték a
ju bi lán so kat. Az öt ven, il let ve
hat van éve vég zet tek kö zött

volt dr. Reuss And rás, az egye -
tem pro fes sor eme ri tu sa is, aki
az ün ne pel tek ne vé ben szól va
ki emel te: öt ven év na gyon
hosszú idő, de to vább ra is fel -
ada tunk, hogy új ra és új ra
meg hall juk azt a han got,
amely re egye dül ér de mes fi -
gyel ni – ez Jé zus Krisz tus
evan gé li u ma. (Hatvan éve vég -
zett Záborszky Csaba és
Bohus Imre, a tanévzárón kö -
szön töt ték még a huszonöt
éve vég zett levelező tagozatos
cso port jelen lévő tagjait is.)

A Só lyom Je nő Ala pít vány
je len té sét Zsí ros And rás egye -
te mi lel kész, az ala pít vány
tit ká ra ol vas ta fel, majd az év
vé gén ju tal ma zot t hallgatók
ne vei hang zot tak el. Ki ma gas -
ló ta nul má nyi ered mé nyéért
pénzjutalomban részesült
Gyur kó Do nát, Kruc hió Már -
ta, Győ ri Gá bor Dá vid, Ko -
vács Bar ba ra, Pa lo csán Gré -
ta és Széll Éva, továbbá Bér -
ces Fló ra, Hu lej Kla u dia, Koch
Szil via, Mó ricz Ni ko lett és
Se ben Gló ria.

Az is ten tisz te let és az ün ne -
pi ülés – ame lyen köz re mű kö -
dött az egye tem ének ka ra
Kincz ler Zsu zsan na, a fú vós -
ze ne kar Tóth Pé ter ve ze té sé vel,
va la mint dr. Fin ta Ger gely or -
go nán – a Him nusz el ének lé -
sé vel zá rult.

A kö vet ke ző tan év szep -
tem ber 9-én 14.30-kor tan év -
nyi tó is ten tisz te let tel kez dő -
dik Sze me rei Já nos püs pök
szol gá la tá val, mint hogy a
2011/2012-es tan év ben a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let lel ké szi ve ze tő je lesz az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te met fel ügye lő püs pök.

g Zs. A.

Tan év zá ró az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men

Hár man vé gez tünk 1961 jú ni -
u sá ban. Az el telt évek so rán
kü lön bö ző utat jár tunk meg.
Szűcs Kál mán – aki egész sé -
gi ál la po ta mi att nem le het je -
len, de le vél ben kül dött kö -
szön tést – szin te egész szol -
gá la tát a fa rá di gyü le ke zet ben
vé gez te. Gyar ma thy De zső
Nagy si mo nyi ban, Óz don és
Ru da bá nyán töl tött né hány
se géd lel ké szi év után újabb
dip lo mát szer zett, és vi lá gi ál -
lás ban he lyez ke dett el. Jó -
ma gam gyü le ke ze ti, köz egy -
há zi és ok ta tói szol gá lat tal a
há tam mö gött ál lok itt.

Öt ven év sok em lé ket rejt.
A meg fe le lő hí vó sza vak ra be -
lő lünk is fel fa kad nak az em lé -
kek. Ked vet ér zünk, hogy ön -
tu da to san elő ho za kod junk
olyan dol gok kal, ame lyek re
ki csit ta lán büsz kék va gyunk.
Nem fe led het jük azon ban,
hogy egy há zunk ban is, a ma -
gyar tár sa da lom ban is egy kis
lánc szem vol tunk és va gyunk
nem ze dé kek hosszú lán co la tá -
ban. Mind má ig fel né zünk nem
egy ne ves ve ze tő re és ta nár ra,
de sok egy sze rű és név te len

em ber re is, aki előt tünk jár va
hi te és éle te pél dá já val ha tott
ránk. Re mény ség gel és imád -
ság gal kí sér jük azok in du lá sát,
akik utá nunk jön nek. Nem
ma gun kat, Krisz tust di csér jük,
aki ígé re te sze rint övé i vel ma -
rad a vi lág vé ge ze té ig.

Öt ven év össze ha son lí tá -
sok ra kész tet. A tár gyi fel té -
te le ket te kint ve szá mos do log
lett ter mé sze tes ré sze a min -
den na pi élet nek, ame lyek -
nek ak kor még ne vük sem
volt. Az egy ko ri tan év zá rón
a bú csú zás és a kö szö net sza -
va it min den kü lön fi gyel mez -
te tés nél kül is, úgy érez tem,
pa ti ka mér leg re kell ten nem.
Nem elé ge det len ke dünk a
ma gunk út já nak kö rül mé -
nyei mi att, nem irigy ke dünk
a ma i ak ra. Krisz tus Urunk
kér dé sé re: „Ami kor el küld te -
lek ti te ket fo lyóvíz, für dő -
szo ba, mo bil, mik ro hul lá mú
sü tő, hű tő szek rény, lap top és
au tó nél kül, volt-e hi á nyo tok
va la mi ben?” – ta lán kis he zi -
tá lás után –, mi sem tu dunk
mást mon da ni, mint az egy -
ko ri ak: sem mi ben.

Öt ven év kri ti kus sá tesz.
Nem csak má sok kal, ha nem
ma gunk kal szem ben is. Hi -
szen az el múlt idő nek nem -
csak ta núi va gyunk. Nem -
csak né zői vol tunk egy elő -

adás nak, ha nem részt ve vők,
sze rep lők, já té ko sok is. Meg -
erő sö dött-e va la ki hi té ben
ál ta lunk? Hit re ju tott-e va la -
ki? Jobb lett-e a vi lág a mun -
kánk ré vén? El mond tuk-e,
hogy jobb nak kel le ne len -
nie? És azt is, hogy ez mi ként
le het sé ges? Ál ta lá nos meg ál -
la pí tás, de nem mi ni ma liz -

mus, ha mi is mond juk: Tet -
tünk olyan dol go kat, ame lye -
ket nem kel lett vol na, és el -
mu lasz tot tunk má so kat,
ame lye ket meg kel lett vol na
ten nünk. Szól tunk, ami kor
hall gat nunk kel lett vol na,
hall gat tunk, ami kor szól nunk
kel lett vol na.

Így, bár öt ven év na gyon
hosszú idő, to vább ra is fel -
ada tunk, hogy a kí sér tő és fél -
re ve ze tő sza vak, jel sza vak és
frá zi sok hang za va rá ban új ra
és új ra meg hall juk azt a han -
got, amely re egye dül ér de mes
fi gyel ni. Ez Jé zus Krisz tus
evan gé li u ma, Is ten sza va és
ere je min den em ber ja vá ra.
Ez a tisz ta és igaz hang, amely
az egyet len re mény sé günk,
ami kor to váb bi szép ju bi le u -
mok és utol só vizs gánk fe lé
lép ke dünk. Ezt az igét hor -
doz ni kül de té se min den
Krisz tus-hí vő nek.

g Reuss And rás

El hang zott az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem tan -
év zá ró ján, jú ni us 24-én

Öt ven év
Reuss And rás pro fessor  emeritus arany dip lo má ja

át vé te le kor mon dott be szé de
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A hatodéves hall ga tók egyen ként fo hász kod tak azo kért a gyü -
le ke ze te kért, ahol gya kor la ti évü ket töl töt ték

Meg va ló sulóban Be ne dek
György rég óta dé del ge tett ál -
ma: el ké szült Lu ther-szob ra.
A mű vet múlt va sár nap meg te -
kin tet te D. dr. Har ma ti Bé la
nyu gal ma zott püs pök és a bu -
da fo ki evan gé li kus gyü le ke zet
mint egy har minc hí ve a mű vész
Nagy té té nyi úti mű ter mé ben. 

A bu da fo ki evan gé li kus
temp lom ban el hang zott ige -
hir de té sé ben a püs pök em lé -
kez te tett ar ra, hogy most van az
Ágos tai hit val lás ki hir de té sé nek
év for du ló ja. A do ku men tu mot
1530-ban V. Ká roly csá szár előtt
Augs burg ban ol vas ták fel, ez az
evan gé li kus egy ház egyik ün ne -
pi és jel ké pes dá tu ma. 

Be ne dek György szob rász -
mű vész – ka to li kus lé té re –

rég óta ta nul má nyoz za Lu ther
mun kás sá gát. Mű ve a Bib li át
fel mu ta tó Lu thert áb rá zol ja.
Mint is me re tes, a re for má ció
alap gon do la ta a hű ség az
evan gé li um hoz: so la Scrip tu -
ra. Ezt eme li ki a Bib lia hang -
sú lyos áb rá zo lá sa a Lu ther-
szob ron – mu ta tott rá Soly -

már Gá bor bu da fo ki evan gé -
li kus lel kész. 

Egyes ter vek sze rint a szo -
bor a De ák tér re ke rül het ne, a
le bon tás ra vá ró met ró épü let
he lyé re. Soly már Gá bor el -
mond ta: Bu da pest szé kes fő vá -
ros már 1938-ban jó vá hagy ta,
hogy a De ák té ren Lu ther-
szo bor áll jon „az or szág temp -
lo má nál”.

g W. Gy.

So la Scrip tu ra
Lu ther-szo bor a De ák té ren?
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A Szent Lász ló-na pi ün nep -
ség so ro zat ke re té ben a győ ri
ba zi li ká ban tar tott ün ne pi
köz gyű lé sen ad ták át ki emel -
ke dő egy ház szer ve ző te vé -
keny sé ge, va la mint a kö zös sé -
get szol gá ló pél da ér té kű
mun kás sá ga el is me ré se ként a
Szent Lász ló-ér met jú ni us
27-én a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let na pok ban nyu -
ga lom ba vo nult püs pö ké nek.
(A vá ros leg ran go sabb ki tün -
te té sét még dr. Csiz ma dia
Lász ló fő is ko lai ta nárnak,
egye te mi ok ta tónak, va la mint
Hef ter Lász ló üveg mű vész-
res ta u rá tornak ítél te oda a
vá ros kép vi se lő-tes tü le te.)

Más nap Itt zés Já nos a sop -
ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé -
li kus (Lí ce um) Gim ná zi um
va sár na pi tan év zá ró – te de um
– is ten tisz te le tén egy, a lí ce -
um pe csét jé vel éke sí tett
arany gyű rűt ve he tett át – az
is ko lá ért vég zett ál dá sos te vé -
keny sé gé nek el is me ré se ként. 
g Me nyes Gyu la fel vé te le

A köztéri elhelyezésre váró Luther-szobor és alkotója

Ittzés János
kitüntetései
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b Óce á non túl ról ér ke zett
ven dég pro fesszor elő adá -
sá val kez dő dött (képün -
kön) egy há zunk re for má -
ci ói em lék bi zott sá gá nak
jú ni us 22-ei ülé se az észa -
ki ke rü le ti püs pö ki hi va -
tal ban. Az ame ri kai evan -
gé li kus Mis sou ri Sy nod
(LCMS) kép vi se le té ben
dr. Ri chard Car ter, a Min -
ne so ta ál lam be li Con cor -
dia Egye tem Lu ther-szak -
ér tő pro fesszo ra mond ta
el gon do la ta it – Lu ther
ak tu a li tá sa, kü lö nös te -
kin tet tel az LCMS 2017-es
elő ké szü le te i nek össze füg -
gé seire cím mel.

Ric hard Car ter nem csak egy -
há zát mu tat ta be a je len lé vők -
nek, de ki tért ar ra is, hogy
ben ne – a 2017. esz ten dő fe lé
kö ze led ve – mi lyen ak tu a li tás -
sal bír nak a nagy re for má tor
ta ní tá sai. Egy há zuk nem ré gi -
ben vá lasz tott új el nö ke új
hang sú lyo kat je lölt ki, ame lyek
a ju bi le u mi fel ké szü lést is érin -
tik: a ta ní tás mel lett a ta nú ság -
té telt, az ir gal mas sá got kí ván -
ják nyo ma té ko sí ta ni. 

Mi vel a Mis sou ri Sy nod -
ban a bel misszió mel lett a
kül misszió is nagy hang súlyt
kap, a fent em lí tett új irány vo -
na lak jól il lesz ked nek ah hoz a
két nagy prog ram hoz, amellyel
a re for má ció kez de té nek öt -
szá za dik év for du ló ját kí ván ják
meg ün ne pel ni. A né met or -
szá gi Lu ther stadt Wit ten berg -
ben olyan iz gal mas, a mo -
dern tech ni ka esz kö ze it is fel -
vo nul ta tó in téz ményt kí ván -

nak lét re hoz ni, amely egy -
szer re mú ze um, in for má ci ós
köz pont és lát vá nyos ság. Ter -
ve ik sze rint Lu ther Már ton
éle tét és Krisz tus-köz pon tú
ta ní tá sát a Stadt kirche kö ze lé -
ben egy 16. szá za di is ko la -
épü let ben mu tat nák be a lá to -
ga tók nak.

Az LCMS má sik nagy sza -
bá sú pro jekt je a Lán golj! (Ab -
la ze) el ne ve zé sű glo bá lis evan -
gé li kus misszi ói moz ga lom,
amely nek ke re té ben 2017-ig
száz mil lió szí vet sze ret né nek
meg nyer ni az evan gé li um nak.

Az ame ri kai pro fesszor elő -
adá sa után a re for má ci ói em -
lék bi zott ság ki tűz te a ma gyar -
or szá gi re for má ci ói em lék fa
elül te té sé nek idő pont ját. A
gré mium tag jai egy há zunk
kép vi se le té ben áp ri lis 12-én
a wit ten ber gi Lu ther-kert ben
már si ke re sen el ül tet ték azt az
em lék fát, amely nek itt ho ni
pár ját a ter vek szerint az Ok -
tó ber a re for má ció hó nap ja
ün nep ség so ro zat ke re té ben
ok tó ber 5-én 10 óra kor plán -
tálják el. A bi zott ság már most
in vi tál  min den ér dek lő dőt a
bu da pest-fa so ri evan gé li kus
temp lom mel let ti Re for má -

ci ói em lék park ba. (A né met or -
szá gi fa ül te tés ről és a Lu ther-
kert ről az Evan gé li kus Élet
áp ri lis 24-i, hús vé ti szá má ban
ír tunk. – A szerk.)

Az ülés to váb bi ré szé ben
napirendre került az ok tó ber
28-ára tervezett Lu ther-könyv -
 be mu ta tó  is. Mi ként ar ról la -
punk ban már több ször be -
szá mol tunk, 2017-ig a nagy re -
for má tor vá lo ga tott mun ká i -
nak ma gyar nyel vű (új ra)ki -
adá sát ter ve zik. A ti zen öt kö -
te tes so ro zat ból el ső ként –
idén – az ötö dik kö tet ke rül az

ol va sók ke zé be. Be mu ta tó ja a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia szék há zá nak kis ter mé -
ben lesz. A bi zott ság kí vá na -
tos nak tar ta ná, ha a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház
min den gyü le ke ze te, va la mint
alap- és kö zép fo kú ok ta tá si in -
téz mé nye meg vá sá rol ná az új,
dísz kö tés ben meg je le nő Lu -
ther-könyv so ro za tot.

A to váb bi ak ban a testület
tag jai be szá mol tak a sa ját te -
rü le tü kön fo lya mat ban lé vő
mun kák ról és fel ada tok ról. A
kö vet ke ző ülést ok tó ber re ter -
ve zik.

g – bo dazs – 

Lu ther rel lán gol ni
Ülé se zett a re for má ci ói em lék bi zott ság

Ké nyel mes, jól fel sze relt szo -
bák kal, há zi as ízek kel és se gí -
tő kész mun ka tár sak kal vár ta
a ven dé ge ket a Bet le hem
Evan gé li kus Pi he nő ház Ke -
let-Ma gyar or szág szeg le té -
ben. A fő vá ros ból, Nyír egy há -
zá ról, Kon do ros ról, to váb bá
Tót kom lós ról ér ke zett mun -
ka tár sa kat Bu da An na má ria,
a dia kó ni ai osz tály ve ze tő je,
va la mint a nyír egy há zi Em -
maus Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon pász to ra, Bozo rády Zol -
tán nyu gal ma zott lel kész –
min den ki Zo li bá csi ja – fo -
gad ta.

A csen des na pok ke re té ben
eb ben az esz ten dő ben is egy
adott té mát – idén a „Ho -
gyan lá tom a vi lá got?” kér dés -
kört – jár ták kör be, elő adá sok
és ige ta nul má nyok se gít sé gé -
vel. Emel lett al ka lom adó dott

a ki rán du lás ra, kö zös, il let ve
egyé ni be szél ge té sek re, az
ének lés re és a film né zés re is.

E so rok író ja az „ál lo más -
he lyén”, a Vi har sa rok ban élő
és szol gá ló né hány kol lé gá ját
– akik el ső íz ben vol tak ilyen
al kal mon – kér dez te ar ról,
mit is je len tett szá muk ra ez
a pár nap…

„A té ma fel ve tés kap csán
egye bek mel lett ar ról gon dol -
kod hat tunk el együtt, vol ta -
képp mi ért is sze re tünk a dia -
kó ni á ban dol goz ni. Én sze -
mély sze rint azért, mert úgy
ér zem, hogy egy olyan kö -
zös ség hez tar toz ha tom, ahol
jól ér zem ma gam, ahol szá mít -
ha tok a töb bi ek se gít sé gé re
és tá mo ga tá sá ra. Örü lök an -
nak is, hogy a szak mai to -
vább kép zé sek nek kö szön he tő -
en le he tő sé gem van a ha té -

kony és mi nő sé gi mun ka vég -
zés re” – mon dot ta egyi kük.

Más nak azért esett jól a ta nu -
lás sal egy be kö tött pi he nés, el -
csen de se dés le he tő sé ge, mert
úgy gon dol ja, a hét köz na pok -
ban nem min dig tu dunk ele gen -
dő időt és fi gyel met for dí ta ni Is -
ten re. Még in kább erő sö dött
ben ne a fel is me rés, hogy „azért
va gyunk, hogy az el eset te ket se -
gít sük, em ber hez mél tó kö rül -
mé nye ket biz to sít va a szá muk -
ra, sze re tet tel vé gez ve szol gá la -
tun kat köz tük, a ránk bí zot tak
kö zött, így jár va azon az úton,
amit Is ten ne künk szánt”.

Van, aki eh hez kap cso lód -
va azt hang sú lyoz ta, hogy
igye kez nünk kell jó nak ma rad -
ni a vi lág ban – Is ten re és egy -
más ra fi gyel ve, és nem sza bad
fél nünk at tól, hogy se gít sé get
kér jünk, ha eset leg nem tud -
juk, mer re és ho gyan to vább.

Mind nyá jan ki emel ték azt,
hogy há lás szív vel, él mé nyek -
kel gaz da god va, fel töl tőd ve ér -
kez tek ha za. Min den bi zonnyal
nem vé let le nül, hi szen – aho -
gyan Bozo rády Zol tán is alá -
húz ta – mint min den lel ki al -
kal mon, itt is az a jel lem ző,
hogy egy más hi te ál tal épül nek
és erő söd nek a részt ve vők.

g Gaz dag Zsu zsan na

Ho gyan lá tom a vi lá got?
Dia kó ni ai csen des nap Bod rog ke reszt úron

b Az Evan gé li kus Or szá gos
Mú ze um (EOM) – ha csak
egy éj sza ka ere jé ig is, de –
sza kí tott a ko moly stí lus -
sal, és könnyed, kre a tív,
sze ret he tő mó don csá bí -
tot ta a lá to ga tó kat a fel fe -
de zés re…

A mú zsák evan gé li kus kert je
idén is csat la ko zott a jú ni us
24-i – im már ki len ce dik al ka -
lom mal meg ren de zett – mú -
ze u mok éj sza ká já hoz.

A sok száz ez res tö me get
meg moz ga tó ren dez vény kü -
lön le ges al ka lom min den in -
téz mény szá má ra, hogy olya -
no kat is a ki ál lí tó ter mek be
szó lít son, akik nem vagy csak
rit kán jut nak el a tő lük eset leg
kar nyúj tás nyi ra lé vő cso dák -
hoz. Ezt is mer te fel mú ze u -
munk, ami kor – mi előtt a
szük sé ges fel újí tás mi att egy
idő re be zár ná ka pu it – ide ig -

le nes tár la tát mu tat ta be, ki csit
könnye debb, in ter ak tí vabb
for má ban.

Ma ga a ki ál lí tás több sé gé -
ben a hét köz na pok ban meg te -
kint he tő anyag ból állt, de ki -

egé szült né hány egyértelmű és
né hány ke vés bé egy ér tel mű
„ka kukk to jás sal” – ezek fel ku -
ta tá sa ér de ké ben olya nok is el -
mé lyül ten bön gész ték vé gig a
vit ri ne ket, aki ket más kor be -
von szol ni is ne héz lett vol na a
sok ré gi rajz, fest mény, hím zés
és úr va cso rai kész let kö zé.

A mú ze um prog ram ja it szá -
mos vál to za tos ren dez vény
egé szí tet te ki, a bu da pes ti evan -
gé li kus temp lo mo kat be mu ta -
tó fo tó ki ál lí tás tól a temp lom -
is mer te tőn át zon go ra-, fú vós-

és or go na kon cer te kig. Öv eges
pro fesszor hí res kí sér le te i től
a me se ját szó há zon és bor kós -
to lón ke resz tül a sza bad kő -
mű ves-kép zé sig iga zán mél tó
és vál to za tos prog ra mok kal
vár ta a De ák tér a lá to ga tó kat.

g Kiss Ta más
For rás: Evan ge li kus.hu

EOM a mú ze u mok éj sza ká ján

b Az idő is ol tal má ba fo -
gad ta a múlt szom ba ti ün -
ne pet: nem kánikulai for -
ró ság, ha nem kel le mes
nyári klíma melengette a
Weöres Sándor szü lő fa -
lu já ban időzőket: Csön ge
fi a tal ja it, idő se it, a ré gi
szív vel vissza jö vő el szár -
ma zot ta kat és a vendége -
ket. A jú ni us vé gi fény
majd föl emel te a Weö res
Sán dor Em lék há zat. A
köl tő szo bor alak ja fi gyelt,
ke zé ben nagy bronz -
könyv vel, fe je fö lött, kör -
ben a sű rű lom bú fűz fa vé -
del mez te le haj ló ága i val.

A vá ra ko zás csend jé ben ju -
tott eszem be, hogy sem az év -
for du lók ra író dó kö szön té sek,
szár nya ló di csé re tek, sem a
köl tő fe je de lem be so ro lá sai
nem le het nek iga zi mér cék,
az iro da lom tu do má nyi fel mé -
ré sek nem kö ze lít he tik meg
gé ni u szát… Az 1913. június
22-én szü le tett Weö res Sán dor
egyet len olyan mes te re a
ma gyar iro da lom nak, aki -
nél a „ki vé te les ség mu ta tó”,
a szó, a ze ne ki vé te les sé -
gét jel ző mű szer nem in -
ga do zik. Rég óta a leg fel -
ső ér té ket mu tat ja. A leg -
na gyob bat és ki sa já tít ha -
tat lant!

Ne ve mö gül egy ha tal -
mas táb la kép tű nik elő,
egy zsú folt fres kó. S
meg le pe té sünk re min den raj -
ta van. Mi ma gunk is. Az ő
zen gő vers be szé de után se te -
su ta min den meg szó la lás. De
szól he lyet tünk, ve lünk, ér -
tünk, fá rad ha tat la nul min -
den idő ben. 

Dr. Fűz fa Ba lázs nak, a Nyu -
gat-ma gyar or szá gi Egye tem
Sa va ria Egye temi Köz pont ja
do cen sé nek ked ves kö szön -
té se után az in téz mény böl csé -
szet tu do má nyi ka rá nak ott tá -
bo ro zó hall ga tói vil lan tot ták
föl re mek össze ál lí tá suk kal

nagy köl tőnk gaz dag vi lá gát.
„Kö szön te lek a fo lyók zú gá sá -
val, / a fel hő-ar cú he gyek kel, a
hegy-for ma fel le gek kel, / a
gong-ala kú csil la gok kal, / kö -
szön te lek a szi vár vánnyal, az éj
min den tü zé vel, / és vé gül az
ámu la tos nap-ra gyo gás sal: /

mind a ti éd!” – üzen te az Ima
cí mű vers és a töb bi is: a Va ri -
á ci ók, az Örök lét, a Gye rek kor,
a Vo nu ló vad lu dak. És mi
több ször ki mond tuk: eh hez
fog ha tót édes anya nyel vün -
kön még nem ír tak.

Öt év vel ez előtt a Weö res
Sán dor ol va só tá bor ban is mer -
te meg egy mást Ma gyar Me -
lin da és Ma gyar Ba lázs. Most
mint férj és fe le ség tér tek
vissza, és há lá ból meg ír ták
Csön ge mo nog rá fi á ját. A ré -
gen várt kö tet ben év szá za dos
do ku men tu mok, tö re de zett
le ve lek, meg sár gult fény ké -
pek re pro duk ci ó it lát hat juk,
fel tá ma dó em lé ke ket ol vas -
ha tunk. Be le lát ha tunk a fa lu -
si ak éle té be, tit ka i ba, a ke -
nyér sü tés for té lya i ba és egyéb

hét köz na pi cso dák ba. Ba logh
Er nő nyu gal ma zott igaz ga tó,
Csön ge ré gi ku ta tó ja meg je -
gyez te: „A könyv erős sé ge,
hogy me rít az elő dök ered mé -
nye i ből, meg szó lal tat ja a még
élő ket. A fa lu lel kü le te is ben -
ne van! Egy hely tör té ne ti kis -
mo nog rá fia nem le het tel jes,
ál lan dó an ír ni kell to vább, ki -
egé szí te ni és fi no mí ta ni egy-
egy rész le tét.”

A kö zös ebé den a fi nom
étel mel lé jó szó is ju tott. Sok
ked ves tör té net Weö res Sán -
dor ról, fő leg a köl tő if jú sá gá -
nak éve i ből.

Hal lot tam nem egy szer, de
most meg bi zo nyo sod tam róla:
a csön gei em be rek ven dég sze -
re tők és me leg szí vű ek. Mel let -
tem két idős asszony ült, s pil -
la na tok alatt me sél ni kezd tek
a gyö nyö rű evan gé li kus temp -
lom ról. Hol ki ült? Mit vé sett
Pe tő fi a kar zat pad já ba? Hol
sze re tett pi hen ni fá rad tan
Weö res, min dig el mond va:
Csön ge fon to sabb szá má ra,
mint a vi lág bár mely pont ja. A
ke me ne si sze líd dom bok ár -

nyé ká ban meg bú jó kis
fa lu volt az alap, az örök
me ne dék, aho vá min dig
vissza tér he tett.

Nem so ká ig tar tott az
em lé ke zés. Dél után öt
óra kor a nagy sá tor ban a
Roc ky együt tes mu zsi -
kája vette igény be a
hang  fa la kat, az után ré gi
slá ge rek csen dül tek föl, s
aki még bír ta, részt ve he -

tett a bá lon… 
Én ha za in dul tam. Az úton

azon gon dol kod tam, mi lesz
itt 2013-ban, a köl tő szü le té sé -
nek szá za dik év for du ló ján, ha
most, két év vel előt te is ilyen
nagy a tisz te let, a nem fo gyó
sze re tet. Ad ja Is ten, hogy Ba -
ra nyai Er nő pol gár mes ter és
dr. Mes ter há zi né Já no sa Mag -
dol na ta nár nő lel ke se dé se
meg ma rad jon, s a kör nye ző
vá ro sok, Bu da pest, az egész
or szág, „min den ki” ott le gyen! 

g Feny ve si Fé lix La jos

Ki lenc ven nyolc
Weö res Sán dor csöngei szü le tés nap ja

A Magyar házaspár Weöres szobránál

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

b Már a rend szer vál to zás előtt szor gal maz ta a dia kó ni á ban
dol go zók lel ki meg erő sí té sét Csiz ma zia Sán dor evan gé li -
kus lel kész. En nek ér de ké ben jött lét re az Evan gé li kus Dia -
kó ni ai Test vér kö zös ség, amely né hány év ki ha gyás sal az -
óta is fo lya ma to san szer vez – im már a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Dia kó ni ai Osz tá lyá val kar ölt ve – csen des -
na po kat a sze re tet szol gá lat ban te vé keny ke dők nek. 2008
óta az egyik hely szín Bod rog ke reszt úr, ahol leg utóbb jú -
ni us 20. és 22. kö zött le het tek együtt a részt ve vők.
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Az est nyi tá nya ként a zsú fo lá sig telt
gyü le ke ze ti köz pont ban Ak nay Já nos
Kos suth- és Mun ká csy-dí jas fes tő -
mű vész – An gya lok és szak rá lis te -
rek cí mű – tár la tát nyi tot ta meg
Ga lam bos Ádám. A gyü le ke zet mel -
lett a prog ram társ szer ve ző je ként

köz re mű kö dő Asz ta li Be szél ge té -
sek Kul tu rá lis Ala pít vány el nö ke
be szé dé ben Ko pin Ka ta lin mű vé -
szet tör té nészt idéz te: „Ak nay Já nos
biz tos pont ból ere dő, sű rű szö vé sű,
»lánc sze mel vű« fes tői jel rend sze -
ré ben fon tos sze re pet töl te nek be az
új ra és új ra fel buk ka nó transz cen -
dens égi kö ve tek.” Tíz an gyal kí sé re -
té ben, mű vé szek, köz éle ti em be rek
szí nes ka ré já ban el hang zott po hár -
kö szön tő jé ben D. dr. Har ma ti Bé la
nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök
utalt a Já nos-ál dás ra. (A ki ál lí tás
au gusz tus 20-áig lá to gat ha tó.)

A Pecz Sa mu mű épí tész ál tal ter -
ve zett temp lom Angster or go ná ján 19
órá tól Pál Dia na adott faj sú lyos kon -
cer tet Né met or go na mu zsi ka cím mel.
Az is mert mű vész – a kö zel múlt tól a
bu da pest-ke len föl di evan gé li kus gyü -
le ke zet or go nis tá ja – J. Rhe in ber ger
(1833–1901) két mű ve mel lett az egyik
leg jel leg ze te sebb evan gé li kus mű faj,
a ko rál elő já té kok kö zül ját szott né -
gyet. Jo han nes Brahms tól a Herz lich
tut mich er fre u en (Op. 122 No. 4) és
az O, Gott, du from mer Gott (Op. 122
No. 7), J. S. Bach lip csei so ro za tá ból
az Al le in Gott in der Höh’ sei Ehr két
ver zi ó ja (BWV 662, BWV 663), míg
zá ró mű ként a dór toc ca ta és fú ga
(BWV 538) szó lalt meg.

Re for má ció és sza bad ság volt a té -
má ja dr. Ko rá nyi And rás elő adá sá nak.
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem do cen se, egy há zunk zsi na tá nak
lel ké szi el nö ke a lel ki is me re ti sza bad -
ság kér dé sét he lyez te a Lu ther ko rá -
tól a 20. szá za dig íve lő re fe rá tu má -
nak fó ku szá ba. A hall ga tó ság a nor -
vég hit val ló egy ház és Bon hoef fer
szel le mi örök sé ge kap csán „teo ló gi -
ai mély sé gek be” is be pil lant ha tott a
szel lem- és kul túr tör té ne ti ér de kes -
sé ge ket is fel öle lő, egy órás prog -
ram ban. A fó rum be szél ge tés sé ala -
kult nyi tott esz me cse rét élénk ér dek -
lő dés kí sér te.

Rö vid film volt a kö vet ke ző prog -
ram: Haj duch-Szmo la Pat rik fa so ri
teo ló gus hall ga tó és Zsí ros And rás

egye te mi lel kész egé szen friss al ko -
tá sát lát hat ták az ér dek lő dők Jó nás
pró fé ta Ni ni vé ben, avagy Mó kás Jó -
nás fló tás cím mel. A Jó nás pró fé ta
ka lan dos tör té ne tét be mu ta tó kis film
ere de ti leg az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem évad zá ró áhí ta tá ra ké -

szült, majd a si ker re va ló te kin tet tel
ke rült fel egy vi de ó meg osz tó ol dal -
ra, ahol ha mar is mert té vált. A ve tí -
tés után az egyik al ko tó val, Haj -
duch-Szmo la Pat rik kal be szél ge tett
Ara di György fa so ri lel kész. 

– Az egész Zsí ros And rás egye te -
mi lel kész iro dá já ban kez dő dött,
ahol meg pil lan tot tam egy elekt ro -
mos zon go rát, majd rö vi de sen meg -
ta lál tam raj ta a leg idét le nebb hang -
színt, amit va la ha hal lot tam ilyen
hang sze re ken. A hang szín ih le tett
meg, és eb ből ha son ló an „idét len” ze -
ne szü le tett. 

Mi vel az ele jé től kezd ve va la mi -
lyen kis film ben gon dol kod tunk, egy -
ből az ju tott eszünk be Zsí ros And -
rás sal, hogy Jó nás köny vét dol goz zuk
fel, hi szen Jó nás ka rak te rét is ilyen
mó kás nak kép zel tük el. Ez után meg -
szü le tett a ver ses for ga tó könyv, ter -
mé sze te sen a bib li ai üze ne tet ala pul
vé ve, vé gül pe dig a fel vé te lek
készültek el – mond ta el a teo ló gus -
hall ga tó. 

A kö zön ség ér dek lő dé sé re a foly -
ta tást il le tő en ki de rült, hogy a teo ló -
gi án ala kult, Kre a tív Tan szék ne vű al -

ko tó cso port a jö vő tan év ben egy na -
gyobb pro jekt be kezd. Hogy ez pon -
to san mi lesz, azt a for ga tó könyv író-
fő sze rep lő még nem árul ta el.

23 óra kor vet te kez de tét a nap zá ró
áhí tat Lé lek és élet cím mel. Mi köz ben
az összes ha rang is ten tisz te let re hí vott,
mint nap pal, fur csa ér zés volt es te ti -
zen egy kor meg ér kez ni a temp lom -
ba… Az áhí tat kü lön le ges sé gét az is
ad ta, hogy az éne kek mind az Evan -
gé li kus éne kes könyv gre go ri án ének -
anya gá ból ke rül tek ki, és az or go na -
kí sé ret is ezek hez il lesz ke dett. 

A me di ta tív ele me ket is tar tal -
ma zó ige hir de tés a gaz dag if jú (Mk
10) tör té ne te alap ján hang zott el.
Eh hez kap cso ló dó an a há la je le ként
gyújt hat tak gyer tyát a je len lé vők,
majd ké ré se i ket meg fo gal maz va egy-
két szót vagy mon da tot ír hat tak egy
szí nes lap ra, me lyek ből ki-ki ma gá -
val vi he tett egyet, hogy ké sőbb ott -
hon imád ság ban hor doz za egy is me -
ret len test vér ké ré sét. Ezek kel a pa -
pí rok kal és ren ge teg lel ki él ménnyel
tér het tek ha za – éj fél kö rül – azok,
akik mind vé gig ki tart va vál lal ták,
hogy a prog ram so ro zat mi att le ké sik
az utol só BKV-já ra to kat… 

Va sár na pi zá ró ak kord ként, az is -
ten tisz te le tet kö ve tő en a gyü le ke zet
meg em lé ke zett azok ról az ál do za -
tok ról, akik Ma gyar or szág 20. szá -
za di ka to nai meg szál lá sa ide jén
szen ved tek, hal tak meg ha zán kért.
(Az em lé kü ket őr ző dom bor mű –
dr. Pfah ler Pál fő or vos-szob rász,
fa so ri öreg di ák al ko tá sa – a temp -
lom fő be já ra tá tól bal ra, a gim ná zi -

um mel let ti hom lok za ton ta lál ha tó.)
Idén, a hu sza dik, ju bi le u mi meg em -
lé ke zé sen Csor dás Já nos fa so ri evan -
gé li kus tör té ne lem ta nár mon dott
be szé det, a ko szo rút pe dig Be nyik
Bé la öreg di ák és dr. Gá los Mik lós
gyü le ke ze ti fel ügye lő he lyez te el a
dom bor mű nél.

g A. Gy. – H-Sz. P.

Temp lom nyi tás az eu ró pai uni ós
elnök ség zá ró ese mé nyei kö zött

Ki ál lí tás, or go na kon cert, elő adás, film és áhí tat

Má rai Sán dor Fü ves köny ve (1943) az
egyik mű fa ji meg je lö lés sze rint „pró -
zai epig ram mák” gyűj te mé nye. Vagy -
is a szö ve gek – nem ide gen ez az író -
tól – köl tői mó don meg írt élet ta ná -
csok. Ma gya rán az em ber ről, a ha zá -
ról, a sors ról, a mű vé szet ről, a fér fi-
nő kap cso lat ról, a ter mé szet fen sé gé -
ről és (el len pont ként!) a re szelt al má -
ról stb. va ló er köl csi, vi sel ke dés ta ni,
tar tást erő sí tő és az élet kü lön fé le
hely ze te i ből me rí tő pél dá za tok.

Az ínyen cek nek és a „köz nép nek”
egy aránt ér de kes – mert az ügyes-ba -
jos dol ga ink ra rá vi lá gí tó – kö tet két -
száz két rö vid írást tar tal maz. Aki ír -
ta, az – töb bek kö zött – „a vi lág fia
is” volt, „ro ko na a né ge rek nek és a
csil la gok nak, a hül lők nek és Le o nar -
do da Vin ci nek, a Golf-áram nak és a
ma láj nők nek, a föld ren gés nek és
Lao-cé nak”. 

Ez a job bá ra be fo gad ha tat lan tá -
gas ság – az ér zés és gon do lat egye -
te mes sé ge – egy ide jű leg le fegy ver ző
és (bo csá nat) egy kis sé ri asz tó.
Ugyan ak kor bá mu la tos is, hi szen a
„vi lág nagy” sze mé lyi ség ki zá ró lag a
tol lal te rem ti meg ma gát, nö vesz ti
meg ke rül he tet len né sze mé lyét. Aka -
ra tos, da cos, meg en ge dő, szi go rú an
ítél ke ző, já té kos, fur fan gos és – leg -
több ször ma gá hoz – ke gyet len. 

Azt hi szi, hogy min den re fi gyel ve
s a je len sé ge ket jó ra és rossz ra „osz -
tá lyoz va” zse bé ben hord ja a böl csek
kö vét. S amit ő nem tud élet ről, ha -
lál ról, bol dog ság ról, szen ve dés ről,
ba rát ság ról, nők ről, a gond vi se lés ről,
a be teg ség ről-pi he nés ről, az ün ne -
pek ről, a fáj da lom ról, a szín ház ról, a
re mek mű vek ről, az Is ten ről és a ni -
ko tin ról, az nincs is. 

Erős nek, le győz he tet len nek kép ze li
ma gát – in nen az exk lu zív meg szó -
la lás eré lye és (pa ra dox) gor don ka -
hang ja –, ugyan ak kor (et től a le írt szó
hi te le) hi á ba okos ság, er kölcs, ki tar -
tás, el bot lik egy fű szál ban. S at tól lesz
iz gal mas a le írt szó, hogy me ri be val -
la ni esen dő sé gét. A fo lya ma tos gon -
dol ko dás ban le le dzik az író – s en nek
igé nyét ki ter jesz ti az ol va só ra (hall -
ga tó ra) is – meg tisz tu lá sa. 

A fön ti ek ből ki tűn he tett, hogy a
Fü ves könyv nem szín pad ra ter mett
al ko tás. Hi szen a sok szo ros me di tá -
ci ó nak el lent mond a pár be széd di na -
mi ká ja. Csak hogy Ud va ros Bé la a
szín pad nak olyan mes te re, aki eb be

a gon do la ti lag élénk, de a meg je le ní -
tést te kint ve holt anyag ba éle tet tu -
dott le hel ni. 

Ren de zé se a ma ga ne mé ben bra vúr. 
S az, hogy Má rai temp lo mát be -

vit te egy va ló di temp lom ba, hit és tu -
dás, gon do lat és er kölcs, szó szék és
szín ház, be ava tás és ün nep együtt
„mű kö dé sét” – egy más hoz va ló tar -
to zá sát? – rög zí tet te. A pó di um já ték
– az elöl és há tul lé vő, il let ve az úr -
asz ta la kö rü li „ki fu tó val” – a szí né -

szek moz gá sá nak is tág te ret ad. S a
nő és a fér fi – a „drá ma” ki bon tá sát
két ki tű nő szí nész, Bu zo gány Éva és
Pel ső czy Lász ló se gí tet te – van annyi -
ra ak tív, ér ze lem mel te li és gon do la -
ti, más szó val „vi lág ke rék”-pör ge tő,
hogy a Má rai-föld rész tö ké le te sen
meg je le nik előt tünk. A pó di u mon lé -

vő ke vés dísz let (kis asz tal ka, két
szék, két fo gas) és egy pár kel lék (ci -
ga ret ta tár ca, le gye ző, gyer tya tar tó,
ká vés csé sze, kom pó tos tál stb.), il let -
ve a ve lük va ló já ték csak se gí ti a
„csa lá di” és „kö zös sé gi” gon do la -
tok, egy ele men tá ris ér ze lem vi lág ki -
tel je se dé sét.

A fo ko za tos vet ke zés nek – a há zi -
kö peny alat ti „re ne szánsz” ta lár nak
és nagy es té lyi nek – épp úgy meg volt
a funk ci ó ja, mint a meg annyi moz -
gás va ri á ci ót rej tő „ta lál ko zá sok nak”.
Bu zo gány Éva egy szer re volt me di -
tá ci ó ra haj la mos hölgy, a si kí tás tól
sem vissza ri a dó hisz té ri ka, ki ka pós
nő, há zi sár kány, meg adó sze rel mes és
di zőz, aki má sik fe lét (a fér fit!) ma -
gá hoz tud ja lán col ni. Pel ső czy Lász -
ló ugyan csak ki tű nő já ték kal, a fi lo -
zo fá lás ba be le fé rő ko mé di á zás sal –
ma gá ra vett, csak a ben sőt köz ve tí -
tő Má rai-maszk kal – je le ní tet te meg
en nek a fér fi gon dol ko dás ra épü lő
er kölcs tár nak sar kal atos té te le it.
Meg annyi kö zös éne kük (el sőb ben is
a Kosz to lá nyi mé la bú ját köz ve tí tő „A
ját szó tár sam, mondd, akarsz-e len -
ni…”) a szö veg vi ha rai fö löt ti nap sü -

tés volt, a szö veg mo no tó ni á ját egy
kis sé ol dó bra vúr.

Az óra mű pon tos sá gá val zaj ló,
negy ven hét per ces elő adás szó ra -
koz ta tó, ugyan ak kor el gon dol kod ta -
tó – a kö zön sé get föl eme lő – pro duk -
ció. Be bi zo nyo so dott, ha a szó er köl -
cse élő va ló ság, a temp lom ban el fér
egy má sik temp lom is.

A szerző irodalomtörténész, kritikus 

Má rai temp lo ma
Az Evan gé li um Szín ház elő adá sa a Szi lá gyi

De zső té ri re for má tus temp lom ban

b Akik az év leg rö vi debb éj sza káit kü lön le ges prog ra mok kal kí ván ták
em lé ke ze tes sé ten ni, idén nem csu pán a mú ze u mok éj sza ká já nak gaz -
dag kí ná la tá ból vá laszt hat tak. A Du na Par ty 2011 ren dez vény fo lyam
ke re té ben ugyan is a nagy tö me ge ket von zó prog ra mok kö zött múlt
szom ba ton – ha zánk eu ró pai uni ós el nök sé gé nek fi ni sé hez kap cso -
ló dó an – „nyi tott temp lo mok” is meg mu tat hat ták ma gu kat a fő vá ros
ti zen két pont ján. Akik nek az ér dek lő dé sét az egyet len lu the rá nus hely -
szín kí ná la ta kel tet te fel, azok a Fa sor ban ér het tek cél ba. 

Dr. Korányi András

Aradi György helyi lelkész (bal szélen) köszönti a tárlatmegnyitó résztvevőit

Istentisztelet utáni koszorúzás a fasori templom homlokzatánál
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b Né met föl dön 1948 óta
két éven ként szer vez nek
egy há zi na po kat. Ez a fesz -
ti vál han gu la tú, de mély
teo ló gi ai és tár sa dal mi
kér dé sek kel is fog lal ko -
zó, két éven te más-más
tar to má nyi egy ház te rü le -
tén zaj ló együtt lét a vi lá gi
(la i kus), nem teo ló gi ai
vég zett sé gű test vé rek kez -
de mé nye zé se és si ke res
moz gal ma. Há rom al ka -
lom mal a ka to li ku sok kal
együtt tar tot ták az öku -
me ni kus egy há zi na po kat
(leg utóbb 2010-ben Mün -
chen ben). A részt ve vők
száz ez res lét szá ma ke resz -
tény ta nú ság té tel ként is
ér tel mez he tő. A nagy ívű,
sok ré tű ren dez vé nyek
mel lett min dig van nak
azon ban ki sebb te rü let ek
hí veit megmoz ga tó, úgy -
ne ve zett egy ház me gyei
Kirchen tag-al kal mak is. 

Ez év ta va szán a haß ber gei es -
pe res ség az észak-ba jor or -
szág i Ebern kisvá ro s ban tar -
tott egy há zi na pot, mely re
hu szon nyolc gyü le ke zet ből
kö zel ezer részt ve vő ér ke zett.
(Ebern evan gé li kus kö zös sé ge
az év ele je óta a Bu da pest-De -
ák té ri egy ház köz ség test vér -
gyü le ke ze te.) A nap mot tó ja
így hang zott: „Be té ved ni, be -

lé le gez ni, be kap cso lód ni”
(„Auf ta u chen, dur chat men,
mit ma chen”). Ha va la ki – ta -
lán nem is tu da to san – be té -
ved egy egy há zi al ka lom ra,
él je át az ott el hang zó ta nú ság -
té te le ket, s le gyen ak tív ré sze -
se az egy ház cél ki tű zé sei meg -
va ló sí tá sá nak.

Az együtt lét a ke reszt ség re
em lé ke zés is ten tisz te le té vel
kez dő dött – so kan ugyan is el -
fe lej tik, hogy meg van nak ke -
resz tel ve.

Ba jor or szág nak ez a ré sze
na gyon gaz dag ter mé sze tes
for rás vi zek ben. Ti zen hét gyü -
le ke zet kép vi se lő je ho zott ma -
gá val e for rá sok ból egy-egy
kor só vi zet, és egy nagy ke -
resz te lőme den cé be ön töt te.
A gyer me kek gyer tyá kat he -
lyez tek el a ke resz te lő kút pár -
ká nyá ra, majd az (öt ször négy -
per ces) ige hir de té sek után hét
lel kész – kö zöt tük e so rok
író ja – vár ta az ol tár nál a hí -
ve ket, hogy mi köz ben a víz zel
ke resz tet raj zol nak a hom lo -
kuk ra, igei ál dás ban is ré sze -
sít sék őket. So kan könnyez ve
áll tak meg e kü lö nös csend ben
az ol tár előtt, s fo gad ták a ke -
resz te lés re em lé kez te tő, út -
mu ta tó és ál dó igé ket.

A rö vid ige hir de té sek a ke -
reszt ség re, az új já szü le tés re
és az ak tív ke resz tény élet re
biz tat tak. A ke reszt ség Is ten
szent kez de te ben nünk és ér -
tünk. Vé tek, ha a ke resz té -

nyek el mu laszt ják, akár gyer -
me ke ik éle té ben, akár fel nőtt -
ként. Is ten új éle tet és örök éle -
tet adó ígé re te fű ző dik hoz zá. 

A nap so rán a be szél ge tés -
re is le he tő sé get adó szü ne tek
alatt ének ka rok lép tek fel, és
egy idő seb bek ből ál ló tánc cso -
port is be mu tat ko zott. 

Dél után Egy ház és sza bad -
ság cím mel e so rok író ja tar -
tott vi ta in dí tó elő adást. Pél -

dák kal il luszt rál va ér zé kel -
tet te a Ma gyar or szá gon 1990
előtt az egy há zi szol gá lat ban
és a min den na pi élet ben egy -
aránt meg lé vő kor lá to kat. A
ke resz tény sza bad ság azon -
ban bel ső sza bad ság is, a lé -
lek sza bad sá ga, amely egye -
dül Krisz tus hoz kö tött. Nap -
ja ink nép sze rű sza bad ság ér -
tel me zé se pe dig a má sik em -
bert fi gye lem be nem ve vő,
ön ző élet fel fo gás, ame lyet

egy sze rű en így fo gal maz ha -
tunk meg: ne kem min dent
sza bad, a má sik nak szin te
sem mit.

A re fe rá tum té má ját pó di -
um be szél ge tés ke re tei kö zött
gon dol hat ta to vább a hall ga -
tó ság. A be szél ge té sen az elő -
adón kí vül a vá ros pol gár -
mes te re, a zsi na ti el nök és az
es pe res ség női szol gá la tá nak
fe le lő se vett részt.

Az egész nap leg főbb moz ga -
tó ja a ko ráb ban ki lenc éven át a
ke nyai misszi ó ban szol gáló Jür -
gen Blech sch midt es pe res volt, fő
se gí tő je ként pe dig – az itt hon is
jól is mert – Hol ger Man ke se -
géd lel kész se rény ke dett.

Az egy ház Ura kí sér je a
nagy ki ter je dé sű szór vány -
egy ház me gye evan gé li ku sa i -
nak éle tét Ebern ben és kör -
nyé kén!

g D. Sze bik Im re 

Eber ni Kirchen tag 

Mein hold fő leg kis for má tu mú
da ra bo kat tű zött mű so rá ra.
Elő ször N. W. Ga de (1817–
1890) és G. M. Han sen (1832–
1909) dán ze ne szer zők rö vid
kom po zí ci ó i szólaltak meg.
Ga de-et a 19. szá za di dán ze -
ne ki emel ke dő alak já nak tart -

ják, a hang ver seny ka la u zok
sze rint több ze nei mű faj ban
„ki pró bál ta ma gát”. A most
meg hall ga tott két mű vé ben
úgy tűnt: a klasszi ciz mus ze ne -
szer zé si ha gyo má nya i ra ala po -
zott. Matthi son-Han sen től
szin tén két al ko tás hangzott el.
Fő leg a má so dik, a Prel u di um
cí met vi se lő tűnt ki ba rok kos
vir tu o zi tá sá val.

H. Hel ga son (1914–1994)
iz lan di ze ne szer ző Ri cercar
mo no te ma ti co cí mű szer ze -
mé nyé nek „sze líd disszo nan -
ci ái” kel le me sen ha tot tak.
Mein hold nem csak elő adó -
mű vész ként, ha nem ze ne szer -
ző ként is be mu tat ko zott: egy
ré gi iz lan di dal lam ra va ló imp -
ro vi zá ci ó ja so rán a gyülekezet
ta núja le het ett an nak, hogy a
nép ze né re em lé kez te tő egy -
sze rű és tisz ta dal lam ho gyan
„bont ha tó ki” ar cha i kus „ré te -
ge i ből” oly mó don, hogy az a
ma em be re szá má ra is mű vé -
szi üze net hor do zó vá vál jon. G.
Hägg (1867–1925) svéd ze ne -
szer ző től az e-moll elé gi a
csen dült föl.

Ér de kes kol lázs kö vet ke zett,
Mein hold négy svéd nép dal ra
va ló imp ro vi zá lá sa. Fő leg az el -

ső da rab tűnt ki hu mo ros, já -
té kos töl te té vel. A har ma dik dal
ma gya ros han gu la tot te rem tett
„pat to gós” rit mu sá val.

E. Gri eg nor vég ze ne szer ző
köz is mert Pe er Gynt szvit je i -
ből két rész hangzott el: Szol -
vejg da la és Aa se anyó ha lá la.

Szol vejg da lá ban több li riz -
mus ra és na gyobb ívű frá zi -
sok ra lett vol na szük ség, Aa -
se anyó ha lá lában vi szont si -
ke rült a sze rep lő el mú lá sát
idé ző elé gi kus han gu la tot
meg te rem te ni. 

Vé ge ze tül J. Si be li us (1865–
1957) finn ze ne szer ző egyik
leg nép sze rűbb mű vé nek, a Fin -
lan dia szim fo ni kus köl te mény -
nek az or go ná ra át írt vál to za tát
tol má csol ta a pro fesszor. Mein -
hold nak si ke rült nagy ze ne ka ri
hang zást kel te nie. Rá adás kép -
pen egy rö vid, vir tu óz da ra bot
szólaltatott meg.

Mein hold ki egyen sú lyo zott,
pre cíz elő adó mű vész be nyo -
má sát kel tet te. Ku ri ó zum ként
köny vel het jük el, hogy mos ta -
ni kon cert jé nek re per to ár ját
skan di náv ze né ből ál lí tot ta
össze. Eme szer zők ze ne mű vei
ugyan is rit kán hall ha tó ak Er -
dély ben. Bíz zunk ab ban, hogy
a jö vő ben ta lán adó dik egy
újabb kon cert le he tő ség is,
ami kor a fel hang zó mű vek ál -
tal tel je sebb ké pet al kot ha -
tunk Mein hold gaz dag elő -
adó mű vé szi kva li tá sa i ról.

g Nagy-Hin tós Dia na
Forrás: Szabadság

Skan di náv ze ne
Kolozsvár lutheránus

hajlékában

A ta lál ko zó egyik hely szí nén,
a Dre i kö nig s kirche (Há rom ki -
rá lyok-temp lom) ká pol ná já -
ban jú ni us 4-én Ador já ni De -
zső Zol tán (képünkön) ve zet -
te a dé li áhí ta tot, a hang sze res
kí sé re tet pe dig az – utol só
pil la nat ban be ug ró – ma gyar -
or szá gi Szél ró zsa Band biz to -
sí tot ta. A de le gá ció tag ja in és
a szép szá mú ér dek lő dőn kí vül
je len vol tak az al kal mon a
Meck len bur gi Evan gé li kus
Tar to má nyi Egy ház – mint
test vér egy ház – kép vi se lői, il -
let ve a RE LE Né met or szág ban
ta nu ló teo ló gi ai hall ga tói is. 

A négy nap alatt az er dé lyi
kül dött ség tag jai kü lön fé le
elő adá so kon, hi va ta los ta lál ko -
zó kon vet tek részt, fel ke res ték
az „óri ás sát ra kat” is, ahol a kü -
lön bö ző egy há zak és egy há zi
szer ve ze tek ál lí tot ták fel stand -
ja i kat; és per sze a kul tu rá lis
ese mé nyek – pél dá ul kon cer -
tek – sem ma rad hat tak ki a
prog ram ból.

Az egy há zi na pok rendez -
vény  so ro za ta jú ni us 5-én zá -
rult. Az El ba part ján meg tar -

tott zá ró is ten tisz te le ten több
mint száz ezer em ber vett részt.

* * *

Meck len bur gi lá to ga tás sal foly -
ta tó dott a kül dött ség né met -
or szá gi út ja. Jens-Pe ter Dre wes,
a Meck len bur gi Evan gé li kus
Tar to má nyi Egy ház kül kap -
cso la to kért fe le lős ta ná cso sa
ál lí tot ta össze a sű rű prog ra -
mot, amely nek ke re té ben a
ma gyar ven dé gek fő ként azon
gyü le ke ze tek be lá to gat tak el,
ame lyek test vé ri kap cso la tot
ápol nak sa ját egy há zuk va la -
mely gyü le ke ze té vel. Így va sár -
nap a sch we rin-lan ko wi lu the -
rá nus kö zös ség ben vet tek
részt is ten tisz te le ten. Is ten
igé jét ez al ka lom mal is Ador -
já ni De zső Zoltán püs pök hir -
det te, az úr va cso ra ki szol gál -
ta tá sá ban pe dig e sorok írója
is részt vett.

Az is ten tisz te let után Wis -
m ar ban mun ka ebéd ke re té -
ben két he lyi gyü le ke ze ti lel -
késszel a jö vő ben lé te sí ten dő
test vér-gyü le ke ze ti kap cso la -
tok ról foly tat tak esz me cse rét. 

Más nap Ha ge now ban nem -
csak a kö zös ség lel ké szé vel
nyílt al kal muk ta lál koz ni az
erdélyi delegáció tagjainak,
ha nem Fej ér Oli vér lel kész je -
lölt tel is, aki két és fél éves ta -
nul má nyi út ja alatt a he lyi
gyü le ke zet ben vé gez se géd -
lel ké szi szol gá la tot. 

Sch we rin ben, az egy ház
püs pö ki hi va ta lá ban And re as
Fla de egy ház fő ta ná csos fo -
gad ta a kül dött sé get. (Dr. And -
re as von Malt zahn püs pök
be teg ség mi att nem tu dott
részt ven ni a ta lál ko zón.)

A meg be szé lé sen – rö vid
be mu tat ko zás után – tár gya lást
foly tat tak a két egy ház jö vő be li
test vér kap cso la tá ról, a test vér-
gyü le ke ze ti kap cso la tok je len -
le gi hely ze té ről, kö zös if jú sá gi
és más pro jek tek ről. Ador já ni
De zső Zol tán egy há za ne vé ben
két – Tom pos Op ra Ágo ta ko -
lozs vá ri fes tő mű vész ál tal ké -
szí tett – pün kös di té má jú fest -
ményt adott át az egy ház ve ze -
tő sé gé nek, meg kö szön ve az
ed di gi tá mo ga tá so kat.

A nap hát ra le vő ré szé t a
nagy vá ra di egy ház köz ség test -
vér gyü le ke ze tében, Penz lin -
ben töltötték a delegáció tagjai.
Ven dé gek és ven dég lá tók gyü -

le ke ze ti est ke re té ben ta lál koz -
hat tak, kö tet le nül be szél get -
het tek egy más sal.

Nem ma radt ki a kör út ál -
lo má sai kö zül a né met fő vá ros
sem: jú ni us 7-én Ber lin ben
Ador já ni De zső Zol tán a he -
lyi ma gyar kö zös ség is ten -
tisz te le tén pré di kált, a kö zel -
gő pün kösd kap csán ki emel -
ve az egy ház Szent lé lek ál tal
ins pi rált misszi ói kom pe ten -
ci á ját. Az is ten tisz te le tet meg -
be szé lés kö vet te, ame lyen a
ber li ni ma gyar gyü le ke zet je -
le né ről és jö vő jé ről esett szó.
A püs pök örö mét fe jez te ki,
hogy e gyü le ke zet él, majd ki -
fej tet te, hogy az itt szol gá ló
lel kész szá má ra ez misszi ós
te rü let: fel ada ta, hogy a ber -
li ni ma gya ro kat meg ke res se,
a gyü le ke ze tet épít se, gya ra -
pít sa. Kü lön örül an nak is –
mon dot ta –, hogy az el múlt
évek ben egy há zá nak teo ló -
gi ai hall ga tói és lel kész je lölt -
jei is szol gál tak-szol gál nak a
gyü le ke zet ben, név sze rint
Ka lit Esz ter, Má té fy Cip ri án,
je len leg pe dig Fej ér Oli vér. 

A ber li ni ma gyar kö zös ség
ve ze tői, Pom péry Ju dit és Bal -
la Bá lint nagy öröm mel fo -
gad ták az er dé lyi evan gé li ku -
sok lá to ga tá sát, és meg kö -
szön ték azt is, hogy „ügyes er -
dé lyi fi a ta lok” vesz nek részt a
gyü le ke zet éle té ben.

A nyolc na pos né met or szá -
gi kör út után a kül dött ség él -
mé nyek kel gaz da god va, lel -
ki leg fel töl tőd ve tért ha za pün -
kösd ün ne pé re.

g Fe hér At ti la

„… ott lesz a szí ved is”
Be szá mo ló az er dé lyi evan gé li kus kül dött ség né met or szá gi kör út já ról

b A leg utób bi Kirchen ta gon, az az né met evan gé li kus egy -
há zi na po kon a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy -
ház (RE LE) is kép vi sel tet te ma gát. A de le gá ci ót Ador já -
ni De zső Zol tán püs pök, Riedl Ru dolf ke rü le ti fel ügye lő,
Fe hér At ti la fő ta ná csos, Pál Gyu la má sod fel ügye lő, dr.
Csu tak Ibo lya zsi na ti tag és Bog dán And rea jog ta ná csos
al kot ta. Mi vel az „…ott lesz a szí ved is” (Mt 6,21b) mot -
tó jú, jú ni us 1–5. kö zött Drez dá ban zaj lott ren dez vény so -
ro zat egyik fő té má ja Ke let-Kö zép-Eu ró pa volt, jó né hány
áhí ta tot és elő adást tar tot tak ma gyar lel ké szek és köz re -
mű kö dők. 

Fa lu nap ra in vi tál ta az ön kor -
mány zat a la kos sá got jú ni us
19-én, va sár nap Nagy szé ná -
son, ahol szí nes prog ram vár -
ta va la mennyi kor osz tályt.
Ezen a na pon ad ták át a dísz -
pol gá ri cí me ket is. Idén –
posz tu musz el is me rés ként –
két egy há zi sze mé lyi ség nek
ítél ték oda a meg tisz te lő cí -

met: Ara nyi Im re ka to li kus
plé bá nos nak és Fecs ke Pál
evan gé li kus lel kész nek. Dísz -
pol gár rá avat tak két kép ző -
mű vészt is: a nagy szé ná si szü -
le té sű Fá bi án Ró zsát és a te -
le pü lés hez kö tő dő Szé ná si
Mi hályt.

g Cs. I.
For rás: be ol.hu

Pa p és mű vé sz dísz pol gá rok

b Wi e land Mein hold we ima ri egye te mi pro fesszor (ké pün -
kön) a skan di náv ze né vel is mer tet te meg a ko lozs vá ri a kat
jú ni us 21-én, ked den es te az evan gé li kus temp lom ban meg -
tar tott egyé ni or go na szó ló est jén. Hor váth Zol tán mű vész -
pe da gó gus kö szön té se után a „fjor dok vi lá gá ba” is el ka la -
u zol ta kö zön sé gét a né met pro fesszor. Mű so rán a több sé -
gé ben evan gé li kus Dá nia, Iz land, Svéd or szág, Nor vé gia és
Finn or szág ze ne szer ző i nek al ko tá sai sze re pel tek.
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Püspökiktatás Győrött

„Ve led vol tam min de nütt, amer re csak jár tál.”
(2Sám 7) Jé zus így szól ta nít vá nya i hoz: „Annyi
ide je ve le tek va gyok…” (Jn 14,9)

Ke resz tény Gyü le ke zet! Ked ves Szol ga tár sam,
Já nos!

A bib lia ol va só Út mu ta tó mai igé i vel kö szön -
te lek szol gá la tod új út sza ka szá nak kez de tén. Bá -
to rí tó igék öle lé sé ben in dul hatsz: „Ve led vol -
tam…” – hang zik az ószö vet sé gi ige, „…ve le tek
va gyok…” – biz tat Jé zus sza va.

Néz zük elő ször az ótes ta men tu mi igét,
ame lyet a pász tor Dá vid ka pott Urá tól. A
meg elő ző vers így hang zik. „Én hoz ta lak el a
le ge lő ről, a juh nyáj mel lől, hogy fe je del me légy
né pem nek…” Ko moly fi gyel mez te tés, bá to rí tás
ez a mon dat szá mod ra eb ben az ün ne pi órá -
ban. Nem csu pán het ven du nán tú li gyü le ke zet
bi zal ma, sza va za ta ho zott el té ged a ka pos vá -
ri nyáj mel lől, ha nem hisszük, hogy ma ga az élő
Is ten hí vott el, hogy a pász to rok pász to ra le gyél.
Ad ja Is ten, hogy va ló ban pász tor is ma radj, hi -
szen szol gá la tod – dön tő mó don – vál to zat la -
nul pász to ri mun ka: a re ád bí zott im már na -
gyobb nyáj le gel te té se, te rel ge té se, őr zé se.

Fon tos tisz táz nunk, hogy mi az a táp lá lék,
amely ből te is él hetsz, és má so kat is él tet hetsz.
Já nos evan gé li u má ban Jé zus fel fe di ezt a tit kot:
„Ne kem van ele de lem, amit egyem, ami ről ti
nem tud tok. (…) Az én ele de lem az, hogy tel je -
sít sem an nak aka ra tát, aki el kül dött en gem, és
be vé gez zem az ő mun ká ját.” (Jn 4,32.34) 

Kí vá nom ne ked, hogy min dig éhezd és
szom jazd ezt a mennyei ele delt, az ő igé jét,
amely az ő aka ra tát hor doz za. Eb ből táp lál koz -
zál, és ez zel táp láld egy ház ke rü le ted né pét.

A le gel te tés mel lett a pász tor má sik klasszi -
kus fel ada ta a re á bí zot tak ve ze té se, te rel ge té -
se. En nek je gyé ben 2003 őszén, a püs pö ki szol -
gá lat ba va ló in du lá som kor egy-egy pász tor bo -
tot kap tam szim bo li kus aján dék ként: az egy -
ház ke rü le ti mun ká hoz a bé kés csa bai Nagy -
temp lom ban az egyi ket, a gyü le ke ze ti szol gá -
lat hoz pe dig a De ák té ren a má si kat. 

Több fé le, mély üze ne tet hor doz egy ilyen
pász tor bot. Le het ve le te rel get ni a re ánk bí zot -
ta kat. Se gít sé gé vel ki le het emel ni a mély be ke -
rül te ket, de akár a vé de ke zés, sőt a fe gyel me -
zés esz kö ze is le het…

Én most egy má sik fon tos, min den szem pont -
ból bé ké sebb és sze lí debb pász tor szer szá mot sze -
ret nék át ad ni ne ked: egy pász tor fu ru lyát. Fél re -
ér tés ne es sék: nem a ha mis, giccses, ro man ti -
kus pász tor idillt aka rom fel idéz ni a ke dé lyes élet -
mű vész pász tor ról, aki csak vi dá man „te rel ge ti
nyá ját, fúj ja fu ru lyá ját”… A püs pö ki szol gá lat en -
nél bi zony össze tet tebb, ko mo lyabb ze ne mű…

De las san nyolc esz ten dős püs pö ki ta pasz ta -
lat ként hadd mond jam el ne ked, hogy en nek
a szol gá lat nak nem csak ter he, ke reszt je, ha nem
sok-sok örö me is van. Ezért adok bot he lyett
fu ru lyát a ke zed be…

Le het a püs pö ki, pász to ri mun ká ban szép
dal la mo kat ját sza ni és iga zi har mó ni át is ta lál -
ni. Kí vá nom, hogy sza va i dat min dig a jó pász -
tor, Jé zus Krisz tus tisz ta, ha tá ro zott, de sze líd
hang ja in to nál ja. 

Nem kell, hogy éle ted „Já nos-pas sió”, szen -
ve dés tör té net le gyen, bár a ke reszt utat egyi künk
sem spó rol hat ja meg, hi szen „a ta nít vány nem
fel jebb va ló mes te ré nél”…

De ugyan ak kor halld meg az Út mu ta tó mai
új szö vet sé gi igé jét is, amely ben a jó pász tor már
je len idő ben bá to rít ja ta nít vá nya it: „…ve le tek
va gyok…”

Fon tos, hogy ezt a ta nít vá nyi kö zös ség nek
mond ja! Fon tos, hogy ne csak pász tor, de ta -
nít vány is ma radj! Sőt ta nít vá nyi kö zös ség ben
szol gá ló ta nít vány társ le gyél az egy ház ke rü let
ve ze tő lel ké sze ként, püs pö ke ként is.

Hadd hív jam fel a fi gyel me det a töb bes
szám ra: „Ve le tek va gyok!” Le gyen ez is biz ta -
tás szá mod ra! Bár gyak ran az egész egy ház ban
ép pen a püs pök a leg ma gá nyo sabb lel kész, aki -
nek bi zo nyos dön té sek sú lyát, fe le lős sé gét
egye dül kell fel vál lal nia, el hor doz nia. 

De a dön tés elő ké szí tés ben még sem kell,
hogy egye dül ma rad junk. Nem vagy egye dül te
sem. Min de nek előtt mö göt ted, mel let ted ott áll
a csa lá dod: hit ves tár sad, Eni kő, gyer me ke id,
Már ton, Esz ter és Ger gő.

Egy há zunk ban sem vagy egye dül a püs pö -
ki szol gá lat ban. Nyi tott szív vel fo ga dunk a püs -
pö ki ta nács kö zös sé gé be, ahol szin tén lét -
szük ség let a csa pat szel lem, az össz já ték. 

Emel lett ke ress ma gad mel lé egy jó mun ka -
tár si csa pa tot, mert a ke resz tény ség csa pat já ték! 

Úgy is mer lek té ged, mint aki tud csa pat ban
gon dol koz ni, aki kész az össz já ték ra. Ezért is
hang sú lyoz tad a „vá lasz tá si kam pány ban” a bi -
za lom, a szo li da ri tás fon tos sá gát egy há zunk -
ban. Ma radj püs pök ként is pász tor, ta nít vány
és csa pat já té kos!

S vé gül a leg fon to sabb, ami nél kül a pász tor -
fu ru lya sem szó lal meg, és ami nél kül jobb, ha
püs pök sem szó lal meg: szol gá la tunk le ve gő -
je, a Lé lek aján dé ka! 

Lé le gezz! Imád kozz! Hogy Is ten Lel ke, az erő,
a sze re tet, a jó zan ság, a böl cses ség és a kö zös -
ség Lel ke tölt sön be. Ő ta ná csol jon, ve zes sen,
hi szen nem vé let le nül pi ros ezen az ün ne pen
az ol tár te rí tő…

Ad ja Is ten, hogy püs pö ki szol gá la tod va ló -
ban pün kös di szol gá lat le gyen, amely a köl csö -
nös meg ér tést, a kö zös sé get épí ti, erő sí ti egy -
há zunk ban.

S ha né ha rád tör majd a két ség – mert lesz
ilyen is… –, ha oly kor úgy ér zed, egye dül ma -
rad tál, ta nács ta lan vagy, kér lek, vedd ke zed be
ezt a kis pász tor fu ru lyát, amely be be le van éget -
ve a mai nap dá tu ma: Győr, 2011. jú ni us 25. 

A mai nap két bá to rí tó, út mu ta tó igé je pe -
dig ég jen be le a szí ved be. A biz ta tás a pász tor -
nak: „Ve led vol tam…” És az ígé ret a ta nít vány -
nak: „Ve le tek va gyok…” 

S vé gül so ha ne fe ledd a Jé zus ál tal fel tárt tit -
kot, amely iga zi evan gé li um, öröm hír Já nos
evan gé lis tá tól Já nos püs pök nek, de egy ben von -
zó le he tő ség mind annyi unk nak: „Az én ele de -
lem az, hogy tel je sít sem an nak aka ra tát, aki el -
kül dött en gem, és be vé gez zem az ő mun ká ját.”
(Jn 4,33–34)

Jó ét vá gyat, jó asz tal tár sa kat kí vá nok eh hez
a mennyei ele del hez! 

Ámen.

Gáncs Péter elnök-püspök ige hir de tése
Szeme rei Já nos püs pök be ik ta tá sán

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

Ked ves Ün nep lő Gyü le ke zet,
Sze re tett Test vé re im az Úr
Jé zus Krisz tus ban!

Pál apos tol, aki ezt a mon -
da tot két ezer éve le ír ta, nem
volt bi zony ta lan, aka rat gyen -
ge em ber. A fu tást nem tar tot -
ta hi á ba va ló nak, éle te ma ga is
egy nagy fu tás volt. Ha tá ro zott
el kép ze lé se volt a vi lág ról, Is -
ten ről és hit ről a da masz ku szi
út előtt, a sau li idő szak ban
épp úgy, mint ké sőbb Pál apos -
tol ként.

A fel tá ma dott Jé zus ir gal ma
át han gol ta őt, de nem ab ban
az ér te lem ben, hogy cél ja i ért
ez után ne küz dött vol na leg -
alább ugyan olyan el szán tan.
Ma ga ír ja: „…úgy fu tok, mint
aki előtt nem bi zony ta lan a
cél, úgy ök lö zök, mint aki nem
a le ve gő be vág, ha nem meg sa -
nyar ga tom és szol gá vá te szem
a tes te met…” (1Kor 9,26–27a)

Éle té nek új sza ka szát fu -
tás sal kel lett kez de nie. Da -
masz kusz ból me ne kül nie kel -
lett az őt ül dö zők elől. Az tán
fu tott, hogy el vi gye a fel is -
mert jó hírt a föld vég ső ha tá -
rá ig és a bi ro da lom fő vá ro sá -
ig. Küz del mes éle té ről szá -
mot vet ve így ír: „Ama ne mes
har cot meg har col tam, fu tá -
so mat el vé gez tem, a hi tet meg -
tar tot tam, vé ge zet re el té te tett
ne kem az igaz ság ko ro ná ja,
ame lyet meg ad ne kem Úr, az
igaz bí ró ama na pon…” (2Tim
4,7–8a)

Pál nem az em be ri aka rat és
igye ke zet fon tos sá gát von ja
két ség be, ha nem an nak ha tá -
rá ra, kor lát já ra mu tat rá.

A mi ge ne rá ci ónk ban szin -
te sen ki sincs, aki ne is mer né
a ré pás me sét… Apó ka kert jé -
ben ha tal mas ré pa nőtt, amit
ki akart húz ni, de meg ha lad -
ta az ere jét. El ment, és szólt a
fel esé gé nek. Ne ki fe szül tek ket -
ten, de még úgy sem ment.
Szólt a kis uno ká já nak, de
még min dig nem volt elég az
erő. Moz gó sí tot ták a ku tyát,
majd a ci cát is, de még min dig
nem ko ro náz ta si ker a pró bál -
ko zá su kat. A vé gén el fu tot tak
az egér ké ért is, mi re vég re ki -
for dult a ré pa.

A me se az erő kon cent rá lá -
sát, az össze fo gás fon tos sá gát
mond ja el. Fa nyar iró ni á já val
még azt is fel ve ti, hogy az
erő sek a leg gyen gébb re is rá -
szo rul hat nak!…

Igénk per sze a ré pa hú zás nál
sok kal fon to sabb kér dés fe lé
irá nyít ja a fi gyel met. Mert itt
már nem a föl di meg él he tés -
hez szük sé ges ré pa ki hú zá sá -
ról, ha nem az örök élet ka pu -
já nak ki nyí lá sá ról, az Is ten nel
va ló kap cso lat rend be jö ve te -
lé ről van szó. 

Eh hez ön ma gá ban nem
elég sé ges az össze fo gás. A bá -
be li to rony ról szó ló bib li ai el -
be szé lés el mond ja, hogy az

ősi kor ban volt egy ilyen cél -
ra lét re hí vott pro jekt, de nem
volt si ke res.

Az em ber és Is ten vi lá ga kö -
zöt ti aj tót sem te, sem én,
sem se me lyi künk nem tud ja
ki nyit ni. Ha mi mind annyi an,
akik itt va gyunk, erő in ket
egye sít ve fe szül nénk is ne ki, az
aj tó ki nyi tá sá hoz az is ke vés
vol na. 

Egész egy ház ke rü le tünk va -
la mennyi tag já nak kö zös ere -
jé vel, sőt va la mennyi ma gyar -
or szá gi evan gé li kus test vé -
rünk kel együtt sem tud nánk
ki fe szí te ni az aj tót.

Az öku me ni kus össze fo gás
fon tos és ne mes ügye az aj tó
ki nyi tá sá hoz ke vés.

Ha a föl dön élő va la mennyi
Krisz tus-kö ve tő ké pes len ne
össze fog ni, az aj tót ez zel a
nagy össze fo gás sal sem tud -
nánk ki nyit ni.

Eb ben a prob lé má ban még
az sem se gí te ne, ha az összes
föld la kó val lá sok és po li ti kák,
föld ré szek és gaz da sá gi ér de -
kek fö lött, egy irány ban vol na
ké pes erő fe szí té se ket ten ni –
ez sem vol na elég.

Az em ber aka ra ta és fu tá sa
eh hez ke vés! 

A gaz dag if jú nak azt mond -
ta Jé zus: „Ami le he tet len az
em ber nek, az Is ten nek le het sé -
ges.” (Lk 18,27)

Pál is er ről ta nús ko dik.
Az em be ri aka rat nak, erő -

nek és fu tás nak kor lá tai van -
nak. A kö nyö rü lő Is ten sze re -
te té nek azon ban nin csen ha -
tá ra. Ő ké pes és haj lan dó volt
is te ni mél tó sá gá ról le mon da -
ni és em ber ré len ni Jé zus
Krisz tus ban. Ő ké pes és haj -
lan dó volt gyen gé vé len ni és
el men ni egé szen a ke resz tig.
Az a gyen ge, meg gyö tört, ke -
reszt re sze ge zett, erőt len nek
lát szó Krisz tus a mi erőnk és
re mé nyünk!

Ő ma ga mond ja: „Nincs
sen ki ben na gyobb sze re tet an -
nál, mint ha va la ki éle tét ad -
ja ba rá ta i ért. Ti ba rá ta im
vagy tok…” Té ged is a ba rát já -
nak ne vez, té ged is a ba rát já -
nak tart!

Ami kor Jé zus meg halt a
ke resz ten, meg ha sadt a kár pit
– vagy is ki nyílt az em ber és az
Is ten vi lá gát el vá lasz tó aj tó.
Ami em be ri erő vel nem, az az
em ber ré lett Is ten ál tal ki -
nyílt! Mert azt az aj tót Is ten
sze re te té nek ere je tud ta csak
ki nyit ni.

A re ményt az ő aka ra ta és az
ő ér tünk va ló fu tá sa je len ti. 

Jé zus az Atyát úgy mu tat ja
be ne künk, mint aki a té koz -
ló fiú elé fut, mint aki nem
szem re há nyás sal, ha nem öle -
lő ka rok kal, nyi tott aj tó val és
szív vel vár.

„…nem azé, aki akar ja, nem
is azé, aki fut, ha nem a kö nyö -
rü lő Is te né.”

Lás sá tok és íz lel jé tek a cso -
dát! A mai al ka lom mal is meg -
ta pasz tal hat juk Urunk meg te -
rí tett asz ta lá nál.

Ámen.

Szemerei János igehirdetése

f Folytatás az 1. oldalról

A ma gyar kor mány ne vé ben
Szász fal vi Lász ló, a Köz igaz ga -
tá si és Igaz ság ügyi Mi nisz té -
ri um egy há zi, nem ze ti sé gi és
ci vil tár sa dal mi kap cso la to -
kért fe le lős ál lam tit ká ra szó lalt
fel. Be szé dé ben hang sú lyoz ta,
hogy a ma gyar tár sa da lom nak
szel le mi és lel ki ér te lem ben
meg kell újul nia, és eb ben a
fel adat ban a ma gyar tör té nel -
mi egy há zak nak meg kér dő je -
lez he tet len kül de té sük van.

Szo kat lan, ám fe let tébb
bölcs nek bi zo nyult meg ol dás -
sal a szer ve zők más fél órás
szü net tel sza kí tot ták meg a
köz gyű lést. Míg az új püs pök
saj tó tá jé koz ta tó ra vál lal ko -
zott, a du nán tú li egy ház ke rü -
let és a győ ri gyü le ke zet nagy -
vo na lú ven dég lá tás ban ré sze -
sí tet te a je len lé vő ket. Ta lán en -
nek is be tud ha tó, hogy a szü -
net után már va la mi vel ke ve -
seb ben tér tek vissza a temp -
lom ba, ahol ugyan ak kor még
ol dot tab ban, mon dhat ni, egé -
szen csa lá di as lég kör ben foly -
ta tó dott az új püs pö köt kö -
szön tő fel szó la lá sok so ra.

A ba jor or szá gi Gusz táv
Adolf Se gély szol gá lat kép vi se -
le té ben szót ké rő dr. Wolf gang
Layh pél dá ul két re kesz Oet -
tin ger sör rel aján dé koz ta meg
Sze me rei Já nost – utal va Lu -
ther Már ton is mert mon dá sá -
ra, ne ve ze te sen hogy mi köz -
ben ő Me lancht hon nal sö rö -
zött, Is ten igé je ad dig is mun -
kál ko dott. Jó kí ván ság ként hoz -
zá fűz te: az új püs pök nek is az
a leg fon to sabb fel ada ta, hogy
hagy ja mű köd ni Is ten igé jét.

A gör dü lé keny szer ve zés
nagy ban hoz zá já rult a nap
öröm te li, fel sza ba dult han gu la -
tá hoz. A be ik ta tott püs pök biz -
ta tó igék öle lé sé ben, a gyü le ke -
ze ti ta gok sze re te té től kö rül vé -
ve, Is ten ál dá sá ért imád koz va
kezd het te meg új szol gá la tát.

g Adá mi Má ria
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„Nem azé, aki akar ja, nem is azé, a
P Ü S P Ö K I K T A T

Az öt ve nes évek vé gén a
vas füg gö nyön in nen, a
Du nán túl kö ze pén, egy
kis Veszp rém me gyei
fa lucs ká ban, Ho mok -
bö dö gén sak ko zott két
em ber. A táb la két ol da -

lán két olyan sze mély ült,
akik nem csak a táb lá nak,

de az ak ko ri rend szer -
nek is a két szé lén he -

lyez ked tek el. Egyi kük
kom mu nis ta párt tit kár
volt, a má si kuk Bu da -
pest ről po li ti kai
nyo más ra el tá vo -
lí tott evan gé li -
kus teo ló gi ai
pro fesszor.

A sakk táb -
la fö lött a
p á r t  t i t  k á r
egy kér dést
tett fel: „Lel -
kész úr (de az
is le het, hogy
„pap elv tár sat”
mon dott)! Ma -
ga olyan okos
em ber, ho gyan
tud a mai vi lág ban
még az Is ten ben hin -
ni?” A lel kész így vá la -
szolt: „Ab ban az is ten -
ben, aki ben ma ga nem hisz,
én sem hi szek… Azt az Is tent vi -
szont, aki ben én hi szek, ma ga nem
isme ri…”

A tör té ne tet nem csak azért me -
sé lem el, mert az az egy ko ri ho mok -
bö dö gei lel kész ab ban a kör zet ben
él te utol só éve it, ahol én lel ké szi
szol gá la to mat kezd tem. Dr. Fer di -
nánd Ist ván pro fesszor úr ad hoc
teo ló gi ai fa kul tá sá nak öt évig az
egye dü li hall ga tó ja vol tam a gyú rói
pa ró ki án. A tör té ne tet tő le hal lot -
tam, és sta fé ta bot ként adom to -
vább. Mert ez a több mint fél év szá -
za dos tör té net egy szer re be szél ar ról,
hogy mennyi re vál to zik a vi lág, de ar -
ról is, hogy lé nye gét te kint ve mennyi -
re nem.

A vas füg gönyt le bon tot ták, ha zánk
már hét éve az Eu ró pai Unió tag ja. A
tör té net ere de ti sze rep lői meg hal tak,
az egy ko ri ál lam párt is meg szűnt. A
vi lág ma nem fe ke te-fe hér. Sakk és
más játsz mák per sze van nak. Van nak
ta lál ko zá sok és be szél ge té sek is a
ben nün ket ér tő és ér tet le nül szem -
lé lő em be rek kel. Ami ben nincs vál -
to zás, az a kér dés, amit az óta is sok -
szor és sok fé le kép pen fel tesz nek:
ho gyan le het a mai vi lág ban Is ten ben
hin ni?

Az egy ház, a Krisz tus-kö ve tők
fel ada ta ma ugyan az, mint öt ven
éve meg év szá za dok óta. El kell
mon da nunk ta pasz ta la tun kat, és ta -
nús kod nunk kell az élő Jé zus Krisz -
tus ról, akit so kan nem is mer nek.
Pé ter apos tol sza va i val: „…le gye tek ké -
szen min den kor szá mot ad ni min den -
ki nek, aki szá mon ké ri tő le tek a ben -
ne tek élő re mény sé get.” (1Pt 3,15) 

Ked ves Test vé rek!
Nagy meg tisz tel te tés ként élem

meg a gyü le ke ze tek fe lém for du ló bi -
zal mát, amit ez úton is kö szö nök.

Új szol gá la tom ról úgy gon dol ko -
dom, hogy a püs pök ké vá lasz tás sal
nem let tem sem több, sem ke ve sebb,

de több lesz a mun kám. Nem let tem
sem na gyobb, sem ki sebb, de na -
gyobb lesz a fe le lős sé gem.

Ne héz vi lág ban, bi zal mi, mo rá lis,
öko ló gi ai, de mog rá fi ai, gaz da sá gi és
sok más te rü le ten is sú lyos prob lé -
mák kal küsz kö dő kor ban lé pek szol -

gá lat ba. Ezek a gon dok nem csu pán
a kin ti tár sa da lom gond jai, ha nem a
tár sa dal mat rész ben al ko tó egy ház
bel ső prob lé mái is. Ér zem a vál lam -
ra ne he ze dő fel ada tok ter hét, a meg -
ala po zott és a meg ala po zat lan el vá -
rá sok nyo masz tó sú lyát. Ezért is ké -
rem, még mi előtt bár mit mon da nék,
hogy imád sá ga i tok ban hor doz zá tok
szol gá la to mat, hogy Is ten ad jon erőt
és böl cses sé get szol gá la tom hű sé ges
be töl té sé hez!

Püs pö ki szol gá la to mat a bi za lom -
épí tés je gyé ben kí vá nom vé gez ni.

Az evan gé li kus teo ló gia cent ru má -
ban a meg iga zu lás kér dé se áll. Azt
vall juk, hogy hit ál tal, egé szen pon -
to san Jé zus Krisz tus nak a gol go tai ke -
resz ten el szen ve dett kín ha lá lá ért
nyílt ki szá munk ra az üd vös ség ka -
pu ja. Ezek a mély tar tal mú sza vak azt
mond ják ki, hogy amit mi, em be rek
sa ját erő vel le dol goz ni nem tu dunk,
azt Is ten Jé zus Krisz tus ál tal még is el -
ér he tő vé tet te szá munk ra. „…nem
azé, aki akar ja, és nem is azé, aki fut,
ha nem a kö nyö rü lő Is te né.” (Róm
9,16)

A gol go tai ke reszt az em ber re -
mény te len sé gét és esé lyét egy szer -
re mu tat ja meg. Va la ki ezt így fo gal -
maz ta meg: „Jé zust nem a sze gek
tar tot ták a ke resz ten, ha nem a sze -
re tet…” Ő le száll ha tott vol na.

So kan er re a cso dá ra vár tak, má -
sok ez zel kí sér tet ték. Ott ak kor
még nem ér tet ték, hogy sok kal na -
gyobb do log tör tént az zal, hogy
nem szállt le.

Jé zus – Pál apos tol sze rint – „a
lát ha tat lan Is ten kép má sa” (Kol
1,15), aki azért jött, hogy ke reszt ha -
lá la ál tal is meg lát tas sa a bi zal mat -
lan em ber rel, hogy bi zal mat lan sá -

ga tel je sen alap ta lan! A gol go tai
drá ma rá mu tat ar ra, hogy a bi zal -
mat lan em ber ben tom bolt az erő -
szak, és nem Is ten ben.

Is ten bi zal mat sza va zott ne künk!
A bi za lom épí tést nem sa ját kút fő -

ből me rít ve vé gez het jük, ha nem Is -
ten től kell meg ta nul nunk. „…a bi za -
lom erőt ad na nek tek!” (Ézs 30,15) –

mond ja Ézsa i ás.
A bi za lom erőt ad. Még egy
ka masz is más ként vi sel ke -

dik, és más hogy fej lő dik,
ha a szü lei bi zal mát

ér zi, mint  ha ott áll -
nak a sar ká ban,

fo lya ma to san fi -
gye lik, el len őr -
zik, re tor zi ók -
kal fe nye ge tik. 

A bi za lom
az egy ház ban
is erő for rás.
Erőt ad ve ze -
tők nek és ve -
ze tet tek nek,
gyü le ke ze tek -

nek és lel ké -
szek nek is.

Lel ké szi és es -
pe re si ta pasz ta la -

ta im meg erő sí tet tek
ab ban, hogy a min den -

na pi egy há zi élet ala ku lá -
sa mennyi re bi za lom füg gő.

Ahol bi zal mi vi szony ban él lel -
kész és gyü le ke zet, ott nem csak jó
lég kör van, de épü lés, erő sö dés, nö -
ve ke dés is. Ahol vi szont a bi zal mi vi -
szony meg bom lik, ott fel tar tóz tat ha -
tat lan a le épü lés.

Nem min den ki tud ja, hogy a bi zal -
mi vi szony fel té te le nem a tö ké le tes -
ség, ha nem a hi te les ség. Le het, hogy
eh hez hi bá ink fel- és be is me ré se
szük sé ges, nem pe dig hi bát lan sá -
gunk lát sza tá nak fenn tar tá sa!

Meg ha tot tan em lék szem egy csa -
lá di je le net re. Konflik tus ba ke rül tem
az ak kor még al sós fi am mal. Va la mit
fél re ér tet tem, és igaz ság ta lan vol -
tam ve le. Ami kor bo csá na tot kér tem
tő le, ki csi ke ze i vel át ölelt, és könnyes
sze mek kel mond ta: „Nem ha rag -
szom, apa.” So ha nem fe lej tem el!
Mert nem el tá vo lod tunk, ha nem
kö ze lebb ke rül tünk egy más hoz…

Sok szor gon do lok ar ra, hogy mek -
ko ra kincs hor do zó ja az egy ház!… A
bűn bo csá nat evan gé li u mát hir det -
het jük és él het jük.

A bi za lom vá gya be le van kó dol -
va az em ber be. Cso dák me het nek és
men nek vég be, ha va la ki meg ér zi az
iga zi bi zal mat! Ilyen tör té ne tet me -
sél el Vic tor Hu go a Nyo mo rul tak cí -
mű re gé nyé ben. Je an Val je an, a szö -
kött fe gyenc éle tét tel je sen át ala kít -
ja az ál ta la meg lo pott püs pök jó in du -
la tú bi zal ma. Ami kor a csend őrök az
el lo pott kegy tár gyak kal együtt szem -
be sí tés re vissza vi szik a püs pök elé, a
püs pök nem ad ja ki, ha nem azt
mond ja, hogy ő aján dé koz ta ne ki
azo kat…

Bi za lom nél kül az egy ház, de a val -
lás tól füg get len em be ri kö zös sé gek
sem tud nak mű köd ni. Bi za lom hi ány -
ban szét es nek a ba rát sá gok, a há zas -
sá gok és a csa lá dok is. A bi za lom hi -
ány tönk re te het gaz da sá gi vál lal ko -
zá so kat vagy akár or szá go kat is.
Hall juk ele get a hí rek ben, hogy bi zo -

Sze me rei Já nos püs pö ki sz
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Egy há zunk előtt rend kí vül nagy fel ada -
tok áll nak, ezért iga zán szo ros ra kell
zár ni so ra in kat. Erő söd nek a dez in teg -
rá ci ós fo lya ma tok, ami már a mű kö dő -
ké pes sé get ve szé lyez te ti. Eb ben a hely -
zet ben rész ér de ke ken fe lülemel ke dő
nagy vo na lú ság ra és táv la tos ság ra van
szük ség. Sze me rei Já nos nak a szék fog -
la ló já ban is ki fe je zés re jut ta tott kész -
sé ge a csa pat já ték ra, va la mint is mert
len dü le te és te her bí rá sa re mény ség gel
tölt el. Bi zo nyos va gyok ben ne, hogy jól
együtt tu dunk majd mű köd ni. 
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aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né”(Róm 9,16)

T Á S  G Y Ő R Ö T T

nyos po li ti kai ese mé nyek mi ként
ala kít ják egyes or szá gok kal kap cso -
la to san a be fek te tői bi zal mi in de xet…

Bi za lom épí tés
a gya kor lat ban

Bi za lom épí tés

a pász to ri szolgá lat ban

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let új ra in dí tá sa mel lett a leg erő sebb
érv a lel ké szek és a gyü le ke ze tek
jobb pász to ro lá sa volt. Szol gá la tom -
ban er re a jo gos igény re ki emelt fi -
gyel met kí vá nok for dí ta ni! A lel ké -
szek kö zöt ti bi za lom erő sí té sét a
sze mé lyes kap cso la tok köz vet len né
té te lé vel kí vá nom meg ala poz ni. 

Ahogy ígér tem, egy éven be lül el
sze ret nék jut ni a ke rü le tünk ben szol -
gá ló va la mennyi lel kész ott ho ná ba,
ahol ed dig még nem jár tam. Sze ret -
ném lát ni élet- és szol gá la ti kö rül mé -
nye i ket, sze ret ném meg is mer ni
gond ja i kat és örö me i ket, hogy se gít -
hes sek ab ban, ami ben le het. 

Alap ve tő en gyü le ke zet cent ri ku -
san gon dol ko dom. Püs pö ki szol gá la -
tom ban ezért a ne he ze dő kö rül mé -
nyek kö zött ki emelt fel adat nak te kin -
tem a fel ügye le tem re bí zott gyü le ke -
ze tek élet- és mű kö dé si fel té te le i nek
se gí té sét. Bib li ai kép pel a „fü ves le ge -
lők re és a csen des vi zek hez” te re lés
pász to ri szol gá la tát (Zsolt 23,2).

Bi za lom épí tés

a sok szí nű ség őrzé sé ben

A püs pö ki szol gá lat ne ve sí tett fel ada -
tai kö zött ki emelt he lyen sze re pel az
egy ház egy sé gé nek őr zé se. Ezt a fon -
tos fel ada tot nem egy for má sí tás sal,
nem a ma gam el kép ze lé sé nek má -
sok ra eről te té sé vel, ha nem a sok szí -
nű ség őr zé sé vel sze ret ném el ér ni. 

Az evan gé li kus ság jel leg ze tes sé ge
a szín gaz dag ság. Sok fé le gon dol ko -
dás, ke gyes ség, teo ló gi ai és li tur gi ai
el kép ze lés meg fér het bé ké ben egy -
más mel lett. En nek ma gya rá za tát
az Ágos tai hit val lás ban ta lál hat juk
meg, amely év szá za do kon át Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy há zunk nak is
név adó hit val lá sa volt. Jel zés ér té kű -
nek tar tom, hogy ép pen ma, jú ni us
25-én, az Ágos tai hit val lás fel ol va sá -
sá nak 481. év for du ló ján in dul ha tok új
szol gá la tom ba. 

Az Ágos tai hit val lás VII. cik ke az
egy ház ról a kö vet ke zőt ír ja: „Az egy -
ház egy sé gé hez ele gen dő, hogy egyet -
ér tés le gyen az evan gé li um ta ní tá sá -
ban és a szent sé gek ki szol gál ta tá sá ban.
De nem szük sé ges, hogy az em be ri ha -
gyo má nyok, vagy is az em be ri ere de tű
egy há zi szo ká sok és szer tar tá sok min -
de nütt egy for mák le gye nek…”

A kö zép ko ri re for má ció szel le mi
új don sá ga ép pen ab ban állt, hogy a
szent írá si üze net mag ját, lé nye gét ke -
res te. Ez zel a sík ban va ló gon dol ko -
dás ból át lép tek a tér ben va ló gon dol -
ko dás ba. A re for má to rok gya kor la -
ta nem csak pél da, nem csak örök ség,
ha nem mai egy há zi éle tünk szá má -
ra út mu ta tó ta nács is!

Ha az iga zán lé nye ges fe lől, ha
tény leg Krisz tus fe lől néz zük egy há -
zi éle tün ket, a ke vés bé fon tos te rü -
le te ken lé vő né zet kü lönb sé ge ink el
fog nak tör pül ni. Ben ne és ál ta la fel -
fe dez het jük a más ke gyes sé gű ben, a
más ként lá tó ban is a test vért. 

A püs pök je löl ti fó ru mok al kal má -
val egyik me gyei fel ügye lő test vé -
rünk mond ta: kár, hogy nem le het
két püs pö köt vá lasz ta ni… Ben c ze
And rás püs pök je lölt test vé rem mel
elég gé kü lön bö ző szem lé le tet kép -
vi sel tünk. Ugyan ak kor test vé ri mó -
don, egy mást tisz tel ve és el is mer ve
áll tunk egy más mel lett. Min dent
meg fo gok ten ni, hogy ez ez után is
így le gyen. Ben c ze And rás je lölt
test vé re met én is be csü le tes, jó lel -
kű, na gyon ér té kes lel kész nek tar -
tom. Tu da to san fo gok tö re ked ni
ar ra, hogy az ő ér té kei és má sok,
enyém től el té rő, de épí tő szem lé le -
te is gaz da gít has sa egy ház ke rü le tünk
éle tét. A püs pök he lyet te si posz tot
rész ben ezért is kí vá nom meg erő sí -
te ni.

Nincs két sé gem, hogy az ál ta -
lam kép vi selt szín egy sze rű sé ge
mel lett is fon tos és szép is, de a töb -
bi szín nel együtt, har mó ni á ban még
szebb. „…mily szép és mily gyö nyö -
rű sé ges, ha a test vé rek egyet ér tés ben
él nek!” (Zsolt 133,1)

Bi za lom épí tés

a prob lé ma ke ze lés ben

A püs pö ki szol gá lat egyik leg ne he -
zebb, ugyan ak kor egyik leg fon to -
sabb te rü le te a prob lé ma ke ze lés.
Vall juk, hogy az egy ház a szen tek gyü -
le ke ze te. Saj nos nem ab ban az ér te -
lem ben, hogy az egy ház ban élők
vagy az egy ház ban szol gá lók hi bát la -
nok len né nek. Az egy ház ki zá ró lag
bű nös, meg vál tás ra szo ru ló em be rek -
ből áll. Ezért is áll ta ní tá sunk cent ru -
má ban a meg vál tás tan. S bár ta ní tá -
sunk ban az Is ten ir gal má ra és a meg -
vál tás ra szo rult sá gunk evi dens, még -
is meg döb be nünk, ami kor az egy há -
zi élet ben is szem be sü lünk konflik tu -
sok kal vagy akár lel ké szek éle té ben a
bűn sok fé le meg nyil vá nu lá sá val. A
bűn rom bo ló ha tal ma el len az egy -
ház ban is küz de nünk kell. Még pe dig
ma gun kon kezd ve. Krisz tus se gít sé -
gét és gyó gyí tó ha tal mát kér ve. 

Az egy ház ar ról ta nús kod hat, hogy
az em ber bű ne mi att meg rom ló kap -
cso la tok, be teg gyü le ke ze ti hely ze tek
is gyó gyul hat nak. Püs pök ként a gyü -
le ke ze tek éle tét ter he lő ne héz ügyek -
ben igyek szem idő ben, ta pin ta to -
san és kö rül te kin tő en el jár ni, hogy az
el mér ge se dett hely ze tek ne ront sák
az egy ház és – ami még szo mo rúbb
len ne – Krisz tus ügyé nek hi te lét,
ha nem ép pen a Krisz tus nál át élt
gyó gyu lás ta pasz ta la ta erő sít se hi tün -
ket. A prob lé mák ke ze lé se a leg -
több eset ben a bi za lom hely re ál lá sá -
nak az alap ja.

Bi za lom épí tés

a kül ső kap cso la ta ink ban

Erő sí te nünk kell az egy há zun kon
be lü li sze mé lyes és gyü le ke ze ti kap -
cso la tok mel lett a ki nyílt or szág ha -
tá ro kon át íve lő, a ha tá ro kon tú li
ma gyar evan gé li ku sok kal tar tott test -
vé ri kap cso la to kat.

Itt szó lok az evan gé li kus test vér egy -
há zak kal épí tett kap cso la tok ról. Bár
én ma gam – nyel vi ne héz sé ge im mi -
att – ezen a te rü le ten se gít ség re szo -
ru lok, de a kap cso lat ápo lást na gyon
fon tos nak tar tom. Nem zet kö zi evan -
gé li kus kap cso la ta ink ápo lá sá ra ki -
emelt fi gyel met sze ret nék for dí ta ni.

Öku me né. A ha zai test vér egy há -
zak kal bi zal mi ala pon mű kö dő, őszin -
te, test vé ri vi szony ra tö rek szem. Ka -
pos vá ron eb ben él tünk. Bel ső igény -
ből és öröm mel jár tunk össze ha von -
ta lel kész és pap test vé rek kel bib lia -
ta nul má nyok ra. Ké sőbb együtt lé te in -
ket ki nyi tot tuk a gyü le ke ze tek fe lé is.
Gaz da god tunk ab ból, hogy kü lön bö -
ző né ző pon tok ból fi gyel tünk és lát -
tunk bi zo nyos igé ket. Nagy öröm
szá mom ra, hogy a ka pos vá ri test vér -
egy há zak lel ké szei kö zül is el jöt tek ve -
lünk örül ni és imád koz ni! Kö zös ta -
nú ság té te lünk hi te les sé ge mú lik azon,
hogy kü lön bö ző fe le ke ze tek hez tar -
to zó ta nít vá nyok ként tu dunk-e tisz -
te let tel és sze re tet tel te kin te ni egy -
más ra, mint akik va ló ban test vé rek
va gyunk a kö zös Úr ban, Jé zus Krisz -
tus ban. Jé zus mond ja: „Ar ról fog ja
meg tud ni min den ki, hogy az én ta nít -
vá nya im vagy tok, ha sze re ti tek egy -
mást.” (Jn 13,35)

Eb ben a cso kor ban utol só ként
szó lok tár sa dal mi köz szol gá la tunk ról.

Ne kem meg győ ző dé sem, hogy az
egy ház leg fon to sabb köz szol gá la ta a
hit éle ti te vé keny ség. Akik kö zös sé ge -
ink ben a sze re tő Is ten nel kap cso lat -
ba ke rül nek, azok bi zo nyo san ér té -
ke sebb éle tet él nek. Azok jobb apák -
ká és anyák ká, jobb mun kát vég ző
mun ká sok ká, szor gal ma sabb di á -
kok ká, se gí tő ké szebb em ber tár sak ká
vál nak.

Tár sa dal mi ol dal ról per sze az egy -
ház köz szol gá la ti te vé keny sé ge több -
nyi re az egy ház in téz mé nyes szol gá -
la ta i ban vá lik ta pint ha tó vá. Ezért is
van fon tos sze re pe az ok ta tás-ne ve -
lés, il let ve a dia kó ni ai szol gá lat te rü -
le tén vég zett in téz mé nyes szol gá la -
tunk nak. Ha jól vé gez zük – és jól kell
vé gez nünk –, ak kor ta lán lesz, aki a
for rást is ke res ni fog ja, és ta lán meg
is le li!…

So kan gon dol ják: „Ho gyan le het
ma Is ten ben hin ni?” A kér dés azon -
ban nem csak ér tet len sé get, de vá gyat
is je lez. „…a te rem tett vi lág só vá rog -
va vár ja az Is ten fi a i nak meg je le né -
sét.” (Róm 8,19)

Ked ves Test vé rek!
A Du nán tú li Egy ház ke rü let püs pö -
ki ke reszt jét, amely a nya kam ba ke -
rült, ko ráb ban Ka pi Bé la, Ottlyk
Er nő, majd új ra in dí tott egy ház ke rü -
le tünk el ső püs pö ke, köz vet len elő -
döm, Itt zés Já nos hord ta szol gá la ti
jel vény ként. Ez a ke reszt azon ban
raj tuk kí vül azok kal az elő dök kel is
össze köt, akik fi zi ka i lag ugyan nem
hord ták, de püs pök ként ugyan eb ben
a szol gá lat ban áll tak. Kü lön bö ző
ha bi tu sú és sze mé lyi sé gű em be rek
kü lön bö ző tör té nel mi hely ze tek ben
vé gez ték szol gá la tu kat. Szol gá la -
tunk egy más szol gá la tá ra épül. Va -
la hogy úgy, ahogy Pál apos tol fo gal -
maz ta: „Én ül tet tem, Apol lós ön töz -
te, de a nö ve ke dést az Is ten ad ta.”
(1Kor 3,6)

Az előt tem jár tak szol gá la tát tisz -
te let ben tart va és meg be csül ve ab ban
a re mény ben ve szem át a sta fé ta bo -
tot, és kez dem meg püs pö ki szol gá -
la to mat, hogy a nö ve ke dést adó Is ten
ál dá sa kí sé ri ez után is ke rü le tünk
né pét!

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

zék fog la ló ja 2011. június 25-én

Ked ves Püs pök tár sam – hogy mi ben
is áll lel ké szi, püs pö ki szol gá la tunk lé -
nye ge? Út tá vál ni má sok szá má ra.
Ahogy azok az an tik utak Ró má ba ve -
zet tek, úgy a te éle ted, a te szol gá la -
tod, a te fő pász to ri mun kád – mint jól
és böl csen épí tett út – ve zes sen min -
den kit Krisz tus hoz, Is ten hez. Amit
mon dasz, amit cse lek szel, a te lel ki -
pász to ri, püs pö ki ma ga tar tá sod, ta -
ní tá sod, élet vi te led, dön té se id ve -
zes sék hí ve i det, mun ka tár sa i dat, ben -
nün ket – mind azo kat, akik a te éle -
ted fá ján ke re sik a jó gyü mölcs ter mést
– az Úr Krisz tus hoz, a Cent rum hoz.
Légy út, aki Krisz tus hoz ve zet.

Örü lök, hogy olyan szol ga társ ke rült
a püs pö ki ta nács ba, aki köz vet len
gyü le ke ze ti lel ké szi, il let ve es pe re si
mun ka kör ből ér ke zik. Jó volt lát ni a
püs pök ik ta tás fel eme lő pil la na ta i ban,
hogy új kol lé gánk tud mo so lyog ni
csa lád já val együtt! Bá to rí tó, hogy szék -
fog la ló já nak kö zép pont já ba a bi za -
lom épí tést he lyez te. Re ményt ad ez a
de rűs in du lás a to váb bi jó ízű együtt -
mű kö dés re.

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Fabiny Tamás püspök
Északi Egyházkerület
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Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület
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b Több szö rös ha tár nap hoz ér tünk ke -
rü le tünk éle té ben. A ke rü let új já szü -
le té sé nek, meg ha tá ro zó el ső püs pö -
ki szol gá la tá nak bő év ti ze des ha tá -
rá hoz ér tünk. Ugyan ez a nap A re for -
má ci ó tól – nap ja in kig / Evan gé li kus
gyü le ke ze tek, egy ház me gyék, ke rü le -
tek a Du nán tú lon cí mű könyv kéz -
be vé te lé nek nap ja is. Négy éves mun -
kánk ha tá rá hoz ér tünk mi is. E tör -
té ne ti könyv ki adá sá nak nap ján tör -
té ne tek ről sze ret nék te hát szól ni.
Ma ga a könyv ugyan is száz ti zen hét
tör té net: egy a ke rü let ről, hat az
egy ház me gyék ről és száz tíz tör té net
a gyü le ke ze tek ről. De ter mé sze te sen
a könyv lét re jöt té nek is meg van a
ma ga tör té ne te…

Ha a ma gyar or szá gi ke resz tyén ség tör té -
ne tét vizs gál juk, ak kor a Ró mai Bi ro dal -
mon be lü li, 2–4. szá za di pan nó ni ai s ily
mó don azóta ta lán megszakítás nél kül itt
élő ke resz tyén ség ről sem sza bad meg fe -
led kez ni. A gyö ke rek te hát bi zonnyal a
mai Du nán tú lon a leg mé lyeb bek. Ha pe -
dig a re for má ció ha zai in du lá sá ra gon do -
lunk, ak kor tud ván tud hat juk, hogy az
Sop ron ban és kör nyé kén vette kezdetét
még Mo hács előtt és köz vet len utá na –
elő ször fra ter ni tá sok ban.

Ide tar to zik a tol na-ba ra nyai püs pök ség
tör té ne te. Sztá rai Mi hály ír ta 1554-ben:
„Hét év alatt 120 egy há zat ala pí tot tam Is -
ten se ge del mé vel.” Te gyük si et ve hoz zá:
az el ső ke rü le tet al ko tó zsi nat ha zánk ban
nem a zsol nai (1610), ha nem a tol nai (Las -
kó, 1554) volt.

A ke rü let  tör té nete

Mos ta ni ke rü le tünk szü le té se 1576-ban
Hegy fa lu ban zaj lott. A kró ni kák így őr -
zik em lé két: „En nek ke dig az val lás nak
őri zé sé re és Is ten után va ló ol tal ma zá sá -
ra s az egész anya szent egy ház nak itt az ti
Ura ság tok tar to má nyá ban va ló igaz ga tá -
sá ra vá lasz tot ta Su per in ten den sül amaz
tu dós és is ten fé lő Ze ge di Mat the prae di -
ca tort – lel ki pász to rok és ta ní tók se re ge.”

Ke rü le tünk 435 éve él és küzd kü lön -
bö ző for má ban. Tör té ne te el ső szá za dá -
ban mint egy há rom száz volt a gyü le ke -
ze tek szá ma, ez az el len re for má ció ide -
jé ben le apadt öt ven re. Het ven évig tar tott
püs pök nél kü li, úgy ne ve zett „ba bi lo ni
fog sá ga”, de a ke rü let 1576-tól fo lya ma to -
san élt, egé szen 1952-ig. Az után 2000-ben
– Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
né ven – új ra fel állt.

A re for má ci ó tól – nap ja in kig / Evan -
gé li kus gyü le ke ze tek, egy ház me gyék, ke -
rü le tek a Du nán tú lon cí mű könyv „ge -
rin cé hez” tar to zik a hat egy ház me gye
tör té ne te. 

Köny vünk szí ve azonban a gyü le ke ze -
tek szü le té se és tör té ne te: száz tíz anya gyü -
le ke zet iz gal mas, szí nes éle te. Hogy
mennyi re fon tos volt a gyü le ke ze tek szá -
má ra a temp lom és az is ko la, az is ten tisz -
te let és a ta ní tás? Eszem be jut nak azok a
fér fi ak, akik nyá ron bér ka szá lást vál lal tak
temp lo mu kért, és em lé ke zem azok ra is,
akik hosszú ki lo mé te re ket tet tek meg,
hogy részt ve hes se nek egy-egy „ar ti ku lá -
ris is ten tisz te le ten”. Vagy akik elő ször
is ko lát lé te sí tet tek gyer me ke ik nek, s az -
után épí tet tek temp lo mot. 

Nyo mon le het kö vet ni a könyv ben
lel ké szek, fel ügye lők, ta ní tók éle tét és szol -
gá la tát is, és nem csak egy-egy gyü le ke zet -
ben, ha nem a mint egy hét ezer-két száz ne -
vet tar tal ma zó név mu ta tó alap ján is.
Ezek is olyan tör té ne tek, ame lyek ről a
könyv szól ni sze ret ne. 

Ne künk itt Du nán tú lon volt egy Payr
Sán do runk, aki 1924-ben le tet te a ke rü -
let asz ta lá ra az ak ko ri 531 anya- és le ány -
gyü le ke zet tör té ne tét, nagy já ból a 17.
szá zad kö ze pé ig. Az ő for rás ér té kű mun -
ká já ra há lás szív vel ala poz hat tunk. Más -
részt foly tat nunk is kel lett a művét, hogy
„min den szin ten” és min den gyü le ke zet -
ben el ér kez zünk a má ig. Mert ide tar toz -
nak a ké sőb bi tör té ne tek is: ami kor meg -
szü let tek a gyü le ke zetek éle tét szí ne sí tő

egye sü le tek, meg épül tek a gyü le ke ze ti
há zak és in téz mé nyek. És fon tos, hogy
rög zí te ni tud tuk a 20. szá zad pró bái, vi -
ha rai kö ze pet te, „meg szün te té sek” el le -
né re a meg ma ra dást, a je len hely ze tet is. 

A könyv meg írá sá nak tör té ne te 

2007 nya rán vagy ta lán va la mi vel ké sőbb
na i van kör le ve let ír tunk a gyü le ke ze tek -
nek, kér ve őket, hogy a jel zett év ok tó -
ber 31-ig le gye nek szí ve sek a tör té ne te -
ket meg kül de ni. Ez ter mé sze te sen ir ra -
ci o ná lis és ki vi he tet len volt. De mun kánk
ek kor – négy év vel ez előtt – in dult, és a
múlt év vé gé ig, az idei év ko ra ta va szá -
ig ér kez tek a dol go za tok, ja ví tá sok, ki egé -
szí té sek…

A könyv ké szí té se iga zi csa pat mun ka
volt. A szer kesz tő bi zott ság ban Ko vács Ele -
o nó ra a Fej ér-Ko má ro mi, Jan ko vits Bé la
a Győr-Mo so ni, dr. Já ni Já nos a So -
mogy-Za lai, Ma stal ír Er nő né dr. a Sop -
ro ni, Ros tá né Pi ri Mag da a Va si, Tóth Bé -
la pe dig a Veszp ré mi Egy ház me gyét kép -
vi sel te, il let ve „gon doz ta”. 

Hogy mennyi re va ló ság a csa pat mun -
ka, an nak szem lél te té sé re sze ret ném
hoz zá ten ni, hogy 154 szer ző ne vét ol vas -
tam a dol go za tok ban: 101 lel kész és 53
nem lel ké szi ku ta tó, mun ka társ dol go zott
a köny vön. Há lá sak va gyunk a lel ké szek -
nek, de min den fel ügye lő nek, pres bi ter -
nek, ku ta tó nak is, aki se gí tet te a mun kát.
Nem tu dom, elő for dult-e evan gé li kus
saj tónk tör té ne té ben 2500 elő ren de lés,
vagy is egy még na gyobb csa pat vár ja a ró -
la szó ló köny vet!

A fen ti ek ből kö vet ke zik per sze az is,
hogy bár rend kí vül szí nes, né mi képp
egye net len is a sok kéz ből szü le tett mo -
nog rá fia. Oly kor a szer kesz tő bi zott ság
tag jai vál lal koz tak egy-egy gyü le ke zet
tör té ne té nek meg írá sá ra, az ada tok pót -
lá sá ra, hogy sen ki ne ma rad jon ki. (Itt il -
len dő meg em lí te nem, hogy vál lal ko zá -
sunk nak előd je is volt: a dr. Já ni Já nos
szak ér tel mét di csé rő, A So mogy-Za lai
Evan gé li kus Egy ház me gye és gyü le ke ze te -
i nek tör té ne te cí mű ki ad vány.) 

Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy köny -
vünk nem „tö ké le tes”, több hi bá ja, hi á -
nyos sá ga is van. Igye kez tünk tar tal mát fo -
lya ma to san ja ví ta ni, „ak tu a li zál ni”, de
egy adott idő pont ban a kor rek tú rá zást is
le kel lett zár ni, hogy a könyv mos tan ra
meg je len hes sen.

Kö szö nöm Itt zés Já nos püs pök úr ki -
tar tó, gon dos tá mo ga tá sát. Kü lön kö szö -
nöm Itt zés Já nos né hű sé ges, na gyon tü -
rel mes és ala pos iro dal mi lek to ri szol gá -
la tát, a szö veg lel kes, szó sze rin ti gon do -

zá sát. Meg kell em lí te ni Czen the Mik lós
és dr. Ker tész Bo tond szak lek to ri, majd az
Itt zés és az Isó há zas pár óri á si szu per ví -
zi ós se gít sé gét is. De nem fe led kez he tünk
meg Er dé lyi Ká roly test vé rünk ről sem,
aki a szer kesz tés, tör de lés, nyom dai elő -
ké szí tés ha tal mas mun ká ját vé gez te; Me -
nyes Gyu la pe dig a ké pek össze gyűj té sé -
ben volt se gít sé günk re. Kö szön jük a
veszp ré mi OOK-Press Nyom da ve ze -
tő jé nek és dol go zó i nak gyors, még is
pre cíz mun ká ját is. 

A tör té net foly ta tá sa?…

Egy kér dés ma rad: mi lyen tör té ne te lesz
a könyv nek a jö vő ben – és egy ál ta lán: a
jö vő nek?

Mind nyá jan is mer jük a mon dást:
„Hab ent sua fa ta li bel li.” Min den könyv -
nek sa ját tör té ne te van. Az elő tör té net -
ről és a tör té ne ti tar ta lom ról volt már szó,
most az utó tör té net re gon do lok. 

Tu dom, lesz nek jo gos kri ti kák, még is
az a re mény sé gem, hogy min den gyü le -
ke zet el fo gad ja a kép vi se lő je ál tal írt tör -
té ne tet; hogy az öröm ta lán na gyobb
lesz, mint a kri ti ka, s hogy a könyv mél -
tó hely re ke rül gyü le ke ze ti és egyé ni
könyv tá rak ban egyaránt. Re mé lem azt is,
hogy ol va sott, for ga tott mun ka lesz.
Mert köny vünk ugyan nem min den ben
fe lel meg a tu do má nyos mű vek kel szem -
ben tá masz tott kri té ri u mok nak, de me -
rem mon da ni, hogy min den ki ta lál ben -
ne elég uta lást, jegy ze tet és iro dal mat, ha
to váb bi ku ta tást sze ret ne foly tat ni. 

Im már „tel jes a sor” – mind há rom ke -
rü le tünk nek, mond hat nánk, egész ha -
zai egy há zunk nak meg van a tör té ne te és
le írá sa.

A leg iz gal ma sabb kér dés azon ban már
nem a könyv re, ha nem ma gá ra a Du nán -
tú li Egy ház ke rü let re vo nat ko zik. „A ke -
rü let pün kösd jé ben” (idé zet egy név tár -
ból) mint egy há rom száz gyü le ke zet szü -
le tett, amely az el le nünk for du ló sza kasz -
ban ha to dá ra csök kent. 1924-ben Payr
Sán dor még is 531 anya-, le ány-, il let ve
szór vány gyü le ke zet ről „tu dó sí tott”. Ma –
egé szen más hely zet ben – száz tíz anya -
gyü le ke zet tar to zik ke rü le tünk höz. Per -
sze a fi li ák, szór vá nyok jó val meg eme lik
ezt a szá mot, de mi lesz a jö vő?… 

Ez a könyv nem csak em lé kez te tés és
nem csak bi zony ság té tel sze ret ne len ni,
ha nem fi gyel mez te tés is. Eb ből a szem -
pont ból el tör pül az a kér dés, hogy mi lesz
a könyv sor sa, a lé nye ge sebb: ho gyan ala -
kul ke rü le tünk, egy há zunk jö vő je, sor sa? 

Mun kánk a hi tet és a misszi ói fe le lős -
sé get is szol gál ni sze ret né. Hall juk meg ma
is, amit Payr Sán dor a ma ga ide jé ben
köny vé ben biz ta tá sul le írt, „pré di kált”:
„Ha zánk tör té ne te ta nít meg ar ra, hogy
ma gyar nem ze tünk nek az evan gé li um ból
me rí tett szel le mi erők re s ezek ből táp lál -
ko zó evan gé li kus egy há zunk ra a mai,
vál sá gos idők ben is na gyobb szük sé ge
van, mint va la ha. Az evan gé li u mi igaz ság
volt min dig egye dü li erőnk és fegy ve rünk.
Hosszú, küz del mes négy szá za don át a
Min den ha tó nak erős kar ja és ol tal ma fe -
dez te a mi ne héz vi ha ro kat át élt anya -
szent egy há zun kat. Ma is Ő a mi erős paj -
zsunk és ol tal munk. Ne félj, ne csüg gedj ki -
csiny se reg! Erős vár a mi Is te nünk! Ha Ő
ve lünk, ki el le nünk! Sop ron, 1924. má jus
hó 25-én.”

Ha ez zel a hit tel és gon dol ko zás sal
vesszük ke zünk be a köny vet, ak kor annak
nem csak sor sa, de szol gá la ta is le het. Így
tesszük le Is ten irán ti há lá val, ajánl juk ol -
va sás ra, erő sö dés re és ku ta tás ra is a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let köny -
vét – „a re for má ci ó tól – nap ja in kig.”

g D. Ke ve há zi Lász ló

A győ ri Öreg temp lom ban jú ni us 18-án, a hat van he te dik szü le tés nap ján nyug díj ba vo nult Itt zés Já nos püs pök bú csú-is ten tisz te -
le té nek leg vé gén ke rült sor a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let tör té ne tét be mu ta tó könyv is mer te té sé re. A nyom dá ból egye ne -
sen er re az al ka lom ra szál lí tott két kö te tes mun kát D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott egy ház tör té nész aján lot ta (vol na) a né pes
gyü le ke zet fi gyel mé be, ám a kö tet ve ze tő szer kesz tő je – az idő elő re ha lad tá ra va ló te kin tet tel – csu pán né hány alap in for má ciót
oszthatott meg az egybegyűltekkel. Az aláb bi ak ban D. Ke ve há zi Lász ló el mon da ni ter ve zett elő adá sá nak tel jes szö ve gét kö zöl jük,
ab ban a meg győ ző dés ben, hogy A re for má ci ó tól – nap ja in kig / Evan gé li kus gyü le ke ze tek, egy ház me gyék, ke rü le tek a Du nán -
tú lon cí mű , CD mel lék let tel el lá tott, mint egy 984 ol dal ter je del mű ki ad vány mél tán szá mot tart hat a ke rü let ha tá ra in túl élő
evan gé li ku sok ér dek lő dé sé re is.

A Du nán tú li Egy ház ke rü let tör té ne te

A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház 2005. évi VII. tör -
vé nyé nek 36. §-a úgy ren del -
ke zik: „A püs pök nek egy ház -
ke rü le té ben gyü le ke ze ti lel -
ké szi ál lást kell be töl te nie. A

püs pök meg vá lasz tá sá nak el -
fo ga dá sa kor an nak az egy -
ház köz ség nek a lel ké szi ál lá sát
is el fo gad ja, amely ben az egyik
lel ké szi ál lás a min den ko ri
püs pök ré szé re van fenn tart -
va.” Mi vel az egy ház ke rü let
köz gyű lé se a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let új já -
szer ve zé se kor Győrt je löl te ki
ál lan dó püs pö ki szék hely nek,
ezért volt szük sé ges az el múlt
va sár nap Sze me rei Já nos meg -
vá lasz tott püs pö köt be ik tat ni
a győ ri gyü le ke zet lel ké szi ál -
lá sá ba is. 

Kiss Mik lós es pe res Sze -
me rei Já nos kon fir má ci ói ál dó
igé je – Zsolt 103,1–2 – alap ján
pré di kált: „Áld jad, lel kem, az
Urat, és egész ben sőm az ő
szent ne vét! Áld jad, lel kem, az
Urat, és ne fe ledd el, mennyi jót
tett ve led!” Az es pe res ige hir -
de té sé ben ar ra em lé kez tet te
Sze me rei Já nost, hogy már
ed di gi éle te so rán is mennyi jót
és ál dást ka pott Is ten től. A
sze re tő nagy csa lá dot, amely -
ben he te dik gyer mek ként fel -
nő he tett. Fe le sé ge sze mé lyé -
ben olyan tár sat, aki biz tos
hát te ret nyúj tott szol gá la tá -

hoz. Szol gá la tát meg be csü lő
gyü le ke ze ti kö zös sé ge ket Tor -
das–Gyú rón, il let ve Ka pos -
vá ron, ahol lel kész ként szol -
gált. Mun ká ját el fo ga dó és se -
gí tő kol lé gá kat a So mogy-Za -

lai Egy ház me gyé ben, ahol két
cik lu son ke resz tül volt es pe res. 

Most szol gá la tá nak és éle -
té nek új sza ka sza kez dő dik, és
eb ben az új hely zet ben az Is -
ten sze re te té re és jó sá gá ra va -
ló em lé ke zés se gít he ti őt ab -
ban is, hogy fel ké szül jön az
előt te ál ló fel ada tok ra, és az új
ki hí vá sok és küz del mek kö zött
erős ma rad jon.

Sze me rei Já nos győ ri pa ró -
kus lel kész ként Ez 47,1–12
alap ján mond ta el el ső pré di -
ká ci ó ját. Az ün ne pi is ten tisz -
te le tet rö vid köz gyű lés kö vet -

te, ame lyen Já no sa At ti la es -
pe res he lyet tes a Győr-Mo so -
ni Egy ház me gye ne vé ben,
Ócsai Zol tán igaz ga tó lel kész,
il let ve Rás kai Pé ter fel ügye lő
pe dig a győ ri gyü le ke zet ne vé -
ben kö szön töt te a fris sen be -
ik ta tott pásztort. 

A kö szön té sek re adott vá -
la szá ban Sze me rei Já nos a
győ ri gyü le ke zet tag ja i nak,
pres bi te re i nek, va la mint a Pé -
ter fy-is ko lá nak meg kö szön te
az elő ző na pi püs pök ik ta tás -
sal kap cso la tos szer ve zé si
mun ká kat is.

g K. M.

Lel kész ik ta tás
az Öreg temp lom ban
b Alig több mint egy hét le for gá sa alatt a har ma dik ün ne -

pi al ka lom ra gyü le ke zett az egy ház né pe jú ni us 26-án a
győ ri Öreg temp lom ba. Az ün ne pi ese mé nyek so rát az az
is ten tisz te let nyi tot ta meg, ame lyen az egy ház ke rü let el -
bú csú zott a nyu ga lom ba vo nu ló Itt zés Já nos püs pök től.
Ezt kö vet te az el múlt hét szom bat ján Sze me rei Já nos meg -
vá lasz tott püs pök be ik ta tá sa. A sort egy nap pal ké sőbb
az új püs pök nek a győ ri pa ró kus lel ké szi ál lás ba tör té nő
be ik ta tá sa zár ta. Az ik ta tás szol gá la tát ez al ka lom mal Kiss
Mik lós, a Győr-Mo so ni Egy ház me gye es pe re se vé gez te.
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Krisz tus mond ja: „Jöj je tek én hoz -
zám mind nyá jan, akik meg fá rad ta -
tok, és meg vagy tok ter hel ve, és én
meg nyug vást adok nek tek.” (Mt 11,28)

Szent há rom ság ün ne pe után a má so -
dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igé i ben Is ten hív min ket Fia ál tal: „…és aki én hoz zám jön, azt én nem kül döm
el” (Jn 6,37); nem ta szí tom el, és sem mi kép pen ki nem ve tem – ígé ri Jé zus. Ezért
ti ne ves sé tek meg azt, aki szól! „Mi, akik élünk, áld juk az Urat mind örök ké!”
(GyLK 749) „Is ten be szé de élő és ha tó: éle sebb min den két élű kard nál, és meg -
íté li a szív gon do la ta it és szán dé ka it.” (Zsid 4,12; LK) És szól: „Fel üdí tem a fá -
radt lel ket, és meg elé gí tek min den el csüg gedt lel ket.” (Jer 31,25) Ő min den kit hív
örök or szá gá ba, a nagy va cso rá ra. „Jöj je tek, mert már min den ké szen van.” Ne
ke res sünk ki fo gást, és ne uta sít suk el a hí vást, mert „bol dog az, aki Is ten or -
szá gá nak ven dé ge” (Lk 14,17.15; lásd Jel 19,9). Nem csak a vá lasz tott nép nek szól
e hí vás; zsi dók ból s po gá nyok ból lett ke resz té nyek nek egy aránt Jé zus ál tal van
sza bad út juk az Atyá hoz. Ti „ezért te hát nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve -
vé nyek, ha nem pol gár tár sai a szen tek nek és há za né pe Is ten nek. Mert rá épül -
te tek az apos to lok és a pró fé ták alap já ra, a sa rok kő pe dig ma ga Krisz tus Jé zus…”
(Ef 2,19–20) Ma is együtt hang zik a vi lág ban a böl cses ség és a bal ga ság hí vo -
ga tá sa, de mi er re a tisz ta hang ra hall gas sunk: „A böl cses ség kez de te az Úr nak
fé lel me, és a Szent nek a meg is me ré se ad ér tel met.” (Péld 9,10) A gyil kos sá ga után
me ne kül ni kény sze rü lő Mó zest Mid ján pap ja fo gad ta be: „Hol van ő most? (…)
Hív já tok ide, és egyék ve lünk!” (2Móz 2,20) Sá mu el le en dő édes any ja, An na Is -
ten hez ment Si ló ban: „Se re gek Ura! Ha rész vét tel te kin tesz szol gá ló lá nyod nyo -
mo rú sá gá ra, (…) fiú gyer me ket adsz (…), ak kor egész éle té re az Úr nak adom”
(1Sám 1,11) – s meg nyug vást ta lált lel ké nek. Jé zus meg ven dé gel te a hoz zá ment,
őt há rom na pig ki tar tó an hall ga tó so ka sá got a pusz tá ban: „…vet te a hét ke nye -
ret és a ha la kat, há lát adott, meg tör te és a ta nít vá nyok nak ad ta (…). Négy ezer
fér fi volt, aki evett, az asszo nyo kat és a gyer me ke ket nem szá mít va.” (Mt 15,36.38)
A sa ját bű ne it el is me rő s Jé zus bűn te len sé gét, ki rá lyi ural mát fel is me rő go nosz -
te vő el ső ként nyert meg hí vást az Is ten or szá gá ba: „Bi zony, mon dom né ked, ma
ve lem le szel a pa ra di csom ban.” (Lk 23,43) Dr. Lu ther sze rint a kö zü lünk va ló
és hoz zánk ha son la tos „la tor jól lát ja a ma ga vét ke mel lett Krisz tus ár tat lan -
sá gát. Ki ált sunk hát mi is a Krisz tus hoz. Ak kor majd ne künk is azt mond ja,
mint a la tor nak: Le gyen né ked a te hi ted sze rint!” Is ten el hí vot tai és ki vá lasz -
tot tai ha za tér nek örök ott ho nuk ba, mert „az Úr meg sza ba dí tot ta né pét”. „Mert
meg vál tot ta” s örök sze re tet tel sze ret te őket. Pró fé tá ja ál tal az örök élet ün -
ne pi va cso rá já nak elő ké pét is elénk tár ja: „örö met szer zek ne kik”, s „né pem pe -
dig jól la kik ja va im mal – így szól az Úr” (Jer 31,7.11.13.14; lásd Jel 19,7). Ma is
„Jöj je tek, Is ten Fia hív: / »Térj én hoz zám, meg ter helt szív! / Jöjj, hív lak, fá radt
lé lek! / (…) Hadd ad jak örök kin cse ket / És nyu gal mat ti nék tek!«” (EÉ 435,1) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Id. Tus ka Pál test vé rünk te me té se kor
szü le tett meg a gon do lat: mi vel a csa -
lád Pir tón la kik, sze ret né nek ott a
nyá ri idő szak ban egy sza bad té ri is -
ten tisz te le tet tar ta ni.

Krebs né Tus ka Zsu zsan na ke ra mi -
kus ta nár nő és a há zi gaz da Tus ka Pál
kis kun ha la si olim pi kon volt a fő -
szer ve ző. Ta lán nem vé let len, hogy
ép pen a pün kösd ün ne pét meg elő ző
szom bat, jú ni us 11-e lát szott al kal mas
idő pont nak.

Egész hé ten hi deg volt, vi ha rok
tar kí tot ták az idő já rást. Még szom -
bat dél előtt is sű rű fel hők ta kar ták az
eget; a hő mér sék let is in kább ta vasz -
ra, mint nyár ra em lé kez te tett. Né mi
ag go da lommal zajlottak az elő ké -
szü le tek. Tud tuk, hogy Ha las ról nyol -
can me gyünk, két au tó val, de va jon
a há zi a kon kí vül jön-e még va la ki,
vál lal va a bi zony ta lan idő já rás mi at ti
koc ká za tot, meg tör ve a hosszú hét -
vé gét és az ün nep re va ló ké szü lő dést?

Ami kor a kez dés előtt jó fél órá val
meg ér kez tünk, már né há nyan vol tak
a há zi a kon kí vül, és az idő já rás is „ké -
szü lő dött”: a nap itt-ott már ki vil lant
a fel hők kö zül. 

Nagy ház, gyö nyö rű en par ko sí -
tott ud var és a sar ká ban meg le he tő -
sen nagy, nyi tott, de te tő vel fe dett ud -
va ri te rasz szol gált az is ten tisz te let
hely szí né ül. He lyé re ke rült a hang szer,
né hány pil la nat alatt ol tár ké szült a
szép nagy fa ke reszt előtt, amely a te -
rasz fa lán füg gött. Tö ké le tes hely szín.

Köz ben egy re újabb és újabb ven -

dé gek ér kez tek. Még a há zi ak szá má -
ra is meg le pe tést oko zott, hogy szin -
te va la mennyi meg hí vott fon tos nak
tar tot ta rész vé te lét. 

Nem túl gyak ran le he tünk ilyen
meg ha tó és meg hitt is ten tisz te let
ré sze sei. Já nos evan gé li u ma és a
Szent lel ket hí vo ga tó éne kek áhí tat -
tal töl töt ték el a meg je len tek szí vét,
iga zi gyü le ke zet té va rá zsol va az al kal -
mi hall ga tó sá got. Az is ten tisz te let vé -
gén ma ga a há zi gaz da fo gal maz ta

meg: aho gyan az el ső pün kösd után
az apos to lok az el ső ke resz té nyek nek
pré di kál va há zak nál tar tot ták az al -
kal ma kat, úgy vált ez a kis csa pat is
hoz zá juk ha son ló vá a Krisz tus ban va -
ló együtt lét ben.

A szép szá mú je len lé vő fel lel ke sül -
ve, ott rög tön el dön töt te, hogy min -
den hó nap utol só szom bat ján új ra
össze jön nek, hogy eb ben a ki ára dó
ál dás ban ré sze sül hes se nek.

Nagy ta nul ság, hogy amíg az em -
be ri eről kö dés csak egy bi zo nyos
szin tig hoz ered ményt, ad dig a Szent -
lé lek ké pes az em be rek szí vét úgy
meg szó lí ta ni, hogy min den egyéb
el fog lalt sá got fél re té ve a ben ne va ló
el mé lyü lés vá lik a leg fon to sab bá. 

Ta lán job ban ki kel le ne hasz nál ni
a spon tán hely ze te ket, nem min dig
a meg szo kott, kö tött for mák hoz iga -
zod ni.

g Nagy Ró zsa
(Kis kun ha las)

Új kö zös ség a Szent lé lek ál tal

Szív és kincs: a ket tő össze kap cso -
ló dik. Mi nél töb bet fog lal ko zol va -
la mi vel, mi nél töb bet je lent va la -
mely do log, an nál in kább kinccsé
vá lik. Még ha ap ró ság is, ér ték nek
fo god tar ta ni. És ked ves sé lesz, a
szí ved hez nő. Be töl ti vá gya i dat,
gon do la ta i dat. Az el ső hely re ke rül.
Bál vánnyá lesz, amely túl ér té kes
ah hoz, hogy el tudd en ged ni.

De van iga zi kincs is. Pál apos -
tol mond ja Ti mó te us nak: „A rád bí -
zott drá ga kin cset őrizd meg…”
(2Tim 1,14) Vedd ész re, hogy a hit
nagy kincs. Nagy do log, hogy van
bűn bo csá nat, ke gye lem, Is ten től jö -
vő sze re tet. Ha meg ér ted, hogy
kin cset adott ne ked Is te nünk, ak -
kor még in kább sze ret ni fo god őt.
Ná la lesz a szí ved. Nem kény sze rű -
ség ből fo god ten ni az Úr aka ra tát,
ha nem azért, mert sze re ted őt, és
örö met akarsz sze rez ni ne ki.

„Ez a kin csünk pe dig cse rép edé -
nyek ben van, hogy ezt a rend kí vü li
erőt Is ten nek tu laj do nít suk, és ne
ma gunk nak…” (2Kor 4,7) Nincs
ha tal mad az iga zi kincs fö lött. Is -
ten aján dé ka, s azért van cse rép -
edény ben, nem acél le mez széf ben,
hogy lásd: bár mi kor el ve szít he -
ted. Csak Is ten őr zi kin cse det, aki

ad ta. Ő őr zi éle te det, hi te det, böl -
cses sé ge det. A tol vaj nem tud ja el -
lop ni, a moly nem tud ja meg rág ni,
mert Is ten őr zi a kin cset, s ő ad ál -
dást, hogy sok ra be csüld, és ra gasz -
kod ni tudj hoz zá.

Két fé le kin cset kí nál az élet ma
is: lel ki és e vi lá gi kin cse ket. Min -
den nap föl csil lan va la mi: egy új le -
he tő ség, új mun ka kör, új fi lo zó fia,
új ba rá tok. Le het kö zöt tük jó és ha -
mis is. De mind mu lan dó. És ezért
a mu lan dó hoz köt. A pil la nat hoz.
Ezért a szí ved nem tud ma ga sabb -
ra emel ked ni, nem tu dod a hely ze -
te ket, az éle tet iga zán át lát ni, a le -
he tő sé ge ket he lyes sor rend be ál lí -
ta ni. Nem tu dod az em be re ket
iga zán sze ret ni; mert nem tu dod Is -
tent va ló ban sze ret ni.

Ke resd eb ben a hó nap ban a
ma ra dan dó kin cse ket. A leg na -
gyobb kin cset, aki egy sze mély, aki -
ről így éne ke lünk: „Ó, Jé zus, kin -
csem, vi ga szom, fé nyes ség élet uta -
mon…” Ak kor lesz ér té kes az Úr,
ha aján dé ka it kincs ként fo god föl
– s ak kor a szí ved is ná la lesz, bol -
do gan kö ve ted őt, és öröm mel is -
me red föl aján dé ka it és vég te len
sze re te tét.

g Széll Bul csú

A HÓ NAP IG É JE  JÚ LI  US 

„Ahol a kin csed van,
ott lesz a szí ved is”

(Mt 6,21)

Ki ket tar tasz hős nek? Azo kat, aki -
ket cso dálsz, aki ket sze ret nél fe -
lül múl ni? 

Kö rü löt tünk van nak olyan em be -
rek, aki ket nagy ra tar tunk, akik
„ma gas ra te szik a mér cét” sze mé lyes
éle tük vagy szak mai ma ga tar tá suk,
tel je sít mé nyük te kin te té ben. Csak
egy gond van a hő se ink kel: ahogy mi,
ők is csak em be rek, és né ha hi báz -
nak. Egy sze rűen tévednek, vagy mé -
lyen megbántanak valakit, vagy akár
tör vény te len sé get követnek el. Ami -
kor ez be kö vet ke zik, csa ló dott nak
vagy ép pen be csa pott nak érez zük
ma gun kat, mert ezek az em be rek
még sem fe lel tek meg ma gas ra sró -
folt el vá rá sa ink nak… 

Nem ré gi ben egy ne ves üz let em -
ber rel tör tént ez meg. Ho zott né -
hány rossz dön tést, a hi bái nap vi lág -
ra ke rül tek, és ezt a hír ne ve – mint
kö vet ke ze tes és ma gas eti kai el vek
szerint élő sze mé lyi sé gé – ko mo lyan
meg síny let te. De iga zá ból sen ki -
nek nem kel le ne az ilyes min meg -
le pőd nie. Ez az em ber sem mu tat -
ta sem mi elő je lét a bu kás nak, azon -
ban előbb vagy utóbb mind annyi an
el bu kunk – ép pen a sa ját nagy
becs ben tar tott ér té ke ink nek va ló
meg fe le lés ben. 

A Bib lia, ame lyet a leg nagy sze rűbb
ké zi könyv nek tar tok az üz le ti vi lág,
a ve ze tő szak em be rek szá má ra is,
mind ezt na gyon vi lá go san meg fo gal -
maz za: „…min den ki vét ke zett, és hí -
já val van az Is ten di cső sé gé nek.” (Róm
3,23). A vé tek (bűn) ki fe je zés szó sze -
rint azt je len ti: „el vé te ni a mér cét”.
En nek a bib li ai sza kasz nak a szö veg -
kör nye ze te meg mu tat ja, hogy Is ten
tö ké le tes és ren dít he tet len mér té ké -
nek el vé té sé ről van szó. Én nem ta -
lál koz tam tö ké le tes em ber rel. És te?
Így eb ben az ér te lem ben, vi tat ha tat -
la nul, mind annyi unk ra igaz az, hogy
„vét kez tünk”. 

Ez azt je len ti te hát, hogy néz zük
el, hagy juk fi gyel men kí vül vagy

ép pen men te ges sük a rossz vi sel ke -
dést? Nem! Ve ze tő be osz tás ban le -
vő em be rek nek tisz tá ban kell len ni -
ük az zal, hogy ma gas el vá rá so kat tá -
masz ta nak ve lük szem ben – ma ga -
sab bakat, mint azok kal szemben,
aki ket ve zet nek, mi vel a fe le lős sé gük
ré sze az, hogy olyan pél dát mu tas -
sa nak, ame lyet ér de mes kö vet ni. 

Ugyan ak kor tö ké le tes sé get el vár -
ni – sőt meg kö ve tel ni – tő lük nem -
csak éssze rűt len, ha nem ir re á lis is.
Az zal egy ide jű leg, hogy pi e desz tál -
ra emel jük a hő se in ket, el is kezd het -
jük vár ni, mi kor fog nak on nan le es -
ni. Íme né hány bib li ai alap elv, ho gyan
bán junk má sok – és a ma gunk – el -
bu ká sá val: 

Ne ha mar kodd el má sok meg-, il -
let ve el íté lé sét. Ha nap vi lág ra ke rül
va la ki nek a hi bá ja, na gyon ha mar
csa ló nak vagy még rosszabb nak
ki ált juk ki az il le tőt. Le het, hogy
iga zunk van, de azt is meg kell
val la nunk, hogy a meg fe le lő kö rül -
mé nyek ese tén ma gunk is épp ilyen
bű nö sök ké vál hat tunk vol na. „Ne
ítél je tek, hogy ne ítél tes se tek. Mert
ami lyen íté let tel ítél tek, olyan nal
ítél tet tek; és ami lyen mér ték kel
mér tek, nek tek is olyan nal mér -
nek.” (Mt 7,1–2) 

Ala po san vizs gáld meg ma ga dat.
Azt mond ják, sok kal kri ti ku sab bak
va gyunk azok kal szem ben, akik a sa -
ját hi á nyos sá ga in kat és gyen ge sé ge -
in ket tük rö zik vissza. Mi előtt má so -
kat el íté lünk, győ ződ jünk meg ró la,
hogy ne künk nin cse nek-e rej tett
hi bá ink. „Mi ért né zed a szál kát
atyád fia sze mé ben, a ma gad sze mé -
ben pe dig mi ért nem ve szed ész re a
ge ren dát sem? (…) vedd ki elő ször sa -
ját sze med ből a ge ren dát, és ak kor
majd jól fogsz lát ni ah hoz, hogy ki -
ve hesd atyád fia sze mé ből a szál kát.”
(Mt 7,3–5) 

Légy óva tos, ne hogy le be csüld a sa -
ját se bez he tő sé ge det. Né hány éve egy
jól is mert ve ze tő azt mond ta, hogy az
a te rü let, ahol so ha nem bot lik meg,
a kap cso la tok. Egy éven be lül ki de -
rült, hogy ez a nős fér fi há zas sá gon
kí vü li kap cso la tot lé te sí tett az egyik
asszisz ten sé vel. „Aki te hát azt gon dol -
ja, hogy áll, vi gyáz zon, hogy el ne es -
sék!” (1Kor 10,12)

g Ro bert J. Ta masy
For rás: Mon day Man na

A „pi e desz tál ra eme lés” buk ta tói
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A Kis pes ti Evan gé li kus Egy ház köz ség lel ké szé nek jó vol tá ból 2011 má so dik fél -
évé től új ro vat tal gaz da go dik he ti la punk. Széll Bul csú vállalta, hogy a bib -
lia olvasó Út mu ta tó ha vi igé i hez ér tel me zést se gí tő rö vid ma gya rá za to kat fűz.
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Leg tar kább ma da ra ink egyi ke. Sár ga,
zöl des kék és gesz te nye bar na szí ne -
i vel biz to san do bo gós len ne egy ma -
dár szép ség ver se nyen, de le het, hogy
az arany ér met is az ő nya ká ba akasz -
ta nák.

Má jus ele jén ér ke zik Af ri ka dé li tá -
ja i ról, et től kezd ve le het hal la ni a re -
pü lő ma da rak na gyon jel leg ze tes
„prü-prü” hang ja it. Majd nem min dig
töb bed ma gá val, ki sebb csa pa tok ban
lát ni, amint fecs kék mód já ra va dá szik
a le ve gő ben da ra zsak ra, posz mé -
hek re, lep kék re és egyéb ro va rok ra.
A pá rok lösz fa lak ban, el ha gyott ho -
mok bá nyák ban vagy fo lyó med rek
part ol da lá ban ké szí tik azo kat az akár
két mé ter mély alag uta kat, ame lyek
vé gén a to já sok fe küsz nek. Az alag -
út ba „bé lést” nem hor da nak, de mi -
re a fi ó kák fel nő nek, a sok vissza ök -
len de zett ki tin ma rad vány ból egy -
faj ta fé szek kép ző dik alat tuk.

Te le pe sen köl te nek, né ha csak
nyolc-tíz, más kor jó val több pár van
együtt. Gyak ran tár sul nak par ti fecs -
kék kel, de van nak „al bér lők” is, me -
zei ve re bek, se re gé lyek, hant ma da rak
fog lal nak el egy-egy üre get a ma guk
ré szé re.

Sok gyur gya lag te le pen jár tam
már, leg utóbb az el múlt év ben Apaj -
pusz tán, fel ha gyott ho mok bá nyá -

ban fi gyel tem őket. A tar ka ma da rak
ál lan dó an jöt tek, men tek, fi ó ká i kat
etet ték, és ahogy a táv csö vön ke resz -
tül lát tam, fő leg posz mé he ket, da ra -
zsa kat, lep ké ket és szi ta kö tő ket vit -
tek ne kik. A már na gyob bacs ka,
tol las fi a ta lok a be já rat ból les tek ki -
fe lé, úgy vár ták ele ség gel ér ke ző
szü le i ket.

Ezek a szín pom pás ma da rak na -
gyon sze re tik a me le get, ví gan röp -
köd nek a jú li u si nagy ká ni ku la ide jén
is. Az apaj pusz tai te lep mel lett kis
akác er dő van, ott fi gyel tem meg,
hogy a leg for róbb dé li órák ban né -
hány perc re azért be ül tek a hűs lom -

bok kö zé. Pi hen tek, tol lász kod tak, az -
tán új ra ki su han tak a le ge lő fö lé. 

Könnye dén, ele gáns moz du la tok -
kal re pül nek, gyors for du la tok kal
kap ják el az ar ra té ve dő ro va ro kat. Ha
da ra zsat fog nak, egy ág ra ül nek ve -
le, és ad dig csap kod ják ide-oda, amíg
ki nem pré se lik a ful lánk ját. Csak az -
után száll nak ve le a ki csi nye ik hez.

Ki re pü lé sük után a fi a ta lok az
öreg ma da rak kal együtt csa pa tok ba
ve rőd nek, és olyan he lye ken is fel buk -
kan nak, ahol nem köl te nek. Va dász -
gat va, sű rű „prü-prü” han gok kal in -
dul nak dél fe lé, és szep tem ber kö ze -
pé re az utol só csa pa tok is el hagy ják
Ma gyar or szá got.

A gyur gya lag fo ko zot tan vé dett,
esz mei ér té ke száz ezer fo rint.

g Sch midt Egon

Kér dé sek

1. Mit gon dolsz, van szí ne ze ti kü lönb -
ség a hím és a to jó kö zött?
2. Va jon mi vel ké szí tik a köl tő üre get?
3. Meg fog ják a mé he ket is?

Gyur gya lag

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. nincs, mind ket tő egy for -
mán tar ka; 2. a cső rük kel, le is ko pik
a he gye, mi re el ké szül nek; 3. igen, de
kárt csak ott tesz nek, ahol a kap tá ra -
kat va la me lyik te lep kö ze lé ben he lye -
zik el.

Né ha a leg jobb kis an gyal lal is meg esik,
hogy bün te tés be ke rül. De hogy mi ért
tör tént ez An gyal ká val, azt meg tud hat -
já tok Sch midt Egon bá csi An gyal ka se -
gí tett cí mű köny vé ből. Eb ben a tör té -
net ben még a bün te tés is az égi ek hez
mél tó: egy hé ten át na pon ta két jó cse -
le ke de tet kell vég re haj ta nia a föl dön.

An gyal ka ka land jai nem csak szá -
má ra lesz nek em lé ke ze te sek, de szá -
munk ra is sok ta nul ság gal jár nak.

Bár re mé lem, nem sok ol va só nak
lesz nek is me rő sek azok a hely ze tek,
ame lyek ben az égi se gí tő nek közbe
kel  lett lépnie.

A köny vet Bu dai Ti bor szép raj zai
te szik még él ve ze te seb bé.

Sch midt Egon: An gyal ka se gí tett. Lu -
ther Ki adó, Bu da pest, 2011. Ára 1250
fo rint.

KÖN YV AJÁN LÓ

Egy kisan gyal hét nap ja

Mi a sa ru?
ó láb be li k edény d szer szám

Mi lyen pénz volt a dé nár?
e arany z ezüst s réz

Hol hasz nál ják az ekét?
g pi ra mis épí tés né l á hal fo gás nál f szán tás nál

Mi nem sze re pelt a tíz csa pás kö zött?
j özön víz b jég eső a szú nyo gok

Ki für dött meg a Jor dán ban, hogy meg gyó gyul jon?
z Sám son e Na a mán szí ri ai ve zé r é a vak Bar ti me us

Mi re va ló a ko vász?
o ház épí tés nél a tég lák m sá tor ké szí tés nél a sá tor s sü tés nél a tész ta meg ke lesz té sé re
össze ra gasz tás ára össze var rás ára

A helyes válaszok betűiből egy nevet tudtok összeolvasni. Írjátok ide a vonalra! ………………………………………

Bib li ai to tó

OVI S OK NAK

– Kis asszony, ez még is csak fel há -
bo rí tó, ezen a hé ten már az ötö dik
gya lo gost üti el!

– Mi ért, mennyit le het?

* * *

Két ba rát ta lál ko zik az ut cán.
– Nem jöt tél el meg ja ví ta ni a

csen gő met!
– Igen is el men tem, de ami kor

csen get tem, sen ki sem nyi tott aj tót!

* * *

– Pis ti ke, me lyik a leg rö vi debb hó -
nap?

– A má jus.
– Mi ért?
– Mert az csak öt be tű.

* * *

Fut ball meccset ját sza nak a bo ga -
rak a ro va rok el len. A fél idő vé gén egy
szur ko ló oda megy a kis pad hoz, és
meg kér de zi a bo gár tól:

– Hát te mi ért ülsz a kis pa don?
– Mert én cse re bo gár va gyok.

* * *

A lel kész ki kér de zi a hit tan anyagát.
– Mi lyen bűnt kö ve tett el Ádám?
– Evett a til tott fa gyü möl csé ből.
– És mi lyen bün te tést sza bott ki rá

ezért az Úr?
– Fe le sé gül kel lett ven nie Évát.

HUM OR Z SÁK

Hány különbség van a két kép között?



Evangélikus Élet 2011. július 3. f 13»presbiteri«

– Ta nár úr ko moly kar ri ert
ad most fel az zal, hogy csa lád -
já val In di á ba uta zik. Mi in dít -
ja a nem zet kö zi leg is mert nyel -
vészt, a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem né met tan szé ké -
nek volt ve ze tő jét ar ra, hogy fi -
ze tés nél kü li sza bad ság ra vo -
nul jon, s egy olyan or szág ban

kezd jen ta ní ta ni, ahol köz tu -
dot tan ne he zebb kö rül mé nyek
között kell majd él nie?

– Ezt a kér dést már ba rá ta -
ink kö zül is so kan fel tet ték ne -
künk. Vá la szom rend kí vül egy -
sze rű. Rég óta sze ret tem vol na
olyan hely re ke rül ni, ahol na -
gyobb szük ség van a se gít ség -
re, mint itt hon. Egye te mi hely -
ze te met te kint ve is most nyílt
mód rá, hogy né hány évig tá -
vol le gyek. Van per sze egé -
szen sze mé lyes in dí té kom is. Ez
volt a hu sza dik esz ten dőm,
amit a fel ső ok ta tás ban töl töt -
tem. Va ló ban meg jár tam már
né hány sza már lét ra fo kot. 

Rá döb ben tem ugyan ak kor
ar ra is, hogy itt az egye te men
is me ret len dol gok kal már alig -
ha fo gok ta lál koz ni, és még
van húsz má sik évem a nyug -
dí jig… Most – a kö ze pé be –
be épít he tek egy kis „szü ne tet”.
Ja nu ár ban el utaz tam In di á -
ba, hogy meg néz zem a ko da -
i kana li nem zet kö zi is ko lát.
Amit ott ta pasz tal tam, na -
gyon meg tet szett. Ér de kes ki -
hí vás, hogy most mást kell
csi nál nom, s egy ál ta lán nem
de ro gál, hogy egye te mi pro -
fesszor ság he lyett úgy mond
kö zép is ko lai ta nár le szek.

– Sza va i ból úgy tű nik, mint -

ha nem is kö zö sen hoz ta vol na
meg a csa lád a dön tést…

– Szó sincs er ről. Ter mé sze -
te sen a fe le sé gem mel, Zi tá val
együtt ju tot tunk er re az el ha -
tá ro zás ra. S fel tét le nül fon tos
volt a csa lá di szem pont. Mi vel
Ná tán fi unk idén szep tem -
ber től már is ko lás len ne, jó nak

lát tuk, ha már most a nem zet -
kö zi is ko lá ban kez di meg ta -
nul má nya it.

– Gon do lom, fe le lős ség tel jes
szü lők ként nem in dul ná nak
ne ki a hosszú út nak, ha nem
érez nék, hogy el ha tá ro zá suk
több em be ri kí ván csi ság nál,
ka land vágy nál.

– Né hány misszi ói tár sa ság
már ko ráb ban meg ke re sett
ben nün ket, szá mos pró bál -
ko zá sunk volt ar ra, hogy ide -
gen föl dön szol gál junk. Ak kor
azon ban az aj tók be zá rul tak
előt tünk. Most vi szont az Úr -
is ten nyi tott ka pu kat tárt
elénk. Nem tud nék most hir -
te len bib li ai igét idéz ni, de
ép pen az zal, hogy min den si -
ke rült, min den aka dály el há -
rult az utunk elől, ér tet te meg
ve lünk az Úr is ten, hogy el ha -
tá ro zá sunk az ő aka ra ta sze -
rint va ló. Ezt nem csak mi ér -
zé kel jük így. Dön té sünk óta
kör nye ze tünk tag jai is több -
ször ad tak han got cso dál ko zá -
suk nak: „Hogy le het, hogy
nek tek min den si ke rül?” 

Ez zel ők ar ra az is te ni ren -
de zés re utal tak, amit annyi -
szor át él het tem én ma gam is.
Ami kor pél dá ul Ko da i kanal -
ban jár tam a té len, hogy meg -
győ ződ jek ró la, va ló ban al -

kal mas-e az a hely a gyer me -
ke ink ne ve lé se szem pont já -
ból, s hogy a le he tő sé ge ink ről
ér dek lőd jem. Az is ko la ve ze -
té se már az zal fo ga dott, hogy
elő ző nap meg üre se dett egy
fran cia–né met ta ná ri ál lás, és
ők rám gon dol tak. Az Úr is ten
„kész té nyek elé ál lí tott”. 

– Még nem tud hat juk pon -
to san, hogy a nyelv ta ní tás
mel lett mi lyen szol gá la to kat
bíz Is ten Im ré re és Zi tá ra ott
kint. Ar ról azon ban hal lot -
tunk az is ten tisz te le ten, hogy a
Szi ge ti há zas pár na gyon fog hi -
á nyoz ni a pi lis csa bai gyü le ke -
zet nek. Va jon ők is Im ré ék nek?

– Őszin té nek kell len nünk.
Most az uta zás lá zá ban
égünk, az új don ság va rá zsa
hat ránk, tel ve va gyunk vá ra -
ko zás sal. Nem tud juk fel mér -
ni, mit is je lent majd a sze ret -
te ink től, a ba rá ta ink tól va ló
föld raj zi tá vol ság.

Egy do log azon ban öröm -
mel tölt el ben nün ket, de kü -
lö nö sen a fe le sé ge met. Zi ta
már rég óta bán kó dott ami att,
hogy nem si ke rült he lyet ta lál -
nunk a ter ve zett gyü le ke ze ti
nap kö zink szá má ra. Most,
hogy ne künk éve kig nincs rá
szük sé günk, sze re tet tel bo -
csá tot tuk há zun kat a pi lis csa -
bai evan gé li ku sok ren del ke zé -
sé re. Öröm mel tölt el a tu dat,
hogy ha most tá vol, In di á ban
le szünk is, még is misszi ót
foly tat ha tunk itt hon is az zal,
hogy ott ho nun kat ki tár hat -
juk a gyü le ke ze tünk gyer me -
kek közt vég zett szol gá la tá nak. 

g B. P. M.

Nyi tott ka puk
In di á ban és Pi lis csa bán

Be szél ge tés a misszi o ná ri us-ta ná ri szol gá lat ot vállaló
dr. Szi ge ti Im ré velb A Szent há rom ság ün ne -

pét kö ve tő el ső va sár na -
pon, jú ni us 26-án is ten -
tisz te let ke re té ben ke rült
sor dr. Szi ge ti Im re és fe -
le sé ge, Zi ta misszi ói szol -
gá lat ba bo csá tá sá ra a pi -
lis csa bai evan gé li kus
temp lom ban. A há zas pár
jú li us el se jén in dul há -
rom gyer me ké vel együtt
In di á ba, hogy a Ko da i -
kana li Nem zet kö zi Is ko lá -
ban szol gál jon. Az ün ne -
pi al kal mon – el uta zá suk
előtt né hány nap pal – a
he lyi gyü le ke zet tag jai, a
Fé bé-egye sü let kon fe ren -
ci á já nak részt ve vői, va la -
mint az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let (EK -
ME) kép vi se lői és az ige -
hir de tés szol gá la tát vég ző
Gáncs Pé ter el nök-püs -
pök aján lot ta Is ten gond -
vi se lő sze re te té be a Szi ge -
ti csa lá dot.

Az is ten tisz te le tet szí ne sí tet -
te, hogy nem csak a Szi ge ti há -
zas pár és kis le á nyuk, ha nem a
ko ráb ban szin tén Ko da i kanal -
ban szol gá ló Jó An ge li ka és
Mes ter há zy Ba lázs evan gé li -
kus lel kész is in di ai öl tö zék ben
je lent meg a temp lom ban.
Gáncs Pé ter püs pök pe dig a
tá vol-ke le ti kul tú rá ban jól is -

mert szim bó lu mot meg tes te -
sí tő, há rom maj mot áb rá zo ló
fa ra gott szob rocs ká ját hoz ta
ma gá val, hogy az az na pi tex -
tus, Ézs 42,18a alap ján elhang -
zó pré di ká ci ó ját il luszt rál ja.
Tíz év vel ez előtt ő ma ga is járt
In di á ban, a mí ves fa ra gást ak -
kor vá sá rol ta. 

A szó szék ről fel emelt szob -
rocs kán vi lá go san fel is mer -
he tő, hogy az egyik ma jom fi -
gu ra el ta kar ja a sze mét, a má -
sik a fü lét ta paszt ja be, míg a
har ma dik a szá já ra tapasztja a
kezét. Is ten né pé nek szol gá la -

tá ra utal va a püs pök óvott at -
tól, hogy a hí vő em ber hall gas -
son, ami kor az evan gé li u mot
szól nia kel le ne, vak le gyen
má sok nyo mo rú sá gá nak meg -
lá tá sá ra és sü ket az ín ség ben
élők ki ál tá sá nak meg hal lá sá ra.

A Szi ge ti há zas pár nem volt
rest meg hal la ni Is ten hí vá sát,
amely nek nyo mán vál lal koz tak
a misszi o ná ri us-ta ná ri szol gá -
lat ra. Egy há zunk, il le tő leg az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye -
sü let „kül dé sé ben” és tá mo ga -
tá sá val Im re fran cia és né met
nyel vet ok tat majd az in di ai
tan év in du lá sá tól, jú li us 12-től.
Fe le sé ge, Zi ta szol gá la ti te rü -
le te még nem is mert, ám ígé -

re tük van ar ra, hogy őt is al kal -
maz ni fog ják a ko da i kana li is -
ko lá ban.

„Egyik sze münk ne vet, de a
má sik sír” – bú csú zott a sok -
szor kop ta tott, de most helyt -
ál ló for mu lá val a ki bo csá tó
pi lis csa bai gyü le ke zet lel ké -
sze, Kézdy Pé ter. Hosszú lis tát

lehetne írni ugyan is arról, hogy
mennyi min dent vég zett a
gyü le ke zet ben Zi ta, aki nyelv -
ta ná ri vég zett sé ge mel lett teo -
ló gi ai dip lo mát is szer zett.
Mint hit ok ta tó nem csu pán a
gyer mek mun kát szer vez te, de
gond ja volt a rá szo ru lók meg -
se gí té sé re is. 

A he lyi lel ki pász tor sza va -
i ból az is ten tisz te let re ér ke zett
ven dé gek is meg sejt het ték,
hogy a most nö ve ke dés nek
in dult pi lis csa bai gyü le ke zet
könnyen vesz te ség ként él he ti
meg a Szi ge ti csa lád el uta zá -
sát. Ugyan ak kor min den kö -
zös ség szá má ra erőt és ál dást
hoz, ha mun ka tár sat küld het
misszi ó ba. Ez zel a lel kü let tel
imád koz tak a Szi ge ti csa lád in -
di ai szol gá la tá ért a li tur gi át
vég ző lel ké szek. 

Kézdy Pé ter mel lett – mint
az EKME lelkészi elnöke – e
so rok író ja bá to rí tot ta Im rét és
Zi tát egy-egy igé vel, mi ként a
ko ráb ban Ko da i kanal ban ta ní -
tó Jó An ge li ka és Mes ter há zy
Ba lázs, va la mint a Pi lis csa bán
élő Pát kai Ist ván és Ba ghy Gi -
zel la, akik év ti ze de ken ke resz -
tül or vos-misszi o ná ri us ként
szol gál tak a har ma dik vi lág ban.

Gáncs Pé ter püs pök jel ké -
pes irány tűt aján dé ko zott a há -
zas pár nak, int ve őket, hogy ne
fe led jék: a hí vő em ber Is ten
igé jén és a test té lett Igén,
Krisz tu son tá jé ko zó dik.

A gyü le ke zet gyer me kei egy
is mert ír ál dás sza va i val kö -
szön tek el: „Si mul jon elő zé ke -
nyen a lá bad alá az út, és tá -
mo gas sa meg szél a há ta dat…
s amíg új ból nem lát juk egy -
mást, Is ten tart son meg óvó
te nye rén!”

g B. Pin tér Már ta

Temp lom ból is ko lá ba
Is mét in di ai szol gá lat ba in du ló kat tá mo gat

az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let

A szom széd vár Solt vad kert evan gé li kus pres -
bi te re it vár ta te rí tett asz ta lok mel lé jú ni us 22-
én, szer dán es te a kis kő rö si gyü le ke zet pres -
bi té ri u ma. Mond hat ni, a tör té ne lem ben elő -
ször esett meg, hogy az egy más tól csak tíz ki -
lo mé ter tá vol ság ra élő két gyü le ke zet pres bi -
te rei ki vé te le sen nem hi va ta los kö rül mé -
nyek kö zött, ha nem két bog rács ka kas pör költ
mel lett ta lál koz tak. Fon tos ez azért is, mert
míg a kő rö si ek tó tok, ad dig a vad ker ti ek
svá bok, bár az egy val lás össze köt het te őket
ko ráb ban is. 

Ho mo ki Pál lel kész áhí ta ta után kö vet ke zett
a kor gó gyom rok meg töl té se; az üres re ka na -
la zott bog rá csok Jar jab ka Já nos kis kő rö si pres -
bi ter sza kács mű vé sze tét di csér ték.

Elő ke rül tek a bo rok is: jó ked vű en kós tol gat -
ták egy más nedű it a gyü le ke ze ti elöl já rók. S
köz ben folyt a szó, ki ho gyan csi nál ja, ki nek mi -
lyen örö me, gond ja van.

Vé gül a több órás együtt lét után el hang zott
a meg hí vás – a „vissza vá gó” majd va la mi kor
Solt vad ker ten lesz.

g L. Gy.

Szlo vák és sváb gyö ke rű gyülekezetek
pres bi te rei ül tek (terített) asz tal okhoz
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Jó Angelika, a Szigeti házaspár és Mesterházy Balázs

Az Indiába készülő családot búcsúztató gyermekek

Gáncs Péter óva int…
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Ti zen öt éves gen fi szol gá la ta
után 1986. jú ni us 5-én csa lá di és
ba rá ti kör ben bú csúz tat tuk el a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség nyu -
ga lom ba vo nu ló La tin-Ame ri ka-
tit ká rát, Pós fay Györ gyöt. Ve ze -
ték ne ve kez dő be tű jé re utal va
há rom an gol szó val fog lal tam
össze te vé keny sé gét: pas tor –
poly g lott – pas si on. Az idén jú -
ni us 18-án Is ten ke gyel mé ből
ki lenc ven éves lel kész tár sat má -
jus 21-én Genf ben sze mé lye sen
ke res het tem fel, és köszönthet -
tem egy há zunk nevében.

Pas tor – Kö szönt jük a lel ki pász tort.
Pós fay György a ha zai teo ló gia el vég -
zé se és rö vid gyü le ke ze ti se géd lel ké -
szi szol gá lat után svéd or szá gi teo ló -
gi ai ta nul má nyi ösz tön dí jat ka pott.
1947 ka rá cso nya kö rül a Ma gyar or -
szág ról to bor zott szer ző dé ses me ző -
gaz da sá gi mun ká sok nak tar tott is -
ten tisz te le te ket, töb bek kö zött Upp -
sa lá ban és Lund ban. Majd az ame -
ri kai „ma gyar vá ros”, Cleve land gyü -
le ke ze te hív ta; há rom évig mun kál -
ko dott ott. In nen ke rült a ve ne zu e -
lai Ca ra cas ma gyar gyü le ke ze té be,
ahol nem csak ma gyar ki ván dor lók és
há bo rús me ne kül tek, ha nem né me -
tek, skan di ná vok, ész tek és let tek kö -
zös sé ge i ben is lel ki pász tor ko dott.
A gyü le ke ze ti mun ká ban na gyon
sok se gít sé get je len tett fe le sé ge,
Eme se, akit ma gyar csa lád ban, de ar -
gen tin ál lam pol gár ként is mert meg
Bu e nos Ai res ben.

1971-ben a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség gen fi köz pont ja hív ta meg
la tin-ame ri kai tit kár nak. Fel ada ta
volt nem csak egy ki sebb he lyi kö zös -
ség, ha nem La tin- és Kö zép-Ame ri -
ka evan gé li kus egy há za i  sok szí nű,
sok nyel vű gyü le ke ze te i nek pász to ro -
lá sa. Ti zen öt éves mun kál ko dá sa
alatt sok szor in dult út nak, hogy az
egy-egy al ka lom mal több hé tig tar -
tó uta zá sai so rán vé gig lá to gas sa a
Genf től tá vo labb lé vő or szá go kat az
egy há zi együtt mű kö dés, kö zös ség -
épí tés és misszió je gyé ben.

Azt sem fe led te, hogy Genf ben,
Lau sanne-ban és más sváj ci vá ro sok -

ban is él nek ma gyar nyel vű pro tes -
tán sok: rend sze re sen szol gált ezek -
ben a gyü le ke ze tek ben is, va la mint a
gen fi an gol nyel vű és svéd evan gé li -
kus kö zös sé gek ben.

Fe le sé gé vel, Eme sé vel együtt szer -
vez ték az éven te tar tott, eu ró pai
ma gyar nagy he ti if jú sá gi kon fe ren ci -
á kat. Ott ho nuk min dig nyit va állt a
se gít sé get ké rők előtt. Pós fay év ti ze -
de ken ke resz tül mun ka tár sa volt a
ma gyar nyel vű nem zet kö zi evan gé -
li kus rá dió misszi ó nak. Ezt a mun -
kát – ami kor az itt ho ni rend szer vál -
to zás után le he tő ség nyílt rá – át ad -
ta a ma gyar or szá gi egy ház nak.

Poly g lott – az az sok nyel vű pász to -
ra volt né pé nek. Svéd or szá gi, ame ri -
kai, ve ne zu e lai ta nul má nyai és mun -
ká ja, a bu da pes ti né met gim ná zi um
és a sváj ci év ti ze dek ma gya ráz zák,
hogy szá má ra nem je len tett gon dot
spa nyol ról an gol ra, fran ci á ról svéd -
re vagy né met re for dí ta ni és eze ken
a nyel ve ken pré di kál ni. Szá mos nem -
zet kö zi egy há zi kon fe ren cia si ke rét,
a részt ve vők szá má ra az el hang zot -
tak meg ér té sét az ő tol má cso lá sa
biz to sí tot ta. 

Azok kö zé a kül föld re ke rült ma -
gya rok kö zé tar to zott, akik fon tos nak
tar tot ták, hogy gyer me ke ik – a Pós -
fay csa lád ban Éva és Klá ra –, majd
uno ká ik is tud ják, gya ko rol ják a ma -
gyar nyel vet. 

Szép el is me rés ként kap ta meg
2009 ok tó be ré ben a Ká ro li Gás pár-

és az Or dass La jos-dí jat. Rend sze re -
sen je len tek meg írá sai az itt ho ni és
az eu ró pai egy há zi saj tó ban. Teo ló -
gi ai mun kás sá gá nak, Lu ther-ku ta tói
te vé keny sé gé nek ered mé nye it több
nyel ven pub li kál ta. 1991-ben a bu da -
pes ti teo ló gi án be nyúj tott dok to ri
disszer tá ci ó ja „A föl dön élő egész
egy ház” – Mit ta ní tott Lu ther Már -
ton az egy ház egye te mes sé gé ről cí men
egy há zunk ki adó já nál je lent meg.

Pas si on – az az szen ve dé lye volt az
öku me ni kus moz ga lom. A svéd or -
szá gi Lund ban 1947-ben ott volt
Or dass La jos püs pök kel együtt a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség meg ala -
ku lá sá nál, ami kor a püs pö köt al el -
nök nek vá lasz tot ták. Ami kor 1948
nya rán az egy há zi is ko lák ál la mo sí -
tá sá nak kér dé sé ben el len ál lást mu -
ta tó egy há zi ve ze tő a kor mány tól
nem ka pott ki uta zá si en ge délyt az
Egy há zak Vi lág ta ná csá nak Amsz -
ter dam ban tar tott meg ala ku ló vi lág -
gyű lé sé re, a püs pök ar ra kér te Pós -
fayt, hogy – más, kül föl dön tar tóz -
ko dó, ösz tön dí jas lel ké szek kel
együtt – kép vi sel je egy há zun kat.

Más fél év ti ze des gen fi te vé keny sé -
gét az egy ház egye te mes sé gé ről szó -
ló teo ló gi ai ku ta tó mun ka je gyé ben
vé gez te, ab ban az Öku me ni kus Köz -
pont ban, ahol ak kor ti zen két kü -
lön bö ző egy há zi öku me ni kus szer ve -
zet köz pont ja volt, és ahol két pá pát
is fo gad tak hi va ta los lá to ga tás ra.
Sok evan gé li kus és öku me ni kus kon -
fe ren ci án vál lalt szer ve zést, vett részt
és tar tott elő adá so kat.

A Lu the rá nus Vi lág szö vet ség meg -
ala ku lá sá nak hat va na dik év for du ló -
ján, 2007-ben új ság írói kér dés re ezt
a ta ná csot ad ta a kö vet ke ző nem ze -
dé kek szá má ra: „Bi zony fon tos más
or szá gok em be re it meg is mer ni és
ide gen nyel vet is meg ta nul ni!”

A köz mon dás sze rint: akit az Is ten
meg akar ál da ni, azt em ber rel áld ja
meg. Pós fay György ki lenc ve ne dik
szü le tés nap ján egy há zunk há lát ad Is -
ten nek mind azért az ál dá sért, ame -
lyet test vé rünk éle tén, mun ká ján ke -
resz tül mind nyá junk nak adott. „Ne
fe led kez ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik
az Is ten igé jét hir det ték nek tek… kö -
ves sé tek hi tü ket.”

g D. dr. Har ma ti Bé la 

A  90  éves Pós fay György kö szön té se

b Az ihá szi csa ta száz hat van ket -
te dik év for du ló ja al kal má ból,
az ed di gi évek ha gyo má nya i -
nak meg fe le lő en, a he lyi ön -
kor mány zat szer ve zé sé ben em -
lé kez tek az 1848/49-es sza bad -
ság küz de lem egyet len Veszp -
rém me gyei üt kö ze té nek Kmety
György ve zet te hős hon véd e i re
jú ni us 25-én ké ső dél után Ihász
kis köz ség ben.

A te le pü lés köz pont já ban ál ló obe -
liszk nél a Ru ba to fú vós ze ne kar köz -
re mű kö dé sé vel, a Him nusz kö zös
el ének lé sé vel, il let ve Gosz to la Ist -
ván elő adá sá ban Pe tő fi Sán dor A
ma gyar nép cí mű ver sé vel vet te kez -
de tét a tisz tel gő ren dez vény. Pe tő fi
ver sé nek két leg szebb sza vát: „Ha za
és sza bad ság” – a kö zön ség együtt
mond ta a vers mon dó val. 

Sandl Zol tán pol gár mes ter ün ne -
pé lyes kö szön tő jét kö ve tő en Ke re -
csé nyi Zol tán, a me gyei köz gyű lés hu -
mán erő for rás-bi zott sá gá nak tag ja,
lo kál pat ri ó ta mon dott em lék be szé det
(képünkön), fel ele ve nít ve a te le pü lé sen
ál ló ’48-as em lék je lek tör té ne tét. Be -

szé dé ben ki emel te Sza ló ky Sá mu el
hu szár alak ját, aki a te le pü lés ha tá rá -
ban zaj lott csa tá ban, 1849. jú ni us 27-
én halt hő si ha lált. Baj tár sai szü lő fa -
lu já ba, Ne messza lók ra szál lí tot ták,
ott he lyez te örök nyu ga lom ra Per la -
ki Ist ván dab ro nyi lel ki pász tor az
evan gé li kus egy ház szer tar tá sa sze rint.

Ke re csé nyi ezen kí vül meg em lé ke -
zett Pap Gá bor hon véd szá za dos ról is,
a du nán tú li re for má tus egy ház ke rü let
egy ko ri püs pö ké ről (1874–1895), aki ko -
má ro mi sír em lé ké nek ta nú sá ga sze rint
„tán to rít ha tat lan ha za fi, a sza bad el vű -
ség ön fel ál do zó baj no ka és a fe le ba rá ti
sze re tet leg buz góbb apos to la” volt. 

Pap Gá bor az evangélikus Kmety
had osz tá lyá ban har colt Bu da vár
vissza vé te lé nél, a csor nai, ihá szi, te -

mes vá ri csa ták ban. Nem csak fegy ver -
rel, ha nem tol lal is küzdött a Habs -
bur gok el nyo má sa el len. Pe tő fi mel -
lett azon ke ve sek kö zé tar to zott,
aki nek ver sei vé gig kí sér het nek ben -
nün ket a fon to sabb üt kö ze tek, győ -
zel mek szín he lyén. Ke let fa ja cí mű
for ra dal mi ver sét az ihá szi csa ta
előt ti na pok ban a szom szé dos Mar -
cal tőn ve tet te pa pír ra. A ki vá ló ha -
za fi és egy ház fi tisz te le té re a te le pü -
lés a kö zel jö vő ben em lék mű vet kí ván
ál lí ta ni. 

A be széd után Mül ler Szi mo net tá -
nak, a Kmety György Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la di ák já nak tol má cso lá -
sá ban Czu czor Ger gely Ri a dó cí mű
ver sét hall gat hat ták meg a je len lé vők,
majd az em lé ke zés vi rá ga it he lyez ték
el az obe liszk nél.

Az ün nep lő nép se reg gya log vo -
nult a fa lu ha tá rá ba a név te len csa -
ta hős sír já hoz, ahol szin tén ko szo rú -
zás zaj lott. Töb bek kö zött Csi kós
Lász ló őr nagy az MH Pá pa Bá zis re -
pü lő tér kép vi se le té ben, Hu szár Já nos
Apá czai-dí jas ta nár, a pá pai hely tör -
té ne ti klub ve ze tő je, a he lyi ön kor -
mány zat, va la mint ma gán sze mé lyek
he lyez ték el a sír nál ko szo rú i kat. 

g Polgár Tibor fel vé te le

Tisz te let a Kmety-fé le had osz tálynak

ME G JE LENT

Itt zés Já nos: Ha csak
2006 feb ru ár já ban in dult az Evan gé -
li kus Élet „püs pök pub li cisz ti kai” ro -
va ta, az Ég tá jo ló. A má sik há rom ma -
gyar evan gé li kus egy ház ke rü let püs -
pö kéi – Gáncs Pé ter (dé li), Sze bik Im -
re, majd Fa bi ny Ta más (észa ki),
Ador já ni De zső Zoltán (er dé lyi) –
mel lett eb ben a ro vat ban je len tek
meg Itt zés Já nos nak, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let
püs pö ké nek je len kö tet be gyűj tött
írá sai.

Ki adónk és a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ez zel a kö tet tel is igyek szik kifejezni meg be csül ését azok
iránt az ér té ke k iránt, ame lye ket Is ten a 2011-ben nyug díj ba vo nu ló püs -
pö kön ke resz tül egy há zunk egész kö zös sé gé nek aján dé ko zott.

Lu ther Ki adó

Egy ség ár: 1290 Ft (5 áfá val) • Könyv klub ta gok nak: 1095 Ft
244 ol dal, 125 × 187 mm, ke mény táb lás, ISBN 978-963-9979-38-3, 2011

Sza bad ság – fo tó- és no vel la író-pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge – a 2011 – Re for má ció és sza bad ság
te ma ti kus év hez kö tő dő en – fo tó- és no vel la író-pá lyá za tot hir det Sza -
bad ság cím mel.

Egy pá lyá zó leg fel jebb há rom fo tót és/vagy há rom írást küld het be, vagyis
ugyan az a sze mély el in dul hat mind két pá lyá za ton. Mi ni mum 1600 × 1200
pi xel mé re tű di gi tá lis fo tó kat vá runk, az írá sok ter je del me pe dig egyen -
ként ma xi mum 4500 ka rak ter le het szó kö zök kel együtt.

A be kül dé si ha tár idő: 2011. jú li us 24., éj fél.
A pá lyá zat nyi tott, nem jel igés.
A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet mind két pá lyá zat ese té ben tíz-, hét- és öt -

ezer fo rint ér té kű könyv cso mag gal ju tal maz zuk. Cso mag ju kat a nyer -
te sek ma guk ál lít hat ják össze a Lu ther Ki adó ki ad vá nya i ból.

A be ér ke zett pá lya mű vek ből az EvÉ let au gusz tus 14–21-ei lap szá má -
ban köz lünk vá lo ga tást, és az esetlegesen később publikálandókat is a
szokásos kiadói díjazás szerint honoráljuk.

H I R D E T É S
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Az „ide as worth spread ing”, az az – kis sé sza -
ba don for dít va – „a jó gon do la tok meg ér dem -
lik, hogy ter jesszük őket” mot tó a ve zé rel ve a
TED kon fe ren cia so ro zat nak (www.ted.com). A
TED igen kü lön le ges ren dez vény, ugyan is an -
nak el le né re, hogy az elő adá so kat in gyen meg
le het néz ni a hon lap ju kon, az ese mé nyen va -
ló rész vé tel nek mint egy egy mil lió fo rint nyi dol -
lár összeg az ára. Cse ré be vi szont a lá to ga tó az
ame ri kai üz le ti, gaz da sá gi és tu do má nyos élet
elit jé vel együtt él vez he ti a prog ra mot. Az il -
lusztris nézőközönségnek köszönhetően pedig
ga ran tált, hogy a több nyi re ti zen öt per ces elő -
adá sok ko moly gon do lat éb resz tő mon da ni va -
ló val bír nak.

A jó el kép ze lé sek ter jesz té sé nek esz mé je át -
hat ja a TED mű kö dé sét. Rend sze rük ben le he -
tő vé tet ték, hogy bár ki ké szít het for dí tá so kat,
így a leg iz gal ma sabb elő adá so kat – ön kén tes
for dí tók és ön kén tes lek to rok ré vén – ma gya -
rul fel ira toz va is le het él vez ni.

So kak ked ven ce a ma gya rul is fel ira to zott elő -
adá sok kö zött Sir Ken Ro bin son nak az is ko la és
a kre a ti vi tás vi szo nyá val fog lal ko zó fej te ge té se
(http://www.ted.com/talks/lang/hun/ken_ro -
bin son_says_scho ols_kill_cre a ti vity.html). Ah -
hoz már hoz zá szok ha ttunk, hogy a You Tu be vi -
de ó meg osz tó ra fel ke rült ze nei klip ek el ér het -
nek több mil li ós lá to ga tott sá got, de egy húsz per -
ces elő adás ból, amely az ok ta tá si rend szer hi -
á nyos sá ga i ról szól, nem igen néz nénk ki ugyan -
ezt, no ha Ro bin son be szé de már jó val öt mil lió
le töl tés fe lett jár.

A té ma ki fej té sé nek kö rül be lül a fe lé nél
Ro bin son ér de kes gon do lat kí sér let be kezd:
kép zel jük el, hogy egy föl dön kí vü li sze mé vel te -
kin tünk az ok ta tá si rend szer re. Két dol got ál -
la pít meg ez után. Az el ső, hogy az ok ta tá si
rend szer lát szó la gos cél ja egye te mi pro fesszo -
rok ne ve lé se, ugyan is ők azok, akik a leg to vább
ma rad nak bent a rend szer ben, min den más
szak ma és hi va tás kép vi se lői ki lép nek az in téz -
mé nyes ok ta tás ból. A má so dik pe dig az, hogy

kis kor ban még az egész gyer me ket kezd jük el
ne vel ni, utá na job bá ra csak de rék tól fel fe lé, míg
ké sőbb már csak az agyát, és va ló já ban an nak
is csak a ra ci o ná lis gon dol ko dá sért fe le lős fél -
te ké jét. Bár könnyű be lát ni, hogy bi zo nyos élet -
hely ze tek ben a jó tánc tu dás nak leg alább ak ko -
ra sze re pe le het, mint a ma te ma ti kai is me re -
tek nek, az ok ta tá si rend sze rek dön tő több sé -
gé ben a tánc nem sze re pel…

Eredetileg ez a cikk a Ke re sők és web he lyek
cí mű könyv ről szólt vol na, ame lyet e so rok író -
ja re cen zi ó ra ka pott meg a mű ki adó já tól. A kö -
tet ugyan is nem csak fej lesz tők nek szól, ha nem
akár csak egy blog ve ze té sé hez is olyan ta ná -
cso kat ad, ame lyek hasz ná la tá val könnyeb ben
meg ta lál ha tók le szünk az in ter ne ten.

Az íráshoz anya got gyűjt ve a kö ze li is me rő -
sök ben fel me rült szá mos „egy ház kö ze li” kér -
dés, ame lyek re a Go og le ke re ső jé ben ke res tük
a vá laszt: „Mi lesz ve lünk, ha nem le szünk?”
„Mi ért szü let tünk a föld re?” „Az em ber ma ga
ala kít ja-e a sor sát?” Azt pró bál tuk meg ki de -
rí te ni, hogy van-e va la mely egy ház tól szár ma -
zó vá lasz az el ső ta lá la ti ol da lon. Hát… nem iga -
zán. Mi előtt azon ban elkezdtünk volna azzal
fog lalkozni, hogy mi ként is le het ne ke re ső op -
ti ma li zál ni az egy há zak web ol da la it, elé be to -
la ko dott egy má sik kérdés: va jon he lyes-e az a
né ző pont, ame lyen át néz zük az em be re ket, Is -
tent, az egy há zat? Fel te szi-e va la ki egy ál ta lán
azo kat a kér dé se ket, ame lyek re az egy ház nak
vá la szai van nak? Mit ke res nek azok az em be -
rek, akik az evan ge li kus.hu-n köt nek ki, és mit
azok, akik el sem jut nak idá ig?

g Nagy Ben ce

Né ző.vál tás
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 30
dkg liszt, 7 evő ka nál tej, 10 dkg
zsír vagy mar ga rin, 3 to jás sár -
gá ja, 3 dkg cu kor, 2 dkg élesz -
tő, 1 cit rom hé ja

A töl te lék hez: 3 to jás fe hér -
je, 15 dkg cu kor, 20 dkg da rált
dió, ma go zott meggy, lek vár

A tész tá hoz az élesz tőt a
cuk ros tej ben fel fut tat juk. A
lisz tet a zsi ra dék kal el mor -
zsol juk, be le tesszük a to jás sár -
gá kat, a fel fut ta tott élesz tőt és

a cit rom hé jat, majd az egé szet
össze gyúr juk.

A töl te lék hez a to jás fe hér -
jé ket ke mény hab bá ver jük,
ap rán ként hoz zá tesszük a cuk -
rot, vé gül be le for gat juk a da -
rált di ót.

A tész tát há rom ci pó ba oszt -
juk, és egyen ként tep si hosszú -
sá gú ra ki nyújt juk. Az így ka -
pott tég la lap nak a hosszab bik
(a tep si hosszú sá gá val meg -
egye ző) két szé lét ma go zott

meggyel ki rak juk, és a tész tát
rá hajt juk úgy, hogy a meggyet
be fed je. Az így ke let ke zett vá -
lyút lek vár ral meg ken jük, és a
dió töl te lék kel meg tölt jük. A
há rom ru dat egy más mel lé
tesszük, és elő me le gí tett sü tő -
ben 200 fo kon meg süt jük.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Meggyes hu szár ba jusz
Válogasson a Digitalstand.hu kínálatából, 

ahol számos napilap, hetilap és magazin digitalizált változata 
megtalálható a nyomtatott lap áránál jelentősen olcsóbban!

Az első magyar fejlesztésű platform független digitális újságos stand 
bármilyen számítógépen és táblagépen elérhető, 

így a nap 24 órájában bárhol megvásárolhatja, elolvashatja, vagy újra előveheti újságjait.

Az Evangélikus Élet mostantól már 
digitálisan is olvasható, előfi zethető!

www.digitalstand.hu

H I R D E T É S

A Sa rep ta Budai Evan gé li kus
Sze re tet ott hon la kói jú ni us
25-én Luc fal vá ra ki rán dul tak,
ahol már nagy sze re tet tel vár -
ták őket a he lyi gyü le ke zet
tag jai. A csen des nap hely szí -
ne a he lyi kul túr ház volt, mely -
nek szom széd sá gá ban már
ko ra reg gel so ra koz tak a kelt
sü te mé nyek, kré me sek. Az
asszo nyok ebéd re gu lyás le -
vest főz tek, amely a bog rács -
ban gő zöl gött, mi kor meg ér -
ke zett a busz a ven dé gek kel.

Gyors el iga zí tás után meg is
kez dő dött a prog ram, ének lés -
sel, kö szön té sek kel. A la kók
ked ves aján dé kok kal lep ték
meg a há zi gaz dá kat: ál ta luk

ké szí tett szőt te sek la pul tak a
ta sa kok ban.

Az áhí ta tot Ma lik Pé ter
Ká roly he lyi lel kész tar tot ta.
A bé na meg gyó gyí tá sá nak
tör té ne tén ke resz tül  mu ta tott
rá ar ra, hogy nem csak be te -
gek nek van szük sé gük Jé zus -
ra: Jé zus vá lo ga tás nél kül
min den ki ért el jött. A gye re -
kek és gyer mek lel kű ek nagy
örö mé re il luszt rá ció is volt,
még pe dig egy ado mány ként
ka pott fla nel kész let se gít sé -
gé vel. Az al ka lom vé gén ki -
csik és na gyok jól az el mé jük -
be vés ték az arany mon dás -
ként meg ta nult igét: „…az
Em ber fi á nak van ha tal ma

bű nö ket meg bo csá ta ni a föl -
dön…” (Mk 2,10)

A fi nom ebéd után az ott hon
la kói Nóé tör té ne tét ad ták elő
(képünkön). Pro fi dísz le tek és
bol dog ar cok jel le mez ték az
elő adást. A kre a tív pe da gó gu -
sok és a szí né szek is ki tet tek
ma gu kért, a kö zön ség pe dig
nagy taps sal fe jez te ki el is me -
ré sét. Ez után a gyü le ke zet gyer -
mek kö re kö vet ke zett, ők há rom
ének kel ké szül tek er re a nap ra.

A ma ra dék idő ének lés sel,
majd a bú csú zás sal telt, a sok
fi nom ság ból pe dig cso mag
ké szült az ott hon ma ra dot -
tak nak.
g Ma lik né Györ fi Esz ter

Csen des nap a Sa rep ta-otthon
la kó i val Luc fal ván

A Sa rep ta-ott hon la kói vol tak
gyü le ke ze tünk lá to ga tói a hét -
vé gén.

Ve gyes ér zel mek kel in dul -
tam el. Nem tud tam, ho gyan
leszek képes a ha tá so kat ke zel -
ni. A meg ta pasz ta lás fel ka va -
ró volt. Po zi tív ér te lem ben.
Min den hol a sze re tet ki fe je zé -
sé nek kü lön bö ző meg nyil vá nu -
lá sa it lát tam. Kéz fo gás, si mo -
ga tás, gyen géd ség, tü re lem,
oda fi gye lés.

Az Úr vég te len ke gyel mét
lát tam a sé rült em be rek ben,
ame lyet fe lénk, épek fe lé sze ret -
ne üzen ni. Va la mi lyen ok ból
így kel lett szü let ni ük, de meg -
kap ták az egyik leg na gyobb
aján dé kot: a fel té tel nél kü li,
őszin te, tisz ta sze ret ni tu dás
ké pes sé gét. Szá muk ra ez a vi -
lág leg ter mé sze te sebb dol ga.
Ez a ké pes ség min den em ber -
ben ott van, csak jó mé lyen el -
rejt jük. Fé lünk az egyik leg -
szebb em be ri meg nyil vá nu -
lás tól, ame lyet Is ten aján dék -
ba adott.

Ré sze sei le het tünk egy elő -
adás nak is. A ven dé gek Nóé

tör té ne tét ad ták elő. Szá mom -
ra le nyű gö ző volt. Meg szé gye -
ní tő, hogy a szá munk ra egy sze -
rű kis fel adat mi lyen elé ge dett -
sé get és örö met tu dott sze rez -
ni a sze rep lők nek. Ve lük el len -
tét ben nekünk a mi „nagy”

fel ada ta ink si ke res vég re haj tá -
sa sem sze rez fel hőt len örö möt
és elé ge dett sé get.

Pél daér té kű volt az ott hon -
la kók nak Is ten ről szóló bi -
zony  ság téte le.

A dísz let, a ze ne, a ki egé szí -
tők, a sze rep lők lel ke se dé se
mind-mind az ápo lók öt le tes -

sé gé ről és nagy sze re te té ről
árul ko dott. Sza vak kal meg sem
le het kö szön ni ezt a faj ta ál do -
za tos mun kát. Tu dom és hi -
szem, hogy ez csak az Úr ál lan -
dó je len lé té vel le het sé ges. Min -
den tisz te le tem az ápo ló ké.

Úgy in dul tam el er re az al -
ka lom ra, hogy kér tem az Urat,
ta nít son. Kö szö nöm az Úr -
nak, hogy meg tet te!

Is ten áld ja meg a Sa rep ta-
ott hon la kó it, min den dol go zó -
ját és mind annyi un kat. 

d A luc fal vai evan gé li kus
gyü le ke zet egy tag ja

A sze re tet cso dái
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F I Z E S S E N  E L Ő
L A P U N K R A !

VASÁRNAP

6.03 / M. Ka to li kus Rá dió
Or go na mu zsi ka
8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló (va sár na pi öku me -
ni kus mű sor)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Bach-ta lál ka
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa (on-line adás:
www.ra dio17.hu)
10.45 / m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.45 / m2)
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.10 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
14.15 / m2
Meg úju ló temp lo mok
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te

HÉTFŐ

9.50 / m2
Me sé lő cég táb lák
Für dők a fél hold alatt
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / Eu ró pa Rá dió
(Miskolc)
Ha tár ta lan
Ben ne: az Evan gé li kus Rá dió -
misszió össze ál lí tá sa
15.30 / m1
Szent Ist ván ván dor lás – az
or szá gos kék tú ra men tén
A Sá to ros-he gyek től a Nagy
Pé ter-menny kő ig
20.10 / m1
A ve réb is ma dár (ma gyar
film víg já ték, 1968) (79')
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz le gen dák
Cole man Haw kins (sza xo fon)

KEDD

6.35 / Du na Tv
A tör té ne lem út vesz tői
Re for mok Ke let-Eu ró pá ban
12.00 / MR4 – Nem ze ti sé gi
adá sok
Dé li ha rang szó a tót kom ló si
evan gé li kus temp lom ból
12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Pe ré nyi Mik lós gor don ka -
hang ver se nye
15.30 / Du na Tv
Vi rág vi rá gos sá ga – Ka zet tás
mennye ze tű temp lo mok a Ti -
sza há ton (ma gyar is me ret ter -
jesz tő so ro zat)
16.55 / m1
Ba la to ni nyár
21.05 / m1
Ka vi ár és len cse
(té vé já ték) (79')
23.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum

SZERDA

6.35 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Du ruflé: Rek vi em
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
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok. For gács Já nos
ho lo kauszt-túl élő
15.30 / Du na Tv
Be ava tás. Cza kó Gá bor te le -
ví zi ós esszé je
16.05 / Film mú ze um
Teg nap előtt
(ma gyar film drá ma, 1981)
(106')
20.34 / M. Ka to li kus Rá dió
„Rin gasd el ma gad”
Mi nő ség és nép sze rű ség a
ma gyar könnyű ze né ben

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A ró mai für dő től az él mény -
für dő ig
16.00 / PAX
Fe le ke zet kö zi zsol tár ol va sás
20.30 / m2
Hogy volt!?…
Sztan kay Ist ván te le ví zi ós
mun kái
21.20 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne:
Vi val di: Glo ria RV. 589.
22.45 / Du na Tv
Ma gya rok a bal ká ni há bo rú -
ban 1991–97 (ma gyar do ku -
men tum film-so ro zat)
Élő fal
23.25 / m1
Ma dách Tra gé dia 150
A Tra gé dia tit kai

PÉNTEK

15.00 / Du na Tv
„…fil lé res em lé ke im”
Fin ta Jó zsef épí tész
15.30 / m2
1100 év Eu ró pa kö ze pén
Nagy vá rad
16.35 / Duna Tv
Duna-anziksz (magyar
ismeretterjesztő sorozat)
19.00 / m2
Film sztá rok a va don ban
(auszt rál ter mé szet film-
sorozat) Who o pi Gold berg
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Ke resz tény Köz éle ti Aka dé mia
Az ezer éves len gyel–ma gyar
kap cso la tok ról
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Thu kü di dész: A pe lo pon -
nész o szi há bo rú
21.00 / Du na Tv
A svéd szép ség
(svéd já ték film, 2000) (85')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Pe re ces la ko da lom
12.22 / Kos suth rá dió
Tör té net hang sze rel ve
15.30 / Má ria Rá dió (Bu da -
pest)
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa
16.35 / m1
Magyarország története
16.50 / Du na Tv
Törzs asz tal
Köz éle ti be szél ge tés
22.10 / m2
Vi szont lá tás ra, drá ga
(ma gyar té vé já ték, 1977) (94')
22.55 / m1
Koncz Zsu zsa-kon cert 2011 –
Aré na
23.15 / Du na Tv
Szé gyen folt
(ame ri kai–fran cia–né met
játék film) (103')

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel. Ben ne:
vasár na pi or go na mu zsi ka
7.00 / Má ria Rá dió (Bu da pest)
Öku me ni kus lap szem le
9.30 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Lé lek han go ló Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás: www.ra dio17.hu)
10.04 / Kos suth rá dió
Re for má tus is ten tisz te let köz -
ve tí té se Haj dú ná nás ról
Igét hir det Ga csá lyi Gá bor
Pál lel ki pász tor
10.45 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Me to dis ta if jú sá gi mű sor
11.45 / m1
Zsi na gó gák. A He ge dűs
Gyula ut cai zsi na gó ga
15.04 / Bar tók rá dió
Össz ki adás. Liszt Fe renc
orato ri kus mű vei

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 3-ától július 10-éig

Va sár nap

Áraszd ránk ke gyel me det reg ge len ként, hogy vi gad junk és örül jünk egész éle -
tünk ben! Zsolt 90,14 (Mt 7,11; Lk 14,/15/16–24; Ef 2,17–22; Zsolt 105,16–45)
Az új nap reg ge le mint ha min dig meg fi a ta lí ta na min ket. Ku ta tók ki mu tat -
ták, hogy a reg ge li nap su gár fel töl ti az em ber szer ve ze tét, felkészíti az egész
na pos mun ká ra. Az Is ten ke gyel me – ószö vet sé gi ér te lem ben: az Is ten ter -
mé szet fe let ti aján dé kai – vagy ha úgy tet szik, a fény, amely ben időn ként a
lel künk meg fü röd het, késszé tesz az örök élet re.

Hét fő

Meg is mer te tem szent ne ve met né pem mel. Ez 39,7 (Ap Csel 10,43; Péld 9,1–
10; Jak 1,1–12) Iz ra el né pe szá má ra Is ten ne vé nek ki nyi lat koz ta tá sa egyet je -
lent ha tal má nak ki nyil vá ní tá sá val. Is ten ne vét – ha tal mát – se gít sé gül hív -
va imád koz tak, ál dot tak és át koz tak, így vé gez ték mun ká ju kat, és így tér tek
pi hen ni is. Mi lyen kár, hogy úgy tud juk és akar juk él ni az éle tün ket, hogy
ki hagy juk be lő le az Urat! Akik meg is me rik Is ten ne vét, azok az övéi: ezért
is mer ked jünk meg és él jünk együtt Is ten ne vé vel!

Kedd

Erős bá to rí tá sunk van ne künk, akik oda me ne kül tünk, hogy be le ka pasz kod -
junk az előt tünk le vő re mény ség be. Zsid 6,18 (Zsolt 36,8; 2Móz 2,11–15/16–
22/23–25; Jak 1,13–18) Pál apos tol ké pe nagy sze rű en hasz nál ha tó ma is. Ta -
lán egy utol só pil la nat ban el ért busz vagy vo nat jut hat eszünk be, amely az
uta zót egé szen rossz irány ba is vi he ti. Mi ért va gyunk óva to sak? Tá vol ról sok
min den meg té vesz tő le het, az tán kö ze lebb ér ve el kell dön te nünk, hogy élünk-e
a messzi ről oly hí vo ga tó nak tű nő le he tő ség gel. Az Is ten se gít sé ge olyan re -
mény ség, amely be be le le het és be le is kell ka pasz kod ni. Erős bá to rí tá sunk
van: a Jé zus Krisz tus ál tal tett ígé ret!

Szer da

Jé zus Krisz tus mond ja: „Bol do gok vagy tok, ha én mi at tam gya láz nak és ül -
döz nek ti te ket, és min den fé le rosszat ha zud nak ró la tok. Örül je tek és uj jong -
ja tok, mert ju tal ma tok bő sé ges a mennyek ben.” Mt 5,11–12 (Ezsd 6,22; 1Sám
1,1–11; Jak 1,19–27) Köz hely, hogy a jó ügyért har col ni ne mes gesz tus. Jé zus
sza vai en nél töb bet ígér nek – bol do gok vagy tok, ha szen ved tek is ér te. Bol -
dog nak len ni Krisz tus sze rint egyet je lent az üd vös ség gel, és Is ten or szá ga
fö löt te áll min den em be ri ér té ke lés sze rin ti jó nak. Krisz tus ezt ígé ri ne künk
– ez va ló ban öröm re és uj jon gás ra ad okot!

Csü tör tök

Di csek szünk az Is ten nel a mi Urunk Jé zus Krisz tus ál tal, aki ál tal ré sze sül tünk a
meg bé ké lés aján dé ká ban. Róm 5,11 (Ézs 52,9; Mt 15,29–39; Jak 2,1–13) Fáj dal ma -
san rit ka ma két je len ség: az, hogy Is ten nel di cse ked je nek az em be rek, és az, hogy
őszin tén bé két kös se nek. Ehe lyett sze ret nek ma guk kal di cse ked ni és pert in dí -
ta ni egy más el len. Ha ennyi re nyil ván va ló a kap cso lat az Is ten nel va ló di csek vés
és a Krisz tus ál tal ka pott meg bé ké lés aján dé ka kö zött, va jon mi ért nem kö vet -
jük Pál apos tol pél dá ját? Jár junk a Krisz tus tól ta nult hit ben és is ten sze re tet ben!

Pén tek

Nem azt te szem, amit aka rok: a jót, ha nem azt cse lek szem, amit nem aka -
rok: a rosszat. Róm 7,19 (Zsolt 51,14; Lk 23,39–43; Jak 2,14–26) Pál apos tol
a test és a lé lek fo lya ma tos, egy más el le ni har cá ról be szél. Az esze, a lel ke
tudja, hogy mi len ne jó, de a tes te el len sze gül. Gon do lat me ne te sze rint ar -
ra, hogy akar ja a jót, van le he tő sé ge, de hogy te gye is, ah hoz már Krisz tus
át for má ló, új já te rem tő ha tal ma kell. Valld be ma gad nak, test vé rem, te is hány -
szor át él ted ezt a har cot! Krisz tus mel lett meg bé kél hetsz.

Szom bat

Is tent di csér jük min den nap, ne ved ma gasz tal juk örök ké. Zsolt 44,9 (2Thessz
1,12; Jer 31,/7/8–14; Jak 3,1–12) Kó rah fi a i nak zsol tá rá ból meg tud juk, hogy
a há bo rú ban Is ten har co sai el ső sor ban nem a kar juk ban és a fegy ve rük ben
bíz tak, ha nem ab ban, hogy Is ten ve ze ti őket di a dal ra. A ke resz tény em ber -
nek má ig ez a re mény sé ge: nem az em be ri erő, adott ság az, ami leg in kább
szá mít, ha nem Is ten aka ra ta. Ez az, ami meg men ti a gyen gé ket az el ke se -
re dés től és az erő se ket a ma ga biz tos ság tól. Lépj ki, test vé rem, bi zal mad kö -
zép pont já ból, és ál lítsd ar ra a hely re Krisz tust!

g Ger lai Pál

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
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Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
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Kis bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.
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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.
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Is ten irán ti há lá val tu da tom, hogy jú li us 9-én, szom ba ton 11 óra kor a sop -
ro ni evan gé li kus temp lom ban (9400 Sop ron, Temp lom u.) Sze me rei Já -
nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke lel késszé
avat.

Sze re tet tel vá rom csa lád já val együtt az ün ne pi is ten tisz te let re és az
azt kö ve tő sze re tet ven dég ség re.

Bol ba Már ta

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

A Ma gyar Örök ség Díj jal ki tün te tett Evan gé li um Szín ház aján la ta:

Má rai temp lo ma – val lo má sok a Fü ves könyv ből

Meg idé zők: Bu zo gány Már ta és Pel ső czy Lász ló szín mű vé szek
Ren de ző: Ud va ros Bé la

(El ér he tő ség: Bu zo gány Már ta: 30/397-7379, mar ta.bu zog any@gmail.hu)
„A da lok kal tar kí tott Fü ves könyv-össze ál lí tást sze ret nénk

fel aján la ni a gyü le ke ze tek nek. Akár is ten tisz te let után vagy sze re tet -
ven dég ség ke re té ben vagy kü lön fé le egyéb ren dez vé nyek so rán szí ne sí te -
ni, gaz da gí ta ni ve le a gyü le ke ze ti al kal ma kat. Az elő adás nem csak a
bu da pes ti gyü le ke ze tek, de bár me lyik vi dé ki gyü le ke zet szá má ra is je -

len tős ked vez ménnyel igé nyel he tő. – Ud va ros Bé la”


