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„Utá na a be te ge kért, az idő já rá sért.
Hogy se gít se az em be re ket az ő ér de -
mük sze rint. Szó val sok min de nért,
amit a Jó is ten az eszem be hoz.”

„Én nem tudok a templomtól
megválni” f 11. oldal

Egy hó nap pal a De ák té ri or szá gos
evan gé li zá ció után az al ka lom ered -
mé nyén, utó éle tén gon dol ko dom.
Idén a szo kott nál is töb ben jöt tünk
össze. Akik az éven te meg ren de zett
or szá gos evan gé li zá ci ók rend sze res
részt ve vői, öröm mel ta pasz tal hat -
ták, hogy a temp lom zsú fo lá sig meg -
telt, még a fel ső kar za ton is na gyon
so kan vol tak.

Mi ma gya ráz za a ki emelt fi gyel -
met?

A jó té ma? A jobb szer ve zés? Eset -
leg erő sö dött ben nünk a misszi ói fe -
le lős ség?

A té ma vá lasz tás két ség kí vül jó
volt. Mert a „Kik a bol do gok?” kér -
dés mind annyi un kat érint, ér de kel és
fog lal koz tat. Meg fo gal maz ni ne héz,
hogy mi hez is ha son lít ez a bel ső ér -
zés, amely ott van hí vők ben és nem
hí vők ben. Van, aki úgy ér zi, hogy
csik lan doz za, más nyug ta la ní tó nak
mon da ná. Akit szin te foj to gat, az az
éh ség hez vagy szom jú ság hoz ha -
son lít ja. A bol dog ság vágy az em -
bert vál toz ta tás ra, moz du lás ra kész -
te ti. A meg rög zött ate is ták evo lú ci -
ós moz ga tó erő nek tart ják, mi, hí vők
vi szont bi zo nyo sak va gyunk ab ban,
hogy a bol dog ság Is ten aján dé ka és
esz kö ze. Nem le het két sé günk afe lől,
hogy a bol dog ság vá gyát a te rem tő Is -
ten plán tál ta be lénk, hogy űz zön,
hajt son a ke re sé sé re.

A bol dog ság ra min den em ber vá -
gyó dik, de csak ke vés ér zi úgy, hogy
meg is ta lál ta. Sok meg fá radt és ki -
áb rán dult bol dog ság ke re ső em ber -
tár sunk úgy ér zi már, hogy a bol dog -
ság csak üres il lú zió és tű nő dé li báb.
Van nak, akik még nem ad ták fel, és
ke res nek to vább. Ta lán azért is jöt -
tünk össze olyan szép szám mal az ok -
tó ber 8-ai szom ba ton, mert a ke re -
sők tá bo rá ba tar to zunk. Jó hely re jöt -
tünk. Az Úr há zá ba, Jé zus kö ze lé be.

Ami kor Jé zus a bol do gok ról be -
szélt, mint ha hosszú uta kat raj zolt
vol na min den ko ri hall ga tói elé. Ez az
út a sze gény ség től a gaz dag sá gig, a sí -
rók tól a ne ve tő kig, a szo mo rú ak tól az
ör ven de ző kig tart. Ez az út a sze líd
vissza fo gott ság tól az erős ér dek ér vé -
nye sí tő ké pes sé gig ér, az igaz ság ta lan -
ság tól az igaz sá gig. Ez az út olyan,
mint az élet. Ki itt, ki ott ta lál ja raj -
ta ma gát. Nem min dig ugyan ott.
Éle tünk so rán moz gunk is raj ta. 

Az út bi zo nyos pont já hoz van
köt ve a bol dog ság? Azt kel le ne meg -
lel nünk? Nem. En nek az út nak bár -
me lyik pont ján meg lel he tő a bol dog -
ság, vagy az is meg es het, hogy egyik
pont ján sem. Jé zus nem azt mond ja,
hogy az lesz bol dog, aki itt vagy ott
van, vagy hogy in nen oda ha lad. Jé -
zus pon to san azt hang sú lyoz za, hogy
amit az em ber szá nal ma san rossz
hely zet nek gon dol, ami kor jog gal

sír, el ke se re dik, nyo mo rult nak és ki -
lá tás ta lan nak ér zi a hely ze tét, még ott
is, és ak kor is bol dog le het. Mert
nem csak az el ke se rí tő föl di re a li tást
lát ja, ha nem va la mi mást is. Tud ja,
hogy hon nan jön az erő, az esély, a re -
mény és a vi gasz ta lás!… 

A bol dog ság, amely ről Jé zus be -
szél, a hit di men zi ó já ban nyí lik ki. Az
a kü lön le ges sé ge, hogy füg get len a

va gyo ni hely zet től, a tár sa dal mi rang -
tól, a csa lá di ál la pot tól, de nem füg -
get len hi tünk től.

A misszi ói fe le lős ség kér dé sét il -
le tő en az éven kén ti or szá gos evan gé -
li zá ció ko moly kér dé se ket is fel vet fe -
lénk, akik szer ve ző ként, elő adó ként,
evan gé li kus egy ház tag ként érin tet tek
va gyunk. El ső sor ban azt a kér dést,
hogy mek ko ra a fe le lős ség ér zet ben -
nünk a kör nye ze tünk, a kö rü löt tünk
élő em be rek iránt. Fon tos nak tart juk-
e, hogy a bib li ai And rás hoz, a sa má -
ri ai asszony hoz vagy a Jé zus sal ta lál -
ko zó más em be rek hez ha son ló an
má so kat is oda hív junk, ahol ben nün -
ket is meg érin tett Is ten sze re te té nek
ha tal ma? Szo ron gat-e ben nün ket az
a bel ső tar to zás ér zés, amely Pál
apos tol bel ső mo tor ja volt?

Mert hogy az evan gé li um, a Krisz -
tus ban ka pott ke gye lem nem ma gán -
tu laj don. El nyer he tő, de el nem ás ha -
tó. Meg őrzé sé re a meg osz tás a leg -
jobb esély, mert a sa ját ke zünk ben ol -
vad, osz tás köz ben vi szont nö vek szik.

Kik a bol do gok? 
Le he tünk mi is. Le hetsz te is. Ha

meg lá tod és meg ta pasz ta lod Krisz -
tus fe léd is for du ló sze re te tét. Igen.
Ná la és a ve le va ló kap cso lat ban
bol do gok le he tünk, bol dog le hetsz.
Evan gé li kus öröm hír meg élők és
öröm hír kö ve tek.

Mind egy, hogy hol vagy, mi lyen
hely zet ben. Hi szen ő min de nütt el ér -
he tő. A De ák té ren, de a kis te le pü lé -
se ken is, a temp lo mok ban, de az ut -
cán vagy csa lá di kör ben is. A bol dog -
ság más hol van, mint ahol a leg töb ben
ke re sik. Eb ben te is út jel ző le hetsz.
Mert a bol dog ság nem bi zo nyos he -
lye ken, nem bi zo nyos hely ze tek ben,
ha nem egy bi zo nyos sze mély nél, Jé -
zus Krisz tus nál ta lál ha tó meg.

Az or szá gos evan gé li zá ció után
egy hó nap pal a bol dog ság után vagy
előtt állsz?

A szer ző a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke,
egy há zunk misszi ó ért fe le lős lel ké szi
ve ze tő je

Bol dog ság után
vagy előtt?

g Sze me rei Já nos

„Kul csár pré di ká ci ó i nak ak ko ri nép sze rű sé -
gét az okoz hat ta, hogy pél dát és út mu ta tást
adott ar ra, ho gyan le het a tör té nel mi meg -
pró bál ta tá so kat túl él ni.”

Örömmondás a 16. században
f 14. oldal

Pátkai Ervin tehetségpont f 4. oldal
A zongoraművész, aki templomot
épített f 6. oldal
EHE-melléklet f 7–10. oldal
Flóri f 15. oldal
Varietas delectat f 15. oldal

„…mi, hí vők vi szont
bi zo nyo sak va gyunk
ab ban, hogy a bol dog -
ság Is ten aján dé ka és
esz kö ze.„Öröm mel je len ti, hogy a Tár sa ság

ki adá sá ban most hagy ta el a saj tót
Lu ther mű ve i nek el ső kö te te. Dör gő
él jen zés fo gad ta a nagy ha tá sú meg -
nyi tót…” – idéz te az ok tó ber 28-i
könyv be mu ta tón Ken deh K. Pé ter, a
Lu ther Ki adó igaz ga tó ja az Evan gé -
li kus Csa lá di lap 1904. ok tó ber 30-ai
szá má nak azt a cik két, amely az el -
ső ha zai Lu ther-könyv so ro zat több
mint száz év vel ez előt ti nyi tá nyá ról
tu dó sí tott. 

Ha „dör gő él jen zés” ez al ka lom mal
nem fo gad ta is a – la punk ban már
több ször be ha ran go zott – Lu ther
vá lo ga tott mű vei 5. – Bib lia for dí tás,
vi gasz ta lás, imád ság cí mű kö te tet, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
(MTA) kö zel száz fős kis ter mé nek
kö zön sé ge nagy öröm mel vet te ke zé -
be a Lu ther-írá so kat tar tal ma zó, ez

alkalommal ti  zen két rész re ter ve -
zett so ro zat el ső da rab ját.

Fa bi ny Ta más nak, egy há zunk re for -
má ci ói em lék bi zott sá ga el nö ké nek
kö szön tő sza vai után Ri to ók Zsig -
mond aka dé mi kus mél tat ta a fris sen
meg je lent ki ad ványt (képünkön). Szer -
kesz tő je, Csep re gi Zol tán pro fesszor,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Egy ház tör té ne ti Tan szé ké nek ve ze tő -
je a könyv so ro zat, il let ve e ki ad vány
né hány mű hely tit ká ról – a szö ve gek ki -
vá lasz tá sá nak szem pont ja i ról, a to váb -
bi kö te tek ter ve zett anya gá ról – szólt.

A prog ram foly ta tá sa ként Fa bi ny
püs pök be mu tat ta a re for má ci ói em -
lék év véd nö ki kö rét. A tes tü let tag -
jai: Cser mely Pé ter bio ké mi kus, az
MTA dok to ra; Ha lász Bé la or vos, az
MTA ren des tag ja; Jermy Ti bor ag ro -
zoo ló gus, az MTA ren des tag ja; Ru -

dolf Kel ler né met or szá gi egy ház tör -
té nész, a Mar tin-Lu ther-Bund al el -
nö ke; Kiss Je nő nyel vész, az MTA
ren des tag ja; Kó nya Pé ter tör té nész,
az Eper je si Egye tem rek tor he lyet te -
se; Ma ko vitz ky Jó zsef or vos, az MTA
kül ső tag ja; Pol gár Ró zsa Kos suth-dí -
jas tex til mű vész, a Szé che nyi Iro dal -
mi és Mű vé sze ti Aka dé mia tag ja;
Rét he lyi Mik lós or vos, az MTA dok -
to ra; Ri to ók Zsig mond klasszi ka-fi lo -
ló gus, az MTA ren des tag ja; Só lyom
Je nő fi zi kus, az MTA ren des tag ja; Su -
lyok Ele mér ben cés szer ze tes és Tom -
csá nyi Pál ag rár mér nök, az MTA
ren des tag ja.

A könyv be mu ta tót ze nei be té tek
szí ne sí tet ték Boz zai Ba lázs (he ge dű),
Re gős Jú lia (vi o la da gam ba) és Győ -
ri Ist ván (lant) előadásában.

g bo dazs

Lu ther az Aka dé mi án
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Reformációi megemlékezések

b A re for má ció ál tal új ra fel fe de -
zett, sza ba dí tó öröm hír ről pré -
di kált Sze me rei Já nos, a Nyu gati
(Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke ok tó ber 30-án, va sár nap
dél után az or szá gos re for má ci ói
is ten tisz te le ten, amely nek eb -
ben az esz ten dő ben a pá pai re -
for má tus temp lom adott ott -
hont. Az ün ne pi li tur gi á ban a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) tag -
egy há za i nak fő pász to rai és lel ké -
szei szol gál tak.

Az is ten tisz te let az ősi ha gyo -
mány sze rin ti be vo nu lás sal kez dő -
dött: a he lyi re for má tus lel kész, ifj.
Már kus Mi hály a me net élén a Bib -
li át vit te, más szol gá lat te vők az úr va -
cso rai és a ke resz te lé si esz kö zö ket
hoz ták, majd mind ezeket szim bo li -
ku san az úr asz ta lá ra he lyez ték.

Pápán
b A Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -

me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) pro -
tes táns tag egy há za i nak kép vi se -
lői a re for má ció em lék nap já nak
es té jén a fő vá ros VII. ke rü le té -
ben, a Re for má ci ói em lék park -
ban gyűl tek össze az im már ha -
gyo má nyos meg em lé ke zés re. 

Budapesten

f Folytatás a 3. oldalonf Folytatás a 3. oldalon
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A kí vül-be lül meg újult temp lom és
a ra va ta lo zó ká pol na ként is funk ci o -
ná ló gyü le ke ze ti ház fel szen te lé se
nyi tott újabb fe je ze tet múlt va sár nap
a Tat ran gi Evan gé li kus-Lu the rá nus
Egy ház köz ség tör té ne té ben. A re for -
má ció em lék nap ján teo ló gi ai kon fe -
ren ci á val foly ta tó dott bar ca sá gi ese -
mény rész le te it kö vet ke ző szá munk -
ban is mer tet jük.

g T. Pin tér Ká roly fel vé te le

Tatrangon

„A fog lal ko zá suk té má ját – ál la tok a Bib li á ban – élő ben
is il luszt rál ták szá muk ra a szer ve zők. Per sze a cet ha lat és
a te vét nem tud ták pre zen tál ni, de ka kas ban, nyúl ban, ló -
ban, mar há ban, sza már ban és bir ká ban nem volt hi ány.”

Temp lom a paj tá ban, be vá sár ló ko csi
az is ten tisz te le ten f 13. oldal
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Urunk, Is te nünk! Há lás szív vel ál lunk
meg ma is szí ned előtt, bár tud juk,
ér dem te le nül.

Kö nyör gő imánk ban íté let va sár -
nap ján is hoz zád for du lunk azért az
ir ga lo mért, amely ről Dá vid is bi -
zony sá got tesz zsol tá rá ban. Ké rünk,
Fi a dért, Jé zus Krisz tu sért bo csásd
meg bű ne in ket, te gyó gyítsd meg be -
teg sé ge in ket, és te légy ve lünk föl di
éle tünk vé gén is. Őszin tén vall juk,
hogy ir gal ma zó sze re te te det nem
ér de mel jük meg, még is ar ra ké rünk,
ölelj kör be óvó kar ja id dal. Se gíts,
hogy mi is át él hes sük: a nap ke let
meg mér he tet le nül messze van nap -
nyu gat tól, te pe dig a mi vét ke in ket is
ilyen messzi re ve ted el.

Add, hogy ki vá lasz tott pró fé tá id és
apos to la id éle te és ta ní tá sai ne csak
egy sze rű bib li ai tör té ne tek le gye -
nek a szá munk ra, ha nem is mer jük fel
ben nük ne künk szó ló üze ne te i det. 

Ké rünk, küldd el őr ző an gya la i dat
e föld re, hogy a se gít sé gük kel mi nél
több jót te hes sünk eb ben a fel boly -
dult vi lág ban. Erő sít se nek ab ban,
hogy mél tó kép pen kép vi sel hes sük
ügye det éle tünk min den te rü le tén.

Te légy vi lá gi és egy há zi ve ze tő ink -
kel. Add, hogy fel is mer jék: ná lad
van a ha ta lom. Ké rünk gyü le ke ze te -
in kért – lel ké sze in kért és gyü le ke zeti
tag ja in kért. Áldd meg kö zös szol gá -
la tu kat, hogy test vé ri össze tar tá suk -
kal von zó és kö ve ten dő pél dát mu -
tas sa nak a kí vül ál lók nak.

Óvd fi a tal ja in kat és ki csi nye in -
ket. Te le gyél azok kal a gyer me kek -
kel, aki ket sze re tő csa lád he lyett
dur va ság, bán tás és ke gyet len ség
vesz kö rül. Légy a me ne dé kük és ol -
tal muk.

Ne fe led kezz el azok ról a szü lők -
ről, akik a ne he ze dő élet kö rül mé nyek
közepette nem for dí ta nak ele gen dő
időt és fi gyel met gyer me ke ik re, idős
szü le ik re. Úgy irá nyítsd az éle tü ket,
hogy mi nél több időt tölt hes se nek a
tő led aján dék ba ka pott sze ret te ik kel.

Ké rünk be te ge in kért. Adj ne kik bá -
to rí tást az ott ho ni vagy a kór há zi be -
teg ágyon vagy a mű tő ben. Adj böl -
cses sé get gyó gyí tó or vo sa ik nak.

Te erő sítsd az utol só út ra ké szü lő -
ket. Adj ne kik hi tet ab ban, hogy a föl -
di élet után te vársz rá juk. Higgyék,
Fi ad elő re ment, hogy há zad ban he -
lyet ké szít sen szá muk ra is. Ir gal mas
sze re te ted te gye le he tő vé, hogy mi -
nél töb ben oda is köl töz hes se nek.

Szent lel ked ere jé ben bíz va ké -
rünk, hall gass meg min ket.

Ámen.

Oratio
œcumenica

A püs pök ik ta tás li tur gi á ját az ak tu -
á lis egy há zi élet ki hí vá sai for mál ták.
Tíz éven be lül négy ilyen al ka lom ra
ke rült sor.

Ami kor Gáncs Pé tert meg vá lasz -
tot ták a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ké -
vé, a li tur gi ai bi zott ság meg kap ta a fel -
ada tot, hogy ké szít se el a püs pök szen -
te lé si ün ne pi is ten tisz te let rend jét. Az
em lé ke ze tes al ka lom – év ti ze dek
után elő ször vi dé ken – Bé kés csa -
bán, a Nagy temp lom ban zaj lott. Ez az
el múlt év ti ze dek nek a leg több em bert
meg moz ga tó evan gé li kus temp lo mi
ese mé nye so kak szá má ra na gyon
nagy él ményt je len tett. A li tur gia
gaz dag sá ga, az ige hir de tés tar tal ma,
az úr va cso rá zók so ka sá ga meg újult
ün nep kul tú rá ról ta nús ko dott.

Fa bi ny Ta más be ik ta tá sa kor a már
meg lé vő és ki pró bált li tur gi át iga zí -
tot ta és fi no mí tot ta az al ka lom hoz a
bi zott ság. A hely (Mis kolc) nem tet -
te le he tő vé az úr va cso rát, de így is
igen gaz dag li tur gi á ban le he tett ré -
szük a je len le vők nek. A ren det har -
mad szor Lack ner Pál tá bo ri püs pök
szol gá lat ba ál lá sa kor pró bál tuk ki
és csi szol tuk to vább.

A fo lya mat a leg utób bi al ka lom nál
meg sza kadt, hi szen Sze me rei Já nos
ik ta tá sán vissza tér tek a Prőh le-agen -
da ket tő hí ján öt ven év vel ez előtti
rend jé hez. (Bár az, hogy va ló ban a
Prőh le-agen da sze rin ti va ló sult-e
meg, meg ér ne egy be szél ge tést…)

A püs pök szol gá lat ba ál lí tá sa az
egy ház kü lön le ges ün ne pe. Ezen a he -
lyen nem té rünk ki ar ra, hogy mi lyen

– igen csak el té rő – teo ló gi ai meg kö -
ze lí té sek lé tez nek a püs pö ki szol gá -
lat tal és an nak meg kez dé sé vel kap cso -
lat ban. Kis egy há zunk ban is nagy
kü lönb sé gek van nak e té ren.

A Li tur gi kus könyv e szer tar tá sa
komp ro misszu mok meg ho za ta lá -
val szü le tett, s a rend lét re jöt te –
mint az élet ma ga meg mu tat ta –
nem je len ti a vi ta le zá rá sát. Ahogy
azon ban az eti ka vi lá gá ban a szi tu -
á ci ós eti ka nem mond ha tó ide á lis (és
vég képp nem ke resz tény) meg ol dás -
nak, úgy a li tur gia vi lá gá ban is sok
szem pont ból ne he zen véd he tő a
szi tu á ci ós li tur gia, ame lyet han gu -
la tok, íz lé sek, ak tu á lis igé nyek for -
mál nak. Ez ugyan is a li tur gia lé nye -
gé vel (li tur gia Dei – li tur gia ecc le -
si ae) el len ke zik. Ta lán egy szer majd
a ma gyar lu the rá ni á ban is el ju tunk
oda, hogy nem ér zel mek, nem in du -
la tok, ha nem a ko moly teo ló gi ai
mun ka hoz li tur gi ai, ta ní tás be li sta -
bi li tást.

Tér jünk vissza a Li tur gi kus könyv
má so dik kö te té ben meg ta lál ha tó
egyik le het sé ges – püs pök ik ta tá si
vagy püs pök szen te lé si vagy püs pök-
szol gá lat ba ál lí tá si – rend hez.

Az ün ne pé lyes be vo nu lás nem
ön cé lú pom pa, ha nem tu da tos hit -
val lás: elöl vi szik a be vo nu lá si ke resz -
tet két gyer tyá val. E dup la Krisz tus-
szim bó lum mély tar tal mát nem kell
ki fej te nünk, ol va só ink jól ér tik. A ke -
reszt mö gött men nek azok, akik az
egy ház nak a püs pö köt vá lasz tó né -
pét kép vi se lik: az adott egy ház ke rü -

let tiszt ség vi se lői. Őket kö ve tik a
püs pök pász to ri szol gá la ta alá tar to -
zó lel ké szek (elöl a leg fi a ta lab bak,
hát rébb az idő seb bek), majd az es pe -
re si kar, az or szá gos tiszt ség vi se lők,
utá nuk pe dig a ven dég  püs pö kök. A
sor vé gén az ik ta tan dó püs pök, a
fun gen sek, a leg vé gén az ik ta tó püs -
pö kök. Ez a be vo nu lás is gaz dag
ér tel mű jel kép pé vál hat több vo -
nat ko zás ban is.

Az is ten tisz te le tet kez dő szer tar -
tás ban ak tív sze re pe van a le kö szö -
nő (nyug díj ba vo nu ló) püs pök nek,
aki a zsol tárt mond ja, de meg szó lal
– a hely ze té hez mél tó sza vak kal – az
ik ta tan dó püs pök is: ő kö nyö rög a Ky -
ri é ben az Úr ir gal má ért. Az ik ta tó
püs pök (el nök-püs pök) se gí tői is
püs pö kök az ol tár előt ti szol gá lat ban.
A gyü le ke zet a leg gaz da gabb rend
sze rint ének li a li tur gia éne ke it.

Az el nök-püs pök ige hir de té se után
az egy ház kor mány zá sá ról szó ló ige -
sza ka szok csen dül nek fel. „Nem ma -
gun kat pré di kál juk” – hang zik az el -
ső epis to la el ső mon da ta. (Lásd: 2Kor
4,5–7) Majd Pé ter le ve lé ből ol vas suk
a má so dik lek ci ót: „Le gel tes sé tek az Is -
ten kö zöt te tek le vő nyá ját; ne kény szer -
ből, ha nem ön ként, ne nye rész ke dés -

ből, ha nem kész sé ge sen; ne is úgy, mint
akik ural kod nak a rá juk bí zot ta kon,
ha nem mint akik pél da ké pei a nyáj -
nak.” (Lásd: 1Pt 5,1–4)

Két evan gé li u mi sza kasz kö ve ti a
le vél be li igé ket. A Má té evan gé li u má -
ból va ló tör té net nek a „szí ve kö ze pe”
ez a mon dat: „…aki kö zöt te tek el ső
akar len ni, az le gyen min den ki nek
szol gá ja.” (Lásd: Mt 20,25–28) A
má so dik evan gé li u mi ol vas mány a
láb mo sás tör té ne te, ben ne a püs pö -
ki szol gá la tot is meg ha tá ro zó mon -
dat tal: „…pél dát ad tam nek tek, hogy
amint én tet tem ve le tek, ti is úgy te -
gye tek.” (Lásd: Jn 13,12–17)

A lek ci ók után kér dé sek hang za -
nak el a püs pök fe lé. A vá la szok a
szol gá lat ra va ló el kö te le zett sé gé ről ta -
nús kod nak. De kér dést in téz a li tur -
gus a püs pö köt meg vá lasz tók fe lé is:
„El fo gad já tok-e test vé rünk szol gá la -
tát mint az egy ház ke rü let püs pö ké -
nek szol gá la tát, ké szek vagy tok-e
ve le az egy ház épí té sén fá ra doz ni és
ér te imád koz ni? Úgy mond já tok:
Igen, Is ten se gít sé gé vel.” S a vá lasz így
hang zik: „Igen, Is ten se gít sé gé vel!” El -
fo gad ni, épí te ni, imád koz ni: ez az
egy ház na pi pen zu ma püs pö ké vel
kap cso lat ban is!

Ez után az új püs pök – an nak bi -
zony sá gá ul, hogy az apos to li hit kö -
zös sé gé ben őr zi egy há zunk tisz ta
ta ní tá sát – fenn han gon meg vall ja
hi tét a Ni ce ai hit val lás sza va i val.
Kö vet ke ző szá munk ban in nen, a
püs pö ki es kü től foly tat juk.
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Pász to rok pász to ra, avagy a jó pász tor bojt á ra
A püs pök szol gá lat ba ál lí tá sá nak li tur gi á ja

RÉ G IÚ J LITURG IKUS
SAROK

A kér dés nem tu do má nyos, még is le -
het rá vá laszt ad ni: pon to san olyan
messze van, mint amennyi re Is ten
sze ret né ezt a vi lá got el ítél ni.

Van egy egy re ter je dő, in di ai val lás -
ból ere dő ta ní tás a köz gon dol ko dás -
ban: a kar ma tör vé nye. Esze rint min -
den cse le ke de tünk egy an nak meg fe -
le lő kö vet kez ménnyel jár, il let ve min -
den, ami tör té nik a vi lág ban, az ma -
ga is egy kö vet kez mény, vagy is va la mi -
lyen ok nak az oko za ta. Min den cse -
le ke det, az az ok oko za tot szül, és min -
den ok elő ző leg lét re jött oko zat ból
ere dez tet he tő. Így jön lét re az ok-oko -
za ti össze füg gé sek vég te len há ló za ta.
Tet sze tős ta ní tás, lo gi kus ta ní tás,
igaz sá gos nak tű nő ta ní tás.

Sok köz mon dás van a ma gyar
nyelv ben is, amely ar ról szól, hogy
minden nek meg van a kö vet kez mé -
nye: Jó tett he lyé be jót várj! Ki mint
vet, úgy arat. Ki mint ve ti ágyát, úgy
alussza ál mát. Ami lyen az ad jon is -
ten, olyan a fo gadj is ten. Min den ki a
ma ga sze ren csé jé nek a ko vá csa.

Sze ret nénk lát ni, hogy a dol gok ki -
szá mít ha tó k. Hogy minden nek kö -
vet kez mé nye van: a jó nak jó, a rossz -
nak rossz. Azt sze ret nénk, hogy –
mint a me sé ben – a jó el nyer je ju tal -
mát, a rossz pe dig mél tó bün te té sét.
Azo kat a fil me ket sze ret jük, ame lyek -
ben a fő hős el nye ri a ju tal mát, mert
meg ér dem li, a go nosz pe dig bűn hő -
dik. Gyor san be zár hat nák azt a mo -
zit, amely ez zel el len té tes vé gű fil me -
ket ját sza na.

Azon ban ha az éle tünk re vagy a
kö rü löt tünk le vő vi lág ra né zünk, azt
lát juk, hogy bár mennyi re jól es ne is ez
a faj ta ki szá mít ha tó ság, bi zony nem

ilyen sza bá lyok ural kod nak. Jó cse le -
ke de tek nek na gyon gyak ran nincs
po zi tív kö vet kez mé nyük. Vi szont
sok go nosz ság rejt ve ma rad, az el kö -
ve tő pe dig ví gan éli a vi lá gát. Hány
szü lő só hajt fel: „Min dent meg ad tam
a gyer me kem nek, még sem azt kap -
tam tő le, amit vár tam vol na!”

Éles szem mel ész re vesszük a hi bát
a má sik ban, és már meg is szü le tik
ben nünk az íté let. De mi lyen ér de kes,
hogy a bűn bün te té sét, az igaz sá gos -
ság di a dal mas ko dá sát min dig csak a
má sik em ber éle té ben sze ret nénk
lát ni. Ma gunk kal szem ben el né zők
va gyunk, ma gunk nak ha mar meg bo -
csá tunk.

Ez a zsol tár pont olyan nak mu tat -
ja Is tent, mint ami lyen nek Jé zus mu -
tat ja. Sze re tő apa. Mert a szü lő az
egyet len, aki nem gyer me kének a
cse le ke de tei alap ján vi szo nyul hozzá,
ha nem a sze re tet alap ján. A szü lő min -
dent azért tesz, mert sze re ti a gyer me -
két, és gyer me ke min den cse le ke de -
té re úgy te kint, mint aki ke re si a leg -
in kább sze re tett sze mély ben a jót, az
iga zat, a ked ve set, a re ményt kel tőt.

A szü lő min den pil la nat ban a gye -
re ke ja vát akar ja, ezért né zi olyan fi -
gyel me sen az éle tét. A szü lő nem sze -
re ti, na gyon nem sze re ti lát ni gyer -
me ké ben a rosszat, mert tud ja, hogy
az nem lesz ne ki jó: ami att a rossz mi -
att so kat szen ved het: nem csak ő
ma ga, ha nem má sok is. Na gyon nem
sze re ti, ha gyer me ke ha zu dik, mert
bi zal mat lan sá got érez a gyer mek ré -
szé ről, hol ott ő a ma xi má lis bi zal mat
ad ja ne ki. Na gyon nem sze re ti, ha
nem te szi a dol gát, nem vég zi a fel -
ada tát, mert a gyer me két hasz nos

em ber ként sze ret né lát ni, aki ér ti az
élet cél ját, és tud ja, hogy mi ért van itt.

Vi szont a szü lő na gyon sze re ti lát -
ni, ha ter ve meg va ló sul a gyer me ké -
ben. Na gyon sze re ti, ha a gye rek
va la mi rossz után bo csá na tot kér.
Nem a meg aláz ko dás mi att, ha nem
azért, mert lát ja, hogy van esély újat
kez de ni. Na gyon sze re ti, ha a gyer -
me ke kö szö ne tet is tud mon da ni,
mert ak kor de rül ki iga zán, hogy mi -
lyen szo ros kap cso lat ban van nak,
és hogy a gye rek tisz tá ban van az zal,
hogy a szü lő je ér te dol go zik. És na -
gyon sze re ti, ha gyer me ke hit re jut,
mert tud ja, hogy ő nem lesz min dig
mel let te, de a gyer me ke „szik lá ra
épí tett há zát” nem fog ja meg in gat ni
a kor szel lem sze le, vagy a tes ti-lel ki
meg pró bál ta tá sok ár ja.

Is ten pon to san úgy néz ránk, mint
a gyer me ke i re, ezért néz he tünk mi is
őrá úgy, mint apánk ra. Ami kor Jé zus
imád koz ni ta nít, és el mond ja a Mi -
atyán kot, so kan meg döb ben tek, má -
sok meg bot rán koz tak. Is tent sen ki
sem mer te vol na az előtt apá nak,
mennyei apá nak szó lí ta ni.

És Is ten, mert apa, nem úgy igaz -
sá gos, mint a kar ma. Az em be ri lo -
gi ka sze rint a go nosz nak vesz ni kell,
a bűn bün te tést te rem. Is ten azon ban
fel hoz za nap ját jók ra és go no szak ra,
esőd ad iga zak nak és ha mi sak nak.
Nem csak az iga zak nak, a ha mi sak nak
is! A bú za kö zé kon koly ke rül. Az em -
be ri lo gi ka elő áll a meg ol dás sal: ki -
gyom lál juk! Is ten azon ban így szól:
Hagy já tok, hadd nő je nek együtt!
Majd az ara tás kor meg tör té nik az
igaz ság te vés. A té koz ló fiú messzi re
ment az ap já tól. „Sza bad va gyok,

azt csi ná lok, amit aka rok.” Ami kor
még is ha za ment, az „igaz sá gos” na -
gyob bik fiú meg fo gal maz za az em be -
ri lo gi ka sze rin ti íté le tet. Az apa
azon ban nem e sze rint a lo gi ka sze -
rint gon dol ko dik: elé je fut, meg öle -
li, meg csó kol ja, az tán la ko má val ün -
nep li fia vissza té ré sét.

Ez a mi sze ren csénk: hogy nem
egy kar ma igaz ság sze rint gon dol -
ko dó és íté lő Is te nünk van, ha nem
sze re tő apánk-atyánk, aki nek egy
cél ja van: hogy meg ment sen, hogy új -
ra az ő ter ve sze rint él jünk, hogy ki -
raj zo lód jon raj tunk Is ten kép má sa,
aho gyan ő ere de ti leg meg ter vez te,
meg ál mod ta az em bert.

És hogy a ter vét ér tünk meg va ló -
sít sa, el küld te Jé zust. In nen től kezd -
ve már vég kép pen nem em be ri lo gi -
ka sze rint tör tén nek a dol gok. Ko szos
is tál ló ba ér ke zik a terv meg va ló sí tó -
ja. Ron gyos ta nít vá nyok kal ve szi kö -
rül ma gát. Kol dus sze gé nyen jár ja az
or szá got. Azt ta nít ja, hogy a lel ki sze -
gé nyek, az éhe zők, a sí rók, az ül dö -
zöt tek a bol do gok. A bű nö sö ket nem
ve ti meg, ha nem együtt eszik ve lük,
vi szont a lát vá nyos ke gyes ség baj no -
ka it, a fa ri ze u so kat ke mé nyen el íté -
li. Be vo nul va Je ru zsá lem be nem ra -
gad ja ma gá hoz a ha tal mat, és nem ül
trón ra, ha nem in dul a ke reszt re.

Mi vét kez tünk, de ő szen ve dett –
van eb ben va la mi em be ri lo gi ka sze -
rin ti? Van eb ben va la mi igaz sá gos ság? 

Még is, ami kor Jé zus meg halt,
nem csak a kár pit sza kadt ket té, ha -
nem le om lott a fal is Is ten és em ber
kö zött, az üd vös ség aj ta ja pe dig ki -
nyílt. A mennyei Atya ki tárt kar ral áll
a ka pu ban: ün ne pel ni sze ret né ha za -
té rő fi át.

g Me kis Ádám

AZ E G Y H Á Z I É V U TOL S Ó ELŐT TIT ME G ELŐ ZŐ VA SÁR NAP JA  Z S OLT 103,613

Mi lyen messze van
nap ke let nap nyu gat tól?

A VA SÁRNAP IG ÉJE

„A nagy szel le mek és böl csek mást
sem tud nak, mint hogy tet sze leg je -
nek ön ma guk előtt, biz ton ság ban
rin ga tódd za nak, ön ma gu kat di cső ít -
sék, ma gu kat nagy ra tart sák, sem mi
bal ga sá got ne érez ze nek; hogy na gyo -
kat mond ja nak, iga zat te gye nek,
szen tül vé le ked je nek, ma gu kat má -
sok tól meg kü lön böz tes sék és kü -
lönb nek tart sák. Ez a leg na gyobb vak -
ság a föl dön. Mert ami lyen so kat tar -
ta nak, vé le ked nek ön ma guk ról,
annyi ra vet tet nek meg és szé gye nül -
nek meg Is ten előtt.”

d Lu ther Már ton:
Bűn bá na ti zsol tá rok. A ha to dik

zsol tár (Schu lek Ti bor for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA
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A li tur gi á ban részt vett töb bek
kö zött Ste in bach Jó zsef, a Du -
nán tú li Re for má tus Egy ház ke -
rü let püs pö ke, dr. Bó na Zol -
tán, a ME ÖT fő tit ká ra, Cser -
nák Ist ván, a Ma gyar or szá gi
Me to dis ta Egy ház szu per in -

ten den se, dr. Már kus Mi hály
re for má tus tisz te let be li püs -
pök és Há ló Gyu la bap tis ta
lel ki pász tor. Az is ten tisz te let
ze nei szolgálatát a Pá pai Re -
for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia
ének ka ra, a he lyi Séllyei Ist ván
ének kar, a Ta tai Re for má tus
Réz fú vós együt tes, va la mint
Kuzs ner Pé ter or go na mű vész
végezte.

Kol 2,14–15 alap ján tar tott
ige hir de té sé ben Sze me rei Já -
nos ar ról be szélt, hogy van
meg ol dás az adós ság csap dá -
ban ver gő dők szá má ra. „Ma -
ga a re for má ció is egy adós ság -
csap dá ból in dult el, pénz ügyi -
leg a kö zép ko ri ka to li kus egy -
ház ha tal mas tar to zá sa hú -
zó dott meg mö göt te. A bú csú -
cé du la volt az egy ház ki út ke -

re sé se. De eköz ben azok hoz az
em be rek hez for dult, akik lel -
ki leg ver gőd tek adós ság csap -
dá ban” – fo gal ma zott az evan -
gé li kus püs pök, majd Jé zus nak
a go nosz szol gá ról szó ló pél -
dá za ta (Mt 18,23–35) alap ján
hang sú lyoz ta: a lel ki adós ság -
csap dá ból az egyet len ki utat

Is ten nagy vo na lú sze re te te je -
len ti, amellyel el en ge di min -
den tar to zá sun kat. Jé zus a sa -
ját éle té vel fi ze tett, hogy az
adós sá got el ren dez ze. Is ten
sze re te te ugyan ak kor egy más -
faj ta ér te lem ben adós sá tesz –
foly tat ta Sze me rei Já nos. „Az
Is ten sze re te tét meg ta pasz -
ta ló em ber ből be lül ről kel le ne
fa kad nia a nagy vo na lú ság nak.”

Az is ten tisz te let kö zös úr -
va cso rá val zá rult. Ez után a
részt ve vők át vo nul tak a re -
for má ci ói em lék mű höz, ahol
a ME ÖT, az egy ház ke rü le tek,
a pá pai evan gé li kus és a re for -
má tus egy ház köz ség, va la -
mint a vá ro si ön kor mány zat
kép vi se lői he lyez ték el ko szo -
rú i kat.

g Adá mi Má ria

Pápán

Ün ne pi be szé det dr. Hu szár
Pál, a Ma gyar or szá gi Re for -
má tus Egy ház Zsi na tá nak vi -
lá gi el nö ke, fő gond nok mon -
dott, az áhí tat ban pe dig pro -
tes táns lel ké szek vet tek részt.
Az al ka lom üde szín folt ja ként
Lu ther éle tét fel dol go zó pan -
to mi mot adott elő a du nán -
tú li bap tis ta mo bil evan gé li -
zá ci ós cso port. A fi a ta lok já -
té kát nar rá tor ként ve ze tő -

jük, Var ga At ti la „han go sí tot -
ta meg”.

A fú vós ze né vel kí sért ün -
ne pi al ka lom vé gén a je len lé -
vők vi rá go kat he lyez het tek
el a re for má ci ói em lék mű -
vön, majd az ün nep lő gyü le -
ke zet át sé tált a szom szé dos
fa so ri evan gé li kus temp lom -
ba, ahol a kö zös pro tes táns
is ten tisz te le ten So mo gyi Pé -
ter re for má tus lel ki pász tor
szol gált ige hir de tés sel.

g B. Zs.

Budapesten

Reformációi megemlékezések

Több he lyen több fé le kép pen
em lé kez nek meg a re for má ció
hó nap já ban a meg úju lás szük -
sé ges sé gé ről. A sop ro ni lí ce um
fennállásának négy száz öt ve -
ne dik év for du ló ján, 2007-ben
már egy szer tar tot tak az is ko -
la évei szá má val meg egye ző
perc nyi hosszú sá gú ima al kal -
mat; idén ok tó ber 27-én új ra
le he tő ség nyílt er re.

Az ak tu a li tást az ad ta, hogy
az in téz mény eb ben a tan év -
ben ün nep li egy há zi fenntar -
tás ba való visszakerülésének
hu szadik év for du ló ját, és a
szer ve zők ar ra gon dol tak, hogy
az iga zi há la adás egy olyan
al ka lom szer ve zé se le het, ahol
nem is ki fe je zet ten az is ko la
van a kö zép pont ban, ha nem
Jé zus, aki egyé ni és kö zös sé gi
lé tün ket is meg ha tá roz za.

A hét és fél órás imá ban ar -
ra fó kusz ál tak, hogy Jé zus tól
ho gyan ta nul hat nak imád koz -

ni. Min den fél órát más új szö -
vet sé gi mon dat ha tá ro zott
meg, más zsol tár hang zott el,
és több ször fel csen dült a nap

éne ké nek vá lasz tott Halld
meg, Uram, han go mat! ref ré -
nű ének is (Új ének 53.).

Akik a sop ro ni evan gé li kus
temp lom ban tar tott összis ko -
lai re for má ci ói is ten tisz te let
után vissza men tek az in téz -
mény be, azok a han gu la to san
be ren de zett dísz te rem ben me -
di tá ci ós iro dal mat, mé cse se ket,
kü lön bö ző mé re tű és for má jú
ke resz te ket, Jé zus-áb rá zo lá so -
kat ta lál tak az asz ta lo kon, il let -
ve pár ná kat egy sző nye gen,
va la mint ima írá si le he tő ség
vár ta őket. A lel ké szek, teo ló -
gu sok, pe da gó gu sok kü lön bö -
ző li tur gia sze rint ve zet ték az
al kal ma kat, így sor ke rült dia -
me di tá ci ó ra, or go na já ték alat ti
el csen de se dés re, Ta izé-al ka -
lom ra, il let ve né met és an gol
nyel vű imád ko zás ra is.

A szer ve zők Is ten nek kö -
szö nik meg a meg úju lás esé -
lyét. Ő hoz zon fo lya ma tos

vál to zást és éb re dést a lí ce um -
ba és összes is ko lánk ba!

g Mes ter há zy Ba lázs
iskolalelkész

454 per ces ima a líceum ban

Má so dik al ka lom mal osz tot ták
ki a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Szteh lo Gá bor-ösz tön -
dí ját egy há zi kö zép is ko lá ban

ta nu ló, te het sé ges, de szo ci á li -
san rá szo ru ló evan gé li kus di á -
kok szá má ra. A gyer mek men -
tő evangélikus lel kész ne vét
vi se lő ösz tön díj oda íté lé sét

iga zo ló do ku men tu mot ok tó -
ber 28-án ve het te át – az or szág
min den tá já ról össze se reg lett –
össze sen öt ven öt di ák.

A De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um dísz ter mé ben tar -
tott ün nep sé gen Ben c ze And -
rás es pe res, az ösz tön díj bi zott -
ság el nö ke kö szön töt te az egy -
be gyűl te ket, majd Fa bi ny Ta -
más püs pök tar tott áhí ta tot
2Kor 4,8–9 alap ján. Meg szó -
lí tot ta a dí ja zot ta kat Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő is.

Az ün nep sé gen Sar ka di
Krisz ti na Re mé nyik Sán dor-
ver set sza valt, a győ ri Pé ter fy
Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si
Köz pont fiú kó ru sa pe dig ka -
to na da lok ból nyúj tott át vá lo -
ga tást.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Ösz tön dí ja zot tak

f Folytatás az 1. oldalrólf Folytatás az 1. oldalról

b Fel újí tott temp lo má ért
adott há lát ok tó ber 29-
én, szom ba ton dél után a
bal fi gyü le ke zet. Az ige -
hir de tő Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke volt.
A li tur gi á ban Gab nai
Sán dor es pe res, va la mint
He ge dűs At ti la és Vol ker
Men ke lel ké szek mű köd -
tek köz re.

Az em lé ke zés na gyon fon tos
– emel te ki Zsolt 103,1–5
alap ján tar tott pré di ká ci ó já -
ban a püs pök. Ma ga a temp -
lom is ar ra hív, hogy em lé kez -

zünk. Be szél azok ról, akik fel -
épí tet ték, akik hi tük ben erő -
sek vol tak, és jö vőt ter vez tek.
„A temp lo mon ke resz tül ar ra
né zünk, aki ben ők hit tek, aki -
től erőt kap tak. Hi tü ket fi gyel -
ve a sze re tő Is tent fe dez het jük

fel” – fo gal ma zott Sze me rei
Já nos.

Az úr va cso rás is ten tisz te le -
tet kö ve tő köz gyű lé sen Kas sai
Ró bert fel ügye lő be szá molt a
gyü le ke zet vi szon tag sá gos tör -
té ne té ről és a fel újí tás fo lya -
ma tá ról. Amint elmondta, a
kö zös ség ne héz idő ket élt át,
ami kor 1946-ban tag ja i nak ki -
lenc ven öt szá za lé kát – né met
szár ma zá suk mi att – ki te le pí -
tet ték. Az itt ma ra dot tak
azon ban meg őriz ték hi tü ket.
Az ün ne pi al ka lom ból kö -
szön té sek hang zot tak el töb -
bek kö zött He ge dűs At ti la
sop ro ni lel kész, va la mint Né -
meth An tal ró mai ka to li kus
plé bá nos ré szé ről. 

A temp lom fel újí tá sa, az
ere de ti pad ló bur ko lat vissza -
ál lí tá sá val, kár pót lá si pénz ből
va ló sul ha tott meg. Ily mó don
a mos ta ni ün nep is az ősök
aján dé ká nak kö szön he tő.

g A. M.

Az ősök aján dé ka

A tar tal mas al kal mon ének kel
és ze né vel szol gált a La jos ko -
má ro mi Fú vós ze ne kar, a gyü -
le ke zet li tur gi kus kó ru sa, va -

la mint a Ten Sing Sa va riae
ének kar.

Sze me rei Já nos Is ten aján -
dé ka i ról be szélt 2Tim 3,14–17
alap ján tar tott ige hir de té sé -
ben. Az el ső kincs, ame lyért
ma há lát adunk, a Bib lia –
mond ta. Az evan gé li kus ol tá -
ro kon szer te a vi lá gon lát ha tó
nyi tott Szent írás ki fe je zi a
cso dát, ame lyet a re for má ció
új ra meg ta lált: hogy az írott
igén ke resz tül Is ten szól. Eh -
hez az irány tű höz kell új ra és
új ra iga zod nunk.

A püs pök má so dik ként a
szom bat he lyi gyü le ke zet meg -
ala ku lá sát emel te ki, har mad -
sor ban pe dig az új is ko lai
szárny meg épül tét. „Temp -
lom és is ko la: az a két fon tos
in téz mény, ahol to vább ad hat -
juk az öröm hírt” – hang sú -
lyoz ta. Ma Is ten aján dé ka i ért

adunk há lát: meg tar tó ir gal -
má ért a múlt ban és azért,
hogy le he tő sé ge ket nyit a má -
ban. 

Az ün ne pi köz gyű lé sen
Gre ger sen-La bos sa György
be szá mo ló ja után kö szön tőt

mon dott – töb bek kö zött –
Sza bó György egy ház ke rü le ti
fel ügye lő, Ha ran go zó Ber ta lan
kor mány meg bí zott, Mar ton

Zsolt al pol gár mes ter, va la -
mint Sztró kay At ti la egy ház -
me gyei fel ügye lő.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház a gyer mek men tő
evan gé li kus lel kész, Szteh lo
Gá bor (1909–1974) szü le tés -
nap ját, szep tem ber 25-ét a
dia kó nia nap já vá nyil vá ní tot -
ta. Ez al ka lom ból idén már
má so dik íz ben ju tal maz ták
díj jal a De ák té ri evan gé li kus
temp lom ban az év dia kó ni ai
mun ka tár sa it, szpon zo ra it és
ön kén te se it. A Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let ál tal Az
Év Szpon zo ra Díj ra je lölt dr.
Ernst Di et rich Wachs muth
sváj ci nyu gal ma zott pro -
fesszor, a jo han ni ta lo vag rend
tag ja ak kor nem tu dott je len
len ni az ün nep sé gen, ezért ő a
múlt va sár na pi sop ro ni al kal -
mon vet te át az el is me rést.

Az ün nep lők ez után át vo -
nul tak az is ko lá hoz, ahol az új
szárny meg ál dá sát kö ve tő en az
el ké szült ter me ket, könyv tá rat,
ét ke zőt és me le gí tő kony hát
is meg te kint het ték.

g – adámi –

Há rom szo ros
öröm ün nep 
Gyü le ke ze ti ju bi le um

és új épü let szárny Szom bat he lyen
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b A Bib lia va sár nap ján, ok tó ber 30-án száz öt ve ne dik szü -
le tés nap ját ün ne pel te a szom bat he lyi evan gé li kus gyü le -
ke zet. Ez al ka lom ból ke rült sor a Re mé nyik Sán dor
Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la új szár nyá nak meg ál dá sá -
ra is. Az úr va cso rás is ten tisz te le ten Sze me rei Já nos, a Nyu -
ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé -
jét. A li tur gi á ban Ros tá né Pi ri Mag da es pe res és Gre ger -
sen-La bos sa György he lyi pa ró kus lel kész mel lett Ha sza
Mó ni ka má sod lel kész és Papp Ju dit be osz tott lel kész, kő -
sze gi is ko la lel kész is részt vett.
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b A bé kés csa bai evan gé li kus Nagy -
temp lom a múlt szer dán zsú fo -
lá sig megtelt fi a ta lok kal. A na -
gyok lent, az ap rób bak fönt a
kar za ton, a leg több nek csak a fe -
je búb ja lát szott. A Bé kés csa bai
Evan gé li kus Gim ná zi um, Mű vé -
sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi -
um és Alap fo kú Mű vé szet ok ta -
tá si In téz mé nyen be lül ugyan is
az idei tan év ben lét re hoz ták a
Pát kai Er vin te het ség pon tot, en -
nek név adó ün nep sé gé re ke rült
sor ok tó ber 26-án. Az ün ne pi is -
ten tisz te le ten az 1985-ben el -
hunyt vi lág hí rű mű vész test vé -
re, Pát kai Ró bert, az Egye sült
An gol Nyel vű Evan gé li kus Egy -
ház nyu gal ma zott püs pöke hir -
det te Is ten igé jét. Mt 25,31–46
fá jó-szép pél dá za ta jól il lett az
ün ne pi dél előtt höz.

– Csa lá di lag kö tő döm a gim ná zi -
um hoz – mond ta a Lon don ban élő
nyu gal ma zott püs pök. – Édes apám
után Er vin öcsém mel együtt ta nu lói
vol tunk en nek a ki vá ló ok ta tást nyúj -
tó tan in té zet nek. Há lá val gon do lok
vissza em ber sé ges és nagy tu dá sú ta -
ná ra ink ra. Szín vo nal, sze re tet, hu -
mor, tö rő dés, jö vőnk irán ti fe le lős ség
jel le mez te az is ko lát.

Az újon nan ala kult te het ség pont
a mű vé sze ti szak kö zép is ko lá ba já ró,
va la mint az alap fo kú mű vé szet ok ta -
tás ban ré sze sü lő ta nu lók ké pes sé ge -
i nek és te het sé gé nek ki bon ta koz ta -
tá sát, gon do zá sát vál lal ja, emel lett ta -
nács adói és há ló zat épí tő te vé keny sé -
get is el lát. A cé lok kö zött sze re pel a
di á kok to vább ta nu lá sá nak se gí té se, a

pá lya ori en tá ció erő sí té se, va la mint
szo ro sabb kap cso la tok ki épí té se a fel -
ső ok ta tás sze rep lő i vel. 

A bé kés csa bai evan gé li kus gim ná -
zi um ok ta tó-ne ve lő mun ká ja száz öt -
ven öt év re te kint vissza, s ez idő alatt
szá mos mű vész – pél dá ul Sché ner
Mi hály fes tő mű vész, Sík Fe renc ren -
de ző, Gyó ni Gé za köl tő, Dér End re
író, Dé vé nyi Já nos öt vös mű vész, Ba -
lázs Sa mu szí nész – ke rült ki az al -
ma ma ter ből.

A pá ri zsi Ma gyar Mű hely ala pí tó
tag ja, Pát kai Er vin szob rász is a bé kés -

csa bai ok ta tá si in téz mény di ák ja volt.
Szel le mi sé gét a ne vét vi se lő te het ség -
pont tal is igyek szik ápol ni és meg őriz -
ni a gimnázium. Az ün nep sé gen
Prisz ta vok Ti bor szob rász mű vész
mél tat ta Pát kai Er vin mun kás sá gát. 

A mű vész 1937-ben szü le tett, az
Ipar mű vé sze ti Fő is ko lán Bor sos Mik -
lós és Med gyessy Fe renc ta nít vá nya
volt. Az 1956-os for ra da lom le ve ré se
után Pá rizs ban fe jez te be ta nul má nya -
it. 1961-ben a II. Pá ri zsi Bi en ná lén
nagy dí jat nyert, 66-ban a fi a tal szob -
rá szok dí ját ér de mel te ki. 1967-ben
már dísz ku tat ter vez he tett a gren ob -

le-i té li olim pi á ra. 1973-ban a fran cia
Mű vé sze ti és Iro dal mi Rend tisz ti ke -
reszt jé vel tün tet ték ki. A het ve nes
évek ben a fran cia kor mány fel ké ré sé -
re nagy sza bá sú vá ros épí té sze ti mun -
kák ban vett részt. 1971-ben a Mar ne
le Va lée-i mun ka cso port min de ne se
lett. Pá lya fu tá sát a há zá ban tör tént tra -
gi kus gáz rob ba nás zár ta le ke gyet le -
nül; negy ven nyolc évet élt.

* * *

Az ün ne pi al kal mon tar tott elő adá -
sá ban Ba jor Pé ter, a Nem ze ti Te het -
ség pont igaz ga tó ja ki emel te, hogy az
Is ten től ka pott adott sá gok ra vi gyáz -
ni kell. Az ün nep ség ke re té ben Ko -
la rovsz ki Zol tán, a bé kés csa bai in téz -
mény igaz ga tó ja mon dott kö szö ne -
tet mind azok nak, akik se gí tet ték az
ün nep nap meg szer ve zé sét és le bo -
nyo lí tá sát.

Ebéd után a ven dé gek a mű vé sze ti
szak kö zép is ko lát te kin tet ték meg,
ahol gra fi kai, fes té sze ti, tex til mű -
ves- és fo tog rá fus ok ta tás fo lyik. A fal -
ra ki tett leg szebb mun kák ból, al bu -
mok ból jól lát szott: te het sé ges fi a ta -
lok ta nul nak az is ko lá ban.

A Szent Ist ván Egye tem pe da gó gu -
sa i nak elő adá sa mél tó be fe je zé se volt
a tar tal mas nap nak. Les tyán Er zsé bet
a te het ség fej lesz tés gond ja i ról és fe -
le lős sé gé ről be szélt. Nagy Edi na ar -
ra hív ta föl a fi gyel met, hogy fon tos
a te het ség ko rai fel is me ré se, az azo -
no sí tás, a gon do zás és a fej lesz tés.

Ké ső dél után a Mun ká csy Mi hály
Mú ze um ban Te het ség ígé re tek cím mel
ki ál lí tás nyílt Pát kai Er vin tisz te le té -
re az is ko la ta nu ló i nak mun ká i ból. A
tár la tot Ba kay Pé ter evan gé li kus lel -
kész nyi tot ta meg. 

g – Feny ve si –

Pátkai Ervin nevét viseli a bé kés csabai
gim ná zi um  te het ség pontja

A Ba jor Evan gé li kus Egy ház zsi na ta
ál tal még áp ri lis ele jén meg vá lasz tott
új ve ze tő püs pök, Hein rich Be dford-
Strohm ün ne pé lyes be ik ta tá sá ra ok -
tó ber 30-án ke rült sor a nürn ber gi St.
Lo renz-temp lom ban. Az öt ven egy
éves teo ló gi ai pro fesszor meg bí za tá -
sa ti zen két év re szól.

Az új ve ze tő öku me ni kus nyi tott -
sá gát mu tat ja, hogy ik ta tá sa elő es té -
jén a ne u en dett el sa ui misszió épü le -
té ben kü lön fo ga dást adott a ba jor
egy ház hu szon két kül föl di part ner -
egy há zá ból az ün nep re ér ke zett kö -
zel száz ven dég tisz te le té re. A kö zép-
eu ró pai ré gió ne vé ben Gáncs Pé ter,
a Magyarországi Evangélikus Egyház
el nök-püs pöke az ik ta tás nap já nak
Út mu ta tó-be li igé jé vel kö szön töt te új

püs pök kol lé gá ját: „Íme, én an gyalt
kül dök előt ted, hogy meg őriz zen az
úton, és be vi gyen ar ra a hely re, ame -
lyet ki je löl tem.” (2Móz 23,20)

d EvÉlet-infó

Új püs pök a ba jor egy ház élén

Amb ro si us met ro po li ta, a Finn Or to -
dox Egy ház ve ze tő je – nyolc pap tár -
sa kí sé re té ben – ok tó ber 25-én Gáncs
Pé ter nek, a Ma gyar or szá gi Evan gé li -

kus Egy ház el nök-püs pö ké nek hi va -
ta lá ban tett lá to ga tást.

A két egy ház ve ze tő már több mint
négy év ti ze de sze mé lye sen is me ri
egy mást, hi szen finn test vé rünk
1969–70-ben a budapesti Evan gé li -
kus Teo ló gi ai Aka dé mi án ta nult ösz -
tön dí jas ként, egy idő ben Gáncs Pé -

ter rel. Amb ro si us met ro po li ta ma is
jól be szél ma gya rul, és rend sze res ol -
va só ja egy há zunk hon lap já nak, va la -
mint az Evan gé li kus Élet nek.

A ta lál ko zón – Joób Má té evan gé -
li kus lel kész tol má cso lá sá val – az egy -
há zi elöl já rók át te kin tet ték az evan -
gé li kus és az or to dox egy ház je len le -
gi kap cso la tát, va la mint fel mér ték a
jö vő be li pár be széd és együtt mű kö dés
le he tő sé ge it.

g W. A.

Metropolitaként látogatott
hazánkba az egykori ösztöndíjas
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Pon to san ér ke zik a nem zet kö zi exp -
ressz a Ke le ti pá lya ud var ra. El ső ként
száll le, két ha tal mas tás ká val, így
me gyünk az em ber ára dat ban. Az
ét te rem ben csend van, csak egy
arab férfi pró bál ja össze te rel ni ker -
ge tő ző gyer me ke it.

Bé kés csa bán sze ret tem vol na be -
szél get ni Pát kai Ró bert tel, az Egye -
sült An gol Nyel vű Evan gé li kus Egy -
ház nyu gal ma zott püs pö ké vel, em lé -
kez ve a tra gi kus sor sú, je les szob rász -
ra, Pát kai Er vin re, de az egész na pos
ben ső sé ges ün nep sé gen er re nem
ma radt idő. Most pró bál juk  pó tol ni,
si et ve, mert a nyu gal ma zott püs -
pök nek min den órá ja be van oszt va,
min de nütt sze re tet tel vár ják osz -
tály tár sak, ba rá tok, is me rő sök. 

Elsőként az előző nap dél előttjé ről
kér dez tem: mi lyen ér zés volt az ódon
szép sé gű Nagy temp lom ban be szél -
ni nyolc száz di ák előtt?

– Az, hogy Ma gyar or szág ra jöt -
tem, Bé kés csa bá ra, az evan gé li kus
gim náziumba, hogy részt vegyek az
öcsém ről, Ervinről elnevezett te -
het ség pont névadó ünnepségén, fur -
csa ér zés volt. Eb be az is ko lá ba járt
az édes apám is, és a test vé remmel
együtt mindketten itt érett sé giz -
tünk. A múlt ba vissza lép ni rend kí -
vül ér de kes ér zés. Nagy bel ső öröm
me le gí tett át a temp lom ban, ahogy
lát tam a sok száz fi a talt a ta ná rok kal
és ne ves ven dé gek kel együtt. Tud -
tam, hogy Er vin öcsém ről lesz szó,
de egy ige hir de tés nem sze mély hez
szó ló, ha nem min den ki hez, ezért

vá lasz tot tam ezt a té mát: „Táv la tot
ka pott élet”.

Ami kor az örök élet ről van szó,
nem sza bad el vo nat koz tat ni a min -
den na pi élet től. Csak ak kor van ér tel -
me er ről be szél ni, ha egy út tal a min -
den na pi éle tet is ért jük raj ta. Oda át
majd jó lesz, az oda át von zá sá ban a
min den na po kat kell ko mo lyan ven -
ni, mert nem mind egy, ho gyan ala kul
az éle tünk itt a föl dön. A ke resz tyén -
ség nem sá padt, bel ső ener gia nél küli
kö zös ség, ha nem erő.

– Mi lyen volt az if jú sá guk?
– Test vé rem 1955-ben érett sé gi zett,

de az én „lel ké szi pri u szom” mi att
nem vet ték föl az egye tem re. Nyá ron
el hív tam Al ber tirs ára, ahol se géd lel -
kész ként szol gál tam. Azt aján lot tam
ne ki, hogy men jen el mun kás nak, és
ké sőbb mint mun kás ke rül jön be az
egye tem re. Így is tett. Haj na li négy
óra kor kelt, be járt Bu da pest re a vas -
út hoz. Az tán be irat ko zott egy ot ta -
ni szob rász kör be, egy ama tőr tár sa -
ság ba. Egy al ka lom mal ha za jött egy
da rab agyag gal, és meg min táz ta a fe -
je met. El ment Med gyessy Fe renc hez,
a nagy szob rász hoz, be járt hoz zá, dol -
go zott ná la; ő aján lot ta be az öcsé met
a kép ző mű vé szeti gim ná zi um ba. Oda
járt há rom hó na pot, az után az Ipar -
mű vé sze ti Fő is ko lá ra je lent ke zett,
mert oda het ven di á kot vet tek föl…

– Ez már az 1956-os for ra da lom
ide je.

– Alig ta nult va la mit, ki tört a
for ra da lom. Egy di ák cso port tal kint
volt Auszt ri á ban gyógy sze rért. Ké -

sőbb, a har cok alatt a Moszk va té riek
között volt, az tán Bé kés csa bá ra
ment, be állt ka to ná nak, ott fog ták el
az oro szok. Majd elengedték a töb -
biekkel együtt, olyan sokan voltak…

Ami kor ki ke rül tem Ang li á ba, el -
men tem Ge or ge Bell chichesteri ang -
li  kán püs pök höz, Ordass Lajos meg -
be csült lelki barátjához, akinek ál ta -
lá nos tájékoztatást adtam a hazai po -
litikai és egyházi életről.

Bécs ben volt egy nagy sze rű evan -
gé li kus lel kész, Szép fa lu si Ist ván, aki
Er vin nek Rockefeller-ösz tön dí jat
szer zett, így ke rült ki Pá rizs ba, és on -
nan tól ma ga in téz te az éle tét. Ki tel -
je se dett a te het sé ge, ko moly mun ká -
kat ka pott, ne vet szer zett ma gá nak.
Ami kor hí res em ber lett, feleségem,
Zsóka azt tanácsolta, úgy mu tat -
koz  zam be: én va gyok Pát kai Er vin
báty ja, ak kor en gem is el is mer nek.

– Ám Ma gyar or szá gon ke ve sen
is me rik a ne vét…

– Pát kai Er vin az erő tel jes, a le nyű -
gö ző mé re tű, de ugyan ak kor a könnyed
for mák mes te re volt. „Szob rai mint
meg annyi ősi, ter mé szet for mál ta, de
még is mo dern vo na lú ka ted rá lis – ír -
ta Czi gány Ló ránt Ang li á ban élt iro da -
lom tör té nész –, me ré szen tör nek a ma -
gas ba te re ken, egye te mek előtt, he gyek
ölén.” Éle te vé ge fe lé itt hon is ki ál lí tott,
ré gi vá gya tel je sült, ami kor szü lő föld -
jén is meg is mer ték al ko tá sa it. Hi szem,
hogy a bé kés csa bai ün nep ség új fo lya -
ma tot in dít el, s meg ér de mel ten új ból
rá irá nyít ja a fi gyel met.

g Feny ve si Fé lix La jos

Táv la tot ka pott élet
Be szél ge tés Pát kai Ró bert nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök kel

Pátkai Róbert a testvére emlékére
nyílt kiállítás megnyitóján
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b Ha rang láb bal és ha rang gal gya -
ra po dott a Sop ro ni Evan gé li -
kus Nyug dí jas ház. Az ok tó ber
29-i há la adó is ten tisz te let li tur -
gi á ját Mi há csi La jos ott hon igaz -
ga tó lel kész mel lett He ge dűs At -
ti la és Vol ker Men ke lel ké szek
vé gez ték. Ige hir de tés sel Sze me -
rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke szol gált.

„Ma, ha az ő hang ját hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket!” (Zsid
4,7) – hang zott a pré di ká ció alap igé -
je. A ha rang olyan esz köz, amely
hang já val üze ne tet köz ve tít, Is ten

hí vá sát ad ja to vább – mond ta a püs -
pök. A ha rang szó azon ban dön té si
hely zet be is hoz min ket. Ami kor Is -
ten hí vá sa meg ér ke zik, ar ra vá laszt
kell ad ni.

„Az el ké szült ha rang le gyen Is ten
ál dott esz kö ze, amely hí vo gat, éb -
ren tart, és fi gyel mez tet a vég ső
szám adás ra” – hangzott el Mi há csi
La jos kö szön tő jé ben az is ten tisz te -
le tet kö ve tően. 

A nyug dí jas ház ud va rán fel épült új
ha rang láb Vaj da Gé za épí tész mér nök
ter vei alap ján ké szült. Az öt ven hat ki -
lo gram mos ha rang Gom bos Mik lós
ha rang ön tő al ko tá sa. A költ sé ge ket
az ott hon egyik la kó já nak cél ado má -
nyá ból fe dez te az in téz mény.

g –i –a

Ha rang a nyug dí jas ház ban
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A temp lom épí tő evan gé li ku sok mint
tót aj kú te le pe sek ér kez tek Bé kés
me gyé ből 1753-ban gróf Ká ro lyi Fe -
renc he lyi föld bir to kos hí vó sza vá ra.
A tö rök után el nép te le ne dett nyír sé -

gi fa lucs ká ba szá mos gaz da sá gi előny
ígé re té vel to bo roz ta a mun kás ke ze -
ket a he lyi föl des úr, de a szar va si csiz -
ma di á val, Pet ri ko vits Já nos sal kö tött
egyez ség nek a sza bad val lás gya kor -
lás is ré sze volt, így a Szar vas ról, Bé -
kés csa bá ról, Me ző be rény ből, Oros -
há zá ról és Tót kom lós ról há rom száz
sze kér rel fel ke re ke dett új „hon fog la -
ló kat” pap juk, Vand lik Már ton csa bai
lel ki pász tor is kö vet te.

Egye ne sen a bé csi kan cel lá ri á ról
ér ke zett azon ban a pa rancs már a kö -
vet ke ző év ben, hogy föl dig kell rom -
bol ni az evan gé li ku sok desz ka temp -
lo mát, a pré di ká tort pe dig a me -
gyé ből is szám űz ni… A jó Ká ro lyi er -
ről még idő ben üzent: a tir pá kok éj -
jel könnyek kö zött sa ját ke zű leg bon -
tot ták le ima há zu kat, a ha ran got
pe dig Su lyán Ádám ta nyá ján, a szé -
na ka zal ban rej tet ték el.

Há rom ke ser ves év ti zed kö vet ke -
zett, zak la tá sok kal és til tá sok kal, „ke -
gye le mért es dek lő” be ad vá nyok kal, de
csak Má ria Te ré zia ha lá la után II. Jó -
zsef tü rel mi ren de le te nyi tott új le he -
tő sé get. Az 1781-ben ki hir de tett tör -
vény hez ké pest Nyír egy há zán csak
1784. már ci us 25-én ju tot tak el az ün -
ne pé lyes alap kő le té te lig, s szí vó san
tart ja ma gát a né zet: a ha tal mas sá gok
azért szab ták ilyen nagy ra a temp lo -
mot az en ge dély ben, mert azt re mél -
ték, így so sem lesz nek ké pe sek meg -
épí te ni a tir pák gaz dák.

– Elő ször ma guk is úgy érez ték,
meg ha lad ná ere jü ket a fel adat – avat
be a rég múlt ese mé nyek be Dem -
csák né Bal czó Il di kó, a nyír egy há za-
bel vá ro si gyü le ke zet és a temp lom

tör té ne té nek ava tott is me rő je. – Új
lel ké szük, Sch mál Sá mu el azon ban
ké pes volt lel ke sí te ni, meg ér tet ni,
hogy nem a re á lis le he tő sé ge ik kel kell
szá mot vet ni, ha nem az zal az Is ten -

nel, aki nek sem mi sem le he tet len, és
aki so ha sem hagy ja cser ben azo kat,
akik ben ne bíz nak.

„Meg épí tet ték a ma guk pi ra mi sát”
– ál la pí tot ta meg Mar gócsy Jó zsef, a
Nyír egy há zi Fő is ko la nyu gal ma zott
ta ná ra, ne ves hely tör té nész, is mer ve
a kö rül mé nye ket. Az erőn fe lüli
pénz be li fel aján lá sok mel lett a tir pák
gaz dák oly kor hat van sze ke ret is ki -
ál lí tot tak, hogy Bod rog ke reszt úr ról
kö vet szál lít sa nak a temp lom fun da -
men tu má hoz – haj nal tól éj sza ká ig
tar tott a negy ven ki lo mé te res út, át
a Ti szán, híd nél kül, a fa lu la kói pe -
dig éb ren vár ták a me ne tet, hogy se -
gít hes se nek a pa ko lás ban… 

Az ak ko ri mű sza ki-tech no ló gi ai le -
he tő sé gek is me re té ben mind ez bá -
mu la tos tel je sít mény, kü lö nö sen ha
tud juk, hogy ak ko ri ban a vár me -
gye há zát Nagy kál ló ban ti zen öt évig
épí tet ték! Az or szág má so dik leg na -
gyobb evan gé li kus temp lo ma (a leg -
nagyobb a békéscsabai Nagy temp -
lom) Nyír egy há zán két és fél év alatt
lett kész: 1786. ok tó ber 22-én szen -
tel ték fel. Oly nagy volt a gyü le ke zet
bol dog sá ga és há lá ja, hogy a fel jegy -
zé sek sze rint ha za se men tek az is ten -
tisz te let után, ha nem együtt ma rad -
tak, és ének szó val di cső í tet ték az
Urat az es ti áhí ta tig.

Az ak kor fel szen telt temp lom nem
így né zett ki: a to rony és a jelenlegi
ol tár csak 1796-ban ké szült el, majd
1797-ben or go na is lett, s el mond ha -
tó, hogy min den to váb bi ge ne rá ció
épí tett, szé pí tett raj ta, hoz zá tett va -
la mit a di cső elő dök al ko tá sá hoz. Mai
kül se jét 1883–86-ban nyer te el, az ad -

dig fe hér fa lú temp lom bel ső pe dig
1910-ben lett olyan, ami lyen nek ma
is lát hat juk. 

A gyü le ke ze ti nap részt ve vői
szom ba ton a Nagy temp lom – a vá -
ros el ső mű em lé ke – tör té ne té be is
be te kin tést nyer tek, de ha ma ro san
még in kább el mé lyül het nek ben ne az
ér dek lő dők, ha a ju bi le um al kal má -
ból Kö vek be épí tett hit val lás cím mel
szer kesz tett – ma gyar, szlo vák, an gol
és né met nyel vű – kö tet meg je le nik
(er ről a szer kesz tő je, Sal lai Gá bor
má sod fel ügye lő tar tott elő adást). 

Be mu tat koz tak ün ne pi mű so ruk -
kal a gyü le ke zet fenn tar tá sá ban mű -
kö dő ok ta tá si in téz mé nyek, a Tra nos -

ci us-éne kek ről, a gyü -
le ke zet éle té ben be töl -
tött sze re pük ről pe dig
Fe ren czi Ilo na, az
MTA Ze ne tu do má -
nyi In té zet mun ka -
tár sa, a Liszt Fe renc
Ze ne mű vé sze ti Egye -
tem do cense be szélt.

A szombati nap
prog ramja az evan gé -
li kus általános iskola
dísz termében zárult.
Sándor Frigyes bor -
sod-hevesi es pe res
zá róáhítata előtt az
egybegyűltek a vá -
ros hoz kö tő dő evan -
gé li kus lel ké szeknek
és a gyü le ke zet elöl já -

róinak egy per ces üze ne te it hall gat -
hat ták meg.

A va sár nap dél előtti ün ne pi is ten -
tisz te le ten – ame lyet a Ma gyar Te -
le ví zió is köz ve tí tett – Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke
szol gált ige hir de tés sel. 

Kap cso lód va a gyü le ke ze ti nap hoz,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Dia kó ni ai Szol gá la ta in gye nes étel -
osz tást hir de tett az ün ne pi is ten tisz -
te le tet kö ve tő en a Bú za té ri pi ac
par ko ló já ban.

Az ak ció le bo nyo lí tá sát se gí tet te
Nyír egy há za Me gyei Jogú Vá ros Ön -
kor mány za ta és a Szar vas-Ótemp lo -
mi Sze re tet szol gá lat. A nyolc száz
adag bab gu lyás szét osz tá sá ban se gít -
sé get nyúj tott Kó sa Tí mea al pol -
gár mes ter és Fa bi ny Ta más püs pök
mel lett Ben czúr Lász ló egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő, Sztan kó Gyön gyi
es pe res, a szar  va s-ótemplomi gyü le -
ke zet ből Lá zár Zsolt igaz ga tó lel kész
és Klenk Jó zsef fel ügye lő.

A hely szí nen gu lyás ágyú ban meg -
fő zött ételt a nyír egy há zi rá szo ru lók
fo gyasz tot ták el jó ízű en – haj lék ta -
la nok, idő sek, ta nyá kon la kók és
más ne héz élet hely zet ben élők.

Az ün nep ség so ro zat va sár nap es -
te ün ne pi ze nés áhí tat tal zá rult: Nyír -
egy há za pol gár mes te ré nek, Ko vács
Fe renc nek az ün ne pi kö szön tő je után
Ko vács Lász ló At ti la Kő kan tá ta cí mű
mű vét mu tat ta be – Feny ve si Zsolt
köz re mű kö dé sé vel, a szer ző ve zény -
le té vel – az evan gé li kus ének kar, a
Har mó nia ének kar és a Sza bol csi
Fil har mo ni ku sok együt te se.

g – ve si –

Kö vek a Ti szán túl ról, hit hely ben
225 éves a nyír egy há zi Nagy temp lom

b Temp lo muk kü lön le ges szü le tés -
nap ját ün ne pel ték ok tó ber 30-án
a tol na né me di evan gé li ku sok.
Az ere de ti leg két száz éve épí tett
lel ki haj lék a mos ta ni for má já -
ban va ló já ban „csak” het ven -
négy éves. A gyü le ke zet még is a
mö göt tük ál ló több mint két év -
szá za dos múl tért adott há lát re -
for má ció elő nap ján. Az ün ne pi
is ten tisz te le ten Sza bó Vil mos
Bé la, a Tol na-Ba ra nyai Egy ház -
me gye es pe re se hir det te Is ten
igé jét.

Egy jegy ző köny vi be jegy zés sze rint
már 1786-ban lé te zett a hely be li lu -
the rá nu sok gyü le ke ze te. A tö rök ki -
űzé se és a ku ruc–la banc há bo rúk
után az el nép te le ne dett, ak kor még
mo csa ras vi dék re Győr kör nyé ké ről
köl töz tek evan gé li kus, te le pes csa lá -

dok. II. Jó zsef tü rel mi ren de le té nek
kö szön he tő en a hí vek 1791. má jus 19-
én ki je löl het ték a temp lom tel ket,
egy út tal el ha tá roz ták a ta ní tó la kás
fel épí té sét is. Az utóbbi, illetve az első
kápolna még ab ban az év ben el is
készült.

A ká pol na húsz év múl va szűk nek
bi zo nyult, ezért 1810-ben temp lom -
épí tés re kér tek en ge délyt. Az el ké -
szült lel ki haj lé kot 1811. ok tó ber 24-
én szen tel ték fel. A sár szent lő rin ci
egy ház köz ség től va ló le vá lás ra, az
anya gyü le ke zet té va ló ala ku lás ra
1828-ban kap tak en ge délyt.

1935. áp ri lis 6-ra vir ra dó éj sza ka a
temp lom egyik fa la be dőlt, az 1811-
ben emelt épü let hasz nál ha tat lan ná
vált, le kel lett bon ta ni. A nagy ál do -

za tok árán meg épült új temp lo mot –
a meg ma radt ré gi to ronnyal együtt –
1937. áp ri lis 11-én szen tel te fel Ka pi
Bé la püs pök. Az épü le tet 2006-ban
újí tot ták fel.

A múlt va sár nap tar tott ün ne pi is -
ten tisz te let li tur gi á ját Óvá ri Pé ter, a
gyü le ke zet lel ké sze vé gez te. Sza bó
Vil mos Bé la es pe res ige hir de té sé nek
alap já ul 1Pt 2,1–10-et vá lasz tot ta,
né hány vers sel ki egé szít ve az apos -
to li le vél nek azt az igé jét (2,5), amely
a temp lom fa lán el he lye zett, az épü -
let kü lön le ges tör té ne té re em lé kez -
te tő már vány táb lán ol vas ha tó. Pré -
di ká ci ó já ban az es pe res fel hív ta a fi -
gyel met ar ra az esély re és le he tő ség -
re, ame lyet Is ten től kap tunk éle -
tünk kel, egy szer s mind kér dés sel for -
dult az egy be gyűl tek hez: va jon ők élő
kö vek ként be épül tek-e a tol na né -
me di evan gé li kus kö zös ség be?

Az ün ne pi kö szön té sek so rát Óvá -
ri Pé ter nyi tot ta meg. Be szé de vé gén

a hit ta nos gye re kek két ének kel szol -
gál tak. Nél kü lük a gyü le ke zet nek
csak két száz éves múlt ja van, de ve -
lük jö vő je is le het – fo gal ma zott a he -
lyi lel kész.

A kö szön té sek kö zött töb bek kö -
zött An dor ka Ár pád egy ház me gyei
fel ügye lő is szót kért. Az al ka lom
meg ha tó pil la na tai kö zé tar to zott,
ami kor a gyü le ke ze ti fel ügye lői tiszt -
sé get öt ven évig be töl tő, a nyá ron el -
hunyt dr. Győ ri Jó zsef ok le ve les gé -
pész mér nök uno ká ja fel idéz te, hogy
nagy ap já nak mi lyen fon tos volt ez a
kis kö zös ség. Te me té sé nek ko szo rú -
meg vál tá si össze gét a csa lád a tol na -
né me di gyü le ke zet ben fo lyó misszi -
ói mun ká ra aján lot ta fel.

g –a –a

Hetvennégy és kétszáz
Tolnanémedi ünnepség

b Gyü le ke ze ti nap pal, ün ne pi is ten tisz te let tel, ze nés áhí tat tal ün ne pelt
az Északi Egyházkerület leg na gyobb gyü le ke ze te a múlt hét vé gén, kap -
cso lód va a re for má ció em lék nap já hoz is. 1786. ok tó ber 22-én, vagy -
is két száz hu szon öt év vel ez előtt szen tel ték fel a nyír egy há zi evan gé -
li kus Nagy temp lo mot. Túl zás nél kül ál lít hat juk, tör té nel mi ese -
mény volt ez a vá ros éle té ben, ugyan is nem ki rá lyi vagy más kegy úri
aján dék ként emel tek itt há zat Is ten di cső sé gé re, ha nem a há rom év -
ti zed del ko ráb ban ide te le pült, evan gé li kus val lá suk hoz ra gasz ko dó
tir pá kok áll ha ta tos küz del mé nek volt ez az ered mé nye. 

F
O

TÓ
: 

D
R

Á
V

E
C

Z
 F

E
R

E
N

C

So kan lá to gat tak el ok tó ber 23-án es te az el ső „dzsesszis ten tisz te let re”, me -
lyet a fa so ri gyü le ke zet hir de tett meg Jé zus, jazz és a töb bi rá adás cím mel.
A Mo na mo (Szir tes Edi na Mó kus, Nagy Já nos és Mo gyo ró Kor nél) ze nei szol -
gá la ta, az el hang zott igék és imák is a sza bad ság urát, Jé zust ál lí tot ták a kö -
zép pont ba. A so ro zat kö vet ke ző al kal ma de cem ber 18-án es te 6 óra kor lesz.

g Dé vai György fel vé te le

Dzsesszistentisztelet

Or szá gos ci gány misszi ói nap
Egy na pos ta lál ko zó ra vár juk no vem ber 12-én azo kat, akik va la mi lyen for má ban érin tet tek a ci gány misszi ó ban
– vagy már szol gá lat ban áll nak, vagy szol gá lat ra ké szül nek, vagy egy elő re „csak” ér dek lő dők.

Prog ram: 10.30–11.15 Áhí tat (Györ fi Mi hály evan gé li kus lel kész) • 11.15–12.00 Elő adás – Adok-ka pok, avagy
ka pok, adok (Ba kay Pé ter ci gány misszi ói re fe rens) • 12.00–12.45 Ebéd • 12.45–13.30 Elő adás – A ci gány ság egye -
dü li esé lye Krisz tus (Tóth Zsu zsan na hit tan ta nár) • 13.30–14.00 Bi zony ság té te lek a nap té má já ban, va la mint
be szá mo lók a misszi ók ról • 14.00–15.00 Kis cso por tos be szél ge tés • 15.00–15.30 Kö zös ki ér té ke lés • 15.30–16.00
Áhí tat, ál dás (Győ ri Gá bor evan gé li kus es pe res)

Az al ka lom hely szí ne: Bu da pest VII., Ró zsák te re 1.
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A Liszt-év so rán a ze ne szer ző tisz te -
lői fő leg a kom po nis ta sze mé lyét ál -
lí tot ták a kö zép pont ba; azok ról, akik
mű ve it mind a mai na pig si ker re vit -
ték és vi szik, ke ve sebb szó esett. Pe -
dig mi, ma gya rok büsz kél ked he tünk
ta lán a leg ki vá lóbb Liszt-in terp re tá -
tor ral, Cziff ra Györggyel. Két or szág
vall ja fi á nak a vi lág hí rű elő adót. 

No ha a Gro ve ze nei le xi kon ma gyar
szü le té sű fran cia zon go ra mű vész -
ként em lí ti, ke vés olyan ti pi kus ma -
gyar sors van, mint az övé.

A pi a nis ta az el ső vi lág égés után,
1921. no vem ber 5-én szü le tett. Édes -
ap ja ci gány ze nész ként Fran cia or -
szág ban dol go zott, s a há bo rú kez de -
tén to lon col ták őt vissza Ma gyar or -
szág ra. A fran cia pol gá ri jó lét után
itt hon mély nyo mor ba süllyedt a
csa lád. Cziff rá ék egy an gyal föl di te -
le pen, fa ba rakk ban lak tak, a há bo rú
utá ni ín sé ges ál la po tok kö zött a csa -
lád fő ze né szi ál lás ról nem is ál mod -
ha tott, így az öt ta gú fa mí lia se gé lyek -
ből ten gő dött.

A beth le ni kon szo li dá ció éve i ben
Jo lán ka – György nő vé re – ál lás hoz
ju tott, s ha ma ro san egy bé relt pi a ní -
nó lett a csa lád kö zös sé gi éle té nek
köz pont ja. A ké sőb bi mű vész te het -
sé gét édes ap ja ha mar fel is mer te, s egy
sze ren csés vé let len foly tán Doh ná nyi
Er nő is meg hall gat ta a nyolc éves
gyer me ket. A Ze ne aka dé mia ka pui
meg nyíl tak Cziff ra előtt, a tan in téz -
mény ben a ki vá ló Cho pin-elő adó,
Keéri-Szán tó Im re és a nagy sze rű pe -
da gó gus, Ta usz ky Jo lán nye se get ték
a „cso da gye rek” mű vé sze té nek vad -
haj tá sa it, ka ma ra ze né re Wei ner Leó
ok tat ta.

Ke éri-Szán tó kü lö nö sen nagy ha -
tás sal volt az if jú ra. Mi vel a ki vá ló pi -
a nis ta, Tho mán Ist ván Liszt-nö ven -
dék volt, a ná la is ta nu ló Cziff ra
György egy élet re el je gyez te ma gát
Liszt Fe renc mű vé sze té vel. Ami kor
más ta nár hoz ke rült, a za bo lát lan if -
jú el hagy ta a ma gyar ze ne szen té lyét.
A több re hi va tott te het ség éle té ben
zavaros kor szak kez dő dött. Cziff ra
be le ve tet te ma gát a fő vá ros éj sza kai
éle té be, bá rok ban ját szott, s egy re
több ször né zett a po hár fe ne ké re. Fi -
a ta lon, tizen ki lenc éve sen nő sült
meg. Fe le sé ge, az egyip to mi szár ma -
zá sú So le i ka egész éle té ben hű tár sa
ma radt.

A má so dik vi lág há bo rú ki tö ré sé -
vel a mű vész éle té ben sö tét kor szak
kö szön tött be. Gyor sí tott ki kép zés
után az orosz front ra ke rült, ahol
meg is mer het te a nél kü lö zés és a lö -
vész ár kok pok lát. A front össze om -
lá sa előtt a jobb sors ra ér de mes ba -
ka de zer tált, s szin tén em ber te len kö -
rül mé nyek kö zött par ti zán bú vó he -

lye ken, fo goly tá bo rok ban ér te meg a
há bo rú vé gét. Egy „sze ren csés” vé let -
len foly tán elkerülte a Gu lagot, he -
lyette az új ra meg szer ve zett ma gyar
re gu lá ris had se reg be so roz ták be, s
1946 szep tem be ré ben kap ta meg az
ob si tot.

* * *

Kü lö nös kar ri er vet te ek kor kez de tét.
Cziff ra is mét Pest éj sza kai éle té ben
tűnt fel, de már mint ki for rott ze nész.
Ki vé te les te het sé gét szó ra ko zó he -
lye ken vil log tat ta, pá rat lan tech ni ká -
ja és imp ro vi zá ci ós kész sé ge né pes
ze ne ba rát tá bort gyűj tött kö ré je. E
csa pat éj sza kán ként az Ari zo ná ba, a
Sa voy ba, a Vá ci ut cai Ked ves presszó -
ba és az ak ko ri éj sza kai élet más fel -
ka pott hely szí ne i re is kö vet te. 

No ha a klasszi kus ze nén kí vüli
mű fa jok ban va ló meg mé ret te tés ké -

sőbb ja vá ra vált, a for ron gó lé lek ek -
kor még is meg csö mör lött. Na i van,
egy ol dal ko csis mo tor ke rék pá ron
in dult el csa lád já val a nyu ga ti ha tár
fe lé. Az utó pisz ti kus terv nem si ke -
rült, őt és fe le sé gét is a bör tön vár -
ta, ahon nan a dur va mun ká tól és a
ve ré sek től tönk re ment kéz zel és
meg rom lott egész sé ggel sza ba dult.
Más vá lasz tá sa nem lé vén új ra a
pes ti bá rok ban pa za rol ta tu dá sát,
amíg egy szer a szin tén Tho mán-ta -
nít vány, Fe ren czy György – a Liszt
Fe renc Ze ne aka dé mia zon go ra ta -
ná ra – új ra ta nu lás ra nem biz tat ta. 

Cziff ra meg fo gad ta a ta ná csot, s
ha ma ro san a ma gyar hang ver seny élet
ál lan dó sze rep lő jé vé lé pett elő, egy -
ko ri já té kát hang fel vé te lek őr zik.
1956. ok tó ber 22-ei, a for ra da lom
ki tö ré sé nek elő es té jén adott ze ne aka -
dé mi ai kon cert je – Bar tók II. zon go -
ra ver se nyét ját szot ta a mű vész – ki -
rob ba nó kö zön ség si ker rel zá rult, s
egy tég lát ta lán ez az est is kiütött a
dik ta tú ra fa lá ból.

* * *

Itt ért vé get Cziff ra ma gyar or szá gi
kar ri er je. A mű vész emig rált, éle té -
nek kö vet ke ző négy év ti ze de már
Fran cia or szág ban ját szó dik. 

Hí res fran cia mu zsi ku sok – Mar -
cel Dup ré, Art hur Hon eg ger, Alf red
Cor tot – fo gad ták ba rát juk ká, a te het -
sé ges ze nész előtt meg nyíl tak az Ó-
és az Új vi lág hang ver seny ter mei.
1958-ban New York ban, a Car ne gie
Hall ban adott nagy si ke rű kon cert -
so ro za tot. A kar mes te ri pul pi tu son
a fi a tal ame ri kai di ri gens, Tho mas
Schip pers állt.

– Cziff rát meg előz te hí re, mint a
leg na gyobb élő Liszt-já té kost ha -
ran goz ta be őt az ame ri kai mé dia –
em lé ke zik vissza az egyik es té re Kré -
nusz Jó zsef, a Met ro po li tan Ope ra
egy ko ri né ző té ri fel ügye lő je. – A je -
gyek jó elő re el kel tek, sze ren csés
em ber nek mond ha tom ma gam, hogy
be jut hat tam meg hall gat ni őt. A mű -
so ron Liszt Esz-dúr zon go ra ver se nye
s a Ma gyar fan tá zia sze re pelt. No ha
zi man kós no vem be ri es te volt, a
kon cert után a mű vész be já ró nál
még is szá zak áll tak, s büsz ke va gyok,
hogy ma gam is meg szo rít hat tam e
nagy mű vész ke zét.

A Ma gyar fan tá zia, ame lyet Liszt
a XIV. és XXI. ma gyar rap szó dia dal -
la ma i nak fel hasz ná lá sá val 1853-ban
mu ta tott be Pes ten, Cziff ra egyik

leg töb bet ját szott da rab ja volt, s a
mű vész vi lág hí ré nek meg ala po zá -
sá ban is je len tős sze re pet ját szott. A
Ma ga san re pül a da ru né pi es mű dal
fel dol go zá sát Cziff ra még édes ap já -
tól is mer het te, s az emig rá lá sát kö -
ve tő évek ben töb bek kö zött Lon don -
ban (1957), Mi lá nó ban (1959) is si ker -
re vit te.

Gond ta lan kar ri er jét fia, if jabb
Cziff ra György 1982-ben be kö vet -
ke zett tra gi kus ha lá la ár nyé kol ta be.
A fi a tal em ber ap ja te het sé gét örö köl -
te, Alf red Cor tot ta nít vá nya ként ta -
nult zon go rát, majd kar mes ter ként
szer zett ne vet ma gá nak. Édes ap ja
ál lan dó fel lé pő tár sa volt, el ső bu da -
pes ti kon cert jé re is ő kí sér te el. Cziff -
ra György nek Ma gyar or szá gon 1983-
ban Ágyúk és vi rá gok cím mel meg je -
lent ön élet raj zi kö te tét is a fiú gon -
doz ta.

* * * 

Az apát mé lyen meg ráz ta gyer me ke
el vesz té se, az után már csak szó ló kon -
cer teken sze re pelt. Ám nem ás ta el
ta len tu mát: ze nész tár sait se gí tve ka -
ma toz tat ta, ka ri ta tív mun ká ja, kol le -
gi a li tá sa hí res volt. A zon go ris ta ne -
vét vi se lő ala pít vány 1973 óta te het -
sé ges fi a ta lok fel ku ta tá sát és pá lyá já -
nak egyen ge té sét tűz te ki cél já ul. 

Ami kor And ré Mal ra ux író és po -
li ti kus – az ak ko ri kul tu rá lis mi nisz -
ter – ta ná csá ra Sen lis-ban, Észak-
Fran cia or szág ban Cziff ra egy mű em -
lék temp lom hely re ál lí tá sá hoz lá tott,
éle te új ér tel met nyert. Jól lát ta a mi -
nisz ter, az épü let a fran cia mű em lék -
vé de lem szé gye ne volt. A kö zép ko ri
Szent Fram bourg-ká pol na ro mo san
állt, az épü let be be esett az eső, és au -
tó sze re lő mű hely ként hasz nál ták. 

Cziff ra az el ső Ca pe ting ki rály
ko ro ná zá si he lyét, a gal lok el ső té rí -
tő jé ről el ne ve zett is ten há zát új já -
épít tet te, s a ze ne szen té lyé vé, ne ves
ki ál lí tó hellyé va rá zsol ta. Ta lán nem
meg le pő, de a ter met Liszt Fe renc ről
ne vez te el. A gó ti kus épü let ben sé tál -
va min de nütt ma gyar em lé kek re lel
a lá to ga tó: az egyik fes tett üveg ab lak
Szent Er zsé be tet áb rá zol ja, to vább ha -
lad va pe dig Liszt Fe renc port ré ját lát -
juk ma gyar zász ló val dí szít ve.

* * *

Amíg Cziff ra a vi lág nagy hang ver -
seny ter me i ben si kert si ker re hal -
mo zott, ad dig itt hon az ak ko ri idők
ko ri fe u sai szán dé ko san el hall gat ták

ne vét. A jég a Liszt Fe renc éle té ről
1970-ben ké szí tett film, a Sze rel mi ál -
mok for ga tá sakor tört meg, mi vel a
ze nei anyag ja va ré szét a film ké szí -
tői Cziff ra György fel vé te le i ből ál lí -
tot ták össze. Ez zel kap cso lat ban le -
gen dák is szárny ra kel tek, a cím sze -
rep lő, Sin ko vits Im re el mon dá sa sze -
rint a mű vész a jog dí já ról is le mon -
dott, „ha zám nak” fel ki ál tás sal. A
film be mu ta tó után a mű vész 1956
előtt ké szült le me zei is meg je len tek
a köny ves bol tok ki ra ka tai ban.

* * *

Cziff ra 1973-ban lá to ga tott elő ször ha -
za. Kon cert jén Ra vel-, Rach ma ni -
nov-mű vek mel lett ter mé sze te sen
Liszt Ma gyar fan tá zi á já val is el káp -
ráz tat ta a pub li ku mot. Az es te a ma -
gyar ze nei élet arany lap ja i ra is fel ke -
rült. Hazai ze nei ki vá ló sá ga i nk vé le -
mé nye vi szont meg osz lott az el ső
itt ho ni sze rep lés ről. A kon cert után
ak ko ri szom szé dom mal, Lu kács Pál
brá csa mű vésszel be szél get tem az est -
ről. Szép sza vak kal mél tat ta a hang -
ver senyt, de meg je gyez te, hogy Bach
vagy Mo zart mű vei igen csak hi á -
nyoz tak a mű vész re per to ár já ból.

Jan dó Je nő, a hí res zon go ris ta is so -
kat kö szön het a mes ter nek. 1972-ben
a ver sailles-i Cziff ra György-ver se -
nyen el ért má so dik he lye zé se is hoz -
zá já rult to váb bi kar ri er jé hez. Ő me -
rő ben más vé le ményt fo gal maz meg,
így vall a nagy zon go ris ta társ ról:
„Cziff rá nál a káp rá za tos vir tu o zi tás
utol ér he tet len egyé ni ség gel tár sult.
Fe no me ná li san ját szott a hang sze ren,
nem ta lál koz tam az óta sem kü lönb -
bel. Né ha el fog ta a hév, imp ro vi zá ci -
ós kész sé gét gyak ran a kon cer te ken
is csil log tat ta, ilyen kor bal ga ság lett
vol na a kot tá val össze ha son lí ta ni az
el hang zot ta kat. A ze né szek nagy
sze re tet tel fo gad ták, a ze ne kar so ra -
i ban még so kan vol tak, akik kel az öt -
ve nes évek ben együtt ját szott. So kan
vi szont fa nya log va ér té kel ték mű vé -
sze tét – a »sa va nyú a sző lő« mon dás
alap ján. Nem igaz, hogy Cziff ra csak
a ro man ti kus mű vek ben al ko tott
ma ra dan dót, ta ná rá nak, Fe ren czy
György nek kö szön he tő en a klasszi -
kus zon go ra iro da lom ban is ott hon
volt. Ra meau vagy Co u per in in terp -
re tá ci ó ját hoz ha tom fel pél dá ul.”

A nagy ma gyar vir tu óz het ven két
évig élt, ha lá lát 1994-ben szív in -
fark tus okoz ta. Sen lis vá ros te me tő -
jé ben krip tá ban nyug szik sze re tett
fe le sé gé vel s tra gi ku san ko rán el -
hunyt fi á val.

* * *

A szak iro dal mat ol vas va meg ál la pít -
ha tó, hogy a Cziff ra-le gen da nap ja -
in kig él. So kan – össze vet ve Liszt és
a mű vész éle té nek leg fon to sabb mo -
men tu ma it, dá tu ma it – Liszt re in -
kar ná ci ó ját lát ják ben ne. Éle té nek is -
me rői vi szont in kább a mély sé gek -
ből ki emel ke dő mű vészt tisz te lik
alak já ban, aki a csil la gok kö zött sem
fe lej tet te el, hon nan is szár ma zik.
Mind vé gig büsz ke volt ma gyar sá gá -
ra, szá mos mű vész hon fi tár sá nak
út ját egyen get te.

Cziff ra György éle te Re mé nyik
Sán dor Kö vek zsol tá ra cí mű ver sé nek
sorait jut tat ja eszem be: „Is ten, ha
akar ja, a kö ve ket / Do bog tat ja meg a
szi vek he lyett. / Így szólt hoz zánk a
temp lom-épi tő.” A Te rem tő a nagy
ma gyar zon go ris ta temp lom épí tő
mun ká ján ke resz tül a sen lis-i ká -
pol na kö ve it, mű vé sze té vel pe dig
mil li ók szí vét do bog tat ta meg.

g Dr. Cser mák Zol tán

A zon go raművész, aki temp lo mot épí tett
Ki lenc ven éve szü le tett Cziff ra György



Evangélikus Hittudományi
Egyetem 2011

Evangélikus Élet 2011. november 6. f 7ehe-melléklet

Az a leg iz gal ma sabb a lel ké szi és teo -
ló gu si élet pá lyá ban, hogy vé get nem
érő kü lön le ges ku ta tást je lent. So ha -
sem le het el ér ni azt a tu dás szin tet
vagy gya kor la ti ta pasz ta la tot, hogy
ma ga biz to san ki mond hat nánk: tu dok
annyit, amennyi ele gen dő, és van

olyan tech ni kám, amellyel meg tu -
dom ol da ni a fel ada to kat a pá lyán.

Ma éle sen lát juk, hogy a pá lya kez -
dő fi a tal lel ké szek, teo ló gu sok és hit -
ta ná rok nem könnyű örök sé get vesz -
nek át. Egy olyan egy ház ban kü lö nö -
sen nem, ahol nem ma gá tól ér te tő dő
az oda tar to zók ak ti vi tá sa. Sok szor hi -
ány zik kö zös sé ge ink ben a lel ke se -
dés és az ener gi kus vál la lás a gyü le -
ke ze tek ben el vég zen dő fel ada tok -
hoz. Nem rit kán ta lál koz nak a pá lya -
kez dők na gyon kis lét szá mú kö zös -
sé gek kel és túl nagy épü le tek kel vagy
na gyon meg öre ge dett, csök ke nő lét -
szá mú, passzív kör nye zet tel. Igaz,
nagy öröm ép pen eze ken a te rü le te -
ken, ha va la ki ben friss dip lo má val a

ke zé ben olyan bel ső tűz ég, hogy jö -
vőt ál mo dik, és bá tor sza vak kal megy
fel a szó szék re, vagy áll meg az ol tár
előtt, mert bí zik Is ten meg újí tó ha tal -
má ban. Ilyen kor gyó gyul a kör nye zet
is, és erő sö dik a lel kész élet ked ve is.

Ezek a gon do la tok könnyen
eszünk be jut hat nak, ami kor a jö vő

lel ké sze it és teo ló gu sa it ké pez zük. A
mai hely zet ben egy re job ban érez he -
tő, hogy ta nár nak és hall ga tó nak
egy aránt nagy szük sé ge van a lel ki -
erő re. Nem nő het a tá vol ság a két
sze rep lői kör kö zött. Együtt gon -
dol ko dás, egy más éle té nek fél té se és
meg be csü lé se a meg fe le lő ok ta tói
és hall ga tó ma ga tar tás ab ban az épü -
let ben, ahol a lel ki ér té kek meg is me -
ré se és a lel ki erő éb resz té se és to -
vább adá sa a kül de tés.

Nem sza bad túl szé pí te ni a jö ven -
dőt, de ti los a vész jós lás vagy a bo -
rú lá tás is. Re á li san lát va jó éb red ni
na pon ta és há lát ad ni es tén ként
azért, ha ele gen dő tar ta lom ke rül az
éle tünk be, és van nak egy más tól ka -

pott új el kép ze lé se ink ar ról, hogy mit
le het ne job ban, őszin téb ben és ered -
mé nye seb ben vé gez ni egy ház ban és
gyü le ke ze tek ben.

Aki ma teo ló gi át kezd ta nul ni, az
ha mar szem be sül az zal, hogy ez már
nem – a ko ráb bi idők ben itt is, ott is
fel fe dez he tő – meg él he té si pá lya -
vá lasz tás. A so kat han goz ta tott biz -
tos pá lya vagy nyu godt meg él he tés
he lyett ma a kez de mé nye zés, az elöl -
ről kez dés bá tor sá ga, a kö zös ség épí -
tés mel let ti el kö te le zett ség, a misszi -
ói el szá nás le het nek az em le get he tő
jel sza vak.

Bel ső erő re van szük ség már az el -
ső év fo lyam ban is ah hoz a bá tor
meg győ ző dés hez, hogy nincs szebb
hi va tás an nál, mint em be rek éle té hez
kö ze led ni Is ten üze ne té vel, jó és ne -
héz idő sza kok ban egy aránt. Le le het
majd ül ni olyan em be rek mel lé, akik -
hez rit kán ér kez nek be szél ge tő tár sak.
Ki sebb cso por tok szá má ra he ten te
sok, tes tet és lel ket meg moz ga tó
hit tan órát és bib lia kört le het szer vez -
ni. Így épül het fel eset leg egy új
gyü le ke zet ott, ahol ed dig egy ál ta lán
nem volt, vagy alig él de gélt.

Így ér de mes együtt hor doz ni uk ma
is gyü le ke ze ti ta gok nak, egy ház ve ze -
tők nek, lel ké szek nek, a lel ké szi pá lyá -
ra in du lók nak és a teo ló gia ta nu lá sát
ép pen meg kez dő leg fi a ta lab bak nak a
jö vő egy há zá nak sor sát. En nek a kö -
zös fe le lős ség nek a zá lo ga az, amit
egy bib li ai mon dat így hir det meg
szá munk ra: „Az em ber lel ke az Úr tól
ka pott mé cses, egé szen át ku tat ja a
test bel se jét.” (Péld 20,27) A jö vő lé -
lek épí tő i re és az épít ke zést igény be
ve vők re néz ve egy aránt biz ta tó ez.
Ér de mes eb ben a fel adat ban mun kál -
kod ni.

g Dr. Sza bó La jos rek tor

A mé cse sek vi lá ga

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te -
mün kön a lel kész- és hit ta nár kép zés
szer ves ré sze ként te kin tünk a spi ri -
tu á lis élet, a lel ki kí sé rés te rü le te i re.
Egye te münk ha gyo má nyos mun ka -
rend jé ben min dig is ki emelt he lyet
kap tak az is ten tisz te le tek, áhí ta tok,
a kö zös ün ne pek. Ter mé sze tes nek
tart juk, hogy a hi va tás ra va ló fel ké -
szí tés és fel ké szü lés alap ve tő és el en -
ged he tet len ré sze Is ten nel és egy más -
sal va ló kap cso la tunk meg élé se, a kö -
zös lel ki nö ve ke dés. 

Kü lön le ges hely zet ben va gyunk mi,
teo ló gu sok – hall ga tók és ta ná rok: a
szak mai is me re tek, a meg szer zett tu -
dá sunk csu pán fél lá bon va ló, bi zony -
ta lan ál lást je lent, ha nem erő sö dik ál -
ló ké pes sé günk sze mé lyes hit be li ta -
pasz ta la tok, lel ki ér le lő dés ál tal. Az
évek so rán egy re in kább azt ta pasz tal -
tuk, hogy a lel ki ség út ját, a lel ki kul tú -
ra egy sze rű, min den na pi lé pé se it hall -
ga tó ink nak és ma gunk nak is ugyan úgy
ta nul nunk, gya ko rol nunk kell. Szám -
ta lan le he tő ség kí nál ko zik er re egye -
te mün kön, ahol min dig is nyi tot tak
vol tunk gaz dag lel ki ha gyo má nya ink
fel fe de zé sé re, ugyan ak kor te ret ad tunk
új kez de mé nye zé sek nek, kí sér le te zé -
sek nek, kre a tív öt le tek nek.

A dél előt ti áhí ta to kat áhí tat cso -
por tok szer ve zik, es tén ként pe dig
gyak ran egé szen iz gal mas, új meg -
kö ze lí té sek kel ta lál koz ha tunk hall -
ga tó ink áhí ta ta i ban. A teo ló gu sa ink -
ból és vég zett, még vissza já ró hall -
ga tó ink ból szer ve ző dött Aga pé
könnyű ze nei együt tes szol gá la ta is
hoz zá já rul ah hoz, hogy fi a ta los,
friss han gon hall junk és vall junk Is -
ten nel va ló lel ki ta lál ko zá sa ink ról. A
szer da reg ge li úr va cso rai is ten tisz -
te le tek re ven dég ige hir de tő ket hí -
vunk. Az előt tünk ál ló he tek ben
mind há rom püs pö künk vál lalt kö -
zöt tünk szol gá la tot. Hall ga tó ink eb -
ben az őszi sze mesz ter ben is kö zel
száz gyü le ke ze tet fog nak föl ke res ni
szupp li ká ci ós szol gá la tuk al kal má -
val, és hat gyü le ke zet ké szül teo ló -
gus nap ra.

Szí ve sen hí vunk meg lel kész kol -
lé gá kat, akik szol gá la tuk gya kor la ti
ta pasz ta la ta i ról be szél get nek hall -
ga tó ink kal. Leg utóbb Czön dör Ist ván
me sélt a Ba la ton bog lá ron és kör nyé -
kén el in dult új kez de mé nye zé sek ről.
A hall ga tó ink kö zül sokan azt az
igé nyü ket is meg fo gal maz zák, hogy
ta nul má nyi ide jük alatt kö ze lebb ről
is meg is mer ked né nek egy há zunk

kü lön bö ző mun ka ága i val, spe ci á lis
szol gá la ti te rü le tek kel. Idén ősz től
töb ben be kap cso lód tak a kór ház -
lel ké szi, kór há zi lel ki gon do zói szol -
gá lat ba. Évek óta több hall ga tónk ta -
nul ja a fog va tar tot tak lel ki gon do -
zá sát, a bör tön misszió le he tő sé ge it.
E tan év től igyek szünk szo ro sabb ra
fon ni az egye te mi gyü le ke zet és a teo -
ló gu sok egye te mi gyü le ke ze té nek
kap cso la tát is, hi szen so kat ta nul ha -
tunk egy más tól.

Ősz től vál to zás állt be az egye te -
mi lel kész ség ben: dr. Ko rá nyi And -
rás és dr. Var ga Gyön gyi ok ta tói
fel ada ta ik mel lett lát ják el ezt a szol -
gá la tot. A tan év kez dő csen des na po -
kon, szep tem ber ele jén már igye kez -
tünk az idei tan évünk súly pont ját: a
hi va tás ra va ló fel ké szü lést, a hi va tás -
gon do zás kér dé se it, le he tő sé ge it kö -
rül jár ni az elő adá sok, be szél ge té -
sek so rán. Mi u tán pe dig el in dult az
egye te mi mun ka, a hall ga tók kal foly -
ta tó dó sze mé lyes be szél ge té sek ben
igyek szünk a lel ki úton kí sér ni, bá -
to rí ta ni őket, hogy meg erő söd hes se -
nek hi va tás tu da tuk ban, és öröm -
mel ké szül hes se nek a rá juk vá ró
szol gá la tok ra.

g Dr. Var ga Gyön gyi

„Lé lek től lé le kig”
Hit tu do mány, hit élet, hi va tás
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Hallgatók, oktatók
a számok tükrében
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Az Ószö vet ség – iz gal mas,
mint egy re gény, si mo ga tó,
mint egy köl te mény, pro vo ká -
ló, mint egy sza tí ra, vi gasz ta -
ló, mint egy öle lés, utat mu ta -
tó, mint a GPS, és még sok kal
több is. Né ha igen szo kat lan
nyel ve zet tel, fur csá nak tű nő
ké pek kel, még is szól a mai
élet kel lős kö ze pén.

Van nak nők, van nak pá rok
az Ószö vet ség ben, akik szen -
ved nek, hogy gyer mek nél -
kül ma rad nak, ke re sik a meg -
ol dást, és meg is ta lál ják, kvá -
zi bér anya for má já ban (így
Sá ra és Áb ra hám, Rá hel és
Já kób Mó zes 1. köny vé ben).
Fur csá nak tű nik, el ső sor ban
azért is, mert egyet len egy kri -
ti kus szó sem hang zik el. Mi -
cso da ki hí vás a mo dern vi ták -
ban! Út mu ta tó-e?

Küsz kö dünk az zal, hogy
van nak em be rek, akik vissza -
él nek a gaz dag sá guk kal, a ha -
tal muk kal, és nem le het sem -
mit sem ten ni el le nük – mi -
lyen vi gasz ta ló Is ten elé ki ön -
te ni az egész fáj dal mat, sé rel -
met, bosszú sá got. És mi lyen
fel sza ba dí tó az a tu dat, hogy
ezek re az em be rek re is vár a
ha lál, és nem tud ják el ke rül ni,
hogy Is ten elé ke rül je nek, aki -
nél más szá mít, nem a pénz
(pél dá ul a 49. zsol tár).

Szé les kör ben el ter jedt gon -
do lat, hogy a ha lál sok kal több,
mint az élet bio ló gi ai be fe je zé -
se. Hogy már ak kor is le het va -
la mit érez ni a ha lál ból, ami kor
csök ken az élet tel jes sé ge,
ami kor ránk ne he ze dik a be -
teg ség. De nem csak tes ti ér te -
lem ben, ha nem ak kor is, ami -

kor ki va gyunk zár va egy tár -
sa ság ból, ami kor csú nyán be -
szél nek ró lunk, ami kor nem
ka punk mun kát, ami kor egye -
dül érez zük ma gun kat. A zsol -
tá rok so kat be szél nek a szo ci -
á lis ha lál ról – Is ten nek pa nasz -
kod va, se gít sé get kér ve és se -
gít sé gé ben bíz va. Olyan ol vas -
ni őket, mint ha kő es ne le a
szí vünk ről, vagy mint ami kor
me leg gel va gyunk kö rül vé ve
egy hi deg na pon.

Si mo ga tó, mint egy köl te -
mény – te le van gyen géd ség gel
az Éne kek éne ke. Ezt a si mo ga -
tást le het érez ni Ézs 43,1-ben is:
„Ne félj, mert meg vál tot ta lak,
ne ve den szó lí tot ta lak, enyém
vagy.” Az Ószö vet ség er re a fel -
fe de ző út ra hív min den kit.

g Dr. Ha us mann Jut ta
(Ószö vet sé gi Tan szék)

Az Ószö vet ség – ka la uz a mai élet hez
Sze ku lá ris kö zeg és szent szö ve gek – A ma gyar
pe da gó gu sok nagy ré szé nek nem volt mód ja
meg fe le lő tá jé ko zott sá got sze rez ni a bib lia is -
me ret te rü le tén. Bár a Szent írás mint re fe ren -
cia nél kü löz he tet len alap ve tő iro dal mi, kép ző -
mű vé sze ti, fi lo zó fi ai mű vek meg ér té sé hez, a
teo ló gia má ig sem ka pott meg fe le lő te ret a kö -
zép fo kú vagy fel ső fo kú tan rend ben. 

Mi ként le het egy sze ku lá ris kö zeg ben
szent szö ve gek kel is mer ked ni? Eh hez nyújt
biz tos ala po kat az új szö vet sé gi teo ló gia. A
nar ra tív exe gé zis mód sze re se gít egy-egy új -
szö vet sé gi nagy el be szé lés, mint Márk evan -
gé li u ma elem zé sé ben. Mi ben ha son lít, és
mi ben kü lön bö zik egy szép iro dal mi szö veg -
től, egy no vel lá tól, mi lyen kü lön le ges kér dés -
fel te vés sel fog la ko zik? Va jon mi a kü lönb ség
a szép iro dal mi, fi lo zó fi ai vagy teo ló gi ai szö -
ve gek kö zött?

Szép iro da lom és teo ló gia – A kulcs a tu do -

mány ágak pár be szé de. El kép zel he tet len akár a
teo ló gu si, akár a lel ké szi mun ka szép iro da lom
nél kül, sőt még a dal szö ve gek vi lá ga, a film mű -
vé szet vagy a kép ző mű vé szet is ide tar to zik. Ezek
mind egy csa pat ban ját sza nak.

Mű vé szi új ra ér tel me zé sek és az Új szö vet sé -
gi Tan szék – Nem csak az egyé ni, de a tan szé -
ki mű hely mun ká ban, sőt az új szö vet sé gi órá -
kon is el kép zel he tet len a mun ka ezek nél kül
a „ba ran go lá sok” nél kül. Er re több po zi tív pél -
da is meg ta lál ha tó a tan rend ben (pél dá ul
Új szö vet sé gi vo nat ko zá sok a ma gyar köl té szet -
ben). Fon tos a kü lön bö ző te rü le tek fo lya ma -
tos dia ló gu sa! Eb ben se gít het az a terv is,
amely egy új szö vet sé gi blog (in ter ne tes kö zös -
sé gi nap ló) be in dí tá sát cé loz za, és amely in -
ter ak tív mó don se gít he ti a kom mu ni ká ci ót
tan szé künk és a lel ké szek, teo ló gus hall ga tók
és az ér dek lő dők kö zött.

g Új szö vet sé gi Tan szék

Új szö vet ség és más mű vé sze tek

Is ten kü lö nös ren del ke zé sé ből
tör tént, hogy azok nak az egy -
sze rű ke resz té nyek nek, akik
nem tud ják a Szent írást ol vas -
ni, el ren del te a Tíz pa ran cso lat,
a Hi szek egy és a Mi atyánk meg -
ta ní tá sát és is me re tét, mert ez
a há rom szö veg iga zán ala po -
san és bő sé ge sen tar tal maz za
mind azt, ami a Szent írás ban áll,
amit min dig pré di kál nunk kell,
és amit min den egyes ke resz -
tény nek tud ni szük sé ges. Rá -
adá sul olyan rö vid és egy sze rű
meg fo gal ma zás ban, hogy sen -
ki sem pa nasz kod hat ar ra vagy
men te ge tőz het az zal, hogy tú -
lon túl sok vagy ne he zen meg -
je gyez he tő vol na az, ami az
üd vös ség hez szük sé ges. 

Mert há rom dol got kell az
em ber nek is mer nie ah hoz,
hogy üd vö zül jön. Tud nia kell
elő ször is, hogy mit te gyen és
mit ne te gyen. Má sod szor, ha
már lát ja, hogy ezt sa ját ere jé -
ből nem ké pes ten ni és nem
ten ni, ak kor is mer je fel, hon -
nan kap hat, ke res het és ta lál -
hat erőt ar ra, hogy ezt te gye és
ne te gye. Har mad szor pe dig
is mer je meg a mód ját, ho -
gyan ke res se meg és nyer je el
ezt az erőt. 

Amint egy be teg nek is elő -
ször azt kell fel is mer nie, mi -
lyen be teg ség ben szen ved, mi -
re ké pes és mi re nem ké pes.
Utá na meg kell tud nia, hol van
az az or vos ság, amely se gít ne -
ki, hogy ugyan azt te gye és ne
te gye, mint egy egész sé ges
em ber. Har mad szor kér nie
kell ezt az or vos sá got, ke res -
nie, be sze rez nie vagy meg -
ren del nie.

A Tíz pa ran cso lat te hát ar -
ra ve ze ti rá az em bert, hogy
is mer je fel be teg sé gét, hogy
lás sa és érez ze, mit kel le ne
ten nie és nem ten nie, mit ké -
pes meg ten ni és nem meg ten -
ni, hogy döb ben jen rá tu laj -
don bű nös és go nosz vol tá ra. 

A Hi szek egy ez után azt tár -
ja elé és ar ra ta nít ja, hol ta lál -
ja meg az or vos sá got, az az a
ke gyel met, amely se gít ne ki,
hogy igaz le hes sen, hogy meg -
tart has sa a pa ran cso la to kat.
Meg mu tat ja ne ki to váb bá Is -
tent és az ő Krisz tus ban ki -
nyil vá ní tott és fel kí nált ir gal -
mas sá gát.

Har mad szor a Mi atyánk
meg ta nít ja, ho gyan kér je, sze -
rez ze meg és nyer je el ezt az ir -
gal mas sá got, még pe dig rend -

sze res, alá za tos, bi za ko dó
imád ság gal, ak kor ugyan is
meg ada tik ez ne ki, és Is ten pa -
ran cso la ta i nak be töl té se ré vén
üd vö zül. Ez a há rom do log az
egész Szent írás lé nye ge. Ezért
elő ször a Tíz pa ran cso la ton
kezd jük el meg ta nul ni és fel -
is mer ni bű nün ket és go nosz -
sá gun kat, az az lel ki be teg sé -

gün ket, amely foly tán nem
azt tesszük és nem tesszük,
amit kö te le sek va gyunk.

(Lu ther vá lo ga tott mű vei 5.
Lu ther Ki adó, Bu da pest, 2011,
157–158. o.)

g Dr. Csep re gi Zol tán
(Egy ház tör té ne ti Tan szék)

A Tíz pa ran cso lat, a Hi szek egy
és a Mi atyánk rö vid ma gya rá za ta 

Lu ther elő sza va (1520)

A ju bi lá ló szer zők ről va ló
meg em lé ke zés ün ne pi pil la -
nat. Idén ta vasszal a kán tor
sza kos hall ga tók „Liszt-sé tát”
tet tek, vagy is több olyan épü -
le tet meg lá to gat tak Bu da pes -
ten, amely hez Liszt éle té nek
egy-egy pe ri ó du sa vagy ese -
mé nye kap cso ló dott. A szer -
ző szü le té sé nek ok tó ber 22-ei
év for du ló já hoz kö zel, no vem -
ber 2-án pe dig lép cső há zi
hang ver seny ke re té ben adó dik
le he tő ség ta lál ko zás ra Liszt
Fe renc cel. Mű vé sze te ének -
ka ri té te le ken, zon go ra- és
ka ma ra mű ve ken, har mó ni u -

mon elő ad ha tó kom po zí ci ó -
kon és iro dal mi idé ze te ken
ke resz tül ele ve ne dik meg.

Liszt el mé lyült is ten hi te
egy ház ze nei és vi lá gi kom po -
zí ci ó it is át szö vi. Ora tó ri u mai
és nagy sza bá sú mi séi mel lett
meg je le nik zon go ra da rab ja i -
ban és azok ban a ké sei kom po -
zí ci ó i ban is, ame lyek ben né -
hány ak kord dal kelt olyan mély
áhí ta tot, ami re csak a leg na -
gyob bak ké pe sek. Hu szon -
négy éve sen le írt gon do la tai
vál nak így va ló ra: „…a ze né nek
a NÉP és IS TEN fe lé kell for -
dul nia, egyik től a má sik hoz

kell si et nie; az em bert job bá,
er köl csö seb bé kell ten nie, meg
kell vi gasz tal nia, föl kell vi lá go -
sí ta nia, s az Is tent ál da nia és di -
cső í te nie kell.” Más he lyen azt
is ki fej ti, hogy ez ré geb bi ko rok
ze né jé nek ala pos meg is me ré -
sé ben gyö ke re zik.

Val lá sos mű vei ka to li kus
hi té ből fa kad nak, de ez a hit a
szó egye te mes ér tel mé ben ka -
to li kus. Így ta lál koz ha tunk
evan gé li kus ko rál lal töb bek
kö zött a Szent Er zsé bet le gen -
dá ban, a Via Cru cis pas sió ze -
né ben. Ko rált dol goz fel a ri gai
evan gé li kus dóm or go ná já nak
– ko ra leg na gyobb hang sze ré -
nek – fel szen te lé sé re írt da rab -
já ban is. We ima ri éve i ben át -
ira to kat ké szí tett Bach mű ve -
i ből, töb bek kö zött a BWV
21. kan tá ta zá ró té te lé ből. 

Órá in kon ar ra tö rek szünk,
hogy ze nei és egy ház ze nei alap -
ja in kat, éne kes köny vünk té te -
le it és azok fel dol go zá sa it mi nél
mé lyeb ben meg is mer tes sük és
meg sze ret tes sük hall ga tó ink kal
– Liszt el ve i vel össz hang ban.

g Dr. Fin ta Ger gely
(Egy ház ze nei Tan szék)

Liszt-év for du ló 

Bu da pes ten rendezték meg
szep tem ber 18–22. kö zött a ti -
ze dik eu ró pai val lás tu do má -
nyi kon fe ren ci át. A mint egy
há rom száz részt ve vő kö rül be -
lül két száz elő adást tar tott ki -
sebb-na gyobb cso por tok ban. 

Rend kí vül szer te ága zó ak
vol tak a té mák a vi lág val lá sok
kor rekt ok ta tá sá nak ál ta lá nos
igé nyé től kezd ve egyes val lá -
sok rész let kér dé se i ig. Je len
so rok író ja teo ló gia és val lás -
tu do mány vi szo nyá ról be szélt.
Nincs „ér ték sem le ges”, „el fo -
gu lat lan” val lás tu do mány, ak -
kor sem, ha meg akar juk kü -
lön böz tet ni a teo ló gi á tól. Dön -
tő a val lá si él mény, a ta lál ko -
zás Is ten nel/az is te ni vel. Ha
ezt fi gyel men kí vül hagy juk,
ak kor „csak” a lé nyeg vész el.

A Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka ra
Ut Unum Sint Öku me ni kus
In té ze té ben ok tó ber 6-án az
öku me ni kus pár be széd ről tar -
tott elő adást e so rok író ja. Je -
len tős ered mé nye ket si ke rült
el ér ni a lég kör ja ví tá sá val, ki -
át ko zá sok rész le ges vissza vo -
ná sá val, egy há zak szo ro sabb
együtt mű kö dé sé vel, de az iga -
zi át tö rés még vá rat ma gá ra. A
leg na gyobb prob lé ma az egy -
há zi hi va tal köl csö nös el is -
me ré se. Saj nos, na gyon fon tos
a nem teo ló gi ai té nye zők sze -
re pe – így a fé le lem az ön azo -
nos ság és a bár mi lyen ke vés
ha ta lom el vesz té sé től. Az egy -
ség egy részt Is ten aján dé ka,
más részt az em ber fel ada ta.
Ha le mon dunk ró la, ak kor

egy na gyon fon tos fel ada tun -
kat nem tel je sí tet tük.

So kak szá má ra az öku me ni -
kus pár be széd nél iz gal ma sab -
bak a val lás kö zi pár be széd
kér dé sei. A jú ni us 3–4-én Gö -
döl lőn tar tott zsi dó–ke resz -
tény–isz lám kon fe ren ci á ról
an nak ide jén je lent meg be szá -
mo ló az Evan gé li kus Élet ben.
No vem ber 7-én 16.30-kor ke -
rül sor Szent-Ivá nyi Ilo na dok -
to ri vé dé sé re, aki eb ben a té -
má ban ír ta disszer tá ci ó ját.
(Nyu gat-)Eu ró pá nak a bur ka
be til tá sán túl ala po san át kel -
le ne gon dol nia az isz lám hoz
va ló vi szonyt és vál lal nia ke -
resz tény örök sé gét. 
g Dr. Szent pé tery Pé ter

(Val lás- és Tár sa da lom -
tudomá nyi Tan szék)

Val lás tu do mány ról, teo ló gi á ról, öku me ni kus
és val lás kö zi pár be széd ről

„Az ut cán men tünk. Fog tam a
ke zed. Te sza po ráz tad a lé pé -
se ket, az tán le las sí tot tál. Föl -
néz tél az ég re, hosszú má sod -
per ce kig bá mul tad a fö löt tünk
el hú zó ma dár csa pa tot. Majd
ezt kér dez ted: »Hon nan jön nek
az em be rek?« Tü rel met len ség
és za var fur csa ke ve ré ke bo rí -
tott el. Mi a csu dát mond jak?
Pró bál tam más ra te rel ni a szót.
De te ki tar tot tál. Hu szad szor is
meg kér dez ted: »Igen, de hon -
nan jön nek az em be rek?« Vé -
gül azt tet tem, amit egy apá nak
so se vol na sza bad. Mel lé be szél -
tem. Azt vá la szol tam: va la -
hon nan ke let ről.”

Egy apa vissza em lé ke zé sét
je gyez te fel ek kép pen az eu ró -
pai szak te kin tély nek szá mí tó
val lás pe da gó gus, Fried rich
Sch we i tzer. A kis em lék tö re dék
a sa já tunk is le het ne, hi szen ta -
lán nincs is fel nőtt, aki nek ne
tett vol na föl meg vá la szol ha -
tat lan kér dést egy gye rek.
Még pe dig a leg vég ső dol gok -
ra uta ló kér dést. Hogy mi ért
egész sé ges az egyik em ber, és
be teg a má sik. Hogy hol volt
ed dig, aki most szü le tett, és
ho va ment, aki meg halt. 

Min den gye re ket fog lal koz -
tat nak a ha son ló kér dé sek –
mind ad dig, amíg túl sok olyan
tí pu sú vá laszt nem kap, hogy
„va la hon nan ke let ről”. Ak kor
az tán nem kér dez töb bé, ha -
nem be le tö rő dik, hogy az élet
ab ból áll, hogy meg sze rez zük
azt a már kás ci pőt, be mu tas -
suk az irigy ke dő kol lé gák nak
az álom nya ra lás ké pe it, mó -
res re ta nít suk az el len fe le ket,
le győz zük a ve tély tár sa kat, és
ne gon dol kod junk „hü lye sé -
gek ről”. 

Hit tant azért ta ní tunk, és fi -
a ta lok kal azért fog lal ko zunk a
gyü le ke ze tek ben, mert tu do -
má sul vesszük, hogy szük sé -
gük van kí sé rő sze mé lyek re és
iga zi be szél ge té sek re. Va la ki -
vel meg kell be szél ni, hogy
hon nan jön nek az em be rek.
Hogy mi ként le het el fo gad ni a
sa ját sze mé lyün ket és sor sun -
kat. Hogy mi ért kell fe le lős sé -
get vál lal ni, és mi ért nem.
Hogy va ló ban azok-e a fon tos
dol gok az élet ben, ame lyek kel
a leg több em ber fog lal ko zik.
Hogy kö ze van-e a va ló ság -
show-nak a va ló ság hoz. Min -
den fi a tal nak szük sé ge van

fel nőtt re, aki tár sul sze gő dik
ilyes faj ta gon dol ko dá sok hoz és
be szél ge té sek hez. Aki nek van
ta pasz ta la ta, em ber- és is ten -
is me re te, sze re te te és mon da -
ni va ló ja. 

Hogy mi nél több gyer mek
és fi a tal ta lál jon ilyen kí sé rő -
jé ül sze gő dő fel nőt tet, ezért
fog lal ko zik az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem hit ta -
nár kép zés sel, ezért ta nít juk
sok fé le el mé le ti és gya kor -
lati óra ke re té ben a lel kész je -
löl te ket ar ra, ho gyan kell hit -
tan órát tar ta ni, és ezért fog -
lal ko zunk fo lya ma to san pe da -
gó gu sok teo ló gi ai to vább kép -
zé sé vel. 

De min den ki fi gyel jen, mert
ami kor le las sít ja lép te it a mel -
let tünk bal la gó gyer mek, és
föl néz az égen el hú zó ma dár -
csa pat ra, ak kor nagy va ló szí -
nű ség gel fi lo zó fi ai jel le gű kér -
dés kö vet ke zik. Le het fo hász -
kod ni, hogy olyan vá laszt ta -
lál junk, amely nem olt ja ki a
kö vet ke ző, a kö vet ke ző és az
az után kö vet ke ző kér dést. 

g Sza bó né Mát rai
Ma ri an na

(Gya kor la ti Tan szék és In té zet)

Lánc kér dés
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b A Rend sze res Teo ló gi ai Tan -
szék ve ze té sét 2009-ben vet te át
dr. Bé res Ta más egye te mi do -
cens. Élet út já ról, a teo ló gi á ra
va ló el ju tá sá ról, lel ké szi szol -
gá la tá ról és ta ná ri pá lyá já ról
kér dez tük. 

– Ta nár úr, mi kor dön tött úgy, hogy
pász tor ként akar ja kö vet ni Krisz -
tust, mi ért je lent ke zett a teo ló gi á ra,
és ta nult-e mel let te mást is?

– A teo ló gi át ál ta lá ban nem úgy
vá laszt juk, mint szak mát, mes ter ség -
be li tu dást, ha nem egy re erő sö dő vá -
gyat ér zünk, amely a vi lág egé szé nek
meg is me ré sé re irá nyul, nem el fe -
lejt kez ve az ere de té ről, Te rem tő jé ről
sem. Úgy érez tem, ak kor ma rad ha -
tok az en gem leg in kább ér dek lő tár -
gyak hoz a leg kö ze lebb, ha nem egyi -
ket vagy má si kat vá lasz tom ki, ha nem
a teo ló gi át, amely nek ko moly ha tár -
te rü le te van min den tu do mány cso -
port tal.

Az érett sé gi évé ben ezért el kezd -
tem klasszi kus gö rö göt ta nul ni, és je -
lent kez tem a hit tu do má nyi aka dé mi -
á ra. Itt a ha tár tu do má nyok ról nem
sok szó esett, de egy re job ban ki raj -
zo lód tak a teo ló gi á nak, en nek az
ad dig szá mom ra job bá ra is me ret len
tu do mány ág nak a bel ső kon túr jai.
Meg sze ret tem, és meg ma ra dó hi ány -
ér ze te met az zal igye kez tem le győz -
ni, hogy ké sőbb ter mé szet tu do má nyi,
fi lo zó fi ai és eti kai-ant ro po ló gi ai kép -
zé sek re jár tam.

– Az aka dé mia el vég zé se után ho -
gyan ala kult az éle te? Mely gyü le ke -
ze tek ben szol gált, és mi lyen ta pasz -
ta la to kat szer zett ezek ben az évek -
ben?

– 1989-ben vé gez tem, majd egy
évig mű tős se géd vol tam egy ideg se -
bé sze ten. Az ot ta ni él mé nyek ha tá -
sá ra meg erő sö dött ben nem a lel ké -
szi élet for ma irán ti vágy, és kér tem
az or di ná lá so mat.

1990-ben Ar nó ton, egy Mis kolc -
hoz kö ze li, tra di ci o ná li san evan gé li -
kus fa lu ban kezd tem lel ké szi szol gá -
la to mat. Mi vel ak ko ri ban nagy lel -
kész hi ány volt, én is, mint a leg töb -
ben, se géd lel kész ként ke rül tem pa -
ró kus lel ké szi poszt ra. Érez tem, hogy
el fo gad a gyü le ke zet, és ez nem csak
jól esett, ha nem na gyon lel kes sé is
tett. Olyan – ere de ti leg szép, de ak -

kor ra már so ka kat ter he lő – ré gi szo -
ká so kon tud tunk vál toz tat ni itt kö -
zös erő vel, mint a ház nál tör té nő, éj -
sza ká ba nyú ló ha lottsi ra tás. A te me -
tést meg elő ző na pi, temp lo mi em lé -
ke zés lett be lő le, kü lön er re a cél ra
össze ál lí tott li tur gi á val.

Ar nót után Deb re cen ben töl töt -
tem hét évet. Ere de tét és össze té te -
lét te kint ve tel je sen más gyü le ke zet
volt ez, de ugyan olyan sze re tet tel fo -
gad tak itt is. E kö zös ség ben él tem át,
aho gyan a köz vet len em be ri kap cso -
la tok élet re szó ló pa ra dig má vá vál -
nak. A pres bi ter szó szá mom ra az óta
is olyan gyü le ke ze ti ve ze tőt je lent, aki
öröm mel „ad ja be a kö zös be”, a gyü -

le ke zet cél ja i ra mun ká ját, vé le mé -
nyét, ide jét és pén zét. Itt lát tam
meg, hogy a fe le ke ze ti ki sebb sé gi lét
ho gyan sar kall konk rét össze fo gás ra,
és a kö zös ki rán du lá sok, gyü le ke zeti
al kal mak, in gat lan bő ví té si mun kák,
to rony épí tés és a min den na pi ten ni -
va lók ho gyan erő sí tik meg és for mál -
ják kö zös ség gé a gyü le ke ze tet.

1998-ban ke rül tem az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye tem re. Az el ső
évek ben Bé nyén lak tunk. Itt nem vol -
tam be ik ta tott lel kész, de mint egy fél
éven át he lyet te sí tet tem. Ar cok, te -
kin te tek, sze mek, kéz fo gá sok és per -
sze sok, ma is meg le vő kap cso lat ma -
radt meg in nen is.

A gyü le ke ze ti évek ta pasz ta la ta
mé lyen be lém épült – min den gyü -
le ke ze ti lel ké szi mun ká ban ál ló kol -
lé gám nak ezek hez ha son ló an el fo ga -
dó és együtt mű kö dő gyü le ke ze tet kí -
vá nok.

– Mi ért dön tött úgy, hogy nem lel -
kész ként szol gál to vább az egy ház ban,
ha nem a hit tu do má nyi egye te men ta -
nít?

– A gyü le ke ze ti mun ka gya kor lati
fel ada tai mel lett szí ve sen utá na néz -

tem vol na pár kér dés nek, ame lyek ré -
gen ér de kel tek. Úgy adó dott, hogy ezt
– Var ga Gyön gyi vel együtt – az in -
téz mény ben el ső ként meg szer ve zett
dok to ri kép zés ke re tei kö zött meg te -
het tem. Nem so kat gon dol koz tam
raj ta. A dok tor is ko lá ban töl tött évek
alatt pe dig az ok ta tá si fel ada tok ba is
egy re in kább be kap cso lód tunk, így
mi re vé gez tünk, azt vet tük ész re,
hogy az egye tem a mun ka he lyünk ké
vált.

– Mit gon dol a mai teo ló gi ai ok ta -
tás ról, a hall ga tók ról? Mi ért fon tos az
Ön szá má ra a ta ní tás?

– Na gyon ne héz dol guk van a
teo ló gi ai hall ga tók nak. Át la go san
húsz éve sek, ami kor be le kez de nek
ab ba a stú di um ba, amely bő ven meg
van tűz del ve a vi lág leg sú lyo sabb
kér dé se i vel. Akik na gyon jó is ko lá ból
jön nek hoz zánk, ahol sok le he tő sé -
gük volt ön ál ló an is el sa já tí ta ni a ta -
nu lás mód sze re it, azok in tel lek tu á -
li san ha mar rá áll nak az elő adá sok
hul lám hosszá ra, és több nyi re gond
nél kül tel je sí tik a ta nul má nyi el vá rá -
so kat. De a teo ló gi á hoz jó val több
kell, mint in tel lek tus. A teo ló gi ai
mun ka ezen kí vül még igény li a sa ját
élet ta pasz ta la tot, a bel ső refle xió ké -
pes sé gét, az aka rat hasz ná la tá nak
ké pes sé gét… 

Ál ta lá nos meg fi gye lés, hogy a hall -
ga tók egy idő után el fá rad nak, ha
csu pán szel le mi tel je sít mény ként
élik át az is me re tek fel dol go zá sát, és
nem kap cso ló dik össze ben nük a
sze mé lyi ség töb bi ré szé nek előbb is
em lí tett mű kö dé sé vel. Ezt a ta ná rok
is tud ják, és igye kez nek is ten ni el le -
ne, ki-ki sa ját mód sze rei sze rint. 

Én ar ra tö rek szem, hogy akár mi -
lyen elő ta nul má nyok kal ér ke zett is
va la ki, az el ső év ben meg sze rez hes -
se azt az él ményt, hogy ön ál ló an fel -
dol go zott egy tel jes köny vet. Mi nél
ne he zebb ol vas mány egy könyv, an -
nál na gyobb lé pést te he tünk elő re a
se gít sé gé vel. A tár gyi is me re tek meg -
szer zé sén túl er re a cél ra is al kal mas
a fi lo zó fia tör té net tárgy. Na gyon rit -
kán tar tok olyan elő adást, ame lyen
vé gig csak én be szé lek. In tel lek tu á -
lis is me re te ket el le het sa já tí ta ni
egye dül, könyv ből, jegy zet ből is. De
az iga zán je len tős sze mé lyes tu dás ki -
épü lé sé hez olyan út ve zet, ame lyen
tár sak ra és ve ze tő re egy aránt szük -
ség van.

g Szlau kó Or so lya

„A teo ló gia irán ti von zó dást egy re
erő sö dő vágy ként él jük át…”

Szá za dunk, ti zed ré szé nek el múl tá val,
egy re job ban meg mu tat ja ar cát. So -
ka sod nak azok a prob lé mák, ame lye -
ket né hány éve még meg old hat tunk
vagy meg előz het tünk vol na. Idő és
tér „be sű rű sö dik”.

A vi lág gond ja i nak nagy ré szét
örö köl tük: a sze gény ség és gaz dag ság
ég be ki ál tó el len té te, az igaz ság és
igaz sá gos ság meg csú fo lá sa, a pénz -
tő ke ha tal mi be fo lyá sá nak erő sö dé -
se és a po li ti kai ren de ző erők meg -
gyen gü lé se, az em be ri élet el ér ték te -
le ne dé se és az em be ri mél tó sá got vé -
dő fo gal mak in duszt ri a li zá ló dá sa,
az ön ér de kű bü rok rá cia tob zó dá sa és
a de mok rá cia fe dő fo ga lom má vá lá -
sa már a 20. szá zad ban is meg fi gyel -
he tő je len ség volt. Az óta azon ban
rész ben di vat tá, rész ben kény szer ré
vált a ki szol gál ta tot tabb fél nya kán
élős köd ni, le gyen az a gyen gébb ér -
dek ér vé nye sí tő ké pes sé gű em ber, az

ezer seb ből vér ző kör nye zet vagy a
min dig meg csa pol ha tó nak tű nő jö -
vő. A tár sa da lom po li ti kai, gaz da sá -
gi és kul tu rá lis köz te re in egy re több
ural kod ni vá gyó sze rep lő je lent ke zik
nul la er köl csi fel ké szült ség gel és fe -
le lős ség vál la lá si haj lan dó ság gal.

„Ilyen a vi lág”? Nem. A vi lág olyan,
ami lyen né tesszük, ami lyen né vál ni
hagy juk. Olyan, ami lyet meg ér dem -
lünk. Elég szo mo rú, de ki jó za ní tó kép
ez, amely nek fenn tar tá sá hoz az egy -
há zak is bő ven hoz zá já rul nak. 

A vi lág job bí tá sá nak el kez dé sé re
csak sza bad em be rek ké pe sek. Jé zus
a ha tár ta lan sze re tet ere jét mu tat ta
meg sza va i val és tet te i vel né hány, a
nyo má ba lé pő em ber nek, ha lá lá val
és fel tá ma dá sá val pe dig ugyan ezt
mu tat ta meg min den em ber nek a
föl dön. Hogy a ha tár ta lan sze re tet
elég-e ah hoz, hogy a nyo má ba lé pők
vál toz tas sa nak élet el le nes szo ká sa -

i kon, az a 21. szá zad ele jé nek nagy
kér dé se.

A vi lág mai hely ze te és a vál toz ta -
tás el vi és gya kor la ti esé lye élén ken
fog lal koz tat ja ma a rend sze res teo ló -
gu so kat. Eze ket fog lal ják össze –
újabb ke le tű el ne ve zés sel – köz éle ti
teo ló gia (öf fent li che Theo lo gie, pub -
lic theo logy) né ven. A köz éle ti teo ló -
gia szo ci ál eti kai kér dé sek ből te vő dik
össze, ame lyek nek egyik leg fon to sabb
for rá sa a Bib lia.

Nem vé let len, hogy a ta valy el in -
dí tott teo ló gus mes ter kép zé si szak
(MA) két szak irá nya is a bib li ai
teo ló gia és a szo ci ál eti ka. Azo kat az
ér dek lő dő ket vár juk er re a kép zé si
for má ra, akik sza bad sá guk ke re sé -
se vagy tu da tos meg élé se alap já ul
meg bíz ha tó, teo ló gi ai for rá so kat
ke res nek.

g Dr. Bé res Ta más 
(Rend sze res Teo ló gi ai Tan szék)

Meg vál toz tat hat ják-e a ke resz té nyek a vi lá got,
vagy a vi lág vál toz tat ja meg a ke resz té nye ket?

Az egye tem utá ni, a teo ló gus-lel kész
kép zést el mé lyí tő tu do má nyos pá lya
egy le he tő ség. Nem min den ki előtt
áll nyit va, és nem min den ki nek az út -
ja ve zet raj ta ke resz tül, de en nek
nem is kell ál ta lá nos nak len nie. A raj -
ta el in du lók kü lön bö ző élet hely zet -
ben kez dik el ezt a kép zést. Az alap -
irány már meg ta lál ta tott, en nek tu -
da tos to vább vi te le a cél. Böl csen ki -
hasz nál va ezt a le he tő sé get ön kép zés -
sel és ta ná ri irá nyí tás sal ké szül he tünk
az em lí tett hi va tá sok tu do má nyos
mű ve lé sé re. 

Hogy ez a há rom éves idő szak va -
ló ban bölcs, és ne csak tu do má nyos
le gyen, ar ra több min den szol gál hat,
a szá mom ra leg fon to sab b két tényezőt
ki eme lem. Sa ját egyé ni spi ri tu a li tá -
sunk vagy – szebb és is mer tebb szó -
val – Is ten fe lé ve ze tő lel ki sé günk
meg élé se az egyik se gí tő pil lér. Ez a ke -
resz tény (és nem csak evan gé li kus, hi -
szen a dok to ri is ko la hall ga tói kö zött
a bap tis ta és a me to dis ta fe le ke zet ből
ér ke zet tek is van nak) úton já rás nak fe -
lel meg. Sa ját lel ki sé günk fi no mí tá sá -
nak ide je ez, ahol olyan kin csek (új -
ra)fel fe de zé sé re is le he tő sé get és kész -
te tést ka punk, ame lyek az egye te -
mes ke resz tény ség ben na gyon fon tos
sze re pet töl te nek be a sze mé lyes élet
Is ten fe lé va ló meg élé sé ben. 

A má sik pil lér a gya kor lat, az
egye tem bel ső rend jé be va ló be pil lan -
tás le he tő sé ge, az, hogy ta ná ra ink se -
gí tő i vé vál ha tunk, elő adá sok, sze mi -
ná ri u mok tar tá sá val az ok ta tás-ne ve -
lés te rü le tén is ki pró bál hat juk ma -
gun kat. Ez a dok to ri is ko la híd sze re -
pé re vi lá gít rá. Össze köt jük az ok ta -
tó kat az egye te mis ták kal, pró bál juk
ed di gi tu do má nyo sabb, lel kibb ta -
pasz ta la ta in kat át ad ni, mi köz ben
ma gunk is új ra egye te mis ták ká le -
szünk. 

Mind két pil lér re szük ség van,
csak úgy, mint sok más hi va tás ban: a
bel ső igé nyes ség és a kül ső szak ma -
i ság ta lál ko zá sá nak meg fe le lő össze -
han go lá sá ra.

g Mé zes Zsolt drs.

A dok to ri
kép zés

mint híd

Csak né há nyan va gyunk ezen az
es tén. Ké szü lünk. Én a dip lo -
ma mun ká mat írom, a szom széd
asz tal nál pré di ká ció szü le tik.
Halk sus tor gás és a la po zás za ja,
egy-két ci pő sa rok kop pan, kü lön -
ben csönd van. 

Olyan a könyv tár az egye te -
men, mint a bé ke szi ge te – sem -
mi ro ha nás, hang za var. Mint ha
meg szűn ne az idő, és csak a tu -
do mány időt len sé ge ven né kö rül
az em bert. Vagy ta lán moz gal -
mas sá ga? A gon do la tok, a teo ló -
gia tu do má nyá nak újabb és újabb
fel fe de zé sei olyan élő vé te szik! És
nyi tot tá: mi is hoz zá te he tünk,
gaz da gít hat juk az Is tent meg kö -
ze lí te ni, meg is mer ni pró bá ló is -
me re tek tár há zát.

Meg akad tam. Csak egy kér dés:
er ről a té má ról eset leg…? S a
könyv tá ros már is so rol szer ző ket,
mu tat pol co kat. Nem va gyok egye -
dül. Test vé rek sze re te te vesz kö rül
– s lám, a pré di ká ció is el ké szült!

g – sr – 

Gon do la tok
a könyv tár ban Az ott ho nom tól tá vol, Ame ri ká ban

Is ten kö zel jött hoz zám, mert ő volt
az egyet len, aki be ka pasz kod hat -
tam. Jé zus Krisz tus sze re te tét olyan
új mó do kon és mély ség ben él tem át,
aho gyan az előtt so ha. Do bó Dá ni el –
Co lum bus, USA

„Va la mi Chi ca gó ból” ho zott kulcs -
tar tó tart ja össze az összes fon tos kul -
cso mat, mi ó ta ha za jöt tem. Ha bár -
ki kér dez Ame ri ká ról, annyi em ber,
annyi él mény, annyi könyv, annyi ka -
tar zis, annyi drá ma ug rik be hir te len,
hogy szin te meg bé nít ja a vá lasz -
adást – bár csak ez zel a ti zen egy hó -
nap pal is azt te het ném, mint amit a
kul csa im mal tet tem, – Gáncs Ta más
– Chi ca go, USA

Jó volt meg is mer ni a Ba jor Evan -
gé li kus Egy ház test vé ri sze re te tét. Az
el múlt év ben ki épí tett kap cso la to kat,
re mé lem, sok ban tu dom majd hasz -
no sí ta ni egy há zunk ban. Mol nár Ba -
lázs – Ne u en dett el sau, Né met or szág

Ja nu ár ban nem kelt fel, má jus ban
nem ment le a nap. Tér dig érő hó ban
sza gol tam be le a finn evan gé li kus
nép egy ház és egy or to dox ko los tor
töm jén nel dú sí tott le ve gő jé be. Nem -
csak nyelv-, de hit ro kon ság ra is lel tem.
Sterczer Ri ta – Jo en suu, Finn or szág

Ha za té rő
teo ló gu sok
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– Mi ben más az egye te mün kön
dol goz ni, mi lyen több le tet ad, hogy ez
egy ke resz tyén, evan gé li kus in téz -
mény? – kér dez tem Is pán Dor inát,
egye te münk re cep ció sát.

– El ső sor ban lel ki több le tet ad.
Ott ho no san ér zem ma gam a kü lön -
bö ző igei al kal ma kon, me lye ken le -
he tő sé gem van fi a ta lok kal együtt
részt ven ni. Sok kal köz vet le nebb és
ba rát sá go sabb a lég kör, mint egy
szál lo dai re cep ci ón. Jó ér zés sa ját kor -
osz tá lyom be li ek kö zött dol goz ni.
Csa lá di as a han gu lat, az ar cok nem
vál toz nak nap ról nap ra, mint egy
szál lo dá ban – le he tő ség adó dik sze -
mé lyes kap cso la tok ki ala kí tá sá ra. Ez
nyu god tabb lég kört és ke ve sebb
stresszt je lent mun kám so rán, ér zem
a kol lé gák és a hall ga tók el fo ga dá sát.

– Volt-e va la mi lyen spe ci á lis kö tő -
dé sed a ke resz tyén ség hez?

– Az érett sé gi után egy évet töl töt -
tem Ang li á ban ön kén tes ként a me -
to dis ta egy ház nál. Gyü le ke zet épí té -
si és kap cso lat tar tá si szol gá la to kat vé -
gez tem, pél dá ul gyü le ke ze ti ta go -
kat lá to gat tam, gyer mek fog lal ko zá -
so kat tar tot tam, kö zös sé gi prog ra -
mok szer ve zé sé ben vet tem részt.

– Mi lyen prob lé mák kal for dul -
nak hoz zád a re cep ci ón?

– El ső sor ban az in for má ció áram -

lá sát kell elő se gí te nünk a rek to ri hi -
va tal, a tan szé kek, a ta ná ri kar és a
hall ga tók kö zött. A re cep ci ón ke zel -
jük a ta ná ri és dol go zói je len lé ti íve -
ket, így egy sze rű en meg le het tud ni,

hogy ak tu á li san ki van benn az egye -
te men, il let ve ha va la ki be teg, ki he -
lyet te sí ti. Az ak tu á lis óra rend ről és
egye te mi prog ra mok ról is itt le het
bő vebb fel vi lá go sí tást kér ni. A re cep -
ci ón ke resz tül tör té nik a hall ga tói
fény má so lás, va la mint a ven dé gek és
lá to ga tók szál lás fog la lá sa a teo ló -
gus ott hon ba.

g Fe ren czi Ág nes

A re cep ci ón

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem a ma gyar tu do mány ün ne pén,
no vem ber 8-án 9.45 órai kez det tel A Lé lek for mái cím mel kon fe ren ci -
át ren dez az egye tem dísz ter mé ben. To váb bi in for má ció az egye tem hon -
lap ján: http://te ol.lu the ran.hu. Min den ér dek lő dőt – elő ze tes be je lent -
ke zés alap ján – sze re tet tel vár az egye tem ve ze tő sé ge.

Nyílt nap az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem sze re tet tel hív és vár min den ér -
dek lő dő kö zép is ko lást és gyü le ke ze ti ta got a no vem ber 10-én, csü tör tö -
kön reg gel 8 óra kor kez dő dő ha gyo má nyos nyílt nap ra.

Je lent ke zés és in for má ció a rek to ri hi va tal ban: 1141 Bu da pest, Ró zsa -
völ gyi köz 3. Tel.: 1/469-1051, 20/824-9263. Fax: 1/363-7454. E-mail: te -
o lo gia@lu the ran.hu

Köz le mény az szja 1-áról
Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem kö szö ne tet mond mind azok nak,
akik 2009. évi sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1-ával az evan gé li kus teo ló -
gi ai kép zés, to vább kép zés és ku ta tás cél ja it szol gá ló Dr. Só lyom Je nő Ala -
pít ványt tá mo gat ták. Az így be folyt összeg 2010-ben 302 267 Ft volt. A
Cson ka Al bert-ösz tön dí jat a 2011/2012. tan év re Se ben Gló ria nyer te el.

A Dr. Só lyom Je nő Ala pít vány adó szá ma: 18049000-1-42, szám la szá -
ma: 11714006-20309868.

Min den to váb bi tá mo ga tást há lá san fo ga dunk a jö vő ben is.
Az EHE ve ze tő sé ge és az SJA ku ra tó ri u ma A mellékletet szerkesztette Szűcsné Prőhle Lívia és Sterczer Rita. Fotók: Hulej Klaudia, Pethő Attila, Sterczer Rita,

Szabó Lajos és Zsíros András.

Eb ben az év ben rend kí vül vi dám és el -
kö te le zett csa pat kép vi se li a hall ga tók
ér de ke it az in téz mény ben. Kü lön bö -
ző fel adat kö rök ben össze sen ki len cen
dol go zunk a hall ga tói ön kor mány zat -
ban (HÖK) az egye tem kö zös sé gé ért. 

A ta nul má nyi ügyek, a prog ram -
szer ve zés, a hall ga tók és a ta ná rok kö -
zöt ti kap cso lat tar tás és a más in téz -
mé nyek kel va ló jó vi szony ápo lá sa
mel lett fon tos szá munk ra az is, hogy
a hall ga tók kö zös sé ge lel ki kö zös ség -
gé is vál jon. Ezért eb ben az év ben há -
rom fon tos kez de mé nye zés nek ad -
tunk ke re tet, ame lyek a kö zös ség
lel ki meg úju lá sát szol gál ják.

A több mint tíz éve el hunyt egy -
ko ri ószö vet sé ges pro fesszor, Mun -

tag An dor em lé ke előtt tisz te leg ve in -
dí tot tuk út já ra „Ol vasd ve lünk a
Bib li át!” ak ci ón kat, mely a na pon kén -
ti bib lia ol va sás hoz ad út mu ta tást.
Min den hó nap ban össze gyűjt jük és
a hall ga tók ke zé be ad juk az egye tem
ak tu á lis ima té má it is, hogy a kö zös
imád ság ra hív juk fel a fi gyel met. A
pén te ki böj ti ima nap meg hir de té sé -
vel kö zös böj tö lés re is hí vunk min -
den hall ga tót. 

Ezek a kez de mé nye zé sek az Is ten -
hez va ló sze mé lyes kö ze le dés re biz -
tat nak. A Bib lia ol va sá sa, az imád ság
és a böjt sze mé lyes dön tés kér dé se.
Az Is ten nel va ló kö zös ség ke re sé sé -
nek for mái nagy ha tás sal van nak az
em be rek kel va ló kö zös sé günk re is.

Hisszük, hogy csak úgy ala kul hat ki
iga zi lel ki kö zös ség, ha kü lön-kü lön
és együtt ke res sük Is ten je len lé tét.

A bel ső meg úju lás mel lett fon tos -
sá vált a szá munk ra, hogy teo ló gus -
hall ga tók ként ki fe lé is nyis sunk, te -
gyünk va la mit a kör nye ze tün kért. Ezt
szol gál ja meg úju ló egye te mi la punk,
a Le hel let nyi Élet, mely rész le te sen
szá mol be a teo ló gi án tör tént ese mé -
nyek ről. Hall ga tói kez de mé nye zés
az is, hogy te gyünk va la mit a Bos nyák
tér haj lék ta lan ja i ért. Sze ret nénk, ha
ez étel- vagy tea osz tás for má já ban
még ka rá csony előtt meg is va ló sul -
hat na. Hisszük, hogy mun kánk Is ten
di cső sé gét szol gál ja…

g Gyur kó Do nát HÖK-el nök

Nem csak a hall ga tók kép vi se le té ben

Kö zös ség ben, ön ál lób ban… Sok ap ró
új do log gal kel lett meg bir kóz nunk
már az el ső hó na pok ban. Elő ször is
az zal, hogy szo ba tár sunk van – a kis
bi ro dal munk nem csak a mi énk.
Meg osz ta ni vagy csak egy más mel lett
meg él ni a csen det, az örö möt, egy jó
könyv han gu la tát. Az zal is szem be -
sül nünk kel lett, hogy ha nem mo sunk
ma gunk ra, más sem fog! Meg kel lett
szok nunk, hogy fi gyel jünk ar ra, mi
van a hű tő ben, van-e még friss ke nye -
rünk. Ki ke rül tünk a csa lá dunk hét -
köz na pi gon dos ko dá sá ból – el in dul -
tunk a fel nőt té vá lás út ján.

Új gyü le ke zet… Be ke rül tünk a
„teo ló gus gyü le ke zet be”. Ez új don -
sá ga mel lett kü lö nös is volt: egy egé -

szen más szer ke ze tű gyü le ke zet, más
ar cok, más szo ká sok, más idő pon tok.
De meg könnyí tet te a be il lesz ke dést,
hogy test vé ri sze re tet tel fo gad tak
min ket új he lyün kön.

A tan év pasz to rál pszi cho ló gi ai
blokk sze mi ná ri um mal kez dő dött.
Fel ada to kon, gya kor la to kon ke resz tül
mé lyül het tünk el ab ban, hogy ke rül -
tünk ide, kik va gyunk, hon nan jöt -
tünk. Egy más sal is ek kor ta lál ko zott
elő ször az év fo lyam. Ezt kö vet ték az
úgy ne ve zett el ső éves na pok, ahol
már „össze szo kott” csa pat tá vál tunk.

Be fo gad va… Az év nyi tón az egye -
tem rek to ra hall ga tó vá fo ga dott min -
ket. Ez után a má sod éve sek ál tal szer -
ve zett „ba goly tú ra” ki hí vá sa állt előt -

tünk: egy ka lan dos sé ta Bu da pes ten,
a Bos nyák té ren. Az el ső éve sek egye -
te mi pol gár rá vá lá sát a „ba goly be fo -
ga dó” zár ta le, ahol ün ne pi ke re tek
kö zött a hall ga tók fo gad tak ben nün -
ket so ra ik ba, és év fo lya mun kat egy
ok ta tónk vet te szár nyai alá az előt -
tünk ál ló évek re. A ce re mó nia után
mu lat ság kez dő dött: ren ge teg já ték,
fel adat és ka ra oke.

Na gyon so kat se gít az egye tem és
a fel sőbb éve sek, hogy be tud junk il -
lesz ked ni. Fon tos ez, hogy egy mást
se gít ve, egy más nak meg nyíl va, bi za -
lom mal tud junk fel ké szül ni Is ten től
ka pott hi va tá sunk be töl té sé re. Ki
lel kész, ki ka te ké ta, ki kán tor sza kon.

d I. év fo lyam

Az új élet

El hí vás és an nak el fo ga dá sa, kül de -
tés, hi va tás, szol gá lat. Nagy sza vak,
ame lye ket sok szor hal lunk már ak kor
is, ami kor még csak ka csin ga tunk a
teo ló gia tu do má nya fe lé. Az tán azért
be szél nek ró la so kat, mert be ke rül -
tünk ab ba a kö zeg be, amely re vágy -
tunk, ab ba a kö zeg be, ahol ezek
alap ve tő dol gok. 

Majd az el ső ta nul má nyi évünk
után rá jö vünk, hogy ezek nek a sza -
vak nak a tar tal ma több, mint mi
gon dol tuk. Va la ho gyan át ve re ked jük
ma gun kat ezen a prob lé mán, jobb
eset ben meg be szél jük ba rá ta ink kal,
lel ké sze ink kel, ta ná ra ink kal, hogy
mi ho gyan is kép zel tük, mit is vár -
tunk, és mind ez vé gül mi ként csa pó -
dott le ben nünk. És vé gül el kez -
dünk épít kez ni min den fé le te rü le ten.
Teo ló gi ai lá tás mó dunk ban, tu dá -
sunk ban, kap cso lat rend sze rünk ben,
el kezd jük tu da to sí ta ni, mit is vál lal -
tunk, és azt ho gyan le het meg va ló -
sí ta ni, össze egyez tet ni éle tünk kü lön -
bö ző puzzle-da rab ká i val. 

Nem egy sze rű do log, hi szen az
em ber mint kü lön bö ző rend sze rek
ré sze, a kü lön fé le tár sa dal mi el vá rá -
sok mi att, il let ve sok szor sa ját ma ga
mi att fo lya ma to san fa lak ba üt kö zik.
Ezek kel a fa lak kal küz dünk, s pró bál -
juk le rom bol ni őket, hogy az tán va -
la mi újat, szeb bet, job bat, mű kö dő -
ké pe seb bet hoz zunk lét re. Mind ez
nem el ret ten tő, in kább csak el gon dol -
kod ta tó.

Egy film ben a női fő sze rep lő, aki
Is tent és ön ma gát ke re si a nagy vi lág
út vesz tő jé ben, azt mond ja: „A rom -
bo lás ál dás. Ez az egyet len út az új -
já épü lés hez.”

Itt az egye te men bár mi lyen sza kon
ta nu lunk is, ezt az utat vé gig kell jár -
nunk, hogy rá jöj jünk, mi a cél. Az,
hogy ta nít sunk? Az, hogy ve zes -
sünk? Az, hogy pász to rol junk? Hogy
kü lön le ges, avagy tel je sen ha gyo -
má nyos kör nye zet ben mo zog junk?

A teo ló gus na pok, szupp li ká ci ók,
ta ní tá si gya kor la tok, gyü le ke ze te -
ink éle té be va ló be kap cso ló dás mind

azt szol gál ja, hogy ezek re a kér dé sek -
re vá laszt kap junk. Hogy az évek alatt
meg ta lál juk az utun kat, irány ba ál lít -
suk az éle tün ket. Ka te ké ta ként sok -
szor át élem az el ve szett sé get, ugyan -
ak kor az új ra rá ta lá lás örö mét is. Sok -
szor le kell rom bol jak ma gam ban
kép ze te ket, hogy utá na tisz táb ban
lás sam hi va tá so mat, egy há za mat,
iden ti tá so mat, el kö te le ző dé se met.
De hi szem, hogy meg éri küz de ni,
meg éri meg vív ni a har co kat, rom bol -
ni, épí te ni és köz ben tud ni, hogy nem
egye dül va gyok a pá lyán, nem egye -
dül fu tok, hogy van nak előt tem, akik
ve zet nek, mel let tem, akik ve lem egy
tem pó ban fut nak, és mö göt tem, aki -
kért meg kell áll ni, hogy föl se gít sük
őket.

„…te gyünk le min den ránk ne he ze -
dő ter het, és a ben nün ket meg kör nyé -
ke ző bűnt, és áll ha ta tos ság gal fus suk
meg az előt tünk le vő pá lyát. Néz zünk
fel Jé zus ra, a hit szer ző jé re és be tel je -
sí tő jé re…” (Zsid 12,1b–2a)

g Lip ták Ka ta

Ka te ké ta szem mel

Min den nap mo solyt ka punk az ebéd
mel lé, ked ves, oly kor csip ke lő dő kér -
dé sek kel. Fi gyel nek ránk, sze ret nek
min ket, a ked vünk ben jár nak. Még
egy öt let lá dát is ki tet tek, amely be be -
dob hat juk sa ját re cept je in ket. Meg -
is mer nek, tud ják, ki nek mek ko ra
adag a ka pa ci tá sa, ki mit sze ret.
Nem csak dol go zók, de „anyu kony -
há já nak” vissza csem pé szői is egye te -
mi éle tünk be.

Men za

Sok szor for dul elő, hogy ha tá rok kal
ta lál ko zunk: ve zet het nek, vissza tart -
hat nak, uta sít hat nak és ne vel het -
nek. Könnyű do log tud ni a ha tárt, de
mi van ak kor, ami kor ha tár ta lan va -
la mi? Teo ló gus ként a ha tár ta lan ság -
gal szem be sü lünk. Min den fé le ér te -
lem ben. 

Sok szor nem tu dunk ha tárt húz -
ni hit és disz cip lí na kö zé. Er ről a ha -
tár ta lan ság ról mond ta egyik ta ná -
runk: „A teo ló gus éle te a sa ját la bo -
ra tó ri u ma.” Nem elég, ha csak az
eszünk kel va gyunk je len, a teo ló gus -
lét az egész eg zisz ten ci án kat, egész
lé tün ket kí ván ja, min de nes tül. Mert
bár meg le het ta nul ni hit nél kül is,
hogy Az ar já nak, Jú da ki rá lyá nak há -
nya dik évé ben lett ural ko dó Me na -
hém, de nem ér de mes. Le het, de
nincs ér tel me. 

A ha tár nem csak itt ho má lyo sul
el. Ami kor ké szü lünk a pá lyá ra, a kül -
dő gyü le ke zet egy faj ta vé dő bu rok kal
vesz ben nün ket kö rül. Az tán jön a

hit tu do má nyi egye tem, ahol hir te len
két la ki lesz min den teo ló gus. Lé te -
zik a sa ját, ott ho ni gyü le ke ze tünk, a
teo ló gus gyü le ke zet, és eset leg kap -
cso la tot tar tunk még egy bu da pesti
kö zös ség gel is. Köz tes ál la pot ban
va gyunk, amely ben a kül dő gyü le ke -
zet imád sá gos ere je hor doz ben -
nün ket, és er re szük sé günk is van. Ez
a ke re sés idő sza ka. Szol gál va ke re -
sünk. Lá to gat juk a gyü le ke ze te ket,
szol gá lunk, szupp li ká lunk, köz ben
pe dig meg is me rünk.

Min den faj ta ha tár ta lan sá got ne héz
szem lél ni és át lát ni, mert a tu dás, az
is me ret mind sok fe szült ség gel jár. A
két irány ban vég te len szám egye ne -
sen sem tud juk, hogy hol a ha tár, ab -
ban azon ban biz to sak le he tünk, hogy
a kö zép pont a nul la. Ugyan így a
teo ló gia is fel old ja a ha tár ta lan ság
prob lé má ját, mert meg ad ja a kez dő -
pon tot: Jé zus Krisz tust. Ő az iga zi ha -
tár ta lan ság.

g Haj duch-Szmo la Pat rik

A ha tár ta lan teo ló gus
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„Íme, most van a ke gye lem ide je!
Íme, most van az üd vös ség nap ja!”
(2Kor 6,2)

Szent há rom ság ün ne pe után az utol -
só előt tit meg elő ző va sár na pon az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi fi gyel -
mez tet nek: oda kell áll nunk Is ten íté lő szé ke elé! A vissza szám lá lás el kez dő -
dött, egy há zi évünk utol só há rom he te ezt üze ni: cél egye nest igye kez zünk
– ha lá lon, fel tá ma dá son, íté le ten át – el híva tá sunk ju tal má ra, az örök élet -
re! De ne fe led jük: „…ke gye lem ből van üd vös sé ge tek a hit ál tal, és ez nem tő -
le tek van: Is ten aján dé ka ez…” (Ef 2,8) A Bí ró, mi előtt ítél ne, el jött meg hal -
ni ér tünk! Ért jük? Dr. Lu ther sze rint: „Az a leg jobb ké szen lét az íté let nap -
ra, ha va la ki bűn nél kü li élet re vá gyik. Krisz tus azt mond ja, hogy az ő el jö -
ve te le: meg vál tás.” Jé zus má so dik el jö ve te le min den em ber előtt nyil ván va -
ló vá lesz: „Mert aho gyan a vil lám ci ká zik, és az ég al já tól az ég al já ig egy -
szer re vil lan fel és fény lik, úgy jön el az Em ber fia is az ő nap ján.” De hol, mi -
kor jön el? Jé zus, aki ben „az Is ten or szá ga kö zöt te tek van” (Lk 17,24.21), nyil -
vá nos fel lé pé sét így kezd te: „…el kö ze lí tett már az Is ten or szá ga: tér je tek meg,
és higgye tek az evan gé li um ban.” (Mk 1,15) „Bi zony, bi zony, mon dom ti nék -
tek: mind, aki meg tart ja az én be szé de met, az ha lált nem lát örök ké.” (GyLK
702) Pál sze rint „ha élünk, az Úr nak élünk, ha meg ha lunk, az Úr nak ha lunk
meg. Te hát akár élünk, akár meg ha lunk, az Úréi va gyunk.” (Róm 14,8) Ezért
ar ra tö rek szünk, hogy ked ve sek le gyünk ne ki, mert „mind nyá junk nak meg
kell je len nünk a Krisz tus íté lő szé ke előtt, hogy min den ki el ve gye ju tal mát
asze rint, amit a test ben cse le ke dett: vagy jót, vagy rosszat”. (2Kor 5,10; LK)
De ad dig a mag ve tő pa zar ló an szór ja az ige mag vát, gaz dag ter mést vár va.
S e pél dá zat kap csán Jé zus Urunk köz li: „Nek tek meg ada tott az Is ten or szá -
gá nak tit ka” (Mk 4,11), hogy lás sunk, ért sünk s meg tér jünk! A nagy meg pró -
bál ta tás ide je és a vi lág mé re tű evan gé li zá ció meg elő zi az Em ber fia vissza -
jö ve te lét. Ő óv: „Ti pe dig vi gyáz za tok ma ga tok ra”, mert „min den ki gyű löl majd
ti te ket az én ne ve mért; de aki mind vé gig ki tart, az üd vö zül”. (Mk 13,9.13) Re -
for má to runk 528. szü le tés nap ja előtt így szól a fi gyel mez te tés és a bá to rí tás:
„Ne fe led kez ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az Is ten igé jét hir det ték nek tek. Fi -
gyel je tek éle tük vé gé re, és kö ves sé tek hi tü ket. Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind -
örök ké ugyan az. Kü lön fé le ide gen ta ní tá sok tól ne hagy já tok ma ga to kat fél -
re ve zet tet ni.” (Zsid 13,7–9a) Itt az in dok lás Já nos tól: „…sok an ti krisz tus je lent
meg: eb ből tud juk, hogy itt az utol só óra.” Meg ne ta gad juk Jé zust; az ő ígé -
re te „az örök élet”. (1Jn 2,18.25) Már ton név ün ne pén nem csak há rom, ha nem
min den(ko ri) ta nít vá nyá nak szól az Úr fi gyel mez te té se: „Vir rassza tok, és imád -
koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek: a lé lek ugyan kész, de a test erőt len.” (Mt
26,41) Mi vel az Em ber fia el jö ve te le ide jét „sen ki sem tud ja, (…) csak az Atya”,
ezért ő há rom szor fi gyel mez tet így: „Vi gyáz za tok, le gye tek éb ren…” (Mk 13,32–
33; lásd még: Mk 13,35.37) Te is kérd, míg tart szá mod ra a ke gye lem ide je:
„Ó, add, Uram, míg élek / E föl di té re ken, / (…) Hogy ébe ren ta lál jon / Igaz
íté le ted!” (EÉ 514,3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Ami kor a gaz dag if jú Jé zus hoz megy,
így szó lít ja meg őt: „Jó Mes ter…” Az
Úr vá la sza így szól: „Mi ért mon -
dasz en gem jó nak? Sen ki sem jó,
egye dül csak az Is ten.” A tör té net foly -
ta tó dik, de mi most csak ezt a ré szét
néz zük. 

Is ten jó, nincs ben ne sem mi ha -
mis ság. És ha ő az egyet len jó, ak kor
min den más és min den ki más rossz.
Ha az egy igaz Is tent vá laszt juk, ak -
kor jó ve ze tőnk van az éle ten át, és
tud hat juk, hogy ha az ő sza va, igé je
he lyett mást vá lasz tunk, ak kor
rosszul és a rosszat vá laszt juk. Te
dön töt tél-e már Jé zus mel lett? A
gaz dag if jú nem is mer te föl ben ne az
Is tent, ezért nem is ta lál ta meg az iga -
zi meg ol dást éle te nagy kér dé se i re. 

Ne le gyen for ma ság az aj ka don,
hogy „a Jó is ten majd csak meg se gít”.
És ne le gyen ha mis szó a meg le pe tés
sza va, hogy „te jó Is ten!” Bár mi tör -
té nik, bízz ben ne: jó az Úr! Fa kad jon
a szí ved ből Jób bi zo nyos sá ga: „Az Úr
ad ta, az Úr vet te el. Ál dott le gyen az
Úr ne ve.”

Mert nem csu pán si ke rek re, egész -
ség re, anya gi ak ra van szük sé günk.
Nem ez tesz bol dog gá, ha nem Is ten
je len lé te. Mert ha ezt meg ka pod,
ak kor az olyan, mint egy vár, mint egy
me ne dék, aho va be le het me ne kül -
ni, ahol el le het rej tőz ni. A vár ban

rejt ve vagy az el len ség nyi la i tól. Ha
ki lépsz a vár ol tal ma zó fa lai kö zül, vé -
ged le het. Hogy az Úr me ne dék, az
azt je len ti, hogy ott van nak ugyan a
ba jok vagy az el len ség, de ne ked
bé kes sé ged le het, mert Is ten ol tal ma -
zó ke zé ben vagy. Van Meg vál tód és
őri ződ. 

Lát tam egy egy sze rű kis ké pet: vi -
har té pá zott egy fát, és az egyik ág
tö vé ben ott volt egy fé szek, ben ne
ki csiny ma dár kák kal. A kép fel ira -
ta ez volt: „Ol ta lom”. Éle ted vi ha rai
kö zött is me ne dé ket ta lál hatsz az
Úr nál.

Csak hívd őt. Ő csu pán ennyit vár.
Nem is tudsz töb bet ten ni. De mi ért
nem te szed meg ezt a ki csit? Majd
meg ta pasz ta lod, hogy ő va ló ban lé -
te zik, és va ló sá gos a se gít sé ge.

Egy szer egy hi tet len vi tá zott a lel -
ki pász tor ral. Az rá vet te, hogy leg -
alább pró bál ja ki, igaz-e, amit mond.
Csak tér del je nek le, és mond jon
annyit: „Is te nem, ha vagy, mu tasd
meg ma gad!” Az em ber meg tet te, és
bol dog bi zo nyos ság ban kelt föl az
imád ság ból: van Is ten. Jó az Úr!

Ne fe ledd e hó nap egyet len nap -
ján sem: min den szük sé ged ben fo lya -
mod hatsz Is ten hez, és meg ta pasz ta -
lod, hogy gond ja van a vi lág ra – és
gond ja van re ád is.

g Széll Bul csú

A HÓ NAP IG É JE  NO VE M BER

„Jó az Úr! Me ne dék a nyo mo rú ság
ide jén, gond ja van

a hoz zá fo lya mo dók ra”
(Náh 1,7)

b Elő ször a nép vi se le te, majd a
szem mel lát ha tó an so kat for ga -
tott Evan gé li kus éne kes köny ve,
vé gül pe dig de rűs, mo soly gós
ar ca tűnt fel a BKV-bu szon azon
a bi zo nyos va sár nap reg ge len,
ami kor né hány he te elő ször ta lál -
koz tunk. Ne gyed óra múl va már
azt is tud tam ró la – má sok tól –,
hogy ki lenc ven ki lenc esz ten de je
a rá kos pa lo tai gyü le ke zet tag ja.
Ott ho ná ban, ahol fiá val és me -
nyével él, be szél get tem Ma tuz
János né val, az az Te rus né ni vel.

– Itt szü let tem Rá kos pa lo tán.
Öten vol tunk test vé rek, én vol tam a
leg idő sebb. A hú ga im és az öcsém is
het ven éves ko ruk kö rül meg hal tak.
Hogy ve lem mi a cél ja a Jó is ten nek,
nem tu dom. De még min dig tart a
ke gyel mé ben.

– Ahogy lát tam az éne kes köny vét,
Te rus né ni sem hagy ta el az ő dol -
ga it…

– Küz del mes volt az éle tem, de az
ének és az imád ság min dig sok erőt
adott. Hat éves vol tam, ami kor édes -
anyám ké zen fog va el vitt a temp lom -
ba. A szü le im min den reg gel jár tak
is ten tisz te let re. Annyi ra meg szok tam
a temp lom ba já rást, hogy én nem tu -
dok a temp lom tól meg vál ni. Amíg az
erőm en ge di, ne kem ott a he lyem. Az
anyám is az zal ment el ki lenc ven -
nyolc éves ko rá ban, hogy „az egy há -
zat ne hagy já tok el! Ha az utol sót ad -
já tok is oda, ak kor is se gít sé tek az
egy há zat, hogy fönn ma rad jon!”

– Amennyi re tu dom, nem csak Te -
rus né ni osz lo pos tag ja a rá kos pa lo -
tai gyü le ke zet nek, ha nem töb ben is a
csa lád já ban.

– Igen, a fi am ra és a me nyem re
sok min den ben le het szá mí ta ni. A
me nyem a gyü le ke ze ti irat ter jesz tés -
sel is fog lal ko zik. A lány uno kám
volt so ká ig a kán tor. A nyolc va nas
évek ben ezt még a le en dő fő nö ké nek
is be val lot ta. Ő csak annyit vá la szolt,
hogy ez min den ki nek a ma gán ügye,
csak őt ne akar ja meg té rí te ni.

– A rá kos pa lo ta i ak nak két temp -
lo muk is van. A Ju hos ut cai mel lett
egy na gyobb lel ki haj lékot is felépítet -
tek. Mi ért volt er re szük ség?

– Mert a gyü le ke zet ki nőt te a
„kis temp lo mot”. Nagy ün ne pe ken
két is ten tisz te le tet is tar tot tunk,
még is so kan kint áll tak. Het ven év -
vel ez előtt, 1941-ben szen tel te fel
Ko vács Sán dor püs pök úr a Ré gi Fó ti
úton ál ló nagy temp lo mot.

Az a baj, hogy ma az em be re ket

nem ér dek li, hi á ba szól a fü lük be az
is ten tisz te let re hí vó ha rang. El tá vo -
lo dott a nép az Is ten től, azért va -
gyunk ilyen rossz hely zet ben.

– Em lék szik a kon fir má ci ó já ra?
– Hogy ne! Vagy negy ve nen vol -

tunk, Prőh le Sán dor volt a kon fir má -
ló lel ké szünk. Az ő ide jén épült a
nagy temp lom is. Na gyon sze ret tük őt.

– Te rus né ni ka pott ak kor Bib li át
vagy éne kes köny vet?

– Nem, nem volt ez szo kás. A mi
csa lá dunk rá adá sul még sze gény is
volt, nem vol tak föld je ink. A lá -
nyok cif rá ban jár tak a temp lom ba, és
ami kor pa nasz kod tam, hogy én is
sze ret nék olyan ru hát, ak kor édes -
anyám azt mond ta: „Kis lá nyom, lá -

tod, hogy ne künk nincs er re mó -
dunk. Pró bálj meg va la hol el he lyez -
ked ni.” Így kezd tem el ti zen öt éve sen
a pa lo tai kö tő gyár ban dol goz ni. Tíz
évig vol tam ott. 

Köz ben férj hez men tem, meg szü -
le tett a fi am, Gyu ri. Majd itt hon a
kert ben kezd tünk el zöld sé ge ket ter -
mel ni, so kat ba tyuz tam a pi ac ra. Az -
tán a ta nács há zá nál el adó lett egy jól
me nő zöld sé ges bolt. Azt meg vet tük
a fér jem mel. Ő Új pest ről hoz ta az árut
– volt egy lo vunk is –, én pe dig egész
nap a bolt ban vol tam. A há bo rú után
meg szün tet ték az üz le tet, így megint
csak ma radt a kert és a pi a co zás.

– Tér jünk vissza a má ba! Bib lia -
órá ra is jár?

– Már nem, csak a temp lom ba. De
itt hon so kat éne ke lek. Az éne kes -
könyv éne ke i nek szin te a fe lét tu dom
fej ből. Nem di csek vés kép pen mon -
dom, de jó han gú csa lád vol tunk. Az
ének kar ban is éne kel tünk.

– Me lyik a ked venc éne ke?
– A 61-es. „Di csér tes sék, Uram,

örök ké szent ne ved, hogy ez ide ig len
gon do mat vi sel ted! Mél tat lan sá go -
mat, Úr is ten, nem né zed, hogy így
meg tar tot tál, há la le gyen né ked!”
Ami kor a szü le tés na pom volt au -

gusz tusban, ak kor va sár nap az is ten -
tisz te le ten Po nicsán Er zsi ke, a lel kész -
nőnk ezt az éne ket vá lasz tot ta.

– És mit je lent Te rus né ni szá má -
ra az imád ság?

– Meg könnyeb bü lést. Ed dig már
olyan sok min de nen át se gí tett a Jó -
is ten! Ami kor a csa lád ban is vol tak
ba jok, és kö nyö rög tem hoz zá, min -
dig meg se gí tett. Most is min den
reg gel, ami kor fel éb re dek, imád ság -
gal kez dem a na pot. Elő ször is ma -
ga mért imád ko zom. Há lát adok,
hogy az éj sza ka meg tar tott min den
baj nél kül, és meg kö szö nöm, hogy
új ra lát ha tom az ő szép nap ját. Az -
tán a csa lád ta go kért – köztük fia mé -
kért, két unokámért, négy déd uno -
ká mért – imád ko zom kü lön-kü lön.
Utá na a be te ge kért, az idő já rá sért.
Hogy se gít se az em be re ket az ő ér -
de mük sze rint. Szó val sok min de -
nért, amit a Jó is ten az eszem be hoz.

– Es te is imád ko zik?
– Ak kor is. Meg kö szö nöm a mö -

göt tünk ál ló na pot, hogy meg se gí tett
en gem is, meg a csa lá do mat is. Az
uta kon le vő kért min dig imád ko zom,
hogy ne le gyen annyi bal eset és szo -
mo rú ság. Ezt min dig hoz zá te szem. 

– Ez na gyon nagy szol gá lat! Van
ked venc igé je vagy olyan, ame lyik
va la mi ok nál fog va em lé ke ze tes?

– A Bib li át el ső sor ban az Út mu ta -
tó sze rint ol va som. Na gyon sze re tem
a zsol tá ro kat. Ott több he lyen is
meg van je löl ve a Szent írá som. Mind -
járt ide ho zom, meg mu ta tom… Na,
lát ja? Ez a Ju li hú gom Bib li á ja volt.
Be le is van ír va, hogy 1981. ja nu ár 18-
án vet te. Szív be teg volt, és azon a na -
pon halt meg, ami kor a Lu the rá nus
Vi lág szö vet ség nagy gyű lé sé nek zá ró
is ten tisz te le te volt itt, Bu da pes ten.
Hi á ba hív tak a sport csar nok ba, én
hoz zá men tem a kór ház ba, mert ak -
kor már na gyon rosszul volt. Ami kor
el bú csúz tam tő le, ak kor ad ta ne -
kem. Az óta ezt hasz ná lom.

– Lá tom, hogy igés la po kat is tart
ben ne.

– Eze ket a sok év alatt kap tam. Ezt
a kis ver si két még anyám ír ta le en -
nek a blokk nak a há tul já ra: „A temp -
lom Is ten há za, éle tét az el hi báz za,
aki nem lá to gat be le, mert az Is ten
nem lesz ve le.” Hát én eze ket itt ta -
kar ga tom.

De az előbb kér dez te a ked venc
ige ver se met. Az egyik a 62. zsol tár -
ból va ló: „Csak Is ten ben nyu go szik
meg lel kem; tő le van az én sza ba du -
lá som. Csak ő az én kő szik lám és sza -
ba du lá som; ő az én ol tal mam, azért
nem ren dü lök meg fe let tébb.”

g Bo da Zsu zsa

„Én nem tu dok
a temp lom tól meg vál ni”

Be szél ge tés a ki lenc ven ki lenc éves Ma tuz Já nos né val

Kő vel, ke reszt tel csín ján bán ja tok,
Kö vez ni könnyű, meg fe szít ni já ték,
Ki mon dat lan ság ba ki mon dott sza va tok
Ne hogy majd vissza vágy jék.

Jaj, hány lé lek ben van nak min dig hár man:
Két fe lől két bűn két ke reszt re ver ve
S köz bül az Is ten egy szü lött fia,
Nem ért ve, nem is mer ve.

Ko lozs vár, 1916. má jus 20.

Re mé nyik Sán dor

Gol go ta
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Szür ke bun da, halk cin co gás, csil lo -
gó sze mek, rö vid far kin ca és min dig
iz ga tot tan re me gő, hosszú ba jusz szá -
lak – ez a me zei po cok. A leg gya ko -
ribb rág csá ló ha zánk ban, le ge lő kön,
lu cer na- és ga bo na táb lák ban min de -
nütt ott hon van.

Föld alat ti já ra ta i ban la kik, egy kis
kam rá ban fű szá lak ból ké szít fész ket
ma gá nak. La ká sá nak több ki já ra ta is
van, eze ket a fel szí nen rá gás sal tisz -
tán tar tott kes keny, ka nyar gó ös vé -
nyek kö tik össze. A po cok úgy sza lad
raj tuk, mint a vil lám. Ami kor le esik
a hó, és fe hér be bo rít ja a ha tárt, a já -
ra tok hi deg pap lan alatt ve zet nek –
nagy bá na tuk ra a bag lyok nak és öly -
vek nek, hi szen a po cok csak rit kán
jön elő, lát ha tat la nul mo zog a hó
alatt, és tel jes biz ton ság ban van.

A me zei po cok ál ta lá ban min den
ne gye dik év ben túl sza po ro dik, szak -
nyel ven gra dál. Ilyen kor az egyéb ként
szür kü le ti és éj sza kai élet mó dú ál la -
tok nap pal is fut kos nak, a lu cer na tar -
ló szin te mo zog ni lát szik, annyi an
van nak. A gra dá ció ősszel ma gá tól
össze om lik, az ál la tok leg na gyobb ré -
sze el pusz tul. De min dig ma rad
annyi, hogy ta vasszal min dent új ra
kezd je nek. Sza po ra ál la tok, a nős té -
nyek éven te hat-hét al ka lom mal fi al -

nak, iva dé ka ik pe dig már há rom he -
te sen ivar éret tek, és még ab ban az év -
ben ma guk is fi a ta lo kat hoz nak a vi -
lág ra.

A me zei poc kok a zöld ve tés től és
a lu cer ná tól kezd ve a bú zán, ku ko ri -
cán és cu kor ré pán át min dent meg -
esz nek, meg rág csál nak, így je len tős
ká ro kat okoz nak. A me ző gaz da ság el -

ső szá mú köz el len sé ge ként szok ták
őket em le get ni. A ga bo na szá la kat
pél dá ul a tö vük nél rág ják el, hogy a
ka lász hoz jus sa nak.

A hul lám zó bú za ten ger ben biz ton -
ság ban van nak, de ara tás után, ami -
kor es te ki dug ják az or ru kat a föld
alól, ré mül ten lát ják, hogy min den
meg vál to zott. A bú za táb la he lyett
csak tar ló ma radt, ahol már nem tud -
nak el rej tőz ni a bag lyok, öly vek, gö -
ré nyek, ró kák elől. A kar csú me nyét
még a já ra ta i ba is kö ve ti a me ne kü -
lő poc kot. Bi zony, ara tás után nem
könnyű a me zei po cok éle te.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Va jon hány ki csi nye van?
2. Mit gon dolsz, mi lyen sú lyú egy

me zei po cok?
3. Va jon med dig él nek?

Me zei po cok

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK
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Vá la szok: 1. egy szer re 4-12; 2. 30-50
gramm; 3. 1-2 évig.

5.
Élt Ná zá ret ben egy fi a tal lány, akit
Má ri á nak hív tak, vő le gé nyét pe dig
Jó zsef nek.

Egy nap ér de kes do log tör tént.
Amint Má ria ott hon te vé keny ke -
dett, hir te len egy an gyal je lent meg
előt te, és így kö szön töt te őt:

– Üd vöz légy, ke gye lem be fo ga -
dott, az Úr ve led van!

Má ria nem csak meg ijedt a vá rat -
lan lá to ga tót lát va, de nem is na gyon
ér tet te, mit mon dott az an gyal. Az
azon ban így foly tat ta:

– Ne félj, Má ria, mert az Úr na gyon
sze ret, és té ged vá lasz tott ki. Nem so -
ká ra fi ad fog szü let ni. Ne vezd őt Jé -

zus nak! Az Is ten Fi á nak fog ják őt hív -
ni, ki rály lesz ő. Ural ko dá sá nak pe dig
nem so ha nem lesz vé ge.

Má ria na gyon el cso dál ko zott eze -
ken a sza va kon, és azt kér dez te a
mennyei kö vet től:

– Ho gyan le het sé ges, hogy fi am
lesz, ami kor még nem men tem férj -
hez?

– A Szent lé lek száll majd le rád –
fe lel te az an gyal –, ezért a fi ad is szent
lesz, az Is ten Fia. Az Is ten nek sem -
mi sem le he tet len.

– Le gyen úgy, aho gyan az Úr
akar ja – mond ta Má ria.

Ak kor az an gyal, ahogy jött, el is
tűnt. Egy an gyal meg je lent Jó zsef nek

is ál má ban, és ne ki is el mond ta: Má -
ri á nak a Szent lé lek től fia fog szü let ni. 

Így is tör tént – né hány hó nap
múl va va ló ban meg szü le tett Jé zus
Bet le hem ben.

Húz zá tok ki a meg adott sza va kat a
be tű há ló ban! Füg gő le ges és víz szin tes
irány ban ha lad ja tok! Egy be tű csak
egy szó hoz tar to zik. A meg ma radt be -
tűk ből egy szót ol vas hat tok össze.
Ezt küld jé tek be!

álom, angyal, Jézus, jött, hír, fiú,
Mária, öröm

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR
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b Mos ta ni hat ré szes so ro za tunk ban olyan bib li ai tör té ne te ket idé zünk
fel, ame lyek ben az an gyal(ok)nak fon tos sze re pük van. Min den
rész hez tar to zik egy rejt vény is. A so ro zat vé gén a he lyes meg ol dá -
so kat össze gyűjt ve küld jé tek be szer kesz tő sé günk cí mé re (Evan gé -
li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí ték ra
ír já tok rá: Gyer mek vár.

sz                 k                n              s                     i               t             e                l                   r                 g               é

Őszi falevelek
Az alábbi őszi falevelek segítségével Jézus egyik felszólítását olvashatjátok össze, ha a lenti kód alapján a levelek
alá írjátok a megfelelő betűket.
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b „Ad junk há lát a ter mé sért egy
ta nyán, le gye nek ott fi a ta lok a
»bu li« mi att, le gyen szín já ték, és
tö re ked jünk az öko ló gi ai kér dé -
sek fel ve té sé re is!” Va la hogy így
tart hat tak el iga zí tást egy más -
nak a kü lön bö ző fe le ke ze tek -
hez tar to zó lel ké szek a kö zös is -
ten tisz te let előtt. A je les al ka -
lom ra Solt vad kert né met or szá -
gi test vér te le pü lé sén, a sváb föl -
di Bo dels ha us en egyik ta nyá -
ján, a paj tá ban ke rült sor.

Né met ven dég lá tó im lel ke sen in vi tál -
tak er re az ok tó ber ele ji al ka lom ra,
mond ván: min den év ben nagy ese -
mény ez ar ra fe lé. És bi zony is mét
nem csa lat koz tam – ezek az em be -
rek tény leg öku me ni ku san gon dol -
kod nak, és tény leg tud nak szer vez -

ni. A szo kat lan őszi me leg ben több
szá zan gyűl tek össze a fa lu szé lén.

No, azért ez a paj ta nem akár mi -
lyen paj ta volt: óri ás szal ma bá lák a fal
men tén az egyik ol da lon, míg a má -
si kon a lo vak és sza ma rak. A be já rat -
tal szem ben az ol tár, ame lyet a ka to -
li kus hí vek ka lo csai te rí tő vel dí szí tet -
tek – akár a mi ka lo csai ka to li kus fő -
egy ház me gyénk ben. Bent pe dig sör -
pa dok, mint egy há rom száz em ber
szá má ra.

A be já rat nál min den ki meg kap ta
az is ten tisz te le ti ren det. Sze re pelt

ben ne kö zö sen mon dan dó szö veg,
sok ének és vi dám raj zok egy aránt. És
aki nek et től nem lett vol na jó ked ve,
az a sok gye rek lát tán bi zony csak el -
mo so lyog ta ma gát. Mert ők az tán
tény leg él vez ték a „ta nya si mi sét”. Jól

meg néz tek min den ál la tot, a sza ma -
rat meg is le he tett si mo gat ni.

De per sze előbb az is ten tisz te let! A
kán tor sá got a he lyi fú vó sok vál lal ták
el – re per to ár ju kon épp úgy sze re pel -

nek vi lá gi, mint egy há zi mű vek –, az
ének ve ze tés pe dig a kö zös öku me ni -
kus csa pat fel ada ta volt.

A li tur gi ai rész után a gye re kek ki -
vo nul tak a paj tá ból. A fog lal ko zá suk
té má ját – ál la tok a Bib li á ban – élő -
ben is il luszt rál ták szá muk ra a szer -
ve zők. Per sze a cet ha lat és a te vét
nem tud ták pre zen tál ni, de ka kas ban,
nyúl ban, ló ban, mar há ban, sza már -
ban és bir ká ban nem volt hi ány.

Pré di ká ci ó val az evan gé li kus lel -
kész szol gált az is ten tisz te le ten. A
temp lom to rony ban élő sóly mok ról

be szélt, ame lyek ről a gye re kek a lel -
kész ál tal ké szí tett fo tó kat osz to gat -
tak a szer tar tás előtt. Ezek nek a ma -
da rak nak a pél dá ja – tud ni il lik hogy
mi u tán nyá ron meg ta nul tak re pül ni,
el is hagyják a fész ket – a te rem tés

rend jé re em lé kez tet min ket.
Ar ra, hogy Is ten ren de lé se
sze rint olyan kö zös sé gek is lé -
tez nek a föl dön, ame lyek tő -
lünk füg get le nül élik a ma guk
éle tét, ne künk, em be rek nek
pe dig tisz tel nünk és óv nunk
kell őket. Az öko ló gi ai szem -
lé le tű gon dol ko dást min den
em ber nek el kell sa já tí ta nia –
hi szen mind annyi un ké a vi -
lág, ame lyet kap tunk.

Az ige hir de tést rek lám ba il lő je le -
net kö vet te: a he lyi evan gé li u mi
pün kös di kö zös ség két tag ja be szél -
ge tett egy szu per mar ket ben. Mit
be szél ge tett? Vi tá zott! Per sze eh -
hez nem kel lett fel ke res ni ük egy
va ló di üz le tet: tol ták a be vá sár ló ko -
csit a paj ta temp lom kö ze pén, és a
kü lön bö ző élel mi sze rek gén ke zelt sé -
gét kri ti zál ták. Va jon mit il lik ven nie
egy tu da tos há zi asszony nak, és mit
kell el uta sí ta nia – akár a száj ba rá gós
rek lá mok el le né re is! Na és hogy a
do log hi te les le gyen, mind ez nem a
né met iro dal mi nyel ven tör tént, ha -
nem a he lyi sváb nyelv já rás ban. Ez
kü lön nyo ma té kot adott az ügy nek.
Temp lom ban ugyan is nem di vat
nyelv já rás ban be szél ni, de egy paj ta-
is ten tisz te le ten, plá ne be vá sár lás -
ról, még hi te les is.

A kó rus és a fú vó sok szol gá la ta
után a kö nyör gé sek kö vet kez tek,
majd üde szín folt ként vissza jött a
gye rek se reg. Az ő éne kük után a
lel kész mind egyi kük ke zé be nyo -
mott egy-egy bu bo rék fú jót, és adott
jel re egy szer re száll tak fel a szap pan -
bu bo ré kok.

Így lett meg hitt vé ge an nak az is -
ten tisz te let nek, amely for má ját és
hely szí nét te kint ve iga zán kü lön le ges
volt. Egy kis össze fo gás sal ná lunk is
meg va ló sít ha tó len ne!

g Ifj. Ká posz ta La jos

Temp lom a paj tá ban,
be vá sár ló ko csi az is ten tisz te le ten

Ugyan ak kor a tá bor hely el sőd le ges
funk ci ó ja nem vál to zik, és a fő cél to -
vább ra is az, hogy he lyet ad junk az
egy ház me gyei tá bo rok nak, no ha az
át ala kí tás sal le he tő ség nyí lik rá,
hogy ki sebb cso por tok – vagy akár
egy-egy csa lád is – ké nyel me sen
tud ja nak pi hen ni az újon nan épü lő
apart ma nok ban.

A ki lenc ve nes évek ben Kis Ist ván
lel kész ál tal élet re hí vott tá bor hely fej -
lesz té sét Far kas Sán dor lel kész in dí -
tot ta el, aki a si ke res pá lyá zat be nyúj -
tá sát kö ve tő en ki dol goz ta a le en dő tá -
bor hely új ar cu la tát. Az elő ké szí tés
má so dik sza ka szá nak irá nyí tá sát
azon ban a gyü le ke zet ben tíz esz -
ten dőn át szol gá ló Loós Csa ba lel kész
vál lal ta, ala pos és kö rül te kin tő mun -
ká já val pá lyá ra ál lít va a bő ví té si/fel -
újí tá si pro jek tet. He lyet te sí tő szol gá -
la ta nem sok kal az épít ke zé sek meg -
kez dé se után telt le. Au gusz tus 1-jé -

től a tá bor épí té sé nek fe le lő se az
őri ma gya rós di egy ház köz ség újon -
nan meg vá lasz tott lel ké sze, Pet hő

At ti la lett, akit au gusz tus 13-án ik ta -
tott be hi va ta lá ba Ros tá né Pi ri Mag -
da es pe res.

Kö zel há rom esz ten dő után te hát el -
ju tot tunk a meg va ló sí tá sig, és a kö vet -
ke ző év ta va szá tól re mé nye ink sze rint
az őri ma gya rós di Élet fa evan gé li kus if -
jú sá gi tá bor – im má ron a je len kö ve -
tel mé nye i hez il lesz ke dő, meg újult for -
má ban – új ból fo gad ja a tá bo roz ni, pi -
hen ni, el csen de sed ni vá gyó kat.

g Herczeg Im re fel ügye lő

Őr ségi lendület

Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét a 2005. évi IV. tv. 84. §
alap ján no vem ber 11-én, pén te ken 14 óra kor a bu da hegy vi dé ki gyü le ke -
zet temp lo má ban (1123 Bu da pest, Kék Go lyó u. 17.) tart ja. Min den kit sze -
re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

A Lu ther Ki adó sze re tet tel meg hív ja önt és ked ves is me rő se it no vem -
ber 12-én, szom ba ton 17 órá ra Feny ve si Fé lix La jos Egy ré gi temp lom ra
cí mű kö te té nek be mu ta tó já ra a bu da vá ri evan gé li kus temp lom ba (Bu -
da pest I., Tán csics Mi hály u. 28.).

Be ve ze tőt mond dr. Fa bi ny Ta más püs pök. Köz re mű kö dik a Lu the -
rá nia ének kar Kamp Sa la mon ve zény le té vel, Me kis Pé ter or go na mű vész,
Ha vas Ju dit elő adó mű vész.

H I R D E T É S
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b Sok-sok erő fe szí tés és ko moly elő ké szí tő mun ka után jú li us 20-án hi -
va ta lo san is meg kez dő dött az őri ma gya rós di Élet fa evan gé li kus if jú -
sá gi tá bor bő ví té se. Az Eu ró pai Me ző gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap
ál tal fi nan szí ro zott, kö zel 42,5 mil li ós be ru há zás ke re té ben a meg lé -
vő kor sze rű sí té se mel lett új épü let rész is épül, to váb bá a maj da ni tel -
jes épü let té li e sí té sé re is sor fog ke rül ni. 

Öku me ni kus re for má ci ói is ten tisz -
te let ke re té ben ad ták át idén a Pro -
tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek
(Prúsz) Rát Má tyás-dí ját. Az új pesti
bap tis ta ima ház ban ok tó ber 30-án
tar tott ün ne pi al kal mon dr. Ká dár
Zsolt re for má tus es pe res hir det te Is -
ten igé jét, A re for má ci ó ra em lé ke -
zünk cím mel pe dig Ma ro si Nagy
La jos bap tis ta pres bi ter tar tott elő -
adást. A li tur gi á ban az új pes ti pro -
tes táns gyü le ke ze tek lel ki pász to rai
vet tek részt, az új pes ti bap tis ta gyü -

le ke zet ének ka rát Ko vács Ist ván ve -
zé nyel te.

Az est má so dik fe lé ben No votny
Zol tán, a Prúsz el nö ke és Cso ma
Áron re for má tus lel ki pász tor ad ta át
a né hai győ ri evan gé li kus lel kész ről,
a Ma gyar Hír mon dó ala pí tó szer kesz -
tő jé ről, Rát Má tyás ról el ne ve zett dí -
jat. Idén Bag dán Zsu zsan na és Kiss
Sán dor, a Re for má tu sok Lap ja két fi -
a tal új ság író ja kap ta a pro tes táns
új ság írói el is me rést.

d EvÉ let-in fó

Dí ja zott toll for ga tók

Nem baj, ha az élő be széd ben ami ke -
rül az amely he lyé re, és nem fel tét -
le nül hi ba az sem, ha ma már sok
eset ben ik te le nül ra goz zuk az ikes
igé ket. A nyelv fo lya ma to san vál to -
zik, szük ség kép pen vál toz nak te hát
a nyelv he lyes sé gi sza bá lyok is. Mind -
emel lett cél sze rű fi gyel nünk mon -
dan dónk igé nyes nyel vi meg for má -
lá sá ra – mind er ről hall hat tak a dél-
pes ti bap tis ta gyü le ke ze tek fi a tal jai
ok tó ber 28-án es te la punk ol va só -
szer kesz tő jé nek, Dob so nyi Sán dor -
nak az elő adá sán.

A fő vá ros dé li te rü le té re uta ló,
Dé li gyü möl csök el ne ve zé sű kö zös if -
jú sá gi bib lia órák ra ha von ta vár ja a fi -
a ta lo kat a pest szent im rei gyü le ke zet
ima há zá ba Há ló Gyu la lel ki pász tor,
nem mel les leg bap tis ta test vér la -

punk, a Bé ke hír nök fe le lős szer kesz -
tő je. Há zi gaz da ként az ok tó be ri al ka -
lom té má já ul a ma gyar nyel vet je löl -
te meg, ol va só szer kesz tőnk így a
mint egy öt ven fős hall ga tó ság nak be -
mu   tat hat ta, miként tanúskodik a
saj tó nyelve a jelenben éppen zajló
nyel vi változásokról, nem tit kol va
köz ben azt sem, hogy eze ket sok szor
a nyel vé szek is kü lön bö ző kép pen
íté lik meg.

A élénk ér dek lő dést ki vál tó, kér dé -
sek kel, hoz zá szó lá sok kal tar kí tott
al ka lom jól ki egé szít het te a fi a ta lok -

nak az is ko lai nyelv tan órá kon el sa já -
tí tott is me re te it, az es te pe dig jó
pél da volt ar ra, hogy Jé zus sza vá ra le -
het a ma gyar nyelv sza bá lyai sze rint
is fi gyel ni.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Dé li gyü möl cs
és nyelv he lyes ség

A leg gyö nyö rű sé ge sebb pél dá zat -
gyűj te mény – aho gyan Lu ther ne -
vez te a Zsol tá rok köny vét – ih let -
te al ko tá sa i ból nyílt ki ál lí tá sa Tel -
kes Ta más nak ok tó ber 21-én, pén -
te ken a Fe renc vá ro si Hely tör té -
neti Gyűj te mény épü le té ben. Az
egyéb ként biz ton sá gi őr ként dol go -
zó gra fi kus mű vész ko ráb ban Vil lon
ver se i hez és Shakes peare szo nett -
je i hez ké szí tett il luszt rá ci ó kat. A
zsol tá ros la pok ból össze ál lí tott bu -
da pes ti tár la tot – amely november
26-ig látogatható – dr. Szent pé tery Pé ter, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem do cen se, dr. Si mon Pé ter tör té nész és Bä cher Iván köz író nyi tot ta meg. 

g Szabó István fel vé te le

Ferencvárosi zsoltárlat
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b Hit élet a tö rök ár nyé ká ban (Al -
só lend va – Kul csár György) cím -
mel ren de zett tu do má nyos ülés -
sza kot ok tó ber 19-én az Or szá -
gos Szé ché nyi Könyv tár (OSZK)
és a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Gyűj te mé nyi Ta ná -
csa a könyv tár dísz ter mé ben. A
ta nács ko zá son, azon túl, hogy a
hall ga tók be te kin tést nyer tek a
mu ra vi dé ki re for má ció 16. szá -
za di kö rül mé nye i be, könyv be -
mu ta tó is volt. „Az mit Is ten nek
mí vel he tek, örö mest kész va gyok
hoz zá ja” a cí me Hu bert Il di kó
Kul csár-mo nog rá fi á já nak ,
amellyel a Lu ther Ki adó mun ka -
tár sai egye nest a nyom dá ból ér -
kez tek a ren dez vény re. A kö tet -
hez Ittzés János nyugalmazott
püs pök írt ajánlást.

Több irány ból in du ló szán dé kok sze -
ren csés ta lál ko zá sa a re for má ció hó -
nap já ban – így jel le mez te az ese -
ményt kö szön tő jé ben Bo ka Lász ló, az
OSZK meg bí zott tu do má nyos igaz -
ga tó ja. Kü lön ki emel te az év ti ze des
jó együtt mű kö dést a Lend vai Ga lé -
ria-Mú ze um mal (Szlo vé nia), amely -
nek a Kul csár-fak szi mi lék is kö szön -
he tők.

Az ülés szak fel ké szült és el kö te le -
zett elő adó i tól ér zék le tes ké pet kap -
tak a hall ga tók a re for má ció szá za dá -
nak lel ke sült me cé ná sa i ról és pré di -
ká to ra i ról, a há rom rész re sza kadt or -
szág pe rem vi dé ke i nek vi rág zá sá ról,
ar ról, hogy mit sze ret tek hall gat ni ak -
kor a szó szék alatt ülők és mit nem,

és ar ról, hogy ak kor is pénz be, sok
pénz be ke rült a könyv ki adás.

Bán fi Szil via nyomda- és könyv -
tör té nész be mu tat ta az eu ró pai ran -
gú és szin tű ti pog rá fus- és nyom dász -
csa lá dot, a Hoff hal te re ket, akik Kul -
csár Györggyel egy idő ben, né hány
éven át a Mu ra vi dé ken is mű köd tek.
Rap ha elt ugyan ka to li kus nak ke -
resz tel ték, de nyu gat-eu ró pai út ja
so rán meg érin tet te a re for má ció
szel le mi sé ge. Éle te ez után sok szor
me ne kü lés volt, de ez nem aka dá -
lyoz ta meg ab ban, hogy fi á ból is re -
mek nyom dászt fa rag jon. Me cé ná sok
– Bán ffy Mik lós, Zrí nyi György –
párt fo gá sa szük sé gel te tett ah hoz,
hogy a re for má ció ma gyar or szá gi
iro dal mi al ko tá sai sok-sok pél dány -
ban nap vi lá got lás sa nak. Mű kö dé sük
so rán húsz év alatt mint egy öt ven ki -
ad ványt je gyez a csa lá di vál lal ko zás
– alig több mint száz év vel Gu ten berg
szín re lé pé se után!

Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész-
pro fesszor, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem Egy ház tör té ne ti Tan -
szé ké nek ve ze tő je a mu ra vi dé ki re for -
má ció – so kak szá má ra va ló szí nű leg
tel jes ség gel is me ret len – alak ja i ról be -
szélt. Töb bek kö zött Sab ja nic Franc
és And rej Hoz jan mo nog rá fi á i ra tá -
masz kod va tér ké pez te fel azt a há ló -

za tot, amely a vál to zá so kat moz gat -
ta. Ar ra ugyan még min dig nincs vá -
lasz, hogy Al só-Pan nó ni án mit ért a
16. szá za di iro da lom, az elő adó re mek
táb lá zat ba fog lal ta mind azo kat, akik
a Mu ra vi dé ken mű köd tek – akár Al -
só-Pan nó nia volt, akár nem… 

A hall ga tók meg tud hat ták azt is,
hogy a kor nép éle té vel, tör té nelmével
kap cso lat ban az ada tok ban leg in -
kább gaz dag anya gok az evan gé li kus
püs pö ki vi zi tá ci ós köny vek. (És ame -
lyik te le pü lé sen ké szült ilyen, az ab ban
az idő ben ter mé sze te sen evan gé li kus
volt.) Öt olyan cso por tot mu ta tott be
az elő adó, ame lyek a re for má ció ta na -
i nak el ter je dé sé ért, nép sze rű sí té sé ért
fe le lő sek: az 1539 és 1555 kö zött Wit -
ten berg ben járt vend di á kok (pe reg -
ri nu sok), a ma is is mert – mert az iro -
da lom tör té net ál tal szá mon tar tott –
, iro dal mi lag te vé keny pré di ká to rok
(ilyen a mi Kul csár Györ gyünk is), a
„szol gá la tuk ba állt” nyom dá szok, azok
a stá jer emig rán sok, aki ket hi tük mi -
att ül döz tek el ha zul ról, és a – ha nem
is név te len, de – is me ret len pré di ká -
to rok, aki ket az össze írá sok egy sze rű -
en con ci onator nak ne vez nek.

Hu bert Il di kó irodalomtörténész
ért he tő el fo gult ság gal mu tat ta be
Kul csár György mun kás sá gát vagy
in kább szol gá la tát. Az iro da lom tör -
té net hosszú idő re el fe led ke zett ró -
la, pe dig nem csak kor tár sai, ha nem
a ké sőb bi nem ze dé kek is ol vas ták,
köny vei több ki adást ér tek meg –
nem csak a Mu ra vi dé ken, de a messzi
Bárt fán is. Ura dal mi ta ní tó ként ke -
rült a Bán ffy csa lád hoz, majd ha mar
pré di ká tor rá lé pett elő. Már 1573-ban
meg je lent el ső köny ve, Az ha lál ra va -
ló kész ö let ről rö vid tan óság, majd Az
ör dög nec a pe ni ten cia tar to bü nös sel
va ló ve tél ke dé sé ről… (a bűn bá na tot
tar tó hí vő nek az ör dög gel va ló pár -
be szé de) – tá ma szul és oku lá sul.
Eze ket posz til lás köny ve kö vet te. 

Kul csár pré di ká ci ó i nak ak ko ri nép -
sze rű sé gét az okoz hat ta, hogy pél dát
és út mu ta tást adott ar ra, ho gyan le -
het a tör té nel mi meg pró bál ta tá so kat
túl él ni. Kul csár meg akar ta is mer tet -
ni ol va só i val – az egy ügyű lel ki pász -
to rok kal, a si la bi zá lók kal és a mű velt
fők kel – a Bib lia sze re tet re mél tó vi -
lá gát. Az ég fe lé te kin tet tek ezek az
ige hir de té sek. Nincs fe nye ge tő is -
ten ké pe, a po kol bugy ra it nem szí ne -
zi túl erős szí nek kel. Sze mé ben az ör -
dög ugyan lé te zik, de nem túl plasz -
ti kus, ijesz tő és go nosz fi gu ra, ha nem
in kább az em ber ből elő tö rő rossz.
„Fe lelj meg né ki!” – így biz tat ja ol va -
só it az ör dög gel va ló szem be szál lás -
ra. Jé zust ál lít ja kö ve ten dő pél dá ul,
szá má ra az evan gé li um a „bű ne ink
bo csá nat já ról va ló öröm mon dás”.

Az újon nan meg je lent mo nog rá -
fi án túl a Kul csár-fak szi mi lé ket is be -
mu tat ta Hel tai Já nos iro da lom tör té -
nész-professzor. Nem elég – utalt a
szer ző re –, hogy a pa raszt az eke
szar vá nál, a ta kács a szö vő szék nél ol -
vas sa a Szent írást, el is kell men ni a

temp lom ba és hall gat ni az ige hir -
de tést. Hogy rend be te gyük e vi -
lá gi éle tün ket. Ugyan is a jó ha lál
fel té te le a jó (értsd: Is ten nek tet -
sző) élet. Az ör dög kí sér te te i nek
pe dig az az alap ja, hogy ő is jól is -
me ri a Bib li át… 

Él ve ze tes elő adá sá ban Hel tai
Kul csár nép sze rű sé gé re ke res te
a ma gya rá za tot, hi szen hosszú
ideig hasz nál ták kö te te it, nagy te -
rü le ten, rá adá sul több fe le ke zet
is el fo gad ta őket. Két alap ve tő
kér dés ben igen mo der nül és
evan gé li kus mó don gon dol ko -
dott. Egyik a meg iga zu lás ta na,
má sik a pré di ká to rok (ér tel mi ség)
fe le lős sé ge. Gon dol ko dá sa négy
ko moly pil lé ren állt: wit ten ber -
gi teo ló gi ai és bib li kus mű velt ség,
Eras mus is me re te és a kö zép ko -
ri ma gyar ha gyo mány. Nép sze rű -
sé gét az is se gít het te, hogy ko rá -
ban már túl vol tak a „Mi az igaz -

ság?”, de még in nen a „Ki nek van iga -
za?” kér dé sen. 

A há rom kö tet (most Hu bert Il di -
kó köny vé vel ki egé szül ve) ki tölt egy
föld raj zi te ret – meg tar tó kö zös sé get.
Eb ből ma is okul ha tunk. (Zá ró jel be
ugyan, még is ide kí ván ko zik egy na -
gyon fon tos ese mény: 2009-ben a
Ho mok bö dö gei Evan gé li kus Egy -
ház köz ség le vél tá rá nak és könyv tá -
rá nak ren de zé se köz ben Tóth Ká roly
Ist ván lel kész-tör té nész fel fe dez te
Kul csár György 1574-es Pos til lá já nak
ed dig is me ret len, so kat ol va sott s
ezért hi á nyos pél dá nyát. A Gyűj te -
mé nyi Ta nács pá lyá za tá nak se gít sé -
gé vel res ta u rált kö te tet a kon fe ren -

ci án ve het te át a lel kész. Ér de mes te -
hát szét néz ni há zunk tá ján!)

És az ülés sza kon bár nem utol já -
ra ka pott szót, még is a be szá mo ló vé -
gé re kí ván ko zik Ge ric Fe renc lend vai
mú ze um igaz ga tó hoz zá szó lá sa. A
meg tar tó kö zös ség ről és eget-föl det
meg moz ga tó aka ra tá ról be szélt, ar -
ról, hogy a lend vai vár a mű vé szet és
a kul tú ra me ne dé ke. És míg az ön ál -
ló Szlo vé nia ma gya ro kat is se gí tő ér -
té ke it ecse tel te, in vi tál ta a hall ga tó -
kat a sző lő lak ta vi dék re, amely az au -
tó pá lyán már két és fél óra alatt el ér -
he tő, ahol van mit lát ni és az asz tal -
ra ten ni, és ahol a nap húsz perc cel
ko ráb ban me le gí ti a he gye ket, mint
az olasz csú cso kat Szlovénia nyu ga ti
ha tár szé lén.

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

A könyv a Luther Kiadó köny ves bolt -
jában (1085 Budapest, Üllői út 24.) és
a Huszár Gál papír- és köny ves -
boltban (1054 Budapest, Deák tér 4.)
is kapható. Ára 690 forint.

Öröm mon dás a 16. szá zad ban 
Kon fe ren cia és könyv be mu ta tó

Hel tai Já nos

Hu bert Il di kó

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ne vé ben meg hív juk
a IV. Ka ta lin-na pi evan gé li kus bál ra novem ber 26-ára a Bu da vá ri
Ön kor mány zat au lá já ba (1014 Bu da pest, Ka piszt rán tér 1.).

Prog ram • 19.00: Be kö szön tő – Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba. Az est
fő véd nö ke: Sch mitt né Mak ray Ka ta lin, a köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge •
19.30: To kody Ilo na Kos suth-dí jas, ki vá ló és ér de mes mű vész, Mus kát
And rás ének mű vész. Zon go rán kí sér: Nagy Már ta zon go ra mű vész. •
19.50: Az év evan gé li kus bo rá sza: Ga lán tai Ká roly (Solt vad kert) • 20.00:
Bü fé va cso ra • 21.00: Ci gány misszió – a bál jó té kony sá gi cél ja (Ba kay Pé -
ter misszi ói lel kész) • 21.10: Pa lya Bea éne kel • 21.30: Nyi tó tánc
(Ma jor né Vígh Zi ta és Ma jor Pé ter, va la mint Ju hász Vik tó ria és Sza bó
Já nos) • 21.40: Tánc a Simp le ze ne kar kí sé re té ben • 23.00: Fe hér Je nő nek,
a fa so ri evan gé li kus gim ná zi um di ák já nak zon go ra já té ka • 23.05: Tom -
bo la sor so lás • 23.45: Tánc • 2.00: Zá rás

Mű sor ve ze tők: Bé nyi Il di kó és Schu lek Csa ba.
A tom bo la je gyek árá ból be folyt összeg a Gö rög szál lá son meg va ló sí tott
ci gány misszi ó ban in dult kö zös ség fej lesz tő, szo ci á lis és fog lal koz ta tá si prog -
ram tá mo ga tá sát szol gál ja.

Meg je le nés: höl gyek: bá li öl tö zék, hosszú ru ha; urak: sö tét öl töny vagy
szmo king.

Je gyek 5000 fo rin tért kap ha tók ok tó ber 24-től a Hu szár Gál pa pír- és
köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.). (A va cso rá ra és egy ital -
ra min den ked ves meg hí vott a ven dé günk, az est hát ra lé vő ré szé ben az
ital szám lát az urak ren de zik.)

H I R D E T É S

Már ton-na pi ve spe rás
A Fe renc vá ro si Kán to rá tus sze re tet tel hív ja önt és ked ves csa lád ját Már -
ton-na pi po li fón ve spe r á sá ra, ame lyet no vem ber 11-én, pén te ken es te
6-kor tart a Gát u. 2. alat ti temp lom ban. El hang za nak Tho mas Stol tzer
és Balt ha sar Res i na ri us fel dol go zá sai. Igét hir det Vég he lyi An tal.

H I R D E T É S

Több éves ha gyo mányt követve egy há zunk
or szá gos pres bi té ri u ma Ma lé ter Pál (1917–
1958) em lék táb lá já nak meg ko szo rú zá sá val
kezd te ok tó be ri ülé sét. Az 1956-os for ra da -
lom egyik már tír já nak, a harmadik Nagy Im -
re-kor mány – nem mel les leg evan gé li kus –
hon vé del mi mi nisz te ré nek em lék táb lá ján a
tes tü let és az or szá gos iro da dol go zó i nak ne -
vé ben Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő és
Gáncs Pé ter el nök-püs pök he lyez te el az em -
lé ke zés ko szo rú ját ok tó ber 27-én. Az or szá gos iro da szék há zá nak kül ső fa lán
ta lál ha tó táb la ta nú sá ga sze rint 1939-ben az Ül lői út 24. szám alat ti Lu ther-
ott hon la kó ja volt az ak kor még or vos tan hall ga tó Ma lé ter.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Ma lé ter Pál ról megem lé ke ző cik künk az Evan gé li kus Élet 2007. ok tó ber 28-i
szá má ban ol vas ha tó – hon la pun kon is (www.evan ge li kus elet.hu).

Emlékezés a forradalom miniszterére
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b A vál to za tos ság gyö nyör köd tet –
hang zik ma gya rul a Ci ce ro által
hí res sé vált gon do la t, amely
ilyen kor ősszel kü lö nö sen helyt -
ál ló, hi szen mi ma gunk is szem -
ta núi le he tünk a ter mé szet gyö -
nyö rű vál to za tos sá gá nak. Elég,
ha a fa le ve lek szin te meg szám lál -
ha tat lan szín ár nya la tát em lít -
jük. S amennyi re el szo mo rít hat
ben nün ket a bo ron gós, őszi han -
gu lat – amely ben óha tat la nul
ben ne van az el mú lás ér zé se is –,
annyi ra fel is vi dít hat ben nün ket
a szí nek és for mák já té ka, az
Al ko tó aján dé ka, me lyet a ter mé -
szet ben jár va bár ki fel fe dez het…

Szep tem ber vé ge, ok tó ber ele je az
ara tá si há la adás mel lett (az zal együtt)
im má ron a te rem tés
ün ne pé nek idő sza ka is.
Ami kor egy részt há lát
ad ha tunk Is ten nek a
be ta ka rí tott ter mé sért,
más részt azért a bő sé -
gért és vál to za tos sá -
gért is, amely a te rem -
tett vi lág ban kö rül vesz
ben nün ket.

Az el múlt egy év -
ben – mi ó ta vi dé ken
élünk – mind ket tő sze -
mé lye sen is érin tett.

Egy részt nap mint
nap lá tom a föld meg -
mű ve lé sé nek ál do za -
tos mun ká ját. Azt,
hogy a ta vasszal el ve tett mag tól az
őszi be ta ka rí tá sig hány szor for dul
meg föld jén trak tor ral a gaz da, fi -
gye li az idő já rás sze szé lye it, ter vez,
és ősszel szám ba ve szi a ter mést.
Van nak jobb, van nak rosszabb évek,
de min den ta vasszal új re mény -
ség gel in dul ne ki a mun ká nak. Jó ér -
zés, hogy idén a ker tünk és mun -
kánk gyü möl cse it mi is az asz tal ra
te het tük.

Meg ha tá ro zó él mény szá mom ra a
bő ség és a vál to za tos ság meg ta pasz -
ta lá sa is. Ahogy a ker tünk ben az

„örö kül ka pott” fák több év ti zed
után is ont ják íz le tes gyü möl cse i ket:
al mát, kör tét, di ót, olyan mennyi ség -
ben, hogy az messze me nő en meg ha -
lad ja egy csa lád szük ség le tét. Em lít -
het jük azon ban a ter mesz tett zöld -
sé ge ket is. Ahány kert be me gyünk,
annyi fé le pa ra di csom mal ta lál koz ha -
tunk: az ap ró „kok tél pa ra di csom -
tól” az óri ás be fő ző ig, ke rek től a to -
jás ala kú ig. En nél is na gyobb vál to -
za tos sá got mu tat nak a fő ző- és (a ker -
tes há zak ud va ra in so ra ko zó, kü -
lön bö ző for má jú, min tá za tú) dísz tö -
kök. Ez utób bi ak azért is ked ve sek
szá mom ra, mert ha szon re mé nye
nél kül, „ön ma guk” szép sé gé ért ter -
mesz tünk be lő lük né hány bo kor ral a
kert ben…

Egy re több szó esik ar ról, hogy a
föl di élet sok szí nű sé gé nek meg őr zé -
se a sa ját ér de künk is. A fa jok vál to -

za tos sá gá nak csök ke né se sú lyos kö -
vet kez mé nyek kel jár. Egy-egy nö -
vény- vagy ál lat faj ki ha lá sa vagy he -
lyi szin tű el tű né se az adott élet kö zös -
ség egé szé re (és vég ső so ron az em -
ber re is) ki ha tás sal van.

A ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy
a he lyi vi szo nyok hoz al kal maz ko dott,
ős ho nos vagy rég óta ter mesz tett/te -
nyész tett fa jok, faj ták job ban el len -
áll nak egy-egy be teg ség nek, job ban
tű rik az idő já rás szél ső sé ge it, mint a
tá vol ról be ho zott, ide gen faj ták. Iga -
zán nagy baj pe dig ak kor van, ha az

elő de ink nél már be vált ré gi faj ták tel -
je sen ki szo rul nak.

Az ősi nö vény- és ál lat fa jok, -faj ták
a ter mé szet- és táj vé del mi ér té kük
mel lett pe dig egy ben nem ze ti kul tú -
ránk ré szei is (gon dol junk pél dá ul a
ma gyar bi valy ra vagy a szür ke mar há -
ra, de em lít het jük az egy ko ri két fo rin -
tos hát lap ját dí szí tő ma gyar ki ke ri cset,
amely ma a vé dett ere de tű vil lá nyi bo -
rok cím ké jén tű nik föl, vagy a NA TO-
ra dar te le pí té se kor is mert té vált bá -

ná ti ba zsa ró zsát), ki ha -
lá suk kal mi ma gunk
is sze gé nyeb bé vá lunk.
Meg őr zé sük in do ka -
ként em lít he tő még,
hogy ter mesz té sük/te -
nyész té sük a vi dék fej -
lesz tés le he tő sé gét is
ma gá ban hor doz za.

Ezért is fon tos, hogy
mi nél töb ben részt ve -
gyünk az ősi ma gyar
gyü mölcs faj ták meg -
őr zé sé nek fel ada tá ban,
ame lyet egy há zunk né -
hány he te egy meg ál la -
po dás ke re té ben is vál -
lalt. (Er ről ké szült

össze ál lí tá sunk Össze fo gás ter mé sze ti
örök sé günk és ér té ke ink meg őr zé sé -
ért cím mel az Evan gé li kus Élet szep -
tem ber 18-i szá má nak 10. ol da lán ol -
vas ha tó. – A szerk.) Re mény ség sze rint
egy há zi tel ke in ken egy re több fa cse -
me te gaz da gít ja majd ter mé sze ti kin -
cse ink tár há zát – ez zel is hoz zá já rul -
va a te rem tett vi lág vál to za tos sá gá nak
meg őr zé sé hez.

(A meg ál la po dás tel jes szö ve ge és a
je lent ke zés rész le tei a http://ararat.lu -
the ran.hu hon la pon is el ér he tők.)

g Je ra bek-Cse re pes Csil la

Va ri e tas de lec tat
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Sánta Anikó

E VÉ L&LE VÉ L

Múlt ér tel me ző vál ság
Pont egy éve an nak, hogy kon fe ren cia volt az egy há zi kö zel múlt ke resz tyén
ér tel me zé sé ről. Ta valy ez na gyobb fi gyel met ka pott, mint ma ga a re for má ció.

A zsi nat egy friss dön té se ér tel mé ben a kö zel gő egy há zi vá lasz tá sok je lölt -
je it – egy sze rű en szól va – nem ál lít juk egy tör té nel mi iga zo ló bi zott ság elé.

Az Evan gé li kus Élet ok tó ber 23-i szá má nak Mi az igaz ság? cí mű cik ke a
zsi na ti ha tá ro zat ról ír ja, hogy a tény fel tá ró bi zott ság nem érez te „meg va ló -
sít ha tat lan nak, hogy leg alább egy ház me gyei szin tig el vé gez zék a je löl tek alap -
szin tű át vi lá gí tá sát”.

De lát nunk kell azt is, hogy a lel ki és tett re kész sé gi ener gi ánk ijesz tő en vé -
ges. Ke re ken egy év sem volt elég ar ra, hogy aki nek a ne vét mél tány ta la nul
meg hur col ták, azt nyil vá no san re ha bi li tál ják, és az el ter jesz tett elő íté le tes
né ze te ket sem le ge sít sék. Van, aki an nak el le né re nem szennyez te be ma gát,
hogy egy igen ak tív élet út szin te min den egyes nap ján sú lyos kí sér té sek nek
és ne héz dön té sek nek volt ki té ve. Ez nagy hit bé li tel je sít mény. És az egy ház
szem szö gé ből is gyü möl csö ző nek bi zo nyult. Az if jú ság nak pél da kép.

Múlt ér tel me zé si vál ság ban va gyunk. Ha va la mi nem il lik be le az elő re el -
dön tött tör té ne lem szem lé le tünk be, ak kor azt nem tud juk meg emész te ni és
a sa ját mél tó he lyén ke zel ni. Elő ször som más vé le ményt al ko tunk a tör té -
ne lem ről, és csak utá na néz zük meg a tör té nel met, pon to sab ban a múlt hé -
za gos ma rad vá nya it.

A be ve ze tő ben em lí tett kon fe ren ci án Fe le lős sé günk cím mel kö zös el gon -
dol ko dás ra hív tam min den kit: „Ho gyan le het a múlt em lé két meg őriz ni úgy,
hogy az ne bom lasz tó fegy ver ré vál jon a ke zünk ben, ha nem bölcs ta nács -
adó vá?” Kér dé se met azon nal pon to sí tot tam: „Nem a múlt fel tá ró tör té né szek
szak mun ká já ról be szé lek. Ha nem hogy a tel jes kö zös ség mi ként őriz he ti és
hasz no sít hat ja a múlt em lé két.”

Most akár a zsi na ti dön tés re, akár a re ha bi li tá lás kés le ke dé sé re te kin tünk,
mind két he lyen a kö zös sé günk vi sel ke dé sé ről és nem a tör té né szi szak mun -
ká ról van szó.

A zsi na ti dön tés már azt a kö zös sé gi gon dol ko dást tük rö zi, hogy több sé -
gi vé le ménnyé nőtt az a né zet, hogy a nyers szak mai té nyek kö zös sé gi ér tel -
me zést igé nyel nek. Van en nek bib li kus pár hu za ma. Az el ső pün kösd kor a
Szent lé lek ki töl té se za vart kel tett, mint most a nyers szak mai té nyek. Pün -
kösd az ál tal vá lik tel jes sé, ami kor Pé ter apos tol elő áll, fel eme li hang ját (Ap -
Csel 2,14), és a Szent lé lek ál tal ih le tett be szé de nyo mán a kö zös ség ér tel me -
zi az ese mé nye ket, a nyers té nye ket. A zsi nat dön té se an nak a je le, hogy kö -
zös sé günk több sé ge kez di a ma ga he lyén ke zel ni a té nye ket.

Ha vi szont a re ha bi li tá ció kés le ke dé sé re te kin tünk, ak kor lát szik, hogy még
na gyon erő sen él nek az el múlt két év ti zed po li ti kai, tör té ne lem szem lé le ti refle -
xei. A kö zös sé günk a re ha bi li tá ció kér dé sé ben még nem ju tott el a té nyek
ér tel me zé sé hez.

Egyet len né ző pont ból agyon tár gya lunk né hány je len sé get. Olyan kép adó -
dik, mint ha más né ző pont és más je len ség nem is lett vol na. Ezt tár juk a tár -
sa da lom elé? Ezt ír juk az evan gé li kus tan köny vek be? Ezt tesszük most egy -
sé ges evan gé li kus tan anyag gá?

Mi az igaz ság? Majd az utol só íté let nél ki de rül! Annyi biz tos, hogy nem
fel tét le nül iga zul meg az, aki kö rül egy múlt ér tel me zé si kul tusz ke re ke dik.
És az is biz tos, hogy nem fel tét le nül az jut kár ho zat ra, aki nek be csü le tét ob -
jek tív nek lát szó té nyek kel rág csál juk. A sok ide vá gó igei in te lem egyi ke: „Tu -
dok cse le ke de te id ről, hogy az a ne ved, hogy élsz, pe dig ha lott vagy.” (Jel 3,1b)

Mit te gyünk? Ki de rül az ige hely foly ta tá sá ból: „Éb redj fel, és erő sítsd meg
a töb bi e ket, akik ha ló fél ben van nak, mert nem ta lál tam cse le ke de te i det tel -
jes nek az én Is te nem előtt. Em lé kez zél te hát vissza, ho gyan kap tad és hal lot -
tad: tartsd meg azt, és térj meg! Ha te hát nem éb redsz fel, el jö vök, mint a tol -
vaj, és nem tu dod, me lyik órá ban jö vök el hoz zád. De van nak ná lad né há -
nyan Szár disz ban, akik nem szennyez ték be a ru há ju kat, és fe hér ben fog nak
jár ni ve lem együtt, mert mél tók rá.” (Jel 3,2–4)

Múlt ér tel me zé si vál sá gunk lé nye ge úgy is össze fog lal ha tó, hogy sem az ob -
jek tív tu do má nyos, sem a sé rel mek re épí tő sze mé lyes mód sze rek nem ve -
zet nek el a fe hér ben já rók meg lá tá sá hoz. Akik nek ru há ja an nak el le né re nem
szennye ző dött be, hogy ta nít vá nyi el hi va tott ság ból nem a ru há juk fe hér sé -
gé nek lát sza tá ra ügyel tek. Mert a Mes ter is így ta ní tot ta.

Prh le Pé ter (Bu da pest)

Evan gé li kus is ko la is
Tisz telt Szer kesz tő ség! A múlt he ti Evan gé li kus Élet cím lap ján je lent meg a
ri ma szom ba ti gim ná zi um ról szó ló rö vid írás. Ez em lí tést tesz az épü let ben
most mű kö dő re for má tus gim ná zi um ról.

Ugyan ak kor fon tos len ne ki egé szí te ni az írást – nem csu pán a té nyek tisz -
tá zá sa ér de ké ben – az zal, hogy 2004. szep tem ber 1. óta ugyan eb ben az épü -
let ben mű kö dik egy evan gé li kus ál ta lá nos is ko la is. Eb ben az in téz mény ben
ugyan szlo vák nyel ven ok tat nak, de nem gon do lom, hogy ez in do ka le het -
ne a té ves tény köz lés nek.

Nagy Zol tán evan gé li kus lel kész (Bé kés csa ba)

Ol va sónk nak kö szön jük a ki egé szí tést. (A szerk.)

Al bert Fló ri án ha lál hí rét hall va gye -
rek ko ri em lé ke im tör nek elő. Ak kor
még va sár nap dél után vol tak az NB
I-es meccsek. A De ák té ri temp lom ból
ha za fe lé me net meg vet tem a Nép -
spor tot, és alig vár tam a dél utánt. El -
ső sor ban Al ber tet akar tuk lát ni. „Fló-
ri, Fló-ri!” – skan dál tuk. Meg azt is,
hogy „Csá-szár, Csá-szár!” Bol do gan
len get tük a zöld-fe hér zász lót. Vá lo ga -
tott meccsen pe dig a nem ze ti szí nűt. 

Az 1966-os le gen dás ma gyar–bra -
zil ra még nem em lék szem, de ar ra,
hogy Arany lab dát ka pott, már igen.
Úton-út fé len me sél tem a vic cet: „Ki az
iga zi Fra di-druk ker? Az, aki a Fló ri -
án té ren Al bert kek szet eszik, és azt hi -
szi, hogy de Gaulle-t is Al bert lőt te.”
Per sze fo gal mam sem volt, ki az a de
Gaulle, de nem is ez volt a fon tos.

Em lék szem, mi lyen nagy ese mény -
nek szá mí tott, hogy temp lo mi es kü vőt
mert tar ta ni. Ha nem té ve dek, a 67-es
baj no ki cím után szü le tett fi uk, a kis
Fló ri. Sír tam, ami kor Dá ni á ban sú lyo -
san meg sé rült, nem tud tam meg bo csá -
ta ni En ge dahl ka pus nak. Dü hös vol -
tam, ami kor Fló rit ami att bán tot ták,

hogy ő min dig csí pő re tett kéz zel áll a
pá lyán. Ott ül tem a P-szek tor ban – ak -
kor az volt a Fra di-tá bor he lye a Nép -
sta di on ban –, ami kor utolsó meccsét
ját szot ta a Za la eger szeg el len. Hó fe hér
mez ben. A má so dik fél idő ben Bran iko -
vics tól ka pott lab dát, ki cse lez te Dé ri
ka pust, és ele gáns gólt lőtt. Az tán
mély re ha jolt a szur ko lók előtt. Tár sai
a vál lu kon vit ték le a pá lyá ról.

1974-et ír tak ak kor, ti zen öt éves
vol tam. Ép pen annyi, mint most Mar -
ci fi am. Fló ri ha lá la nap ján csak ket -
ten va gyunk itt hon. Van időnk, me sé -
lek ne ki. Meg néz zük Fló ri szá mos gól -
ját, pél dá ul azt, ame lyet a né me tek -
nek lőtt 1959-ben. El mon dom a fi am -
nak, hogy mennyi vi gaszt je len tett
ak ko ri ban ne künk, sze gény ma gya rok -
nak egy-egy ilyen győz tes mér kő zés.

Az tán el ol vas suk együtt Lá zár Er -
vin Fo ci cí mű no vel lá ját. „Apu, Is ten
szo kott fo ciz ni?” – ez zel a lát szó lag is -
ten ká rom ló kér dés sel kez dő dik az

írás. Ami re – kez de ti til ta ko zá sa
után – az író el ját szik a gon do lat tal,
majd így fo gal maz: „Is te nem – mo tyo -
gom ma gam ban –, mi az ne ked, tedd
meg már, ha ez a gye rek annyi ra ké -
ri. Állj be öt perc re. Vagy ket tő re. Akár -
ha lát ha tat la nul is. Se gítsd ezt a sze -
gény cset lő-bot ló csa pa tot. S ha már
itt jársz köz tünk, és volt öt per ced a fo -
ci ra, mi u tán le ve szed a sze re lé sed, le -
zu ha nyo zol, és új ra ut cai ru há ba öl -
tö zöl, ne hagyj itt rög tön ben nün ket.
Mert nem csak a csa pat cset lik-bot lik.
Állj egy ki csit a há tunk mö gé, tedd a
vál lunk ra a ke zed.”

Al bert Fló ri án csak em ber volt, bi -
zo nyá ra esen dő em ber. De so kat tett
azért, hogy ez a cset lő-bot ló nem zet
itt Kö zép-Eu ró pá ban oly kor-oly kor
bol dog nak érez ze ma gát. Is ten ad ta te -
het sé gé vel hoz zá já rult ah hoz, hogy
egy szür ke kor ban is bol dog gye rek ko -
rom le he tett. 

Er ről me sé lek a fi am nak, majd
új ra meg néz zük a né me tek el le ni
gól ját. És bi zony még de Gaulle-t is
Al bert lőt te.

g Fa bi ny Ta más

Fló ri

A Tégy a Te het sé ge kért Ala pít vány tisz te let tel köz li tá mo ga tó i val és az ér dek lő dők kel, hogy a fel ajánl ha tó sze -
mé lyi jö ve de lem adó egy szá za lé ká ból a 2010. év ben 708 234 Ft-ot ka pott. A fel aján lott össze get ál ta lá nos is -
ko lás, kö zép is ko lás és fel ső ok ta tá si in téz mény ben ta nu ló di á kok kap ták meg ta nul má nyi és szo ci á lis pá lyá za -
ton ke resz tül. Kö szön jük tá mo ga tá su kat, és kö szö net tel fo gad juk 2012. évi fel aján lá su kat. Az ala pít vány adó -
szá ma: 18534984-1-08. Tisz te let tel:

az ala pít vány ku ra tó ri u ma

H I R D E T É S

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
LE

Vér ta nú ink, hit val ló ink cím mel öku -
me ni kus kon fe ren ci át tar tot tak ok -
tó ber 28-án a Pár be széd Há zá ban a
je zsu i ta rend, a Ma gyar or szá gi Mind -
szenty Ala pít vány és a Ke resz tény
De mok ra ta Fó rum öku me ni kus köz -
hasz nú egye sü let szer ve zé sé ben.

A Püs pö kök a vér ta nú-hit val ló
püs pö kök ről cí mű elő adás blokk ban
Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke Or dass
La jos ról, a meg nem al ku vó, imád sá -
gos éle tű lu the rá nus püs pök ről be -

szélt a szép szá mú hall ga tó ság előtt.
Fel idéz te püs pök  előd jé nek szék fog -
la ló ját, mely ben Or dass La jos az
evan gé li um pri má tu sát hir det te meg.

Élő ta nú ság te vők cím mel hang zot -
tak el a dik ta tú rák idő sza kát át élt, ül -
döz te tést szen ve dett kor tár sak elő adá -
sai. Bo le ratz ky Ló ránd evan gé li kus
egy ház jo gász, nyu gal ma zott egye te mi
ma gán ta nár is Or dass La jos ról szólt,
rá mu tat va, hogy a püs pök min dig el -
fo gad ta és meg tar tot ta Is ten aka ra tát.

g Wisz ki densz ky And rás

Hit val lók em lé két idéz ték



A Ke resz tény Öku me ni kus Ba ráti
Tár sa ság (KÖT) kö vet ke ző össze jö ve -
te lén, no vem ber 7-én, hét főn 18 óra -
kor a bu dai re for má tus gyü le ke zet Bu -
da pest I., Szi lá gyi De zső tér 3. szám
alat ti he lyi sé gé ben dr. Szé chey Bé la Jó -
zsef szá mol be a Nem zet kö zi Öku me -
ni kus Tár sa ság (IEF) 2011. évi brigh -
to ni kon fe ren ci á já ról. Min den kit sze -
re tet tel vár a tár sa ság ve ze tő sé ge.

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba ráti
Egye sü let (EB BE) őszi elő adás so ro -
za tá nak té má ja: A zsi dó ság és a ke -
resz tény ség kap cso la ta. A har ma dik
al kal mat no vem ber 10-én, csü tör tö -
kön 17 óra kor Iz ra el és a ke resz tény -
ség kap cso la ta ke resz tény szem pont -
ból cím mel tart ják az or szá gos iro da
ut cá ról nyí ló ter mé ben (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.). Elő adó: dr. Ta tai
Ist ván re for má tus lel kész.

A rá kos szent mi hály–sas hal mi evan -
gé li kus gyü le ke zet ben (1161 Bu da -
pest, Hő sök te re 10–11.) min den
hó nap má so dik kedd jén, leg kö ze lebb
november 8-án 19 órá tól Ta izé-ima
és ének együtt lét. Min den al ka lom -
mal van ige hir de tés is. In for má ció:
http://gyer tya feny.lu the ran.hu.
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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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VASÁRNAP

8.05 / MR6 – A ré gió rá di ó ja
Zsi na to ló (va sár na pi öku me -
ni kus mű sor)
8.08 / Vö rös mar ty Rá dió
(Szé kes fe hér vár)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.vo ros mar tyra dio.hu)
10.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
10.30 / m1
A Bib lia a ma gyar kép ző mű -
vé szet ben
11.20 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
15.00 / m2
A fó ti temp lom
21.06 / Kos suth rá dió
„Ke ve sebb élet vá gyat és több
élet erőt”
Weö res Sán dor val lo má sai
és ver sei

HÉTFŐ

7.15 / Du na Tv
Me gye já ró
Vas me gye
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Al brechts ber ger: B-dúr or go -
na ver seny
Sa mu el Sche idt: Va ter un ser
in Himm el re ich 
10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
11.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
16.40 / m1 
MM. A meg ol dá sok ma ga -
zin ja az egész ség ről
19.35 / Bar tók rá dió
Bach: h-moll mi se
20.04 / Kos suth rá dió
A szé ke lyek kö zött
Mik száth Kál mán er dé lyi
írása i ból

KEDD

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
6.35 / Duna II. Autonómia
Magyar történelmi arckép -
csarnok. Pázmány Péter
9.20 / PAX
Ki rá lyok tör té ne te
Saul, Dá vid és Sa la mon
13.29 / Bar tók rá dió
V. vá ci nem zet kö zi gre go ri án
fesz ti vál 2011
A bé csi Scho la Re su pi na
hang ver se nye
14.15 / Du na Tv
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
22.30 / PAX
Sa rep ta
(do ku men tum film)
23.10 / Du na Tv
Tu da tom ve le tek, hogy meg -
va gyunk (ma gyar do ku men -
tum film-so ro zat)

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.40 / Du na Tv
Az er dé lyi szász kul tú ra
nyomá ban. Az élet rend je
21.05 / m1
On the Spot
(do ku men tum film-so ro zat)
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Wi dor: VI. or go na szim fó nia
22.20 / Du na II. Au to nó mia
Bar bá rok
(ma gyar té vé film, 1989)
22.20 / M. Ka to li kus Rá dió
Mi ért sze re tem?
Val lo má sok iro da lom ról, mű -
vek ről, szer zők ről
23.05 / m1
A Wi ki Le aks-bot rány
(ame ri kai do ku men tum film)

CSÜTÖRTÖK

9.30 / m2
Fejezetek a magyar vasutak
történetéből
Vasút az Al-Dunához
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó. Ben ne:
Wer ner: Ve spe rae de apos to lis
12.05 / Bar tók rá dió
A Würt tem ber gi Ka ma ra ze -
ne kar hang ver se nye
20.15 / m1
Ma ma ki csi fia
(ame ri kai film víg já ték, 2008)
(89')
21.30 / Du na Tv
Há za sodj, Auszt ria!
(ma gyar já ték film, 1970)
(88')
21.30 / Du na II. Au to nó mia
Éj je li őr já rat
(kul tu rá lis ma ga zin mű sor)
23.25 / m1
An gi je len ti
Ba rá tok közt Pan non hal mán

PÉNTEK

5.25 / m1
Haj na li gon do la tok
14.00 / m2
A madárgyűrűzés 100 éve
14.40 / Du na Tv
Pan no nia 3 ke ré ken
(is me ret ter jesz tő so ro zat)
15.10 / Du na Tv
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
15.15 / m2
Sír ja ink hol dom bo rul nak…
El tűnt ma gyar ka to nák nyo -
má ban
16.00 / PAX
Lu ther om ni busz
16.45 / Du na Tv
II. Já nos Pál pá pa – Fé le lem
nél kül
(fran cia is me ret ter jesz tő film)
20.00 / Vi a sat His to ry
Pon ci us Pi lá tus: Az em ber,
aki meg öl te Jé zust
(is me ret ter jesz tő film)

SZOMBAT

6.40 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
12.00 / Kos suth rá dió
Dé li ha rang szó az egy há za s -
ko zá ri evan gé li kus temp lom ból
12.01 / m2
Századfordító magyarok
Wass Albert (1908–1998)
12.05 / m1
Múlt-kor
(tör té nel mi ma ga zin)
16.30 / m2
25 éves a Bu da pest
Kongresszu si Köz pont
Ün ne pi hang ver seny
fel vé tel ről
20.15 / m1
Hall gass ve lem!
(ame ri kai film víg já ték, 1994)
(95')
23.25 / Du na Tv
Elég a sö tét ből
(olasz já ték film, 2005) (91')

VASÁRNAP

6.00 / Ten kes Rá dió (Sik lós)
Lé lek han go ló. Az Evan gé li kus
Rá dió misszió össze ál lí tá sa
(on-line adás:
www.ten kes ra dio.hu)
9.00 / Ci vil Rá dió (Bu da pest)
Bach-ta lál ka
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
„Krisz tus sal a Gol go tán” –
De me Bar na bás ver sei
9.30 / Du na Tv
Élő egy ház (val lá si hír adó)
10.05 / m1
Bib lia a ma gyar
kép ző mű vé szet ben
10.30 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.05 / m1
Lá to ga tó ban Gryl lus Vil mos -
nál (is mét lés: 14.05 / m2)
20.45 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Schu bert: Lá zár (ora tó ri um)

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból november 6-ától november 13-áig

Va sár nap
Mit kel lett vol na még ten nem sző lőm mel, amit meg nem tet tem? Vár tam, hogy
jó sző lőt te rem jen, mi ért ter mett vad sző lőt? Ézs 5,4 (Jn 15,5; Lk 17,20–24/25–
30/; Róm 14,7–9; Zsolt 115) Két ség be esett és fáj dal mas kér dé sek ezek. Még
fáj dal ma sabb, hogy mind ezt az élő Is ten kér de zi né pé től. Kér dez te egy kor,
és saj nos ezt kell kér dez nie ma is, ha ránk te kint: „Mit te gyek még evan gé -
li kus gyer me ke i mért? Med dig vár jak még, hogy vég re ter mést ta lál jak az éle -
tük fá ján?” Is ten már min dent meg tett, cso dá la tos vi lá got te rem tett ne künk,
utá nunk jött bű ne ink út ján, el küld te Fi át, és meg vál tott ben nün ket. Mit te -
gyen még ér tünk? Ne okoz zunk ne ki to váb bi fáj dal mat, és ne nyu god junk
be le, hogy sok szor gyü mölcs te len az éle tünk. Kér jük a se gít sé gét, mert ő nem -
csak kér dez, ha nem ke res és vár is min ket egész éle tün kön át.

Hét fő
Ha te, Uram, meg ál dod, örök re ál dott lesz! 1Krón 17,27b (Gal 3,9; Mk 4,1–
9/10–12/; Jób 31,1–40) Dá vid temp lo mot akart épí te ni, s ter vét el mond ta Ná -
tán nak is. A pró fé ta elő ször tá mo gat ta az épít ke zést, majd az Úr sza vá ra meg -
ál lí tot ta Dá vi dot, és el mond ta ne ki, hogy majd a fia fog ja fel épí te ni a je ru -
zsá le mi szen télyt. Dá vid nem el len ke zett, mert tud ta, hogy mun ká ja nem lesz
ered mé nyes, ha nincs raj ta ál dás. Va jon ké pe sek va gyunk-e mi is hát tér be
tol ni a sa ját el kép ze lé se in ket, s el kér ni az Úr tól, hogy mi az ő szán dé ka? Ha
olyan mun kát kez dünk, amely egye zik Is ten aka ra tá val, ak kor azon nem egye -
dül fo gunk mun kál kod ni, ha nem az Is ten ál dá sa is kí sé ri lép te in ket.

Kedd
Nem azé, aki akar ja, és nem is azé, aki fut, ha nem a kö nyö rü lő Is te né. Róm
9,16 (Ézs 30,18; Mk 13,9–20; Jób 32,1–22) A re for má ció ün ne pe el múlt, de
üze ne te ma is ak tu á lis! Ne es sünk ab ba a hi bá ba, hogy meg hal lot tuk a „so -
la gra tia – egye dül a ke gye lem” ta ní tást, de már gyor san el is fe lej tet tük. Fu -
tunk to vább a dol ga ink után, és ma gunk akar juk a prob lé má in kat meg ol da -
ni. Biz tos, hogy ez a he lyes ma ga tar tás? Ne ma gunk ra néz zünk, ha nem a kö -
nyö rü lő Is ten re, aki meg ad ne künk min dent, ami re iga zán szük sé günk van
– ke gye lem ből!

Szer da
Így fog nak örül ni az Is ten an gya lai egyet len meg té rő bű nös nek. Lk 15,10 (5Móz
30,9b; Zsid 13,1–9a; Jób 38,1–11) Sok szor pa nasz ko dunk, hogy öröm te le nek
a gyü le ke ze te ink, és öröm te len a mi éle tünk is. Va ló ban csak az an gya lok -
nak van okuk örül ni? Sok dol got fel tud nék so rol ni, hogy mi ért le het ne öröm
a szí vünk ben, de ma elég csak egyet len do log ra gon dol ni: van meg té rés, és
van bűn bo csá nat! Amit az an gya lok ész re vesz nek, azt ve gyük ész re mi is az
éle tünk ben és má sok éle té ben. Egyet len bű nös meg té ré se mi att öröm tölti
el a mennyet, s ez az öröm tölt he ti el gyü le ke ze te in ket is!

Csü tör tök
Ép pen azért: ne le gye tek meg gon do lat la nok, ha nem ért sé tek meg, mi az Úr
aka ra ta. Ef 5,17 (Ám 5,15; 1Jn 2,18–26/27–29/; Jób 40,6–41,3) Min den szü -
lő óv ja a gyer me két a meg gon do lat lan cse le ke de tek től. Pon to san tud ják ők
is, hogy az ala po san át nem gon dolt tet te ink nek sú lyos kö vet kez mé nyei le -
het nek. Így va gyunk a hit éle tünk ben is: nem mind egy, hogy minek alap ján
ho zunk dön té se ket, ki re vagy mi re fi gye lünk. Pál út mu ta tá sa egy ér tel mű: tá -
jé ko zódj az Úr aka ra tán, azt nézd, hogy ő mit akar tő led, mi a ter ve a te éle -
ted del. Min den más dön tés meg gon do lat lan, sőt élet ve szé lyes. Ne künk egye -
dül az Is ten aka ra tát kell meg ér te nünk és meg tar ta nunk. Az Úr aka ra ta pe -
dig nincs el rejt ve előt tünk – ol vas suk rend sze re sen a Szent írást, és meg fog -
juk ér te ni, hogy mit kell ten nünk. 

Pén tek
Új szí vet adok nek tek, és új lel ket adok be lé tek. Ez 36,26 (Ef 4,23–24; Mt 26,36–
41; Jób 42,7–9) A szív transz plan tá ci ók a leg ne he zebb és leg koc ká za to sabb
mű té tek kö zé tar toz nak. Na gyon ne héz ki emel ni va la ki nek a szí vét és a he -
lyé re egy má sik szí vet be he lyez ni. Igénk foly ta tá sá ban azt mond ja az Úr: „…el -
tá vo lí tom tes te tek ből a kő szí vet, és hús szí vet adok nek tek.” Ez az „is te ni szív -
mű tét” élet men tő le he tő ség! Egé szen más az a szív, ame lyet Is ten től ka punk,
mert az már ér zi az Is ten sze re te tét, és ér zi a test vé r rez dü lé se it is, meg in -
dul a testvér fáj dal mán, és ké pes oda vin ni őt Te rem tő je elé. Vizs gál juk meg
most a szí vün ket: a mi enk mi lyen? Ke mény kő szív vagy az Is ten től ka pott,
őt na gyon sze re tő, ér ző hús szív?

Szom bat
Lá bam előtt mé cses a te igéd, ös vé nyem vi lá gos sá ga. Zsolt 119,105 (1Thessz
2,13; Mk 13,30–37; Jób 42,10–17) A „mé cses” és „ös vény” két ré gi kép, ma már
biz tos így szól na ez a zsol tár: „Lá bam előtt reflek tor a te igéd, au tó sztrá dám
vi lá gos sá ga.” Biz tos így szól na? Nem, mert a zsol tá ros ma is pont azt ír ná,
amit há rom ezer éve, mert éle tünk és az igé hez va ló vi szo nyunk ma is ez zel
a két szó val – mé cses és ös vény – ír ha tó le iga zán. Az ige ma is mé cses és
nem reflek tor, amely nem ki lo mé te re ket vi lá gít meg, ha nem csak né hány mé -
tert. Mé cse sünk van, amely ve zet, és fényt ad, ép pen annyit, amennyi re szük -
sé günk van. Ne be csül jük le a mé csest, elég ne künk ez a fény. Az élet utunk
pe dig ös vény – és nem ké nyel mes au tó pá lya –, ame lyen, igaz, oly kor ne héz
men ni, de a mé cses vi lá gos sá gá nál biz ton sá go san jár ha tunk raj ta.

g De ák Lász ló

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

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

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

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

Fo ga dó órá mat min den hó nap
el ső hét fő jén tar tom. Min den kit
sze re tet tel vá rok dél után há rom
órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke -
rü let szék há zá ban (1088 Bu da -
pest, Pus kin u. 12.).

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes, 

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

APRÓHIRDETÉS

Szo li da ri tá si ala pon utó la gos szi ge te -
lés, fa aj tók, fa ab la kok. 20/405-1118.

Őszi üdü lé sek: 4 nap fél pan zi ó val
Sár vá ron 19 500 Ft, Sop ron ban
23 000 Ft, Mis kolc ta pol cán 18 900 Ft.
Kis bér To u rist. Te le fon: 34/352-700.


