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Áldással a túlsó partra f 2. oldal
Hitvalló búcsúzás f 2. oldal
Ordinációk északon f 3. oldal
Feltartóztathatatlan hullámok f 5. oldal
A transzszexualizmusról őszintén f 8–9. oldal
Erődtemplomi kincskeresés f 13. oldal

„Eze ket a hit mé lyí tő he te ket hosszú éve -
ken ke resz tül dr. Győ ri Jó zsef és Pin tér Ti -
bor szer vez te fá rad ha tat la nul. Böl cses sé -
gük és alá za tuk pél da ér té kű. Tu da tá ban
vol tak an nak, hogy Is ten a fő szer ve ző…”

Nincsenek véletlenek f 7. oldal

„Ná lunk, Skan di ná vi á ban ugyan is nincs olyan
erős hi e rar chia, mint a ka to li kus vagy az or to -
dox egy ház ban, és ami lyet, saj nos, ta pasz ta lok
szá mos ke let-eu ró pai és har ma dik vi lág ban
élő pro tes táns fe le ke zet nél.”

Interjú az EVT főtitkárával f 5. oldal

„A vé gén va la mennyi köz re mű kö dő a
kö zön ség gel együtt lal lalá zott, ami kor
a CD-nk ről is mert 133. zsol tárt éne kel -
tük.”

Visszatérés a béke szigetére –
Gyöngyöspatára f 10. oldal

g Ká kay Ist ván

A pe da gó gu sok ter mé sze te sen min -
dig tan év ben gon dol kod nak. Sa já tos
idő szá mí tá suk kö ze pet te nő nek fel
a di á kok nem ze dék ről nem ze dék re.
Az év au gusz tus vé gén kez dő dik el,
mint  va la mi fé le  nyi tány  egy  ko -
moly ze nei da rab ele jén, majd szep -
tem ber el se jén fel megy a füg göny, és
meg kez dő dik az em ber ne ve lés. A já -
ték a ta ní tás szín pa dán egé szen jú -
ni us vé gé ig tart, ami kor ki al sza nak
a fé nyek, le bo csát ják a füg gönyt.
A ta ní tás já ték, mes ter ség, mű vé -

szet,  hi va tás  –  ki nek-ki nek  sa ját
kül de té se  sze rint.  Min den  tan év
ugyan ab ban a rend ben, ugyan ab ban
a kör for gás ban – gye rek zsi vaj ban,
szü ne tek és csen ge té sek kö zött. 
A  ta nár – mond ják –  tan év ben

mér, pe dig a ta nár di ák ja i ban mér és
lát. A jö vőt tart ja mar ká ban, azt for -
mál ja min den egyes di ák já ban, s az
el ső ta lál ko zás tól, az is ko lá ba be lé -
pő  ki csiny  gyer mek től  a  fel nőtt
érett sé gi ző ig kö vet ve a gyer me kek -
kel mé ri az időt. Az ő fel nö ve ke dé -
sük ben, vál to zá suk ban al kot, épít és
ad át. Át ad em ber sé get, tu dást, hi -
tet, mely a jö vő re mény sé ge.
Az egy há zi is ko lák ban az a kü lön -

le ges sa já tos ság, hogy az ok ta tás, a
ta ní tás  mel lett  a  ne ve lés  leg alább
olyan  sú lyú,  ha  nem  még  fon to -
sabb.
Jú ni us ban  óvo dá ink ban,  ál ta lá -

nos is ko lá ink ban, gim ná zi u ma ink -
ban és kol lé gi u ma ink ban vé get ért
a 2010–2011-es tan év. Az 1989-ben
el ső ként is mét egy há zi fenn tar tás -
ba ke rült fa so ri gim ná zi um tól kezd -
ve a leg utóbb át vett Mar cal tői Evan -
gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko lá -
ig  har minc ki lenc  in téz mé nyünk -
ben hang zott el di ák ja ink szá má ra a
vár va  várt  igaz ga tói  mon dat:  „A
tan évet  be zá rom”  –  kez dőd het  a
vakáció. 
In téz mé nye ink si ke re sen, sok-sok

ver seny ered ménny el,  kö zös sé gi  él -
ménnyel  gaz da godva  fe jez ték  be  a
tan évet, és bo csá tot ták nyá ri szü net -
re di ák ja i kat. Az idei tan év azon ban
egy há zunk köz ok ta tá si sze rep vál la lá -
sá ban szo kat lan for du la to kat ho zott,
mert  míg  a  har minc ki lenc  in téz -
mény le zár ta a tan évet, egy há zunk öt,
illetve hat in téz ményt ala pí tott, vett
át, me lyek ép pen az ál ta lá nos tan év -
zá rás kö ze pet te nyit ják meg ka pu i kat,
szé le sí tik to vább ok ta tá si in téz mé nye -
ink pa let tá ját, s re mény sé günk sze rint
öreg bí tik majd egy há zi ok ta tó-ne ve -
lő te vé keny sé günk jó hír ne vét.
Az el telt év egyik ko moly ki hí vá -

sa volt egy há zunk szá má ra, hogy a
szám ta lan in téz mény át adá si szán dék
kö zött meg ta lál juk  azo kat, me lyek
egy há zunk és gyü le ke ze te ink szá má -
ra  biz to san  épí tik  a  jö vőt. Azo kat,
me lyek mö gé oda áll va, me lye ket fel -
ka rol va  már  meg lé vő  evan gé li kus
ok ta tá si  rend sze rünk  mi ni má lis
koc ká zat tal  is  to vább  bő vít he tő,
me lyek  se gít sé gé vel  egy há zunk

misszi ói mun ká ját az ok ta tás-ne ve -
lés te rén mind in kább ki bon ta koz -
tat hat juk.
Az or szá gos iro da szak ér tő i nek,

bi zott sá ga ink nak,  va la mint  in téz -
mény ve ze tő ink nek a be vo ná sá val a
meg ke re sé sek több sé gét (szép szám -
mal akad tak nem csak az ok ta tás, de
a dia kó nia te rü le té ről is) meg vizs gál -
tuk.  Ezek nek  a  fel aján lá sok nak  a
szak sze rű ki vizs gá lá sa igen nagy fel -
ada tot és fe le lős sé get rótt az or szá -
gos iro da mun ka tár sa i ra.
Lát tunk  szá mos  is ko lát,  óvo dát,

ap ró  te le pü lést  ne héz  hely zet ben,
re mény ked ve.
Szí vünk  sze rint  va la mennyi  szép

kez de mé nye zés hez se gít sé get nyúj tot -
tunk vol na, de szá mol ni kel lett sa ját
ha tá ra ink kal, mér le gel ni kel lett tör -
vény ad ta le he tő sé ge in ket, a de mog -
rá fi ai és fi nan ci á lis re a li tá so kat – így
a meg ke re sé sek kö zül a szak mai és az
egy há zi szem pon tok alap ján vá lasz -
tot tuk ki azo kat, ame lyek biz ton ság -
gal vál lal ha tók.
Gyü le ke ze te ink erős hi te, el szánt -

sá ga és ki tar tó mun ká ja mel lett a he -
lyi kö rül mé nyek sze ren csés ala ku lá -
sa  is  kel lett  ah hoz,  hogy  vé gül  is
Veszp rém ben új óvo dát ala pít sunk,
Me ző be rény ben,  Kis kő rö sön  és
Szent end rén pe dig óvo dát ve gyünk
át.  Ez zel  egy  idő ben  a  2001  óta
fenn tar tá sunk ban mű kö dő mis kol -
ci gim ná zi u munk ti zen két év fo lya -
mos ra bő vül a szom szé dos ál ta lá nos
is ko la át vé te lé vel.
In téz mé nye ink so rát gya ra pít ja a

Pest szent lő rin cen át vett nagy múl -
tú gim ná zi um és egy, a moz gás sé rült
gye re kek kel  ki emel ten  fog lal ko zó
ál ta lá nos is ko la, me lyek az új tan évet
ti zen két év fo lya mos, egy sé ges is ko -
la ként kez dik meg egy há zunk fenn -
tar tá sá ban. 
Szá mí tá sa ink sze rint ezer há rom -

száz het ven gyer mek kel több ke rül
be szep tem ber ben ok ta tá si rend sze -
rünk be, így az ál ta lunk ne velt gye -
re kek szá ma el éri a ti zen két ezer-öt -
szá zat. Száz har minc pe da gó gus sal
több  erő sí ti  majd  tan tes tü le te in -
ket, akik így több mint ezer hat szá -
zan lesz nek. 
Ők  va la mennyi en  részt  vesz nek

majd a hét kez dő áhí ta to kon, az is ko -
lá ink ban tar tott is ten tisz te le te ken, és
re mény ség  sze rint kö zü lük  töb ben
gya ra pít ják majd gyü le ke ze te in ket,
jobb eset ben szü le ik kel együtt. Ál ta -
lá nos ta pasz ta lat sze rint kü lö nö sen
az  óvo dás  gye re kek  ne ve lé se,  ke -
resz te lé se kap csán tud ják meg szó lí -
ta ni lel ké sze ink a szü lő ket is. Gim ná -
zi u ma ink pe dig szép szám mal ne vel -
nek  je lent ke ző ket  az  Evan gé li kus
Hit tu do má nyi  Egye tem  szá má ra,
biz to sít va a lel kész- és hit ta nár-után -
pót lást. Nem hi á ba hall juk  lép ten-
nyo mon a vé le ke dést: „Gyü le ke ze te -
ink jö vő jét ott ta lál juk az óvo dák ban
és az is ko la pa dok ban.”

A szer ző egy há zunk or szá gos iro dá -
já nak igaz ga tó ja

Védeleméshatár

A len gyel ke resz tény egy há zak er nyő szer ve ze te, a Len gyel
Öku me ni kus Ta nács öku me ni kus is ten tisz te le tet tar tott
múlt va sár nap es te a var sói evan gé li kus Szent há rom ság-
temp lom ban ab ból az al ka lom ból, hogy Ma gyar or szág át -
ad ta, Len gyel or szág pe dig át vet te a so ros eu ró pai uni ós el -
nök sé get. Az is ten tisz te le ten je len volt a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME ÖT) kül dött sé -
ge és Prőh le Ger gely kül ügyi he lyet tes ál lam tit kár, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye lő je is.
A ze nei be té tek kel szí ne sí tett ima es ten D. Sze bik Im -

re nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök, a ME ÖT el nö ke be -
szé dé ben Is ten ál dá sát kér te a len gyel EU-el nök ség mun -
ká já ra. Bó na Zol tán, a ME ÖT fő tit ká ra át adott a len gyel
társ szer ve zet ve ze tő jé nek egy égő gyer tyát és egy zacs kó
sót, utal va a krisz tu si ta ní tás ra, mely sze rint a ke resz té -
nyek kül de té se, hogy a vi lág vi lá gos sá ga és a föld só ja le -
gye nek. Át nyúj tot ta egy út tal a ME ÖT aján dé kát, egy kü -
lön er re az al ka lom ra hím zett, két nyel vű fel irat tal el lá tott
ma gyar és len gyel zász lót is, va la mint több köny vet.

A he lyet tes  ál lam tit kár  az MTI-nek nyi lat koz va el -
mond ta, hogy Ma gyar or szá gon is ha son ló öku me ni kus
is ten tisz te le tet ren dez tek az EU-el nök ség át vé te le kor. A
len gyel evan gé li kus egy ház ki sebb sé gi egy ház, de min -
dig  fon tos nak  tar tot ta,  hogy  tár sa dal mi  fe le lős sé gét
hang sú lyoz za, mint ahogyan az öku me ni kus ta nács mind -
két or szág ban a fő haj tó ere je an nak, hogy az egy há zak
ko mo lyan ve gyék tár sa dal mi fe le lős sé gü ket – foly tat ta.
Egy ilyen ese mény jó al ka lom ar ra, hogy az el nök ség min -
den na pos fel ada ta it na gyobb, tör té nel mi össze füg gés be
he lyez zék. Az EU egyik alap ér té ke, a szo li da ri tás is ősi,
bib li kus gon do lat ra nyú lik vissza, s az öku me ni kus is ten -
tisz te le ten va ló ma gyar rész vé tel nek fo ko zott je len tő sé -
get kölcsönöz a kö zép-eu ró pai szo li da ri tás esz mé je –
hang sú lyoz ta Prőh le Ger gely.
Az öku me ni kus is ten tisz te let után pó di um be szél ge tést

ren dez tek a ma gyar he lyet tes ál lam tit kár rész vé te lé vel.
d MTI

f Az ese mény ről bő veb ben la punk 4. ol da lán

Lengyel–magyarökumenikusistentiszteletVarsóban

b Tizenkettedikalkalommalszervezetttanévzárópe-
dagógus-továbbképzéstaMagyarországiEvangéli-
kusEgyház(MEE)OktatásiOsztályaazegyházunk
égiszealattműködőintézményekbenoktatók-neve-
lőkszámára.Aháromnaposegyüttlétnekmásodszor
volt(kiváló)házigazdájaazEvangélikusKossuthLa-
josGimnáziumésPedagógiaiSzakközépiskola.Ajú-
nius29.ésjúlius1.közöttzajlott–továbbképzésjel-
legű–programoktöbbségénekazonbanezúttalsem
azintézmény,hanemaszomszédságábanállóevan-
gélikustemplomvoltahelyszíne.

Több mint tíz ezer, evan gé li kus ok ta tá si in téz mény be járó
gyer me ket és fi a talt kép vi selt az a mint egy há rom száz
pe da gó gus, aki el fo gad ta az MEE Ok ta tá si Osz tá lyá nak
(nem kö te le ző ere jű) meg hí vá sát a kon fe ren ci á ra. A Fel -
le gi Zol tán igaz gat ta mis kol ci kö zép is ko la és a he lyi gyü -
le ke zet iga zán ki tett ma gá ért, meg fe le lő hát te ret és „klí -
mát” biz to sít va a vál to za tos prog ra mok szá má ra.
Ta lán a már a szer da dél utá ni elő adás ra meg ér ke zet -

tek „fog hat ták ki” a leg iz gal ma sabb elő adást: Sán dor Fri -
gyes es pe res nyi tó áhí ta ta után Bá nyász Mó ni ka pszi -
cho pe da gó gus be szélt a sa já tos ne ve lé si igé nyű (SNI)
gyer me kek kö zép fo kú ok ta tá sá ról… 
Az  eg ri  Gár do nyi  Gé za  Szín ház  szín mű vé szé nek

„Ma gyar va gyok!” cí mű össze ál lí tá sa hí ven tük röz te Ke -
le men Csa ba te het sé gét, mi ként – ké sőbb – dr. Papp La -
jos szív se bész pro fesszor sem oko zott csa ló dást a sa ját stí -
lu sát ked ve lők nek.
Más nap dél előtt so ka kat kö zel ről érin tő té má ról, a

pe da gó gus pá lyán is kí sér tő „ki égés” ve szé lye i ről tar tott
elő adást dr. Lub insz ki Má ria pszi cho ló gus, a Mis kol -
ci Egye tem Ta nár kép ző In té ze té nek ad junk tu sa, majd
a  Bor sod-Aba új-Zemp lén  Me gyei  Kor mány hi va tal
Ok ta tá si Fő osz tá lyá nak ve ze tő je, Társy Jó zsef be szélt az
ok ta tás ügy ak tu á lis kér dé se i ről.

Templomitovábbképzés

Nyár ele ji re kre á ci ós na po kat tar tot -
tak  a  Dé li  Egy ház ke rü let  lel ké szei
csa lád ja ik kal együtt jú ni us 27. és 29.
kö zött. A kö zel száz fő nem csak a to -
ka ji táj szép sé gé ben gyö nyör köd he tett,
ha nem – Bod rog ke reszt úr és Sá ros -
pa tak ne ve ze tes sé ge i nek meg te kin té -
sén túl – a Ká ro li Gás pár for dí tot ta
ma gyar  nyel vű  Bib lia  böl cső jé hez,
Gönc re és Vi zsoly ba is el za rán do kol -
ha tott. A tállyai evan gé li kus temp lom -
ban, Kos suth La jos ke resz te lé si he lyén
pe dig áhí tat ke re té ben ad tak há lát a
ked di, tar tal mas ki rán du lá sért.

Jó And rás fel vé te lén Győ ri Gá bor es -
pe res éne kel te ti meg a gye re ke ket a
csa pat nak szál lást adó to ka ji gim ná zi -
um kol lé gi u má nak az ud va rán.
Wiszkidenszky András felvétele

Délről
északra
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Egy  es ti  áhí tat  ké pei  vil lan nak  föl
em lé ke im kö zött. A pad lón le te rít ve
egy hosszú kék sál: a Jab bók-pa tak. A
„rév nél”  egy  gyer tya,  amely  Já kób
nagy ta lál ko zá sá ra em lé kez tet s a mi -
e ink re is. A „pa tak” két part ján pe dig
két ci pős do boz, egy más sal szem ben:
éle tünk kin cse it rej tik. Az egyik do boz
azo kat, ame lye ket egy szer csak hát ra -
ha gyunk,  ame lyek hez már nem ra -
gasz ko dunk töb bé. A má sik ban azok
az aján dé kok la pul nak, ame lyek is me -
ret le nül vár nak ránk ott, a túl ol da lon… 
Be sö té te dett. Az es ti csönd ben egé -

szen  kö zel  ér zem ma gam hoz  Já kób
ma gá nyát,  szo ron gá sát  s  azt  a nagy
meg ret te nést is, amely bel ső ví vó dá -
sát fé lel me tes küz de lem mé for mál ta át.
Vé gül még is min den az ál dás fe lé visz
to vább: ab ból az össze ka pasz ko dás ból
egy új név szü le tik és iga zi bé ke.
Ah hoz, hogy fel kel jen a nap, hogy

más  szív vel  és  lé lek kel  el in dul has -
sunk  új  aján dé kok,  új  ígé re tek  fe lé,
előbb a rév nél, a par ton még ott kell
ma rad nunk egye dül. Át kell vir rasz ta -
nunk egy éj sza kát. És ez a vir rasz tás
küz dést,  bel ső har cot  je lent,  va la mi
fur csa, ben sőn kig ha tó ta pasz ta la tot
hoz.  A  ti tok za tos,  erős  Is me ret len
nem hagy nyug tot. Amit ed dig nem
küz döt tem meg ma gam ban, a lel ki is -
me re tem ben, az most elő tör. Is ten elő -
hoz za be lő lem. Ele mi erő vel tá mad.
Nem tu dok ki tér ni elő le.
Húsz évig la pul Já kób lel ke mé lyén

az  a  le zá rat lan  tör té net  báty já val,
Ézsau val.  A  min den na pi  mun ka,  a
meg él he tés gond jai, a csa lád, a gyer -
mek ne ve lés egy más ra ré teg ző dő fel -
ada tai egé szen be bo rí tot ták a ré gi vi -
szályt, az át élt ál dá sok el fe led tet ték az
iker test vér hi á nyát. Min dig ta lá lunk
va la mit, ami re azt mond juk: most ez
a leg fon to sabb, most nem tu dok fog -

lal koz ni múlt be li mu lasz tá sok, vi szá -
lyok hely re ho zá sá val. Egy szer azon ban
el ér ke zünk egy pont hoz, ami kor már
nem le het ki tér ni a vi szont lá tás elől. A
meg bo csá tás ra,  meg bé ké lés re  vá ró
ré gi  se bek  új ra  lük tet ni  kez de nek.
Ami egé szen ed dig be töl töt te a gon -
do la ta i mat,  meg ha tá roz ta  a  tet te i -
met, most mint ha el ve szí te né je len tő -
sé gét egy erő sebb kész te tés ha tá sá ra.
Mert van még be lül, a szí vem mé lyén
va la mi,  ami  meg aka dá lyoz za,  hogy
tel jes sé le gyen az éle tem.
Vé gül in dul ni kell. És ha út ra kell

kel ni,  ak kor  a  ha za fe lé  ve ze tő  úton
majd  ránk  ta lál nak  el fe le dett,  el fe -
dett dol ga ink. Ak kor egy szer re csak
más lesz fon tos sá…
Per sze, még bí zunk  jól be já ra tott

em be ri játsz má ink ban: Já kób en gesz -
te lő aján dé ko kat vá lo gat, meg akar ja
ven ni báty ja bo csá na tát. Most még ott
tart, hogy min den es he tő ség re be biz -
to sít ja ma gát és csa lád ját. De mind ezek
a meg fon tolt ren del ke zé sek egy re me -
gő szí vű em ber szal ma szál-biz to sí té -
kai. Fé le lem vesz erőt Já kó bon, aki vé -
gül egyet te het, Is tent ké ri: „Ments meg
Ézsau ha rag já tól!” Vá lasz ként – döb -
be ne tes mó don – még na gyobb fé le -
lem ke rí ti ha tal má ba: ki ment meg a
Fé lel me tes mar ká ból, aki el le nem tá -
mad?  Is ten  na gyobb  el len ség,  mint
Ézsau?
Já kób min de nét át küld te a pa ta kon.

Egye dül  ma radt  éj sza ka  a  fé le lem -
mel. Is ten fé lel mé vel. És ak kor meg tör -
té nik. Az éj je li nagy küz de lem ben a fé -
lel me tes Is me ret len nagy csa pást mér
Já kób ra, aki en nek az éj sza ká nak az
em lé két ezen túl egész éle té ben, min -
den lé pé sé vel fel idéz he ti majd.
Az el be szé lés egyik kulcs sza va hé -

be rül így hang zik: abak. Azt je len ti: bi -
rok ra kel ni va la ki vel, be le ka pasz kod -

ni va la ki be, il let ve át ka rol ni va la kit. A
bib li ai szer ző szó já ték ként kap csol ja
össze a Jab bók-pa tak kal és Já kób ne -
vé vel is. A tör té net sze rint Já kób szo -
ro san át fog ta azt, aki ne ki tá madt. Mi -
vel a nagy ütés től le sán tult, harc kép -
te len né vált, ab ba kel lett be le ka pasz -
kod nia, aki től az ütést kap ta. Tá ma dó -
ja lett tá ma sza és man kó ja, hogy fel -
egye ne sed hes sen. És va la hol eb ben a
moz du lat ban rej lik a győ ze lem.
Van te hát evan gé li um ab ban, hogy

em be rek ként Is ten nel har co lunk, bir -
kó zunk: mert ő nem tá vo li, érint he tet -
len  Is ten, ha nem egé szen kö zel van
hoz zánk,  össze ka pasz ko dik  ve lünk.
Be le ka pasz kod ha tunk. És va la mi még
döb be ne te sebb tör té nik ez után.
Já kób ne ve csa lót je lent. Hó se ás pró -

fé ta sze rint már az anya méh ben meg -
csal ta test vé rét: ez a csa lárd ság össze -
fo nó dik sze mé lyi sé gé vel, hoz zá tar to -
zik lé nyé hez. Le het-e va la ki így, ilyen
élet tel az ígé re tek örö kö se? Le het.
Is ten új ne vet ad a csa ló nak: a ré gi

el múlt, íme, új jött lét re. Az új név va -
ló já ban nem Já kób nagy sá gát di csé ri.
Ta lán ab ban az ősi le gen dá ban, ame -
lyet a szent író ko rább ról is mer he tett
ar ról a víz par ti éj je li dé mon ról, ere de -
ti leg er ről le he tett szó. De most már
nem ez a lé nyeg.
Az új név Is ten re mu tat. Iz rá el va -

ló já ban azt je len ti: „Is ten ural kod jon”.
A bib li ai szer ző ér de kes mó don még is
így ma gya ráz za a név je len té sét: „Is -
ten nel küz dő”. Is ten za var ba ej tő mó -
don vi sel ke dik Já kób bal. Ő, az erős, Já -

kób bal,  a  sán tával,  küz dés re  al kal -
mat lan nal szem ben mint le győ zött áll.
„Küz döt tél Is ten nel és az em be rek kel,
és fe lül ke re ked tél.” Ezen a ki je len té sen
Já kób is ala po san meg le pőd he tett. 
Meg döb ben tő mon dat ez: az még

rend ben van, hogy em ber tár sa fö lött
oly kor  di a dal mas kod hat  az  em ber,
de ho gyan győz he ti le az erős Is tent?
Egyet len egy mód van er re: a bi za lom
út ja,  a  be le ka pasz ko dás moz du la ta.
Ami kor vég re meg érez zük „fél-elem”
vol tun kat,  azt,  hogy  egé szen  rá  va -
gyunk  utal va,  csak  ő  te het  tel jes sé
mind nyá jun kat. Ő a hi ány zó fél. Ő az,
aki be sán tán, saj gó fáj dal mak kal is be -
le ka pasz kod ha tunk.  Ő  az,  aki  bár
nem tá rul föl előt tünk, ti tok ma rad,
még is meg erő sít az ígé re té ben. A leg -
na gyobb kincs az Ál dás.
Már min den a mi énk – ál dot tak va -

gyunk.
Egy éle ten át gyűj tö ge tett ja va ink,

ame lyek kel énün ket kö rül bás tyáz zuk,
bir to ka ink és ra gasz ko dá sa ink te le ra -
kott  ci pős do bo zok ként  so ra koz nak
ott, a Jab bók part ján. De oly kor meg -
ta lál nak a hi á nyok, úgy, hogy be le sán -
tu lunk. És meg ta lál a na gyobb Va ló -
ság, az a fé lel me tes Ha ta lom: az Ál dás.
Is ten szem be for dul, szem től szem ben
ta lál ko zik  ve lünk.  Össze ka pasz ko -
dunk. Nem a há tát, ha nem va ló sá gos
lé nye gét,  lé nyét mu tat ja ne künk. És
meg mu tat ja a mi va ló sá gos éle tün ket,
gaz dag sá gun kat is. Az a fé lel mes éj sza -
ka las san em lék ké vá lik. Te kin te tünk -
kel már a túl par tot pász táz zuk.
És ak kor föl kel a nap.

g Dr. Var ga Gyön gyi 

Jöjj, te győzz le, te győzz meg en gem, Is -
te nem! Te győzz ben nem, és add ál dá -
so dat, hogy ve led in dul has sak a túl só
part ra, jö ven dő ígé re te id fe lé. Ámen.
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[Lel kész:]  Min den ha tó,  mennyei
édes Atyánk, kö szön jük, hogy ál dá -
sod örö kö sei  va gyunk. Kö szön jük,
hogy Jé zus, a te egy szü lött Fi ad meg -
halt  a  bű ne in kért,  és  föl tá ma dott
meg iga zu lá sunk ra. Hisszük, tud juk
és vall juk, hogy ter ved van min den
em ber rel,  sze mé lyes  sor sunk  a  te
ke zed ben van. Hoz zád jö vünk most,
hall gasd meg imád sá gun kat!
[Lek tor:] Vi lá go sítsd meg szí vün -

ket és ér tel mün ket, hogy be lás suk:
kö vet kez mé nyek nél kül sem mit sem
te he tünk, bű ne ink el kí sér nek min ket,
és bo csá nat nél kül csak a ha lál vár
ránk. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Kö nyö rülj  a  te  föl dön

ván dor ló és küz dő anya szent egy há -
za don, hogy ir gal ma dat meg ta pasz -
tal va jel lé le hes sen eb ben a tő led el -
for dult vi lág ban. Tégy min ket ál dá -
sod  esz kö ze i vé  szű kebb  és  tá gabb
kör nye ze tünk ben. Jé zus Krisz tu sért
ké rünk…

[ Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Imád ko zunk gyü le ke ze -

tün kért, hogy va ló di kö zös ség gé for -
má lód va  von zó  ott hont  nyújt sunk
azok szá má ra, akik té ged ke res nek!
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[ Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Kö nyör günk  be te ge in -

kért, a tes ti-lel ki sé rül te kért. Imád -
ko zunk a gyá szo ló kért, öz ve gye kért
és ár vá kért, a ma gány ter hét hor do -
zó kért, a fog lyo kért, min den szük sé -
get és ne ve dért ül dö zést szen ve dő ért.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[ Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:]  Eléd  hoz zuk  imád sá -

gunk ban most kez dő dő he tünk min -
den  nap ját.  Áldd  meg  az  or szág -
szer te zaj ló evan gé li kus tá bo ro kat,
csen des he te ket. Áldd meg evan gé li -
kus kon fe ren cia-köz pont ja in kat. Jé -
zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Kö szön jük, hogy bi zo -

nyo sak le he tünk abban, hogy meg -
hall ga tod imád sá gun kat, és mind azt,
ami ne ked ked ves, meg cse lek szed.
Ál dunk, ma gasz ta lunk és di cső í tünk
té ged már itt s majd egy kor a te or -
szá god ban,  Jé zus  Krisz tus,  a  mi
Urunk ál tal.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

So ro za tunk múlt he ti írá sá ban a te me -
tés rend jé nek is mer te té sét az zal fe jez -
tem be, hogy mi hisszük, az új já te rem -
tő Is ten ha lál nál is erő sebb sze re te te
is el ér min ket. 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 leg kö ze -
lebb írunk. Így foly tat juk hát a vég tisz -
tes ség ről és az evan gé li um hir de tés ről
szó ló cik kün ket. 
A te me té si szer tar tás után a gyá szo -

lók el in dul nak a ra va ta lo zó ból. Jó, ha
út köz ben a gyü le ke zet, de leg alább a
lel kész és a kán tor éne kel. Ez az ének
is hit val lás a ja vá ból! 
Ami kor meg ál lunk a sír nál (ur na -

fal nál), egy rö vid ige hang zik el. Ez ad -
ja meg az it te ni szol gá lat alap hang ját,
elő ze tes összeg zé sét. Ed dig két ige kö -
zül le he tett vá lasz ta ni. A Li tur gi kus
könyv má so dik  kö te té ben  meg tar -
tot tuk  mind két  igét,  de  ja va sol juk,
hogy foly ta tó la go san mind ket tőt ol -
vas suk fel. Rá adá sul – ta lán szo kat lan -
nak  tű nő –  sor rend ben. Elő ször  az
evan gé li u mi igét Jn 11,25-ből, majd ezt
kö ve tő en az ószö vet sé git Jób 19,25-ből.
Így az ószö vet sé gi mon dat is gaz dag,
Krisz tust pré di ká ló tar tal mat nyer: „Jé -
zus Krisz tus a fel tá ma dás és az élet, aki
hisz őben ne, ha meg hal is, él.” „Tu dom,
hogy az én Meg vál tóm él, és utol já ra
po rom fe lett meg áll!” Ez az igekap -
cso lás tu laj don kép pen már elő ké szí -
tő je a sír nál vég zett szer tar tás egyik
leg fon to sabb moz za na tá nak, a hit val -
lás nak.
Hang sú lyos  a  hit val lást  be ve ze tő

mon dat. A gyász bi ro dal má ban hang -

zik a fel szó lí tás: „Áld juk és ma gasz tal -
juk a Szent há rom ság egy igaz Is tent!”
Nem ke ser günk, nem si rán ko zunk,
nem  ros ka dunk  ma gunk ba:  Is tent
áld juk. Van mi ért há lát ad ni!  Is tent
ma gasz tal juk – mert ő még a gyász
fáj dal mát is ja vunk ra for dít hat ja. 
A hit val lás hár mas funk ci ó ja a te -

me té sen is meg je le nik: mond juk a hit -
val lást  Is ten nek,  di csér ve  őt mind -
azért, amit tett ér tünk és azért a re -
mény sé gért, amely túl mu tat a ha lá lon.
Mond juk a hit val lást ön ma gunk nak,
mert ami kor ne héz a szí vünk, meg -
ren dült a lel künk, szük sé günk van ar -
ra,  hogy  ki mond juk,  amit  hi szünk
(vagy  hin ni  pró bá lunk),  s  né ha  –
ilyen hely zet ben kü lö nö sen – a szánk
böl csebb, mint a szí vünk vagy az ér -
tel münk: mond ja az előt tünk já rók tól
ka pott, be gya kor lott mon da to kat, ez -
ál tal erő sít és bá to rít. És mond juk a
Hi szek egyet a  kí vül ál lók nak.  Nem
ma gunk ban mor mol juk, ha nem han -
go san mond juk. Hi szen köz zé kell ten -
ni  má sok  szá má ra:  hi tet len ke dők,
ké tel ke dők, bi zony ta la nok, el ke se re -
det tek vagy ér dek lő dők és nyi tot tak
szá má ra azt, amit a be ve ze tő így fo -
gal maz: „Ő a mi re mény sé günk éle -
tünk ben és ha lá lunk ban.” 
Igen, még itt, a sír part ján is van re -

mény sé günk. Ez azon ban nem va la -
mi fé le ma gán dac a ha lál lal, ha nem az
egy ház hi te, az én hi tem: hi szünk a te -
rem tő, új já te rem tő Is ten ben, aki Jé zus
Krisz tus ban  meg halt  és  fel tá madt,
és ezért hi het jük a hol tak fel tá ma dá -
sát és az örök éle tet! Ke vés nagy sze -

rűbb hit val ló pil la nat van a gyü le ke -
zet éle té ben, mint ami kor zeng és zúg
a  kö zö sen,  „fenn han gon”  mon dott
hit val lás. Iga zi vi lá gos ság a ha lál sö -
tét bi ro dal má ban.
A hit val lást imád ság kö ve ti. A fel -

tá ma dott és győz tes Jé zus Krisz tust
szó lít juk  meg.  Re mény sé gün ket  is
úgy  fo gal maz zuk  meg  az  imád ság
ké ré sé ben,  hogy  a  hús vé ti  ese mé -
nyek ere jé be ka pasz ko dunk. S ami kor
a fel tá ma dás és az örök élet ke gyel mét
kér jük el köl tö zött test vé rünk re, ak kor
is az egy ház, a ke resz tény ség kö zös -
sé gé ben  tud juk  őt.  Mert  ép pen  a
gyász ban kell meg érez nünk azt a kü -
lö nös össze tar to zást, ame lyet az élő Jé -
zus Krisz tus kí nál – át hi dal va múl tat,
je lent, jö ven dőt.
En nek a kö zös ség nek a ki fe je zé se az

együtt mon dott Mi atyánk is. Ér de mes
az Úr tól ta nult imád ság sza va it, mon -
da ta it úgy is néz ni, mint gyász ban va -
ló me di tá ci ós  anya got.  Új  ér tel met
nyer,  mély  mon da ni va lót  hor doz
mind a hét ké rés. Csak két ké rés re uta -
lok, de a töb bit is ér de mes így imád -
koz ni.  Más  meg vi lá gí tás ba  ke rül  a
mon dat: „Jöj jön el a te or szá god.” Új
kon tex tus ban  hang zik  a  bűn bá nat
ké ré se: „Bo csásd meg vét ke in ket, mi -
kép pen mi is meg bo csá tunk az el le -
nünk vét ke zők nek.”
Az  el bo csá tás  ed dig meg szo kott

szö ve gé be egy gaz da gí tó ki egé szí tés
ke rült a Li tur gi kus könyvmá so dik fe -
je ze té ben.  Ez  pe dig  az  evan gé li u -
mok egyik leg ré gibb li tur gi kus éne -
ke Lu kács evan gé li u má nakmá so dik

fe je ze té ből: az agg Si me on bú csú zá -
sa. Az ének ere de ti leg ak kor hang zik
el,  ami kor  Si me on  kéz be  ve szi  a
nyolc na pos kis cse cse mőt, Má ria fi -
át, s meg lát ja ben ne az Üd vö zí tőt. Ér -
tel met nyert eb ben a pil la nat ban az
éle te, be tel je se dett min den vágy, ke -
zé ben tart ja a Mes si ást, a Meg vál tót.
Be töl töt te „igaz és ke gyes” éle te kül -
de té sét, ame lyet Lu kács így fo gal ma -
zott meg: „vár ta Iz ra el vi gasz ta lá sát”.
Ek kor szó lal meg – a tu dó sí tó sze rint
a Szent lé lek ál tal – így: „Most bo csá -
tod el, Uram, szol gá dat bé kes ség gel,
mert lát ták sze me im a te üd vös sé ge -
det.” Ez az imád ság, amely az egy ház
ősi imád ság rend jé nek ké ső es ti imá -
ja ként na pon ta el hang zik, a te me tés -
kor ar ról ta nús ko dik, hogy Is ten ke -
zé ben tel jes sé vál hat tö re dé kes éle -
tünk. Nem kell fél be sza kadt, a ha lál
ál tal de rék ba tört élet re gon dol nunk.
Is ten még a tö re dé ke set is be tud ja tel -
je sí te ni – de ez csak ak kor vá lik va -
ló ság gá, ha Jé zus Krisz tus ban meg lát -
juk a fel kí nált és a ke resz ten meg szer -
zett üd vös sé get. A Nunc dimit tis –
aho gyan la tin kez dő sza va i ról ne vez -
ték – így vá lik a te me tés drá ga mon -
da tá vá.
A  te me tés  ez után  el bo csá tás sal,

ál dás sal és ének kel ér vé get.
A zá ró éne kek nem si ra tók, ha nem

evan gé li um hor do zók.  Ha  szo mo rú
éne ket éne ke lünk is, igaz le gyen rá Pál
sza va: Ne úgy sír ja tok, „mint akik nek
nincs re mény sé gük”.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Hitvallóbúcsúzás
Evan gé li kus te me tés 2.

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

„Mi ugyan is úgy ta ní tunk, aho gyan
mond tam: Aki nem jó szán tá ból és a
fel ol do zá sért megy gyón ni, az hagy -
ja csak ab ba. Sőt aki ab ban a cse le ke -
de té ben bíz va megy oda, hogy egé szen
tisz tá ra meg gyónt, az is ma rad jon csak
tá vol. De biz ta tunk ar ra, hogy gyónj,
és  tárd  fel  nyo mo rú sá go dat,  nem
azért, hogy azt jó cse le ke det ként vé -
gezd,  ha nem  azért,  hogy  halld  azt,
amit Is ten üzen ne ked. Mon dom: az
igé re, a fel ol do zás ra kell néz ned, azt
kell sok ra és nagy ra be csül nöd, tel jes
tisz te let tel és há lá val fo gad nod, mint
va la mi ki tű nő nagy kin cset.”

d� Luther Márton:
Nagy káté

(Prőh le Ká roly for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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A lel kész je lölt vá lasz tott igé -
je, Ézs 6,8 alap ján Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke Is ten nek az em ber rel
va ló szán dé ká ról be szélt.
A  szent  Is ten  je len lé té -
ben az em ber át éli a sa -
ját gyen ge sé gét, esen dő -
sé gét.  De  Is ten  nem
hagy ja őt az el ve szett ség
ál la po tá ban, ha nem meg -
tisz tí tott  ajak kal,  meg -
tisz tí tott élet tel kül di őt a
szol gá lat ba  –  fo gal ma -
zott a püs pök.
Az  is ten tisz te le ten  a

fel ava tott lel kész a men -
to rá val, dr. Blázy Ár pád
ke len föl di  lel késszel
együtt osz tott úr va cso rát
– még re me gő kéz zel, de
fel sza ba dult  öröm mel.
Ezt  kö ve tő en  Ko vács
Lász ló At ti la nyír egy há -
zi igaz ga tó lel kész az egy -
ház köz ség és az egy ház -
me gye ne vé ben kö szön -
töt te az új don sült szol ga -
tár sat,  dr.  Szent pé tery
Pé ter a teo ló gia, dr. Itt zés
And rás fel ügye lő pe dig a ke -
len föl di ek jó kí ván sá ga it ad ta át.
Az  al kal mon  a  nyír egy há zi
ének kar és az if jú ság is éne kelt
egy ko ri tár suk tisz te le té re. 
Adá mi  Lász ló  sze mé lyes

han gú kö szön tő jé ben az ige -

hir de tés  fe le lős sé gé re fi gyel -
mez te tett,  és  az  Áron  ál tal
vá lasz tott alap igé hez kap cso -
lód va fel idéz te egy ének sza va -

it, amelyek egy kor ne ki is in -
dí tást adtak a nyír egy há zi szol -
gá lat el vál la lá sá ra: „Itt va gyok
én! En gem kül desz? Hal lom én
a  hí vá sod,  Uram!  Me gyek,
Uram,  ha Te  ve zetsz.  Szí ve -
men hor dom a Te né ped.”

Hor váth-He gyi Áron hat -
gyer me kes csa lád har ma dik
gyer me ke ként  szü le tett.  A
nyír egy há zi evan gé li kus if jú -
ság osz lo pos tag ja, majd éve -
kig  ve ze tő je  volt.  Éne kelt  a
gyü le ke zet ének ka rá ban, test -
vé re i vel  együtt  szer vez te  a
hús vét haj na li  is ten tisz te le -
tet. Ere de ti leg in for ma ti kus -
dip lo mát szer zett, majd szak -
má já ban dol go zott. 
Is ten  el hí vá sát  a  lel ké szi

szol gá lat ra 2002. jú ni us 30-
án hal lot ta meg, Adá mi Lász -
ló nak Ézs 6,1–13 alap ján tar -
tott  ige hir de té se  so rán.  Je -
lent ke zett  a  teo ló gi á ra,  de

el ső  al ka lom mal  nem
vet ték fel, még egy évet
vár nia kel lett. Így 2004
szep tem be ré ben kezd te
meg  ta nul má nya it  az
Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye te men.
2008 nya rán meg nő -

sült. Fe le sé ge Adá mi Jo -
han na kon duk tor-ta ní tó
és  hit tan ta nár.  Há zas -
ság kö té sük után a 2008–
2009-es tan évet ösz tön -
díj jal  az  Egye sült  Ál la -
mok ban tölt het ték, ahol
a Tri nity Lu the ran Se mi -
nary hall ga tói vol tak az
Ohio ál lam be li Co lum -
bus ban.  Fi uk,  Ru ben
2010 nya rán szü le tett. 
Ha tod éves  szol gá la -

tát  Áron  a  ke len föl di
gyü le ke zet ben  vé gez te.
Emel lett  2009  őszé től
Fa bi ny  Ta más  püs pök
mel lett lát el tit ká ri fel -

ada to kat.  Lel késszé  ava tá sa
után  egy elő re  eb ben  a  fel -
adat kör ben ma rad,  és  iz ga -
lom mal vár ja, mi lyen szol gá -
la tot szán ne ki Is ten a ké sőb -
bi ek ben.

g Adá mi Má ria

Lelkészavatáscsaládikörben

Köz vet len hang vé te lű („nem tu dó sí tás jel le gű”)
be szá mo lót kért or di ná lá sá ról a szol no ki evan -
gé li kus temp lom ban jú li us 2-án lel késszé ava tott
Ko vács Vik tor.Le het sé ges, hogy az egyéb ként ki -
vá ló kva li tá sok kal meg ál dott fi a tal em ber le vél -
be li ké ré se mű faj is me ret-hi ány ról ta nús ko dik, ám
an nál töb bet el árul sze ret he tő, va ló ban köz vet -
len, szol gá lat ra kész sze mé lyi sé gé ről… A lel kész -
je löl tet –  ter mé sze te sen – egy ház ke rü le té nek
püs pö ke, Fa bi ny Ta más avat ta szol ga tár sá vá. Az
ün ne pi li tur gi á ban Győ ri Pé ter Ben já min he lyi
lel kész és – az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem ré szé ről – Ko rá nyi And rás do cens, a zsi nat
lel ké szi el nö ke se géd ke zett.
A me gye szék he lyen szü le tett Ko vács Vik tor

püs pö ké vel kö zö sen vá lasz tot ta ki az or di ná ci -
ón el hang zó pré di ká ció alap igé jét. A Mt 9,30-
tól kez dő dő ver sek alap ján Fa bi ny Ta más a szá -
na lom mint egye dül hi te les lel ké szi ma ga tar tás
fon tos sá gá ról  szólt.  Az  egy há zunk  dia kó ni ai
mun ka ágát is fel ügye lő lel ké szi ve ze tő rá mu ta -
tott, hogy eb ben az ir gal mat lan vi lág ban ir gal -
mas szol gá lók ra van szük ség. A teo ló gi ai ta nul -
má nyai alatt Ko vács Vik tort év fo lyam fe le lős ként
is kö zel ről is me rő püs pök fi gyel mé be aján lot ta
egy ko ri ta nít vá nya kon fir má ci ó ra ka pott igé jét
is: „Nem ti vá lasz tot ta tok en gem, ha nem én vá -
lasz tot ta lak ti te ket…” (Jn 15,16)

Né mi he zi tá lás után a tu dó sí tó úgy dön tött,
hogy – a mű fa ji ha tá ro kat nem át lép ve – leg -
in kább az ál tal te he ti sze mé lyes sé e be szá mo -
lót, ha egy az egy ben idéz Ko vács Vik tor ön -
élet raj zá ból. Íme: 

„1985-ben szü let tem Szol no kon. 1992-ben
ke resz tel tek meg gö rög ka to li kus nak. Sok ide ig
nem je len tett sem mit a hit, nem is mer tem Jé -
zus Krisz tust, an nak el le né re, hogy »el ső ál doz -
tam« is. 

Nem sok kal ez után ke rül tem csa lá dos tul a
Hit Gyü le ke ze té be. Majd az 1997-es bot rány nyo -
mán mi is el jöt tünk a gyü le ke zet ből. Ezek után
már na gyob bacs ka fej jel ke res tem az Is tent.
Min den hol meg for dul tam, és nem csak ke -
resz tény gyü le ke ze tek ben. Vol tam bap tis ták nál,
me to dis ták nál, re for má tu sok nál, több sza bad -
egy ház ban el töl töt tem hosszabb-rö vi debb időt,
de jár tam egy jó ide ig a Kris na Tu dat he lyi cso -
port já ba, és min den faj ta ke le ti val lás után is
ér dek lőd tem. Rö vid ide ig fog lal koz tam ezo te ri -
kus dol gok kal is.

De a ke re sés nek klasszi kus vé ge lett. Az Is ten
ta lált meg en gem, nem én őt. 2002 vagy 2003 ta -
va szán, »szin tén ke re ső« is me rő söm mond ta,

hogy men jek már el az evan gé li kus temp lom ba,
mert igen jól pré di kál a lel kész. Eb ben az idő ben
már tud tam, hogy (ke resz tény) lel kész sze ret nék
len ni, de nem tud tam, hogy me lyik fe le ke zet ben.
Nem sok kal ez után el men tem a temp lom ba, és
én, aki vagy tel jes ze ne ka ros di cső í tés hez, vagy a
ke le ti mant rá zás hoz szo kott em ber vol tam, ott -
hon érez tem ma gam a szol no ki evan gé li kus
gyü le ke zet ben. Bár na gyon fur csa és ide gen volt
szá mom ra min den, de érez tem, hogy itt van a he -
lyem, itt va gyok ott hon.

Így kon fir mál tam 18 éve sen, és 20 éve sen kezd -
tem el a teo ló gi át 2005-ben. Pa pír for ma sze rint
vé gez tem hat év alatt idén, 2011-ben. Ta lán még
ér de mes meg em lí te ni, hogy 2009 ta va szán egy
sze mesz tert ta nul tam a Ke let-finn or szá gi Egye -
tem teo ló gi ai fa kul tá sán, a 2009–2010-es tan -
év ben pe dig sze ni or vol tam az EHE-n.”
Az ün ne pi is ten tisz te le tet kö ve tő köz gyű lé sen

a tu dó sí tó örömmel nyug táz hat ta, hogy az új don -
sült lel kész nem csak a hit tu do má nyi egye tem, de
a szol no ki gyü le ke zet kö zös sé gé nek is hi á nyoz -
ni fog. Mind ezt ugyan ak kor nye re ség ként köny -
vel he ti el a – Szol nok ra is kép vi se lő ket kül dő –
Ke len föl di  Evan gé li kus  Egy ház köz ség,  aho vá
püs pö ke au gusz tus el se jé vel „kül di ki” Vik tort be -
osz tott lel kész nek. 

g TPK

SzentelésSzolnokon

b CsaládiaslégkörbenzajlottHor váth-He gyi Áron lelkésszé
avatása július 2-án a nyíregyházi Nagytemplomban.
Testvéreiközülőmáramásodik,akiebbeaszolgálat-
baindul.AliturgiábanazEvangélikusHittudományi
Egyetemképviselője,dr. Szent pé tery Pé termellettÁron
apósa, Adá mi Lász ló helyi lelkész működött közre.
Bátyja,Hor váth-He gyi Oli vér szentendreilelkészésaba-
latonboglárigyülekezetbenszolgálósógora,Czön dör Ist -
ván pedig áldással köszöntötte új kollégáját. Áront
családjánésrokonságánkívülafelnevelőgyülekezetsze-
reteteiskörülvetteazünnepiistentiszteleten.

OrdinációkazÉszaki
Egyházkerületben

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök e hó nap ele jén fél na pos kon zul tá ci ó ra hív ta a püs pö ki hi va tal ba azo kat
a lel kész je löl te ket, aki ket az el múlt hét vé gén ál lí tott szol gá lat ba az Észa ki Egy ház ke rü let ben. Krá -
mer György fel vé te lén Hor váth-He gyi Áron, Fa bi ny Ta más, Ko vács Vik tor és Csadó Ba lázs.

A püspök jobbján lelkésszé szentelt titkára

b Kétévenbelülmárahar-
madiklelkészszentelésé-
re került sor a Nógrád
megyei Szügyben július
2-án,szombatondélután
öt órakor. A zsúfolásig
telttemplomjelezte,hogy
a gyülekezet nagyra be-
csüliésszeretiCsadó Ba -
lázs végzettteológust.

Fa bi ny Ta más püs pök a meg -
hí vón sze rep lő igét vá lasz tot -
ta az ige hir de tés alap já ul. Róm
11,29-ben  Pál  apos tol  ar ról
vall, hogy Iz ra el né pe egy ré -
szé nek meg ke mé nye dé se el le -
né re is „Is ten aján dé kai és el -
hí vá sa vissza von ha tat la nok”.
Míg a vi lág ban sok min den na -
gyon ha mar ér vé nyét és sza va -
tos sá gát  vesz ti,  so kan
szó sze gő vé  lesz nek,
mert el fe lej tik az adott
szót,  ad dig  Is ten meg -
tart ja  ígé re te it,  és nem
fe lej ti el azo kat, aki ket el -
hí vott az ige szol gá lat ra.
Hí vá sa tel jes élet re szól.
Csadó Ba lázs sok ré tű

sze mé lyi ség.  Egy részt
sport em ber, fi a ta lon if -
jú sá gi  vá lo ga tott ként
kép vi sel te a ma gyar szí -
ne ket  négyszáz  és
nyolcszáz  mé te res  fu -
tó ver se nye ken, más részt
a M.Is.K.A. ke resz tyén
könnyű ze nei  együt tes
front em be re. A lel ké szi
szol gá lat ban mind a sport ból
ho zott ki tar tás ra, mind a ze -
né ből  ho zott  lel ke se dés re
szük sé ge lesz – hang sú lyoz ta
ige hir de té sé ben az egy ház ke -
rü let püs pö ke.
Csadó Ba lázs Ba las sa gyar -

ma ton szü le tett 1986-ban. Már
szü lei  is  a  gyü le ke zet  ak tív

tag jai vol tak Zá borsz ky Csa ba
lel kész szol gá la ta alatt. Az ál -
ta lá nos is ko la el ső négy osz tá -
lyát Szügy ben vé gez te, majd a
ba las sa gyar ma ti  Ba las si  Bá -
lint Gim ná zi um ba járt nyolc
évig, itt tett si ke res érett sé gi
vizs gát.  Ti zen öt  éve sen  egy
gyü le ke ze ti if jú sá gi tá bor ban
ra gad ta meg Is ten sze re te te, s
ad ta éle tét Jé zus Krisz tus nak.
Több lel kes fi a tal lal együtt ak -
kor ala pí tot ta meg a M.Is.K.A.
(Mi Is ten Kö ve tői vA gyunk)
együt test.
A kö zel gő pá lya vá lasz tást a

sport, a ze ne, il let ve a tör té ne -
lem irán ti ér dek lő dé se ha tá -
roz ta meg. Tu sa ko dá sa köz ben
is mét  meg ra gad ta  az  Is ten.
Egy  if jú sá gi  tá bor  zá ró al kal -
mán a fen ti, Ró mai le vél ből va -
ló igét kap ta, amely egy ér tel -

mű jel zés volt szá má ra, hogy
Is ten a lel ké szi szol gá lat ra hív -
ja. Ba lázs há lá san gon dol csa -
lád já ra, kül dő gyü le ke ze té re, a
teo ló gus évek re, a hé víz györ ki
gyü le ke zet ben  el töl tött  ha -
tod év re, ba rá ta i ra, mind azok -
ra, aki ket Is ten fel hasz nált az
ő for má lá sá ra.

Fa bi ny Ta más püs pök mel -
lett az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi  Egye tem  ré szé ről  dr.
Var ga Gyön gyi do cens, va la -
mint Blat nicz ky Já nos Dá ni el
he lyi lel kész szol gált a li tur gi -
á ban (képünkön), az úr va cso -
rai szol gá lat ban Lin dák né Já -
nos Zsu zsan na hé víz györ ki
lel kész nő se gí tett.
A  kö szön té sek  meg ha tó

pil la na tai után a sze re tet ven -
dég sé gen  iga zi  meg le pe tés
vár ta Ba lázst.
A  Szél ró zsa Band és  a

M.Is.K.A. tag ja i ból össze állt
al kal mi együt tes – a szü gyi fi -
a ta lok kal  ki egé szül ve – Ba -
lázs két éne két éne kel te el ne -
ki.
A lel ké szi szol gá lat ele jén

ezek  az  éne kek  új  ér tel met
nyer nek  szá má ra.  Csak  egy

sort idéz ve: „Egy kis bá tor ság,
nem kell több, egy kis bá tor -
ság, hogy azt mondd: kösz.” 
He tek múl va Ba lázs frigy -

re lép el jegy zett meny asszo -
nyá val, Be nyu so vics Kit ti vel,
s  el kez dik  szol gá la tu kat Al -
ber ti ben.

g Sza bó And rás
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b Ökumenikusistentiszteletkere-
tébennyíltmegVarsóbanmúlt
vasárnapalengyeleurópaiuni-
óselnökségifélévalengyelorszá-
giegyházakszámára.Amagyar
és lengyel kormánytagok és
tisztségviselők, valamint len-
gyelegyházivezetőkrészvételé-
velzajlottistentiszteletenama-
gyarEU-elnökségifélévlezárá-
sáraésazegyháziegyüttműkö-
déssel járó feladatok jelképes
átadásáraissorkerült.Azünne-
pieseményenalengyelegyházak
kifejezték, hogy fontos szere-
petkívánnakvállalniazEurópai
UnióTanácsalengyelsorosel-
nökségénekfélévében.

Az EU-t leg in kább gaz da sá gi ve -
tü le te i ről is mer jük – mu ta tott rá ige -
hir de té sé ben  Jerzy Sa mi ec len gyel
evan gé li kus püs pök. Leg alább ilyen
fon tos azon ban, hogy a gaz da sá gi lag
gyen géb bek re is kel lő fi gyel met for -
dít sunk – tet te hoz zá. A je len le gi vál -
ság ré vén az em be rek szá má ra egy re
meg ha tá ro zóbb ér zés sé vált a fé le lem,
töb bek kö zött az eg zisz ten ci á lis ki -
szol gál ta tott ság tól, de at tól is, hogy
az Eu ró pá ra most jel lem ző bé ke is ve -
szély be ke rül het. Az egy há zak sze re -
pe min dig nagy  volt  a meg bé ké lés
elő moz dí tá sá ban,  és  ez  kü lö nö sen
igaz  a  len gyel  egy há zak ra,  pél dá ul
len gyel–né met vi szony lat ban. Cél juk
így az EU-el nök ség so rán is az or szág
val lá si  és kul tu rá lis  sok fé le sé gé nek
meg je le ní té se, a tü re lem és a bé kés
együtt élés erő sí té se lesz. 
Eh hez fon tos a sze mé lyes in teg ri tás:

csak ak kor szól ha tunk hi te le sen, ha a
ta ní tá sunk  sze rint  is  cse lek szünk  –
hang sú lyoz ta az evan gé li kus püs pök.
Je lez te ugyan ak kor: eh hez rend kí vü li
bá tor ság ra van szük ség, kü lö nö sen, ha
sú lyos ki hí vá sok kö ze pet te bo nyo lult
meg ol dá so kat kell vá lasz ta ni. A most
kez dő dő len gyel EU-el nök ség fe le lős
ala kí tó i ra is ilyen ki hí vá sok vár nak. Ne -
kik a püs pök Jé zus Krisz tus sza vá val
üzent: „Ne fél je tek! Le gye tek só vá és
vi lá gos ság gá!”
A ma gyar or szá gi egy há zak kép vi -

se lői – D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
evan gé li kus  püs pök,  a  Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak (ME ÖT) el nö ke, Bó na Zol tán
re for má tus lel ki pász tor, a ME ÖT fő -
tit ká ra,  va la mint Há mo ri Ádám, a
Ma gyar or szá gi  Re for má tus  Egy ház
EU-re fe ren se – egy em lék zász lót, a
ma gyar ér té kek ről és a ma gyar EU-
el nök ség pri o ri tá sa i ról szó ló ki ad vá -
nyo kat, va la mint az ige hir de tés üze -
ne té hez kap cso lód va sót és gyer tyát

ad tak át a len gyel egy há zak nak, ame -
lyek e gesz tust to váb bí tot ták a len gyel
kor mány kép vi se lő i nek is.

Bro nis law Ko mo rows ki len gyel el -
nök ki hí vás nak, egy szer s mind le he -
tő ség nek ne vez te az EU-el nök sé get
üze ne té ben,  me lyet  Ma ci ej Klim -
czak ál lam tit kár ol va sott fel. Úgy fo -
gal ma zott:  a  mai  egy há zi  al ka lom
ki fe je zi, mi lyen ér té ke ket kí ván Len -
gyel or szág az EU tag ál la mai fe lé köz -
ve tí te ni az el nök ség so rán. Le vél ben
kül dött kö szön té sé ben Do nald Tusk
len gyel mi nisz ter el nök is lé nye ges nek
tar tot ta,  hogy  az  egy há zak min dig
hoz zá já rul tak Eu ró pa né pe i nek lel ki -
sé gé hez és jó lé té hez egy aránt.
Az is ten tisz te let után pro mi nens

sze mé lyi sé gek ke rek asz tal-be szél ge -
té sü kön ér té kel ték a len gyel egy há -
zak  rész vé te lé nek  je len tő sé gét  az
EU-el nök ség prog ram ja i ban.
Az „em ber kö ze li EU” cél ki tű zé sét

Ma gyar or szág  si ker rel  va ló sí tot ta
meg – mond ta Prőh le Ger gely, a Kül -
ügy mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit -
ká ra, egyházunk országos felügyelője.
Rá mu ta tott, hogy a kor mány szá má -
ra nem az el vont cé lok je len tet ték a
fel ada tot, ha nem a min den na pi élet -
ben va ló meg va ló sí tá suk, hogy en nek
ré vén kö ze lít sék az EU-t a pol gá rok -
hoz. Úgy vél te, a ke let-eu ró pai or szá -
gok min dig is Eu ró pa ré szei vol tak,
2004-es  csat la ko zá suk  ezt  csu pán
hely re ál lí tot ta; ez ál tal azon ban a nyu -
ga ti or szá gok nak szá muk ra új sze rű,
még is eu ró pai sa já tos sá gok kal kel lett
szem be sül ni ük – pél dá ul az or to do -
xia je len tő sé gé vel, ami az olyan ügyek
ese té ben is hang sú lyos, mint a Ke le -
ti part ner ség vagy az ener gia po li ti -
ka. Az egy mást kö ve tő ke let-eu ró pai
EU-el nök sé gek  je len tő sé gét  ez  is
alá húz za.
Mit tet tünk a múlt ban, és mit te -

he tünk a jö vő ben a for ron gó észak-
af ri kai or szá go kért, ahol a két év ti -
zed del  ez előt ti  ke let-eu ró pai  ese -
mé nyek hez ha son ló an el űz ték a to -
ta li tá ri us  ve ze tő ket?  –  tet te  fel  a
kér dést Mark us Mec kel volt  NDK
kül ügy mi nisz ter. Az EU em ber ar cú -
sá ga azt is je len ti, hogy fel is mer jük,
ezek nek a né pek nek épp úgy mun ká -
ra  és  biz ton ság ra  van  szük sé gük,
mint ne künk. Az EU nél kül Eu ró pá -
ban ré gen ka taszt ró fák kal szem be sül -
tünk vol na, nem vé let len ugyan ak kor,
hogy az EU lét re ho zá sá nál kez det től
je len vol tak ke resz tény hí vek is. 
A  hi deg há bo rú nak  im már  vé ge,

nem szük ség sze rű, hogy a na gyobb
or szá gok mu tas sa nak pél dát a ki seb -
bek nek, és a ke let-eu ró pai tag ál la mok
nem csak új színt hoz tak az EU-ba, de
az in teg rá ció mé lyí té sé hez is hoz zá -
já rul tak – mond ta. Tomasz Sie mo -

niak ál lam tit kár  eh hez  hoz zá tet te:
ahogy az EU ál ta lá nos jog anya gá nak
át vé te le  kö te le ző  volt  az  újon nan
csat la ko zó tag ál la mok szá má ra, ide -
je fel ten ni a kér dést, mi min dent kel -
le ne a nyu gat-eu ró pai or szá gok nak
át ven ni ük ezen új tag ál la mok tól. Az
ál lam tit kár en nek kap csán utalt az ér -
ték ala pú és ha tá ro zott len gyel EU-el -
nök ség cél já ra is.

Ha li na Ra dacz len gyel evan gé li kus
lel kész egyet ér tett ez zel, rá mu tat va,
hogy az EU-el nök ség ré vén egy más -
tól is ta nul ha tunk. A csat la ko zá sok
ide jén so kan mond ták, hogy nem a
NA TO- vagy az EU-tag ság te szi eu -
ró pa i vá  Len gyel or szá got,  ha nem  a
kul tú ra. Nem sza bad azon ban el fe -
lej te nünk, hogy ez a kul tú ra a ke resz -
tény ség ben gyö ke re zik.
Az egy há zak nak a len gyel EU-el -

nök ség gel  kap cso la tos  vá ra ko zá sa it
fir ta tó kér dés re Hen ryk Papro cki or -
to dox lel ki pász tor úgy fo gal ma zott:
a fe le ke ze tek el vá rá sa az el nök ség gel
kap cso lat ban  azo nos.  A  leg fon to -
sabb, hogy az olyan el vek, mint pél -
dá ul a biz ton ság, ne csak a ka to nai
biz ton sá got je lent sék, ha nem az EU-
pol gá rok min den na pi eg zisz ten ci á -
lis biz ton sá gát is.
A Len gyel Öku me ni kus Ta nács fő -

tit ká ra, Ire ne usz Lu kas evan gé li kus
lel ki pász tor az eu ró pai meg bé ké lés,
a kul tu rá lis sok fé le ség és az ön kén -
tes ség je len tő sé gét emel te ki a len gyel
egy há zak  ter ve zett  EU-el nök sé gi
te vé keny sé gei kö zül. Az el nök sé gi
fél év  so rán  szá mos  kon fe ren ci át
szer vez nek, töb bek kö zött kör nye -
zet vé del mi, a kul tú rák kö zöt ti pár -
be széd del kap cso la tos és tör té nel mi
kér dé sek ről. Öku me ni kus ta lál ko zót
ter vez nek a len gyel kor mánnyal az
együtt mű kö dés  le he tő sé ge i ről,  to -
váb bá meg em lé kez nek az Öku me ni -
kus char ta alá írá sá nak ti ze dik év for -
du ló já ról. Mind ezek ről egy át fo gó is -
mer te tő  ki ad vány  is  meg je le nés
előtt áll.
To masz  Sie mo ni ak  ál lam tit kár  a

hosszabb  tá vú  együtt mű kö dé si  le -
he tő sé gek ről szól va el mond ta, hogy az
egy há zak kal va ló pár be széd nem kor -
lá to zód hat az EU-el nök ség hat hó nap -
já ra. Az egy sé ges Eu ró pa ví zi ó já nak
meg ér té sé ben  és  el fo ga dá sá ban,  is -
mer ve  Eu ró pa  bo nyo lult  tör té nel -
mét, ép pen az egy há zak se gít het nek
a leg töb bet. Hoz zá tet te: az egy há zak
ott is so kat te het nek, ahol a kor mány
cse lek vé si le he tő sé ge vé get ér.
A len gyel or szá gi és a ma gyar or szá -

gi egy há zak kép vi se lői ugyan eb ben
a szel lem ben kö te lez ték el ma gu kat
az  eu ró pai  in teg rá ci ót  is  szol gá ló
to váb bi együtt mű kö dés mel lett.

g Há mo ri Ádám

Magyarországiegyháziképviselők
átadtákazEU-elnökségiszolgálatot
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Bé ké sen el szen de rült – kö zöl te az
el hunyt egy mun ka tár sa a né met
hír ügy nök ség gel. Habs burg Ot tót
hét gyer me ke, hu szon két uno ká ja
és két déd uno ká ja gyá szol ja. Fe le -
sé ge, Re gi na ta valy halt meg. 
Habs burg  Ot tó  a  Wi ki pé dia

szó cik ke sze rint az al só-auszt ri ai
Rei che nau an der Rax kö ze lé ben
le vő Wart holz vil lá ban szü le tett az
utol só oszt rák csá szár és ma gyar
ki rály leg idő sebb fi a ként. Édes any -
ja Zi ta Bour bon–pár mai her ceg -

nő, csá szár né és ki rály né volt, ke -
reszt ap ja Fe renc Jó zsef. Egye te mi
ta nul má nya it  a Le u ve ni Egye te -
men  vé gez te  Bel gi um ban,  ahol
1935-ben meg sze rez te a po li ti ka-
és tár sa da lom tu do má nyok dok to -
ra cí met.
A  trón örök lés  sor rend jé ben

Habs burg Ot tó 1912-ben a ne gye -
dik  he lyen  sze re pelt.  Ap ját,  IV.
Ká rolyt (Auszt ri á ban I. Ká roly csá -
szárt) 1921-ben a XL VII. tör vény -
cik kel  Ma gyar or szá gon  is  meg -
fosz tot ták trón já tól. Ot tó egé szen
a má so dik vi lág há bo rú vé gé ig re -
mény ke dett  a  vissza té rés ben.  A
má so dik vi lág há bo rú ide jén Wa -
shing ton ban tar tóz ko dott Roo se velt
el nök kör nye ze té ben.
1960-ban  a  Habs burg–Lot ha -

rin gi ai-ház több tag ja el fo gad ta a
Habs burg-tör vényt,  és  alá ír ta  a
le mon dó nyi lat ko za tot. 1961. már -
ci us  31-én ma ga Habs burg Ot tó
trón örö kös, az utol só csá szár leg -
idő sebb fia, a csa lád fe je is alá ír ta
a trón igény ről va ló le mon dá sát, en -
nek jog ér vé nyes sé ge kö rül azon ban
Auszt ri á ban  jog vi ta  ke let ke zett
(„Habs burg-vál ság”), ez több évig
kés lel tet te ha za u ta zá sát. Az oszt -
rák  köz igaz ga tá si  bí ró ság  vé gül
Habs burg Ot tó ja vá ra dön tött, így
1966. ok tó ber 31-én – négy év ti zed -
nyi tá vol lét után – vissza tér he tett
ha zá já ba. 
1996-ban  a  ki uta sí tás  ha tá lya

már csak a csa lád két tag ját érin -
tet te. A Mi nisz ter ta nács a Habs -
burg-tör vény  2.  pa rag ra fu sát
„nem élő jog nak” mi nő sí tet te, és
be uta zá si en ge délyt adott ne kik.
A  Habs bur go kat  azon ban  egé -
szen a kö zel múlt ig nem le he tett
el nök nek je löl ni, e ti lal mat jú ni -

us  16-án  tö röl te  el  az  oszt rák
par la ment.
Habs burg  Ot tó  a  Pán eu ró pai

Uni ó nak  1936-tól  tag ja,  1957-től
al el nö ke, 1973-tól el nö ke volt. 1978-
ban  né met  ál lam pol gár sá got  ka -
pott. 1979 és 1999 kö zött a CSU-
frak ció man dá tu má val tag ja volt az
Eu ró pai Par la ment nek, két íz ben is
a  frak ció  kor el nö ke ként.  Nagy
szim pá ti á val kí sér te az 1988–1989.
évi  ke let-kö zép-eu ró pai  vál to zá -
so kat. So kat tett az Eu ró pai Unió

bő ví té sé ért, en nek ke re té ben Ma -
gyar or szág csat la ko zá sá ért. A rend -
szer vál tást  kö ve tő en  a  Füg get len
Kis gaz da párt fel ve tet te köz tár sa sá -
gi el nök ké vá lasz tá sát, ő azon ban a
je lölt sé get  rend kí vül  ud va ri a san
vissza uta sí tot ta.
Ot tó fő her ceg 1951. má jus 10-én

a fran cia or szá gi Nancy ban vet te
fe le sé gül  Re gi na  szász–mei nin -
ge ni her ceg nőt (1925–2010), aki -
től hét gyer me ke szü le tett. Habs -
burg Ká roly fő her ceg (el mé le ti leg
a „trón örö kös”, hi szen Habs burg
Ot tó  a  ma gyar  trón ról  so sem
mon dott  le)  1961-ben  szü le tett
Ba jor or szág ban.  Leg ki sebb  fia,
György 1964. de cem ber 16-án lát -
ta meg a nap vi lá got a ba jor or szá -
gi Starn berg ben. Je len leg a Ma gyar
Vö rös ke reszt el nö ke. Fe le sé gé vel,
Ei li ka ol den bur gi her ceg nő vel és
há rom gyer me kük kel (Zsó fia, Il di -
kó, Ká roly) 2000 óta a Bu da pest
mel let ti Sós kú ton és a ba jor or szá -
gi Pöcking ben él nek.
Habs burg Ot tó sze rint apja, IV.

Ká roly nem mond ha tott le a trón -
ról: „A Szent Ko ro na, ami re fel es kü -
dött, az ő szá má ra a ma gyar ál lam
fe je volt. Ő pe dig azt szol gál ta.” 
„Há rom  anya nyel vem  van  –

val lot ta Ot tó –, a ma gyar, a fran -
cia és a né met. A ké sőbb ta nult
nyel ve ket el ve szít he ti az em ber, ha
so ká ig  nem  tud  vissza tér ni  a
nyelv te rü let re, de ez az anya nyel -
vek kel nem így van. Ne kem nem
volt prob lé ma a ma gyar sá go mat
meg tar ta ni.”
Habs burg  Ot tó  ko por só ját  a

pöc kin gi Szent Ul rich-temp lom -
ban ra va ta loz ták  fel, ahol há rom
na pig volt lá to gat ha tó. 

d Ma gyar Ku rír

„ne k e m ne m volt prob lé m a 
a m a g yar Sá g o m at me g tar ta ni”

ElhunytHabsburgOttó
b KilencvennyolcéveskorábanmeghaltHabs burg Ot tó, azutolsó
magyarkirályésosztrákcsászárlegidősebbfia.Németországiott-
honában,abajorPöckingbenjúlius4-énérteahalál.Habsburg
Ottó(teljesnevénFranz Jo seph Ot to Ro bert Ma ria An ton Karl Max
Hein rich Six tus Xavi er Fe lix Re na tus Lud wig Ga etan Pi us Ig na -
ti us von Habs burg-Lot ha rin gen)azEurópaiParlamenttagjavolt.
1961-benlemondottosztráktrónigényéről.
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OrbánViktoregyházivezetőkettájékoztatott
azEU-elnökségeredményeiről

Ma gyar és eu ró pai egy há zak és egy há zi szer ve ze tek ve -
ze tő i vel egyez te tett jú ni us 29-én Or bán Vik tor. A meg -
be szé lé sen a kor mány fő be szá molt a ma gyar uni ós el nök -
ség ered mé nye i ről. Szij jár tó Pé ter köz le mé nye sze rint az
EU-el nök ség ered mé nyei kö zött Or bán Vik tor szólt a ré -
gió nem ze te i nek bé kés együtt élé sét se gí tő Du na-stra té -
gi á ról és a ro ma stra té gi á ról, amely ben ki emel ten fon tos
az egy há zi együtt mű kö dés.
„Bár az egy ház ügyi sza bá lyo zás nem ze ti ha tás kör ben

van, a mi nisz ter el nök ki emel te, hogy a ma gyar el nök ség
meg erő sí tet te az egy há zak kal va ló eu ró pai szin tű pár be -
szé det”– je len tet te ki a mi nisz ter el nök szó vi vő je, hoz zá -
té ve, hogy Or bán Vik tor be szélt a kon ti nens előtt ál ló de -
mog rá fi ai ki hí vá sok ról is, és vi lá gos sá tet te, hogy a tö me -

ges be ván dor lás he lyett erő tel jes csa lád po li ti ká ra és a
mun ka erő-tar ta lé kok moz gó sí tá sá ra van szük ség.
Szij jár tó Pé ter tá jé koz ta tá sa sze rint az egy há zi kép vi se -

lők gra tu lál tak a ma gyar uni ós el nök ség tel je sít mé nyé hez,
a val lá si diszk ri mi ná ció el le ni küz de lem hez, a ke resz tény–
isz lám–zsi dó pár be széd erő sí té sé hez, a kü lön bö ző fe le ke -
ze tek kö zöt ti jó kap cso la tok elő moz dí tá sá hoz, va la mint „az
ál lam és az egy há zak kö zöt ti együtt mű kö dést ter mé sze tes -
nek te kin tő”, új alap tör vény el fo ga dá sá hoz. Egy út tal ki fe -
jez ték re mé nyü ket, hogy az együtt mű kö dés az el nök sé gi
man dá tum le jár ta után is foly ta tód ni fog. A Magyarországi
Evangélikus Egyház kép vi se le té ben Gáncs Péter  elnök-
püspök és Fabiny Tamás püs pök volt jelen a találkozón. 

d For rás: MTI
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b Köztudott, hogy a Békehullá-
mok aDunán elnevezésű ren-
dezvénysorozatotazerőszakle-
küzdésénekévtizede–melyetaz
Egyházak Világtanácsa (EVT)
kezdeményezett–programjához
illesztettékahatérintettDuna
mentiországevangélikusegyhá-
zai.Természetesvolttehát,hogy
az ulmi ünnepélyes zárásra a
világszervezet főtitkárát, dr.
Olav Fyk se Tve i tet kérték fel
egyelőadás,majd–azistentisz-
teleten–azigehirdetésmegtar-
tására.Anorvégteológusadél-
utánfolyamánbeszámoltamá-
jus 17–25. között Jamaicában
rendezettnemzetköziökumeni-
kusbékegyűlésről,azerőszakle-
küzdéséreszántévtizedünnepé-
lyeslezárásáról.

– Fő tit kár úr be szá mo ló já ból a
büsz ke öröm mel lett mint ha a csa ló -
dott ság hang ját is ki hall hat tuk vol -
na…
– Azt sem mi fé le kép pen sem mon -

da nám, hogy csa ló dott va gyok. Sőt
jól eső ér zés sel tölt el, hogy a vi lág -
szer ve zet  ál tal  el in dí tott  kam pány
annyi ke resz tény kö zös sé get moz ga -
tott meg eb ben az el múlt tíz esz ten -
dő ben. De egész sé ges ön kri ti ká val is
bí rok,  nem csak  ma ga mat,  ha nem
az EVT-t  il le tő en is. Bi zony át kell
gon dol nunk, hogy mi ként le het nénk
sok kal  ha té ko nyab bak  üze ne te ink
közvetítésében.

A vi lág min den tá já ról össze se -
reg lett  több  mint  ezer  részt ve vő
je len lé té ben tar tott ja ma i cai bé ke -
gyű lés, az ott el hang zott elő adá sok
bi zo nyí tot ták,  hogy  a  bé ke  nem
csu pán  né hány  em ber  szív ügye.
Bár  az  erő szak  ter je dé sét  sem  az
egy ház,  sem  egyet len  hí vő  nem
néz he ti kö zöm bö sen, ez a kér dés –
a  bé két len ség,  a  há bo rús ko dás  –
eggyé tesz ben nün ket a sze ku lá ris
vi lág gal is. A ke resz tény em ber kül -
de té sé nek ré sze az igaz sá gos ság és
a  bé ke  meg te rem té se.  Saj ná lom,
hogy ez az üze net még min dig nem
elég em ber hez ju tott el. Az el múlt
tíz esz ten dő kam pá nyá ból, a ja ma -
i cai  együtt lét ből  so kat  ta nul tam.
Nem csa ló dott va gyok, in kább ta -
pasz tal tabb.

– A ja ma i cai kon fe ren cia szer ve zé -
sé be iga zá ból csak úgy „be le csöp -
pent”, hi szen nem olyan rég óta, más -
fél éve töl ti be a fő tit ká ri posz tot.
– Ez így van. Gen fi meg bí za tá som

előtt a Nor vég Evan gé li kus Egy ház
lel ké sze ként  szol gál tam.  A  nyu ga ti
par ton  egy  kis  szi get  gyü le ke ze tét
gon doz tam éve ken át. Ké sőbb egy há -
zunk  kül ügyi  és  nem zet kö zi  kap -
cso la tok osz tá lyá nak tit ká ra let tem.
Majd ösz tön dí jat kap tam, amely nek
ke re té ben a Fa ith and Or der (Hit és
Egy ház szer ve zet) mun ka ág tör té ne -
tét ta nul má nyoz hat tam, kü lö nös te -
kin tet tel az ekk le zio ló gi ai (egy ház ta -
ni) és ke resz tény eti kai te ma ti ká já ra. 

– Itt áll junk is meg egy pil la nat ra!
Nem be fo lyá sol ja most a vi lág szer ve -
zet egé szé ért vég zett szol gá la tá ban,

hogy a szí ve még min dig a Fa ith and
Or der mun ka ágért do bog?
–  A  szí vem  azért  do bog,  hogy

be tölt sük Jé zus ké ré sét, ami ért kö -
nyör gött, vagy is hogy egyek le gyünk.
A Fa ith and Or der moz ga lom tól épp
ezt a mo ti vált sá got kap tam. Teo ló gus
mó don vá la szol ni ar ra, hogy mit is je -
lent a ke resz tény egy ség. Ugyan ak kor
ar ra is irány mu ta tást ta lál ni, hogy mi -
ként va ló sul hat meg ez az egy ség a
gya kor lat ban.

– Mi a leg na gyobb fel adat, amely
most a vi lág szer ve zet re vár?
– Ké szü lünk a 2012-ben Dél-Ko -

re á ban meg tar tan dó ti ze dik nagy gyű -
lé sünk re. En nek a kon fe ren ci á nak a
cí me rí mel mind ar ra, ami vel az el -
múlt tíz esz ten dő ben, az erő szak le -
küz dé sé nek  kam pá nyá ban  fog lal -
koz tunk: Élet Is te ne, ve zess igaz ság -
ra és bé kes ség re (God of life, le ad us
to jus ti ce and pe ace). 
Tu dom,  hogy  so kan  fél nek  az

igaz sá gos ság kér dé sé től, mert fél nek,
hogy  po li ti kai  szí ne ze te  van.  Szó
sincs  er ről.  Az  igaz sá gos ság  és  a
bé ke  az  em be ri  élet  lét fel té te lei.
Ezek alap ve tő kér dé sek. Ho gyan vi -
szo nyu lunk  egy más hoz,  a  te rem -
tett vi lág hoz? Mint aho gyan az önök
pro jekt jé ben, a Bé ke hul lá mok a Du -
nán prog ram so ro zat ban is ki fe je ző -
dött, hogy az em be rek össze tar toz -
nak. Nem mond hat ja egyet len Du -
na mel lett élő nép sem, hogy sem mi
kö ze a má sik hoz, aki a túl só par ton
la kik. Gyö nyö rű pél dá ja s egy ben jel -
ké pe is a fo lyó an nak, hogy mennyi -
re  egy más ra  utal tak  va gyunk  mi,

em be rek.  Kö zös  füg gés ben  élünk
egy más sal  és  egy más tól. És  ép pen
azért, mert össze tar to zunk, az egyik
egy ház sem mond hat ja a má sik nak,

hogy ben nün ket csak ez vagy az a té -
ma ér de kel, és ami ti te ket fog lal koz -
tat, az ne künk nem kér dés. Az EVT
ál tal tár gya lás ra ke rült té mák – bé -
ke,  igaz sá gos ság,  te rem tett ség  –
nem csak az egyes tag egy há zak, ha -
nem Krisz tus egész né pe előtt fe szü -
lő ki hí vá sok. 

– Fő tit kár úr sze rint ho zott-e vál -
to zást a szer ve zet éle té be, hogy Ön
észak-eu ró pai és mint ilyen, „ter mé -
sze te sen” evan gé li kus?
– Skan di náv szár ma zá som ré vén

ha tá ro zott pro tes táns teo ló gi ai lá tást
hor do zok. Így az egy ház egy sé gé nek
a  kér dé sé ben  is.  Azt  tar tom  ró la,
hogy  az  ke gye lem,  aján dék.  Nem

mi hoz zuk lét re az egy sé get, ha nem
az  az  Is ten  ál tal  te rem tő dik  meg
ben nünk és kö rü löt tünk.
Más részt  ma gam mal  hoz tam

Genf be is a to le ran cia és a má sik fe -
lé va ló nyi tott ság kész sé gét. Az öku -
me ni kus moz ga lom ban ezt a „meg -
bé kélt kü lön bö ző ség” (re con ci led di -
ver sity) mo dell jé nek ne ve zik. Még -
is úgy ta pasz ta lom, hogy ez a nyi tott -
ság egy más fe lé in kább csak el mé le ti
sí kon lé te zik. Az öku me ni kus moz -
ga lom leg na gyobb ki hí vá sa, hogy ne
csak te o lo gi zál junk, el mé le ti kér dé -
se ken rá gód junk, ha nem meg ta nul -
juk meg él ni a kö zös sé get imád ság -
ban, a szent sé gek ben, úr va cso rai kö -
zös ség ben. 
Har mad részt mint nor vég fris sí tés -

ként az „egyen lők kul tú rá ját” hoz ha -
tom  az  öku me ni kus  moz ga lom ba.
Ná lunk,  Skan di ná vi á ban  ugyan is
nincs olyan erős hi e rar chia, mint a
ka to li kus vagy az or to dox egy ház ban,
és ami lyet, saj nos, ta pasz ta lok szá mos
ke let-eu ró pai és har ma dik vi lág ban
élő pro tes táns fe le ke zet nél. Az öku -
me ni kus moz ga lom ban  kü lö nö sen
en nek az  „egyen ran gú ak va gyunk”
gon dol ko dás nak kel le ne meg ho no -
sod nia,  ahol min den ki nek  a  sza va
egy for mán fon tos. Ez az ott hon ról
ho zott jó tra dí ció se gít ne kem, hogy
egy for mán ke zel jek min den em bert,
te kin tet  nél kül  ar ra,  hogy  mi lyen
po zí ci ót  tölt  be  az  egy há zá ban.  S,
vall juk meg, ez a ha gyo mány iga zá -
ból Krisz tus tól ered, aki a ta nít vá nya it
is ilyen lá tás ra biz tat ta. 

g B. P. M.

Szolgálatazegyenlőkközött
Be szél ge tés az Egy há zak Vi lág ta ná csa 2009-ben meg vá lasz tott fő tit ká rá val

Nyil ván va ló,  hogy  nem  él het nek
egy más tól el szi ge tel ten a ke resz tény
em be rek. Az egyik or szág gond já ban
osz to zik a má sik is. A neu-ul mi kon -
fe ren cia té má já ul ezért vá lasz tot ták
a szer ve zők ép pen a mig rá ció (be ván -
dor lás) kér dé sét. Eu ró pát – és kü lö -
nö sen a Du na men ti ál la mo kat – új
hely zet elé ál lí tot ta a más et ni ku mok
(ara bok, tö rök ven dég mun ká sok, af -

ri kai me ne kül tek stb.) tö me ges meg -
je le né se or szá ga ik ban. Az egy há zak
szá má ra is ki hí vást je lent a más val -
lá si hát tér ből ér ke zet tek be il lesz ke -
dé sé nek se gí té se a nyu ga ti, ke resz tény
kul tú rá ba. 
A mig rá ció kér dé sé nek fel dol go zá -

sá ra pó di um be szél ge té sen ke rült sor,
ame lyet egy hí res te le ví zi ós sze mé -
lyi ség, Sa bi ne Sa u er asszony ve ze tett.

Elöl já ró ban  a  püs pö kök  ko ráb ban
meg fo gal ma zott be mu tat ko zó so ra it
ol vas ta fel, így az oszt rák fő pász to rét,
dr. Mic ha el Bün ke rét is, aki rend kí -
vül szel le me sen ér zé kel tet te, mennyi -
re sok et ni ku mú föld rész ma ga Eu ró -
pa is. „Az én bé csi vé rem ben ke ve -
re dik nem kis mér ték ben sváj ci cse -
resz nye li kőr, len gyel vod ka, bosz ni -
ai  sli go vi ca,  stá je r or szá gi  mag olaj
és ka rin ti ai fe nyő pá lin ka.” Az ol dott
han gu lat  azon ban  sen kit  sem  té -
veszt he tett meg. A be szél ge tés so rán
sú lyos  prob lé mák ról  esett  szó.  A
né met hall ga tó sá got – ér zé kel he tő -
en – még így is meg lep te, ami kor Re -
in hart Guib ro má ni ai szász püs pök
el mond ta, hogy hoz zá juk nem ér kez -
nek, ha nem tő lük vándorolnak el az
emberek.  „Szá munk ra  is  kér dés,
hogy mi ként se gít het nénk, ho gyan
kö vet het nénk  fi gye lem mel  azo kat,
akik el hagy ják ha zá ju kat, s kint gyö -
kér te len né  vál nak”  –  tet te  hoz zá
Gáncs püs pök utal va a nap mot tó já -
ra: Ott hont ad ni az em be rek nek.
Ár va gyer me kek nek nyújt me ne dé -

ket a Né met or szág ban köz ked velt, sőt
ra jon gással  övezett  rocksz tár, Pe ter
Maf fay.Ő a kon fe ren ci á ra he li kop ter -
rel ér ke zett, amely a temp lom kö ze -
lé ben egy fut ball pá lyán lan dolt. Alig
más fél órát tölt he tett az egy be gyűl tek -
kel, hi szen dél után már több száz ki -
lo mé ter rel odébb adott kon cer tet.
A né me tek igen nagy meg tisz tel -

te tés nek vették, hogy el fog lalt sztár
létére  a  bé ke hul lá mos  ren dez vény
mel lé állt. Vál lal ta, hogy Würt tem -
ber g  és  Ba jorország,  va la mint
szülőföldje,  Ro má nia  kép vi se le té -
ben az ese mény véd nö ke le gyen.
A  kül föl di ek  kis sé  meg le pőd tek,

ami kor be lé pett a te rem be a sok szor
be ha ran go zott sztár, Maf fay ugyanis
ala csony  ter me tű,  nem  túl  fel tű nő

fér fiú! Iga zi em be ri nagy sá gá ról tesz bi -
zony sá got azonban, hogy – a már Né -
met or szág ban mű kö dő ott ho nai mel -
lett – Ro má ni á ban, az egyik el nép te -
le ne dett szász erőd temp lom ban hoz
lét re  ár va há zat  az  ol ta lom  nél kü li
gyer me kek nek. „Vé ge van a jég kor -
szak nak” – fo gal ma zott a hat van egy
éves rock éne kes. „A mai nem ze dék -
re a szí vek he ví té se bí za tott.”
Az  ese mény  részt ve vő i nek  szí ve

már  ko ráb ban  is  át me le ged he tett,
ami kor dia ké pek se gít sé gé vel vissza -
te kint het tek a tíz hó na pos prog ram -
so ro zat ra. A vetítés alatt ma gyar véd -
nö künk, Völ gyessy Szo mor Fan ni cso -
dá la tos  hang já ban  gyö nyör köd het -
tek,  va la mint  egy  oszt rák  há zas pár
klez mer ze né jét hall gat hat ták.
A kon fe ren cia vé gez té vel a nem zet -

kö zi gyü le ke zet a Du na szí ne it jel ké -
pe ző kék és zöld sá lak kal al ko tott bé -
ke lán cot a Pé ter-temp lom tól a zá ró is -
ten tisz te let nek he lyet adó ul mi szé kes -
egy há zig.
Az ün ne pé lyes al kal mon Olav Fyk -

se Tve it, az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
fő tit ká ra hir det te az igét, a nem zet kö -
zi szer ve ző bi zott ság tag jai pe dig kö -
zös kö nyör gés be fog lal ták mind azo -
kat az ima ké ré se ket, ame lyek a tíz hó -
nap alatt gyűl tek össze a Du na men -
tén tar tott ren dez vé nyek so rán.

g B. Pin tér Már ta

Feltartóztathatatlanhullámok
Ulmból indult, Ulmban zárult a Bé ke hul lá mok a Du nán ren dez vény so ro zat

b Közelháromszázrésztvevőérkezettjúlius2-án,szombatonaneu-ulmi
Petruskirchébe(Péter-templom),hogyünnepélyeskeretekköztvegyen
búcsútafolyótúlsópartjánállóulmiszékesegyházból2010.szeptem-
ber5-énelindítottBé ke hul lá mok a Du nán elnevezésűrendezvényso-
rozattól.Báraprogramzáróaktusárakerültsor,azeseménytköszön-
tőMic ha el Gra bow augsburgipüspökhangsúlyozta:„A bé ke hul lá ma -
i nak to vább kell foly ni uk.” ErrőltettekhitetahatDunamentiország
evangélikuspüspökeiis,akikreakonferenciátkövetőünnepiistentisz-
teletenisazafeladatvárt,hogyszemélyesenvalljanakarról,mibenlát-
ják egyházuk küldetését saját környezetükben. A Magyarországi
EvangélikusEgyházatGáncs Pé ter elnök-püspökképviselte.

A püspökök fórumán Sabine Sauer kérdésére Gáncs Péter válaszol
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Ba logh Jó zsef né (szü le tett
Szűcs Ibo lya) 1975 jú ni u sá ban
fejezte be fő is ko lai ta nul má -
nya it a Bes se nyei György Ta -
nár kép ző Fő is ko la ma te ma ti -
ka–ké mia  sza ká nak  nap pa li
ta go za tán. 1975. szep tem ber 1-
jén kezd te el a ta ní tást Szé kely -
ben ma te ma ti ka–ké mia sza -
kos  ál ta lá nos  is ko lai  ta nár -
ként.  Az  itt  el töl tött  öt  év
alatt  le he tő sé ge  volt  meg is -
mer ked ni a pe da gó gu si pá lya
min den szép sé gé vel, ne héz sé -
gé vel. A ta ní tá son túl részt vett
a  fa lu kö zös ség éle té ben, kü -
lön bö ző kul tu rá lis ren dez vé -
nyek, sport prog ra mok szer ve -
zé sé ben. A kis lét szá mú tan -
tes tü let ben  csa lá di as,  meg -
hitt lég kör ural ko dott.
Ép pen ezért na gyon ne héz

volt, ami kor 1980-ban mun ka -
hely-vál toz ta tás mel lett kel lett
dön te nie. Idő ben és fi zi ka i lag
is egy re ne he zebb volt össze -
egyez tet ni a csa lá di és a mun -
ka he lyi  fel ada to kat.  Így  ke -
rült 1980. szep tem ber 1-jén a
nyír egy há zi 5. Szá mú Ál ta lá -
nos Is ko lá ba.
Az el ső öt év ben szer ző dés -

sel al kal maz ták mint nap kö zis
ne ve lőt  az  el ső osz tály tól  az
össze vont ötö dik–ha to dik osz -
tá lyos  cso por tig min dig  ott,
ahol szük ség volt rá. Köz ben
be kap cso ló dott  a  gye re kek
sza bad ide jé nek,  nyá ri  prog -
ram ja i nak szer ve zé sé be. Ezt a
mun kát  nagy  öröm mel  vé -
gez te az is ko la be zá rá sá ig. Tá -
bo rok ba, ki rán du lá sok ra vit te
a  gye re ke ket  az  Észa ki-kö -
zép hegy ség be,  a  fő vá ros ba,
Szig li get re és az or szág szá mos
más szép he lyé re.
Öt  év  után,  1985-ben  egy

újabb ki hí vás előtt állt. Új ra ta -
nít hat ta mind két  szak ját,  és
egy ben  osz tály fő nök  is  lett.
Szin te elöl ről kezd het te a ta -
nu lást, hi szen öt év ki ha gyás
sok nak  szá mít  a  ma te ma ti -
ka- és a ké mia ta ní tás te rü le -
tén.  Ad di gi  mun ká ja  so rán
azt ta pasz tal ta, hogy a szü lők
se gít sé ge  nél kül  nem  le het
ered mé nyes szak mai mun kát
vé gez ni. Ezért min dig fon tos -
nak tar tot ta a szü lők kel va ló
őszin te,  kor rekt,  se gí tő kész
kap cso lat tar tást,  amit  kö zös
klub dél utá no kon, ki rán du lá -
so kon erő sí tet tek meg.
Min dig nyi tott volt min den

új do log iránt, amely ok ta tó-
ne ve lő  mun ká ját,  va la mint
az em be rek kel va ló kap cso lat -
te rem té sét  elő moz dí tot ta,
ezért  igye ke zett  olyan  tan -
fo lya mo kon részt ven ni, ame -
lyek eze ket elő se gí tet ték.
Ké mi á ból részt vett a vá ro -

si mun ka kö zös ség mun ká já -
ban,  ver se nyek  szer ve zé sé -
ben, le bo nyo lí tá sá ban. Ma te -
ma ti ká ból a ver se nye ken  túl
részt vett a vá ro si ma te ma ti -
ka ta ná rok  klub já ban,  va la -
mint el vé gez te a ma te ma ti ka -
ta ná rok mé rés me to di kai tan -
fo lya mát.
1996-tól – az 5. Szá mú Ál -

ta lá nos Is ko la be zá rá sát kö ve -
tő en – az Evan gé li kus Ál ta lá -
nos Is ko la al kal ma zott ja ként
ve ze tő je lett az osz tály fő nö ki,
majd  ne ve lé si  mun ka kö zös -
ség nek.  2006-tól  a  ta ní tás
mel lett igaz ga tó he lyet tes ként
se gí tet te az in téz mény ok ta tó-
ne ve lő mun ká ját.
Kez det től fog va szí vén hor -

doz ta az Evan gé li kus Ál ta lá nos

Is ko la mint  egy há zi,  ke resz -
tény is ko la meg erő sö dé sét, a
ke resz tény szel le mi ség el fo ga -
dá sát és ki tel je sí té sét mind a
pe da gó gus-, mind a ta nu ló kö -
zös ség ben.  A  he lyi  egy ház -
köz ség és az is ko la spi ri tu á lis
szo ká sa it pél da mu ta tó an kö -
vet te,  élen  járt  a  kü lön bö ző
egy há zi al kal mak, ren dez vé -
nyek  lá to ga tá sá ban,  se gí tett
azok le bo nyo lí tá sá ban.
Több év ti ze des ta pasz ta la ta -

it öröm mel ad ta át ta nár tár sa -

i nak, se gí tet te a fi a tal, új mun -
ka tár sak  szak mai  mun ká ját,
mun ka kö zös ség-ve ze tő ként jó
szak mai gya kor la ti is me re tek -
kel fel vér tez ve in dí tot ta el pá -
lyá ju kon a fi a ta lo kat.
Fel ada tot vál lalt az Evan gé -

li kus Pe da gó gi ai Köz pont tan -
tárgy gon do zó ja ként ké mi á ból,
ta nu ló in kat éve ken át ered mé -
nye sen ké szí tet te fel a Szent-
Györ gyi Al bert ter mé szet tu do -
má nyos ver seny re. (Leg utób -
bi ver seny ered mé nye: ké mia,
ne gye dik he lye zett, 2011)
Jó kom mu ni ká ci ós és szer -

ve ző ké pes ség gel bír. Ha tá ro -
zott,  nyílt,  őszin te  jel lem.
Mun ká já ban ki tar tó, a hely zet -
nek  meg fe le lő en  ál ta lá ban
konst ruk tív, elő re mu ta tó, épí -
tő jel le gű. Ha a kö rül mé nyek
úgy kí ván ják, könnyen di dak -
ti kus sá vá lik. Ez na gyon fon -
tos, hisz a te het ség gon do zás és
a fel zár kóz ta tás ered mé nyes -
sé ge,  si ke re  nagy mér ték ben
függ az em lí tett tu laj don ság -
je gyek től. Mind ezek mel lett jó
tű rő ké pes sé gé vel, mo ti vá ci ós
kész sé ge i vel, pe da gó gi ai el já -
rá sa i val  ta nít vá nya i nak  biz -
tos tu dá sát ala poz ta meg.
Ha son ló an  az  elő ző ek hez,

jól meg fi gyel he tő ek a tan órák,
fog lal ko zá sok  ve ze tés tech ni -
ká já ban al kal ma zott pe da gó gi -
ai el vek, el já rá sok (dif fe ren ci á -
lás, együtt mű kö dés, fej lesz tés,
ér té ke lés, osz tá lyo zás stb.). Ér -
té ke lé si  kész sé gei,  me tó du sai
ob jek tí vek  és  meg bíz ha tó ak.
Ki ma gas ló  a  prob lé ma-  és
konflik tus ke ze lé si  ké pes sé ge
(ta pasz ta la ta). Mind ezek nagy -
mér ték ben hoz zá já rul nak ered -
mé nyes,  szín vo na las  ok ta tó-
ne ve lő mun ká já hoz.
Kol lé gánk  2011  szep tem -

be ré től  kér te  nyug dí ja zá sát;
sze mé lyé ben egy olyan pe da -
gó gus tól  bú csú zunk,  akit  az
élet ta ní tott meg a ta ní tás tu -
do má nyá ra.
Szak mai mun ká ja, em be ri

ér té kei, ke resz tény szel le mi sé -
ge  olyan  pe da gó gus sá  te szi,
aki  meg ér dem li  az  el is me -
rést, rá szol gált a pe da gó gus -
tár sak  meg be csü lé sé re.  In -
téz mény ve ze tő ként  me leg
szív vel aján lom őt Az év ta ná -
ra el is me rés re.

g Ko csis né
Sá ros sy Emő ke

igaz ga tó, fel ter jesz tő

Azévtanára

Mag Pál né (szü le tett  Ba lázs
Il di kó) ál ta lá nos is ko lai ta nul -
má nya it az al ber tirs ai Tes se dik
Sá mu el  Ál ta lá nos  Is ko lá ban
vé gez te, majd 1978-ban a mo -
no ri Jó zsef At ti la Gim ná zi um -
ban érett sé gi zett. Még eb ben az
év ben ké pe sí tés nél kü li óvó nő -
ként he lyez ke dett el az al bert -
 irs ai Dó zsa György úti óvo dá -
ban. 1982-ben mun ka mel lett
sze rez te meg óvó női dip lo má -
ját a Kecs ke mé ti Óvó nő kép ző
In té zet ben. Az óta is fo lya ma to -
san fej lesz ti tu dá sát: 2000-ben
a Bu da pes ti Ta ní tó kép ző Fő is -
ko lán  tett  szak vizs gát  ve ze tő
óvo da pe da gó gus szak irá nyon.
Ami kor 1989-ben a II. szá -

mú Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
ak ko ri fenn tar tó ja pá lyá za tot írt
ki az in téz mény ve ze té sé re, ő is
ve ze tői prog ra mot nyúj tott be.
A pá lyá za ti el já rás le foly ta tá sa
után őt bíz ták meg az óvo da
irá nyí tá sá val.
A  rend szer vál tás  után  az

Al ber ti  Evan gé li kus  Egy ház -
köz ség  vissza kap ta  épü le te it.
Mi vel a ko ráb ban egy há zi is ko -
la ként funk ci o ná ló épü le tet –
a  há rom–hat  éves  gye re kek
el lá tá sa ér de ké ben – óvo dá vá
ala kí tot ták át, ezért az ön kor -
mány zat  és  az  egy ház köz ség
kö zött az a meg egye zés szü le -
tett,  hogy  az  épü let ben  to -
vább ra is óvo da fog mű köd ni.
Az 1992-ben újon nan ala ku -

ló  Al ber ti  Evan gé li kus  Egy -
ház köz ség Óvo dá já nak ve ze té -
sé vel  gyü le ke ze tünk  hű sé ges
tag ját, Mag Pál nét bíz ták meg,
aki szí ve sen vál lal ta a ki hí vást.
Az óta is ezt a fel ada tot lát ja el
a fenn tar tó, a szü lők, a gyer me -
kek meg elé ge dé sé re.
An nak ér de ké ben, hogy az

evan gé li kus  óvo dá ba  já ró
gyer me kek egy há zi ne ve lé se
to vább foly ta tód jon, szor gal -
maz ta  az  Al ber ti  Evan gé li -
kus Ál ta lá nos Is ko la lét re ho -
zá sát,  meg ala ku lá sa kor  pe -
dig mind két in téz mény nél el -
lát ta a pénz ügyek kel kap cso -

la tos fel ada to kat. Az ő ta ka -
ré kos sá gá nak kö szön he tő az
in téz mé nyek fo lya ma tos gya -
ra po dá sa.

Az  ál ta la  ve ze tett  ne ve lő -
tes tü let szak mai fel ké szült sé gé -
nek, kö vet ke ze tes mun ká já nak
kö vet kez té ben  a  de mog rá fi ai
hul lám nem érez te ti ha tá sát, az
óvo dá ban most is túl je lent ke -
zés van.
Az évek so rán nem csak sa -

ját szak mai tu dá sát fej lesz tet -
te, de so kat tett kol lé gái szak -
mai fel ké szült sé gé nek ja ví tá sa
ér de ké ben is.
Szak mai tu dá sá nak át adá -

sát  nem csak  a  sa ját,  il let ve
he lyi óvo dák ban tett lá to ga tá -
sok, elő adá sok, kon zul tá ci ók
al kal má val  pró bál ja  át ad ni,
ha nem  2008-tól  a  Ceg léd
von zás kör ze té be  tar to zó  ti -
zen hat óvo da ve ze tő jé nek is
tart fog lal ko zá so kat, to vább -
kép zé se ket.
Az egy ház köz ség pres bi té ri -

u má nak  osz lo pos  tag ja ként
fon tos sze re pet vál lal a gyü le -
ke zet éle té ben, részt vesz új sá -
gunk szer kesz té sé ben is.
Több év ti ze des szak mai és

tár sa dal mi, gyü le ke ze ti mun ká -
já nak el is me ré se ként ja va sol juk
Az év óvó nő je ki tün te tő cím el -
nye ré sé re.

g Farkas László
és Túri Krisztina, 

az Alberti Evan gé li kus
Egyházközség mint 

fenntartó képviseletében

Azévóvónője

Var ga Lász ló né, Klá ri ka ta ní -
tói ki ne ve zé sét 1974-ben vet -
te át, így te hát har minc he te -
dik éve ta nít ja fá rad ha tat lan
lel ke se dés sel  a  hat–tíz  éves
kor osz tályt.  Elő ször  Győr
egyik leg is mer tebb ál ta lá nos
is ko lá já ban, majd mint egy ti -
zen nyolc éve a Pé ter fy Sán dor
Evan gé li kus  Ok ta tá si  Köz -
pont ban.
Szak mai  mun ká ját  a  pre -

cíz ség, pon tos ság jel lem zi. Fel -
ké szült,  mód szer ta ni  tu dá sa
pél da ér té kű.  Fá rad ha tat la nul
dol go zik dél előtt, dél után. Né -
hány  éve  az  ő  öt le te  alap ján
kezd tük el a ta ní tást úgy, hogy
az osz tály két ne ve lő je ta nít is,
nap kö zis  fog lal ko zást  is  ve -
zet. Szü lők, gye re kek is na gyon
sze re tik ezt a meg ol dást, hi szen
a  ben ső sé ges  csa lá di  lég kör
így még job ban ér vé nye sül.
In téz mé nyünk ben  Varga

Lászlóné évek óta ve ze ti a ki -
csi nyek ma te ma ti ka-szak kö -
rét, mely nek ered mé nye kép -
pen  szin te  min den  év ben
örül he tünk  va la mi lyen  elő -
ke lő he lye zés nek. Né hány éve
a Zrí nyi Ilo na ma te ma ti ka ver -
seny or szá gos dön tő jé re is el -
ju tott ta nít vá nya. E szak tu dás -
nak kö szön he tő, hogy az or -
szá gos  egy ház  ma te ma ti ka-
tan tárgy gon do zói fel ada tok kal
is meg bíz ta.
Ta nít vá nyai re me kül meg -

áll ják he lyü ket, akár a nyolc
év fo lya mos gim ná zi um, akár
az ál ta lá nos is ko la ötö dik osz -
tá lyá ban foly tat ják ta nul má -
nya i kat.
Kol lé gá i val de rűs, ba rá ti vi -

szonyt  ápol.  Hoz zá  min dig
le het for dul ni. Jó ba rát, ki vá -

ló  kol lé ga.  Fi a ta lo kat  meg -
szé gye ní tő  ener gi á val  szer -
ve zi  a  ki rán du lá so kat,  jár
csen des na pok ra, is ten tisz te le -
tek re.
Két  gyer me ket  ne velt  fel

fér jé vel; ők már mint nagy ma -
má ra szá mí ta nak rá. 
Klá ri ka  a  kö vet ke ző  tan -

év ben nyug díj ba megy, „le te -
szi a  lan tot”. Ezért  is sze ret -
nénk, ha meg tisz tel het nénk a
cím mel. Mind ezek alap ján ja -
vas lom Var ga Lász ló nét,  in -
téz mé nyünk  nyug díj ba  ké -
szü lő ta ní tó ját Az év ta ní tó ja
címre je löl ni. 
2010-ben  már  ja va sol tuk

őt a díj ra, ak kor más ra esett a
vá lasz tás, hi szen egy há zunk -
ban  szám ta lan ki vá ló  ta ní tó
vég zi szol gá la tát. Tisz te let tel

ké rem, hogy ez út tal a dön tés -
ho zók tá mo gas sák kol lé gánk
ki tün te té sét, ez zel is el is mer -
ve több év ti ze des ok ta tó-ne -
ve lő mun ká ját.

g Hall ga tó né
Haj nal Ju dit, 

a Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont igaz ga tó ja

Azévtanítója

Csü tör tök dél után lil la fü re di
ki rán du lás  vagy  a  ta pol cai
bar lang für dő ben va ló lu bic ko -
lás kö zül vá laszt hat tak a kon -
fe ren cia részt ve vői, ol dan dó a
meg le he tő sen fe szes prog ra -

mot  és  fel ké szü len dő  az  es ti
fó rum be szél ge tés re. A leg faj -
sú lyo sabb nak vélt – la punk tu -
dó sí tó ját is a hely szín re von -
zó  –  prog ram  azon ban  so -
kak nak né mi  csa ló dást  oko -
zott. 
Nem mint ha egy há zunk el -

ső  szá mú  ve ze tői  ne  tet tek
vol na  ele get  a meg hí vás nak,
avagy ne let tek vol na ké szek
akár  a  leg ké nye sebb  kér dé -
sek meg vá la szo lá sá ra… A je -
len lé vők  azon ban  meg le he -
tő sen ál ta lá nos – majd hogy -
nem:  ud va ri as  –  kér dé se ket

sze gez tek Gáncs Pé ter el nök-
püs pök nek,  Prőh le Ger gely
or szá gos fel ügye lő nek, Ká kay
Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó -
nak és a hely szín hez sok szo ro -
san kö tő dő Fa bi ny Ta más püs -
pök nek. Így a fó rum be szél ge -
té sen job bá ra csu pán a már az
EvÉ let ha sáb ja in  is  te rí ték re
ke rült in for má ci ók kom men -
tá lá sá val jut tat hat ták ki fe je zés -
re,  hogy  az  ok ta tás ügy  to -
vább ra is ki emelt je len tő ség -
gel  bír  egy há zunk  szá má ra.
Sze ren csé re a temp lo mi „gyó -
nást” kö ve tő – ké ső éj sza ká ba
nyúlt – fo ga dá son az egy ház -
ve ze tők a „sze mé lyes kon zul -
tá ci ók ra” is sza kí tot tak időt…
A  pe da gó gus kon fe ren cia

utol só nap ján szek ció be szél -
ge té se ken „oszol hat tak” tan -
tár gyak ra,  il let ve  kor osz tá -
lyok ra az  idejében éb re dők,
utol só ak tus ként pe dig – Mol -
nár Jó zsef di ós győ ri  lel kész
ige hir de té si, va la mint Ger lai
Pál mis kol ci is ko la lel kész ol -
tá ri szol gá la tá val – úr va cso -
rás  is ten tisz te let  zár ta  az
evan gé li kus  ok ta tá si  in téz -
mé nyek ben dol go zók 2010–
2011-es tan évét.

g T. Pin tér Ká roly

Templomitovábbképzés

Csütörtökön este (balról jobbra) Fabiny Tamás, Prőhle Gergely, Gáncs Péter és Kákay István
válaszolt az evangélikus intézményekben dolgozó pedagógusok kérdéseire

f Folytatás az 1. oldalról

A mis kol ci pe da gó gus kon fe ren ci án
osz tot ták ki az év (evan gé li kus) óvó nő jét,

ta ní tó ját és ta ná rát meg il le tő dí jat.
A szom szé dos ha sá bo kon az idei ki tün te -
tet te ket mu tat juk be, a díj ra fel ter jesz tők

ál tal írt lau dá ci ók alap ján.
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b Rozs-Nagy Szil via, aDeákTé-
riEvangélikusGimnáziumis-
kolalelkésze július elsejétől
egyházunkhittanreferenselesz.
Új feladatáról kérdezte őt az
Evan gé li kus.hu szerkesztője,
Hor váth-Bol la Zsu zsan na.

– Mi ó ta dol go zol a gim ná zi um -
ban?
– 2006 szep tem be ré ben kezd tem

az  is ko la lel kész sé get  a  De ák  Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um ban. Ele in -
te még fél ál lás ban, mely a kö vet ke ző
év ben ki nőt te ma gát egy egésszé. Mi -
kor  a  má so dik  kis fi am  meg szü le -
tett,  ki hagy tam  két  évet,  s  ta valy
szep tem ber ben kap cso lód tam vissza
az is ko la éle té be.

– Mik a ta pasz ta la ta id is ko la lel -
kész ként?
–  Az  is ko la lel kész ség  gyö nyö rű

szol gá lat. Min dig ki vált ság ként él tem
meg. Gyü le ke ze ti lel kész ként ugyan -
is  rit kán  van  ré sze  az  em ber nek
olyan örö mök ben, ame lyek ne kem
gya kor la ti lag min den na po sak. Gon -
do lok itt az ün ne pi is ten tisz te le tek -
re ka rá csony kor, a nagy hé ten vagy
menny be me ne tel  ün ne pén,  vagy
akár csak a hét fő reg ge li áhí ta tok ra,
ami kor hét ről hét re négy-öt száz gye -
rek és ta nár gyűlt össze a De ák té ri
evan gé li kus temp lom ban imád koz -
ni, igét hall gat ni, úr va cso rát ven ni.
Em lít het ném  a  csen des na po kat  is,

me lyek meg szer ve zé sé ben a  ta ná ri
kar min den tag ja egy em ber ként állt
mel let tem, és se gí tett elő adó kat ta -
lál ni,  imád sá got  ír ni  vagy  já té kos
fel ada to kat le ve zé nyel ni.
A di á kok kal nem csu pán az or -

szá gos szer ve zé sű prog ra mok ban –
mint pél dá ul a hit tan ver seny – vet -
tünk részt, ha nem szá mos egyéb le -
he tő sé get is kí nál tunk ne kik, hogy
meg ta pasz tal ják  ke resz tény sé gü -
ket, és erő sít sék az egy ház hoz tar -
to zá su kat.

A Kor mos Ist ván Ál ta lá nos Is ko -
lá ban  a Kapcs ol da ne vű  prog ram
ke re té ben szel le mi fo gya té kos gye -
re kek kel  fog lal koz tunk,  részt  vet -
tünk az órá i kon, és tő lük is jöt tek
cso por tok hoz zánk is mer ked ni. Ké -
szül tünk egy pas sió-elő adás sal, me -
lyet a Ma gyar Test vé ri Bör tön tár sa -
ság se gít sé gé vel bemutathat tunk a
fog va tar tot tak nak, és kis be te kin tést
nyer het tünk  az  éle tük be.  Kü lön -
bö ző sze re tet ott ho nok ban jár tunk
bet le he mes sel, és be szél get tünk az
ott élő idő sek kel. 
Ezek az él mé nyek nem csak a di -

ák ja ink éle té ben hagy tak mély nyo -
mot, de en gem is új ki hí vá sok elé ál -
lí tot tak, ami kor vá la szol nom kel lett
a fel ve tő dött, na gyon ko moly kér -
dé se ik re  Is ten ről,  Is ten  ter vé ről
vagy az egy ház sze re pé ről a tár sa -
da lom ban.

– Teo ló gi át vé gez tél, fel szen telt
lel kész nő vagy, és ha jól tu dom, a dok -
to ri is ko lát is el vé gez ted…
– Mi u tán el vé gez tem a teo ló gi át,

kap tam egy ösz tön dí jat, és a Gen-
 fi Egye te men öku me ni kus teo ló gi á -
ból sze rez tem mes terfo ko za tot. Ek -
kor tájt  na gyon  fog lal koz tat tak  az
öku me ni kus  li tur gi ák, és a dok to ri
prog ram ide je alatt e té má ba ás tam
be le ma gam ala po sab ban. Ezt kö ve -
tő en vi szont egye te mi lel kész let tem,
mely kez dő ként sok fi gyel met, ener -
gi át igé nyelt tő lem. Majd meg szü let -
tek  a  gyer me ke im,  így  az  el múlt

évek ben  zá ró jel be  tet tem  dok to ri
tö rek vé se i met.

– Ho gyan jött a meg ke re sés a hit -
tan re fe ren si tiszt ség re? Ko ráb ban
volt egy ál ta lán ilyen egy há zunk ban?
– A kér dés  jo gos, hi szen 2006-

ban  meg szűnt  a  ka te che ti kai  bi -
zott ság, s utá na egy ki csit mel lő zött,
ha nem el fe le dett te rü let té vált a hit -
tan ok ta tás.  Só lyom Ani kó hit tan-
tan tárgy gon do zó (és nem mel les leg
gim ná zi u munk né met és hit tan sza -
kos ta ná ra) lel kes és ön zet len mun -

ká já nak kö szön het jük, hogy az el -
múlt öt év ben hit tan ta nár ként volt
ki hez  ta ná csért  vagy  el iga zí tá sért
for dul ni. Amennyi re ide je en ged te,
ő vit te a vál lán a hi va ta los ügyek in -
té zé sét is. Idén áp ri lis ban me rült fel,
hogy az igény mel lett a fel té te lek is
adot tak  az  or szá gos  iro dá ban  egy
hit tan re fe ren si mun ka kör ki ala kí tá -
sá ra. Ek kor ke re sett fel Ani kó, hogy
vál lal jam el ezt a meg bí za tást.

– Mi len ne a fel ada tod?
– Ha egy mon dat ban kel le ne össze -

fog lal nom, ak kor az egy há zunk hit -
tan ok ta tá si mun ká já nak szak mai és
szer ve ze ti  össze fo gá sa.  Ez  az  el ső
idő ben még azt je len ti, hogy el ké szí -
tek egy adat bá zist a hit tan ta ná rok ról,
és fel mé rem az egy há zunk ban fo lyó
hit tan ok ta tást, me lyek alap ján meg
tu dom majd ter vez ni a szak mai se -
gí tés, il let ve a to vább kép zé sek ki ala -
kí tá sá nak mi ként jét. Ta lán hi he tet -
len nek hang zik, de – a gaz da sá gi osz -
tály  né hány  ki mu ta tá sán  kí vül  –
nincs sem mi lyen adat, mely nek alap -
ján el in dul hat nék.

– Iz gal mas kez det nek tű nik.
– Igen, de na gyon sok szép sé ge is

van az in du lás nak. Je len leg olyan ez
a mun ka kör, mint ha el küld tek vol na
egy  fe nyő er dő be,  hogy  vi rá go kat
gyűjt sek a meny asszo nyi cso kor hoz.
El ső pil lan tás ra ki csit sö tét nek tű nik
az er dő, az ágak nem en ge dik át a
fényt, és a tű le vél be bo rít ja a ta lajt.
Azon ban már pár lé pés után fel tű nik
egy kis ha rang vi rág, majd egy bo hó -
kás  sár ga  szir mú,  ha ma ro san  egy
tisz tás  is  elő buk kan  sok-sok  ap ró
vi rág gal,  s  on nantól  már  könnyű
dol gom van.
Ami óta csak be lép tem az ok ta tá -

si osz tály ra, szin te min den nap ta lál -
ko zom olyan lel késszel vagy pe da -
gó gus sal, aki nek a hit tan ok ta tás a
szív ügye, és új meg lá tá sok kal vagy
öt le tek kel aján dé koz meg. Szá mos
re mek  kez de mé nye zés  ta lál ha tó
egy há zunk ban, me lyeket ér de mes
össze fog ni és köz kinccsé ten ni.

– A ka to li kus, il let ve a re for má -
tus test vé rek től tu dunk-e va la mit ta -
nul ni hit ok ta tá si té ren?
– Mind a ka to li kus, mind a re for -

má tus egy ház ban dol go zó re fe rens -
sel  fel vet tem  a  kap cso la tot. Ne kik
fan tasz ti ku san jól ki dol go zott rend -
sze rük, irány el ve ik van nak, és szám -
be li adott sá ga ik ból fa ka dó an is lé pés -
előny ben  van nak.  Ta pasz ta la ta ik -
ból, mód sze re ik ből sok min dent ta -
nul ha tunk. Egyéb ként mind két re fe -
rens kol lé ga vég te le nül ked ves és se -
gí tő kész volt. Gyü möl csö ző együtt -
mű kö dés nek né zünk elé be.

– Gyü möl csök, vi rá gok…
– Bi zony, itt a nyár. Mi alatt a hit -

tan ok ta tás ban meg fá radt kol lé gák és
di á kok jól meg ér de melt pi he né sü ket
töl tik, az iro dá ban tel jes se bes ség -
re kap cso lunk, hogy a szep tem be ri
tan év kez det  mi nél  könnyebb  és
öröm te libb le hes sen.

Kószaszálakbólünnepicsokrot
In ter jú Rozs-Nagy Szil vi á val

Rozs-Nagy Szilvia

Szep tem ber től  mint egy  hu szon öt
szá za lék kal  nö vek szik  az  egy há zi
fenn tar tá sú  in téz mé nyek  szá ma.
Az  új  tan év től  vár ha tó an  nyolc -
van két ön kor mány za ti óvo da és is -
ko la ke rül át egy há zi fenn tar tás ba
–  ír ta  hét fői  szá má ban  a Ma gyar
Nem zet az ok ta tá si ál lam tit kár ság
ada ta i ra hi vat koz va.
A Nem ze ti Erő for rás Mi nisz té ri -

um köz ok ta tá sért fe le lős he lyet tes
ál lam tit kár sá gá ról le vél ben ke res ték

meg  az  is ko la fenn tar tó  egy há za -
kat, és a vá la szok alap ján elő ze tes
össze sí tést ké szí tet tek ar ról, hogy
szep tem ber től hány, az elő ző tan év -
ben még ön kor mány za ti fenn tar tás -
ban mű kö dő óvo da és is ko la ke rül
át egy há zi fenn tar tás ba.
A  lap  ren del ke zé sé re  bo csá tott

ada tok sze rint a leg több – öt ven há -
rom – óvo dát és is ko lát a ka to li kus
egy ház ve szi át. A re for má tu sok ti -
zen ket tőt,  a  bap tis ták  ha tot,  az

evan gé li ku sok és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li u mi Test vér kö zös ség ötöt-
ötöt.
A Nép sza bad ság a Pe da gó gu sok

Szak szer ve ze té re hi vat koz va ugyan -
csak hét főn ar ról írt, hogy szep tem -
ber től nyolc van nnyolc ön kor mány -
zat mond le az is ko lá já ról, hogy a
fenn tar tói jo go kat egy há zi kéz be ad -
ja.

g For rás: Nép sza bad ság,
Ma gyar Nem zet, Híra dó.hu

Egyházifenntartásbakerül
többmintnyolcvanóvodaésiskola

Sok imád ság kí sér te a Bu dai és a Pes ti
Egy ház me gye csa lá di csen des he tét,
mely re jú ni us 27. és jú li us 2. kö zött
ke rült sor a pi lis csa bai Bé thel ben. Azt
kér tem  az  Úr tól,  hogy  min den kit
hoz zon el, aki nek itt kell va la mi fon -
to sat  fel is mer nie  és  ren dez nie  az
éle té ben. Biz tos vol tam ab ban, hogy
sen ki sem vé let le nül jött, de ami kor
újabb és újabb részt ve vő sza va i ból de -
rült ki, hogy Is ten konk ré tan mit cse -
le ke dett  ben ne  kö zöt tünk, mé lyen
meg ren dül tem.

Az egyik test vér ből a reg ge li áhí -
tat után tört fel a val lo más: „Het ven -
éves va gyok, és ed dig nem tud tam,
mi lyen bű ne im van nak!”
Egy má sik sú lyos ter het hor doz,

amely ről azt hit te, hogy mi vel hit re
ju tá sa előtt kö vet te el, so ha nem kap -
hat rá bo csá na tot, de most fel ol do -
zást ka pott. A fi a tal em ber, akit az
utol só pil la nat ban győz tek meg is -
me rő sei, hogy  jöj jön el, úgy ment
ha za  a hét vé gén, hogy  Is ten most
újat kezd az éle té ben.
Volt, aki nagy lel ki utat járt be a né -

hány  nap  alatt,  és  be is mer te,  hogy
azért vi ta tott egyes mon da to kat, mert
sa ját sé rü lé se it érin tet ték, me lye ket
ren de zet le nül te me tett el ma gá ban. A
go nosz ál tal meg gyö tört fi a tal an nak
a  lány nak  tu dott  meg nyíl ni,  aki  az
egye te mi al kal mas sá gi vizs gá ról ere -
de ti leg már nem szán dé ko zott vissza -
jön ni  Pi lis csa bá ra,  de  az tán  még is
vissza tért. Édes any ját gyá szo ló test vé -
rünk ha son ló hely zet ben lé vő test vér -
től ka pott lel ki tá mo ga tást. Is ten gon -
dos ko dá sa ként  él te  meg  egyi künk,
hogy az Úr ak kor szó lí tot ta ma gá hoz
nagy be teg fi vé rét, ami kor pont ér te
imád koz tunk…

Kö zel  szá zan  vol tunk  együtt  a
négy hó na pos Fló ra ba bá tól a ki lenc -
ven há rom éves Emi né ni ig min den
kor osz tályt kép vi sel ve, több sé gé ben
Bu da pest ről, de az or szág más te rü -
le te i ről is. So kan jöt tek olya nok, akik
ré gi,  hű sé ges  részt ve vői  en nek  a
majd nem  két  év ti ze des  múlt ra
visszate kin tő al ka lom nak, de negy -
ven  új  test vért  is  kö szönt het tünk,
akik – ál ta lá ban – sze mé lyes hí vo ga -
tás ra jöt tek. Úgy lát szik, a misszi ós
lel kü let szá mok ban is ki fe je ződ het…

S öröm volt a kö zel negy ven gyer mek
és fi a tal  je len lé te  is, akik sze re tet re
mél tó vi dám sá guk kal, ének lé sük kel
szol gál tak is kö zöt tünk. Ta lán a Pil -
lan gó, ha le het nék… ének nek volt a
leg na gyobb  si ke re,  hi szen  ezt  –  a
gyer kő cök moz du la ta it utá noz va – a
fel nőt tek is lel ke sen pró bál ták he lye -
sen mu to gat ni.
Az al kal ma kon az ér té kek ke rül tek

kö zép pont ba. Dél előt tön ként a sza -
bad ság ról,  áll ha ta tos ság ról,  meg -
szen te lő dés ről és az egye te mes pap -

ság ról  gon dol kod tunk,  be szél get -
tünk. Dél utá non ként más fe le ke ze -
tek kép vi se lő i nek se gít sé gé vel a szer -
ze te si, a ka to li kus, a bap tis ta és a re -
for má tus ér té kek ből ta nul tunk, il let -
ve re á lis ké pet kap tunk a New Age
ve szé lye i ről. Az es ti evan gé li zá ci ón
pe dig a ne he zebb jé zu si pél dá za tok
pa ra do xon jai  han goz tak  el  és  éb -
resz tet tek utá na iz gal mas be szél ge -
té se ket.
A  gye rek tá bo rok ban  ked velt,  a

hét vé gén ha za vi he tő  üze nő fü ze tek
be ve ze té se  nagy  si kert  ara tott.  A
fel nőt tek is lel ke sen él tek az zal a le -
he tő ség gel, hogy a ré gi-új is me rő sök -
nek írás ban ad ja nak át egy-egy sze -
mély re szó ló igét vagy üze ne tet. Mi -
lyen so kan ál la pí tot ták meg, hogy Is -
ten től va ló az üze net!
Eze ket a hit mé lyí tő he te ket hosszú

éve ken ke resz tül dr. Győ ri Jó zsef és
Pin tér Ti bor szer vez te fá rad ha tat la -
nul. Böl cses sé gük és alá za tuk pél da -
ér té kű.  Tu da tá ban  vol tak  an nak,
hogy  Is ten  a  fő szer ve ző,  ők  „csak”
esz kö zök az ál dott mun ká ban. Előre -
ha la dott  élet ko ruk  és  egész sé gük
meg ren dü lé se mi att so kat imád koz -
tak azért, hogy az Úr ren del je ki azo -

kat a fi a ta labb szol ga tár sa kat, akik át -
ve he tik a sta fé ta bo tot. Hisszük, hogy
ilyen  ima meg hall ga tás ként  kap ta
Hor váth-He gyi Oli vér és e so rok író -
ja a fe le lős sé get és a Szent lé lek ve ze -
té sét e csa lá di csen des hét szer ve zé -
sé ben.  Is ten nél  nin cse nek  vé let le -
nek…

(A hang fel vé te lek le tölt he tők:
http://pest lo rinc.lu the ran.hu/hang -
anya gok/eloa da sok/csa la di-csen des -
het-pi lis csa ban-2011)

g Hu lej Eni kő

Nincsenekvéletlenek…
Sze mé lyes han gon egy csen des hét ről
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Az EvÉ let jú ni us 12-i szá má ban meg -
je lent  ol va sói  le ve lem re,  mely ben
Bo da Zsu zsa egy ko ráb bi in ter jú já -
val kap cso lat ban tet tem fel né hány
kér dést (Tud juk, mit cse lek szünk?, 15.
o.),  a  szer ző  azon mód  vá laszt  is
adott.  A  vá la szok  nem  nyug tat tak
meg.  A  vi ta  tár gya  egy  ír or szá gi
transz ne mű  édes any já val  ké szí tett
be szél ge tés („Két vá lasz tá som volt:
vagy el fo ga dom a lá nyom, vagy nem”,
EvÉ let, má jus 1., 8. o.).
Bo da Zsu zsa sze rint nem ol vas tam

ki az in ter jú ból az „em ber- és hit pró -
bá ló küz del met”, és fel te szi kér dé sét,
hogy én mit tet tem vol na az anya he -
lyé ben. Ugyan ak kor ér tet len sé gé nek
ad ki fe je zést, hogy én, aki ko ráb bi meg -
nyil vá nu lá sa im ban bűn nek ítél tem a
ho mo sze xu a li tást,  most  mi ért  tar -
tom be teg ség nek a transz ne mű sé get.
Tel jes a fél re ér tés és a za var. Le ve -

lem ben hang sú lyoz tam, hogy „meg
kell/le het ta lál ni az evan gé li u mi, ir -
gal mas vá la szo kat”.
Hogy ki mit ten ne ha son ló hely zet -

ben,  elő re  nem  le het  meg jó sol ni.
Rossz a kér dés. Fő leg ilyen in ter jú alap -
ján, mely szám ta lan teo ló gi ai, em be ri
és pszi cho szo ma ti kus kér dést hagy ho -
mály ban. Ezért hi á nyol tam teo ló gus és
ke resz tyén or vos vé le mé nyét. Úgy tu -
dom, már a szer kesz tő ség ben van nak
hoz zá szó lá sa ik.  Higgye  el  a  szer ző,
hogy gya kor ló szü lő ként és lel kész ként
akad al kal mam az em ber- és hit pró -
bá ló küz del mek re.
Tar tom  ma gam  a  Szent írás ban

ki je len tett is te ni szó hoz és ke resz tyén
or vo sok vé le mé nyé hez, hogy a ho -
mo sze xu a li tás és an nak pro pa gá lá sa
bűn,  cél té vesz tés.  Száz ból  akad hat
egy-ket tő,  aki  za va rok kal  szü le tik
(so kan ezt is meg kér dő je le zik az or -

vo sok kö zül), de a túl nyo mó több ség
a  ne ve lés,  a  kör nye ze ti  rá ha tá sok,
rossz szo ci a li zá ció mi att vá lik ho mo -
sze xu á lis sá. Ezért hal lat lan fe le lős ség
és bűn a ho mo sze xu a li tás vé del me,
le ga li zá lá sa és rek lám ja. A nyu ga ti vi -
lág ban  en nek  kö vet kez té ben  jó val
töb ben  ki pró bál ják,  és  saj nos  ez -
után vá laszt ják ezt a ter mé szet el le nes
élet mó dot.
A transz ne mű ség ese té ben is le -

het sé ges, hogy va la ki za var ral szü le -
tik, de azt is tud hat juk, hogy töb ben
más mo ti vá ci ók, az előbb em lí tet tek
mi att is vá laszt ják a vál to zást.
Nem  sze ret ném  kom men tál ni,

hogy Bo da Zsu zsa azt ol vas ta ki le -
ve lem ből,  hogy  sze rin tem nem  jár
min den ki nek a „bűn bo csá tó ke gye -
lem”. Ép pen az ő in ter jú ja su gall ta azt,
hogy  itt  el fo gad ha tó  az,  ami  tör -
tént, hi szen imád ság ból fa kad tak a
dön té sek, és a lel kész is meg ál dot ta
a már nő vé vált ko ráb bi két fér fit. És
ha ne tán még se egye zik mind ez Is -
ten aka ra tá val, hát még min dig ott
van a bűn bo csá tó ke gye lem… Ve szé -
lyes, fe le lőt len gon do lat me net.
To vább ra is tar tom vé le mé nye met:

ez a té ma ala po sabb teo ló gi ai és or vo si
is me re te ket igé nyel, mint ami a cikk -
ben meg je lent. En nek hi á nyá ban el fo -
gad ha tat lan ak ció egy há zi nép lap ban
er ről ír ni. Nem gon do lom, hogy csa -
lád ja ink ban ezek a he do nis ta nyu ga ti
kul tú ra ál tal sti mu lált kér dé sek len né -
nek elő tér ben. Ugyan ak kor ta lál ha tunk
bő ven gon do kat, ne héz sé ge ket a mi
kö re ink ben, ahogy Zsu zsa eze ket szé -
pen fel is so rol ta. Vár juk a so ka kat érin -
tő ho ni tör té ne te ket bib li kus, evan gé -
li u mi meg kö ze lí tés ben.

g Sze ve ré nyi Já nos
or szá gos misszi ói lel kész

„…elfogadhatatlan
akcióegyházinéplapban

errőlírni”
Az Evan gé li kus Élet 2011. má jus 1-jei
szá má ban  meg je lent  cikk hez  sze -
ret nék  hoz zá szól ni.  Az  írás  egy
transz ne mű fér fi édes any já val tör tént
be szél ge tés.
Ki de rül be lő le, hogy egy fér fi nak

szü le tett fi a tal em ber lel ké ben nő nek
ér zi ma gát, ezért bio ló gi ai ne mét is
sze ret né  meg vál toz tat ni,  hogy  az
egyez zen vá gya i val. Hu szon egy éves
ko rá ban meg vall ja szü le i nek a hely -
ze tét. A cikk ből nem de rül ki, hogy
a szü lők ko ráb ban ér zé kel tek-e va la -
mit a fi uk lel ké ben dú ló vi ha rok ból.
Vissza te kint ve a zár kó zott sá gát és a
de presszi ó ra va ló haj la mát em lí tik. A
cikk nem em lí ti, hogy mást is ész lel -
tek vol na. Kü lö nös…
A fi a tal em ber pszi chi á ter hez for -

dul, és meg ér le lő dik ben ne a „nem -
vál tó”  mű tét  gon do la ta.  Az  édes -
anya egy éven át, a cikk szó hasz ná -
la tá val él ve „mant ra sze rű en” imád -
ko zott azért, hogy a fia meg gon dol -
ja ma gát, de nem ez tör tént. Szent
Ágos to nért hu szon öt éven át imád ko -
zott az édes any ja…
Vé gül  a  fi a tal em ber  át esett  az

ope rá ci ón, és most egy má sik transz -
ne mű fér fi val él együtt. Hogy bol do -
gan-e? Ar ra nem tör té nik uta lás. Az
édes anya vi szont, úgy tű nik, meg -
könnyeb bült.
Mi vel or vos va gyok, ezért szak mai

szem pon tok  alap ján  sze ret nék  a
cikk hez hoz zá szól ni. Ed dig ezt azért
nem  tet tem,  mert  bíz tam  ab ban,
hogy a tör té net re a transz sze xu a liz -
mus kér dé sé ben já ra to sabb kol lé ga
fog reflek tál ni.

kro mo szó mák és a nem
Elő ször  né hány  alap fo gal mat  sze -
ret nék  tisz táz ni,  mert  va ló szí nű,
hogy er re sok ol va só nak szük sé ge le -
het.  Mind ezek  meg ér té se  na gyon
fon tos ah hoz, hogy meg ért sük, mi is
tör tént a cikk ben sze rep lő fi a tal em -
ber rel.
A transz sze xu a liz mus olyan sze xu -

á lis el té rés, ami kor a sze mély bio ló -
gi a i lag egy ér tel mű en fér fi vagy nő, de
az el len té tes nem vi sel ke dé sét ta nú -
sít ja.
Ugyan ak kor lé te zik egy má sik fo -

ga lom, az in ter sze xu a liz mus, amely
fej lő dé si  rend el le nes ség.  Az  ilyen
egyén ben  bio ló gi a i lag  a  fér fi  és  a
női  ne mi  jel leg  együt te sen  for dul
elő. A transz sze xu a liz mus te hát lel -
ki be teg ség, a ne mi iden ti tás za va ra,
az in ter sze xu a liz mus pe dig lát ha tó,
ér zé kel he tő,  vizs gál ha tó  fej lő dé si
rend el le nes ség.
Ez után sze ret nék pár szót szól ni a

ne mi dif fe ren ci á ló dás ról.
Az ivar mi ri gyek dif fe ren ci á ló dá sa

a ne mi kro mo szó mák ha tá sá ra kö vet -
ke zik be. Y-kro mo szó ma ha tá sá ra he -
rék, XX-kro mo szó mák je len lé té ben
pe te fész kek ala kul nak ki, egy X-kro -
mo szó ma ha tá sá ra (X0 ál la pot) a dif -
fe ren ci á ló dás el ma rad.
A ge ni tá lis csa tor na és a kül ső ne -

mi szer vek fej lő dé se már a hor mon -
ha tá sok függ vé nye, dif fe ren ci á ló dá -
su kat a go ná dok (ivar mi ri gyek) ha -
tó anya gai irá nyít ják. A mag za ti he -

re and ro gén je i nek ha tá sá ra a tu ber -
cu lum ge nitale fér fi irány ba dif fe ren -
ci á ló dik. A női ne mi szer vek fej lő dé -
sé ben az ova ri u mok nak (pe te fész kek -
nek),  il let ve  hor mon ja ik nak  ke ve -
sebb sze re pük van, mert hi á nyuk ban
épp úgy, mint je len lé tük ben, a ne mi
szer vek női irány ba dif fe ren ci á lód -
nak.
Az int ra u te rin élet ben te hát ki ala -

kul a kro mo szo má lis, a go na dá lis és
a ge ni tá lis nem, majd a szü lést kö ve -
tő en a szo ma ti kus és a pszi cho sze xu -
á lis nem.
Kro mo szo má lis nem: a kro mo szó -

mák  ál tal meg ha tá ro zott  ge ne ti kai
nem. Fér fi nél XY, nő nél XX. Go na -
dá lis nem: az ivar mi ri gyek ál tal meg -
ha tá ro zott nem. A női ivar mi rigy az
ova ri um, az az a pe te fé szek, a hím ne -
mi mi ri gyek a he re, a mel lék he re, az
on dó hó lyag és a prosz ta ta. Mű kö dé -
sü ket az agy ala pi mi rigy ve zér li.
Ge ni tá lis nem: a kül ső és a bel ső

ne mi  szer vek  ál tal  meg ha tá ro zott
nem. Nők nél a kül ső ne mi szer vek a
nagy és kis sze mé rem aj kak, a cli to -
ris (csik ló) és a hü vely. A bel ső ne mi
szer vek pe dig a méh, a pe te ve ze té kek
és a pe te fész kek. Fér fi ak nál a kül ső
ne mi szer vek a he re zacs kók ban a he -
rék  és  a  hím vessző.  A  bel ső  ne mi
szer vek pe dig a fent fel so rolt ivar mi -
ri gyek és az on dó ve ze té kek.
Szo ma ti kus nem alatt az el sőd le ges

és a má sod la gos ne mi jel le get ért jük.
Az el sőd le ges ne mi jel le get a sza po -
ro dá si szer vek ad ják, ami ket fel jebb a
go na dá lis és ge ni tá lis nem cím szó alatt
már rész le tez tem. A má sod la gos ne -
mi kü lönb sé gek alatt a test ará nyok -
ban, a tes tet bo rí tó bő rön és an nak
szár ma zé ka in je lent ke ző el té ré se ket
ért jük. El té rő a test súly, a test ma gas -
ság, a ha jas fej bőr, az arc szőr zet, a sze -
mé rem szőr zet, a zsír pár nák, az izom -
zat és a csont rend szer, kü lö nös te kin -
tet tel a me den ce fel épí té sé re.
A pszi cho sze xu á lis nem alatt  az

em ber bel ső ne mi iden ti tá sát ért jük,
ami egész sé ges egyén ben össz hang -
ban áll a kro mo szo má lis, a go na dá -
lis, a ge ni tá lis és a szo ma ti kus nem -
mel.

mint ha lá nyok len né nek
Itt ér kez tünk el a transz sze xu a li tás
prob lé ma kö ré hez.
A bel ső ne mi iden ti tás az em ber

ön ma gá ról ki ala kí tott bio ló gi ai ké pét
tük rö zi – azt a meg győ ző dést, hogy
„fiú va gyok”, vagy „lány va gyok”, mely
rend sze rint a har ma dik vagy a ne gye -
dik élet év re ki ala kul. A ne mi dysp ho -
ria olyan sze xu á lis iden ti tás ki ala ku -
lá sát je len ti, mely a bio ló gi ai nem mel
el len ke ző.
A  transz sze xu a liz mus  kí sér let  a

bio ló gi ai nem ta ga dá sá ra és meg vál -
toz ta tá sá ra,  az  el len ke ző  nem mel
tör té nő azo no su lás út ján. A transz -
sze xu á li sok at ti tűd jei, ér zé sei, fan tá -
zi ái és vá lasz tá sai mind az el len ke ző
ne mű e ké i nek fe lel nek meg. Mind ez
jól vissza ve zet he tő ko rai fej lő dé sük -
re. Pél dá ul a fér fi transz sze xu á li sok
a ko rai gye rek kor ban úgy vi sel ked -
nek, be szél nek és fan tá zi ál nak, mint -

ha lá nyok len né nek. Nem nö vik ki a
női min tá kat, nem vá lasz ta nak fér fi -
as  fog lal ko zást,  nem  ér dek li  őket
sa ját ne mi szer vük, sem mint fér fi as -
sá guk bi zo nyí té ka, sem mint az ero -
ti kus vi sel ke dés szer ve. A nem meg -
vál toz ta tá sá nak kí ván sá ga az zal te tő -
ződ het, hogy a be teg nő i es élet stí lust
vesz fel, és hor mo ná lis ke ze lé sek nek,
se bé szi  be avat ko zá sok nak,  pél dá ul
kaszt rá ci ó nak és va gi na plasz ti ká nak
ve ti alá ma gát.
Az  in ter sze xu a li tás  egy  tel je sen

má sik hely zet, itt a ne mi dif fe ren ci -
á ló dás nem tel jes, és a be teg mind -
két nem jel leg ze tes sé ge it hor doz za,
az el vál to zás jel le gé től füg gő en el té -
rő mér ték ben.
A fej lő dés za va rai szá mos for mát

ölt het nek, a rend el le nes sé gek sok ré -
tű ek.
Az in ter sze xu a li tás pon tos meg ha -

tá ro zá sa még ma is vi ta tott kér dés. A
szó szo ros ér tel mé ben azok az egyé -
nek  tar toz nak  ide,  akik nek  ne mi
szer vei ke vert jel le gű ek, az az egy aránt
vi sel nek  a  fér fi ra  (tes tis)  és  a  nő re
(ova ri um) jel lem ző go ná do kat, va la -
mint kül ső ne mi szer ve ket (rend sze -
rint  nem  tel je sen  ki fej lett  for má -
ban); to váb bá azok, akik nek kül ső ne -
mi szer ve ik bár egy ér tel mű ek, de a
go ná dok kal el len té tes irány ba fej lőd -
tek. Tá gabb ér te lem ben ide so rol juk
azo kat is, akik nél nincs alap ve tő el -
lent mon dás a go ná dok és a ge ni tá lék
kö zött,  de  az  előb bi ek  fej let le nek,
mű kö dés kép te le nek.
Az  in ter sze xu a li tást  a  go ná dok

mor fo ló gi á ja sze rint cso por to sít juk:
le het ovo tes ti cu la ris, ova ri a lis, tes ti -
cu la ris és gon ad disz ge ne zis sel  já ró
for ma. A te rá pia a be so ro lás tól függ,
le het mű té ti és/vagy hor mon szubsz -
ti tú ci ós ke ze lés, bi zo nyos ese tek ben
szte ro i dot kap hat a be teg. A te rá pi -
á nál fon tos, hogy a be te get ne hoz -
zuk a meg lé vő nél is nyo mo rú sá go -
sabb hely zet be, és hogy ne bo rít suk
fel a lel ki egyen sú lyát.
A ne mi ho va tar to zást be fo lyá so -

ló kor rek ci ós mű té tek te hát ere de ti -
leg ezek nek a be te gek nek egy ré szé -
nél le het nek or vo si lag in do kol tak, de
itt sem min den tí pus ban.

a mű tét után nincs vissza út
A fi zi ka i lag egész sé ges fér fi ak és nők
„nem vál tó”  mű té tei  erő tel jes  hor -
mon ke ze lés sel és cson kí tó mű té tek
so ro za tá val jár nak. Ha va la ki nő ből
fér fi vá sze ret ne vál ni, el kell tá vo lí ta -
ni a mel le it. Ha pe dig fér fi ból nő vé
akar vál ni, ak kor a pé ni szét és a he -
ré it. Ezt meg elő ző en és ezt kö ve tő -
en is éle te vé gé ig nagy mennyi sé gű,
ere de ti ne mé től el té rő hor mon ké szít -
mé nyt kell kap nia. A fér fi vá át ope rált
nők  iga zi  pé niszt  so ha sem  tud nak
kap ni, hi szen ha pro té zis be ül te té -
sé vel  ki  is  le het  va la mi  ha son lót
ala kí ta ni,  a  vi ze lés  raj ta  ke resz tül
nem le het sé ges, és on dó sem tá voz -
hat raj ta, mi vel hogy nincs is. A he -
ré ket a nagy aj kak bő ré ből ki ala kí tott
he re zacs kók ban mű anyag (szil ikon)
go lyók he lyet te sí tik, és hor mon ké -
szít mé nyek kel sző rö sö dés is el ér he -

Atranszszexualizmus  
Egy ke resz tény or vos refle xi ó ja a „Két vá lasz tá som volt: vagy el fo ga           

e vél&le vél
♀♂

?

Saj ná lom, hogy Sze ve ré nyi Já nos még min dig nem ér ti, hogy va ló já ban mi -
ről is szólt a szó ban for gó cik kem és a vá lasz le ve lem. Én ugyan is egy na gyon
kü lön le ges élet hely zet ben lé vő édes anyá val ké szí tet tem in ter jút, nem pe dig
a transz ne mű ség bio ló gi ai, or vo si vagy teo ló gi ai meg kö ze lí té se volt a cé lom.
Ezek kel a kér dé sek kel Sze ve ré nyi Já nos fog lal ko zik a le ve le i ben. Ezért a sa -
ját ma ga ál tal fel ve tett té mák ban ön ma gá val foly ta tott be szél ge té sét a to -
váb bi ak ban nem kí vá nom kom men tál ni, és nem kí vá nok hoz zá szól ni sem.
Min den eset re kö szö nöm, hogy írá sa i val még azok nak is ked vet csi nált az in -
ter jú el ol va sá sá hoz, akik ko ráb ban ezt el mu lasz tot ták. (Az in ter ne ten ez a
www.evan ge li kus elet.hu/la poz ga to/2011-18.pdf cí men is el ér he tő.) 

Az utol só mon da tá ban fog lalt ké ré sé nek szí ve sen te szünk ele get a to váb -
bi ak ban is az EvÉ let ha sáb ja in, bár at tól tar tok, amíg ilyen em pá tia nél kü li
és Jé zus ne vé ben igaz ság osz tó re ak ci ók ér kez nek még or szá gos misszi ói lel ké -
szünk től is, ad dig ke ve sen fog ják vál lal ni az őszin te ki tá rul ko zást – bár mi -
lyen té má ról le gyen is szó.

g Bo da Zsu zsa

A fő szer kesz tő tö re del me sen be vall ja, hogy „sze líd” erő szak nak en ge dett,
ami kor ele get tesz az or szá gos misszi ói lel kész ké ré sé nek, és egy or vos -
dok tor, il let ve egy teo ló gus-lel kész hoz zá szó lá sá nak is – az írá sok ere -
de ti ter je del mé ben – biz to sít he lyet. (Tud ni va ló, hogy a refle xi ók nak nem
il lik  hosszab bak nak  len ni ük  a  vi ta tott  írás  ter je del mé nél.)  E  két  –
egyéb iránt vál lal ha tó szín vo na lú – dol go zat köz lé sé vel a ma gunk ré szé -
ről min den eset re le zárt nak te kint jük azt a Sze ve ré nyi Já nos ál tal fó kusz -
ba ál lí tott té mát, amellyel – szán dé kunk sze rint – mi mind össze il luszt -
rál ni sze ret tünk vol na egy ön ma gá ban is iz gal mas „anyák na pi” kér dést.
A tör té net hez tar to zik, hogy hoz zánk (a szer kesz tő ség be) mind össze az
a két le vél ér ke zett, ame lyet sze rény te le nül most szin tén le köz lünk, ám
az igaz ság az, hogy a szó ban for gó írás sal kap cso la to san mi élő szó ban
is csak el is me rő, gra tu lá ló vé le mé nye ket kap tunk.

g T. Pin tér Ká roly



tő.  Az  ilyen  egyé nek  ge ne ti ka i lag
to vább ra is nők, ne mi kro mo szó má -
ik XX ma rad nak, ezt nem le het meg -
vál toz tat ni.
A nő vé át ope rált fér fi ak nő ként vi -

ze lé se meg old ha tó, és hü vely is ki ala -
kít ha tó,  de  ter mé sze te sen  mé hük
nincs, nem is lesz, nem menst ru ál -
nak, és nem is szül nek. Hü ve lyük va -
kon  vég ző dik,  mel le i ket  szi li kon -
imp lan tá tum  he lyet te sí ti.  Az  ilyen
egyé nek ge ne ti ka i lag to vább ra is fér -
fi ak, ne mi kro mo szó má ik XY ma rad -
nak, ez nem vál toz tat ha tó meg.
A „nem vál tó” mű té tek fér fi és női

után za to kat hoz nak lét re úgy, hogy
a te rem tés lé nye ge vál to zat lan ma rad.
Ön ma gu kat  mű té tek kel  vissza for -
dít ha tat la nul meg cson kít tat ják, hor -
mon ke ze lé sek kel  a  fel is mer he tet -
len sé gig el tor zít tat ják. Szen ve dé sek
so ro za tá nak te szik ki ma gu kat, és az
ered mény sok kal több mint két sé ges.
Eb ből  a  nyo mo rú sá gos  ál la pot -

ból  nincs  vissza té rés.  És  mind ezt
azért, mert a pszi cho sze xu á lis ne mük
nem fe lel meg a kro mo szo má lis, go -
na dá lis, ge ni tá lis és szo ma ti kus ne -
mük nek. Szem be me ne tel nek a bio -
ló gi ai  té nyek kel,  eze ket  sze ret nék
iden ti tás za va ruk hoz iga zí ta ni.

lel ki be teg ség ben lel ki gyógy -
mó dot
Is ten az em bert nő vé és fér fi vá te rem -
tet te. Ne mi ho va tar to zá sunk em be -
ri mi vol tunk szer ves ré sze, amellyel
Is ten nek cél ja van, és ezt nem le het
fi gyel men kí vül hagy ni.
A  bűn be esés  óta  az  em be ri ség

sor sá nak ve le já ró ja a be teg ség és a ha -
lál.  Szá mos  be teg ség cso port  lé te -
zik,  ezek  kö zött  sok  egyéb mel lett
van nak  lel ki  be teg sé gek,  mint  a
transz sze xu a li tás, és fej lő dé si rend -
el le nes sé gek is, mint pél dá ul az in ter -
sze xu a li tás.
Akik nél az int ra u te rin ne mi dif fe -

ren ci á ló dás so rán in ter sze xu á lis ál -
la pot ala kult ki, azok nál he lye van a
gyó gyí tás nak és a gyó gyí tó be avat ko -
zá sok nak, mint min den más be teg -
ség nél. Ezek a fent fel so rolt ke ze lé sek
és mű té ti be avat ko zá sok ere de ti leg az
ő szá muk ra let tek ki dol goz va.
A lel ki be teg sé gek azon ban lé lek -

ta ni  gyó gyí tást  igé nyel nek,  ezért
pszi chi á ter nek,  lel kész nek és  lel ki -
gon do zó nak kell ve lük fog lal koz nia.
Bio ló gi a i lag egész sé ges, ne mi iden -

ti tás za var ban szen ve dő em be re ket fi -
zi ka i lag tönk re ten ni, össze ka sza bol -
ni,  hor mon ké szít mé nyek kel  el tor -
zí ta ni nem csak ke resz tény er köl csi
szem pont ból, de or vos eti kai és em -
be ri es sé gi  okok ból  sem  ta ná csos.
„Vagy nem tud já tok, hogy tes te tek,
amit Is ten től kap ta tok, a ben ne tek le -
vő Szent lé lek temp lo ma, és ezért nem
a ma ga to kéi vagy tok? Mert áron vé -
tet te tek meg: di cső ít sé tek te hát Is tent
tes te tek ben.” (1Kor 6,19–20)
A fen ti el já rá sok nem tűn nek Is tent

di cső í tő be avat ko zá sok nak. A Szent -
lé lek temp lo má nak nem ezt a bá nás -
mó dot kel le ne kap nia.
Be le gon dol tam a cikk ben sze rep -

lő  édes anya  hely ze té be.  Vé gig éli,

hogy a fia el in dul egy ma ga vá lasz tot -
ta úton, amely so rán ki he rél te ti ma -
gát, le vá gat ja a hím vessző jét, plasz -
ti kai  mű tét tel  hü vely hez  jut,  szi -
likon mel le ket csi nál tat, a hor mon ké -
szít mé nyek től meg gyen gül és fe mi -
ni zá ló dik, iz mai sor va dás nak in dul -
nak,  össze köl tö zik  egy  má sik  ha -
son ló sze ren csét len nel, aki vel alig ha -
son lí ta nak  egy ko ri  ön ma guk ra,  és
mind ezek  után  ge ne ti ka i lag még is
fér fi ak ma rad nak.
Mit érez he tett mint anya? És az

édes apa? Ő csak érin tő le ge sen van
em lít ve az in ter jú ban, pe dig az apák -
nak  kulcs sze re pük  van  fi a ik  pszi -
cho sze xu á lis fej lő dé sé ben.
Mind ezt nem csak vé gig csi nál ni, de

vé gig néz ni is bor zal mas le het. Pon -
to san mi re jó ez az egész? És ki nek jó?
A  nő vé  ope rált  fi a tal em ber nek?  A
csa lád nak?  A  tár sa da lom nak?  Az
egy ház nak??? És hol  van  eb ben  az
egész ben  Is ten?  He lyes li?  Vagy  ez
nem fon tos?
A ne mi ho va tar to zás olyan alap -

ve tő bio ló gi ai igaz ság, amit ge ne ti kai
ala pon több szerv és hor mon ha tá -
roz meg a köz pon ti ideg rend szer rel
együtt, és ezek mű kö dé sé nek meg vál -
toz ta tá sa csak na gyon rész le ge sen és
tö re dé ke sen  tör tén het.  Akik  er re
vágy nak,  azok  lel ki  be teg ség ben
szen ved nek, ezért ese tük ben a pszi -
cho te rá pi á nak (eset leg pszi chi át ri ai
gyógy sze rek nek is) és a lel ki gon do -
zás nak van óri á si je len tő sé ge.
A csa lád ta gok már ko rán ész lel he -

tik az ag go da lom ra okot adó je le ket,
és tá mo gat hat ják gyer me kü ket a he -
lyes  irány ba,  szük ség  ese tén  pe dig
szak em ber hez for dul hat nak. A rend -
sze res ima élet, bib lia ol va sás, gyü le -
ke zet hez tar to zás, a lel ké szi és lel ki -
gon do zói be szél ge té sek na gyon nagy
tá maszt nyúj ta nak, és sok lel ki za vart
meg előz nek.
Na gyon fon tos az or vo sok ré szé -

ről a rész le tes és ala pos fel vi lá go sí tás
a vár ha tó vég ered mény ről és an nak
ha tá ra i ról is. 

mit ten ne jé zus?
Évek kel ez előtt lát tam a te le ví zi ó ban
egy  do ku men tum fil met  egy  olyan
lány ról, aki fér fi vá ope rál tat ta ma gát.
Az ő vá gya i ról, re mé nye i ről, kál vá ri -
á já ról, szen ve dé se i ről és csa ló dá sá ról
szólt a film. Mű té tek és hor mon ke -
ze lé sek so ro za tá nak ve tet te alá ma -
gát, de a leg na gyobb vá gya, hogy „áll -
va pi sil hes sen”, so ha sem tel je sült. 
Ke resz tény köny ves bol tok ban kap -

ha tó egy kar pe rec, amin egy kér dés
van mo za ik szó vá rö vi dít ve: WWJD –
What wo uld Jesus do? Mit ten ne Jé -
zus?A lá nyom nak azt ta ní tom, hogy
ha va la mi ben nem tud dön te ni, te gye
fel ma gá nak azt a kér dést, hogy mit
ten ne Jé zus, és rá ta lál a he lyes út ra.
Te gyük fel mi is ezt a kér dést: mit

ten ne  Jé zus?  Jé zus  tá mo gat ná  a
transz sze xu á lis  fi a tal em ber  „nem -
vál tó” mű tét jét?

g Dr. Csá ky Tün de
bel gyó gyász, há zi or vos, üzem or vos,

men tál hi gi é nés szak em ber
(kis pes ti evan gé li kus gyü le ke zet)
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      srólőszintén
                    a dom a lá nyo mat, vagy nem” cí mű cikk re

Kál vin azt mond ta egy szer: „Ha a
ház őr ző  ku tya  nem  ugat,  ak kor
nem ér sem mit, el kell ker get ni. Ha
nem szól nék sem mit a ba jok lát tán,
rossz  szol gá ja  len nék  az  Úr nak.
Ezért uga tok.” Sze ve ré nyi Já nos or -
szá gos misszi ói lel kész „uga tott”, ő
volt az el ső, aki fi gyel mez te tett a ve -
szély re egy má jus 1-jei Evan gé li kus
Élet-cikk nyo mán, amely egy in ter -
jú egy transz sze xu á lis fi a tal any já -
val („Két vá lasz tá som volt: vagy el -
fo ga dom a lá nyom, vagy nem”, má -
jus 1., 8. o.). 
A cikk nem el fo gad ha tó lá tást su -

gall, ezért szól ni kell. Fo lya ma to san
érez zük a nyo mást. Elő ször a szex
volt a té ma, majd a ho mo sze xu a li -
tás  és  ha son lók,  most  pe dig  a
transz ne mű ség.  Azt  hit tük,  hogy
be fe je ző dött  a  ha son ló  kér dé sek
fö löt ti  vi ta,  de  új ból  és  új ból  és
min dig  ke mé nyebb  te rü le ten  ve -
tő dik föl. Szól ni kell, mert a leg töb -
ben már be le fá sul tak. Még sem sza -
bad hagy ni, hogy ez a té ma és a ha -
mis  vá lasz  be ivód jon  evan gé li kus
köz tu da tunk ba.
Az ere de ti in ter jú ban és a jú ni us

12-i szám ban a Sze ve ré nyi Já nos le -
ve lé re  írt  vá la szá ban  is  föl ve ti  a
szer ző: „Ön mit tett vol na?” Kér dez
mind nyá jun kat, így gyü le ke ze tünk -
ből egy or vos nő és én is pró bá lunk
vá la szol ni a föl tett kér dés re.
Az in ter jú író ja az zal ér vel, hogy

„az anya egy em ber- és hit pró bá ló
küz del met har colt vé gig, és vé gül
nem ta szí tot ta el a gyer me két”. Ez
he lyes, de az a kér dés, hogy mit tett,
mit  ja va solt,  mi ben  se géd ke zett,
és vé gül mi lyen ered mény re ju tot -
tak.  Jól  se gí tet te-e  fi át,  nyug vó -
pont ra ju tot tak-e, meg ol dás volt-e
az, amit tet tek a mű tét tel. 
Meg ren dí tő  az  if jú  hely ze te,  az

anya hű sé ges igye ke ze te, szen ve dé -
se ik és vá gya ik. Na gyon ne héz küz -
del men men tek ke resz tül, és a le ír -
tak alap ján hő si e sen és mél tó ság gal
vi sel ték  el  hely ze tü ket.  Csak is
együtt érez ni  tu dunk  ve lük.  Ilyen
óri á si gon dot mi is ne he zen hor doz -
nánk, meg vi sel né egész éle tün ket,
és  biz tos,  hogy  min dent  meg ra -
gad nánk  a  meg ol dás  ér de ké ben.
Ne héz te her ke rült a transz sze xu á -
lis fi a tal vál lá ra.
Mit te he tünk? El ső sor ban csu pán

csak  mel let te  kell  áll nunk,  hogy
érez ze, ta pasz tal ja, hogy meg ért jük,
és  ve le  szen ve dünk.  Tu da to sí ta ni
kell az ő szá má ra is, hogy mi előtt
bár mit is ten nénk, bár hogy is dön -
te nénk,  imád koz ni kell. Ha tal mas
Is te nünk van, aki kész meg hall gat -
ni ben nün ket, és kész se gí te ni. Már
a „nem mant ra sze rű ima” is so kat
je lent a baj ban lé vő nek, mert amint

szív ből  imád ko zik va la ki, azon nal
an nak bi zo nyos sá ga jár ja át, hogy az
Úr meg hall gat ja, nem a négy fal nak
be szél, és nem csu pán egy em ber
előtt tár ta föl gond ja it. 
Más eset az, ha va la ki büsz kél ke -

dik transz ne mű ál la po tá val, mint -
sem ha ke re si a meg ol dást és imád -
ko zik. A lel ki gon do zó, pszi chi á ter
és lel ki pász tor se gít sé ge ott je lent -
ke zik, hogy se gít ki moz dí ta ni őt a
sa ját el kép ze lé sé ből, ha az ha mis.
Meg lát tat ja  a  ba ja  lel ki,  pszi chés
hát te rét,  a  „nem vál toz ta tás”  tes ti
és lel ki ve le já ró it és kö vet kez mé nye -
it, rá mu tat a mű tét utá ni élet hely -
zet re;  és  a  lel ki  se gít ség mel lett  a
szak em ber gyógy szert is tud aján -
la ni.  (Ter mé sze te sen  a  gyógy szer
ön ma gá ban csak egy ol da lú se gít ség,
mint ahogy a lel ki ke ze lés, fog lal ko -
zás is ke vés, nem ha tá sos le het, ha
az il le tő sze mély pél dá ul nem tud
meg nyu god ni, kon cent rál ni stb.) 
Rend sze res, sze mé lyes se gít ség -

re  és  tá masz ra  van  szük sé ge  az
ilyen  em ber nek.  Olyan  va la ki re,
aki hi té ben, bib li ai lá tá sá ban szi lárd,
és a ne héz sé gek el le né re is ki tart a
cél mel lett: hely re ál lí ta ni a baj ba ju -
tott  em ber ne mi  iden ti tá sát  és  az
ered mény el éré se előtt is már ön ma -
ga el fo ga dá sát, hogy meg nyug vást
ta lál jon ab ban, hogy Is ten ke zé ben
va gyunk. Sok em ber van, aki más
te rü le ten  szen ved,  sőt  sok  nőt len
fér fi  és  még  több  férj  nél kü li  nő
küzd alap ve tő prob lé mák kal. Akik -
nek az egye dü li, de nem ba rá tok és
nem a leg jobb Ba rát nél kü li éle tet le -
het kí nál ni, és biz tat ni őket, hogy fo -
gad ják  el  a  hely ze tü ket.  (Mert  az
egye dül lét  nem  azo nos  a  ma gá -
nyos ság gal.) Ak kor biz tos bé kes sé -
get ta lál nak.
Is ten az em bert fér fi vá és nő vé te -

rem tet te.  Ez  az  alap ve tő  hely ze -
tünk. A bűn ron tá sa mi att van nak
a ne mi za va rok az em ber éle té ben.
No ha nem min dig köz vet len bűn ről
van szó. 
Is te nünk nem a  sze mé lyi sé günk

meg vál to zá sát,  meg vál toz ta tá sát
akar ja,  ha nem  a  ki tel je se dé sét  és
meg őr zé sét. Azért, hogy szi lárd ala -
pon  áll va  se gí te ni,  szol gál ni  tud -
junk.  És  ne  ma gunk kal  tö rőd jünk
csu pán, ha nem má sok nak él hes sünk
az Úr kö ve te i ként. Nem ön ma gunk -
kal kell fog lal koz nunk el ső sor ban, ha -
nem a ránk bí zot tak kal. Per sze ah hoz,
hogy  ide  el jus sunk,  ön ma gunk kal
kell tisz tá ban len nünk, ön ma gun kat
kell  „rend be  hoz nunk”  –  és  ez  a
meg té rés.  Ami kor  vé gül  is  Jé zus
Krisz tus hoz for du lok, hogy ő hoz za
rend be az éle te met.
Ha egy bűn ben vagy be teg ség ben

szen ve dő em bert Jé zus kéz be ve het,

és  új  em ber ré  te remt,  ak kor  az
majd más képp fog ja lát ni az éle tet.
Min dent könnyeb ben el tud vi sel -
ni, és tud ja, hogy nem min dent fog
el ér ni  éle te  so rán,  ami re  vá gyik.
El fo gad ja az Úr va ló sá gát, és meg -
ta pasz tal ja, hogy gon dos ko dó, ol tal -
ma zó és sze re tő ke zek ben van. Át -
éli, hogy „azok nak, akik Is tent sze -
re tik, min den ja vok ra van”.
Vé gül: vár juk a tel jes sé get, az el -

jö ven dő Or szá got, ahol nem lesz fáj -
da lom, bűn, be teg ség és ha lál, nem
lesz  há bo rú  és  vi szály,  ha nem  a
test  nyo mo rú sá ga i tól  meg sza ba -
dul va, örök bé kes ség ben él he tünk
mint az Úr meg vál tot tai. Csak bíz -
zuk  ki sebb  (és  na gyobb)  prob lé -
má in kat és egész éle tün ket is őreá,
aki szá mon tart ben nün ket és gon -
dot vi sel ró lunk.
„Ön mit ten ne?” – Én mit ten nék?

El fo gad nám Ri chár dot sze re tet ben,
meg ér tés ben; hí vő pszi chi á ter hez és
lel ki pász tor hoz irá nyí ta nám; és kér -
ném, hogy egész éle tét és min den
prob lé má ját he lyez ze Jé zus ke zé be.
Vár ja  Jé zus tól  a  vá laszt.  Aki  az  ő
Meg vál tó ja  is.  És  ta lán  ez  a  nagy
prob lé ma ve ze ti iga zán éle tét a he -
lyes vá gány ra.
Az új ság he lyé ben pe dig mit ten -

nék? Nem eről tet ném ezt a té ma -
kört. Mert a ki rí vó prob lé mák gya -
ko ri köz lé se és a ha mis meg ol dá sok
su gal lá sa  ha mis  irány ba  vi szi  az
em bert,  fő leg a még ki a la ku lat lan
sze mé lyi sé gű fi a ta lo kat. Azért van
egy re több el té ve lye dés, mert eze -
ket a dol go kat eről tet jük. Fi a tal ja -
in kat sze ret nénk tisz tán, er köl csö -
sen, az Úr fé lel mé ben föl ne vel ni, a
tisz ta élet és ta ní tás elé jük tá rá sá val,
kí vá na tos sá té te lé vel.
A ne mi el té ve lye dé sek té má já val

pe dig, ha na gyon-na gyon szük sé ges,
mel lék ro vat ban  fog lal koz nék,  és
ke resz tyén or vo si és lel ki pász to ri vé -
le mé nyek kel és ta ná csok kal együtt
kö zöl ném csak. (A he lyes tá jé ko zó -
dás  ér de ké ben.)  Az  anyák  na pi
szám ban  pe dig  po zi tív  pél dá kat
mu tat nék be. Gon dok kal küsz kö dő,
de hit ben és hit ál tal győ ze del mes -
ke dő  édes anyák ról.  Olya nok ról,
„aki ken át ra gyog a Krisz tus”. Akik
nem a kül ső jó kö rül mé nye ik mi att
„bol do gok”  (idé ző jel ben!),  ha nem
azért, mert meg ta lál ták éle tük Urát,
és a he lyü kön van nak. De „unal mas”
ese te ket is kö zöl nék: ahol min den
jól megy, jól ala kul, mert Is ten re fi -
gyel ve  él  egy  édes anya  vagy  egy
egész csa lád. Nem biz tos, hogy egy
ke resz tyén új ság nak is a szen zá ci -
ót kell haj szol nia.

g Széll Bul csú teo ló gus,
a Kispesti Evangélikus
Egyházközség lelkésze

„Önmittettvolna?”

Sze ve ré nyi Já nos lel kész úr  jú ni us
12-ei EvÉ let ben meg je lent ol va sói le -
ve lé nek mind össze utol só mon da -
tá ra re a gál nék, mely sze rint a Bo da
Zsu zsa ál tal írt cik ket kö ve tő csen -
det fáj lal ja leg job ban…
A csen det meg tör ni ugyan már

nem tu dom, ám a lel kész úr „vi ha -
ros” le ve le mi att ezúton fe je zem ki

saj ná la to mat, hogy Bo da Zsu zsá nak
„csak” sze mé lye sen gra tu lál tam, és
nem e lap ha sáb ja in!
Örül tem nem csu pán az in ter jú -

nak, ha nem szer ző je me rész sé gé nek
is, hogy az írást ép pen ak kor és ép -
pen eb ben az új ság ban ol vas hat tam!
Mert ha ma va la mi re egy ház nak, vi -
lág nak, em ber nek szük sé ge van, az

a to le ran cia. Ami a kü lön bö ző vé -
le mé nye ken  va ló  gon dol ko dást,  a
más  vé le mé nyek  üt köz te té sét  je -
len ti, és nem azok – akár bib li kus
ala pon  va ló  –  el ve té sét.  Az  írás
ép pen ezek mi att volt pél da ér té kű
– ne kem, és re mé lem, so kunk nak.

Ten c zer György né (Csö mör)

e vé l&le vél
♀♂

„min den mon da tá val egyet ér tek…”
Ked ves Bo da Zsu zsa! Gra tu lál ni sze ret nék az EvÉ let pün kös di szá má ban meg je lent írá sá hoz, mely ben Sze ve ré nyi
Já nos nak vá la szol. Min den mon da tá val egyet ér tek, öröm mel ol vas tam, és örü lök, hogy meg is je lent a lap ban a vá -
la sza. Is me ret le nül kö szön töm:

?

„Örültem a szerző merészségének”

Pe li kán Pál né (Bu da pest)
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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

„Gyön gyös pa ta ne künk min -
dig ki csit a bé ke szi ge te volt. Éne -
kel tünk az is ko lá ban, a műv -
ház ban, a gyö nyö rű Jes se-ol tár
előtt a nyolc szög le tű-tor nyos,
sok száz éves temp lom ban. Hol
a Ka lá ká val ver se ket, hol Se bes -
tyén Már ti val zsol tá ro kat, hol
hár man-né gyen vagy épp va la -
me lyi künk szó ló ban, és ját szot -
tunk Pál apos tol kon cer tet Hal -
mos Bé lá val, mu zsi kál tunk gye -
re kek nek, öre gek nek, bár ki nek.
És Bo rik Il di ék nél és ma má já -
nál, Mag di nál (aki vel azo nos a
szü le tés na punk). Et tünk fi nom
ré test, hur kát, fenn a pin cé ben
re mek bo rocs ká kat it tunk, és a
má sik Mag di nál a ven dég ház -
ban jót va cso ráz tunk, de volt,
hogy csak lá to ga tó ba men tünk
szü le im mel, Már ti val, ba rá ta -
im mal oda a bé ke szi ge té re…

És ak kor lát juk a té vé ben,
hogy ve re ked nek, ma sí roz nak
min den fé le po li ti ku sok és baj -
ke ve rők, ki tud ja, jó vagy rossz
szán dék kal mon da nak min -
dent össze vissza. Ki a ma nó ér -
ti ezt, hogy így a ci gá nyok,
meg úgy a ma gya rok, és több -
fé le ci gány van, és még több fé -
le ma gyar… Hát a mi bé ke szi -
ge tün kön ez va la hogy nem le -
het va ló ság.

Per sze van mé dia nyil vá -
nos ság, és ve ze tő hír le het va -
la ki a té vé ben, de ne azon az
áron, hogy po kol lá te szi má sok
éle tét, akik év ti ze dek óta a
har mó ni át ke re sik és meg is ta -
lál ják, ha nem szít ják kí vül ről
a bé két len sé get. 

Per sze, le het, hogy én rosszul
lá tom in nen Pest ről, de mi
leg alább ti zen öt éve rend sze re -
sen já runk oda. Jó, le het, hogy

az utób bi egy-két év ben rit káb -
ban, de ak kor is sze ret jük
Gyön gyös pa tát, a vi dé ket, a
ba rá ta in kat. Ezért szer ve zünk
(re mé lem, össze jön) Pé ter-Pál
nap já ra a domb ra egy kis Ka -
lá ka-fesz ti vál-sze rű kon cer tet,
a szent mi se után kb. 7-re. A
kon cert köz re mű kö dői a Ka lá -
ka és ci gány mu zsi kus test vé re -
ink. Jöj jön el min den ki a fa lu ból,
aki rá ér. Jó bu li lesz! Kér jük, ne
jöj je nek el azok, akik a bé két len -
ség ben ér de kel tek, hogy or szá gos
nyil vá nos sá got kap ja nak, ne
jöj je nek vért lát ni aka ró ri por -
te rek, mert nem lesz mit le fény -

ké pez ni. Re mény sé günk és szán -
dé kunk sze rint mu zsi ka lesz,
har mó nia, sze re tet és bé ke. Ta -
lán még együtt is fo gunk éne kel -
ni a vé gén. Is ten ál dá sát kér jük
ter vünk re! A Ka lá ka és ba rá tai
ne vé ben sze re tet tel: Gryl lus
Dá ni el”
Íme  az  elő ze tes,  amely  a

gyön gyös pa tai  he lyi  lap ban
je lent  meg.  Én  nem  pro pa -
gál tam  se hol,  még  a  hon la -
punk ra sem ír tam fel, mert azt
akar tuk, hogy a fa lu le gyen ott.
És ott is vol tak jó so kan. A Pé -

ter-Pál-na pi (júni us 29.) szent -
mi se után kez dő dött An ti és
ba rá tai do bo lá sa a temp lom -
kert ben, az tán a jegy ző úr nyi -
tó be szé de után a gyön gyös pa -
tai  Far kas csa lád  mu zsi kált.
Megint egy kis do bo lás, utá na
jött a Ka lá ka, vé gé re a kun ma -
da ra si Show pra la együt tes ci -
gány nép ze né vel. 
A  kö zön ség  ka ron ülő től  a

leg öre gebb kor osz tá lyig, so kan
a mi se után ma rad tak ott, má -
sok már jó val ha ma rabb el lep -
ték az ud vart. Ci gány és nem
ci gány kö rül be lül fe le-fe le volt
a kö zön ség nek, ahogy a he lyi -
ek mond ták. Bo rik Il di kó pa -
tai ének ta nár és kán tor volt a
fő szer ve ző,  és  a  vé gén  va la -
mennyi  köz re mű kö dő  a  kö -
zön ség gel  együtt  lal lalá zott,
ami kor a CD-nk ről is mert 133.
zsol tárt  éne kel tük.  Az  egész
körül be lül  más fél  óra  le he -
tett, per sze a ba rá ti be szél ge -
tés és iszo ga tás már az éj sza -
ká ba nyúlt…
Gyön gyös pa ta  Fa ce book-

ol da lán ál lí tó lag már van egy
cso mó fény kép. Ne kem is ígér -
ték, hogy majd kül de nek, és
na gyon sze ret nék, ha más kor
is  len ne  ilyen  ese mény.  Én
meg er ről azt gon do lom, hogy
amennyi pénz el ment a mé dia
ál tal nép sze rű sí tett „ka land ra”,
ab ból  úgy  negy ven  Ka lá ka-
fesz ti vált le he tett vol na fi nan -
szí roz ni. Meg per sze még sok
más  hasz nos  dol got,  va la -
mennyi ünk épü lé sé re. Per sze
az  ér de kek  nem  min den hol
azo no sak.
Ölel lek, és ha tudsz jön ni,

vá runk Di ós győr ben.
g Gryl lus Dá ni el

ka lá ká ban a ka lá ká val

Visszatérés„abékeszigetére”–
Gyöngyöspatára

Gryl lus Dá ni el le ve le

b AMátradélnyugatilábánálfekvő,mintegykétezer-ötszázlelketszámlálófestőitelepü-
lés,Gyöngyöspatanevesokakszámáracsakmárciusótaismert.Azóta,hogyamédiatud-
nivélte:afaluban„forronganakazindulatokaromaésamagyarlakosságközött”…Afe-
szültségszításábanérdekelt–külső–erőkszámáraahivatkozásialapazazújsághírvolt,
hogyegyközépkorúférfiazértvetettvégetéletének,mertnemtudtaelviselnitovábba
falusiromáktámadásait.Azennekkapcsánbeindultmédia-,majdpolitikaigépezetdics-
telenmegnyilatkozásainakrészleteiről–másforrásból–lapunkolvasóiisértesültek.Az
Evan gé li kus Élet hasábjainmostannálnagyobbörömmelosztjukmegannakaz(evan-
gélikus)testvérünknekalevelét,akibarátaivalészenésztársaivalegyetembenmerőben
másszándékkaléslelkülettellátogatottel–nemelőször–Gyöngyöspatára.

Idén ti zen ki len ce dik al ka lom mal ren dez ték meg
a Tol na me gyei Kis má nyo kon az or szá gos evan -
gé li kus fú vós tá bort. Június 23. és július 3. között
össze sen  har minc öt
fi a tal vett részt a ka -
ma ra ze nei cso por tok
mun ká já ban.
Szép szám mal vol -

tak vissza té rők, aki ket
az  itt  szer zett  ba rá -
tok kal va ló új bó li ta -
lál ko zás  ugyan úgy
von zott, mint a kö zös
ze né lés.  Némelyek
idő köz ben a ze nei pá -
lyát  vá lasz tot ták,  de
vissza húz za  őket  a
szí vük a tá bor ba, ahol
már a ta ní tás ban is sze re pet vál lal tak.
Után pót lás ból sem volt hi ány: ér kez tek if -

jú fú vó sok Szom bat hely ről, Za la szent grót ról,
Ta pol cá ról, Bu da pest ről, Győr ből, Vár pa lo tá -
ról, Pécs ről, Nagy má nyok ról és Bony hád ról.
A leg if jabb részt ve vő tíz esz ten dős volt.

Délelőtt és délután is zajlottak a fú vós pró -
bák. Kor osz tály és tu dás szint sze rint a tíz nap
so rán há rom réz fú vós, il let ve egy fa fú vós ka -

ma ra  cso port  ban
gya ko rol tak a részt -
ve vők. A Jo hann At -
ti la ve zet te  tá bor -
ban ta nul ta kat be is
mu tat ták a mucs fai,
a  ma jo si  és  a  kis -
má nyo ki  evan gé li -
kus gyü le ke zet tag -
ja i nak.
A tá bo ri min den -

na pok hoz tar toz tak
a  reg ge li  és  az  es ti
áhí ta tok, va la mint a
dél utá ni  in ter ak tív

bib lia órák,  me lyek  ke re té ben  em lé ke ze tes
be szél ge té se ket  foly tat tak  Ma kán Har gi ta
lel kész nő vel. A sza bad idős prog ra mok kö zül
az asz ta li te nisz, a fo ci és a ki rán du lás bi zo nyult
a leg nép sze rűbb nek.

g Má té Ré ka felvétele

Háromgyülekezetnekisfújtak

Csen des  kör me ne tet  tar tot tak  Ko lozs vá ron
múlt szom ba ton a Há zson gár di te me tő meg men -
té sé ért. A je len le vők a te me tő ben rend sze res sé
vált ron gá lá sok meg aka dá lyo zá sát és a vét ke sek
fe le lős ség re vo ná sát kö ve tel ték. 
A csen des me net több száz részt ve vő je a né -

hány he te is me ret len tet te sek ál tal fá radt olaj jal
le ön tött  ik tá ri  Beth len-krip tá hoz, majd Nagy
Gyu la re for má tus püs pök nem rég res ta u rált sír -
he lyé hez vo nult. Ezt kö ve tő en Ger gely Ba lázs, az
Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti Ta nács (EMNT) kö zép-
er dé lyi re gi o ná lis el nö ke és Má té And rás Le ven -
te, az RMDSZ Ko lozs me gyei el nö ke kö zö sen ül -
te tett el két fa cse me tét. Oda, ahon nan a pé csi kis -
tér ség pol gár mes te rei ál tal ül te tett cse me té ket
né hány he te el tün tet ték.

A fa ül te tés után a tör té nel mi ma gyar egy há -
zak kép vi se lői mond tak imát a Há zson gár di te -
me tő meg men té sé ért. Köztük Ador já ni De zső
Zol tán, a  Ro má ni ai  Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház püs pö ke emelt szót a ke gye let sér té sek,
a mű em lék gya lá zá sok és a gyű löl kö dés el len. Az
imák után Bog dán Zsolt szín mű vész nyi lat ko za -
tot ol va sott fel ma gyar és ro mán nyel ven. Eb ben
az ese mény részt ve vői til ta koz tak a Há zson gár -
di sír kert tönk re té te le el len. 
A két nyel vű pe tí ció alá író i hoz bár ki csat la koz -

hat a vi lág há lón, ame lyet a kez de mé nye zők el -
jut tat nak a ko lozs vá ri pol gár mes te ri hi va tal hoz,
va la mint az il le té kes ro má ni ai és nem zet kö zi szer -
vek hez.

g For rás: MTI

KörmenetaHázsongárdért

La punk meg je le né sé nek „hi va ta los” nap ján, jú li us 10-én zá rul Di ós győr ben a pén te ken kez dő dő
32. Ka lá ka-fesz ti vál. Bár Gryl lus Dá ni el szí ves in vi tá lá sá val bi zo nyá ra nem tud min den ki él ni,
a mis kolc-bel vá ro si evan gé li kus temp lom ban ha gyo má nyo san va sár nap dél előtt 11 óra kor kez dő -
dő és a fesz ti vá lon fel lé pő mű vé szek köz re mű kö dé sé vel zaj ló öku me ni kus ze nés is ten tisz te let ről az
EvÉ let ben is ter ve zünk be szá mol ni. Azon ol va só ink nak pe dig, akik már csü tör tö kön ke zük be ve -
he tik új sá gun kat, öröm mel ajánl juk fi gyel mük be a re no vá lás ra szo ru ló di ós győ ri vár szín pa don
„ide ig le ne sen utol só” Ka lá ka-fesz ti vált.
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„Az Em ber fia azért jött, hogy meg ke -
res se és meg tart sa az el ve szet tet.”
(Lk 19,10)

Szent há rom ság ün ne pe után a har ma -
dik hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igé i ben  Is ten  bű nö sö ket  hív,  hogy
meg ment se őket. „Jó és igaz az Úr: út ba iga zít ja a vét ke ző ket.” (Zsolt 25,8; LK)
Kér he ti né pe: „A te Szent lel ked ve zes sen he lyes úton!” (GyLK 774) Lu ther sze -
rint ez Krisz tus tisz te: meg tar ta ni az el ve szet tet, „hogy jö ve te lem mel és ha lá -
lom mal meg ment sem az el ve szet tet, és meg sza ba dít sam azo kat, akik tör vény,
íté let és kár ho zat alatt ros ka doz nak”. Jé zus az el ve szett juh és drah ma után két
el ve szett fi ú ról is szólt pél dá za tá ban. Ám mi, el té ko zol va örök sé gün ket, ne zár -
juk ki ma gun kat az örök élet ün ne pi la ko má já ból! Te kint sünk Pál éle té re, mely
Is ten ir gal mas és kö nyö rü lő sze re te té nek pél dá ja, s ve le együtt vall juk: „Igaz az
a be széd és tel jes el fo ga dás ra mél tó, hogy Krisz tus Jé zus azért jött el a vi lág ba,
hogy a bű nö sö ket üd vö zít se, akik kö zül az el ső én va gyok.” (1Tim 1,15) Di cső ít -
sük ezért örök ké va ló Is te nün ket! Jé zus ma is úgy hív ja el ta nít vá nya it, mint a
vám sze dő Lé vit: „Kö vess en gem!” In do ka ez: „Nem azért jöt tem, hogy az iga za -
kat hív jam, ha nem a bű nö sö ket meg té rés re.” (Lk 5,27.32) Mó zes így kö nyö rög
az arany bor jút imá dó né pé ért: „Ó, jaj! Igen nagy vét ket kö ve tett el ez a nép, mert
arany ból csi nált is tent ma gá nak. Még is, bo csásd meg vét kü ket!” (2Móz 32,31–
32) És eb ben is Jé zus elő ké pe (lásd Lk 23,34) lett. Az Atyá val egy lé nye gű Fiú tes -
ti-lel ki gyó gyu lást aján dé ko zott szom ba ton a Be tes da ta vá nál, gyógy víz nél kül,
élő igé je ál tal, egy har minc nyolc éve fe le ba rát hi ány ban is szen ve dő em ber nek:
„Kelj fel, vedd az ágya dat és járj!”Még er re fi gyel mez tet te a temp lom ban: „Íme,
meg gyó gyul tál, töb bé ne vét kezz, hogy va la mi rosszabb ne tör tén jék ve led.” (Jn
5,8.14) Nem csak Pé ter (lásd Mt 16,19) kap ta meg a kul csok ha tal mát, de az új -
szö vet sé gi gyü le ke zet is. „Bi zony, mon dom nék tek: amit meg köt tök a föl dön, köt -
ve lesz a menny ben is, amit pe dig fel ol do tok a föl dön, old va lesz a menny ben is.”
(Mt 18,18) Urunk je len van a Krisz tus ban hí vők leg ki sebb kö zös sé gé ben is, és
az aka ra tá val egye ző ké ré se in ket meg ad ja mennyei Atyánk. Jú dás nem Jé zus -
nak val lot ta meg bű nét: „Vét kez tem, mert ár tat lan vért árul tam el.” Em be rek
pe dig nem ment(h)et ték meg: „Mi kö zünk hoz zá? A te dol god.” (Mt 27,4) Aki -
ket meg ment he tett az Em ber fia, azok nak ez a bol dog re mény sé ge: „Nincs te -
hát most már sem mi fé le kár hoz ta tó íté let azok el len, akik a Krisz tus Jé zus ban
van nak, mi vel az élet Lel ké nek tör vé nye meg sza ba dí tott té ged Krisz tus Jé zus -
ban a bűn és a ha lál tör vé nyé től.” (Róm 8,1–2) És hit tel hir det(het)ik: „Min de -
nem vagy, Jé zu som, / Bű nös szí vem me ne dé ke! (…) / Ál dott Meg vál tóm let -
tél, / Bol dog, aki ben ned él!” (EÉ 392,2) Mind örök ké!

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ

A jú ni us 25-ei be ik ta tá sát kö ve tő ün ne pi köz gyű lé sen csa lád ja vers sel kö szön -
töt te Sze me rei Já nost, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let új lel ké szi ve ze tő -
jét. A püs pök test vé re, Sze me rei Gá borál tal írt köl te ményt Sze me rei Jan kamond -
ta el. Az aláb bi ak ban – köz kí vá nat ra – áll jon itt az uno ka húg tol má cso lá sá -
ban el hang zott lí rai kö szön tés.

Szentenciaesszenciák
Fő tisz te len dő úr let tél?! – Ne hidd el!
Nem cél ban vagy, mun kád most kez dő dik el.
Bi zal má val tisz telt meg sok-sok em ber,
Szin te tö ké le tes ség re kö te lez.
Ne mes Hi va tás ban Is ten nel fe lezz!

Va jon mit vár Tő led sok gyü le ke zet?
Friss le ve gőt, oxi gén ben dús sze let.
Min den lé lek el eped az éle tért!
Szent lé lek is oxi gén től fog tü zet,
Gyul lad jon hát egy re több gyü le ke zet!

S va jon mit vár Tő led te rem tő Atyád?
Ne csak szó la mo kat da lol jon a szád!
Szó lal jon ál ta lad is az Ő sza va!
Ne mondj mást, hi á ba öl ne vi lág!
Nyíl jon egy há zunk, mint szép tar ka vi rág!

Ha gör bül a ros ka dá sig telt asz tal,
Jó be nyo más gyom rod nak! De vi gasz tal?? – 
Hogy gyü le ke ze tek ben min den jól megy?!…
Gör be tü kör! – so ha meg ne té vesszen!
Gör be há tú né ni sza va se vesszen!!!!

Érezd meg ke se rű ha rang szó kat.
Dor gáld hí ve ken ha tal mas ko dó kat!
Le gyél ke mény! – De sze líd is, mint And rás.
Pi ra mis jel kép, ha hely re bil len ne,
Min den a hi tet len hí vő kért len ne.

Ha meg si mo ga tod arany ke resz ted,
Ha a büsz ke ség ki kez de né lel ked,
Fel me leg szik ke zed től a ri deg fém.
Azon nal mér le gelj – lel ked így le hűl!
Az el ső sze re tet fűt sön ott be lül!

Jól hasz náld a drá ga időt, mely sza lad.
Le gyen egy re sú lyo sabb min den sza vad!
Em ber szól jon ben nük, so ha sem a rang!
S ha el kop ta tod bel ső szo bád aj ta ját,
Mennyei Atyánk min den nap úgy ölel,
– Mint ked ves, hű szol gá ját!

Ilyen kér dé sek re ke res tük a fe le le te -
ket a jú ni us 29. és jú li us 3. kö zött Prá -
gá ban meg ren de zett eu ró pai val lás -
pe da gó gi ai  kon fe ren ci án. Ti zen hét
eu ró pai  or szág  öt ven  kép vi se lő je
vett részt azon az együtt lé ten, ame -
lyet két eu ró pai ke resz tény pe da gó -
gi ai egye sü let szer ve zett, fenn ál lá suk
óta elő ször, együtt az ok ta tás sal, hit -
ok ta tás sal és val lá si ne ve lés sel fog lal -
ko zó szak em be rek szá má ra. 
Mind két  szer ve zet  mun ká ja  is -

mert  a  ma gyar or szá gi  pro tes táns
pe da gó gi ai szak em be rek előtt, hi szen
már rég óta több fé le kap cso la tot ápol -
nak a ha zai egy há zi ok ta tá si in téz mé -
nyek kel és ta ná rok kal. Az ICCS ( In -
te re uro pe an Com mis si on on Church
and Scho ol) és az IV ( In ter na ti o na -
ler Ver band Evan gelis cher Er zi eher)
mun ká já ban töb ben is részt ve szünk
már  hosszú  évek  óta.  Ma gam  az
ICCS  el nök sé gi  tag ja  va gyok  több
mint tíz éve. En nek a kap cso lat nak
több szak mai ered mé nye is érez he -
tő a hit ta nár kép zés és a hit tan köny -
vek meg úju lá sa te rü le tén. Mind két
szer ve zet  ren de zett  már  kü lön fé le
össze jö ve te le ket, kon fe ren ci á kat Ma -
gyar or szá gon is.
Az idei eu ró pai kon fe ren cia cí me

el ső hal lás ra ta lán ide ge nül hang zik:
Fog lal koz ta tott ság, moz gé kony ság és
ru gal mas ság – Eu ró pai el vá rá sok
mint ki hí vá sok a val lás és az ok ta tás
szá má ra. A so kat hal lott an gol sza -
va kat is jól is mer jük: emp loya bi lity,
mo bi lity, fle xi bi lity. Nem kell azon -
ban  so kat ma gya ráz kod ni,  ha  ar ra
gon do lunk,  hogy  azok  a  fi a ta lok,
aki ket ma a hit ok ta tás ban ta ní tunk,
vagy  a  ke resz tény  fenn tar tá sú  in -
téz mé nyek ben ne ve lünk, ezek kel a
sza vak kal mint az éle tük iga zi va ló -
sá gá val ta lál koz nak ab ban a pil la nat -
ban, ami kor el akar nak he lyez ked ni,
pá lyát és ön ál ló éle tet  sze ret né nek
kez de ni. Az lesz a kér dés: pi ac ké pe -
sek  lesz nek-e  a  sze mé lyes  éle tük -
ben, pá lyá ju kon? Aho gyan már ma is
tör té nik, mind ezt a több ség azon nal
eu ró pai kap cso ló dás ban éli meg. Az
iga zi  kér dés  az,  fel ké szül tek  lesz -
nek-e  min den  ér te lem ben  ah hoz,
hogy sze mé lyes éle tük ben meg tud -
ja nak küz de ni a pá lyá ra ta lá lás és az
élet ve ze tés komp lex kér dé se i vel. 
Nem  vé let len,  hogy  ezek ben  az

évek ben az Eu ró pai Unió és az Eu ró -
pai Par la ment egy aránt fő kér dés ként
ke ze li az ok ta tást – be le ért ve a val lá -
sok ok ta tá sát is! Az pe dig a ke resz tény
pe da gó gi á val el mé le ti, egy ház ve ze tői
vagy ép pen po li ti kai szin ten fog lal ko -
zók kö zös fe le lős sé ge, hogy mit ké pes
át ad ni  a  ke resz tény  ér té kek ből  és
élet gya kor lat ból a mai fe le lős fel nőtt
nem ze dék a fi a ta lab bak nak. 
A kon fe ren cia té ma vá lasz tá sa ön -

ma gá ban is jel zi, hogy nem élet ide -
gen,  ha nem  na gyon  is  az  em be ri
élet  kö zép pont ját  érin tő  kér dés  a
hit re  ne ve lés  mun ká ja.  Fon tos  és
sür ge tő kér dés, hogy mi ként já ru lunk
hoz zá a jö vő eu ró pai éle té hez a hit -

ok ta tás mi nő sé gé vel és tar tal má val.
Or szá gon ként nagy az el té rés a hit -
ok ta tás gya kor la tá ban, de az kö zös fe -
le lős ség, hogy er köl csi meg úju lás ról,
szo li da ri tás ról  vagy  to le ran ci á ról
nem csu pán be szél ni kell ma az ok -
ta tás ban, ha nem cse le ked ni és ak tív
mó don meg él ni ta ná rok nak és di á -
kok nak egy aránt a jö vő ér de ké ben. 
Eb ben az ér te lem ben fon tos kér -

dés  az  a  val lás ok ta tás  szá má ra  –
akár sem le ges, akár fe le ke ze ti for má -
ban va ló sul meg –, hogy le he tő sé get
ad jon ar ra, hogy ben ne ta pasz ta la ti és
él mény szin ten is meg él he tők le gye -
nek az alap ve tő ke resz tény és ál ta lá -
nos em be ri ér té kek. Ne el mé le ti, te -
o re ti kus messze ség ben, ha nem élet -
gya kor lat ban és az is ko lai kö zös ség
min den nap ja i ban  is.  Ha  nem  tu -
dunk eb be az irány ba fej lőd ni, ak kor
a ta nu lók egy re több ször csak kény -
sze rű  „plusz  te her nek”  ér zik,  vagy
jobb eset ben az „el vi sel he tő, ki bír ha -
tó” tan tár gyak ka te gó ri ájá ba so rol ják
a hit tan órát. 
A kon fe ren cia elő adói olyan szak -

em be rek  vol tak,  akik  az  eu ró pai
össze füg gé se ket na gyon mé lyen is -
me rik, és nem zet kö zi ku ta tá si pro jek -
te ket ve zet nek. Va la mennyi en hang -
sú lyoz ták, hogy na gyobb oda adás sal
és  bát rabb  pe da gó gi ai  újí tá sok kal
kel le ne  él nünk  an nak  ér de ké ben,
hogy a hit tan ne a múlt idő tan tár gya
le gyen, ha nem a je le né és a jö vőé. 
Az el ső elő adás ban a kon fe ren cia

Eu ró pa-szer te jól is mert fő szer ve ző -
je, Pe ter Sch rei ner, a müns te ri Co me -
ni us In té zet fő mun ka tár sa te kin tet -
te át az eu ró pai hit ok ta tás ok ta tás po -
li ti kai hát te rét és hely ze tét. Ki emel -
te, hogy ve szé lyes len ne, ha az ok ta -
tást  min den  szem pont ból  csak  a
gaz da sá gi, pi a ci vagy ép pen az ak tu -
á lis  po li ti kai  ér de kek  ha tá roz nák
meg Eu ró pá ban, az em be ri élet alap -
kér dé sei, az em be ri lé lek igé nyei pe -
dig ki ma rad ná nak az irány adó szem -
pon tok kö zül. 
Ezt  a  gon do lat me ne tet  foly tat ta

Be rend Kamp hu is hol land elő adó, aki
az is me ret és a tu dás fo gal mi tisz tá -
zá sát ad ta, nagy szak mai meg ala po -
zott ság gal. Ele mez te a mai ér te lem -
ben vett in téz mé nye sí tett tu dás át adás
mint egy száz hat van éves út ját, és ki -
emel te: nem a ta nár után zá sa, imi tá -
ci ó ja a cél, ha nem az, hogy a ta nu ló
ön ál ló an át lás sa és fel dol goz za a fő té -
má kat. A val lás ok ta tás iga zi cél ja is
az, hogy ori en tá ci ót ad jon a ta nu lók -
nak,  hogy  el  tud ja nak  iga zod ni  a
val lá sok és er köl csi kér dé sek vi lá gá -
ban.  Ér de ke sen  ele mez te  a  bib li ai
„nagy ta ní tók” pe da gó gi á ját is, akik
ál lan dó moz gás ban vol tak, és egyé -
ni sé gek ként elő re ve zet ték a „ta nu -
ló i kat”, ér ték át adást gya ko rol tak, és
gya kor la ti böl cses sé get ok tat tak.
Az ok ta tás ma Eu ró pá ban nem le -

het in di vi du á lis pro jekt ként ered mé -
nyes, ha nem egy ér tel mű en kö zös sé -
gi,  tár sa dal mi  össze füg gés ben  kell
meg va ló sul nia, be le ért ve a hit ok ta -

tást  is. Wolf gang Weis se ham bur gi
pro fesszor  egy  nyolc  eu ró pai  or -
szág ra ki ter je dő, több éve fu tó ku ta -
tá si pro jek tet (RED Co) mu ta tott be,
amely ben a val lá sok egy más hoz va -
ló vi szo nyát és a val lá sok kal kap cso -
la tos mai hoz zá ál lást ku tat ták több
mint  nyol cez res  min tán.  Ér de kes
ered mé nye ik ből íze lí tő ként itt csak
annyit, hogy míg a fel nőt tek el vá lasz -
tó té nye ző nek íté lik meg a val lást, a
ti zen négy–ti zen hat éve sek már egy -
ál ta lán nem. 
A meg kér de zet tek nagy több sé ge

azt nyi lat koz ta, hogy a kü lön bö ző vi -
lág val lá sok tag jai ma ké pe sek a har -
mo ni kus egy más mel lett élés re. Fon -
tos nak tar tot ták, hogy a val lás ta ní tás -
ban ér vé nye sül jön az igaz ság kri ti kus
meg is me ré sé nek igé nye, a dia ló gus
gya kor la ta, a má sik em ber hi té nek
kor rekt  be mu ta tá sa,  va la mint  az
egy más ra fi gye lés és egy más meg hall -
ga tá sá nak gya kor la ta. Ez a ku ta tás
alá tá masz tot ta, hogy Eu ró pá ban ma
is na gyon ma gas a szá za lé kos ará nya
azok nak, akik ben meg van a val lá sok
és ta ní tá sa ik meg is me ré sé nek igé nye.
Jó len ne ezt ko mo lyab ban ven ni ma -
gyar vi szo nya ink kö zött is. Kri ti ka -
ként fog hat juk fel azt, hogy a hit ok -
ta tás ered mé nye i re kér dez ve a ta nu -
lók nagy több sé ge az utol só he lyen
em lí tet te  azt,  hogy  a  hit tan  se gít
ön ma gunk meg is me ré sé ben, az ön -
ma gun kon va ló el iga zo dás ban.
Ki fe je zet ten iz gal mas volt a drez -

dai mű sza ki egye tem pszi cho ló gus -
pro fesszo rá nak, Franz Schott nak az
elő adá sa és ben ne egy mon dat, mely
sze rint „az Is ten ben va ló bi za lom” is
mér he tő. Az  elő adás  egyéb ként  az
ok ta tás ki me ne ti mé ré sé ről szólt ál -
ta lá nos ér te lem ben. Azt a na gyon iz -
gal mas kér dést jár ta kö rül, ho gyan
mér he tő az ok ta tás vég ered mé nye.
Ho va ve zet het az a sok mé rés, ame -
lyet kö te le ző en és egy re gyak rab ban
vég re haj ta nak Eu ró pá ban? Mi re jók,
és hi te le sek-e ezek a mé ré sek? Egy
biz tos: a so kunk ál tal nem sze re tett
mi nő ség biz to sí tást még a hit ok ta tás
te rü le tén sem tud juk ki ke rül ni vagy
nél kü löz ni.
Kü lön szín folt volt az a ke rek asz -

tal-be szél ge tés, amely ben grúz, bol -
gár, orosz,  lit ván,  ro mán, uk rán és
ma gyar részt ve vők mu tat ták be a sa -
ját or szá guk hit ok ta tá sát. Az itt meg -
szó la ló ma gyar kép vi se lő, Ur bán Ág -
nes, a De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná -
zi um  ta ná ra  sze mé lyes  han gon  és
meg győ ző  erő vel  mu tat ta  be  egy
ma gyar  egy há zi  is ko la  ér té ke it  és
kül de té sét. Utalt ar ra is, hogy mi lyen
so kat je lent az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye te men foly ta tott pe da gó -
gus-to vább kép zés az egy há zi is ko lák -
ban  ta ní tó  pe da gó gu sok  szá má ra.
Ki fej tet te, hogy a val lás ta ní tás nem -
csak  a  hit tan ta ná rok  pri vi lé gi u ma,
ha nem egy egy há zi is ko lá ban min den
szak ta nár  át ad hat ja  az  ér té ke ket  a
ma ga sa já tos esz kö ze i vel. Az kü lön
öröm volt, hogy az egyik reg ge li áhí -
ta ton, ame lyet a ren de zők el kép ze lé -
se  sze rint  „pro tes táns  ha gyo mány
sze rint” tar tot tak, mi ket ten ol vas tuk
az  an gol  nyel vű  li tur gi át  Sza bó né
Mát rai Ma ri an na ige hir de té sé hez.
Prá ga sok szí nű sé ge, a hu szi ta ér -

té kek  gaz dag sá ga  és  a  tu ris ták kal
te li bel vá ro si for ga tag sok nyel vű va -
ló sá ga  egy aránt  hir det te  a  kon fe -
ren cia  részt ve vő i nek,  hogy  szé le -
sebb ho ri zon ton és bát rabb ki te kin -
tés sel, egy más ra nagy fi gye lem mel te -
kint ve van iga zán meg úju lá sa és jö -
vő je a hit ok ta tás nak Eu ró pá ban.

g Sza bó La jos 

„Foglalkoztatottság,mozgékonyság
ésrugalmasság”

Eu ró pai kon fe ren cia a val lás ok ta tás ról

b Időközönkéntérdemesőszinténelgondolkodniazon,hogyazoktatás
ésnevelésmilyenszempontokattartaktuálisnak,ésmirefigyelodaleg-
jobbanegyadottpillanatban.Különösenérdekesezszámunkraakkor,
amikorazok ta tás szóhozvalamilyenmódonaval lás szóishozzákap-
csolódik.Bármennyirekerülgetjükatémát,igazaz,hogyEurópama
érzékenyavallásésazoktatáskapcsolódására.Akárúgy,hogyazérin-
tett intézmények fenntartói az egyházak vagy vallási közösségek,
akárúgy,hogyegyáltalánmilyenvallásioktatásésnevelésfolyikegy-
egyországterületénnapjainkEurópájában.Mireelegendőez?Milyen
célokatszolgál?Hovavezetielamaitanulókat,ésmilyenmagatartást
alakítkiezazoktatásakövetkezőnemzedékben?Mitvárhatunkela
maihitoktatástól,akeresztényértékekintézményesátadásától?
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El ső ként ta lán azt mon da nád:
az Is ten há ta mö gött… Hét fa -
lu va la hol a Ba la ton-fel vi déken,
ahol hét köz na po kon leg fel jebb
né hány  Vo lán-já rat  je len ti  a
for gal mat. Jú li us vé gén azon ban
iga zi kul tu rá lis köz pont tá ala -
kul  Ka polcs,  Öcs,  Vi gántpe -
tend, Pu la, Mo nos tor apá ti, Ta -
li án dö rögd és Nagy vá zsony. A
Mű vé sze tek Völ gye prog ram so -
ro zat ese mé nyei ez út tal jú li us

22. és 31. kö zött vár nak. A szer -
ve zők pe dig gon dos kod nak ar -
ról, hogy ne érezd ma gad az Is -
ten há ta mö gött. Sőt!
A fesz ti vál ide je alatt a ta li -

án dö rög di kál vi nis ta temp lom
kert jé ben a Tíz pa ran cso lat ra
épü lő in ter ak tív sé ta se gít vé -
gig gon dol ni, ho gyan él jük meg

ma  ezt  az  ősi  sza bály gyűj te -
ményt. Az Is ten a sze ké ren cí -
mű prog ram ban – ugyan itt –
bu da pes ti teo ló gu sok és ifi sek
het ven hét no vel la kö zül sor sol -
nak ki egyet-egyet, és ezt ol vas -
sák fel azok nak, akik fel fér nek
a va ló di sze kér re. A temp lom -
kert lesz a hely szí ne jú li us 24-
én  az  evan gé li kus  Sze me rei
csa lád kon cert jé nek is – Az idő
kö zép pont ja cím mel –, 24-én

és  26-án  pe dig Dull Krisz ti -
nának, a Ká ro li Gás pár Re for -
má tus Egye tem Egy ház mű vé -
sze ti In té ze te mun ka tár sá nak
ve ze té sé vel  mé lyed het nek  el
a  részt ve vők  az  Is ten-em ber
kap cso lat tit ká ban.
A Liszt-év ap ro pó ján a We -

ker le-te le pi Szent Jó zsef-temp -

lom kó ru sa a Via cru cist szó lal -
tat ja meg. A ba ri ton szó lis tá ra,
ve gyes  kar ra és or go ná ra írt mű
ti zen négy  ál lo má son  ke resz -
tül mu tat ja be a nagy pén te ki
ese mé nye ket. A Via cru cist jú -
li us  24-én  a  vi gántpe tendi
katolikus templomban Ka po si
Ger gely ve zény li. Jú li us 30-án
pedig az Új Liszt Fe renc Ka ma -
ra kó rus lép  a  völgy la kók  elé,
ami kor Jo hann Se bas ti an Bach

és Liszt Fe rencmű vei mel -
lett meg szó lal evan gé li kus
ze ne szer zőnk,  Szo ko lay
Sán dor Can ta ta Do mi no
cí mű mű ve is.
Az evan gé li kus egy ház -

hoz szin tén sok szál lal kö -
tő dő Ka lá ka együt tes idén
sa ját  mi ni fesz ti vált  „mű -
köd tet”  Ka pol cson.  Rá -
adá sul olyan is mert ven dé -
ge ket  hív nak  ud va ruk ba,
mint Sza ló ki Ági, Gryl lus
Dor ka, Fe ren czi György,
Lo va si And rás, a Szél ki ál -
tó együt tes.  Lack fi Já nos
köl tő ugyan itt vers mű helyt
ve zet,  eb ben  se gít sé gé re

lesz – mások mellett – Csu kás
Ist ván és Ká nyá di Sán dor is.
Po rold hát le a sát ra dat, és

ba rá ta id dal vagy csa lá dod dal
együtt üs sél tá bort a Mű vé sze -
tek Völ gyé ben! To váb bi in fók
a fesz ti vál hon lap ján:
www.mu ve sze tek vol gye.hu.

g Je nő

oSZtoZÓ

Viacrucisésversműhely
avölgyben

Hu szon öt év vel ez előtt tá bo roz ni men tünk a
Zemp lén be. Hár man al kot tuk az elő tá bort. Mi
né hány nap pal előbb men tünk, hogy elő ké szít -
sük a te re pet. Ket ten gim na zis ták vol tunk; aki
ve ze tett, ná lunk tíz év vel idő sebb fiú. Nem rög -
tön a hely szín re utaz tunk, a Zemp lén má sik ol -
da lán száll tunk le a vo nat ról. Há tun kon a tíz -
na pi fel sze re lés sel, tel jes na pi gya log lás sal ér -
tük el es te a tá bor he lyet. Ve ze tőnk nagy ki rán -
du ló volt, erős tem pót dik tált, és mi sem mi kép -
pen sem akar tunk szé gyen ben ma rad ni és le -
ma rad ni. Szá mol tuk, hogy hány lé pés a tá vol -
ság tő le, és ha nőtt, tel jes erő fe szí tés sel pró bál -
tuk be hoz ni. Lé pést akar tunk tar ta ni ve le.
Nagy for má tu mú em be rek kel – akik min dig

több lé pés sel elő rébb lát nak, új el kép ze lé se ik
van nak – oly kor ne héz lé pést tar ta ni. In dia fel -
sza ba dí tá sá nak több év ti ze des har cá ban Gan -
dhi mun ka tár sai pél dá ul sok szor szét tár ták a
ke zü ket. Nem ér tet ték őt, hogy mi ért vo nul
vissza böj töl ni, mi ért fon to sabb ne ki a kecs ke -
fe jés az ese mé nyek sű rű jé ben, a fel fegy ver zett
tö me get mi ért csil la pít ja le, ami kor ér zik az ere -
jü ket – más kor pe dig fegy ver te le nül, a túl erő -
vel szem ben köz li, hogy a hely zet urai mi va -
gyunk.
Jé zus sal is ne héz le he tett lé pést tar ta ni a ta -

nít vá nya i nak. Meg ke resz tel ke dik Ke resz te lő Já -
nos nál, aki sás kát evett. Utá na egy me nyeg ző -
ben együtt vi ga do zik, eszik és iszik a nász nép -
pel. Meg esik a szí ve a so ka sá gon, mert nincs mit
en ni ük.  Más kor  en ge di,  hogy  drá ga  olaj jal
meg ken jék; „sze gé nyek min dig lesz nek kö zöt te -
tek” – mond ja. Sze líd sé get hir det, más kor fel -
bo ro gat ja a ku fá rok asz ta la it. Jön-megy, ta nít,
gyó gyít,  vi tat ko zik,  más kor  vissza vo nul,  és
egész éj jel vagy egész nap imád ko zik.

Bon hoef fer né met teo ló gus nak (akit Hit ler a
má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se előt ti na pok -

ban vé gez te tett ki) van egy írá sa Lé pést tar ta -
ni Is ten nel cím mel. Eb ben ír ja: „…ha egy fér fi
fe le sé ge kar jai kö zött a túl vi lág után vá gya ko -
zik, eny hén szól va íz lés te len ség, sem mi kép pen
sem Is ten aka ra ta. Is tent ab ban kell meg ta lál -
nunk és sze ret nünk, amit ép pen ad. Ha úgy tet -
szik Is ten nek, hogy le nyű gö ző föl di sze ren csé -
ben ré sze sít, ak kor ne le gyünk ke gye seb bek Is -
ten nél… Nem hi á nyoz nak azon ban majd olyan
órák, ame lyek ben ar ra em lé kez tet te tünk, hogy
min den föl di még csak ide ig le nes, és jó, ha szí -
vünk ben az örök ké va ló ság gon do la tát for gat -
juk. Minden nek meg van a ma ga ide je, s az a fő,
hogy Is ten nel lé pést tart sunk…”
Ne héz ve le lé pést tar ta ni. Oly kor szét tár juk

a ke zün ket, mert nem ért jük, mi mi ért tör té -
nik, és mi a szán dé ka ve lünk, oly kor meg le ma -
ra dunk tő le. De hoz zá tar to zunk, ve le van dol -
gunk a vi gas ság ban, a mun ká ban, a sze re lem -
ben, a szen ve dés ben, min dig!

g Kézdy Pé ter

pal ac k p oSta

LépésttartaniIstennel

név jegy: kézdy pé ter
Negy ven két  éves  va gyok,
ti zen egy éve lel kész. Öt évig
a Fa sor ban szol gál tam, ha -
to dik éve Pi lis csa bán. A fa -
so ri évek alatt hit tant ta ní -
tot tam  a  Bu da pest-Fa so ri

Evan gé li kus Gim ná zi um ban és tíz éven át
a Syl ves ter Já nos Pro tes táns Gim ná zi um ban.
Pi lis csa bán egye te mi lel kész va gyok a Páz -
mány Pé ter Ka to li kus Egye tem pi lis csa bai
böl csész ka rán, de na gyobb részt gye re kek -
kel fog lal ko zom, mert két száz fős gyü le ke -
ze tünk fe le gyer mek. Fe le sé gem mel más fél
éves kis lá nyun kat ne vel jük.

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

–  Hogy  kit  ajánlanék?  Nem
szí ve sen  mon da nék  konk rét
ne ve ket. In kább úgy fo gal maz -
nék, hogy én az ér té ket hor do -
zó ze nét aján lom fo gyasz tás ra.
Azt  ta ná cso lom,  vá lasszunk
olyan ze né ket, ame lyek nem le -
zsib basz ta nak, ha nem el va rá -
zsol nak, akár a dal lam vi lá guk -
kal vagy a mon da ni va ló juk kal,
akár  a  mű vé szek  ének-  vagy
hang szer tu dá sá val.  Le gyen
min den ki a sa ját ma ga DJ-je, és
ál lít son  össze  egy-egy  olyan
igé nyes szet tet, ami re ő ma ga is
büsz ke len ne, ha má sok nak le
kel le ne ját sza nia, olyat, amit ő
ma ga is szí ve sen hall gat, anél -
kül hogy rá un na, akár órá kig
egy foly tá ban. Ez nem kis mun -
ka, de mi ért hall gas suk az ame -
ri kai  ütem gyá rak  lé lek te len
sab lon ja it?!  En nél  töb bet  ér -
dem lünk!

– Te mi lyen szem pon tok
alap ján vá lo gatsz?
– A dal lam te kin te té ben en -

gem min dig az  fog meg, ami
esetleg el ső re fel sem tűnt, má -
so dik hall ga tás kor vi szont azt
ér zem,  is me rős  va la hon nan,
na gyon tet szik, és har mad szor
is meg aka rom hall gat ni. A leg -
ked ve sebb ze né im mind ilye -
nek. Ami el ső re könnyen be -
má szik a fü lem be, az gyak ran
ugyan olyan ha mar el is il lan on -
nan. Én a kis sé bo nyo lul tabb, já -
té kos dal la mo kat sze re tem, de
ked ve lem a szár nya ló sabb, ka -
tar ti kus él mé nyig fel pör gő di -
na mi kus  dal lam ve ze tést  is,  a
mo no to ni tást vi szont ke vés bé.
A szö veg ese té ben in kább azt

ke re sem, ami ér ték, ami épít,
ami mé lyebb dol gok ra reflek tál,
ami  több  mint  a  „Love  me”
ezer szer le rá gott gu mi csont ja…
De sze re tem a já té kos szó for du -
la to kat is. Eb ből a szem pont ból
az un derg round-al ter na tív vo -
nal  a  ked ven cem.  Saj ná la tos
vi szont, hogy a vul gá ris sza vak
hasz ná la ta szin te kö te le ző sab -
lon a szö veg írók ke zé ben. Van
eset, ami kor tu dom to le rál ni, de
hogy egy le mez összes szá má -
ba kö te le ző len ne be le ír ni, azt
nem igen tu dom el fo gad ni.

– Hol ke res sük a ke resz tény
hát te rű, szel le mi sé gű al ko tó -
kat és elő adó kat?
– Min dig oda lyu ka dunk ki,

hogy van-e ke resz tény könnyű -
ze ne, és ha igen, ho gyan ha tá -
roz ha tó meg… Ke le men Gá -
bor ral és a Gos pel Ca fé stáb já -
val már évek óta azért har co -
lunk, hogy ki mond juk és el fo -
gad tas suk: nem szer keszt he tő

meg ez a ka te gó ria. Mi ze né ről,
könnyű ze né ről  be szé lünk  és
ze né szek ről,  elő adók ról,  akik
tör té ne te sen  ke resz té nyek. A
fel dol go zott té mák és a da lok
meg szó lal ta tá sá nak kö rül mé -

nyei alap ján per sze be szél he -
tünk egy faj ta cso por to sí tás ról.
De  hogy  a  „hol  ke res sük”

kér dés re vá la szol jak:  saj nos a
vál ság és az il le gá lis le töl té sek
egy re nö vek vő szá ma a ke resz -
tény al ko tó kat job ban meg vi sel -
te, mint tár sa i kat. Amúgy is jó -
val ke ve sebb CD-t ad nak el –
le me zen ként át la go san hét száz
és két ezer kö zöt ti  a pél dány -
szám –, de a le töl té sek mi att el -
fogy tak a tar ta lé ka ik, ame lyek -
ből újabb ki ad vá nyo kat fi nan -
szí roz hat ná nak. 
A meg lé vő CD-k a ke resz -

tény  köny ves bol tok ban  kap -
ha tó ak. Stí lus ban szé les a pa let -
ta. Le mez hez per sze a nép sze -
rűbb stí lu sok jut nak job ban, és
fel lel he tő egy-egy rock-, fun ky -
al bum is. De pél dá ul egy ke -
resz tény hát te rű hard co re ze ne -
kar, mert ilyen is van, leg fel jebb
egy de mó (be mu tat ko zó) le me -
zig jut hat el…

– Mit hall gas sunk, ha bu liz -
ni aka runk, és mit, ha bi zony -
ság té tel re vá gyunk? Mi va ló a
temp lom ba, és mi a ker ti mu -
lat ság ra, há zi bu li ba?
– Par ti ra a bu li zós ze ne va -

ló, al ka lom hoz il lő ek a szó ra -
koz ta tó,  könnyed  fel vé te lek.
Én azért min den bu li ra vin nék
egy-egy klassz, el gon dol kod ta -
tó brit pop dalt is. Aki akar, tán -
col hat rá, de aki ne tán szo mo -
rú an gub baszt a sa rok ban, az is
kap hat va la mi ér té ket, eset leg

gon do la tot, meg ol dást a szö ve -
gen ke resz tül.
Egy ko moly tar tal mú is te nes

ze ne, ami Urun kat di csé ri, vagy
hoz zá  szál ló  ima ként  szol gál,
már nem min den eset ben tud
ki ke rül ni a temp lom fa lai kö zül.
Van nak azért olyan ba rá ta im,
akik pél dá ul mun ká ba me net az
au tó ban ilyen ze né ket hall gat -
nak, és újult erő vel kez de nek
ne ki a nap nak. 
Az  is  elő for dul ma nap ság,

hogy egy-egy pop ze ne kar kon -
cert ke re té ben ad elő ke resz tény
tar tal mú di cső í tő vagy evan gé -
li zá ló  da lo kat.  So kan  el ve tik
ezt a köz lé si mó dot, de azt lát -
ni  kell,  hogy  a  mai  fi a ta lok
nyel ve, egyik ki fe je zé si mód ja a
ze ne. Nem egy is me rő söm van,
aki ilyen kon cer ten gon dol ko -
dott el ko mo lyab ban az élet ér -
tel mén, és for dult el ad di gi éle -
té től. Mert egy ilyen kon cer ten

jó lát ni, hogy le ré sze ge dés nél -
kül is le het jól szó ra koz ni, ne -
vet ni, vic ce lőd ni, éne kel ni, tán -
col ni  vagy  ép pen  élet be vá gó
kér dé sek ről be szél get ni.
Te hát az is ten tisz te let re ké -

szült ze né ket én nem na gyon
vin ném ki a temp lom fa la in kí -
vül re, csak ha ki fe je zet ten evan -
gé li zál ni sze ret nék, és az ige hir -
de tés üze ne tét sze ret ném to -
vább erő sí te ni a ze né vel. Ám
egy-egy  üte mes,  ki fe je zet ten
kon cert te rem be ké szült di cső -
í tés igen is meg je len het a vi lá gi
szín pa do kon, és hív hat ön fe ledt
ének lés re,  akár  be bo csá tást
kér het egy if jú sá gi kon fe ren ci -
á ra is. Egy al ter na tív pro duk ció
pe dig ér té kes kel lé ke le het egy
es ti te ra szos be szél ge tés nek is,
vagy más di men zi ók ba emel he -
ti gon do la ta in kat, ami kor es te
fá rad tan a ka ros szék be ros ka -
dunk. Mert higgyük el, azért ír -
ták, hogy ar ról gon dol kod junk
ál ta luk, aki nél kül nem is lé tez -
het nénk ezen a föl dön.

g V. J.

A Gos pel Ca fé (www.gos pel ca -
fe.hu) cí mű mű sort min den
csü tör tö kön 18 órá tól a Ci vil Rá -
dió (FM 98 MHz) su gá roz za
élő ben, az Eu ró pa Rá dió, a
Gol go ta Rá dió és az Ele ven Rá -
dió pe dig fel vé tel ről köz ve tí ti. Bí -
ró Zsolt szí ve sen fo gad ja hoz zá -
szó lá sa i to kat a gos pel@pos ta -
fi ok.hu e-mail cí men.

Többmint„Loveme”,
avagyéletetfordíthatakoncert

Be szél ge tés DJ Gos pel lel

b Nyárvan,nyár–éssokfiatal(zenei)fesztiválról(zenei)
fesztiválrajár.Demitishallgat(unk)anagyszínpadelőtt
csápolva,szalonnasütésközbenvagyéppadiákmunkalas-
santovatűnőperceiben?Mivelazinternetnekköszönhe-
tőenszintebármilyenzenepercekalattmegszerezhető,
döntőenugyanazt,mintmásországokfiataljai.Leginkább
apop,adance,adrum’n’bass,amodernelektronikusze-
nevagyakárarapkülönféleválfajait,ritkábban/keveseb-
benkeményebbrockot,(pop)punkot,screamot,hardco-
re-t.Újradivatbajöttekaretrófelvételek,népszerűeka
modernunderground,alternatívzenekarok,mégtartják
magukat a világzenei és fúziós zenék, és eléldegél a
dzsesszis…Hogyebbőlaszerteágazózeneikínálatból
mégiskit-mitérdemesválasztanunk,arrólBí ró Zsol tot,
aliasDJ Gos pelt, aGos pel Ca fé címűrádióműsoregyik(re-
formátus)műsorvezetőjétkérdeztük.
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b Azifjúkorkincskeresésilázából
–kutatnipadlásokon,elhagyatott
várakbanvagyromokközött–
felnőttkéntsemgyógyulkimin-
denki.Ésvalóban:kinekafantá-
ziájátnemozgatnákmegelrejtett
kincsek,lovagkoriszerződések,
a múlt feltárásának lehetősé-
gei…Shogymerreinduljunk?Az
anyolcvanévesmúltravisszate-
kintőtestvérközösségképviselői
számáraéppenséggelErdélyben
nemlehetettkérdés:a tornyok
irányába!

2011. má jus 13., pén tek. Az Er dé lyi
Evan gé li kus Aka dé mia kis bu szá val
Nagy sze ben ből  Se ges vár  fe lé  tar -
tunk. A hat fős csa pat tag jai Auszt -
ri á ból és Ma gyar or szág ról ver bu vá -
lód tak. Lel kész-pro fesszor, ka to na,
di a kó nus lel kész, nyelv ta nár, pap né-
kán tor és e so rok író ja. Jo han nes Hal -
men se ges vá ri es pe res meg hí vá sá ra
te kint jük  meg  szol gá la ti  te rü le tét
itt, az ősi szász erőd temp lo mok vi -
lá gá ban. 
Az  es pe res ség  ko ráb bi  nyolc van

gyü le ke ze té ből  húsz  tel je sen meg -
szűnt, s a ha tal mas szór vány ban ma

már csak hat lel kész szol gál. A ko ráb -
ban  vi rág zó  szász  fal vak  há za i ba
több nyi re ro mák köl töz tek. Az egyik
kis  fa lu ban  há rom száz ból  há rom
szász  la kos  ma radt.  Az  om la do zó
vár fal lal kör be vett temp lom ban még -
is fi a ta lok lel kes cso port ja vesz részt
az is ten tisz te le ten… 
Íme az Is ten há zá ban tet ten ért ti -

tok ro man ti kus tör té ne te: egy fi a tal
drez dai lány, jár va a szász vár temp -
lo mo kat, be té ved a fa lu pa ró ki á já ra.
Egy ott fe lej tett hin ta ló gyer mek ko -
ri em lé ke ket éb reszt ben ne. Sze ret -
né meg kap ni. Az al ku me sés: öt évig
szol gálsz ér te, és a ti éd. S most itt egy
élő if jú sá gi kö zös ség. 
A ko los to ri imád ko zó hely nek te -

kin tett temp lo mot és a pa ró ki át sze -
re tet tel gon doz zák a fi a ta lok. Mint
ahogy Nagy sze ben ben az aka dé mia
is há rom nyel vű, a fi a ta lok ból is há -
rom nyel ven – né me tül, ro má nul és
ma gya rul – öm lik a ked ves szó, a kér -
dés és a be szá mo ló. Tü re lem és sze -
re tet árad be lő lük. Az öle lés is egy -
aránt  ki jár  ro má nak,  ro mán nak,
szász nak, ma gyar nak. Öröm hal la ni
a Kö zös Élet né ven szer ve ző dött if jak
cél ki tű zé se it, az egy mást se gí tő, bá -
to rí tó aka ra tot, amely az Is ten be ve -
tett bi za lom ban gyö ke re zik. 
Mi, akik egy nyolc van éves kö zös -

ség tag ja i ként ér kez tünk ide, nem fe -
led het jük, hogy az Evan gelis che Mi -
cha elsb ru derschaft (Evan gé li kus Mi -
hály-test vér kö zös ség) is if jú sá gi moz -
ga lom ként in dult né met nyelv te rü -
le ten. Az ala pí tók ki rán dul tak, éne -
kel tek, együtt imád koz tak, és – az el -
ső  vi lág há bo rú utá ni hely zet ben –
kö zö sen ke res ték az egy ház meg úju -
lá sá nak út ját is. 

1922-től sok-sok együtt  gon dol ko -
dás, imád ko zás ve ze tett az evan gé -
li kus fér fi kö zös ség 1931. évi mar bur -
gi meg ala ku lá sá ig. Je len tős ál lo más
volt ezen az úton az a Ber ne u chen -
ben (ma len gyel te rü le ten fek vő po -
me rá ni ai fa lu – a szerk.) 1925-ben
szer ve zett  kon fe ren cia,  ame lyen
mint egy het ve nen vet tek részt: teo -

ló gi ai pro fesszo -
rok, lel ké szek és
a  leg kü lön bö -
zőbb  te rü le ten
dol go zó egy ház -
ta gok,  pres bi te -
rek. A kon fe ren -
cia meg ál la pí tá -
sai – Das Ber ne -
u che ner Buch
cím mel – könyv
alak ban is meg je -
len tek. 

* * *

A  test vér kö zös -
ség (a to váb bi ak -

ban: EMB) ala pí tó ok ira ta sok kér -
dés ben tá masz ko dik a ber ne u che ni
kon fe ren cia fel is me ré se i re. 
A húsz ala pí tó kö zül, akik mind -

annyi an va la mi lyen egy há zi tiszt sé -
get vi sel tek, két lel kész le het is mer -
tebb ha zánk ban is: Wil helm Stäh lin,
a ké sőb bi ol den bur gi püs pök, va la -
mint Karl Bern hard Rit ter, aki nek A
lel ki pász tor imád sá ga cí mű köny ve
két ki adás ban is meg je lent ma gya rul. 
Az  EMB  cél ki tű zé se i nek  tá mo -

ga tá sá ra  1932-ben  ala kult  meg  az
úgy ne ve zett Ber ne u che ni Szol gá lat
(BD).A ket tő kap cso la tá ról így ol vas -
ha tunk az öt ven éves fenn ál lás al kal -
má ból meg je lent ün ne pi ki ad vány -
ban: „Az EMB az egy ház meg úju lá -
sát és egy sé gét szol gál ja li tur gi kus,
teo ló gi ai és öku me ni kus mun ká já val,
a BD olyan fér fi a kat és nő ket gyűjt
egy be, akik ezt a mun kát igen lik, sa -
ját éle tük ben ki tel je sí tik, és szé le sebb
kör szá má ra is gyü möl csöz te tik.” 
Ma  a  Né met or szá gi  Pro tes táns

Egy ház (EKD) hon lap ján har minc -
öt (!) szer ze te si, ren di kö zös ség ta lál -
ha tó.  Az  EMB  nincs  köz tük,  bár
ne vé ben  össze cseng  azok kal.  Van
sza bály za ta (Re gel) a min den na pi és
kö zös sé gi  élet,  a  lel ki  élet ve ze tés
szá má ra.  A  rend  be tar tá sa  ná luk
azon ban csu pán esz köz a ma ga sabb
cél, Krisz tus egy há zá nak szol gá la tá -
ra. Így az EMB job bá ra „csak” csa -
lád ban  élő  fér fi ak  lel ki  kö zös sé ge,
akik a la kó he lyük sze rin ti egy ház köz -
sé gük ben  vég zik  te vé keny sé gü ket.
(Bő veb ben – né me tül – itt:
www.mic ha elsb ru derschaft.de.)
1958  óta  a  kirch ber gi  ko los tor  a

köz pon ti lel ki gya kor la tos ház. Aki ide
be tér, csend del, ima al kal mak kal, igé -

re épü lő me di tá ci ós gya kor la tok kal,
az EMB gaz dag könyv tá rá val ta lál -
koz hat. És per sze EMB-test vé rek kel
is (www. Klos ter kirch berg.de).
A  test vér kö zös ség hez  tar to zók

szá ma a má so dik vi lág há bo rú ig je -
len tő sen gya ra po dott, el ér te a hét -
száz főt. (Jelenleg nagyjából ugyan -
ennyien tartoznak a közösség ere -
de ti ágához.)

* * *

Az  el ső  er dé lyi  –  Kon rad Möc kel
bras sói lel kész – 1937-ben nyert fel -
vé telt. Éle té ből iz gal mas tör té ne tek
tá rul hat nak elénk: Hans Bernd von
Ha ef ten ba rát ja ként kap cso lat ba hoz -
ha tó a Hit ler-el le nes me rény let tel. (H.
B. v. Ha ef ten Né met or szág kul tu rá -
lis at ta sé ja volt Bu ka rest ben, ké sőbb
pe dig a Kre i sa ui Kör tit kos kül po li -
ti kai szak ér tő je ként az el len ál lás ban
te vé keny ke dett;  a  Hit ler-el le nes
össze es kü vés egyik ki vég zett je, aki -
ről tíz év vel ez előtt el ne vez ték az Er -
dé lyi Evan gé li kus Aka dé mi át. Ha ef -
ten  csak  ti tok ban  le he tett  tag ja  az
EMB-nek, ám a szá lak tő le sok fe lé
ágaz nak: Bon hoef fer vé gig jó ba rát ja
volt – mind ket tő jü ket Mar tin Ni e -
möl ler kon fir mál ta –; test vé re, Wer -
ner pe dig a Hit ler nek szánt bom bát
el he lye ző Sta u fen berg gróf szárny se -
géd je volt.) 
Ér de kes ség,  hogy  Er dély ben  az

EMB tag jai ki zá ró lag lel ké szek vol tak.
Bár 1946 után csak ti tok ban ta lál koz -

hat tak, Möc kelt  1957-ben ép pen az
EMB-vel va ló kap cso lat tar tás ürü gyén
ítél ték hu szon öt év bör tön re. (Két év
után sza ba dult, majd el hagy ta az or -
szá got.) 
Fél  év szá zad -

nak kel lett el tel -
nie ah hoz, hogy
új ra er dé lyi test -
vér  nyer jen  fel -
vé telt  a  kö zös -
ség be. Má jus 14-
én Nagy sze ben -
ben, az aka dé mia
szom széd sá gá -
ban lé vő hét év -
szá za dos  temp -
lom ban se ges vá -
ri ven dég lá tónk,
Jo han nes Hal men
kap ta meg fo ga -
da lom té te le után
a  kö zös ség  jel ké pe it:  a  ke resz tet,
vál lá ra a „lo va gi” kö penyt és az alap -
sza bály (Ur kun de) egy pél dá nyát.

* * *

Ma gya rok so ká ig nem tar toz tak az
EMB-hez, ami ért he tő is, hi szen a kö -
zös ség  lé nye gé ben  ma  is  né met
nyelv te rü le te ken  mű kö dik.  (Ér de -
kes ség ként azon ban meg jegy zen dő,
hogy Leo pold Ach ber ger gra zi szu per -
in ten dens sze mé lyé ben már 1936-tól
volt  az  EMB-nek  egy  ma gya rul  is
anya nyel vi szin ten be szé lő tag ja.) 

Cson ka Al bert volt az el ső ma gyar,

aki nek fi gyel mét fel kel tet te az EMB. Ő
teo ló gus ko rá tól a li tur gi ka és az egy -
há zi bel ső épí té szet iránt ér dek lő dött.
En nek  ré vén  is mer ke dett  meg  egy
evan gé li kus épí tész pro fesszor ral, Ger -
hard Lang ma ack kal, aki tör té ne te sen
az EMB egyik ala pí tó tag ja volt. Hogy
a ke le ti blokk or szá ga i ból mennyi re
nem volt prob lé ma men tes kap cso lat -
ban áll ni „nyu ga ti ak kal” az öt ve nes-
hat va nas évek ben, azt Mö ckel lel kész
be bör tön zé se is pél dáz za. Kü lön iz gal -
mas így a Cson ka Al bert 1966-os fel -
vé te lé hez ve ze tő út, biz to san bő ven ké -
szült ró la be sú gói je len tés. (Cson ka Al -
bert test vér tu do má nyos igé nyes ség -
gel gyűj tött könyv tá ri ha gya té kát a hit -
tu do má nyi egye tem gon doz za.) 
A má so dik ma gyar EMB-test vér

fel vé te le már eny hü lő vi szo nyok kö -
zött tör tént. Pór Já nos szé kes fe hér -
vá ri né met ta nár a nap sza ki imád sá -
gok zsol tá ros lel kü le tét ke res ve buk -
kant rá a kö zös ség re: 1986-ban nyert
fel vé telt, és ha lá lá ig igen ak tív tag ma -
radt.  Ő  ma gya rul  is  hasz nál ta  az
EMB  –  bre vi á ri um hoz  ha son ló  –
ima köny vét, sa ját for dí tá sá ban. 

E  so rok  író ja már  a  két ma gyar
EMB-test vé ren ke resz tül is mer het -
te meg a kö zös ség ér té ke it, s nyer he -
tett fel vé telt – har ma dik ma gyar ként
– 1996-ban. 
Kincs ke re sés az erőd vá rak om la -

do zó nak lát szó fa lai kö zött… Nagy -
sze rű do log rá lel ni ele ink hit éle té nek
má ig  ha tó  pél dá i ra,  ar ra  az  oda -
szánt ság ra, amellyel ők az egy há zat
épí tet ték. Ér de mes ku tat ni, nap fény -
re hoz ni kin cse in ket s így bá to rí ta ni
egy mást,  gaz da gí ta ni,  épí te ni  az
anya szent egy há zat. 

g Pin tér Mi hály lel kész

Erődtemplomikincskeresés
Testvérközösség tagjaként Erdélyben és Magyarországon

Nagydisznód erődtemploma

Erked erődtemploma

Johannes Halmen (jobbra) fogadalomtétele dr. Ernst
Hofhansel (a kép bal szélén) előtt

Balra Johannes Halmen segesvári esperes mint a Mihály-
testvérközösség legújabb tagja
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Egy nap ló min den be jegy zé se pon tos
dá tum mal kez dő dik. Még is az a meg -
győ ző dé sem, hogy ha va la ki Né meth
Ká roly evan gé li kus lel kész nap ló já ba
be le la poz, ak kor szem ma gas ság ba ke -
rül  a  tör té ne lem.  Volt  lel ké szé nek
1914 és 1920 kö zöt ti nap ló ját Fe ren czi
Zol tán szer kesz té sé -
ben  je len tet te meg  a
lé bé nyi  evan gé li kus
gyü le ke zet.
A be jegy zé sek ből és

a szer kesz tő jegy ze te -
i ből  az  ese mé nyek
köz tör té ne ti íve is kö -
vet he tő,  még is  el ső -
sor ban  sze mé lyes  lá -
tás mó dot  köz ve tít  a
kö tet: azt, ho gyan él te
meg  egy  evan gé li kus
lel kész és egy gyü le ke -
zet az el ső vi lág há bo -
rút.
Lel ki pász to rok nak

és gyü le ke ze ti ta gok nak is meg ren dí -
tő le het az zal szem be sül ni, ho gyan se -
gí tet te Né meth Ká roly hí ve it ezer fé le
ügyes-ba jos  dol guk  el in té zé sé ben.
Mennyit uta zott, ki lin cselt azért, hogy
a front ra vitt ta ní tót, or vost na po kon
be lül ha za küld jék, a se be sül tek ha za -
ke rül hes se nek csa lád juk hoz. Ki nyo -
moz ta a fog ság ba eset tek tar tóz ko dá si
he lyét, és fo lya ma to san le ve le zett ve -
lük. A harc tér re ke rült lé bé nyi evan -
gé li ku sok nak Szü lő föld cí men há zi lag
sok szo ro sí tott  új sá got  szer kesz tett.
De nem csak gyü le ke ze te iránt ér zett
fe le lős sé get.  A  Lé bény be  ve zé nyelt
re for má tus ka to nák nak a re for má tus
püs pö ki  hi va tal tól  re for má tus  ima -
köny vet kért, az orosz ha di fog lyok nak
orosz nyel vű Bib li át szer zett. Sok  be -
jegy zés ből kö vet he tő, ho gyan je lent -
kez tek a há bo rú hét köz na pi ha tá sai. 

A há bo rús idő után a kö vet ke ző két
év is be ke rült még az össze ál lí tás ba.
Alul né zet ből, a for má ló dó tri a no ni ha -
tár hoz kö ze li köz ség la kó i nak szem szö -
gé ből kö vet het jük vé gig a gyors po li -
ti kai vál to zá so kat, a bi zony ta lan sá got,
rém hí re ket.

A kö tet ben sze re pel
Fe ren czi Zol tán össze -
fog la lá sa Né meth Ká -
roly éle té ről és mun -
kás sá gá ról.  Kü lön le -
ges  lel ké szi  élet út tal
szem be sít: böl csé sze ti
ta nul má nyok, gim ná -
zi u mi ta nár ság, két év
az Egye sült Ál la mok -
ban – a New Bruns -
wick-i ma gyar gyü le -
ke zet  lel ké sze  volt.
Negy ven két évig szol -
gált  Lé bény ben,  há -
rom  év ti ze den  át  a
Győ ri  (ké sőbb Győr-

Sop ro ni)  Egy ház me gye  es pe re se  is
volt. Az élet raj zi össze fog la ló kü lön
eré nye Né meth Ká roly Ha rang szó ban
meg je lent írá sa i nak jegy zé ke.
Vé gül a könyv utol só ti zen két ol da -

lán Ko há ry Fe renc lel kész írá sa ol vas -
ha tó a lé bé nyi gyü le ke zet tör té ne té ről,
amely tar tal maz za a lel ké szek és fel -
ügye lők nevét, lé lek szám ada to kat és a
je len le gi pres bi té ri um név so rát.

Lé bény az el ső vi lág há bo rú ban –
Né meth Ká roly evan gé li kus lel kész
nap ló ja alap ján. A Lé bé nyi Evan gé -
li kus Egy ház köz ség tör té ne te. Lé bény,
2010. 128 ol dal. Ára 1000 fo rint.

Meg ren del he tő a Lé bé nyi Evan gé -
li kus Egy ház köz ség től (9155 Lé bény, Is -
ko la u. 2. 96/360-013).

g Tóth Ká roly Ist ván

NagyháborúLébényből

b Hátpersze,hogyakerékpáros
közlekedésrőlleszszóecikk-
ben,ésnemazeszünkkereké-
nekhiányáttartomnormális-
nak.ABalatonszárszóiEvangé-
likusKonferencia-ésMissziói
Otthonban megvalósuló, KE-
OP-6.2.0/B/09-2010-0012azo-
nosító számon regisztrált
„Komplex fenntarthatóság”
mintaprojektnekkötelezőele-
mevoltakerékpárokidőjárás
éslopásellenivédettségét,el-
helyezésétbiztosítókerékpár-
tárolókialakítása,ésválasztha-
tó lehetőség volt kerékpárok
beszerzése.Akötelező tároló
kialakítását a pergola zárttá
tételéveloldottukmeg,10kü-
lönbözőméretűtúrakerékpár
beszerzésével pedig a dolgo-
zókésavendégekrövid-éskö-
zepes távú közlekedését sze-
retnénksegíteni.

Mi ért  is  fon tos,  mél tó  az  Eu ró pai
Unió és a ma gyar ál lam tá mo ga tá sá -
ra,  és  mi ért  le het  fon tos  ne künk,
hogy fej lőd jön a ke rék pá ros kul tú ra?
A ke rék pár az egyik leg sok ol da -

lúbb köz le ke dé si esz köz, a leg ha té -
ko nyabb jár mű, hogy egyik hely ről
a má sik ra jus sunk mi ni má lis be fek -
te tés sel,  úgy,  hogy  köz ben  a  sa ját
egész sé gün ket és a kör nye ze tün ket
is óv juk.
A bi cik li zés a vá ro si köz le ke dés -

nek – az öt-hét ki lo mé te res tá vol -
sá go kon – a leg gyor sabb mód ja. A
mo to ri zált köz le ke dés át lag se bes sé -
ge ke ve sebb mint fe le a ke rék pá ro -
zás sal  el ér he tő  át lag se bes ség nek,
brin gá zás sal  a  köz le ke dés sel  töl -
tött idő több mint ki lenc ven szá za -
lé kát tény le ges ha la dás ra hasz nál juk
fel. A ke rék pá ro zás sal ki kü szö böl -
het jük a du gók ban va ló tét len vá ra -
ko zást,  a  par ko ló hely-ke re sés sel
töl tött re mény te len kö rö ket és a kö -

zös sé gi köz le ke dés prob lé má it (já -
rat ki ma ra dá sok, ké sé sek).
A ke rék pá ro zás egész sé ges sa ját

ma gunk és a kö rü löt tünk élők szá -
má ra egy aránt. A gya ko ri brin gá zás
ja vít ja a kon dí ci ón kat, és se gít, hogy
egész sé ges, hosszú éle tünk le gyen. A
ke rék pá ro zás az erőn lé tet, a lég zé si,
ke rin gé si rend szert és az ál ta lá nos
izom funk ci ó in kat fej lesz ti. A brin gá -
zás az egyik leg ala cso nyabb koc ká -
za ti té nye ző vel já ró moz gás for ma, ki -
csi  az  esé lye,  hogy  túl eről tes sük
vagy meg húz zuk az iz ma in kat és ízü -
le te in ket. A gya ko ri test moz gás elő -
se gí ti,  hogy  le ad juk  túl sú lyun kat,
vagy  le szok junk  a  do hány zás ról.
Azok kö zött, akik rend sze res test -
moz  gást vé gez nek, ke ve sebb a ke rin -

gé si meg be te ge dés. Össze fog lal va: a
ke rék pá ro zás  csök ken ti  a  szív in -
fark tus koc ká za tát, se gít le fogy ni, se -
gít  meg őriz ni  az  egész sé ges  test -
súlyt, és csök ken ti a stresszt!
A ke rék pá ro zás a leg ol csóbb köz -

le ke dé si al ter na tí va, nem kell száz -
ez re ket köl te nünk au tó ra, ben zin -
re (súly adó ra, biz to sí tás ra), il let ve
meg spó rol hat juk a tö meg köz le ke dé -

si jegy vagy bér let árát. A brin gá zás
nem ter he li a kör nye ze tet, a mo to -
ri zált köz le ke dés ará nyá nak csök ke -
né sé vel  ja vul  Föl dünk  kör nye ze ti
ál la po ta,  csök ken  a  lég-  és  a  zaj -
szennye zés.
Ter mé sze te sen a biz ton sá gos ke -

rék pá ro zás hoz mind ne künk, mind
a tár sa da lom nak meg fe le lő fel té te -
le ket kell biz to sí ta nunk. En nek van -
nak anya gi von za tai is (meg fe le lő,
biz ton sá gos ke rék pár és fel sze re lés,
ke rék pár utak), de ta lán sok kal fon -
to sabb a köz le ke dők egy más ra fi gye -
lé se, a de fen zív köz le ke dé si kul tú -
ra tér nye ré se.
Egy há zunk ban egy re több jó, kö -

ve ten dő  pél da  lát ha tó  (pél dá ul  a
pest er zsé be ti ifi úti fil men is meg -

örö kí tett, evan gé li kus em lék he lye -
ket  vé gig lá to ga tó  bi cik li tú rá ja),
amely  azt  mu tat ja,  hogy  két  ke -
rék re  ül ve  nem csak  egész sé gün -
kért, pénz tár cán kért, kör nye ze tün -
kért te szünk, de úti cél ja ink mel lett
a  lát ni va lók  és  em ber tár sa ink  is
be lát ha tó, el ér he tő kö zel ség be ke -
rül nek.

g Ko csis Ist ván

Nembaj,hanincskimindanégy
kerekünk!Ez(lenne)anormális!
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Temp lom szen te lé si em lék ün nep re gyűl tek össze jú -
li us 3-án a Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház -
köz ség tag jai, va la mint hogy há lát ad ja nak el hunyt lel -
ké sze ik  (Zva ri nyi Já nos, Bar tos Pál, Kiss György,
Sze pes si Ká roly, Pál fi Ist ván, Zá to nyi Já nos) szol gá -
la tá ért. 
Az úr va cso rás is ten tisz te le ten La czi Ro land hir det -

te az igét: „Most még nem tud hat juk, mit hoz szá munk -
ra, gyü le ke ze tünk szá má ra a jö vő, hogy mi az Is ten ter -
ve ve lünk. De én ab ban hi szek, hogy mi a re mény ség

és nem a fé le lem gyü le ke ze te va gyunk. Em lé kez zünk
a ré gi ek ki tar tá sá ra, amellyel fel épí tet ték és sze ret ték
ezt a há zat. Lás suk meg az ő fon tos sá gi sor rend jü ket,
azt, hogy majd nem min den nél fon to sabb volt szá muk -
ra az Is ten haj lé ka. Mer jünk ta nul ni tő lük!” 
Az is ten tisz te let vé gén ke rült sor a temp lom fa lán

lé vő em lék táb la meg ko szo rú zá sá ra, me lyen a Szar vas-
Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben szol gált és
már el hunyt lel ké szek ne ve ol vas ha tó. 

g Jó nás Já nos fel vé te le
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b HuszonegyedikévébeértaJézus
TestvéreiÖkumenikusDiakóni-
aiRendáltalszervezettte rem tés
ün ne pe sorozat,amelynekfőté-
máiidénazIstenelőtticsend,afi-
zikaicsendvédelmeésazönkén-
tes munka népszerűsítése vol-
tak. A budavári evangélikus
templombanmájus27–28-ántar-
tottrendezvényenvilágiésegyhá-
zivezetőkelőadásaikbansokszí-
nűenközelítettékmegetémákat.

Az el ső nap prog ram ját az I. kerület
pol gár mes te re, Nagy Gá bor Ta más
nyi tot ta meg. Be szé dé ben ki emel te: az
olyan vál sá gok ke ze lé se, mint ami lyen
a glo bá lis kör nye zet pusz tu lás is, szük -
sé ges sé te szi, hogy el gon dol kod junk,
mi cél ból te rem tet te Is ten az em bert
er re a vi lág ra.
Az ün nep öku me ni kus is ten tisz te -

le tén Szé chey Bé la Jó zsef, a Jé zus Test -
vé rei-rend ve ze tő je az em ber is ten ké -
pé nek fej lő dé sé ről be szélt. Krisz tus a
te rem tett vi lág nak, a vi lág fe le lős gon -
do zá sá nak is Ura – ál la pí tot ta meg. A
ren dez vény egyik fő véd nö ke, Gáncs
Pé ter evan gé li kus el nök-püs pök üze -
ne te sze rint az Is ten előt ti csend ben
hall hat juk  meg  a  Te rem tő  fe le lős,
mér ték tar tó élet vi tel re el hí vó sza vát.
Az ün nep má sik fő véd nö két, Ódor

Bá lin tot, a Kül ügy mi nisz té ri um eu ró -
pai ügye kért fe le lős he lyet tes ál lam -
tit ká rát Ács Pé ter kép vi sel te. Az ál lam -
tit kár be szá molt ar ról, hogy az Eu ró -
pai Unió ma gyar el nök sé gé ben vég -
zett mun kái mel lett öröm mel vál lal -
ta a te rem tés ün ne pé nek fő véd nö ki
sze re pét, mert meg be csü lés sel te kint
az egy há zak kö zös ség for má ló, ne ve -
lő és ok ta tó te vé keny sé gé re, to váb bá
azért is, mert ez egy gya kor la ti lé pés
an nak az EU-s szán dék nak a meg va -
ló sí tá sa fe lé, hogy a kor mány za tok bő -
vít sék  a  ci vil  szer ve ze tek kel  va ló
együtt mű kö dé sü ket.
A fő véd nö ki üze ne tek el hang zá sa

után  Itt zés Já nos evan gé li kus  püs -

pök tar tott elő adást a csend egy há zi
szol gá lat ban be töl tött sze re pé ről. Bib -
li ai pél dák alap ján fo gal maz ta meg,
hogy az Is tent szol gál ni aka ró em ber -
nek szük sé ges előt te el csen de sed ni an -
nak a szív bé li bi zo nyos ság nak a meg -
szü le té sé ért, hogy éle te Is te né, és Is -
ten hasz nál ni akar ja őt.
Az  ön kén tes ség  2011-es  eu ró pai

évé hez kap cso lód va az ön kén tes mun -
ka ter mé sze tes egy há zi ke re te i ről be -
szélt  D. Sze bik Im re nyu gal ma zott
evan gé li kus  püs pök  az  evan gé li kus
egy ház ban pár éve el in dí tott gyü le ke -
ze ti mun ka társ-kép zés pél dá ja alap ján.
Az ön kén tes lá to ga tó, se gí tő mun kát
vál la ló gyü le ke ze ti ta gok a lel ké szek -
kel együtt mű köd ve ha té ko nyan for -
mál hat ják az egy há zat egy mást sze -
mé lye sen tá mo ga tó em be rek kö zös -
sé gé vé.
Mű vé szi tánc be mu ta tó val foly ta tó -

dott ez után a ren dez vény. Győ ri Éva
és Ke re kes So ma szép ko re og rá fi á val
azt je le ní tet te meg, ho gyan vá gyód hat
Jé zus mint vő le gény az egy ház mint
meny asszony  után,  amíg  új ra  el jön
ígé re te sze rint. Az Is ten előt ti csend
volt  a  té má ja  a  Ka me nik Kla u dia
éne kes nő és Ud va ros Bé la szín há zi
ren de ző ál tal meg szó lal ta tott is te nes
éne kek nek és ver sek nek, töb bek kö -
zött a Légy csen des szív vel… kez de tű
ko rál fel dol go zá sá nak, Ber zse nyi, Ady,
Jó zsef At ti la és Ba bits ver se i nek. A nap
le zá rá sa ként a részt ve vők – Gärt ner
Mó zes Gyön gyi lel kész  be ve ze tő je
után  –  meg oszt hat ták  vé le mé nyü -
ket egy más sal az el hang zot tak ról és a
fi zi kai csend vé del mé vel kap cso la tos
hét köz na pi gond ja ik ról.
Szom ba ton Páll Lász ló lel ki pász tor

áhí ta tá ban  Jé zus  pél dá ját  ál lí tot ta
hall ga tói elé: ő nyil vá nos mű kö dé se
alatt ren ge teg fel ada ta kö ze pet te is el
tu dott vo nul ni sze mé lyes imád ság ra,
hogy Aty já ra fi gyel ve el ne té vessze
kül de té sét.

Sza bó Erik, a Szi ke Kör nye zet- és
Egész ség vé del mi Egye sü let zaj mun -
ka cso port já nak prog ram ve ze tő je Sza -
bó La jos fi lo zó fus gon do la tai alap ján

tar tott elő adást, a csen det az „in tu í -
ció ki ala ku lá sá nak he lye ként” meg ha -
tá roz va.
Szám ta lan, a zaj szennye zés ügyé -

ben be nyúj tott pa nasz ról is meg kell
ál la pí ta ni, hogy ve lük kap cso lat ban a
min den ko ri al kot mány nak meg fe le -
lő en jár nak-e el a ha tó sá gok – mond -
ta el dr. Ba bai-Be lán sz ky Ta más fő osz -
tály ve ze tő  (Jö vő  Nem ze dé kek  Or -
szág gyű lé si Biz to sa Iro dá já nak Jo gi Fő -
osz tá lya). A je len lé vők meg tud hat ták,
hogy ér ke zett be je len tés az ál lam pol -
gá ri biz to si hi va tal hoz a temp lom ba
sok  au tó val  já ró  kö zös sé gek  zaj -
szennye zé se, for gal mi ter he lé se mi att
is. Fej lő dés ként ér té kel te a fő osz tály -
ve ze tő, hogy Ma gyar or szág új al kot -
má nya az egész sé ges kör nye zet hez va -
ló jog mel lett ki mond ja min den ál lam -
pol gár fe le lős sé gét is a jö vő nem ze dé -
kek ér de ke i nek és a kör nye zet vé del -
mé nek ér vé nye sí té se iránt.
A te rem tés ün ne pét le zá ró gon do -

la tok, hoz zá szó lá sok kö zött el hang -
zott, hogy amíg Is ten vár so kak meg -
té ré sé re, és még fenn tart ja ezt a vi lá -
got, ad dig is mű vel ni és őriz ni kell a
Föl det min den na pi ke nye rünk meg -
ter me lé sé ért. Dr. Zsig mondy Ár pád
nyu gal ma zott  lel kész  Pé ter  apos tol
sza va it idéz te az új te rem tés Krisz tus -
ban va ló ki tel je se dé sé ben bí zók szá -
má ra: „…mi lyen szen tül és ke gye sen
kell nek tek él ne tek, akik vár já tok és si -
et te ti tek az Is ten nap já nak el jö ve te lét,
ami kor majd az egek lán gol va fel bom -
la nak, és az ele mek ég ve meg ol vad nak!
De új eget és új föl det vá runk az ő ígé -
re te sze rint, amely ben igaz ság la kik.”
(2Pt 3,11–13)

g Bi czó Dé nes

Azönkéntvállaltcsend
A te rem tés ün ne pe a kör nye zet vé del mi vi lág nap al kal má ból

ÜZ enet aZ ar ar átrÓl

Rovatgazda: Sánta Anikó

Ked ves vá sár ló ink!
Azok kö zött, akik jú li us ban (1-jé től
31-éig) vá sá rol nak a Lu ther Ki adó
köny ves bolt já ban,  vagy  eb ben  az
idő szak ban kül dik el meg ren de lé -
sü ket  ki adónk hoz,  ki sor sol juk  az
aláb bi két köny vet:

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 ke – Gáncs Pé ter (dé li), D.
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 meg be csül ni azo kat az
ér té ke ket, ame lye ket Is ten a 2011-
ben  nyug díj ba  vo nu lt  püs pö kön
ke resz tül egy há zunk egész kö zös sé -
gé nek aján dé ko zott.
244 ol dal, 125x187 mm, ke mény táb -
lás, ISBN 978-963-9979-38-3, 2011

Hol van a te test vé red?
Ta nul má nyok a tár sa dal mi ne mek -
ről és a test vér sze re tet ről
Orosz Gá bor Vik tor (szerk.)
Esz me cse re so ro zat 6.
„A  ne mek  kö zöt ti  egyen lő ség

alap ve tő jog, az Eu ró pai Unió tag -
ál la ma i nak kö zös ér té ke és a nö ve -
ke dés sel, fog lal koz ta tás sal és tár -
sa dal mi  ko hé zi ó val  kap cso la tos
uni ós  cél ki tű zé sek  meg va ló sí tá -
sá nak nél kü löz he tet len fel té te le.”
(Az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá -
ga: A nők és fér fi ak kö zöt ti egyen -
lő ség re vo nat ko zó ütem terv 2006–
2010)
„A  re kon ci li á ció,  meg bé ké lés

(…) Is ten és a bű nös em ber meg -

rom lott kap cso la tá nak hely re ho zá -
sá ra, va la mint a test vé rét gyű lö lő
em ber  gyó gyí tá sá ra  vo nat ko zik.
Ha az el ső föl di bűn a ha lá los test -
vér gyű lö let volt, ak kor ezt csak is az
ön ma gát ha lál ra adó tö ké le tes is te -
ni sze re tet te he ti jó vá. A ha lá lo san
tö ké le tes is te ni sze re tet, a krisz tu -
si aga pé tud ja egye dül a test vér gyű -
lö le tet test vér sze re tet té ala kí ta ni.
Ez az ön ma gát ha lál ra adó  is te ni
sze re tet  –  hi tünk  ér tel mé ben  a
ke reszt – az egye dü li re mény ség, az
egye dü li gyó gyu lás az em be ri nem -
zet ség ha lá los be teg sé gé re.” (Fa bi -
ny Ti bor)
248 ol dal, 119x196 mm, kar ton ált,
ISBN 978-963-9979-35-2, 2011

A sze ren csés nyer tes ne vét az Evan -
gé li kus Élet au gusz tus 7-ei szá má -
ban kö zöl jük.
A jú ni us hó nap könyv nye re mé -

nyé nek sor so lá sán Kraj csi Já nos né
szü gyi vá sár lónk ne vét sor sol tuk ki.
Gra tu lá lunk a nye re mény hez!

g Lu ther Ki adó 

Cím: 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518. Köny -
ves bolt: 1/411-0385. Fax: 1/486-1229.
E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Hon -
lap: www.lu ther ki ado.hu.

A hó nap könyv nye re mé nye

A dél után cél ja – a ta lál ko zás le he -
tő sé gé nek meg te rem té sén túl – évek
óta az  is, hogy hi tünk tar tal má nak
egy-egy fon tos kér dé sé ről a hí vek kö -
zö sen gon dol koz has sa nak, és test vé -
ri  kö zös ség ben  le hes se nek  együtt.
Ezért fog lal ja ke ret be a dél utánt egy-
egy áhí tat, ame lye ket ez al ka lom mal
is a köz ség lel ki pász to rai – Né meth
An tal es pe res-plé bá nos és Wag ner
Szi lárd lel kész – tar tot tak. E lel ki al -
kal mak ál lan dó ré sze a kö zös ének -
lés – gi tár kí sé ret tel vagy ép pen ká -
no n ének lés for má já ban. 
Mind két fe le ke zet tag ja i nak, il let -

ve a kü lön bö ző kor osz tá lyok nak az ér -
dek lő dé sé re szá mít va kö szönt het ték
kö rük ben  ven dég ként,  elő adó ként
Ko vács Áront, aki  evan gé li kus  lel -
kész ként jár ta vé gig a Spa nyol or szág
Ga li cia  tar to má nyá nak  fő vá ro sá ba,
San ti a go  de  Com pos te lá ba  ve ze tő,
mint egy nyolc száz ki lo mé ter hosszú
za rán dok utat. A Szent Ja kab út ról (El
Ca mi no) tar tott be szá mo ló nak – au -
ten ti kus hely színt biz to sít va – az Ár -

pád-ko ri ala po kon épült ró mai ka to -
li kus  temp lom  adott  ott hont,  ahol
nagy szá mú hall ga tó ság fi gyel te ér dek -
lőd ve az út em be ri, hit be li és egyéb ta -
nul sá ga i ról  szó ló  él ve ze tes,  oly kor
hu mo ros, ve tí tett ké pes elő adást.
Nem csak  a  szem,  ha nem  a  fül

szá má ra is tar to ga tott meg le pe té se -
ket az öku me ni kus dél után. Az elő -
adás után ugyan is – a fo lya ma to san
zaj ló  gyer mek prog ra mok  és  ping -
pong baj nok ság mel lett – a csor nai
evan gé li kus  gyü le ke zet hez  kö tő dő
Me ta mor fó zis együt tes adott si ke res
kon cer tet az evan gé li kus pa ró kia ud -
var nem rég fel szen telt pa vi lon ja alatt.
Vál to za tos és min den ki tet szé sét el -
nye rő mű so ruk kal ar ról tet tek ta nú -
sá got, hogy ze né vel is – még szín vo -
na las könnyű ze né vel is – le het evan -
gé li u mot  hir det ni.  Jó  volt  ezt  ta -
pasz tal ni, kü lö nö sen Har kán, ahol az
együt tes mű so ra er re az órá ra va ló -
ban el nyom ta a kö zel ben zaj ló VOLT
fesz ti vál za ját. 
Az es ti áhí ta tot és a kö zös va cso -

rát a ha gyo má nyos „élő lánc” előz te

meg, amely nek ke re té ben a részt ve -
vők – több mint szá zan – egy más ke -
zét meg fog va al kot tak kö te lé ket az
evan gé li kus  és  a  ró mai  ka to li kus
temp lom kö zött. Az es te hát ra lé vő
ré szé ben,  egé szen  éj fé lig  fél órán -
ként  or go na ze nét  és  me di tá ci ó kat
hall gat hat tak az ér dek lő dők az evan -
gé li kus  temp lom  ba rokk mű em lék
or go ná ján.
A ren dez vény idén öku me ni kus

hét vé gé vé  bő vült.  Az  elő ző  na pi
kö tet le nebb együtt lé tet ugyan is va -
sár nap  öku me ni kus  is ten tisz te let
kö vet te. Ezt – az idő já rás ra va ló te -
kin tet tel – ez út tal nem sza bad té ren,
ha nem  az  evan gé li kus  temp lom -
ban tar tot ták, meg ta pasz tal va, hogy
az egy más szá má ra  szo kat lan  for -
mák és mon da tok el le né re tud nak
együtt,  test vé ri  kö zös ség ben,  kö -
zös Urunk ra, Jé zus Krisz tus ra fi gyel -
ve ün ne pel ni. Az al ka lom li tur gu sa
Né meth An tal plé bá nos volt, ige hir -
de tő ként  Wag ner  Szi lárd  lel kész
szol gált.

A hét vé ge le zá rá sa ként öku me ni -
kus szol gá lat tal lep lez ték le a Liszt
Fe renc 1881-es  har kai  lá to ga tá sát
meg örö kí tő – Har ka Köz ség Ön kor -
mány za tá nak kez de mé nye zé sé re ké -
szült, az evan gé li kus pa ró kia fa lán
el he lye zett – em lék táb lát. Az evan -
gé li kus gyü le ke zet az zal, hogy he lyet
adott az em lék táb lá nak, ar ról akar
bi zony sá got  ten ni,  hogy  a  ke resz -
tény ség min dig is a kul tú ra – ezen
be lül  ki emel ten  a  ze nei  kul tú ra  –
hor do zó ja volt, és hogy Liszt Fe renc
ze ne szer zői élet mű vé nek egy je len -
tős ré szé re az egy há zi ze ne kul tú ra
ré sze ként te kin tünk.
Öku me ni kus csa lá di dél után, öku -

me ni kus  is ten tisz te let,  em lék táb -
la-ava tás: Har ka ke resz tény kö zös -
sé gei nyi tot tak a kü lön bö ző kép pen
meg szó lít ha tó, kü lön bö ző kor osz tá -
lyú és ér dek lő dé sű em be rek fe lé. Ad -
ja Is ten, hogy kö zös ta nú ság té te lük
mi nél  töb be ket  ve zes sen  az  egy -
más sal és kö zös Urunk kal va ló tar -
tós kö zös ség be! 

g –r –d

Ötéveegyüttaközös
bizonyságtételben

Öku me ni kus hét vé ge Har kán

b Anyugatihatárszéliközségben,Harkánközismertenjóahelyikétke-
resztényközösség–arómaikatolikusésazevangélikus–viszonya.Ez
nemcsakaközségirendezvényekenvalótestvérijelenlétbenvagyazöku-
menikusimahétalkalmainakévenkéntimegrendezésébenmutatkozik
meg,hanemabbanis,hogyahagyományosan„kötelező”alkalmakon
kívülönállókezdeményezésekkelpróbáljákerősíteniéslátványossáten-
niösszetartozásukat.Nemvoltezmáskéntazidénsem:júliuselsőszom-
batjánötödikalkalommalrendeztékmegazökumenikuscsaládidélutánt.
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E-mail:evelet@lutheran.hu • EvÉleton-line: www.evelet.hu, www.evangelikuselet.hu
Hirdetésfelvétel: hirdetes@evelet.hu.
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Főszerkesztő: T. Pin tér Ká roly (ka roly.pin ter@lu the ran.hu). Olvasószerkesztő: Dob so nyi Sán dor (san dor.dob so nyi@lu -
the ran.hu). Korrektor: Sinkáné Zombory Katalin (katalin.zombory@lutheran.hu). Tervezőszerkesztő/EvÉleton-line:
Nagy Ben ce (bence.nagy@gmail.com). Rovatvezetők: Boda Zsuzsa – Új nap – új ke gye lem (zsuzsa.boda@lu the ran.hu),
Hafenscher Károly – Régi-új liturgikus sarok (hafo@lutheran.hu), Ken deh K. Pé ter – Oratio oecume ni ca (pe ter.ken -
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KiadjaaLutherKiadó (ki ado@lu the ran.hu) 1085 Bu da pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 1/486-1228; 20/824-5518;
fax: 1/486-1229. Felelőskiadó: Ken deh K. Pé ter (pe ter.ken deh@lu the ran.hu).
Nyomdaielőállítás: Konsilo Kft. (1022 Budapest, Tapolcsányi u. 6.). Felelős vezető: Nagy Zoltán.
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3250 Ft, fél év re 6500 Ft, egy év re 13 000 Ft, európai országba egy évre 43 800 Ft (168 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 51 200 Ft (196 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel tö röl tet ni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk. 1
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6.00/Bartókrádió
Mu zsi ká ló reg gel. Ben ne:
vasár na pi or go na mu zsi ka
7.00/MáriaRádió(Budapest)
Öku me ni kus lap szem le
9.30/Rádió17(Budapest)
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/Kossuthrádió
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/Bartókrádió
Össz ki adás. Liszt Fe renc
orato ri kus mű vei

HÉTFŐ

11.00/M.KatolikusRádió
Mi ért sze re tem?
Val lo má sok iro da lom ról, mű -
vek ről, szer zők ről
12.00/Kossuthrádió
Dé li ha rang szó az őri szi ge ti
(Auszt ria) evan gé li kus temp -
lom ból
14.00/PAX
Ma ul bert sch Ma gyar or szá gon
(is me ret ter jesz tő film)
19.35/Bartókrádió
A Fran cia Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
19.35/DunaII.Autonómia
Gya log a menny or szág ba
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 1959) (89’)
22.20/m2
Zár óra
Hé ja Do mon kos
23.50/DunaTv
Bát ra ké a győ ze lem
(ame ri kai já ték film, 2007, 105’)

KEDD

9.44/PAX
A kis gyu fa árus lány
(báb film)
13.34/M.KatolikusRádió
Táj és em ber
14.35/Kossuthrádió
Tér-idő
„Si et ve zu ha nunk a vég te len -
be” – Gon do la tok a tér ről és
idő ről (1. rész)
18.00/PAX
Nyi tott Aka dé mia… a lé lek
dol gai
46. rész: A csa lád. Harc me ző
és bé ke-szi get – dr. Bagdy
Emő ke elő adá sa
21.00/DunaTv
Noé bár ká ja
(ma gyar já ték film, 2006, 102’)
22.30/PAX
Anyu ka
(port ré film, ZMC) (41’)
23.00/Bartókrádió
Éj sza kai dzsessz klub

SZERDA

12.00/Kossuthrádió
Dé li ha rang szó a kon do ro si
evan gé li kus temp lom ból
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va”
A re for má tus egy ház fél órá ja
17.05/Kossuthrádió
Liszt vá ro sai – Dob or ján tól
Bay re ut hig
8. rész: Pest-Bu da
18.00/Bartókrádió
Liszt-rap szó dia
8. rész: Liszt, a kar mes ter, és
két mai, rend ha gyó kar ri er
(Ta kács-Nagy Gá bor és Jo sé
Cura)
19.35/Bartókrádió
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
hang ver se nye
19.35/DunaII.Autonómia
Jó zsef At ti la – Ta ní tá sok 
(iro dal mi össze ál lí tás, 1980)
(51’)

CSÜTÖRTÖK

14.05/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Rainer M. Já nos tör té nész
18.00/CivilRádió
Gos pel Ca fé
19.35/Bartókrádió
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál
2011
A Stutt gar ti Ka ma ra kó rus és
az Óbu dai Da nu bia Ze ne kar
hang ver se nye
20.30/m2
Hogy volt!?…
Ga ras De zső te le ví zi ós
mun kái
22.55/DunaTv
Hív a hold – Port ré film Ch ris -
ti an Pac co ud pá ri zsi har mo ni -
kás ról
(ma gyar do ku men tum film,
2011) (52’)
23.15/m1
Szem ta núk
Ma gyar fo tog rá fia Lon don ban

PÉNTEK

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
7.45/DunaTv
Csa lád-ba rát
A há zas ság ízei – há zas pá rok
a kony há ban (54’)
14.05/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Har ma thy Il di kó bio ló gus-
mér nök
15.50/DunaTv
Arc élek
Mar ton Éva ope ra éne kes és
Mar ton Zol tán se bész or vos 
17.50/DunaII.Autonómia
Lyu kas óra (2011) (26’)
19.00/PAX
Lu ther Om ni bus
(do ku men tum film, ZMC, 57’)
22.45/DunaTv
Schu bert 1828 – Mi chel Dal -
ber to zon go rá zik
c-moll szo ná ta, D 958
(2009) (34’)

SZOMBAT

8.00/DunaTv
Az Ótes ta men tum
39/6.: Bá bel tor nya
(olasz me se so ro zat) (26’)
12.00/Kossuthrádió
Dé li ha rang szó az őri szi ge ti
(Auszt ria) evan gé li kus temp -
lom ból
12.05/DunaTv
Is ten ke zé ben
Pe re ces la ko da lom II. (26’)
14.20/m2
Nincs asz ta lom, sem szé kem…
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (57’)
18.46/Bartókrádió
Elő adá sok a ze né ről
Liszt dal köl té sze te
21.00/DunaTv
Pi af (an gol–cseh–fran cia já -
ték film, 2007) (135’)
22.55/m1
Bo ban Mark o vič-kon cert
2009 – Sta di on kert

VASÁRNAP

11.05/m1
Ta más-mi se
Rész le tek, in ter júk a jú ni us 5-
ei, ke len föl di al ka lom ról.
(is mét lés: 15.40 / m2)
12.00/DunaII.Autonómia
Evan gé li kus is ten tisz te let köz -
ve tí té se fel vé tel ről a 2009-es
mis kol ci Ka lá ka fesz ti vál ról
12.05/DunaTv
Élő egy ház (26’)
18.55/DunaTv
Szent Lász ló ki rály
(rock ope ra, 2011) (45’)
20.00/Kossuthrádió
Rá dió szín ház
A csó kok
Hang já ték Cso ko nai Vi téz
Mi hály mű ve alap ján
21.25/DunaTv
Lé lek Boule vard – Bar kó Ju -
dit mű so ra
Ko vács Ákos éne kes, elő adó -
mű vész (2010) (31’)

VASÁRNApTÓLVASÁRNApIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 10-étől július 17-éig

va sár nap
Elő lép pe rel ni az Úr, ké szen áll, hogy ítél kez zék né pe fö lött. Ézs 3,13 (Róm 8,1;
Lk 15,1–3.11b–32; 1Tim 1,12–17; Zsolt 112) Vár nánk, hogy azért lép elő, hogy
szem be száll jon el len sé ge ink kel. Hi szen ilyen ről is ol vas ha tunk a Szent írás -
ban. De ügy véd he lyett a bí ró sze re pét öl ti ma gá ra, és ez már ko ránt sem olyan
meg nyug ta tó. Van mit szá mon kér nie. Van mit meg ítél nie.

Hét fő
Mi cso da fo nák ság! Egyen lő nek tart ha tó-e az agyag a fa ze kas sal? Mond hat -
ja-e az al ko tás al ko tó já nak: nem ő al ko tott en gem?! Mond hat ja-e a fa zék a
fa ze kas nak: nem ért a dol gá hoz?! Ézs 29,16 (Jak 4,10; Lk 5,27–32; Jak 3,13–
18) Mi lyen cso dá la tos kép lé keny ség gel, oda adás sal ala kul az agyag a fa ze kas -
mes ter ke zé ben! Könnyed moz du lat sor nak, szin te já ték nak tű nik, aho gyan
ala kít ja a for mát lan agyag rö göt. Va ló já ban nagy fi gye lem, ki egyen sú lyo zott,
haj szál pon tos moz du la tok és ki szá mí tot tan irá nyí tott ener gia ered mé nye a
mí ve sen ki ala kí tott edény. Nem is jut eszé be pa nasz kod ni, vi tat koz ni. Ne -
ki nem…

kedd
Jé zus ezt kér dez te a ta nít vá nyok tól: „Ami kor el küld te lek ti te ket er szény, ta -
risz nya és sa ru nél kül, volt-e hi á nyo tok va la mi ben?” „Sem mi ben – vá la szol -
ták.” Lk 22,35 (1Móz 18,19; 2Móz 32,30–33,1; Jak 4,1–12) Ami kor meg te szem
azt a bá tor lé pést, hogy be le en ge dem ma gam egy Is ten től ki szol gál ta tott hely -
zet be, ak kor cso dál koz va kell ta pasz tal nom, hogy a tör té né sek csak in nen
néz ve eset le ge sek, va ló já ban min den, a hely szí nek és a sze rep lők is egy lát -
ha tat lan, biz ton sá gos és erős kéz ben nyug sza nak. Ta risz nya és sa ru nél kül,
de Is ten ál tal táp lál va és fel ru ház va me he tek to vább.

Szer da
Is ten azt mond ta Já kób nak: Én va gyok az Is ten, atyád nak Is te ne! Ne félj! Én
me gyek ve led Egyip tom ba, és én is fog lak vissza hoz ni. 1Móz 46,3–4 (1Thessz
5,24; Jn 5,1–16; Jak 4,13–17) Ő csak jól akart jár ni. Men tet te az ir há ját, és messzi -
re sza ladt a bosszú ál ló test vé ri ha rag elől. Fu tá sá nak kö ze pén egy ti tok za -
tos éj sza kán ma ga az Örök ké va ló szó lí tot ta meg és sze gő dött mel lé. Az a ti -
tok za tos Va la ki, akit csak ap ja el be szé lé se i ből is mert, most oda lé pett mel -
lé és be mu tat ko zott. Ki vagy Te, aki leg sö té tebb ügy le te im köz ben egy szer
csak meg nyil vá nulsz? Ki vagy Te, za var ba ej tő Je len lét? Mi ért va gyok olyan
ér té kes szá mod ra, hogy el jössz ve lem ön ként vál lalt szám űze té sem be? Még
a vé gén csa ló ból ál dott lesz be lő lem…

csü tör tök
Ha egye sek hűt len né vál tak, va jon az ő hűt len sé gük meg szün te ti-e Is ten hű -
sé gét? Szó sincs ró la! Róm 3,3b–4a (JSir 3,23; Mt 18,15–20; Jak 5,1–6) Ami -
kor hal lom, ahogy egye sek a ke resz tény sé get bí rál ják, szin te min den eset -
ben olya nok ra hi vat koz nak, akik ke resz tény ként vissza él tek hely ze tük kel, szé -
gyent hoz va ez zel az egész egy ház ra. Hi bás kö vet kez te tés ként ma gá nak az
egy ház nak a lét jo go sult sá gát kér dő je le zik meg ilyen kor. Szük ség kép pen csa -
lód nia kell an nak, aki tö ké le tes em be rek után ku tat az egy ház ban. A hű ség
nem az em ber sa ját ja: is te ni erény.

pén tek
Ez lesz a bé kes ség! Mik 5,4a (Zsid 12,14; Mt 27,3–10; Jak 5,7–12) Mi is…? Ti -
né dzse rek szá já ból hal lot tam a mon da tot, hogy a bé kes ség unal mas. Ha har -
minc-negy ven má sod per cen ként nem tör té nik va la mi ese mény, ak ció, nem
is tu dunk már ren de sen oda fi gyel ni. Pe dig a bé kes ség az egyik kulcs a bol -
dog ság hoz ve ze tő te ker vé nyes úton. Bé kes ség a tár sa im mal, bé kes ség Is ten -
nel – és ami sok szor a leg ne he zebb nek tű nik: bé kes ség ön ma gam mal. Csak
a Sze re tet, a vé dő, óvó, ta pin ta tos és tü rel mes Sze re tet se gít het meg ta lál ni
ezt a nem csak el ve szett, de el is fe lej tett kul csot.

Szom bat
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. Ef 2,19 (1Móz 26,3; Róm 8,1–6; Jak 5,13–20) Ré gen fa -
lu he lyen ne he zen lett be csü le te a jött ment nek, hosszabb-rö vi debb idő nek el
kel lett tel nie, hogy bi zo nyít has sa a kö zös ség hez tar to zá sát. Egy jól össze szo -
kott, me rev ha gyo má nyo kat be tar tó kö zös ség be még ma is ne he zen il lesz -
ke dik be a kí vül ről jö vő. Ez a mon dat ar ra em lé kez tet ben nün ket, hogy bár -
mi lyen is a kör nye ze tünk vi szo nyu lá sa hoz zánk, a menny be fo ga dott pol gá -
rai le he tünk. Ta lán a kül vi lág nem is fo gad be tel je sen, mert na gyon kü lön -
bö zünk – vagy nem is olyan na gyon; csak épp va la mi ben, a Fel ső Vi lág hoz
tar to zás ban nem kell ké tel ked nünk.

g Ba logh Éva

Újnap– újkegyelem

Az Evangélikus Élet 2005 és 2010 közötti
lapszámai letölthetők PDF formátumban

a www.evangelikuselet.hu címről

HIRDETÉSEK
APRÓHIRDETÉS

43 éves, 170/100, egye dül ál ló, val lá -
sos fér fi kor ban hoz zá il lő nőt ke res
há zas ság re mé nyé ben. Fény kép nek
örül nék. Jel ige: „Meg ér tés”.

Bp. III., Fló ri án tér nél fris sen fes tett
pa nel la kás ki adó igé nyes, ren de zet ten
élő fi a tal ré szé re. Tel.: 30/545-9359.

Nya ra lás Sop ron ban, 6 nap reg ge li -
vel és va cso rá val: 34 000 Ft, Har kány -
ban: 42 000 Ft. Kis bér To u rist. Te le -
fon: 34/352-700.

Ked ves Ol va só! Az Evan gé li kus Élet e he ti szá ma mel lett
a Cre do cí mű fo lyó irat mu tat vány szá mát ta lál ja. Bí zunk
ab ban, hogy he ti la punk mel lett a Cre do is rend sze res ol vas -
má nyá vá vál hat. Amennyi ben e mu tat vány szám fel kel tet te
ér dek lő dé sét, az elő fi ze té si le he tő sé gek ről bő veb ben tá jé ko -
zód hat a mel lé kelt le vél ben. Öröm te li ol va sást kí ván

a Lu ther Ki adó
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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




