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Örök, örökölt alkotmányunk f 3. oldal
Interjú a MEÖT főtitkárával f 5. oldal
A magyar kultúra napja f 8–9. oldal
Tízéves az EBBE f 10. oldal
Mikor ne legyünk presbiterek? f 13. oldal
A jókedv ökumenizmusa f 14. oldal

„»Ké zi könyv és lel ki út ravaló a dia kó ni á -
ban dol go zók nak« – így szól az al cím,
amely konk ré tabb ma gya rá za tát ad ja a cí -
mül szol gá ló Szteh lo Gá bor-i meg ha tá ro -
zás nak ar ról, hogy mi is a dia kó nia.”

Kezek evangéliuma f 11. oldal

A Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy há zat
a ta valy nyá ron és az év vé gén el fo ga -
dott egy há zi tör vény nem ne ve sí tet -
te azon egy há zak kö zött, ame lyek el -
is mer te tés ben ré sze sül tek. Nem gon -
do lom, hogy ta gad nunk kel le ne, ez
nagy szo mo rú sá got és küz del met je -
len tett szá munk ra. Ne he zen tud tuk
fel dol goz ni, hogy az öku me ni kus kö -
zös ség több mint fél év szá za da együtt
mun kál ko dó tag ja i ból egye dül mi
vol tunk, akik az Or szág gyű lés ál tal ké -
szí tett ros tán ki hul lot tunk. Ne héz
volt meg ma gya ráz nunk nem zet kö zi
egy há zunk ve ze tő tiszt ség vi se lő i nek,
kép vi se lő i nek, ez ho gyan kö vet kez he -
tett be. Ma gyar test vé re ink is sok szor
ke res tek ez zel az ag gó dó szó val, hogy
mi fog most tör tén ni ve lünk. 

Az ez évi öku me ni kus ima hét
meg nyi tó ján – mi köz ben ka to li kus,
re for má tus, evan gé li kus, bap tis ta,
or to dox és pün kös di test vé re ink kel
együtt imád ko zunk a Szent Ist ván-ba -
zi li ká ban, és hall gat juk Er dő Pé ter bí -
bo ros nyu gal mat árasz tó szent be -
szé dét az egy ség ről, az egy más irán ti
szo li da ri tás ról, Ste in bach Jó zsef re for -
má tus püs pök (a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csa új el nö -
ke) lel kes pré di ká ci ó ját az örök élet
mai ak tu a li tá sa i ról – gon dol ko dom:
mi is tör tént ve lünk? Mert itt a meg -
nyi tón csak ép pen azt nem ér zem,
hogy ki re keszt ve len nénk. Együtt
imád ko zunk mind azon egy há zak ve -
ze tő i nek és test vé ri sé gé nek na gyobb
ré szé vel, ame lye ket be fo ga dott a tör -
vény. Az ima hét zá ró va sár nap ján pe -
dig a zsi dó–ke resz tyén pár be széd és
a zsi dó test vé re ink kel va ló öku me ni -
kus kö zös ség je gyé ben le szünk együtt,
hogy az élő Is ten be ve tett kö zös hi -
tünk ről ta nú sá got te gyünk. 

Mi min dig ben ne vol tunk az öku -
me ni kus fő so dor ban. Csak nem száz
éve Ma gyar or szá gon és száz öt ven
éve vi lág vi szony lat ban. Fon tos ne -
künk az öku me ni kus kö zös ség. Fon -
to sak a test vé ri kap cso la tok. Ezen be -
lül fon tos a le u en ber gi hit val lás, az -
az az eu ró pai és ez zel együtt a ma gyar
pro tes táns egy há zak kal ki ala kí tott
szó szék- és úr va cso ra-kö zös ség. 

Fon tos a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház zal va ló kap cso la tunk is,
a püs pö kök kel, ve ze tők kel va ló test -
vé ri kap cso lat, a kü lön bö ző in téz mé -
nyek kel va ló együtt mű kö dés, leg in -
kább az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem mel, ahol le en dő lel ké sze in -
ket ké pez tet jük, és az egye tem ke re -
tén be lül ta nít hat juk őket és az ér dek -
lő dő evan gé li kus hall ga tó kat a me to -
diz mus sa já tos sá ga i ra. 

A me to diz mus min dig a má sok kal
va ló kap cso lat ban fe jez te ki ön ma gát.
Nem a kü lönb sé ge ket vet te szám ba.
Az el ső me to dis ta pré di ká to rok, akik
csak nem két száz év vel ez előtt meg -
je len tek Eu ró pá ban, a je len lé vő egy -
há zi mun kát akar ták erő sí te ni. Nem
ta gad hat juk, hogy ez nem si ke rült

ma ra dék ta la nul, de ez volt az ere de ti
szán dék. Nincs olyan spe ci á lis me to -
dis ta hit té tel vagy egy há zi gya kor la ti
té nye ző, amely a töb bi ke resz tyén
egy ház tól va ló meg kü lön böz te tést
éle sen ki fe jez né. 

A szo ci a liz mus ke mé nyebb évei
alat ti nem zet kö zi és a ma gyar pro tes -
táns egy há zak tól va ló kény sze rű el -
szi ge te lő dés ki fe je zet ten egy há zunk
ká rá ra volt, amely az után az 1974-es
bel ső fe szült sé get is ki hoz ta.

Az el múlt bő fél évet szám ba vé ve
el mond hat juk, hogy ez alatt na gyon
sok bá to rí tást, fi gyel met kap tunk. A
ki re kesz tett ség ér zé sét fe lül ír ta az
össze tar to zás ér zé se, az együtt szol -
gá lás aján dé ka, a ba rát sá gos gesz tu -
sok ál ta li meg erő sö dés. A re for má tus
és az evan gé li kus egy ház ve ze tői, a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni -
kus Ta ná csa, a kü lön bö ző nem zet kö -
zi öku me ni kus és me to dis ta szer ve -
ze tek szól tak az ér de künk ben. Emel -
lett a sze mé lyes test vé ri bá to rí tá sok,
együtt ér ző megnyilvánulások is igen
so kat je len tet tek. 

Köz ben per sze ki csit meg is mer tük
a ki re kesz tett em ber ér zé sét, ép pen
azért, hogy együtt tud junk má sok kal
érez ni, akik ha son ló hely zet ben van -
nak. Együtt tud junk érezni azok kal a
ma gyar or szá gi, kis lét szá mú egy há -
zak kal, ame lyek szá má ra ugyan úgy
fel dol go zan dó kér dés sé vált a tör vény
ered mé nye. És eb ben a kap cso lat ban
át él het tük a sze re tet, a szo li da ri tás,
a bá to rí tás aján dé kát. 

Az öku me ni kus ima hét es téi me -
to dis ta test vé re ink rész vé te lé vel, szol -
gá la tá val zaj lot tak/zaj la nak mind -
azo kon a he lye ken, ahol je len van nak
az or szág ban. To vább ra is szí ve sen já -
ru lunk hoz zá az egy há zak kö zöt ti
egy ség erő sö dé sé hez. Az ima hét új -
ra el mé lyí ti ben nünk azt a meg győ -
ződést, hogy a kö zö sen fel épí tet t
egy há zi kap cso la tok a ne héz idők ben
is meg ha tá ro zó ak le het nek. Más -
részt re mény ség gel te kin tünk a tör -
vény ez évi meg va ló su lá sá ra is, hi szen
nyit va ma radt az a ka pu, ame lyen töb -
bek kö zött a Ma gyar or szá gi Me to dis -
ta Egy ház is be fo ga dást nyer het. 

Még is úgy ér zem, mé lyeb ben él jük
át ezt az ese ményt, mint  ha úgy egy -
sze rű en meg tör tént vol na. Szük sé -
günk volt er re a ta nul ság ra. Ami kor
egy há zunk 2012. évi jel igé jén gon dol -
kod tunk, az egy ház éle tét ma ga sabb
szint re akar tuk he lyez ni, s egy me to -
dis ta gyö ke rű öku me ni kus ének el ső
so rát vá lasz tot tuk: „Az egy ház nak
csak Jé zus a fun da men tu ma!” 

Az „egye dül Jé zus” – bib li ai és re -
for má ci ós kö zös örök sé günk – sors -
dön tő kér dé se az egy há zak nak. A ki -
seb bek nek és na gyob bak nak egy -
aránt. Ha ezen az ala pon tu dunk to -
vább épít kez ni, ak kor ta lál juk meg
még job ban a he lyün ket a tár sa da lom -
ban és az öku me ni kus kö zös ség ben. 

A szer ző a Ma gyar or szá gi Me to dis -
ta Egy ház szu per in ten den se

Ki re kesz tet le nül
g Cser nák Ist ván

b Ba rá tok, kol lé gák, is me rő sök –
kö zel há rom szá zan – gyűl tek
össze ja nu ár 12-én Bu da pes ten,
az Ipar mű vé sze ti Mú ze um ban,
hogy részt ve hes se nek Pol gár
Ró zsa Mun ká csy- és Kos suth-dí -
jas kár pit mű vész Ho vá ve zet -
nek a szá lak cí mű élet mű-ki ál -
lí tá sá nak meg nyi tó ján. Az ün -
nep lés két sze res volt, mert a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház el nök sé ge ezen az es tén ad -
ta át a mű vész nő nek egy há zunk
vi lá gi sze mé lyek nek já ró leg -
ma ga sabb el is me ré sét, a Pró -
nay-dí jat.

A csü tör tök es ti meg nyi tón dr. Ta -
kács Im re, a mú ze um fő igaz ga tó ja
kö szön töt te az egy be gyűl te ket, majd
át ad ta a szót dr. Ke se rü Ka ta lin Szé -
che nyi-dí jas mű vé szet tör té nész nek
és Orosz Ist ván Kos suth-dí jas gra fi -
kus mű vész nek, akik me leg han gon
mél tat ták Pol gár Ró zsa szak mai pá -
lyá ját.

D. dr. Har ma ti Bé la nyu gal ma -
zott evan gé li kus püs pök fe le sé ge
1967-ben vég zett az Ipar mű vé sze ti
Fő is ko la szö vött kár pit sza kán, de
pá lyá ja ele jén se lyem fes tés sel fog lal -
ko zott, majd színházi jelmezeket és
kel lékeket tervezett.

A szá lak az Ipar mű vé sze ti
Mú ze um ba ve zet nek

Prónay-díj-átadó Pol gár Ró zsa életmű-ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ján

f Folytatás a 7. oldalon

b Idén a Szent Ist ván-ba zi li ka volt
fő vá ro si hely szí ne a ja nu ár 15–22.
kö zött zaj ló öku me ni kus ima -
hét ma gyar or szá gi nyi tó is ten -
tisz te le té nek. A múlt va sár nap es -
te is csak nem szín ül tig telt haj lék -
ban test vé ri kö zös ség ben szol gál -
tak a ró mai ka to li kus ven dég lá -
tók kal a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csá hoz tar to -
zó fe le ke ze tek elöl já rói. Az ün ne -
pi gyü le ke ze tet a ba zi li ka plé bá -
no sa, Snell György kö szön töt te,
majd dr. Fischl Vil mos evan gé li -
kus lel kész, az Öku me ni kus Ta -
nács fő tit ká ra in to nál ta a Krisz -
tus-hí vők egy sé gé ért mon dott
ima nyol ca dot: „Fi gyel je tek rám,
meg osz tok egy tit kot ve le tek:
Nem fo gunk mind annyi an meg -
hal ni, de mind annyi an át fo gunk
ala kul ni.”

Amint az a Ma gyar Katolikus Püs pö -
ki Kon fe ren cia (MKPK) és a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csa (ME ÖT) ki adá sá ban meg je lent
ima fü zet – la punk múlt he ti szá má -
ban pub li kált – be ve ze tő jé ben ol vas -
ha tó, a vi lág szer te egy idő ben tar tott
ima hét anya gát len gyel or szá gi öku -
me ni kus mun ka cso port dol goz ta ki.
Olyan té mát vá lasz tot tak, amely a
Krisz tus ban va ló hit át for má ló ere -
jé ről be szél. 

Össze ál lí tá suk hoz Pál apos tol ko -
rinthu si ak hoz írt el ső le ve lé nek sza -
va it vet ték ala pul: „Mind annyi an el
fo gunk vál toz ni a mi Urunk Jé zus
Krisz tus győ zel me ál tal.” (1Kor 15,51–
58) Ko csis Fü löp gö rög ka to li kus me -
gyés püs pök nyi tó-, il le tő leg dr. Fa -
bi ny Ta más evan gé li kus püs pök bűn -
val ló imád sá ga után e gon do lat hoz il -
lesz ke dő ige sza ka szo kat tol má csolt
Cser nák Ist ván me to dis ta szu per -

in ten dens (Hab 3,17–19), Pa ta ky Al -
bert pün kös di egy ház el nök (1Kor
15,51–58) és dr. Mé szá ros Kál mán
bap tis ta egy ház el nök (Jn 12,23–26) is.

„A ke resz té nyek nek át kell érez ni -
ük a kö zöt tük lé vő alap ve tő egy sé get
és kö zös sé get” – hang sú lyoz ta Jn
12,23–26 alap ján mon dott szent be szé -
dé ben dr. Er dő Pé ter bí bo ros, prí más,
esz ter gom–bu da pes ti ér sek, az
MKPK el nö ke. A bí bo ros rá mu ta tott,
hogy ha nem tu dunk is együtt imád -
koz ni azok kal, akik más Is tent tisz tel -
nek, de „ugyan azért a szán dé kért – a
bé ké ért, az igaz sá gos sá gért, az igaz -
sá gért, a sze re te tért és a sza bad sá gért
– mind annyi an kö nyö rög he tünk”. 

A ba zi li ka Fe hér Lász ló ve zé nyel -
te kó ru sá nak kar éne két kö ve tő en
Ste in bach Jó zsef du nán tú li re for má -
tus püs pök hir det te Is ten igé jét 1Kor
15,51 alap ján.

Ima hét a Krisz tus-hí vők egy sé gé ért 
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f Folytatás a 4. oldalon

Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök imája – egységért és megváltozásért

„Nem csu pán a he lyi öku me nét ta pasz tal hat ja meg
új ra, ha nem szó sze rint a la kott föld del (az öku me né
szó je len té se: »la kott föld«), Is ten egész vi lá got át -
fo gó egy há zá val ke rül het kö zös ség be az, aki részt
vesz a nők vi lág ima nap ja idei al kal mán.”

A március 2-i világimanap elé f 4. oldal

„Ilyen jó és igaz ügy a há zas ság is. »Ezt
sze mé lye sen is ta nú sít ha tom – mond ta
be fe je zé sül a püs pök, felemelve a ke zét –,
hi szen harminchét éve vi se lem a jegy gyű -
rűt és élek bol dog há zas ság ban.«”

A szeretet jegyében… f 7. oldal
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Is ten tisz te let – ami kor a gyü le ke zet
Is ten je len lé té nek ör ven dez ve hall gat -
ja az igét, és imád ja min den ha tó
Urát. En nek az imá dat nak egyik
moz za na ta a be ve ze tő zsol tár, amely -
ben az Atya mű vét di csér jük. A má -
sik moz za nat a Ky rie. Jé zust ma -
gasz tal juk ben ne azért, amit ér tünk
tett. Ézsa i ás köny vé nek ezt a há rom
ver sét ol vas va imád juk ma is Jé zust! 

Aki Atyád or szá gát hoz tad
a föld re
„Uram nak, az Úr nak lel ke nyug szik
raj tam, mert fel kent en gem…” Er ről
szól a mai evan gé li u mi tör té net is (Mt
8,1–13). Jé zus Is ten ere jé vel je lent
meg, és meg gyó gyí tot ta a lep rást. Itt
van Is ten or szá ga! Íme, meg va ló sul
Is ten ural ma! 

Uram, eléd hoz zuk mi is mind azt,
amiben sze ret nénk lát ni, ta pasz tal ni
ha tal ma dat. Hi szen annyi nyo mo rú -
ság vesz kö rül ben nün ket, amely ből
nem lá tunk ki utat. Fi zet he tet len adós -
sá gok, meg ta nul ha tat lan mennyi sé gű
anyag az is ko lá ban, meg bo csá tat lan
bű nök, ame lye ket nem is az hor doz,
aki bán tott, ha nem az, aki nem tud
meg bo csá ta ni. Eléd hoz zuk azo kat,
akik be teg sé gük tu da tá ra éb red tek;
azo kat, akik hi á ba sze ret nek, nem kap -
nak vi szon zást; azo kat, akik nek szét -
hullt a csa lád juk. Eléd hoz zuk a vi lág
nyo mo rú sá gát: ül dö zött ke resz tyén
test vé re in ket, a ki tel je se dő vál sá got,
nem ze tünk talp ra ál lá sá nak küz del -
me it. Uram, eléd hoz zuk mi is azo kat,
akik ben sze ret nénk meg lát ni ha tal ma -
dat, hogy ben ned meg je lent Is ten
sze re te te. 

Az tán ar ra gon do lunk, hogy a Lé -
lek ből, aki fel kent té ged, ne künk is

ad tál, ami kor egy há zat gyűj töt tél
ma gad nak a vi lág ban. Ar ra gon do -
lunk, hogy a Lé lek ígé re ted sze rint
min ket is fel kent, te hát va la mi kép pen
ál ta lunk és kö zöt tünk kel le ne lát ha -
tó vá vál nia Is ten ural má nak, hi szen
tes ted tag jai va gyunk. 

S ha tes ted tag jai va gyunk, ak kor
nem csak szó ban áll kö zöt tünk Is ten
or szá ga, ha nem erő ben és ha ta lom -
ban is. Leg in kább a bű nök bo csá na -
tá ban, az örök élet re mény sé gé ben.
S eszünk be jut sa ját sor sunk, hogy
nem is vá rat tál öt ven évig – az el en -
ge dés évé ig –, ha nem már ré gen
győz tél ben nünk, új em ber ré tet tél.
Ezért imá dunk té ged!

Uram, ir gal mazz!

Aki Atyád or szá gá ba hívsz
minden em bert
„El kül dött, hogy öröm hírt vi gyek az
alá za to sak nak, be kö töz zem a meg tört
szí ve ket, sza ba du lást hir des sek a fog -
lyok nak és sza ba don bo csá tást a
meg kö tö zöt tek nek. Hir de tem az Úr
ke gyel mé nek esz ten de jét, Is te nünk
bosszú ál lá sa nap ját, vi gasz ta lok min -
den gyá szo lót.” Er ről be szél Jé zus a
mai evan gé li um ban. Is ten or szá gá ba
so kan el jön nek nap ke let ről és nap -
nyu gat ról, és asz tal hoz te le ped nek
Áb ra hám mal, Já kób bal és Izsák kal.

Uram, eszünk be jut er ről, hogy
annyi szor be szé lünk úgy egy-egy te -
le pü lés ről, hogy ott ennyi vagy annyi
evan gé li kus la kik. Pe dig te min den
em bert meg akarsz hív ni ural mad alá.
Azo kat is, akik es te ku tyá ik kal sé tál -
nak a la kó te lep há zai kö zött, akik az
es ti fo ci meccs ről be szél nek, akik
oda ta pad nak a té vé hez vagy a szá mí -
tó gép hez, és azo kat is, akik hall ga ta -

gon ül nek ott hon, mert már nincs
mon da ni va ló juk egy más nak. Te min -
den em bert ma gad hoz akarsz hív ni,
hi szen annyi a tört szív, olyan mély
se be ket ej tett raj tunk a gyász – nem -
csak az, ame lyet a ha lál mi att ér zünk,
ha nem az a gyász is, amely vá lás után
szo mo rít ja meg a volt há zas tár sa kat
és a gyer me ke ket. Te min den em bert
ma gad hoz akarsz hív ni – az el ítél te -
ket, s akik be van nak zár va sa ját el -
kép ze lé se ik be, a kor szel lem bör tö né -
be, aki ket meg kö töz nek az el vá rá sok,
a mun ka hely el vesz té sé nek fé lel me,
a meg él he tés gond ja. 

Az tán az is eszünk be jut, Uram,
hogy ezek sze rint or szá god nem a
tisz ták és szen tek or szá ga, ha nem
azok nak az or szá ga, akik éhe zik és
szom jaz zák ir gal ma dat. A te or szá -
god nem föl di ura lom, amely ben az
erő sza ko sak ér vé nye sül nek. A te or -
szá god ban, ahol ural mad meg va ló sul,
a sze re tet ér vé nye sül, a ke gye lem
kap tág te ret. 

Hi szen így tet tél test vé rek ké min -
ket, akik egé szen kü lön bö ző ké pes -
sé gek kel, el té rő kép zett ség gel, más-
más anya gi ja vak kal fel sze rel ve és kü -
lön bö ző kul tú rák ból ér kez tünk. Test -
vé rek ké tet tél min ket fe le ke ze ti ha -
tá ro kat, nyel vi aka dá lyo kat, tár sa dal -
mi ran gok köz ti gá ta kat le bont va.
Ezért imá dunk té ged! Krisz tus, ke -
gyel mezz!

Aki Atyád or szá gá ba ve ze ted
a ben ned bí zó kat
„Mert én, az Úr, sze re tem az igaz sá -
got, gyű lö löm a rab lást és az ál nok -
sá got. Meg adom mun ká juk meg ér -
de melt ju tal mát, és örök szö vet sé get
kö tök ve lük.” Pál is er ről be szél a Ró -

mai le vél ben (Róm 12,17–21), ami -
kor a bosszú he lyett meg bo csá tás -
ról szól. Jé zus el ve ze tett min ket
or szá gá ba, te hát az ő ural ma alatt
élünk. 

Uram, ar ra gon do lunk, hogy te
nem csak a célt vil lan tot tad fel előt -
tünk, hogy ilyen né vagy olyan ná kell
vál nunk. S nem utat mu tat tál ne -
künk, hogy mi lyen lé pé se ket kell
meg ten nünk, hogy el ér jük a célt. Te
or szá god ba ve zet tél min ket. Szö -
vet sé get kö töt tél ve lünk, ami kor be -
le szü let tél eb be a vi lág ba. Már azt is
na gyon jó tud ni, hogy olyan ná let tél,
mint mi, és ezért ér ted a mi vi lá gun -
kat. De még bol do gí tóbb azt tud ni,
hogy azért öl töt tél tes tet, hogy hű sé -
ged ről meg győ ződ jünk, és ezért min -
den re mény sé gün ket be léd vet ve
kö ves sünk té ged.

Az tán ar ra gon do lunk, mi lyen
nagy do log, hogy aka ra tod sem mit
nem vál to zott év ez re dek alatt. Mi itt
év ti ze dek ben, évek ben és na pok ban
mér jük az időt, és sok szor órán ként
vál to zik, hogy mit is aka runk, de te
ugyan az ma radsz. Az örök szö vet ség,
ame lyet ve lünk, né ped del kö töt tél,
fel tá ma dá sod ál tal va ló ban örök. S te
min ket, ha lan dó kat eb be az örök
szö vet ség be von tál be le. És ott is ir -
gal mad és sze re te ted lesz lát ha tó vá
raj tunk. Ezért imá dunk té ged! Uram,
ir gal mazz! Ámen. 

g Ben c ze And rás
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Kü rie ele iszon! Kh risz te ele iszon! Kü rie ele iszon!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Ha meg aka rod is mer ni Krisz tust s
meg tud ni, ki ő, ak kor így kell néz ned
reá. Nem sze med s eszed után, ha -
nem ahogy igé je áb rá zol ja. Hogy
szűz től szü le tett, meg halt s fel tá -
ma dott ér ted, s min de nek Ura lett.
Így nem csak tes tét lá tod, ahogy a
szem mu tat ja, ha nem ha lá lá nak és
fel tá ma dá sá nak ere jét is. Most már
nem a ná zá re ti Má ria és Jó zsef fi át lá -
tod a zsi dók mód já ra, ha nem az
egyet len Üd vö zí tőt s min de nek Urát,
aki di cső ség ben fel tá madt, és tel jes
ha ta lom mal ural ko dik a hí vő kön
min den el len sé ge el len. Így lát ni
Krisz tust egé szen más, mint ahogy a
vi lág lát ja. Ez egé szen új meg is me rés,
mert a hit meg tisz tí tot ta a lá tást.”

d Lu ther Már ton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

SE MPER REFOR M ANDA

Dön tő és jö vőt meg ha tá ro zó al ka lom
a lel kész ik ta tás mind a gyü le ke zet,
mind pe dig a lel kész (és csa lád ja) éle -
té ben. Évek re, ta lán év ti ze dek re kö -
tik össze éle tü ket. A nyáj pász tort
kap, a pász tor nyá jat. Ér de kes, iz gal -
mas, új fe je zet kez dő dik. Im má ron
kö zö sen, egy más ra utal va, szo ros
élet kö zös ség ben. A lel kész, még ha
messzi ről jött em ber is, ott hon ra
lel, s ve ze tő vé vá lik. A gyü le ke zet –
még ha zárt kö zös ség is, és tag ja it
hosszú kö zös út és bi zo nyá ra nem is
rö vid tör té ne lem kö ti össze – bi zal -
mat kí nál va be fo gad va la kit, még hoz -
zá nem is csak egy tag gá a sok kö zül,
ha nem lel ki pász tor rá, elöl já ró vá. Az
ide ve ze tő dön té sek nem kis fe le lős -
sé get ró nak mind két fél re. De most
már kez dő dik a kö zös út sza kasz,
va ló ság gá lesz az együtt élés a ma ga
gond ja i val és örö me i vel, kor lá ta i val
és le he tő sé ge i vel. 

Az egy ház (s min dig el ső sor ban a
he lyi egy ház ban lesz va ló ság gá szá -
munk ra Krisz tus tes te) ün ne pel.
Nem ön ma gát ün nep li, nem a fel ada -
tot vál la ló lel készt, ha nem az egy ház
urát, aki el hív mun ká so kat az ara tá -
sá ba, s aki gon dos ko dik nyá já ról és
szol gá i ról egy aránt. 

A gyü le ke ze ti lel készt min dig a te -
rü let gyü le ke ze te it össze tar tó egy ház -
me gye lel ké szi ve ze tő je, az es pe res ik -
tat ja hi va ta lá ba. Ko ráb ban ugyan el -
ter jedt az a di vat, hogy „va la mi re va -
ló ün ne pen” a püs pök vég zi a szol gá -
la tot, ma már is mét kezd hely re áll -
ni az egyen súly, és az adott szol gá la -
tot – egy há zunk jó rend je sze rint –
a meg fe le lő em ber vég zi. 

A Li tur gi kus könyv má so dik kö te -
té nek megfelelő rub ri ká ja így ír: „A

lel kész ik ta tás ra rend ben vo nul nak a
temp lom ba a pres bi te rek, az es pe res,
az ik ta tan dó lel kész a fel ügye lő vel és
a gond nok kal és a lel ké szek. Az es -
pe res gon dos ko dik ar ról, hogy a fel -
ügye lő, il let ve gond nok ma gá val vi -
gye a lel ké szi meg hí vó le ve let.” Már
ez az egy sze rű uta sí tás is jel zi, hogy
a gyü le ke zet egyik ve ze tő jét ik tat ják
be, de ezen a dön tő órán (is) ott áll
mel let te el nök tár sa, a fel ügye lő és
leg köz vet le nebb mun ka tár sa, a
gond nok. 

Az is ten tisz te let – aján lott mó don
– az egy há zi év adott idő sza ká nak
meg fe le lő li tur gi kus be ve ze tés sel
kez dő dik. Ugyan ak kor a li tur gi át
gon do san elő ké szí tő lel kész nek és es -
pe res nek le he tő sé ge van ar ra, hogy
ne csak az adott hét vál to zó ré sze i -
ből, ha nem az Agen da vagy a Li tur -
gi kus könyv (I.) má sik fe je ze té ből, Az
evan gé li um szol gá la ta cí mű ré szé ből
vá lasszon zsol tá ro kat, imád sá go kat,
egyéb li tur gi kus szö ve ge ket. 

Az is ten tisz te let be ve ze tő ré sze
után az es pe res imád sá ga ad ja meg
azt a hang vé telt és lel kü le tet, amely
egy ér tel mű en jel zi, hogy itt nem
csu pán egy jo gi ak tus ról, ha nem Is -
ten előtt va ló dön tés ről és az ő út ján
va ló in du lás ról van szó: „Min den ha -
tó Is ten, mennyei Atyánk, aki sze re -
tet tel gon dos ko dol egy há zad ról, és
meg ígér ted, hogy meg hall ga tod hí -
ve id imád sá gát, és hű sé ges lel ki -
pász to ro kat kül desz gyü le ke ze te id -
be: ké rünk té ged, ké szítsd fel szol gá -
la tod ra en nek a gyü le ke zet nek a
meg hí vott lel ki pász to rát is. Add igé -
det szí vé be és aj ká ra, hogy iga zán hir -
des se kö zöt tünk igé det, hogy a te be -
szé ded int sen, ta nít son, té rít sen, vi -

gasz tal jon és erő sít sen min ket, és azt
cse le ked jük, ami ne ked tet szé sed re
van, ne künk pe dig üd vös sé ges, az Úr
Jé zus Krisz tus ál tal. Ámen.”

Az ün ne pi ige hir de tés sem csu -
pán va la mi fé le út mu ta tás, ame lyet
a fe let tes es pe res fo gal maz meg el -
vá rás ként vagy ta nács ként, ha nem
evan gé li um hir de tés, amely sze mé -
lye sen a gyü le ke zet nek és új lel ké szé -
nek szól. Az evan gé li um biz tat és bá -
to rít, hogy erőt me rít ve in dul ja nak
a kö zös út ra, an nak min den ne -
héz sé gé re és szép sé gé re, örö mé re és
bá na tá ra. 

Er re vo nat ko zik az ige hir de tés
utá ni evan gé li u mi ol vas mány is:
„Ami kor pe dig lát ta a so ka sá got,
meg szán ta őket, mert el gyö tör tek és
el eset tek vol tak, mint a ju hok pász -
tor nél kül. Ak kor ezt mond ta ta nít -
vá nya i nak: Az arat ni va ló sok, de a
mun kás ke vés. Kér jé tek azért az ara -
tás Urát, hogy küld jön mun ká so kat
az ő ara tá sá ba.” (Mt 9,36–38) 

A le vél be li ol vas mány pe dig úgy
hang zik, hogy az apos to li szol gá lat
foly to nos sá gát érez het jük Pál bá to rí -
tó sza va i ban: „…hir desd az igét, állj
elő ve le al kal mas és al kal mat lan idő -
ben, ints, feddj, biz tass tel jes tü re lem -
mel és ta ní tás sal. (…) Légy jó zan
min den ben, vál lald a szen ve dést, vé -
gezd az evan gé lis ta mun ká ját, vé gezd
el szol gá la to dat tel je sen.” (2Tim 4,2.5)

Az ige hir de tés és ige ol va sá sok
után a gyü le ke zet vi lá gi ve ze tői –
meg fe le lő ün ne pé lyes for má ban – át -
ad ják a meg hí vó le ve let, majd a lel kész
az es pe res kér dé sei alap ján ki nyil vá -
nít ja el ha tá ro zá sát: vál lal ja a lel ké szi
szol gá la tot, és azt az Úr Jé zus Krisz -
tus kö ve te ként és a reá bí zot tak

pász to ra ként tel jes hű ség gel és igaz
sze re tet tel vég zi.

Is ten né pe tud ja, hogy ön ma gá -
ban sem mi re nem megy, csak is Is -
ten Lel ké nek se gít sé gé vel él he ti a ta -
nít vá nyi éle tét. Ezért min den fon tos
egy há zi ese mény egyik csúcs pont -
ja, hogy a gyü le ke zet és pász tor
együtt kö nyö rög nek a Szent lé le -
kért. S ho gyan más ként ten nénk ezt
mi, evan gé li ku sok, mint éne kelt
imád ság gal. Fur csa, üres len ne csak
pró zá ban. Hi á nyoz na va la mi – amit
csak a szö ve get szár nya i ra ve vő
ének tud meg ad ni. Ér de mes el gon -
dol kod ni ezen ak kor, ami kor jó né -
hány is ten tisz te le ti ele met, amit va -
la ha éne kel tek, ma csak pró zá ban
mon dunk. Le het, hogy a „Jö vel,
Szent lé lek Úr is ten” éne künk höz ha -
son ló an le het ne más imád sá got is
éne kel ni? 

A gyü le ke zet kö nyör gé sét az es -
pe res így foly tat ja: „Áraszd ki rá
Szent lel ke det, hogy lel ké szi szol -
gá la tá ban té ged kö ves sen, min den -
kor iga zat szól jon sze re tet ben, és va -
la mennyi szol gád dal együtt ar ra tö -
re ked jék, hogy a te né ped el jus son
a hit egy sé gé re te ben ned, aki az
Atyá val és a Szent lé lek kel élsz és
ural ko dol mind örök kön örök ké.
Ámen.” 

Leg kö ze lebb in nen foly tat juk. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Lel kész ik ta tás
RÉ G IÚ J LITURG IKUS

SAROK

Min den ha tó, örök Is ten, mennyei
Atyánk! Az egész vi lág a te al ko tá sod,
te te rem tet tél har mó ni át a ká osz ból.
Kö nyö rü lő ir gal mad tart ja fenn to -
vább ra is ott ho nunk ként föl dün ket.
Min den ha tó sá god ban és vég te len
sze re te ted ben bíz va kö nyör günk
hoz zád.

Kö nyör günk a te rem tett vi lá gért.
Ne en gedd, hogy fe le lőt len sé günk kel,
csak gaz da sá gi, gaz da go dá si szem -
pon to kat szem előtt tart va lak ha tat -
lan ná te gyük ne künk aján dé ko zott la -
kó he lyün ket. Éleszd fel ben nünk a
vá gyat ar ra a har mó ni á ra, amely
ben ned él, és te rem té se det át jár ja.

Kö nyör günk azo kért, akik akár
fi zi ka i lag, akár lel ki leg nem ta lál nak
ott hon ra eb ben a vi lág ban, akik ide -
gen né vál nak sa ját ha zá juk ban, sa ját
csa lád juk kö ré ben, akik min den ki től
ki ta szít va, ma gá nyo san él nek kö -
zöt tünk. Se gítsd mind azok mun ká -
ját, akik eny hít het nek a ki ta szí tot tak
szen ve dé sén.

Kö nyör günk ha zán kért és az itt élő
em be re kért, né pe kért. Add, Urunk,
hogy tisz tel ni tud juk or szá gunk szép -
sé ge it, múlt ját. Add, hogy tisz tel ni tud -
juk azok ér té ke it, akiknek min den nap -
ja it más kul tu rá lis hát tér ha tá roz za
meg, mint a mi én ket. Ké rünk, te se -
gíts él he tő vé sze lí dí te nünk a kö zöt -
tünk lé vő né zet kü lönb sé ge ket, vi tá kat.

Kö nyör günk egy há za dért, gyü le -
ke ze tün kért, ame lyet azért hív tál el,
hogy ta nús kod jék ró lad eb ben a vi -
lág ban. Ál dá sod kí sér je mind azok
szol gá la tát, akik meg hal lot ták hí vá -
so dat, és éle tük kel, sza va ik kal kö ve -
té sed re in dul tak. Kö nyör günk, te
tedd egy test té egy há zad kö zös sé gét.
Add, hogy va ló ság gá le gyen kö zöt -
tünk mind az, amit igéd ben tud tunk -
ra ad tál az egy ház kö zös sé gé ről.

Kö nyör günk or szá god tel jes ség re
ju tá sá ért. Kö szön jük ne ked ir gal mas
tü rel me det, amellyel vársz ar ra, hogy
min den em ber el jus son igaz sá god
meg is me ré sé re. Kö szön jük ne ked,
hogy ab ban a re mény ség ben él he tünk,
hogy örök re be kö tö zöd e vi lág se be it
– azo kat a se be ket, ame lye ket mi
ütünk raj ta, azo kat a se be ket, ame lye -
ket a vi lág üt raj tunk, és azo kat a se -
be ket is, ame lyek kel egy más éle tét ke -
se rít jük meg. Kö szön jük ne ked, hogy
meg rom lott vi lá gun kat új ra a bé kes -
ség, a har mó nia fe lé kor mány zod Jé -
zus Krisz tus, a mi Urunk ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica
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„Pá rat lan ün nep, ami kor egy lel ki pász -
tort elő ször ik tat nak be hi va ta lá ba” –
kezd te Mk 16,15 alap ján tar tott ige hir -
de té sét Pol gár di Sán dor –, majd hang -
sú lyoz ta, hogy az egy ház ban mennyi -
re fon tos a lel kész nők szol gá la ta –
egyébként itt, a Veszp ré mi Egy ház me -
gyé ben állt mun ká ba egy kor az el ső
evan gé li kus lel kész nő. Az es pe res
Pethő Ju di tot ar ra biz tat ta: hir des se Is -
ten igé jét, akár al kal masnak, akár al -
kal mat lan nak tű nik rá az idő.

Pré di ká ci ó já ban Pet hő Ju dit lel ké -
szi ma ga tar tá sá nak „irány el ve it”
1Thessz 4,11 alap ján fog lal ta össze :
„Sze ret nék csen de sen él ni, sze ret ném
ten ni a ma gam dol gát. Dol goz ni a sa -
ját ke zem mel, és él ni az evan gé li u -
mot” – mond ta. Ez az ige egy faj ta
mot tó ja le het szol gá la tá nak és a gyü -
le ke zet éle té nek is.

Az ün ne pi köz gyű lé sen Hor váth
Lász ló pres bi ter be ve ze tő kö szön tő -
jé ben így fo gal ma zott: „Is ten ad ja ál -
dá sát er re a há zas ság ra a lel kész és a
gyü le ke zet kö zött!”

A fris sen be ik ta tott lel kész nő nek
jó kí ván sá ga it fe jez te ki – töb bek kö -
zött – Pol gár di Sán dor es pe res, Sza -
bó György egy ház ke rü le ti, il let ve
Henn Lász ló egy ház me gyei fel ügye -
lő. Meg ha tó pil la na to kat je len tett

Ben c ze And rás püs pök he lyet tes nek,
szé kes fe hér vá ri lel kész nek és a gyü -
le ke zet kó ru sá nak a kö szön tő je, hi -

szen Ju dit elő ző leg hosszabb időn ke -
resz tül kö zöt tük szol gált.

A nagy alá so nyi kö zös ség ko ráb bi
lel ké szei kö zül Sá ghy And rás, Var ga
György és Pong rácz Má té kért ál dást
utód ja szol gá la tá ra. A test vér egy -
há zak kép vi se lői szin tén öröm mel
üd vö zöl ték kö rük ben a lel kész nőt. 

A hu mor ban sem szű köl kö dő kö -
szön tők re vá la szol va Pet hő Ju dit el -
mond ta: már is ott hon ér zi ma gát a
gyü le ke zet ben. Az ün nep lés ez után
sze re tet ven dég ség gel foly ta tó dott a
he lyi is ko lá ban.

* * *

Pet hő Ju dit Szé kes fe hér vá ron szü le -
tett, Tá con és Ke me nes pál fán nőtt fel.
Szak kö zép is ko lai ta nul má nyai so -

rán szoft ver tech no ló gi ai és köz gaz -
da ság ta ni is me re te ket szer zett. Mi -
vel azon ban meg hal lot ta Is ten hí vá -
sát, út ja az érett sé gi után egye ne sen
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem teo ló gus-lel kész sza ká ra ve ze tett. 

Egye te mis ta ként két al ka lom mal
járt az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban:
elő ször 2003 nya rán há rom hó na pig
se gí tő ként dol go zott egy evan gé li -
kus tá bor ban a Szik lás-hegy ség ben, a
2004/2005-ös tan évet pe dig ösz tön -
díj jal az Ohio ál lam be li Co lum bus ban,

a Tri nity Lu the ran Se mi nary (Szent -
há romság Lutheránus Sze mi nárium)
hall ga tó ja ként vé gez te.

Ne gyed éves teo ló gus ként a Sa -
rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott -
hon men tál hi gi é nés mun ka tár sa volt,
ötöd éves ként pe dig ta nul má nyai
mel lett pár hu za mo san a szé kes fe hér -
vá ri gyü le ke zet ben se géd ke zett. Ha -
tod éves gya kor la tát is itt töl töt te
Ben c ze And rás men torsága mel lett. 

Lel késszé ava tá sát kö ve tő en be osz -
tott lel kész ként to vább ra is Szé kes -
fe hér vá ron szol gált egé szen 2011 au -
gusz tu sá ig, ami kor a püs pök Nagy -
alá sony ba he lyez te. Pa ró ku si al kal -
mas sá gi vizs gá ját 2011. szep tem ber
12-én tet te le.

g Adá mi Má ria

Is ten hang sze rei:
új lel kész és új or go na Nagy alá sony ban

Ha akadt va la ki bal sors tép te ho -
nunk ban, aki úgy vél te, hogy Ma gyar -
or szág új alap tör vé nyé nek 2012. ja -
nu ár 1-jei ha tály balé pé sé vel meg -
szű nik a na gyobb részt ál dat lan, ter -
mé ket len, ér tel met len vi ta az al kot -
mány(ozás) kö rül, az bi zony té ve dett.
Az al kot mány bí rá lói, becs mér lői, el -
len zői azt tűz ték ka lóz zász ló juk ra,
hogy ezt a – sze rin tük – nem de mok -
ra ti kus, nem jog ál la mi al kot mányt az
el ső adan dó al ka lom mal el tör lik, és
ad dig sem tart ják ma guk ra néz ve ér -
vé nyes nek. 

Már ön ma gá ban ez az ab szurd
hely zet is in do kol ja, hogy né hány szót
szól junk az új alap tör vény ről. Az al -
kot mány Arisz to te lész óta nem más,
mint egy ál lam pol gá rai kö zött ural -
ko dó rend, il let ve e ren det – a ren -
de zett együtt élést – biz to sí tó el vek,
nor mák, sza bá lyok hi e rar chi á ja és in -
téz mé nye. A nagy ógö rög fi lo zó fus
sze rint az az em ber, aki nem ké pes a
tár sas együtt élés re, aki nem tart ja
tisz te let ben az al kot mányt, az nem
ré sze az ál lam nak, akár csak az ál la -
tok vagy az is te nek! 

Va ló ban, ha az ál la mok tör té ne tét
meg vizs gál juk, mind egyi kük kö zös
jel lem ző je, hogy va la mi lyen tör vé -
nyes, al kot má nyos rend del bír tak, és
ez a rend mind ad dig fenn állt, amíg a
kö zös ség tag jai tár sa dal mi cse lek vé -
se ik, kap cso la ta ik so rán ér vé nyes nek
– kö te le ző nek vagy kö ve ten dő min -
tá nak, pél dá nak – te kin tet ték az
írott és írat lan nor má kat, sza bá lyo -
kat, szo ká so kat, kon ven ci ó kat, té te -
les tör vé nye ket. Ma gyar ál lam ról is
az óta be szé lünk, ami óta a ma gyar
nép cso por tok va la mi lyen pa ra dig ma
sze rint ren de zett kö zös ség ben él -
nek együtt. Fon tos, hogy mi nél több
em ber ben tu da to sod jon: Ma gyar -
or szág nak van egy leg alább ezer -
éves al kot má nyos ha gyo má nya, kul -
tú rá ja, tu da ta! 

Úgy kezd tem ezt az írást: Ma gyar -
or szág új alap tör vé nye – itt ér de mes
meg áll ni mind há rom szó nál. Mi ért
Ma gyar or szág, és mi ért nem a Ma -
gyar Köz tár sa ság alap tör vé nye? So -
kan – tu dat lan ság ból vagy szán dé kos
fél re ve ze tés ből – azért is bí rál ják, tá -
mad ják az alap tör vényt, mert már,
úgy mond, „nem köz tár sa sá gi”. Ez
annyi ra nyil ván va ló  os to ba ság, hogy
nem ér de mes rá sok szót vesz te get -
ni. Ma gyar or szág ál lam for má ja to -
vább ra is köz tár sa ság – ezt az alap -
tör vény a pre am bu lum (Nem ze ti hit -
val lás) után mind járt az Alap ve tés
har ma dik mon da tá ban le ír ja. 

Je len leg – 1989. ok tó ber 23. óta –
a má so dik köz tár sa ság lé te zik Ma -
gyar or szá gon, az el sőt – a ki rály ság
meg szün te té sé vel – 1946-ban ik tat -
ta tör vény be a de mok ra ti ku san meg -
vá lasz tott Nem zet gyű lés. Sem az
1918-as, ön ké nyes „nép ha tá ro zat -
ban” dek la rált nép köz tár sa ság, sem
a kom mu nis ta dik ta tú ra ál tal 1949-
ben sztá li ni min tá ra tör vény be fog -
lalt nép köz tár sa ság nem te kint he tő
a je len le gi, de mok ra ti kus és jog ál la -
mi köz tár sa ság előd jé nek, leg fel jebb
kro no ló gi ai ér te lem ben. 

A má so dik szó az új, amely több fi -
gyel met ér de mel. Hi szen for ma i lag,
szer ke ze ti leg, nyel vi leg is va ló ban új
alap tör vény ről van szó, amely ha tá -
lyon kí vül he lyez te az 1989. ok tó ber
23-án élet be lé pett ide ig le nes al kot -
mányt. Tar tal mi lag is sok új elem van
ben ne, de e te kin tet ben nem be szél -
he tünk gyö ke re sen új szö veg ről. Pél -
dá ul Só lyom Lász ló elő ző köz tár sa sá -

gi el nök, az el ső Al kot mány bí ró ság el -
nö ke, aki nél fel ké szül tebb, pre cí zebb
és hi te le sebb al kot mány jo gászt alig -
ha le het ta lál ni Ma gyar or szá gon, azt
ír ja leg fris sebb esszé jé ben: a rend szer -
vál tó, 1989/1990-es al kot mány és az
új alap tör vény kö zött „a szö ve gek ér -
tel mét te kint ve sok te kin tet ben fo lya -
ma tos ság van”, a ha gyo má nyos al kot -
má nyos kul tú ránk élő szel le me az új
alap tör vény szö ve ge mö gött fel fe dez -
he tő. Ez azért fi gye lem re  mél tó, mert
egyéb ként a volt ál lam fő is az új
alap tör vény (szá mos ré szé nek) ko -
moly szak mai bí rá lói kö zé tar to zik.
Bár nem fej ti ki, de ki mond ja azt a
na gyon fon tos té zist, hogy al kot -
má nyos kul tú ránk „vol ta kép pen tör -
té ne ti al kot má nyunk ma al kal maz ha -
tó vív má nya”. 

Va ló ban, új alap tör vé nyünk dek la -
rál ja és hang sú lyoz za, hogy „tisz te let -
ben tart juk tör té ne ti al kot má nyunk
vív má nya it és a Szent Ko ro nát, amely
meg tes te sí ti Ma gyar or szág al kot -
má nyos ál la mi foly to nos sá gát”. Egy -
út tal pe dig „nem is mer jük el tör té ne ti
al kot má nyunk ide gen meg szál lá sok
mi att be kö vet ke zett fel füg gesz té sét”.
– Ez zel az elv vel, szem lé let tel jó ma -
gam is egyet ér tek; már egy ti zen nyolc
év vel ez előt ti új ság cik kem ben fel hív -
tam a fi gyel met ar ra, hogy a ma gyar
tör té ne ti, po li ti kai és ál lam jo gi fel fo -
gás ban – az utób bi bő fél év szá za dot
le szá mít va – „mind vé gig ural ko dó
volt a ha gyo mány tisz te let és a jog -
foly to nos ság el ve, amit a ma gyar
tör té ne ti al kot mány tes te sí tett meg”. 

Itt ér de mes meg áll ni a har ma dik
szó nál: alap tör vény – mi ért nem al -
kot mány a ja nu ár 1-jén ha tály ba lé -
pett jog sza bály ne ve? Hát azért, mert
nem le het két al kot má nyunk! Ha
vál lal juk a foly to nos sá got tör té ne ti al -
kot má nyunk kal és szer ves nem zeti
tör té nel münk esz mei, er köl csi, kul -
tu rá lis, jo gi vív má nya i val, ha gyo má -
nya i val, ak kor he lyes, ha azt mond -
juk, nem új al kot mányt ké szí tünk,
ha nem új alap tör vénnyel és sar ka la -
tos tör vé nyek kel egé szít jük ki, épít -
jük to vább ezer éves al kot má nyos
épít mé nyün ket. Al kal maz kod va a
kor új ki hí vá sa i hoz, kö ve tel mé nye i -
hez, a mai ma gyar tár sa da lom igé -
nye i hez és tá gabb kö zös sé günk, az
Eu ró pai Unió jo gos és in do kolt (de
nem té ves, túl zott, időn ként diszk ri -
mi na tív, plá ne nem dik tá tum sze rű)
el vá rá sa i hoz. 

Ter mé sze te sen mint min den em -
be ri, po li ti ku si al ko tás, az új alap tör -
vény sem tö ké le tes, több hi ba és hi -
á nyos ság van ben ne sze rin tem is, de
egé szét te kint ve már is jobb, mint az
elő ző, ide ig le nes volt. 

Per sze hogy mi lyen lesz a jö vő ben,
az raj tunk, ma gyar pol gá ro kon áll,
akik min den na pi és kö zös sé gi éle -
tünk ben és a köz ügyek ben kell, hogy
tar ta lom mal – ma ga tar tá sunk kal,
er köl csi tar tá sunk kal, ci vil ku rá -
zsink kal – meg tölt sük az új alap tör -
vény ad ta for mát, il let ve ke re te ket, s
meg őriz zük az őse ink től örö költ ha -
zát és sza bad sá got. Ön ma gunk, csa -
lá dunk, nem ze tünk ja vá ra, Is ten di -
cső sé gé re. Ab ban a pol gá ri, pat ri ó ta
szel lem ben, ahogy De ák Fe renc
mond ta az 1861. évi or szág gyű lé -
sen: „Az or szág al kot má nyos sza bad -
sá ga nem oly sa já tunk, mely ről sza -
ba don ren del kez het nénk, hi tünk re
bíz ta a nem zet an nak hű meg őr zé sét,
s mi fe le lő sek va gyunk a ha za s ön -
lel ki is me re tünk előtt.” 

A szer ző új ság író, a Ma gyar Hír lap
lap szer kesz tő je

Örök, örö költ
al kot má nyunk

g Faggyas Sán dor

A vár pa lo tai evan gé li kus óvo da ál tal szer ve zett al kal mon ja nu ár 12-én, csü tör tö kön Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke tar tott elő adást Az öku me né je len tő sé ge a csa lád ban cím mel. A püs pök töb bek kö -
zött ar ról be szélt, hogy a fi zi kai és lel ki fa lak épí té se mennyi re fon tos sze re pet ját szott a tör té ne lem so rán. Elő adá -
sá ban hang sú lyoz ta: Jé zus ban meg va ló sult a fal bon tás, le he tő vé vált a ha tá rok át lé pé se.

g Adá mi Má ria fel vé te le

b A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let ben a 2012-es te ma ti kus év –
refor má ció és nők – egy női lel kész be ik ta tá sá val kez dő dött. Pet hő Ju -
di tot ja nu ár 14-én, szom ba ton a nagy alá so nyi temp lom ban ik tat ta be
a Nagy alá sony–Dab rony–Ne messza ló ki Tár sult Evan gé li kus Egy ház -
köz ség lel ké szi hi va ta lá ba Pol gár di Sán dor es pe res. Az ün ne pi is ten -
tisz te le ten ke rült sor a finn test vé rek től aján dék ba ka pott or go na fel -
szen te lé sé re is Sze me rei Já nos püs pök szol gá la tá val. 
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A ME ÖT el nö ki tisz tét is be töl tő fő -
pász tor – egye bek mel lett – rá vi lá -
gí tott ar ra, hogy „a föl dön a ke resz -
té nyek éle té nek meg vál to zá sát is je -
len ti a meg vál tás. (…) Ez a meg vál -

to zás ak kor le het sé ges, ha az örök
élet hi te, a Krisz tus éle té ből fa ka dó
új já szü le tés hi te át jár ja az éle tün ket.” 

Mi u tán az egy be gyűl tek Tarr Zol -
tán re for má tus zsi na ti ta ná csos ve -
ze té sé vel el mond ták az Apos to li hit -
val lást, Gáncs Pé ter evan gé li kus el -

nök-püs pök imád ko zott az egy sé gért
és a meg vál to zá sért. A Mi atyán kot
Ka lo ta Jó zsef or to dox ér se ki vi ká ri -
us mond ta el a gyü le ke zet tel, az „el -
kö te le ző dés” imád sá gát pe dig dr.
Bó na Zol tán re for má tus lel kész, a
ME ÖT ko ráb bi fő tit ká ra.

A Him nusz el ének lé sét kö ve tő en
or to dox fő pász to rok el bo csá tó ál dá -
sai hang zot tak el, majd a szol gá lat te -
vők ki vo nu lá sá val ért vé get a 2012. évi
öku me ni kus ima hét ma gyar or szá gi
nyi tó is ten tisz te le te. 

g TPK

4 e 2012. január 22. Evangélikus Életkeresztutak

b A nor vé gek az új Bib li át sza vaz -
ták 2011 best sel ler lis tá já nak az
élé re. A Nor vég Bib lia tár su lat
(NBS) a jó hírt két nyelv vál to zat -
ban – bok mål és ny nor sk – ké szí -
tet te el ti zen két évi for dí tói
mun ká val. A könyv ből né hány
hét alatt nyolc van ezer pél dány
kelt el. A Nor vég Egy ház ez zel és
új in teg rá ci ós prog ram já val is
ar ra tö rek szik, hogy tá vo li finn -
ugor nyelv ro ko na ink, a szá mi ki -
sebb ség hit éle tét erő sít se. 

Ez az új nor vég bib lia for dí tás har -
minc év óta az el ső ilyen vál lal ko zás
– mond ja Stine Sme mo Strachan, a
tár su lat egyik ve ze tő je. Ere de ti leg
hu szon öt ezer pél dány ki adá sát ter -
vez ték, de mi vel a vá sár lók ezt gyor -
san el kap kod ták, újabb het ven ki -
lenc ezer pél dányt nyom tat tak.

Biz to san nem csak a hi tü ket ak tí -
van gya kor ló evan gé li ku sok vá sá -
rol ják az új for dí tá sú Bib li át, ha nem
más fe le ke zet hez tar to zók is, il let ve
olya nok, akik egy sze rű en csak ér dek -
lőd nek a Szent írás iránt.

A köny ves bol to kat – Os ló ban és
má sutt – és ter jesz tő ket va ló ság gal
meg ro ha moz ták az ér dek lő dők. A
bib lia for dí tás va ló sá gos kul tu rá lis
ese mé nnyé vált. A jó hírt az ere de ti
hé ber és gö rög szö veg alap ján teo ló -
gu sok, nyel vé szek, iro dal má rok kö -
zös mun ká val for mál ták olyan ná,
hogy a mai em bert ha tá so san tud ja
meg szó lí ta ni.

A nor vég ál lam egy ház ról
A Nor vég Egy ház nak, amely evan gé -
li kus ál lam egy ház, a 4,9 mil li ós la kos -
ság nyolc van szá za lé ka a tag ja. A lu -
the ri evan gé li kus hit 1537 óta – Dá -
ni á hoz ha son ló an – hi va ta los val lás
az észa ki or szág ban; III. Ke resz tély
dán–nor vég ki rály ek kor tért át a ka -
to li kus ról a re for mált hit re, ame -
lyet Lu ther ta ní tá sa it kö vet ve vett fel. 

A ki rály ne vé hez fű ző dik az ál lam -
egy há zi rend szer ki ala kí tá sa, ame lyet
1660-ban az ab szo lút mo nar chia be -
ve ze té se vég leg meg szi lár dí tott. Püs -
pö kö ket, teo ló gi ai ta ná ro kat vagy
lel ké sze ket a ki rály jo ga ki ne vez ni, s
mind ezek ál la mi hi va tal no kok. 

Az egy ház fel épí té se püs pö ki-zsi -
na ti rend sze rű, „fe lül ről le fe lé” épít -
ke ző, 1284 gyü le ke zet tel, 106 egy ház -
me gyé vel, 11 püs pök ség gel. Az egy -
ház nak a min den ko ri ki rály a fe je, aki
„hi va tal ból” evan gé li kus. Az egy ház
költ ség ve té sét a nor vég par la ment
ha tá roz za meg. A nyolc van öt ta gú

egye te mes vagy fő zsi nat éven te egy -
szer ülé se zik, ami kor a leg fon to sabb
ak tu á lis kér dé sek ről dön te nek. 

Hi va tal ból tag ja a zsi nat nak a szá -
mi nép cso port két kép vi se lő je is,
akik a szá mi egy há zi zsi na tot je le ní -
tik meg a fő zsi nat ban. Leg utóbb a

tes tü let ar ról ha tá ro zott, hogy sok kal
ha té ko nyab ban fog ják az el kö vet -
ke ző öt év ben in teg rál ni őket, mint
ed dig. 

Kik a szám ik, sark kö ri
nyelv ro ko na ink?
A szá mi – ha zánk ban köz is mer tebb
né ven lapp – finn ugor nyel vet be szé -
lő nép cso port. Őket tart ják az észa -
ki vi dé kek ős la kó i nak. Ma mint egy
száz öt ven-száz hat van ezer re te he tő a
lé lek szá muk, és négy or szág te rü le -
tén él nek: Nor vé gi á ban, Svéd or szág -
ban, Finn or szág ban és Orosz or szág -
ban. Meg él he té sü ket fő ként rén szar -
vas tar tás biz to sít ja, de va dá szat tal,
ha lá szat tal és kéz mű ves ség gel is fog -
lal koz nak. 

Val lá su kat te kint ve jó ré szük evan -
gé li kus, de van kö zöt tük or to dox is,
fő ként az orosz te rü le ten. (Ha gyo má -

nyos val lá suk a sá má niz mus volt.)
Nem ze ti ün ne pük feb ru ár 6., ezt
mind egyik or szág ban meg tart ják.
Him nu szuk 1906-ban íródott, és kü -
lön zász la juk van. 

A ke resz tény sé get ró mai ka to li kus
misszi o ná ri u sok vit ték el hoz zá juk a
ko rai 13. szá zad ban. A re for má ció ha -
tá sá ra az evan gé li kus hit re té rí tés né -
mely kor igen ha tá ro zott mó don tör -
tént, ta lán en nek is  tud ha tó be, hogy
a szám ik so ká ig csak amo lyan „va sár -
na pi” ke resz tyé nek vol tak, ott hon a
ha gyo má nyos ős val lást gya ko rol ták. 

A Nor vég Egy ház ba té rí té sük „a

szám ik apos to lá nak”, Tho mas von
Wes ten nek a ne vé hez fű ző dik. Az
1720-as évek ben ke rült sor „si e i di”-
nek ne ve zett ter mé sze ti temp lo ma -
ik, em ber ala kú kő fa rag vá nya ik le -
dön té sé re, szent he gye i k (ál da) el -
hagy ására. (Orosz or szá gi ro ko na i kat

egy Tri fon ne vű or to dox szer ze tes té -
rí tet te meg a 16. szá zad ban.) 

Az Új szö vet ség el ső for dí tá sa 1755-
ben a négy nyelv já rást ma gá ban
fog la ló szá mi nyelv ume-szá mi nyelv -
já rá sá ban je lent meg, míg az el ső tel -
jes Szent írást 1811 óta ol vas hat ják
szá mi ul. 

Az is ko lá zás kö vet kez té ben a
szám ik nor vé gül is ér te nek, ezért je -
lent ne kik is nagy ese ményt a Bib lia
mo dern for dí tá sa és tet sze tős ki -
adá sa, amely így a sze líd in teg rá ció
to váb bi, min den na pi esz kö ze lett. 

A Szá mi Egy ház a mul ti kulturális
test vé ri ség fe lé
Az óta, hogy a nor vég po li ti ka 1989-
ben el is mer te sa ját par la ment jü ket,
a Szám edig git, meg in dult a szám ik
erő tel je sebb in teg rá ci ó ja a Nor vég
Egy ház ba, de két kü lön püs pök ség -
ben, il let ve sa ját egy há zi „ön kor -
mány zat tal”, az az zsi nat tal. A szá mi
zsi nat ve ze tő je To re John sen, fő tit ká -
ra Rávd ná Tu ri Hen rik sen. Sok he -
lyütt jur ta sze rű nagy sá tor ban tart -
ják is ten tisz te le te i ket. 

A hi va ta los Nor vég Egy ház 1997-
ben nyi lat koz tat ta ki, hogy jó vá akar -
ja ten ni a szám ik el len val lá si ala pon
el kö ve tett ko ráb bi vét ke ket. 

Jens-Pet ter John sen fő zsi na ti szó -
vi vő el mond ta: a kö vet ke ző öt év ben
még erő tel je seb bé kí ván ják ten ni a
szám ik rész vé te lét a nor vég egy há zi
élet ben. „Azt sze ret nénk, ha a szá mi
egy há zi élet va ló ban egyen ran gú és
ter mé sze tes ré sze len ne a Nor vég
Egy ház éle té nek a mul ti kul tu rá lis
test vé ri ség szel le mé ben.” 

A Nor vég Egy ház 2011-es fő zsi na -
ta ha tá ro zat ba fog lal ta, hogy a szá -
mik az egy há zon be lül él he tik a ma -
guk sa já tos kö zös sé gi éle tét, s mint
ősi né pet a nor vé gek is tisz telet ben
tart ják őket. 2012–2016 kö zött új lel -
ké szi ál lá so kat hoz nak lét re, és szor -
gal maz zák to váb bi szá mi szár ma zá -
sú lel kész ki kép zé sét. Anya nyel vü -
kön mond hat ják a li tur gi át, lesz új
bib lia for dí tá suk, anya nyel vü kön ta -
nul hat ják né pük és egy há zuk tör té -
ne tét, az is ko lák ban is hasz nál hat ják
nyel vü ket. 

A szám ik ér de kes és szí nes s ta lán
kis sé ti tok za tos nép cso port ját ké pe -
zik kon ti nen sünk nek, s min den bi -
zonnyal a vi lág lu the rá nus sá gá nak is.

g Dr. Bé ke fy La jos

A NOR VÉ G E G Y H ÁZ BIB LI  Á VAL I S IN TE G R ÁL JA N YE LV RO KO NA IN K AT

A szám ik a rén szar vasszá non is
ol vas sák az Írást

Az egye te mes ima hét zá rá sát kö ve -
tő en gyak ran szem be sül az em ber
egy faj ta hi ány ér zet tel. Mi lyen jó
ezek ben a na pok ban át él ni a Krisz -
tus ban hí vők egy sé gét, együtt kö nyö -
rög ni és di csér ni az Urat, meg fe led -
kez ni a ben nün ket el vá lasz tó fe le ke -
ze ti ha tá rok ról, rá érez ni kö zös kül -
de té sünk re! Az ima hét el múl tá val
azon ban új ra „ma gunk ra” ma ra -
dunk. Meg szo kott kö zös sé ge ink ben
ta lán ép pen az el múlt na pok ál dá sa -
i ból me rí tünk, de hi ány zik a test vér -
fe le ke ze tek kel át élt tel jes ség, az egye -
te mes egy ház él mé nye.

Már ci us el ső pén te kén ennek meg -
élé sé re is mét mód nyí lik! Nem csu -
pán a he lyi öku me nét ta pasz tal hat -
ja meg új ra, ha nem szó sze rint a la -
kott föld del (az öku me né szó je len té -
se: „la kott föld”), Is ten egész vi lá got
át fo gó egy há zá val ke rül het kö zös ség -
be az, aki részt vesz a nők vi lág ima -
nap ja idei al kal mán. Har minc hat
órán át hang zik majd a di csé ret és kö -
nyör gés hang ja szer te a gló bu szon,
Ton ga szi ge té től in dul va egé szen
Sza mo á ig, ahol – az idő zó nák so rá -
ban – „utol só ként nyug szik a nap”.

A több mint száz esz ten dő vel ez -
előtt Észak-Ame ri ká ból el in dult moz -
ga lom né hány év ti ze de Ma gyar or szá -
gon is kö ve tők re ta lált. Hu szon hat
esz ten de je pe dig már szer ve zett for -
má ban ren de zik meg: az ima ün ne pet
ha zánk ban a Ma gyar or szá gi Egy há -
zak Öku me ni kus Ta ná csá nak (ME -
ÖT) női bi zott sá ga ké szí ti elő.

Az is ten tisz te let li tur gi á ja ma gya -
rul ve he tő kéz be, ké pes la pok, fo tó-
és ze nei anya gok ké szül nek, hogy a
gyü le ke ze tek mi nél szí ne sebb al kal -
ma kat tart has sa nak. Az utób bi évek -
ben – a kor sze rű tech ni ká nak kö -
szön he tő en – a ME ÖT hon lap já ról,
in ter ne tes le töl tés sel ér he tők el ezek
az anya gok.

Az öku me ni kus női bi zott ság tag -
jai év ről év re elő ké szí tő kon fe ren ci -
át szer vez nek, ame lyen be mu tat ják az
ima nap li tur gi á ját, bib lia ta nul mány
ke re té ben fel dol goz zák az al ka lom ra
vá lasz tott ige sza kaszt, szól nak az is -
ten tisz te let anya gát össze ál lí tó asszo -
nyok ról, or szá guk jel leg ze tes sé ge i ről. 

Az idei esz ten dő té má ját ma láj nők
vá lasz tot ták Győ ze del mes ked jen az
igaz sá gos ság! cím mel.

A több szi get ből ál ló, összes sé gé -
ben 329 750 négy zet ki lo mé ter te rü -
le tű Ma laj zia az el len té tek or szá ga.
A tech ni ka leg újabb vív má nyai mel -
lett erős sze re pük van az év szá za dos
ha gyo má nyok nak. A több fé le nép -
cso port ból összetevődő la kos ság, a
kü lön bö ző val lá sok ka val kád ja szá -
mos et ni kai, ha tal mi vil lon gás for -
rá sa. A feszültségek kö ze pet te szük -
ség van tisz tán lá tás ra, Is ten től ve -
zé relt böl cses ség re, de egy ben a
go nosz ság, a ha mis ság le lep le zé sé -
re is. A mot tó utal Ámósz pró fé ta
ki ál tá sá ra: „Árad jon a tör vény, mint
a víz, és az igaz ság, mint a bő vi zű
pa tak!” (Ám 5,24)

g B. Pin tér Már ta

A már ci us 2-i
női vi lág ima nap elé…

Aki nek már ez a né hány sor is fel kel tet te az ér dek lő dé sét, azt sze re tet tel vár -
ják az öku me ni kus nő bi zott ság tag jai idei vi lág ima na pi elő ké szí tő kon fe -
ren ci á juk ra ja nu ár 28-án 10 órá tól 15 órá ig a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak szék há zá ba (1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok krt. 3.). 

Tizenkét évi munkával készült el az új norvég bibliafordítás

Ima hét a Krisz tus-hí vők
egy sé gé ért 

f Folytatás az 1. oldalról

Sok helyütt jurtaszerű nagy sátorban tartják istentiszteleteiket
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Az ambónál Steinbach József dunántúli református püspök, a MEÖT elnöke
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b Dr. Fischl Vil most 2011. de cem -
ber ele jén vá lasz tot ták meg a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) fő tit -
ká rá vá. Sze ret nénk most be mu -
tat ni őt mind azok nak, akik nem
is me rik. In ter júnk ban az evan -
gé li kus lel késszel az egy ház ügyi
tör vény ről, va la mint jö vő be li
ter ve i ről is be szél get tünk. 

2011. de cem ber 30-án a par la ment új -
ra meg sza vaz ta az egy ház ügyi tör -
vény né mi leg mó do sí tott vál to za -
tát. En nek a ME ÖT-re vo nat ko zó an
is van nak kö vet kez mé nyei, hi szen je -
len leg ti zen négy egy há zat fo gad el a
par la ment, ám ezek kö zé szá mos
olyan nem ke rült be, ame lyek a ME -
ÖT tag jai. A ME ÖT ko ráb bi ve ze tő -
sé ge, dr. Bó na Zol tán fő tit kár és D.
Sze bik Im re el nök ez zel kap cso lat ban
már nyi lat ko zott, és kér te a tag egy -
há zak fel vé te lét. Ez azon ban nem tör -
tént meg. Fischl Vil mos ilyen örök -
ség gel kez di meg mun ká ját 2012. ja -
nu ár 1-jé től.

* * *

– A ME ÖT új fő tit ká ra ként mi lyen
lé pé se ket ter vez az egy ház ügyi tör vény
be ve ze té sé vel össze füg gés ben?

– Igaz ugyan, hogy az egy ház ügyi
tör vény ti zen négy egy há zat je lölt
meg, ame lyek ezen túl ál la mi tá mo -
ga tás ban ré sze sül nek, ám tü rel mi
idő van még feb ru ár vé gé ig, ami kor
is majd a par la ment fog dön te ni ar -
ról, hogy me lyek azok, ame lyek –
2011 má so dik fe lé ben ké rel mez ve
egy ház zá nyil vá ní tá su kat – még fel -
vé telt nyer het nek. Vé le mé nyem sze -
rint a tör vé nyi fel té te lek nek meg fe -
le lő egy há zak nak jó esé lyük van a be -
ke rü lés re. A me to dis ták, ang li ká -
nok, pün kös dis ták, ad ven tis ták sze -
rin tem be fog nak még ke rül ni eb be
a ka te gó ri á ba. Ez a ti zen né gyes kör
te hát eb ben a két hó nap ban még bő -
vül ni fog. 

Ezek nek az egy há zak nak van nak
ne ve lé si-ok ta tá si és sze re tet szol gá la ti
in téz mé nye ik, így fon tos ál la mi fel -
ada to kat is át vál lal nak. Ezt a kor -
mány zat nak is tá mo gat nia kell. Te hát
ilyen szem pont ból a fel vé tel még
nin csen le zár va. Ter mé sze te sen a
ME ÖT azon van, hogy a mi tag egy -
há za ink szá má ra vé dő er nyőt és ér -
dek kép vi se le tet nyújt sunk. Azon fá -
ra do zunk, hogy tag egy há za ink, de tá -
mo ga tó egy há za ink is be ke rül je nek
majd a be jegy zett egy há zak ka te gó -
ri á já ba.

– Vál to zás tör tént azon ban a tör -
vény ben: im má ron ezer tag meg lé te
a fel té tel, és hogy az adott egy ház leg -
alább száz éve mű köd jön nem zet kö -
zi szin ten vagy leg alább húsz éve
szer ve zett for má ban, egye sü let ként
Ma gyar or szá gon. Ezt nem biz tos,
hogy bi zo nyos kis egy há zak tel je sí te -
ni tud ják…

– Ez saj ná la tos tény, de ha pél dá -
ul nem len ne meg a húsz év nyi mű -
kö dés, ké sőbb új ra pró bál koz hat -
nak a be jegy zé sük kel. Fon tos nak tar -
tom tisz táz ni azt, hogy na gyon kel -
lett már egy faj ta sza bá lyo zás a kér -
dés ben. A több mint há rom száz egy -
ház nem volt va lós. So kan vissza él -
tek ez zel, és vám- meg adó ked vez mé -
nyek ké rel me zé sé re hasz nál ták fel
egy há zi stá tu su kat. Sok egy ház vál -
lal ko zás ként mű kö dött, e cél ból jöt -
tek lét re, hi szen elég volt száz tag, és
már is eb be a ka te gó ri á ba ke rül het tek.
Eze ket a kér dé se ket te hát min den -
képp ren dez ni kel lett.

– Az egy há zak kö zé a ke resz tény -

sé gen kí vül más val lá sok kép vi se lői
sem ke rül het tek be.

– Akár a musz li mo kat, budd his -
tá kat vagy a Kris na-tu da tú a kat né -
zem, bír nak val lá si ér ték kel, amely
mi att be ke rül het tek vol na e ka te gó -
ri á ba. Min den bi zonnyal ők is kér -
vé nyez ni fog ják vagy már kér vé -
nyez ték is a fel vé te lü ket. A ME ÖT az
egy há zak ér de ké ben a kor mány zat -
hoz írt le ve lé ben azt is hang sú lyoz -
ta, hogy sze ret nénk, ha va ló ban a
val lás sza bad ság je gyé ben tör tén ne az
egy há zak-val lá sok fel vé te le. Feb ru -
ár vé gé ig min den bi zonnyal az ő
ügyük is el dől.

– A tag egy há zak Önt je löl ték a
ME ÖT fő tit ká ri poszt já ra. Je löl ti be -
mu tat ko zó be szé dé ben no vem be rben
utalt ar ra, hogy Ön nyi tott a vál to -
zá sok ra, és fon tos fel adat nak tart ja,
hogy a ME ÖT kö zel lép jen az em be -
rek hez, ész re ve gye, hogy mi lyen új igé -
nyek je lent kez nek az egy há zak és hí -
ve ik kö zött. Mi re cél zott ez zel?

– Ez az in ter jú az én ME ÖT-be li
ne gye dik mun ka na po mon ké szül.
Át kell még tekintenem a hely ze tet,
hogy mi ho gyan mű kö dik a ta ná cson
be lül, mi lyen po zi tív vál to zá so kat
tu dunk majd esz kö zöl ni. Ja nu ár vé -
gé ig még a gyü le ke ze tem ügye it is in -
té zem, rá adá sul az öku me ni kus ima -
hét al kal ma it is ko or di nál nom kell,
így nem látom még tel je sen át a
hely ze tet, de bi zo nyos, hogy sze ret -
nék a gyü le ke ze tek fe lé el moz dul ni.
Sze ret ném, ha érez nék, hogy az
Öku me ni kus Ta nács ne kik is szól. 

Szí ve sen vál lal nék elő adá so kat az
öku me né té ma kö réből. Ez azért is
fon tos, mert ha tár sa dal mun kat meg -
néz zük, ki de rül, hogy sok ve gyes
há zas ság van Ma gyar or szá gon. Akár
egy csa lá don be lül is le het nek ka to -
li ku sok, re for má tu sok és evan gé li ku -
sok, s sok eset ben gyü le ke ze te ink be
is jár nak – há zas tár suk mi att – más
fe le ke zet hez tar to zó hí vek. 

Fon tos tisz táz ni, mit je lent ma
így él ni. Ho gyan le het egyik va sár nap
az egyik, má sik va sár nap a má sik
temp lom ba jár ni? Ho gyan le het a
gye re ke ket öku me ni kus szel lem ben,
egy más hi té re nyi tot tan ne vel ni? Ez
le het, hogy az egy há zi ve ze tők nek
fur csa, de a ki sebb kö zös sé gek ben
élők nél már el fo ga dott. Sőt el is vár -
ják, hogy a lel ké szek ne csak be szű -
kül ten a sa ját egy há zi ér de ke i ket
néz zék, ha nem nyi tot tak le gye nek
más egy há zak irányában is. 

Fon tos nak tar tom azt is, hogy
tag egy há za ink ban, il let ve akár azo -
kon kí vül is, lel ké szi mun ka kö zös sé -
gek ben, ér te kez le te ken nép sze rű sít -
sem az öku me nét, és együtt gon dol -

kod jak ve lük ar ról, hogy bi zo nyos te -
rü le te ken ho gyan tu dunk együtt dol -
goz ni. A ME ÖT-nek fon tos bi zott sá -
gai van nak, ame lyek teo ló gi ai, szo ci -
ál eti kai és más kér dé sek ben mérv adó
vé le mé nye ket tud nak ki dol goz ni, de
kell az is, hogy ezek lel kész kö rök ben
is is mert té vál ja nak és tá mo ga tás ra
lel je nek. 

Kap cso la to kat sze ret nék ki épí te -
ni a Ma gyar or szá gon kí vü li, kü lön -
bö ző fe le ke ze tű ma gyar egy há zak kal.
A ha tá ron tú li ak el is vár ják, hogy fi -
gyel jünk rá juk. A Ma gyar Re for má -
tus Egy ház, a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia fon tos er nyő szer ve ze tek

e té ren, de a ME ÖT
– tag egy há zai ré vén
– túl mu tat hat eze -
ken a kez de mé nye -
zé se ken. Bár mun -
kánk alap ve tő en
Ma g y ar  or  sz ág  ra
kon cent rá ló dik, de
anya gok kal, elő adá -
sok kal, kap cso la tok
ápo lá sá val ter mé sze -
tes mó don nyújt ha -
tunk se gít sé get.

– És gon do lom, az
Egy há zak Vi lág ta -
ná csá nál, va la mint
más nem zet kö zi öku -
me ni kus szer ve ze tek -
nél is be kell mu tat -
koz nia…

– A ME ÖT az
Egy há zak Vi lág ta ná -
csá nak (EVT) tag in -
téz mé nye. Ér de kes
tör té nel mi tény,

hogy 1943-ban ala kult meg az Öku -
me ni kus Ta nács a re for má tus, evan -
gé li kus és uni tá ri us egy há zak köz re -
mű kö dé sé vel. Az Egy há zak Vi lág ta -
ná csa ek kor még nem lé te zett, ez
1948-ban ala kult meg. Ak kor min ta -
ként tekintettek ránk. Ké sőbb azon -
ban mi is be lép tünk az EVT-be, de
mi vel csak a Szent há rom sá got val ló
egy há zak le het nek tag jai, így ak kor az
ala pí tó uni tá ri u sok tól meg vál tunk, és
az óta ők tá mo ga tó egy há zunk. 2013-
ban az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren -
ci á ja Bu da pes ten rendezi majd meg
a nagy gyű lé sét, amely ko moly al ka -
lom lesz a nem zet kö zi kap cso la tok
épí té sé re. En nek elő ké szí té sé ben ter -
mé sze te sen mi is részt ve szünk.

– Előd je, dr. Bó na Zol tán adott-e
va la mi lyen ta ná csot Ön nek, ami -
kor át ad ta a hi va ta lát?

– Bó na Zol tán azt mond ta ne -
kem, hogy min dig pró bál jak nyi tott
len ni kü lön bö ző kér dé sek ben, ame -
lyek kel szembe találom magam, és
pró bál jak meg fon tol tan vá la szol ni
rá juk, mert az öku me né saj nos na -
gyon tö ré keny. Te hát egy faj ta ér zé -
keny ség re hív ta fel a fi gyel me met, és
én ezt igyek szem meg fo gad ni. Pró -
bá lok nyi tott len ni, ha szük sé ges,
cse le ked ni és nem sar ko san fo gal -
maz ni.

– Lát-e ar ra esélyt, hogy a tag egy -
há zak, il let ve a tá mo ga tó szer ve ze tek
so rát bő ví te ni le hes sen a jö vő ben?

– Van nak tag egy há zak, tá mo ga tó
szer ve ze tek és tá mo ga tó egy há zak a
ME ÖT-ben. Bő vü lés re lá tok esélyt
pél dá ul a kopt egy ház zal. Van már sa -
ját temp lo muk is, egyip to mi egy há -
zi ve ze tő jük ta valy szen tel te fel. Lá -
tok tá mo ga tó szer ve ze tek re is esélyt.
Ér de kes, hogy pél dá ul a Pro tes táns
Új ság írók Szö vet sé ge még nem tá mo -
ga tó szer ve ze tünk. Ve lük min den -
kép pen sze ret nék elő re lé pést.

– El nök tár sá val, Ste in bach Jó zsef
re for má tus püs pök kel együtt in dul tak
ja nu ár ban. Volt-e már stra té gi ai
meg be szé lé sük?

– Igen, volt már né hány meg be szé -
lé sünk. Ha von ta egy szer ülé se zik az
ope ra tív tes tü let, amely nek ülé se in
min dig a kö vet ke ző hó nap ügye it fog -
juk meg tár gyal ni. Ez még előt tünk áll.

Emel lett feb ru ár ban sze ret nénk
majd össze hív ni egy rend kí vü li köz -
gyű lést, mert az egy há zi tör vény
ben nün ket is érint. Ed dig a ME ÖT
egy há zi szö vet ség volt, mos tan tól
egy há zi tár sa dal mi szer ve zet lesz.
Mi vel a tag egy há zak lét szá ma nem
szá mít, ha nem csak a tes tü le tek
tag jai, ezek vi szont nem tesz nek ki
ezer em bert, így ná lunk is vál to zás
lesz, és a bí ró ság hoz be adan dó pa -
pí rok mi att kell össze hív nunk a
köz gyű lést.

– Ez a vál to zás anya gi ak ban je lent
va la mit?

– Mi ed dig sem kap tunk ál la mi tá -
mo ga tást. Annyi ban je lent vál to -
zást, hogy ed dig a kü lön bö ző pá lyá -
za tok ba sok szor ne he zen fér tünk
be le, de tár sa dal mi szer ve zet ként
na gyobb esé lyünk lesz.

– Jú ni us 1–3. kö zött lesz Bu da pes -
ten a Re mény ség fesz ti vál. Eb ben a
ME ÖT is részt vesz.

– Billy Gra ham fia, Frank lin hí res
pré di ká tor, aki szer te a vi lág ban
meg szer ve zi eze ket az ige hir de té si al -
kal ma kat. Ma gyar or szá gon kü lön
iro dát hoz tak lét re, és a bap tis ta
egy ház ko or di ná lá sá ban – és per sze
a ma gyar or szá gi egy há zak tá mo ga -
tá sá val – már ja vá ban foly nak az elő -
ké szü le tek. A Papp Lász ló Bu da pest
Sport aré ná ban na pi több mint tíz ezer
em ber rel szá mol nak. Az egész or szá -
got és a ha tá ron tú li a kat is sze ret nék
meg moz dí ta ni, éb re dést el in dí ta ni. Ez
ki emelt ese mény lesz a ME ÖT idei
prog ram já ban is. Mi ért? Mert a lel -
ki meg szó lí tott sá got, Krisz tus üze ne -
tét köz ve tí ti. Nem csak a ME ÖT vagy
egy-két egy ház tá mo gat ja, ha nem
még a ka to li kus egy ház és ki sebb sza -
bad egy há zak is. Ez nem át la gos nagy -
egy há zi össze fo gás lesz.

– Ok tó berenként a re for má ció hó -
nap ja ren dez vény so ro zat al kal mai
még a ME ÖT ki emelt ese mé nyei.
Ter vez-e va la mi fé le vál to zást eb ben?

– Sze ret ném a re for má ci ói gá la es -
tet, ame lyet az Urá nia Nemzeti Film -

szín ház ban ren dez nek, nép sze rűb bé
ten ni, a fi a ta labb ge ne rá ci ók fe lé
nyit ni. Az ed di gi évek ta pasz ta la ta
alap ján a gá la est re el lá to ga tók át lag -
élet ko ra erő sen nőtt. Azt gon do -
lom, hogy ezen jó len ne vál toz tat ni.
Ko ráb ban kéte zer-öt száz főt is meg
tud tunk moz dí ta ni ez zel, az el múlt
év ben öt szá zan jöt tek el.

Jó len ne, ha a fi a ta lok szá má ra is
is mert, köz ked velt, hi te les sze mé lyi -
sé gek lép né nek fel. Olya nok, akik ről
a vi lá gi mé dia is hírt ad. Át kell gon -
dol ni, kik azok, aki ket be tu dunk eb -
be von ni. Fon tos len ne, ha egy há zi
ve ze tő ink, püs pö ke ink, fel ügye lő -
ink is részt ven né nek ezen az es ten,
s vi lá gi ve ze tő ket is sze ret nék meg -
szó lí ta ni, hogy rész vé te lük kel emel -
jék a gá la est rang ját.

– Az Öku me ni kus Ta nács ve ze tő -
sé ge je löl te, és a köz gyű lés – tit kos sza -
va zás sal – vá lasz tot ta meg Önt. Mit
szólt, ami kor fel kér ték a poszt ra?

– El ső hal lás ra meg döb ben tem
azon, hogy mi ért egy egy sze rű evan -
gé li kus lel kész re esett a vá lasz tá suk.
De ter mé sze te sen rend kí vül örül tem
en nek a meg tisz tel te tés nek. Mi vel
egy han gú je lö lés volt, érez tem a fe -
le lős sé get is, és öröm mel vál lal tam a
je lölt sé get. Pró bá lom ezt a bi zal mat
meg szol gál ni. Meg bí za tá som hat év -
re szól. Egy elő re ennyi ben gon dol ko -
dom, hogy utá na mi lesz, azt Is ten -
re bí zom.

– Mint cső vá ri evan gé li kus lel -
kész most meg vá lik a hi va ta lá tól.
Mit szólt a gyü le ke ze te, ami kor be je -
len tet te új tiszt sé gét, és ez zel egy ben
tá vo zá sát is?

– Ti zen két éve és öt hó nap ja va -
gyok Cső vá ron lel kész, és tíz éve va -
gyok a re pü lő té ri lel kész sé gen. A
rep té ri szol gá lat vál to zat la nul meg -
ma rad, mert ez he ti pár órás el fog lalt -
sá got je lent majd, de a gyü le ke ze ti lel -
ké szi szol gá la tot le kell ad jam, ezt
nem tud nám már el lát ni. Ja nu ár 31-
étől le mond tam. A gyü le ke zet egy -
ál ta lán nem örült en nek, de az óta
már fo lya mat ban van az utód lá som.
Aján lot tam ma gam he lyett má sik
lel készt, aki nek sze mé lyé ről majd a
gyü le ke zet fog dön te ni.

– Teo ló gi ai vég zett sé ge és lel ké szi
mun ká ja mel lett vi lá gi irá nyult sá ga
is van: kül ügyi szak ér tő és a had tu -
do má nyok dok to ra. Eze ket a kép -
zettségeit ho gyan fog ja most ka ma toz -
tat ni?

– A fő tit ká ri tiszt ség egy ház dip lo -
má ci ai tiszt ség is. A Bu da pes ti Cor -
vi nus Egye te men szer zett dip lo ma -
ta vég zett sé gem nek ilyen szem pont -
ból biz tos hasz nát fo gom ven ni.
Akár ha zai, akár nem zet kö zi vi -
szony lat ban néz zük, a dip lo má ci ai ér -
zé ket és kész sé get hasz nál ni kell a
kap cso lat ke ze lés te rén. 

Had tu do má nyi vég zett sé ge met
ez út tal va ló szí nű leg nem fo gom
hasz nál ni, „szent há bo rút” nem hir -
de tünk meg, de mert szak te rü le tem
a biz ton ság po li ti ka volt, eb ben azért
lá tok né mi moz gás te ret. Az egy há zak
vé del mé ben ar ra kell tö re ked nünk,
hogy mind egyik egy ház biz ton ság ban
érez ze ma gát, és a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa e
te kin tet ben min dent meg is fog ten -
ni a jö vő ben. 

Azt gon do lom, hogy mind egyik
szak te rü le tem ből lesz egy-egy csi pet -
nyi a mun kám ban, így a teo ló gi á ból,
a dip lo má ci á ból és a biz ton ság po li -
ti ká ból is. Ezek nek az összes sé ge jó
han gu la tot is tud teremteni a tag egy -
há zak kö zös sé gé ben.

d For rás:
Hor váth-Bol la Zsuzsan na

Evan gé li kus.hu

Teo ló gia, dip lo má cia és biz ton ság po li ti ka
In ter jú dr. Fischl Vil mos sal, a ME ÖT új fő tit ká rá val
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Dr. Fischl Vil mos 1972-ben szü le tett Bé kés csa bán. Fel ső fo kú ta nul -
má nya it az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men, a Bu da pes ti Köz gaz -
da ság tu do má nyi (Cor vi nus) Egye tem Poszt gra du á lis Nem zet kö zi és Dip -
lo má ci ai Ta nul má nyok In té ze té ben (BI GIS), va la mint a Zrí nyi Mik lós
Nem zet vé del mi Egye te men, a Had tu do má nyi Dok to ri Is ko la Biz ton ság -
po li ti kai Tan szé kén foly tat ta. Ösz tön dí jas volt a Ku va i ti és a Tu ni szi Egye -
tem arab sza kán. Nyelv is me re te: an gol, arab, né met.

Az al ber ti és a cső vá ri evan gé li kus gyü le ke zet ben, va la mint a Bu da -
pest Liszt Fe renc Nem zet kö zi Re pü lő té ren szol gált lel kész ként.

Tag ja a Jo han ni ta Lo vag rend nek, a Re pü lő té ri Lel ké szek Nem zet kö -
zi Szö vet sé gé nek (IA CAC) és a Pro tes táns Új ság írók Szö vet sé gé nek (Prúsz)
is. Tu do má nyos tag sá gát te kint ve a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia köz -
tes tü le ti tag ja, és a Ma gyar Had tu do má nyi Tár sa ság nak is tag ja. Ko ráb -
ban a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) köz gyű -
lé si tag ja és a val lá si és dia ló gus bi zott ság el nö ke volt.



6 e 2012. január 22. Evangélikus Életkultúrkörök

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

H I R D E T É S

A gye re kek a leg hű sé ge sebb ol va sók.
Ők sza vaz tat ták meg a Za la eger -
szeg hez kö ze li Tes kánd köz ség ve ze -
tő it, hogy az is ko la Csu kás Ist ván ne -
vét ve gye föl. En nél cso dá sabb dí jat
nem kap hat író, aki az egyik leg ma -
gá nyo sabb em ber a vi lá gon: üres
pa pír fö lé ha jol, vagy szá mí tó gép
előtt gör nye de zik egész nap. 

Sze ren csés volt Csu kás Ist ván
in du lá sa: a ze ne bű vö le té ben élt
Bé kés tar ho son, a ze ne is ko lá ban.
Aho vá le járt Ko dály Zol tán, s ké sőbb

a di á kot be von ta a Kis em be rek da -
lai cí mű fü zet mun ká la ta i ba. Együtt
dol go zott Weö res Sán dor ral. In nen
pe dig már csak egy lé pés kel lett,
hogy Kor mos Ist ván biz ta tá sá ra me -
sét kezd jen ír ni.

Ke ve sen tud ják, hogy Csu kás re -
mek köl tő, s a de rű sebb vo nu lat hoz
tar to zik. Ahogy Gom bóc Ar túrt ma -
gá ról min táz ta, rí mek ben tob zó dó
ver se i ben is elő ke rül nek vi dám té -
mák: ho gyan adott le, az után sze dett
vissza – sa ját ma ga főz te – ba rá ti va -

cso rá kon húsz ki lót. Csu kás gro -
teszk, vi dám-szo mo rú me sé i ből ha -
tár ta lan élet öröm su gár zik. Az el ső
if jú sá gi re gé nyé ből, a Ke mény ka lap
és krump li orr ból ké szült film az 1975-
ös hol ly woo di te le ví zi ós fesz ti vá lon
el nyer te az év leg jobb gyer mek film -
jé nek dí ját.

Kér dez het jük: mi le het a tit ka,
hogy 1961-től nap ja in kig új és új ol -
va só kat von za nak mun kái? Ho -
gyan lett a kis új szál lá si ko vács -
mes ter fia ün ne pelt író? Te het sé ge
és szor gal ma, vég te len alá za ta a ma -
gya rá zat; az, aho gyan le ha jol a leg -
ki seb bek hez. 

A me sék fan tá zia vi lá gá ba hív ja
ol va só it, és szün te le nül új ka lan -
dok ba fog. Het ven öt éve sen is te le
van ter vek kel, kí ván csi ság gal. És
nem szé gyell ta nul ni. Hi szen a gye -
rek re mek nyelv te rem tő, ki-be for dít -
ja a ki fe je zé se ket, so sem volt sza va -
kat al kot. Mond hat ni, ez a kö zös
mun ka, ver sen gés őr zi meg fi a tal nak,
min den re fi gye lő fel nőtt nek Csu kás
Ist vánt.

g Feny ve si Fé lix La jos

A ko vács mes ter fia

b A 2012 ja nu ár já ban meg je lent,
több fé le szá mí tá son és ob jek tív
ada ton ala pu ló, össze sí tett rang -
sor ban a száz leg jobb ma gyar
kö zép is ko la kö zött a De ák Té ri
Evan gé li kus Gim ná zi um a 29.
hely re ke rült. Az egy há zi is ko lák
kö zül egye dül a bu da pes ti Pi a ris -
ta Gim ná zi um elő zi meg az evan -
gé li kus in téz ményt. A ti zen három
evan gé li kus kö zép is ko la kö zül
még ket tő ke rült be a leg jobb
száz ba: a sop ro ni Ber zse nyi Dá -
ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim -
ná zi um, Kol lé gi um és Szak kép ző
Is ko la (76.), va la mint a Bony há -
di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus
Gim ná zi um és Kol lé gi um (83.).

A Quatt ro cen to Ki adó a ma gyar or -
szá gi négy-, hat- és nyolc osz tá lyos
gim ná zi u mok, szak kö zép is ko lák,
tech ni ku mok ered mé nye it össze ha -
son lít va ala kí tot ta ki rang so rát. 

To ka ji Zsolt, a ki adó ve ze tő je az
MTI-nek el mond ta, el ső sor ban a
„ha gyo má nyos” szem pon to kat vet ték
fi gye lem be, te hát az érett sé gi ered -
mé nye ket, az or szá gos kö zép is ko lai
ta nul má nyi ver se nye ken va ló rész vé -
telt, a to vább ta nu lá si és nyelv vizs ga -
ará nyo kat, to váb bá a 2010. évi or szá -
gos kom pe ten cia mé rés ered mé nyét
(a 2011. évi ada tok még nem hoz zá -
fér he tők).

Eze ken kí vül más kö rül mé nye ket
is vizs gál tak, pél dá ul a kol lé gi u mi le -
he tő sé ge ket, a spe ci á lis fa kul tá ci ó kat,
az ok ta tott ide gen nyel vek szá mát, a
nem zet kö zi kap cso la to kat. „Az is
kell, hogy a di ák jól érez ze ma gát az
is ko lá ban, hogy sze res sen is oda jár -
ni. Ha van nak jó szak kö rök, sport- és
sza bad idős prog ra mok, ki rán du lá sok,
ha jó a ta ná ri gár da, ha jól fel sze relt
az épü let, könnyen ki ala kul a jó is ko -
lai lég kör” – ír ta a ki ad vány be ve ze -
tő jé ben Var ga Dó ra fő szer kesz tő.

A sor rend fel ál lí tá sa kor a kü lön bö -
ző szem pon to kat más-más mér ték -
ben vet ték fi gye lem be. A ta nul má nyi
ered mé nye ket 80 szá za lék ban, a ta -
nul má nyi szol gál ta tá so kat (pél dá ul a
te het ség gon do zó fog lal ko zá sok szá -
ma, a ter mek fel sze relt sé ge, az egy di -

ák ra ju tó könyv tá ri köny vek szá ma)
12 szá za lék ban, vé gül az úgy ne ve zett
ké nyel mi szol gál ta tá so kat (meg kö ze -
lít he tő ség, spor to lá si és ru ha tá ro lá -
si le he tő sé gek, sza ba don hasz nál -
ha tó szá mí tó gé pek szá ma) 8 szá za -
lék ban.

A ki adó „ab szo lút sor ren det” kí -
vánt fel ál lí ta ni az ál tal, hogy min den
szem pon tot egyet len rang sor ban ér -
vé nye sí tett, nem pe dig szem pon -
ton ként ké szí tett kü lön-kü lön lis tá -
kat. Ugyan ak kor jel zi a rang sor ban,
hogy az adott is ko la a kom pe ten cia -
mé rés és az érett sé gi ered mé nyek te -
kin te té ben há nya dik he lyen áll.

Az el ső al ka lom mal meg je le nő ki -
ad vány lis tá ját a Fa ze kas Mi hály
Gim ná zi um ve ze ti, mö göt te a szin -
tén fő vá ro si Szent Ist ván Gim ná zi -
um, a har ma dik a veszp ré mi Lo vas -
sy Lász ló Gim ná zi um lett. A ti ze dik
he lyen a bu da pes ti Pi a ris ta Gim ná -
zi um áll. Az el ső tíz he lyen gim ná -
zi u mok ta lál ha tók, kö zü lük hét sze -
re pel a Köz ne ve lés cí mű fo lyó irat de -
cem be ri szá má ban pub li kált kö -
zép is ko lai rang sor tíz leg jobb ja kö -
zött is.

A ve gyes, gim ná zi u mi és szak kö -
zép-is ko lai kép zést is nyúj tó kö -
zép is ko lák kö zül sor rend ben a bu -
da ör si Illyés Gyu la Gim ná zi um és
Köz gaz da sá gi Szak kö zép is ko la (17.),
a nagy ka ni zsai Bat thyá ny La jos
Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak -
kö zép is ko la (23.), va la mint a szé kes -
fe hér vá ri Tó par ti Gim ná zi um és
Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la (28.)
sze re pelt a leg job ban az össze ha son -
lí tás ban.

„Sze ren csé re a vi dék nek nem kell
szé gyen kez nie: az ál ta lunk leg jobb -
nak ítélt száz is ko la lis tá ján csak
alig ér ző dik a fő vá ros túl sú lya. Sze -
re pel nek raj ta egy há zi és ön kor -
mány za ti is ko lák egy aránt, több száz
éves múlt ra vissza te kin tő in téz mé -
nyek épp úgy, mint a rend szer vál tás
kör nyé kén ala pí tot tak. Ok ta tá si kí ná -
la tuk is meg le he tő sen szí nes: négy, öt,
hat és nyolc év fo lya mos kép zé sek kö -
zül le het vá lo gat ni, in dul nak szép
szám mal nyel vi ta go za tok, hu mán és
re ál  osz tá lyok” – össze gez te az ered -
mé nye ket a fő szer kesz tő.

d For rás: MTI / Evan gé li kus.hu

Evan gé li kus gim ná zi u mok
a száz leg jobb ma gyar

kö zép is ko la kö zött

A lep rá sok vi lág nap ja köz pon ti ün nep sé gét, a nagy -
gyű lést ja nu ár 29-én, va sár nap 4 óra kor a fa so ri
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest VII., Vá ros li ge ti
fa sor 17.) tart ja a Lep ra misszió. Be ve ze tő áhí ta tot Eszes
Zol tán csö mör–cin ko tai bap tis ta lel kész tart. A mű -
sor ban Fény a sö tét ben cím mel a lep ra kór há zak ban fo -
lyó mun kát mu tat ja be ké pes elő adás sal a Lep ra misszió
ve ze tő je, és el hang zik a 2011. év ről szó ló be szá mo ló
is. Éne kel a Csö mö ri bap tis ta ének kar.

Min den kit sze re tet tel vár nak.

H I R D E T É S

Meg hí vó
Ke len föl di gyü le ke ze tünk egy ko ri lel ké sze, Ken deh
György (1912–2000) szü le té sé nek 100. év for du ló ja al -
kal má ból ja nu ár 22-én, va sár nap meg em lé ke zést tar -
tunk temp lo munk ban (1114 Bu da pest, Bocs kai út 10.).
A fél 11-kor kez dő dő is ten tisz te le ten a Ken deh csa lád
lel kész tag jai szol gál nak. Az is ten tisz te le tet kö ve tő en
meg em lé ke zés re és új gyü le ke ze ti ki ad vá nyunk,
Thur nay Bé la (szerk.) Nem na gyobb a szol ga az ő urá -
nál – Ken deh György lel kész éle te és szol gá la ta cí mű
köny vé nek be mu ta tó já ra ke rül sor. A meg em lé ke zést
sze rény aga pé val zár juk.

Az egy ház köz ség el nök sé ge

H I R D E T É S

b Va la hogy aka doz tak ta valy a kö szön té sek. Kés tek, mert új ból és új -
ból el hív ták az ün ne pel tet. Könnyű ki ta lál ni, hogy kik: a ra jon gó gye -
re kek. A leg fi a ta lab bak az or szág min den tá já ról. Volt, ahol egy egész
osz tály, min den gye rek raj zolt va la mit a het ven öt éves író nak. (Kö -
zöt tük még if jabb lett, hú szat is le ta gad ha tott vol na.) Volt, aki Sze -
ged ről jött édes any já val, má sok Deb re cen ből, Sop ron ból, és de di ká -
lás után már uta zott is vissza. A Sü sü, a sár kány, a Pom Pom me séi,
A nagy ho-ho-ho-hor gász, a Mirr-Murr ka land jai és még sok más me -
se aty ja gaz dag élet mű vé vel bi zo nyí tot ta: nincs fon to sabb kül de tés,
mint a gye re kek nek ír ni! Szé pet és lé lek eme lőt. Olyat, ami ben ott buj -
kál ele ink tisz ta ar ca, mai éle tünk örö me és bá na ta, be né pe sít ve a te -
rem tő kép ze let örök alak ja i val.

Szo kat lan pil la nat nak le het tek ta -
núi mind azok, akik kö vet ték ja nu ár
14-én, szom ba ton dél után az egyik
he lyi te le ví zi ós csa tor nán a szar va si
kép vi se lő-tes tü let rend kí vü li ülé sét.
A pul pi tu son ugyan is Ba bák Mi -
hály pol gár mes ter mel lett Gáncs Pé -
ter evan gé li kus püs pök fog lalt he lyet.

Az ap ro pót az ad ta, hogy sür gős
meg egye zés re volt szük ség a Szar vas-
Új temp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz -
ség és a vá ros kép vi se lő-tes tü le te
kö zött. Az ön kor mány zat nak ugyan -
is (az év vé gén meg ka pott hat száz mil -
li ós kár ta la ní tás fo lyo má nya ként) jö -
vő jú ni us vé gé ig ki kell ürí te nie a Szé -
kely Mi hály tag in téz ményt, ahol je -
len leg a szak mun kás kép zés fo lyik.

Az épü let ki ürí té se is ko lák köl tö -
zé sé nek egész so rát von ja ma ga után,
a sor vé gén pe dig ma rad a Fő té ri ál -
ta lá nos is ko la, mely nek el he lye zé sé -

re az egy ko ri Pe tő fi-is ko lát sze mel -
ték ki. Igen ám, de eb ben a vá ros mel -
lett hu szon két szá za lé kos tu laj don -
ré sze van az új temp lo mi egy ház -
köz ség nek is.

A vá ros in gat lan cse rét ja va solt az
egy ház köz ség nek: a hu szon két szá -
za lé kos tu laj don jo gért cse ré be át ad -
nák a vá sár té ri óvo dát, me lyet év ti -
ze dek óta egyéb ként is az egy ház köz -
ség üze mel tet. A meg egye zés ne he -
zen szü le tett, ezért kér ték a püs pök
köz ben já rá sát.

Vé gül szom ba ton Gáncs Pé ter
püs pök ve ze té sé vel egy ház köz sé gi
köz gyű lést tar tot tak az új temp lo -
mi ak. Az ered ményt Gáncs Pé ter is -
mer tet te a helyi te le ví zi óban a vá ros
nyil vá nos sá gá val: a negy ven négy ta -
gú köz gyű lés ben har min can igen nel
vok sol tak a tu laj don cse ré re. Azt kér -
ték a vá ros tól, hogy át adás előtt a vá -

sár té ri óvo dát újít sák fel, cse rél jék ki
a nyí lás zá ró kat.

A püs pök be je len tet te azt is, hogy
az egy ház köz sé gi köz gyű lés dön té se
alap ján a je len le gi szak mun kás kép -
ző épü le tét (ame lyet a vá ros a hat -
száz mil li ós kár ta la ní tás fe jé ben át -
adott az ál lam nak, az ál lam pe dig át -
ad ta az evan gé li kus egy ház nak) jö vő
nyár tól a Ben ka Gyu la Evan gé li kus
Ál ta lá nos Is ko la hasz nál hat ja.

Az in gat lan cse ré ről szó ló do ku -
men tu mot a vá ros nyil vá nos sá ga
előtt Ba bák Mi hály pol gár mes ter,
Gáncs Pé ter püs pök, La czi Ro land,
az új temp lo mi egy ház köz ség igaz ga -
tó lel ké sze és Mol nár Pál, az egy ház -
köz ség fel ügye lő je lát ta el kéz je -
gyé vel.

Az, hogy a kér dés ily mó don meg -
ol dó dott, egy ben azt is je len ti, hogy
az ön kor mány zat nak nem kell új is -
ko lát épí te nie a Fő té ri in téz mény ré -
szé re. Meg egye zés hí ján ugyan is ez
lett vol na a má sik meg ol dás. A kár -
ta la ní tás ként ka pott hat száz mil li ót
így nem is ko la épí tés re, ha nem a Pe -
tő fi-is ko la fel újí tá sá ra for dít hat ják.

d For rás: be ol.hu

Püs pö ki köz ben já rás kel lett…
b Sür gős meg egye zés re volt szük ség a Szar vas-Új temp lo mi Evan gé li -

kus Egy ház köz ség és a vá ros kép vi se lő-tes tü le te kö zött. Olyan épü -
let be köl töz te tik az is ko lát, amely ben tu laj don ré sze van az egy ház -
köz ség nek.
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A het ve nes évek vé gén vissza tért a
szö vés hez, a gobe lin hez – aho gyan
Ke se rü Ka ta lin fo gal ma zott: a tex til
gyű rő dé se, rán ca, a dra pé ria tit ka
min dig is fog lal koz tat ta őt. S va ló ban,
ha a lá to ga tó rá te kint a mú ze um
ku po la ter mé ben ki ál lí tott Ván dor ta -
risz nya, Szö vött me ta fo ra vagy pél dá -
ul a Gyű rő dés cí mű mű vek re, el ső lá -
tás ra ne héz el hin ni, hogy „csu pán”
egy sík kár pit előtt áll.

Mi ként a mű vé szet tör té nész mél -
ta tá sá ban elhang zott, Pol gár Ró zsa
mű vei tex tí li á ról, fo nal ról és szak ra -
li tás ról egy szer re szól nak. Ezt erő sí -

tet te meg Orosz Ist ván gra fi kus mű -
vész is: meg nyi tó be szé dé nek ele jén
az 1996-ban ké szí tett, Him nusz cí mű
kár pi tot idéz te meg. Pol gár Ró zsa
mun ká i ban a szent és a pro fán együtt
je le nik meg – fo gal ma zott –, ké -
sőbb pe dig, az egy be gyűl tek tet szés -
nyil vá ní tá sa mel lett, a mű vész nőt –
egy ben püs pök fe le sé get – an gyal ként
jel le mez te, utal va ar ra a sze re tet re és
tisz te let re is, amely Pol gár Ró zsát és
fér jét év ti ze dek óta össze kö ti.

A ki ál lí tás meg nyi tón ze nei alá -
fes tés ként Re gős Jú lia és Szász vá ro -
si Sán dor ját szott vi o la da gam bán.

Egy há zunk or szá gos pres bi té ri u ma
2007-ben ala pí tot ta a Pró nay Sán dor-
dí jat, ame lyet éven te egy al ka lom mal
azok a ma gyar és/vagy kül föl di vi lá -
gi sze mé lyek kap hatnak, akik ki -
emel ke dő szel le mi vagy anya gi tá mo -
ga tás sal áll nak a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház mel lett. Az il le té kes
gré mi um ezt a dí jat 2011-ben Pol gár
Ró zsá nak ítél te oda, át adá sá val pe dig

meg vár ták élet mű-ki ál lí tásának meg -
nyi tó ját. 

Az ün ne pi al kal mon az evan gé li -
kus kár pit mű vész Prőh le Ger gely or -

szá gos fel ügye lő től és Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök től ve het te át az el is me -
rést. Az ese mény és a hely szín tö ké -
le tes nek bi zo nyult: a kö zön ség a dr.
Rét he lyi Mik lós nem ze ti erő for rás-
mi nisz ter véd nök sé ge alatt meg ren -
de zett ki ál lí tá son lát hat ja elő ször a
Lu ther Már ton nak és a re for má ci ó -
nak em lé ket ál lí tó Öt száz éves a re -
for má ció cí mű gobe lint. (A mű vész -
nő vel a gobel in ről ké szí tett in ter jú la -
punk 2011. ok tó ber 30-ai szá má nak 7.
ol da lán ol vas ha tó, hon la pun kon is:
www.evan ge li kus elet.hu. – A szerk.)

A ki ál lí tás sal egy idő ben je lent
meg a Pol gár Ró zsa élet mű vét be -
mu ta tó rep re zen ta tív, két nyel vű
(ma gyar–an gol) ki ad vány is, ne ves

mű vé szek és mű vé szet tör té né szek
írá sa i val Pol gár Ró zsa – Szö vött
kár pi tok – Wo ven Ta pestry, 2011
cím mel.

g Bo da Zsu zsa

Ho vá ve zet nek a szá lak – Pol gár Ró -
zsa Kos suth-dí jas kár pit mű vész élet -
mű-ki ál lí tá sa. Meg te kint he tő feb ru -
ár 19-ig. Ipar mű vé sze ti Mú ze um,
1091 Bu da pest, Ül lői út 33–37. Nyit -
va tar tás: hét fő ki vé te lé vel min den nap
10 órá tól 18 órá ig.

Pol gár Ró zsa ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja

b A szer ve zők fel ké ré sé nek ele get
té ve ja nu ár 14-én a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház es ke -
té si rend jé ről, gya kor la tá ról és
szo ká sa i ról tar tott elő adást a
Bu da pest Kong resszu si Köz -
pont ban ren de zett, 19. es kü vői
ki ál lí táson és vá sá ron Gáncs
Pé ter, a Dé li Egy ház ke rü let püs -
pö ke. 

Az elő adás ra iga zi vá sá ri kör nye zet -
ben: a ha tal mas be mu ta tó tér egyik
sar ká ban ki ala kí tott pó di u mon ke rült
sor, mint egy ti zen öt fős „hely szí ni”
hall ga tó ság előtt, de az on-line köz -
ve tí tés nek kö szön he tő en a ki ál lí tás
egész te rü le tén lát ha tó an, hall ha tó an.

Gáncs Pé ter elő ször ar ról be szélt,
mennyi re fon tos a fel ké szí tés, a fel -
ké szü lés a há zas ság ra, majd vé gig ha -
lad va az es ke tés rend jén min de nek -

előtt ar ra hív ta fel a fi gyel met, hogy
az egyéb ként min den is ten tisz te let
be ve ze té se ként el hang zó „Az Atya,
Fiú, Szent lé lek ne vé ben…” itt, az es -
ke té sen kü lö nö sen is ar ra mu tat rá,
hogy er re a csa lá di öröm ün nep re az
atyai ház ban, az is te ni há rom ság kö -
zös sé ge előtt ke rül sor.

Az ör ven de ző zsol tár, az or go na
hang ja, a fel hang zó éne kek egy aránt
az örö möt hir de tik. „A há zas ság
szent rend jé ről” szó ló igék Is ten nek
em bert te rem tő sza vát, Jé zus Krisz -
tus pa ran csát és Pál apos tol ta ní tá sát
tár ják az es kü vői gyü le ke zet elé.

„Jó tud ni – mon dot ta a püs pök –,

hogy a há za su lan dók nak fel tett há -
rom kér dés kö zül az el ső: Sze re ted-e
a mel let ted ál ló N. N.-t, akit há zas -
tár sul vá lasz tot tál?, ta lán csak a mi
egy há zunk ban hang zik el, aho gyan a
vá lasz is, a ha tá ro zott Sze re tem! Fon -
tos ez, hi szen Is ten hez is, a má sik em -
ber hez/társ hoz va ló kap cso la tunk nak
is a sze re tet az alap ja. Er ről a sze re -
tet ről szól a lel kész, ami kor fel húz -
za a fér fi és nő uj já ra a gyű rű ket:
Ami lyen vég te len a gyű rű, olyan vég -
te le nül sze res sé tek ti is egy mást.”

A há zas sá gi ál dás előt ti es kü té tel -
ről Gáncs Pé ter el mond ta, hogy egy -
há zunk hit val lá sos ál lás pont ja az,
hogy a ke resz tyén em ber hi va ta los
es küt te het. Jé zus nem az es kü, ha -
nem az es kü dö zés el len szól, és Is tent
tisz tel jük, ha ne vét jó és igaz ügy erő -
sí té sé re hasz nál juk. Ilyen jó és igaz
ügy a há zas ság is. „Ezt sze mé lye sen
is ta nú sít ha tom – mond ta be fe je zé -
sül a püs pök, felemelve a ke zét –, hi -

szen harminchét éve vi se lem a jegy -
gyű rűt és élek bol dog há zas ság ban.”

Az elő adás után fel tett kér dés re –
Az evan gé li kus egy ház ban van-e le -
he tő ség ar ra, hogy va la ki a ma ga vá -
lasz tot ta hely szí nen kös sön há zas sá -
got? – Gáncs Pé ter azt vá la szol ta,
hogy en nek az éle tet meg ha tá ro zó
ese mény nek az atyai ház ban van a
he lye, de in do kolt eset ben meg tart -
ha tó temp lo mon kí vül is az evan gé -
li kus es kü vő, hi szen hi tünk sze rint Is -
ten és az ő igé je nincs „be zár va” a
temp lom fa lai kö zé.

Az es kü vői ki ál lí táson és vá sá ron
egy há zunk mel lett a ró mai ka to li kus
és a re for má tus egy ház is be mu tat -
ta es ke té si rend jét, gya kor la tát.

Jó és hasz nos kez de mé nye zés ez,
hi szen olyan „cél sze mé lyek nek”
szól tak az elő adá sok, akik éle tük
nagy dön té se előtt áll nak. Ér de mes
foly tat ni.

g Wisz ki densz ky And rás

A sze re tet je gyé ben – püspök előadó az esküvői vásáron

Har ma ti Bé la tár lat ve ze té se Pol gár Ró zsa élet mű-ki ál lí tá sán
Pol gár Ró zsa Kos suth- és Mun ká csy-dí jas kár pit mű vész élet mű-ki ál lí -
tá sá nak zá ró nap ján, feb ru ár 19-én, va sár nap 16 órá tól fér je, D. dr. Har -
ma ti Bé la nyu gal ma zott evan gé li kus püs pök ka la u zol ja az ér dek lő dő ket
az Ipar mű vé sze ti Mú ze um ban. Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis
Ala pít vány és az Ipar mű vé sze ti Mú ze um kö zös ren dez vé nye ként szer -
ve zett tár lat ve ze té sen a ki ál lí tás ra szó ló be lé pő jegy meg vál tá sá val le het
részt ven ni.

b Két fi a tal lány va la ha együtt járt
a Ze ne aka dé mi á ra. Sze ret tek
éne kel ni, és el kö te le zet tek vol -
tak a kó rus ve ze tés iránt. Köz ben
tel tek az évek, és mind ket tő -
jük nek ki ala kult a fel nőtt éle te:
egyi kük nek Csák vá ron, lel kész
férj mel lett, má si kuk nak Bu da -
pes ten. De Sze bik Il di kó és Fe ke -
te And rea kap cso la ta és tett re -
kész sé ge meg ma radt, és sze ret -
tek vol na kö zö sen mu zsi kál ni,
mint haj da nán.

En nek kö szön het te az össze gyűlt
ér dek lő dő kö zös ség a 2012. évi öku -
me ni kus ima hét elő es té jén, ja nu ár 14-
én ren de zett egy ház ze nei hang ver -
senyt a Vá ros ma jo ri Jé zus Szí ve-
temp lom ban. A Csák vá ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség Har mo nia Flo ria na
kó ru sá nak és a Vá ros ma jo ri Jé zus Szí -
ve Plé bá nia Bár dos La jos kó ru sá nak

kö zös kon cert je igé nyes vá lo ga tás
volt a ke resz tény fe le ke ze tek ze né jé -
nek kü lön bö ző kor sza ka i ból.

A kö zös kon cert va ló ban azt je len -
tet te, hogy az es te nagy ré szé ben a két
ének kar együtt éne kelt. Már a kó ru -
sok fel vo nu lá sa is éne kel ve tör tént: a
Kész már a szí vem ká non az ének ka -
ri ta gok és a hall ga tó ság rá han go ló -
dá sát egy aránt se gí tet te.

Lam bert Zol tán plé bá nos kö szön -
té se után az el ső mű a két kó ru sos iro -
da lom ból adott íze lí tőt: J. Ecc ard
mo tet tá ja, a Wir sin gen all mit Freu -
denschall meg ad ta az al ka lom ör ven -
de ző alap hang ját.

W. C. Bri e gel ko ra ba rokk kan tá -

tá já nak (Stim met Ho si an na an) elő -
adá sá ban vo nós együt tes és con ti -
nuo is kap cso ló dott a vo ká lis szó la -
mok hoz, épp úgy, mint D. Bux te hu -
de Jesu, mei ne Freu de (Jé zus, bol dog -
sá gom) cí mű mű vé ben, mely a Bach
előt ti evan gé li kus kan tá ta iro da lom je -
len tős da rab ja.

Mé szá ros Ta más, a csák vá ri gyü -
le ke zet fel ügye lő je ige hir de té sé ben Jn
12,20–26 alap ján az ön fel ál do zó,
szol gá ló élet gaz dag ál dá sa i ról be szélt.

Ez után Es ter há zy Pál ép pen há -
rom száz éves Har mo nia Ca eles tis
kan tá ta gyűj te mé nyé ből kö vet ke zett
két-két rész let; itt a kó ru sok kü lön
éne kel tek.

A hang ver seny be fe je ző ré szé ben
az új ból egye sült kó rus C. Sa int-
Saëns Ka rá cso nyi ora tó ri u má nak
zá ró té te lét, a Tol li te hos ti ast ad ta
elő. Majd fel hang zott az or to dox
Ave Ma ria, a Bo go ro gyi ce Gye vo S.
Rach ma ni nov fel dol go zá sá ban. A
kon cer tet Hal mos Lász ló Hogy ha az

Úr nem épí ti a há zat cí mű mű ve
zár ta.

Az es te fo lya mán szó lót éne kelt Fe -
ke te And rea, Fe ke te Or so lya, Sze bik
Il di kó és Pin tér Dö mö tör; az or go na
con ti nuo szó la mát Sze bik At ti la ját -
szot ta.

A hang ver se nyen Sze bik Il di kó és
Fe ke te And rea fel vált va ve zé nyel -
tek. Sze bik Il di kó nak kö szön het jük
még a kó rus mű vek ma gyar szö ve gé -
nek fel ol va sá sát és az igé nyes össze -
kö tő mon da to kat is.

Vé gül es ti ima ként és kö szö net ként
csen dült fel az éne ke sek aj kán: Ad jon
Is ten jó éj sza kát a fá rad tak nak!

g Ecse di Zsu zsa

Ze nei elő ze tes
az öku me né vi lá gá ból
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A pör nek vé ge. El vé gez te tett…
Vé res a ke reszt tö vé ben a fű.
A hely tar tó ban forr a né ma düh
S egy gon do lat té pi a má si kat.

„Rongy cső cse lék, én un lak ti te ket,
Unom a vá gya tok, a hi te tek, 
A pap ja i tok ra gyo gó ru há ját,
A mel lük ve rő mes si á so kat,
A nap he vét ez át kos ég alatt,
A zagy va szó kat, bu ja szí ne ket,
És ma ga mat és ura mat, a csá szárt,
Ki bí ró vá tett ilyen nép fe lett.

»Fe szítsd meg!« üvöl töt ték a fü lem be,
Amíg unot tan oda lök tem né kik.

Sze gény bo lond! Pe dig csak ál mo dott,
Csak ál mo dott egy lét rá ról az égig.
Csak ál mo dott, de ezek nél tán szeb ben.
Már szür kül fenn a Ko po nyák he gye – 
Va jon ál mo dik-e még a ke resz ten?

Va la mit szólt ne kem az igaz ság ról,
Az után né mán vér zett, ra gyo gott.
Gúnnyal kér dém: az igaz ság mi cso da?
Fe le lé: »én va gyok«.

Eh, hát ki cso da né kem ez az em ber?!

A cső cse lék mo raj lott, mint a ten ger,
Én un tam, un tam ama zo kat, ezt is.
Egy mes si ás sal több vagy ke ve sebb,
Pi la tus lel ke nem lesz ne he zebb
És könnyebb tán ez is ten ver te föld,
Un tam a dol got. Oda lök tem. Vé ge.

De jaj! Va jon ki re szál lott a vé re?”

Az al kony megy, az est, az éj le száll,
De a hely tar tó nyug tot nem ta lál.

„»Fe szítsd meg!« üvöl töt ték a fü lem be
És ne kem nem volt elég fegy ve rem,
Nem volt elég lán dzsá som oda künn,
Vagy – vagy üres volt ta lán a szi vem?
Eh, mit bá nom én, a bölcs szív üres,
Bús ma da rak, el a szi vem ről, hess!

»Fe szítsd meg!« üvöl töt ték a fü lem be.
Mi kö zöm hoz zá? fe szít sé tek hát,
Te vé res ke zű, szennyes cső cse lék,
Fe szítsd, fe szítsd meg hát a Mes si ást!
Él-e, meg hal-e, egy ma rad az átok,
Is ten se vált ja meg ezt a vi lá got.
Mi kö zöm hoz zá? Fe szít sé tek hát!
Vi gyé tek! – Vit ték. A ke resz ten holt.
Ki tud ja, ta lán még is ki rály volt!”

Csend most. De hall ga! Most az éj ko pog,
Pi la tus ud va rá ban a pa pok.
„Uram, mi vé led egyet így nem ér tünk,
Aho gyan ír tad, bot rán ko zás né künk,
Rex nek, Uram, csak ő mond ja ma gát.
Nem ké szí tet ted jól a Gol got hát!”

Ni, mi lyen fur csa rőt láng a sze mén!
Ím, kő vé vált a nád szál: oly ke mény.

(Oda fenn csend be hall gat a ke reszt.)
Pi la tus nő, ahogy be szél ni kezd:
„A Mes si ás tok meg men te ni kés tem,
De négy be tűt a ke reszt jé be vés tem,
E négy be tű az én be csü le tem,
Ha jó tö rött sé gem utol só ron csa,
Hi tet len hi tem, büsz ke ma kacs sá gom,
Egy aka rat az aka rat lan sá gon.

E négy be tű az én be csü le tem.
Had es re! ez a négy be tű ma rad!
Ha alá ké ne te met nem e vá rost,
Ró mát, az Im pe ra tort, ma ga mat:
E négy be tű az én be csü le tem!!

Pa pok, zsi dók, hoz zá tok szó lok nyíl tan,
Hall já tok: amit meg ír tam, meg ír tam.”

Benn csönd, de künn az éj zsol tár ba kezd
S áll a zsol tá ros éj ben a ke reszt.

Re mé nyik Sán dor: Pi la tus
(Ján 19,22)

J A N U Á R    .   A  M A G Y
Lap tár sa ink hoz ha son ló an az Evan gé -
li kus Élet ben is év ről év re meg em lé -
ke zünk a ma gyar kul tú ra nap já ról,
ame lyet 1989 óta an nak tisz te le té re
ün ne pel nek meg a ma gyar nem zet
tag jai – ha tá ro kon in nen és túl –, hogy
Köl csey Fe renc 1823-ban ezen a na pon
tisz táz ta le Cse kén a Him nusz kéz ira -
tát. Nem vé let le nül adó zunk ha sá bok -
kal e je les nap nak, hi szen ok kal le he -
tünk büsz kék ar ra, hogy a re for má ció
erő tel je sen ha tott nem ze ti kul tú ránk -
ra is. Az év szá za dok so rán pro tes táns
– köz tük lu the rá nus – tu dó sok, al ko -
tó- és elő adó mű vé szek gar ma dá ja
gaz da gí tot ta ma ra dan dó ér té kek kel
kul tu rá lis kin cse ink tár há zát.

Mos ta ni össze ál lí tá sunk ban egy öt
év vel ez előt ti, ám a részt ve vők szá -
má ra má ig em lé ke ze tes, iro dal mi és
ze nei él ményt egy aránt ma gas szín -
vo na lon nyúj tó temp lo mi kon cer tet
idé zünk… A Pest szent lő rin ci Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze, Győ -
ri Gá bor a meg elő ző év ben kér te fel
a gyü le ke zet elő adói, ze ne szer zői
mun kás sá gá ról is meg is mert pres bi -
te rét, Ká kay Ist vánt az egy ház köz ség
ének ka rát is új ki hí vás elé ál lí tó
mű(vek) kom po ná lá sá ra. Így szü le -
tett meg a Re mé nyik Sán dor Pi la tus
cí mű köl te mé nyé re írt mű. Ezt elő -
ször – Haj nal An na meg ze né sí tett
ver sé vel ki egé szít ve – 2007 vi rág va -
sár nap ján szó lal tat ta meg kö zö sen a
gyü le ke zet ének ka ra és a ze ne szer ző
1980-ban ala kult együt te se, a Po é zis.

Ká kay Ist vánt (egy há zunk or szá gos
iro dá já nak jelenlegi igaz ga tó ját) az ős -
be mu ta tó ki rob ba nó si ke re in dí tot ta
újabb ze nei köl te mény kom po ná lá sá -
ra, me lyet Hét ima cím mel a XVI II.
ke rü le ti evan gé li kus temp lom fel -
szen te lé sé nek het ven ötö dik év for -
du ló ja al kal má ból adott elő a Po é zis
együt tes és a – ven dég mű vé szek kel
bő ví tett – Pest szent lő rin ci Grá di -
csok ének kar, 2007. de cem ber 15-én. 

Az idő köz ben má sutt is si ker rel
be mu ta tott két da rab ban mint egy
negy ven-öt ven fős elő adói gár da
mű kö dik köz re. A Po é zis együt tes
szo ká sos hang sze res ap pa rá tu sa (két
he ge dű, fu vo la, gi tár, csel ló, rit mus -
hang sze rek) ki bő vül még egy he ge -
dű vel és fu vo lá val, il let ve kla ri nét tal,
fa got tal és trom bi tá val. Az ének kar
szin tén a szo ká sos lét szá má nál erő -
sebb össze ál lí tás ban sze re pel. Az
ének szó ló k többségét Ká kay Ka ta lin,
Il lés Pé ter és Ká kay Ist ván ének li, ám
mind két mű ben bő ven kap tak szó ló -
le he tő sé ge ket a gyü le ke zet kó ru sá nak
tag jai is.

A mű vek elő adá sá ban kez det től
fog va se gí tett a So no re ének kar né -
hány tag ja, 2011 ta va szán pe dig há -
rom szor is fel csen dül tek a mű vek a
Mó zes Mar git ál tal ve ze tett Can te rino
ve gyes kar ral.

A két mű pest er zsé be ti elő adá sát
vi de ó ra rög zí tet te a Zá ke us Mé dia -
cent rum, így a 2009. jú ni us 14-i elő -
adás DVD-le me zen is meg te kint he -
tő, il let ve meg hall gat ha tó (a le mez ki -
adónk Ül lői úti köny ves bolt já ban is
meg vá sá rol ha tó), és – el vi leg – ter mé -
sze te sen a ze nei köl te mé nyek újabb
élő be mu ta tó i nak sincs aka dá lya. 

No ha „pa pír ala pú” he ti la punk csu -
pán a mű vek iro dal mi anya gá nak köz -
re adá sá ra szo rít koz hat, úgy hisszük,
hogy az Evan gé li kus Élet hi va ta los
meg je le né si dá tu má val egy be eső va -
sár na pon (ja nu ár 22-én) Ká kay Ist ván
ver ses össze ál lí tá sá val il lő mó don kö -
szönt het jük a ma gyar kul tú ra nap ját.

g A szerk.
(Kiss Tamás felvételei múlt év tava szán
a kelenföldi evangélikus temp lomban
rendezett koncerten készültek.)

Míg bár ki van e föl dön,
kit nem sze retsz,
a haj na lé s a fé nyé 
még nem le hetsz.

Míg ag gó dás gyö tör het,
nem vagy sza bad,
sza ba dult s sza ba dí tó
légy egy ma gad.

Ne légy egyéb, én lel kem,
csak tisz ta hang,
ha rád nem is fi gyel nek
fent és alant.

Szállj egy ma gad a nap nak,
tű nik a köd,
min den test vér kö vet majd
s a fény be föd:

Haj nal An na: Haj nal előtt

te szét re zegsz, el osz lasz
ha kél a nap – 
s min den sza ba dult lé lek
a fény s a tisz ta ének,
az öröm lész ma gad.
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Ady End re: Kö szö nöm, kö szö nöm, kö szö nöm

Nap su ga rak zú gá sa, amit hal lok,
Szám ban ne ved nek jó íze van, 
Szent menny dör gést néz a két sze mem,
Is te nem, is te nem, is te nem,
Za vart lel kem teg nap min dent be val lott:
Te vol tál min dig min den ben min den, 
Bol dog szi ma to lá sa im ban,
Gyön géd si mo ga tá sa im ban
S éles, szo mo ru né zé se im ben.
Ma kö szö nöm, hogy te vol tál ott, 
Hol érez tem az éle te met
S hol dől tek, épül tek az ol tá rok.
Kö szö nöm az énér tem ve tett ágyat,
Kö szö nöm ne ked az el ső si rást,
Kö szö nöm tört szi vü édes anyá mat,
Fi a tal sá go mat és bű ne i met,
Kö szö nöm a két sé get, a hi tet,
A csó kot és a be teg sé get.
Kö szö nöm, hogy nem tar to zok sen ki nek
Más nak, csu pán né ked, min de nért né ked.
Nap su ga rak zú gá sa, amit hal lok,
Szám ban ne ved nek jó íze van,
Szent menny dör gést néz a két sze mem,
Is te nem, is te nem, is te nem,
Könnyebb a lel kem, hogy most lát ván val lott,
Hogy te vol tál élet, bú, csók, öröm
S hogy te le szel a ha lál, kö szö nöm.

Ró nay György: Je len lét

Nézz föl az ég re: ott van 
fel hők és csil la gok közt.

Pil lants kö rül a föl dön:
ott van fű ben, vi rág ban,
ál la tok ámu ló sze mé ben,
em be rek ar cán.

Áss le a föld alá:
cson tok ból és kö vü le tek ből
szán dé ka i nak láb nyo ma
de reng fe léd.

Min de nütt lát ha tat lan.

Min den ben lát ha tó.

Haj nal An na: Mondd, mit ad jak ne ked

Mondd mit ad jak ne ked, mi len ne mél tó?
mondd mi len ne elég?
bol dog va gyok sze gé nyes kin cse im mel,
leg alább mind ti éd.

Az el ső légy, ki mé lyen ván do rol va
a mult ba jöjj ve lem,
gye rek ko rom ba mig csak vissza lá tok
a táj ti éd le gyen.

Járj ben nem úgy mint is me rős vi dé ken
hol nem ri aszt sö tét,
hol öröm a pa tak halk fo lyá sa
s tün dé ri ne ve tés.

Ne ked adom az er dők le hel lé sét
érez zed ar co don,
a vá ra ko zó csön det, amely éb reszt
s mely ve led oly ro kon,

az el nem jött cso dá kért mind a könnyet, 
a sok gye rek pa naszt,
el tit kolt kínt előt ted mind ki mon dom
te meg bo csá tod azt.

Is merj meg így: a tisz ta ság csak vá gyam,
s a rend csak ide ál,
csak fe gye lem, hogy nem inog a lá bam
bár ros ka doz a váll.

S most kin csem mé vált min den ami bűn volt
mert ne ked vall ha tom, 
it éle ted re – vess el, avagy tarts meg – 
ma ga mat meg adom.

Hét ima

Weö res Sán dor: Ima

Kö szön te lek a fo lyók zú gá sá val,
a fel hő-ar cú he gyek kel, a hegy-for ma fel le gek kel,
a gong-ala kú csil la gok kal,
kö szönt lek a szi vár vánnyal, az éj min den tü zé vel,
és vé gül az ámu la tos nap-ra gyo gás sal:
mind a ti éd! va la mennyi ben itt vagy, 
ak kor is, ha szen de regsz, és úgy is, ha le szállsz hoz zánk

vá rat la núl
s a te remt mé nyek se re gé nek meg vi lá gí tod új ra meg új ra 
ke rek paj zsa i dat, ele ven me zőn és ri deg mér föld kö ve ken

he ve rő ket,
egy sze rű sé gük örök tit ká ban, nyílt sá guk rej tel mé ben,
mi ket ál lan dó itt lé tük mi att
oly könnyen, szűn te le nül fe le dünk.

Bródy Lász ló: Zsol tár az örök ke gye lem ről

„Ma gasz tal juk az Urat, mert
örök ké va ló az ő ke gyel me.”
(136. zsol tár)

A hár fa zeng jen, csen dűl jön az ének,
ad ja tok há lát az ég Is te né nek.
Kas té lyá ul az eget épí tet te,
föl det te rem tett vég te len vi zek re.

Örök az ő ke gyel me!

Vi lá got gyúj tott a sö tét vi lág ra,
nap pal a nap volt itt a föl di lám pa
és éj jel a csil la gok kal és a hold dal 
fény lett ezüst ben a sző lős hegy ol dal.

Örök az ő ke gyel me!

A sza bad ság ba szö kők nek ti tok ba
a Ná das ten gert ket té ha sí tot ta.
Min den éhes száj kö vér fa la tot kap,
hűs italt csor gat sze gény szom ja sok nak.

Örök az ő ke gyel me!

Az emó re us fut, mint nyúl a kert be,
Bá sán ki rá lyát, Ógot is le ver te.
Meg vé dett vad tól és tü zes ko hó tól
és meg szé gye nűlt Na bu ko do nó zor.

Örök az ő ke gyel me!

Élet ve szély ben vol tunk, ó, de hány szor!
és ol tal ma zott, mint gi dát a pász tor.
Tik kadt ván dor ként hoz zá me ne kűl tünk,
há zá ban min dig fel ü dűlt a lel künk.

Örök az ő ke gyel me!

Szí vünk ből száll jon ma gas ba az ének,
ko pog jon szép-kék ka pu ján az ég nek.
Az ének cseng jen, zeng jen hár fa húr ja:
a há la csok rát hoz zuk, hal le l ú ja!

Örök az ő ke gyel me!

Áp rily La jos: Me ne dék

S mi kor völ gyünk re tört az ára dat
s már hegy se volt, mely men tő csúccsal int sen,
egyet len egy kő szik la meg ma radt,
egyet len tor nyos szik la szál: az Is ten.

Sík Sán dor: Te De um

Té ged Is ten di csér lek
és há lát adok min de nért.

Hogy meg volt min dig a min den na pim
és nem gyűj töt tem más nap ra va lót,

há la le gyen.

Hogy min dig ju tott két ga ra som ad ni,
és ma gam nak nem kel lett ké re get nem,

há la le gyen.

Hogy ér te nem ada tott má so kat,
és nem kel lett sír nom, hogy meg ért se nek,

há la le gyen.

Hogy a sí rók kal sír ni jól esett,
és nem ne vet tem min den ne ve tő vel,

há la le gyen.

Hogy meg mu tat tál min dent, ami szép,
és meg mu tat tál min dent, ami rút,

há la le gyen.

Hogy bol dog gá tett min den, ami szép,
és ami rút, nem tett bol dog ta lan ná,

há la le gyen.

Hogy so ha sem fél tem a sze re tet től
és sze ret het tem, akik nem sze ret tek,

há la le gyen.

Hogy akik sze ret tek, szé pen sze ret tek,
és hogy nem kel lett nem szé pen sze ret nem,

há la le gyen.

Hogy amim nem volt, nem kí ván tam,
és so ha sem volt elég, aki vol tam,

há la le gyen.
Hogy em ber le het tem ak kor is,
mi kor az em be rek nem akar tak em be rek len ni,

há la le gyen.

Hogy meg tart hat tam a hi tet,
és meg fut hat tam a ki csik fu tá sát,
és fut va fut ha tok az Ér ke ző elé,
s tán nem kell a vá ros ba men nem
a lám pá som ba ola jért,

há la le gyen!

Hogy teg nap azt mond hat tam: úgy le gyen!
és ma is ki ált ha tom: úgy le gyen!
és hol nap és hol nap után és az után is
aka rom éne kel ni: úgy le gyen! – 

há la le gyen, Uram!
há la le gyen!

Y A R  K U L T Ú R A  N A P J A
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Köz vet ve-köz vet le nül az Evan gé li kus
Élet nek, pon to sab ban a he ti la punk -
ban meg je lent né hány írás nak „kö -
szön he tő”, hogy 2002 ja nu ár já ban
fel boly dult az evan gé li kus (köz)élet,
és már ci us 16-án egye sü le ti me der -
be te rel ték szent in du la ta i kat egy há -
zunk „leg if jabb” moz gal má nak kö ve -
tői; meg ala kult az EB BE, az Evan gé -
li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let. Ezt
meg elő ző en szü le tett meg az a „fog -
ság le vél” né ven el hí re sült – „prog -
ram adó nak” te kint he tő – iro mány,
amely utóbb ma ga is szé les kö rben vi -
ták for rá sá vá vált. Vég le ges vál to za -
tát – Sze ve ré nyi Já nos és id. Ma gassy

Sán dor lel ké szek írá sa i nak fi gye lem -
be vé te lé vel – egy la i kus teo ló gus, ifj.
dr. Fa bi ny Ti bor fo gal maz ta meg és
ol vas ta fel 2002. ja nu ár 8-án az egy -
há zunk meg úju lá sa ér de ké ben a Bu -
da pest-Ke len föl di Evan gé li kus Egy -
ház köz ség gyü le ke ze ti ter mé be
össze hí vott kö zös ség előtt. 

Va ló já ban te hát az úgy ne ve zett
„fog ság le vél” nyil vá nos ság ra ho za -
ta lá nak ti ze dik év for du ló ja szol gál tat -
ta az ap ro pót az EB BE múlt hét csü -

tör tö kén tar tott ün ne pi ülé sé hez,
me lyen – Sza kács Ta más áhí ta tát kö -
ve tő en – Őr ál lás, hit val lás, ta ní tás
cím mel Fa bi ny Ti bor idéz te fel a
kez de te ket, fog lal ta össze az egye sü -
let év ti ze des szol gá la tát, és osz tot ta
meg gon do la ta it az egy be gyűl tek kel
a kö zös ség bel misszi ói kül de té sé ről.

A „fog ság le ve let” ed dig 254-en ír -
ták alá, az év for du ló ra em lé ke ző ja -
nu ár 12-i EB BE-al kal mon alig hú szan
vet tek részt… Az egy há zunk meg új -

ho dá sá nak re mé nyé ben in dult moz -
ga lom ha tá sa azon ban mind a mai
na pig ta gad ha tat la nul ki mu tat ha tó
evan gé li kus köz éle tünk szin te va la -
mennyi szeg men sé ben. Ma ga az
egye sü let szá mos to váb bi pub li ká ci -
ó val já rult hoz zá a lu the rá nus lel kü -
let éb ren tar tá sá hoz, az EB BE ren dez -
vé nyein tíz év alatt el hang zott száz
elő adás (!) né me lyi kén pe dig szű kös -
nek bi zo nyult az or szá gos iro da föld -
szin ti ta nács ter me.

Mind er ről pre cíz rész le tes ség gel
ad szá mot Fa bi ny Ti bor nagy ívű ta -
nul mány nak be il lő dol go za ta. Bár az
év for du lós al ka lom részt ve vői múlt
csü tör tö kön eb ből csak rész le te ket
hall hat tak, írás ban tel jes ter je del mé -
ben kéz hez kap hat ták az ön kri ti kus
szám ve tést sem nél kü lö ző írást, amely -
nek leg fon to sabb ki té te le it ol va só ink
is meg is mer he tik la punk egyik kö vet -
ke ző szá má ban. Előbb azon ban azt a
bi zo nyos „fog ság le ve let” kí ván juk köz -
re ad ni az alábbi ha sá bo kon, ame lyet
an nak ide jén a Lel ki pász tor cí mű
szak fo lyó irat már ci u si szá ma kö zölt. 

d A szerk.

Tíz éves az EB BE!

„Em ber nek fia, őr ál ló ul tet te lek
téged Iz ra el há zá ban. Ha igét

hallasz tő lem, fi gyel mez tesd őket
az én ne vem ben!” (Ez 3,17)

Ked ves Test vé re ink! 
Az Is ten né pé re bí zott szent öröm -
üze net az em be ri tör té ne lem fo lya -
mán szám ta lan eset ben tor zu lást
szen ve dett. A tor zu lás a bűn kö vet -
kez mé nye, amely a Bib lia nyel ve ze -
té ben töb bek kö zött a „fog ság” ké pé -
ben je le nik meg. A re for má ció is ab -
ból a lu the ri fel is me rés ből in dult ki,
hogy Krisz tus egy há zát a „ba bi lo ni
fog sá gá ból” kell ki ve zet ni. 

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há -
zunk ban a négy év ti ze des dik ta tú ra
ide jén az evan gé li u mot a po li ti kai
ma ni pu lá ció ej tet te fog lyul. Év ti ze -
dek re ha mis teo ló gi ai ta ní tás ver te
bék lyó ba egy há zunk éle tét. De Is ten
ek kor is tá masz tott test vé ri és ki ál -
tó szót meg fo gal ma zó vi gyá zó em be -
re ket.

A fé le lem és a meg bé lye g zett ség,
a kény szer és a ha mis be széd nyo má -
sa aló li fel sza ba du lás a rend szer vál -
to zás után két ség te le nül sok aj tót nyi -
tott meg egy há zunk szá má ra. Ve ze -
tő ink él tek a tör té ne lem ad ta le he tő -
sé gek kel. Mind ezek ál dá sa i ért egye -
dül Is te né a di csé ret!

Az el nyert po li ti kai sza bad ság -
ban azon ban egy há zunk ész re vét le -
nül egy újabb fog ság ba esett. Mai
nyo mo rú sá ga ink ré szint teg na pi vét -
ke ink: az el mu lasz tott ka i ro szok ke -
se rű kö vet kez mé nyei. Egy há zunk
mai fog sá ga a sze ku la riz mus, ami a
re ánk bí zott evan gé li u mi ta ní tás tól
va ló könnyed el té rés, a min ket kö rül -
ve vő és csá bí tó vi lág ér ték rend jé nek
va ló be hó do lás és az egy re erő sö dő
anya gi as gon dol ko dás. 

Vall juk mi is, hogy az egy ház nak
a vi lág ban kell él ni és hat ni, hogy az
egy ház nem vál hat anak ro nisz ti kus
kö vü let té. Ám e fel is me rés szi lárd,
ben ső meg győ ző dés és el kö te le zett -
ség nél kül fél re ér tett és ha mi san ér -
tel me zett mo der niz must ered mé -
nyez.

E lel kü let torz gyü möl csei meg je -
len tek a szó szé ke ken, a kon fe ren ci -
á kon, az egy há zi saj tó ban, az if jú sá -
gi ren dez vé nye ken és nem utol só sor -
ban a teo ló gi ai kép zés ben. Az „egész -
sé ges ta ní tás tól” va ló el té rés min den
idő ben mo rá lis süllye dés hez ve zet.
Fel la zult az egy ház fe gye lem, és nö -
vek szik a bűn. Lu ther rel vall juk,
hogy a meg té vesz tő ta ní tás és az
ab ból fa ka dó bot rán koz ta tó élet Is -
ten ne vé nek meg szent ség te le ní té se.

Mély ag go da lom mal tölt el ben -
nün ket, hogy az egyéb ként ígé re te -
sen élén kü lő egy há zi saj tó ban sú lyos
tév ta ní tá sok is he lyet kap nak. Pél dá -
ul vi lá gi egy há zi ve ze tő sze mély
több ször is le ír hat ja, hogy „a vá lás
nem bűn”. Meg győ ző dé sünk, hogy az

ilyen fe le lőt len meg nyil vá nu lá sok
csak tá pot ad nak a tisz tá ta lan élet ve -
ze tés nek, a há zas sá gi hűt len ség nek,
a pa ráz na ság nak.

Pál apos tol nyo mán vall juk, hogy
a bűn mély sé ges va ló ság. Tud juk,
hogy a vá lás, a ho mo sze xu a li tás, a pa -
ráz na ság csak egy-egy lát ha tó tü ne -
te en nek a va ló ság nak. Az is igaz,
hogy a lát ha tat lan bű nök (el ron tott
há zas ság, tisz tá ta lan vá gyak, irigy ség
stb.) ugyan úgy el len kez nek Is ten pa -
ran cso la tá val. Ám sen ki sem igé -
nyel he ti ma gá nak azt a jo got, hogy a
bűnt ta gad va – úgy mond – „a bé lye -
get le ve gye” a bűn el kö ve tő jé ről. Vi -
szont an nál in kább kö te les sé ge len -
ne, hogy az egye dül le het sé ges sza -
ba du lás öröm üze ne tét hir des se a
bű nös nek.

A je len hely zet ben kü lö nö sen is
nagy fe le lős ség ne he ze dik egy há -
zunk püs pö ke i re.

E so kun kat szo ron ga tó fog ság -
ból va ló sza ba du lás re mé nyé ben hi -
tün ket meg vall va az őr ál lók fe le -
lős sé gé vel az aláb bi ja vas la tok kal
for du lunk egy há zunk il le té kes szer -
ve i hez.

* * *

1. Meg győ ző dé sünk, hogy az igaz Is -
ten is me re té nek és rend jé nek mel lő -
zé sé ből szár ma zik min den er köl csi
rom lás (Róm 1,18–32). Vall juk, hogy
az Is ten igé je az egyet len biz tos zsi -
nór mér ték ah hoz az íté let for má lás -
hoz, amely az üd vös ség vá ro má nyo -
sa i vá és hor do zó i vá avat ben nün ket.
Hi tünk ta ní tá sá nak alap ja így csak -
is a ki nyi lat koz ta tott ige le het, amely
a tör vény és az evan gé li um for má já -
ban szó lít meg ben nün ket. 

Ige hir de té si gya kor la tunk is fog ság -
ba esett, és be hó dolt a kor szel lem nek:
egy há zunk klasszi ku san bib li kus és
lu the ri ha gyo má nya hát tér be szo rult,
fe lül ke re ke dett a di va to san egyé ni es -
ke dő vagy az egy ol da lú an me di tá ci -
ós hang. Mély ag gó dás ra ad okot,
hogy a Szent írás – kü lö nö sen is az
Ószö vet ség – is me re te mennyi re hi -
á nyos egy há zunk né pé nél. Pe dig a hit
Is ten igé jé nek el fo ga dá sá ból fa kad.

Ja va sol juk ezért, hogy egy há zunk
kü lön fé le bi zott sá gai szer vez ze nek
hit mé lyí tő bib lia tá bo ro kat, s ez ál tal
tu da to sít hat juk, hogy a Szent írás is -
me ret len vagy el fe le dett egyes köny -
vei min den nem ze dék szá má ra tar -
to gat nak meg le pe té se ket és meg iga zí -
tó öröm üze ne tet.

* * *

2. A fő pász to rok nak Krisz tus tól ka -
pott meg bí zatá sa a nyáj ra va ló fel vi -
gyá zás, az in tés és a bá to rí tás.
Hisszük, hogy nem az a meg ol dás, ha
a ba jo kat a sző nyeg alá sö pör jük, ha -
nem ha ne vü kön ne vez zük és or vo -
sol juk őket.

Kér jük, hogy püs pö ke ink, es kü jük -

nek is meg fe le lő en, a je len le gi nél ha -
tá ro zot tab ban őr köd je nek az evan gé -
li u mi ta ní tás tisz ta sá ga fö lött! Hall -
gas sák a rá juk bí zott lel ké szek ige hir -
de té se it! Ve gye nek ma guk kö ré teo ló -

gi ai ta nács adó kat! Amennyi ben lel -
ké szek nél az evan gé li um szol gá la tá -
val össze fér he tet len, meg bot rán koz ta -
tó élet ve ze tést ta pasz tal nak, él je nek
a fe gyel me zés kö zös sé get vé del me ző
kö te les sé gé vel! A tév ta ní tást kép vi se -
lő vagy a szol gá lat ra lel ki leg és er köl -
csi leg al kal mat lan sze mély től meg vál -
ni nem sze re tet len ség, ha nem meg -
men tő sze re tet. A fed dés evan gé li u mi
in dí té ka ugyan is nyil ván va ló vá vál -
hat, amennyi ben az el té ve lye dett fel -
is me ri a bűnt mint éle té nek kár hoz -
ta tó ter hét.

* * *
3. Vall juk, hogy a teo ló gia az egy ház
tu do má nya, s nem egy a vi lá gi tu do -
má nyok kö zött, no ha a vi lá gi tu do -
má nyok kal is ter mé sze te sen kell a
kap cso la tot ke res nie. Köz is mert,
hogy nagy ha gyo mánnyal ren del ke -
ző teo ló gi ai ok ta tá sunk a kom mu -
niz mus év ti ze dei alatt szel le mi leg
mennyi re vissza esett. Mind azon -
ál tal vol tak és van nak is ki emel ke -
dő és ál dá sos te vé keny sé get foly ta -
tó ok ta tó ink. 

Ugyan ak kor ag gód va ta pasz tal -
juk a lel kész kép zés hit be li alap ja i nak
hát tér be szo ru lá sát több te rü le ten is.
Hit tu do má nyi egye te münk egyik
ün ne pé lyén ma ga biz to san han goz ha -
tott el, hogy „a Bib lia nem igény li ma -
gá nak az ins pi rált ság te kin té lyét”.
Mi sem a ver bá l ins pi rá ci ót vall juk, de
meg győ ző dé sünk, hogy az egy ház nak
a Szent írás is te ni ih le tett sé gé ről szó -
ló, két ezer éves ta ní tá sát ily könnyed
moz du lat tal nem te het jük fél re (2Tim
3,16; 2Pt 1,20). 

A je lek ar ra mu tat nak, hogy az el -
múlt év ti ze dek ben sok szor sze ku lá -
ris hát tér ből ér ke ző teo ló gi ai hall ga -
tók  egy há zi in teg rá lá sá ra nin csen
elég gé fel ké szül ve hit tu do má nyi
egye te münk. A szán dé ká ban in do -
kolt, most be in dí tott gyü le ke zeti
kép zést a ha to dik év ben a fen ti ek mi -
att túl ké ső i nek tart juk. A teo ló gi á -

ról ki ke rü lő, pá lya kez dő lel ké szek
szol gá la tá ban nem ta pasz tal juk, hogy
a lu the ri teo ló gia gon dol ko dás mód -
juk meg ha tá ro zó mér té ke len ne. 

Kér jük ezért egy há zunk nak a hit -
tu do má nyi egye te mért fe le lős püs pö -
két, hogy az egy há zi nyil vá nos ság
na gyobb be vo ná sá val szer vez zen kon -
fe ren ci át a lel kész kép zés teo ló gi ai
alap ja i ról, je len be li hely ze té ről és a
jö vő be li el kép ze lé sek ről!

Teo ló gu sa ink és egy ház ve ze tő ink
olyan kon fe ren ci át is ren dez ze nek,
ame lyen vég re meg tör té nik a
„negy ven év” teo ló gi ai ér té ke lé se!
A „dia kó ni ai teo ló gia” ki ér té ke lé sé -
vel im már más fél év ti ze de adós
egy há zunk!

* * *

4. Az or szá gos egy há zi mé di á ban ne
je len hes sen meg a Szent írás sal vagy
evan gé li kus ta ní tá sunk kal nem egye -
ző lá tás és vé le mény! Nem cen zú rát
kí vá nunk, ha nem azt, hogy a la pok,
a mű so rok fe le lős szer kesz tői hit be li
és teo ló gi ai lá tás alap ján va ló ban az
egy há zért fe le lő sen vé gez zék fel ada -
tu kat! A la pok szer kesz tő i vel egy há -
zunk ve ze tői lel ki és ta ní tás be li kér -
dé sek kap csán is rend sze re sen ta lál -
koz za nak!

Mé dia szol gá la tunk ban na gyobb
hang súlyt kell fek tet ni a hit éb resz tő és
-épí tő ige hir de tés re, az egész sé ges ta -
ní tás ra és a gya kor la ti ke resz tyén élet
be mu ta tá sá ra! Az egyes ese mé nyek ről,
rep re zen tá ci ós al kal mak ról szó ló tu -
dó sí tás csak ezek után kö vet kez zék!

* * *
5. Erő sít sék az el ha nya golt misszi ós
te rü le te ket kü lö nö sen új is ko lá ink -
ban! Így ja va sol juk a mun ka társ- és
ve ze tő kép zés meg szer ve zé sét, a hit -
tan ok ta tás tar tal mi meg erő sí té sét, az
ér tel mi ség (fő leg a ta ná rok) evan gé -
li zá lá sát, to váb bá az el eset tek fel ka -
ro lá sát, pél dá ul a más egy ház ban
már mű kö dő nép fő is ko lai mo dell
meg va ló sí tá sát. 

* * *

6. Egy há zunk if jú sá gá nak hely ze tét
kü lö nö sen is ag gód va fi gyel jük, amint
ezt he ti la punk ha sáb ja in a kö zel -
múlt ban né há nyan szó vá is tet tük. Ja -
va sol juk, hogy az egy há zi if jú sá gi
mun ka ágak ve ze tői éven te leg alább
egy szer ta lál koz za nak egy há zunk
kép vi se lő i vel, hogy szol gá la tu kat az
ige mér le gén is meg mér hes sék! 

* * *

7. Vé ge ze tül, de nem utol só sor ban
erő sít sük az imád ko zó test vé ri kö zös -
sé ge ket: egyé ni leg és kö zös ség ben is
rend sze re sen kö nyö rög jünk egy há -
zunk lel ki éb re dé sé ért, a tisz ta ta ní -
tás irán ti szom jú ho zá sért és az Is ten -
nek tet sző egyé ni élet ve ze té sért!

* * *

Egy mon dat ban össze fog lal va: egy há -
zunk éle te ér de ké ben a jö vő ben sok -
kal ha tá ro zot tabb bib li kus és re for má -
to ri ala po kon tör té nő tá jé ko zó dás ra
van szük ség.

Tud juk, hogy a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ki sebb sé gi egy -
ház: ki csi ha jó a ma gyar nem zet
ten ge rén. Ám ki csiny egy há zunk je -
len le gi fog sá gán is jól ki áb rá zo ló dik
Krisz tus min den ko ri egy há zá nak
fog sá ga és szen ve dé se. Kü lö nö sen is
nyil ván va ló vá tet ték ezt a 2001. évi
nép szám lálás elő ze tes ada tai: 1949
óta 37,6-kal csök kent a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház lé lek szá ma,
ami kö rül be lül két sze re se (!) a má sik
két tör té nel mi egy ház ban is ta pasz -
tal ha tó – szin tén a sze ku la ri zá ció ha -
tá sá nak be tud ha tó – ál ta lá nos lét -
szám csök ke nés nek. Ez az ijesz tő
sta tisz ti ka lá tá sunk sze rint össze -
függ a mi nő ség ről szó ló, ál ta lunk
adott teo ló gi ai di ag nó zis sal is. 

Azt is tud juk, hogy Krisz tus föl dön
élő egy há za so ha sem lesz szep lő
nél kü li. Mi sem egy ide a lisz ti ku san
„tisz ta” egy há zért, ha nem a bűn val -
lás és a bűn bo csá nat va ló di sá gá ból
élő egy há zért küz dünk. Így bár -
mennyi re konk rét sze mé lyek hez köt -
he tők is az egyes meg nyil vá nu lá -
sok, le ve lünk nem el le nük irá nyul.
Nem a sze mély, ha nem a je len ség a
lé nyeg. Ezek re az egy há zun kat rom -
bo ló és fog va tar tó je len sé gek re kí -
ván tunk rá mu tat ni. 

Test vé re ink kel egy test, egy kö zös -
ség tag jai va gyunk: bű ne ik a mi bű ne -
ink, té ve dé se ik a mi té ve dé se ink.
Ma gunk nak sem igé nye lünk té ved he -
tet len sé get, hogy a mi lá tá sunk egye -
dül ér vé nyes és ezért min den ki szá -
má ra kö te le ző. Ter mé sze tes nek tart -
juk, hogy – egy bi zo nyos ha tá rig (!) –
egy há zunk ban több fé le ke gyes ség és
irány zat is je len le het. Ám lá tá sunk
sze rint ha tár át lé pés tör tént. Hisszük,
hogy az őr ál ló fel adat ra, Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy há zunk ne ga tív
je len sé ge i nek meg fé ke zé sé re Is ten
Szent lel ke hí vott el ben nün ket most,
az Urunk föl di szol gá la ta utá ni har -
ma dik év ez red haj na lán.

Az őr ál lók nak ez zel a kö te le zett -
sé gé vel és fe le lős sé gé vel for du lunk
egy há zunk né pé hez: tart sunk va ló -
di bűn bá na tot, és a fe lül ről ka pott
meg újult erő vel fog junk össze az
evan gé li um ma ránk bí zott szol gá la -
tá ra! 

A bű ne ink ből, té vely gé se ink ből,
fog sá gunk ból min ket egye dül ki sza -
ba dí ta ni ké pes Jé zus Krisz tus ne vé -
ben, a 2002. évi igé vel bú csú zunk:
„Íme, Is ten az én sza ba dí tóm, bí zom,
és nem ret te gek.” (Ézs 12,2a)

Is ten óv ja Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy há zun kat!

Erős vár a mi Is te nünk!
Bu da pest, 2002. ja nu ár 8.

d Alá írá sok

KOR D O KU ME N TUM 2002B ŐL

Egy há zunk mai fog sá ga
Le vél a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos el nök sé gé nek és min den tag já nak
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„Ak kor el jön nek nap ke let ről és nap -
nyu gat ról, észak ról és dél ről, és asz -
tal hoz te le ped nek az Is ten or szá gá -
ban.” (Lk 13,29)

Víz ke reszt ün ne pe után a har ma dik
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
a po gány misszi ót és a hit né hány cso dá ját tár ják elénk. Jé zus a vi lág, így a
po gá nyok vi lá gos sá ga is, és Krisz tus ban lát ha tó Is ten sze re te te: „Ti, akik sze -
re ti tek az Urat, gyű löl jé tek a rosszat!” (GyLK 736,10) De „már fény lik az iga -
zi vi lá gos ság, és aki sze re ti az ő em ber tár sát, az a vi lá gos ság ban ma rad”. (1Jn
2,8.10; LK) Jé zus meg gyó gyí tot ta a po gány szá za dos szol gá ját, aki el is mer -
te ha tal mát. El is cso dál ko zott ezen az Úr: „…sen ki ben sem ta lál tam ilyen
nagy hi tet Iz rá el ben”. Azo ké a mennyek or szá ga, akik őt hit tel be fo gad ják.
„Menj el, és le gyen a te hi ted sze rint.” (Mt 8,10.13) Lu ther így vé le ke dik: „E tör -
té net két fé le, il let ve ket tős cso dá ról szól. Egyi ket Krisz tus te szi, má si kat a
szá za dos. Jé zus ér tünk tett ilyen cso dát is, de azok a cso dák, mint ami lyen
a szá za dos hi te is, foly ta tód nak, és mind vé gig meg ma rad nak.” Az üd vös ség
egye dül hit kér dé se! Pál a pró fé tát idé zi (lásd Hab 2,4): „Az igaz em ber pe -
dig hit ből fog él ni.” (Róm 1,17) Nincs kü lönb ség, min den ki csak hit ál tal ra -
gad hat ja meg Is ten igaz sá gát. S ezért hir de ti az Ószö vet ség evan gé lis tá ja, hogy
a po gány né pek is meg tér nek az Úr hoz. „A Se re gek Ura pe dig ezt az ál dást
mond ja: Ál dott Egyip tom, az én né pem, és Asszí ria, ke zem al ko tá sa, meg Iz -
rá el, az én tu laj do nom!” (Ézs 19,25) A zsi dó Il lést a po gány öz vegy hez kül -
di Is ten, hogy gon dos kod jon ró la. A fö ní ci ai asszony hitt Il lés Is te ne, az élő
Úr sza vá nak, és „a lisz tes fa zék nem ürült ki, az ola jos kor só sem fo gyott ki, az
Úr ígé re te sze rint, amit meg mon dott Il lés ál tal”. (1Kir 17,16) Az öz vegy Na -
o mi egyik öz veggyé lett me nye is vissza tért ve le Mo áb me ze jé ről a ke nyér
há zá ba, s er re Ruth meg is es kü dött: „Mert aho vá te mégy, oda  me gyek… Né -
ped az én né pem, és Is te ned az én Is te nem. (…) Úgy bán jék ve lem az Úr most
és ez után is, hogy csak a ha lál vá laszt el en gem tő led!” (Ruth 1,16–17) Saul
is vá lasz tás ra kény sze rült a da masz ku szi úton, s meg té ré se kor ezt kér dez -
te: „Ki vagy, Uram?” És az ül dö ző ből ül dö zött lett, akit utol ért Is ten ke gyel -
mes sze re te te Fi á ban: „Én va gyok Jé zus, akit te ül dö zöl.” (Ap Csel 9,5) Így lett
ő Pál, a po gá nyok apos to la! El ső misszi ói út ján így szólt a ne kik el le ntmon -
dó zsi dók nak: „Elő ször nek tek kel lett hir det nünk az Is ten igé jét, mi vel azon -
ban ti el uta sít já tok…, íme, a po gá nyok hoz for du lunk. Mert így pa ran csol ta
meg ne künk az Úr: Po gá nyok vi lá gos sá gá vá tesz lek, hogy üd vös sé gük légy a
föld vég ső ha tá rá ig.” (Ap Csel 13,46–47) Ko ráb ban Jé zus is így vé le ke dett Ná -
zá ret ben: „Bi zony, mon dom nék tek, hogy egyet len pró fé ta sem ked ves a ma -
ga ha zá já ban.” (Lk 4,24) A po gány misszió cél hoz ér Is ten nél az üveg ten ger
mel lett, „mert a né pek el jön nek mind, és le bo rul nak előt ted, mert nyil ván -
va ló vá let tek igaz sá gos íté le te id” (Jel 15,4). Hal le lu ja! „Jő min den táj ról, együtt
éne kel, / És együtt uj jong, együtt ün ne pel…” (EÉ 454,7) 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Bár a fü ze tecs ke cí me – Fáj dal -
mak is ko lá ja – Lé lek erő sí tő írá sok
be teg ágyon fek vők nek – egy konk rét
élet hely zet re utal, va ló já ban sok kal
szé le sebb ol va só ré te get szó lít meg.
Hi szen nem kell ágy hoz kö tött nek
len ni ah hoz, hogy úgy érez zük: nap -
ja ink fáj da lom mal és szo mo rú ság gal
ter hel tek, han gu la tun kat szür ke fel -
hők ár nyé kol ják be, bű -
ne ink vagy a pró ba té te -
le ink sú lya szin te el vi -
sel he tet le nül ne he ze dik
ránk. Ami kor úgy érez -
zük: nincs ki út.

A Gál Ju dit szer kesz -
té sé ben és a Kál vin Ki -
adó gon do zá sá ban 2011-
ben meg je lent ki ad vány
írá sai éle tünk egy-egy
ne héz sza ka szá ban se -
gít het nek hi tünk ben
meg erő söd ni és a tes ti-
lel ki gyó gyu lás ra vár va
új ra meg ta pasz tal ni: a
ne héz utat nem kell
egye dül meg ten nünk,
mert van, aki éle tünk
min den per cé ben a te -
nye rén hor doz.

A rö vid lel ki út ra va lók
em lé kez tet nek: lá za dás
he lyett in kább azt ke res -
sük, mi ben kell vál toz -
nunk, és a pró ba té te lek se gít sé gé vel
mit kell meg ta nul nunk.

g bo dazs

Fáj dal mak is ko lá ja – Lé lek erő sí tő
írá sok be teg ágyon fek vők nek. Szer -
kesz tet te Gál Ju dit. Kál vin Ki adó, Bu -
da pest, 2011. Ára 260 fo rint. A könyv
a Luther Kiadó könyvesboltjában
(1085 Budapest, Üllői út 24.), illetve
a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt -
ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.) is
kap ha tó.

Ne héz per cek – rö vid vi ga szok

b Kö peny zseb ben vagy ki sebb ké -
zi tás ká ban ké nyel me sen el fé rő,
ám fon tos köny vecs két je len te -
tett meg nem ré gi ben a Lu ther
Ki adó Ke zek evan gé li u ma cím -
mel. A ki ad vány szer kesz tő je
Ha fen scher Ká roly, be ve ze tő jét
Itt zés Já nos nyu gal ma zott püs -
pök ír ta.

A „köny vecs ke” meg je lö lés ez eset -
ben csak a mé ret re vo nat ko zik, tar -
tal mát te kint ve a ki ad vány sok kal sú -
lyo sabb: nem egy sze ri vé gig ol va sás -
ra, ha nem sok szo ri la poz ga tás ra ké -
szült. Ar ra, hogy al kal man ként ne
csak egy va la ki hez szól jon, ha nem
töb ben is ül je nek kö rü löt te, vé gig me -
di tál va, -imád koz va az em be ri lét
drá mai vagy meg hitt pil la na ta it, az el -
mú lás, élet és ha lál nagy tör vény sze -
rű sé ge it.

„Ké zi könyv és lel ki út ravaló a
dia kó ni á ban dol go zók nak” – így
szól az al cím, amely konk ré tabb
ma gya rá za tát ad ja a cí mül szol gá ló
Szteh lo Gá bor-i meg ha tá ro zás nak
ar ról, hogy mi is a dia kó nia. Cél ját te -
kint ve az egy há zi sze re tet szol gá lat -
ban dol go zók se gít sé gé re si et ez a
könyv. Aho gyan a sze re tet in téz mé -
nyek mun ka tár sa i nak meg kell ta nul -
ni uk, ho gyan le het be teg, moz gá sá -
ban kor lá to zott vagy idős em bert
mos dat ni, etet ni, öl töz kö dé sé ben,
moz gá sá ban se gí te ni, ugyan így el sa -
já tí tan dó gya kor lat a lel ki se gít ség -
nyúj tás, a vá la szok ke re sé se a ne héz

kér dé sek re, rö vid, imád sá gos áhí tat
meg tar tá sa.

Ilyen kor élik meg a dia kó ni á ban
dol go zók, hogy mun ka he lyi fel ada -
tuk nem csak a test, ha nem a lé lek
ápo lá sá ra is szó lít ja őket. Hi szen

em be rek kel tö rőd ni min dig na gyon
össze tett mun ka; ha jól akar juk vé -
gez ni, az egész em bert kell lát nunk
tes ti-lel ki va ló já ban, élet út já val, prob -
lé má i val, fé lel me i vel, örö me i vel
együtt. Ezt a cso dá la tos mun kát nem
le het tö ké le te sen, csak job ban vagy
rosszab bul vé gez ni asze rint, hogy
mennyi re lát juk őt ma gát, az em bert,
aki vel dol gunk van.

A szép rőt bar na vá szon kö té sű
kö tet a lí ra i an szép fo tók kal együtt
va ló já ban nem is egy könyv, ha nem
leg alább négy: egy ká té sze rű is mer -
te tés egy há zunk leg alap ve tőbb ta ní -

tá sa i val, egy bib li ai vá lo ga tás zsol tá -
rok kal és fon tos igék kel, egy éne kes-
és imád sá gos könyv, továbbá egy
agen da, amely ben rö vid áhí ta tok, is -
ten tisz te le tek li tur gi á ját, rend jét ta -
lál hat juk.

Vé gül hadd kö vet kez zen itt egy
rö vid sze mé lyes val lo más. Egy kór -
ház lel kész tás ká já ban is sok minden -
nek el kell fér nie. Elő ször is egy mi -
ni a tűr Bib li á nak (kü lön cip zá ras
tok ban, hogy fi nom lap jai ne gyű -
rőd je nek), az tán né hány pél dány ban
fény má solt éne kek nek, szí nes igés
la pok nak, ap ró mé cse sek nek, al -
kal man ként pe dig egy rö vi dí tett
Agen dá nak, úr va cso ráz ta tó kész -
let nek és Lu ther-ka bát nak. Az el -
múlt évek ben fo lya ma to san fej lesz -
tet tem an nak a tu do má nyát, ho gyan
kell sok dol got mi nél ki sebb tér fo -
gat ba össze cso ma gol ni, most azon -
ban ez zel a könyv vel („köny vecs ké -
vel”) együtt ezen a té ren is na gyot
lép tem elő re. Az én tás kám ban biz -
to san sok szor fog ott la pul ni a Ke -
zek evan gé li u ma.

g Ba logh Éva

Ke zek evan gé li u ma – Ké zi könyv és
lel ki út ra va ló a dia kó ni á ban dol go -
zók nak. Össze ál lí tot ta és szer kesz tet -
te Ha fen scher Ká roly. Lu ther Ki -
adó, Bu da pest, 2011. Ára 890 fo rint.
Kap ha tó a Lu ther Ki adó köny ves -
bolt já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út
24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny -
ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák
tér 4.).

Kezek evangéliuma – vég re ke zünk ben

A cím bé li idé zet Ma gyar or szág Alap -
tör vé nyé ben ol vas ha tó.

Kik re gon dol nak a szer zők? Nyil -
ván va ló, hogy ha zánk ra és an nak la -
kó i ra; ki sebb-na gyobb kö zös sé gek re:
csa lád ra, ba rá tok ra, mun ka tár sak -
ra és szám ta lan más cso port ra, ame -
lyek nek együt te se ma ga az or szág.

Sok em ber szá má ra ta lán nem
egy ér tel mű, hogy ke rül ez a mon dat
az Alap tör vény be. Az al kot mány so -
kak szá má ra el vont, szá raz, sok szor
ért he tet len mon da tok so ra. A hí vő, ke -
resz tény em ber azon ban öröm mel
fe de zi fel ben ne a Bib lia igé i nek, Jé -
zus ta ní tá sa i nak, a pró fé ták, az apos -
to lok, az evan gé lis ták üze ne te i nek
köz ve tett-köz vet len idé zé sét.

„Légy hű mind ha lá lig, és ne ked
adom az élet ko ro ná ját.” (Jel 2,10)

„Most azért meg ma rad a hit, a re -
mény, a sze re tet, e há rom; ezek kö zül pe -
dig a leg na gyobb a sze re tet.” (1Kor 13,13)

So kak nak nem tet szik a tör vény ből
idé zett mon dat. Ta lán nem is tud ják
ér tel mez ni, pe dig hí vő és hi tet len
em ber egy aránt nyer ve le.

Ha hi szek va la mi ne mes do log ban,
már ér tel met nyer az éle tem. A re -
mény él tet, a hű ség biz ton sá got ad,
a sze re tet le győz min den aka dályt.
Ha eb ből in du lunk ki, ak kor a tör -
vény nek ez a mon dat tö re dé ke min -
den ki hez szól, nem csak a ma gya rok -
hoz, a ke resz té nyek hez, ha nem az
egész vi lág hoz, an nak min den né pé -
hez, ve ze tők höz és ve ze tet tek hez egy -
aránt.

Bizonyára egy szer majd ez a ja nu -
ár el se jé vel élet be lé pett Alap tör vény
is ér vé nyét ve szí ti, de re mény ked -
jünk, hogy az em be ri ség szá má ra
nem csak tör vény ként, ha nem örök
ér vé nyű ér ték ként, élő va ló ság ként
ma rad nak fenn bib li kus ki té te lei.

g Csa ba Pi ros ka

„…össze tar to zá sunk
alap ve tő ér té kei a hű ség,

a hit és a sze re tet”

Íze lí tő ül áll jon itt a ki ad vány egy fe je ze te:

Ta nul ni, hogy van erőnk az erőt len ség ben
Min den re van erőm a Krisz tus ban, aki meg erő sít en gem. (Fil 4,13)
Pál apos tol ezt a le ve lét bör tön ből ír ja, a Krisz tus utá ni 55. esz ten dő ben. Fog -
ság ban van te hát, va ló szí nű leg Efe zus ban.

Az a tény, hogy fog ság ból ír ja me leg han gú, sze re tet tel jes és gya kor la ti ta -
ná cso kat is tar tal ma zó le ve lét, már el gon dol kod ta tó. Ho gyan le het sé ges az,
hogy va la ki ennyi erőt, ennyi lel ki erőt ta nú sít son egy ilyen élet hely zet ben? Oly -

annyi ra, hogy még ő erő sít se, ő vi gasz tal ja a le -
vél cím zet tje it. Elég könnyen el kép zel he tő, mi -
lyen le he tett a kom fort ér ze te, és mi lyen le he tett
a lel ki ál la po ta en nek az em ber nek ott, ab ban az
óko ri bör tön ben. 

Azt is biz to san tud juk már, hogy mind eköz -
ben Pál nak nem csak a bör tön él mény mi at ti
men tá lis ál la po ta tény, ha nem rá adá sul van egy
ti tok za tos tes ti be teg sé ge, amit ho mály fed; nem
tud juk a di ag nó zist. Egy biz tos: a ko rinthu si ak -
nak ezt ír ja: „…tö vis ada tott a tes tem be…, hogy
el ne bi za kod jam. Emi att há rom szor kér tem az
Urat, hogy tá voz zék az el tő lem.” (2Kor 12,7–8).
Tö vis… Nem tud juk, mi ez a tö vis – moz gás szer -
vi nya va lya vagy más –, de az biz tos, hogy va -
la mi nem stim mel egé szen az egész sé gé vel. Azt
vi szont tud juk: az Úr nem vet te el tő le ezt a tö -
vist. Te hát Pál nem csak hogy „el van” a fog sá gá -
val meg a tö vi sé vel, ha nem kész a má sok nak is
jó re cept, a ta nács az aj kán: „Min den re van erőm
a Krisz tus ban, aki meg erő sít en gem.” Ne ki van
ere je. Min den re. Nem csak a fog ság el vi se lé sé -
re, de az apos to li sors el hor do zá sá ra is.

Nem kell kü lö nö sebb kép ze lő erő ah hoz,
hogy be lás suk: va ló szí nű leg ezer oka lett vol na

szid ni a hely ze tet, bűn ba ko kat ke res nie azért, hogy ne ki most ép pen bör -
tön ben kell síny lőd nie, és az tán ki tér nie ar ra, hogy ő mi lyen sze ren csét len,
bol dog ta lan, pers pek tí vát lan és a töb bi…

De ő nem ezt te szi, ha nem üzen a bör tön ből. Üzen, hogy le he tő leg mi -
nél töb ben meg tud ják: „Min den re van erőm a Krisz tus ban, aki meg erő sít en -
gem.” Igaz, há rom szor kö nyör gött az Úr nak a ti tok za tos tö vis ki ik ta tá sá ért.
Há rom szor – és nem több ször. Há rom szor kö nyö rög ni va la mi ért – azt je -
len ti, hogy eb ben a szent hár mas ság ban ben ne van: a dön tés jo ga má sé. Te -
hát nincs ne gye dik kö nyör gés. Eb ben a do log ban nin csen, ha nem ma rad a
szi tu á ció. Nem sze ret ve – de el vi sel ve. Ke gye lem ből el vi sel ve! Mert „min -
den re van erőm a Krisz tus ban, aki meg erő sít en gem”.

Krisz tus ban, Krisz tus ke gyel me ál tal le het sé ges el vi sel ni a re ánk ne he ze -
dő ter he ket, a ki lá tás ta lan hely ze te ket, a meg pró bál ta tá so kat és min dent. Ad -
ja az Úr mind annyi unk nak e bol dog meg ta pasz ta lást! Úgy le gyen!



Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Kis gye rek vol tam, ami kor az el ső
tör pe egér fész ket ta lál tam. Ga zos
árok par ton vé let le nül buk kan tam a
nád szá lak és fe ke te üröm szá rai kö -
zé font fé szek re. Fo gal mam sem
volt, mi ké szít het te, csak ami kor ott -
hon el me sél tem, tud tam meg a bá -
tyám tól, hogy tör pe egérfé szek re
buk kan tam. Per sze ro han tam vissza,
hogy meg les sem az ök löm nyi fé szek
gaz dá ját, de hi á ba ha sal tam a fű ben
hosszú ide ig, nem si ke rült meg pil -
lan ta nom.

Az óta már sok ilyen fész ket ta lál -
tam a Ve len cei-tó nád sze gé lyé ben,
né ha jó fél mé ter ma ga san. Több al -
ka lom mal si ke rült ott ér nem a fé szek
gaz dá ját, a pa rá nyi tör pe ege ret is.

Ez a kis rág csá ló szél té ben el ter -
jedt, de csak a szá má ra ked ve ző
élő he lye ken – nád sze gé lyek ben, ha -
las ta vi gá tak men tén – ta lál ha tó. Né -
ha meg te lep szik a ga bo na táb lák -
ban is. Hi he tet len ügyes ség gel mo -
zog a sű rű nö vény zet kö zött, má szás
köz ben hosszú far ká val maj mok
mód já ra ka pasz ko dik. Ha kell, úsz -
ni is tud.

Ma gok kal táp lál ko zik – a bú za föl -
dön fel má szik egé szen a ka lá szig –,

de ro var okat is elfo gyaszt. Van nak
föld alat ti já ra tai is, oda té li re ele sé -
get hal moz fel. 

Ké ső ősszel és té len ko ráb ban
gyak ran fog tunk ap ró em lő sö ket a
kint ha gyott ku ko ri ca szá rak ból ál ló
ku pa cok alatt. Egyen ként rak tuk át a
ké vé ket, és rá ve tőd ve kap tuk el a
több nyi re az utol só alól ki ug ró poc -
ko kat és ege re ket. Itt fi gyel tem meg,
hogy a tör pe ege rek a ké vék ben is
fész ket épí tet tek, jó val a föld fe lett,
mell ma gas ság ban. A me zei poc kok

min dig a föld szin ten ma rad tak, csak
ők köl töz tek fel az „eme let re”.

Fény ké pe zés cél já ból né hány al ka -
lom mal vit tem ha za tör pe ege re ket.
Nád szá la kat tűz tem a ter rá ri u muk -
ba, és fé szek nek va ló anya got is kap -
tak. Rö vi de sen mun ká hoz is lát tak,
és csi nos fész ket épí tet tek. Ha mar
meg sze lí dül tek, a hi deg té li idő után
él vez ték a kel le mes szo ba me le get és
a sok fi nom sá got – di ót, nap ra for gó -
ma got, bú za sze me ket, sajt da rab ká -
kat –, me lyek ről oda kint leg fel jebb
csak ál mo doz hat tak. Egy-két hét

után sza ba don en ged tem őket, de a
ter rá ri u mi fény űző élet után alig ha
örül tek a vissza nyert sza bad ság nak.

g Sch midt Egon

Kér dé sek:
1. Va jon mi lyen sú lyú egy tör pe egér?
2. Hány szor fi al nak éven te?
3. Mennyi ide ig él nek?

Tör pe egér

ME SÉLNEK AZ ÁLL ATOK

Vá la szok: 1. öt-hat gramm; 2. két-há rom
al ka lom mal; 3. leg fel jebb más fél évig.

12 e 2012. január 22. Evangélikus Életgyermekoldal

1.
Élt egy szer egy El ká na ne vű em ber.
A fe le sé ge it Pen ni ná nak és An ná nak
hív ták. An na na gyon szo mo rú volt,
mert ne ki nem szü le tett gyer me ke.
Pen ni ná so kat csú fol ta is őt emi att. 

El ká na a csa lád já val együtt min den
év ben el ment Si ló ba, hogy az ot ta ni
nagy temp lom ban imád koz zon az
Úr hoz. Ilyen kor ál do za tot is be mu -
ta tott. 

Az egyik év ben An na az ál do za ti
la ko mát ott hagy va egye dül be ment
a temp lom ba, és el ke se red ve, hang
nél kül imád ko zott az Is ten hez.

– Se re gek Ura! Ha meg szánsz en -
gem, és szü le tik egy fiú gyer me kem,
ígé rem, egész éle té ben té ged fog
szol gál ni! – tett sír va fo ga dal mat
An na.

Éli pap egész idő alatt a temp lom
aj ta já ban ült egy szé ken. Fi gyel te az
asszonyt, aki – úgy tűnt – ma gá ban
be szél. Azt hit te ró la, hogy ré szeg.
Oda is ment hoz zá:

– Med dig tart még a ré szeg sé ged?
Jó za nodj ki a má mo rod ból!

– Nem, uram, nem it tam egy kor -
tyot sem! Nagy bá na tom van, azért
imád koz tam ilyen so ká ig az Úr hoz –
fe lel te An na.

Ak kor Éli meg ál dot ta őt:
– Menj el bé kes ség gel! Iz rá el Is te -

ne tel je sít se ké ré se det!
An na ak kor vissza ment a fér jé hez,

majd más nap ha za in dul tak.
Egy idő múl va nagy öröm ér te az

asszonyt: fia szü le tett. Sá mu el nek ne -
vez ték el, mert Sámuel azt je len ti: „az
Úr tól kér tem őt”.

Ami kor a fiú na gyob bacs ka lett,
any ja el vit te őt a si lói temp lom ba.
Oda ment Éli pap hoz, és így szólt hoz -
zá:

– Uram! Én vol tam az az asszony,
aki itt állt a temp lom ban, és erő sen
imád ko zott, te pe dig meg ál dot tad. Az
Is ten meg hall gat ta ké ré se met! Ezért
a fi ú ért imád koz tam. Ak kor azt is
meg fo gad tam, Sá mu el egész éle té ben
az Urat fog ja szol gál ni. El hoz tam
hát őt ide. Vi seld gond ját!

Me lyik úton jut nak el a temp lom ba?
Ha jól old já tok meg a fel ada tot, a fák
mellett ta lál ha tó be tűk ből egy szót ol -
vas hat tok össze. Ez a meg fej tés.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

b Most in du ló öt ré szes so ro za tunk ban Sá mu el pró fé ta éle tét ele ve nít -
jük fel. A so ro zat min den ré szé ben ta lál hat tok egy-egy rejt vényt is,
ezek nek a he lyes meg fej té sét küld jé tek el a vé gén össze gyűjt ve 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. 

HUM OR Z SÁK

Két gyü le ke ze ti asszony be szél get.
– A lel kész úr ké ré sé re egy be teg

csa lád nak egy hé ten ke resz tül vit tem
min den nap ebé det és va cso rát. És
tud ja, mi vel aján dé koz tak meg vi -
szon zá sul ezek a há lát la nok?

– Mi vel?
– Egy sza kács könyv vel.

* * *

A hosszú ra nyúlt lel ki pász to ri lá to -
ga tás után azt mond ja a lel kész a há -
zi gaz dá nak:

– Ne fá rad jon az zal, hogy a ka pu -
ig kí sér!

– Óh, ez nem fá rad ság, ha nem a
leg na gyobb öröm!

Ír já tok a ké pe ken lát ha tó tár gyak ne vét a tég la la pok ba! A kékkel meg -
je lölt tég la la pok be tű i ből egy bib li ai sze mély ne vét ol vas hat já tok össze.
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b Temp lom fel újí tás, in téz mény -
bő ví tés, in for ma ti kai fej lesz tés,
a sze re tet szol gá la tok mű kö dé sé -
nek tá mo ga tá sa – leg na gyobb -
részt e cé lok ra for dí -
tód tak (és for dí tód nak
a jö vő ben is) azok az
össze gek, ame lyek kü -
lön bö ző pá lyá za ti tá -
mo ga tá sok ré vén ér -
kez tek egy há zunk ba.
Már meg va ló sult be -
ru há zá sok ról, il let ve a
pá lyá za tok kal kap cso la tos fon -
tos tud ni va lók ról be szél get tünk
egy há zunk il le té kes szak em be -
ré vel, Ko csis Ist ván pá lyá za ti re -
fe rens sel.

– Bár két lem, hogy az érin tet tek nek
be kel le ne mu tat nom az Ül lői úti or -
szá gos iro dá ban 2010 feb ru ár ja óta
dol go zó Ko csis Ist vánt, még is, az
EvÉ let-ol va sók ked vé ért min de nek -
előtt tisz táz zuk: mi a fel ada ta egy há -
zunk ban a pá lyá za ti re fe rens nek?

– Egy részt se gí ti a gyü le ke ze te ket,
in téz mé nye ket, hogy meg ta lál ják a
kü lön bö ző pá lyá za ti le he tő sé ge ket, és
köz re mű kö dik akár a ter ve zés ben is.
De a leg főbb fel ada ta az, hogy a tá mo -
ga tás irán ti igény be je len té se ket, il let -
ve ma gu kat a tá mo ga tá so kat ko or di -
nál ja, még pe dig a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház vo nat ko zó jog -
sza bá lya, vagy is az úgy ne ve zett pá lyá -
za ti sza bály ren de let alap ján el jár va. 

Fel ada tom, hogy az éves pro jekt -
öt let-be je len té se ket el len őriz zem,
il let ve ha egy gyü le ke zet a pá lyá za -
tá hoz tá mo ga tást kér – akár az elő -
ké szí tés hez, a szük sé ges ön erő elő te -
rem té sé hez vagy a meg va ló sí tás so -
rán az elő fi nan szí ro zás hoz –, ak kor
ezt a ké rel me zé si fo lya ma tot össze -
fog jam. 

– 2010 feb ru ár ja óta me lyek a leg -
si ke re sebb pá lyá za tok? Me lyek vol tak
azok a be ru há zá sok, ame lyek re pá -
lyá zat nél kül az egy ház nak nem lett
vol na sa ját anya gi for rá sa?

– Mind összeg sze rű sé gé ben, mind
az érin tett gyü le ke ze tek szá mát te -
kint ve az Új Ma gyar or szág vi dék fej -
lesz té si prog ram ból fi nan szí ro zott, a
vi dé ki örök ség meg őr zé sét cél zó pá -
lyá zat – amely nek ke re té ben temp lo -
mok fel újí tá sá ra is mód nyí lik – a leg -
je len tő sebb: en nek ré vén kö zel hét -
száz mil lió fo rint ér ke zett egy há zunk -
ba. Je len tő sek ezen kí vül az in téz -
mény bő ví tés cél já ra el nyert össze gek,
il let ve azok az is ko lai, sze re tet szol gá -
la ti pá lyá za tok, me lyek az in téz mé -
nyek esz köz park já nak fej lesz té sét
szol gál ták – pél dá ul az is ko lák di gi -
tá lis táb lá kat, ta nu lói lap to po kat tud -
tak be lő lük be sze rez ni, a fa so ri gim -
ná zi um ban la bort ala kí tot tak ki… 

De ugyan így fon to sak – és egy re
in kább azok lesz nek – az ener ge ti kai
fej lesz té sek, pél dá ul Ba la ton szár -
szón, Ba kony cser nyén; az el múlt he -
tek ben pe dig Ka posszek csőn, il let ve
Ne mes csón si ke rült a he lyi evan gé -
li kus dia kó ni ai in téz mény nek egy-egy
ener ge ti kai pá lyá za tot nyer nie. Ez jel -
zi, hogy igen nagy szük ség van az
ilyen fej lesz té sek re egy há zunk ban,
ugyan ak kor a meg fe le lő „po ten ci ál”
is meg van ezek hez.

Az én sze re pem ezek ben a pro jek -
tek ben in kább köz ve tett, eze ket az in -
téz mé nyek, gyü le ke ze tek ter ve zik, és
ők is pá lyáz zák meg a tá mo ga tást. A
fel ada tom ilyen kor az, hogy a hát tér -

mun ká ban igye kez zek se gít sé get
nyúj ta ni, meg ta lál ni a fi nan szí ro zá -
si le he tő sé ge ket.

Egy há zunk az el múlt évek ben
mint egy száz mil li ós elő ké szí té si tá -

mo ga tás sal, kö zel hét száz -
mil lió fo rin tos elő fi nan -
szí ro zá si köl csön nel és
két száz mil li ót meg ha la dó
ön rész tá mo ga tás sal se gí -
tet te a gyü le ke ze ti, in téz -
mé nyi pá lyá za tok meg va -
ló sí tá sát.

– Azért szö gez zük le:
egy si ke res pá lyá zat meg írá sá hoz –
hogy a for mai és a tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nek egy aránt meg fe lel jen –
még is csak pro fi ra van szük ség… Hoz -
zá ve tő leg össze sen mennyi tá mo ga tást
nyert el egy há zunk az el múlt évek ben?

– Sok gyü le ke zet és in téz mény
kö rül ki ala kult egy olyan kör, amely a
pá lyá zás ban és a le bo nyo lí tás ban köz -
re tud mű köd ni: akár vál lal ko zók,
akár sa ját mun ka tár sak ké pe sek ma
már pá lyá za to kat ír ni. Szar va son lát -
ha tunk er re na gyon jó pél dát: az ot -
ta ni sze re tet in téz mény mun ka tár sai
ma guk ké szí tik a pá lyá za ta i kat. Azt
gon do lom, hogy ha egy-egy kül ső
vál lal ko zó val jó az együtt mű kö dés, ak -
kor ér de mes ezt ki hasz nál ni a cél ér -
de ké ben. Jól mű kö dik ez a rend szer… 

De a kér dé sé re vá la szol va: a kü lön -
bö ző pá lyá za to kon összes sé gé ben
kö zel két mil li árd fo rin tot si ke rült
el nyer ni ük in téz mé nye ink nek, gyü -
le ke ze te ink nek.

– Az év ele jén já runk. Ké rem, is -
mer tes se azo kat a vál to zá so kat, ame -
lyek ről tud ni uk kell mind azok nak,
akik az idén pá lyá zat be nyúj tá sát ter -
ve zik!

– Ta valy má jus sal kell kez de nem,
ak kor vál to zott meg a 2008 má ju sá -
tól ha tá lyos pá lyá za ti sza bály ren de -
let. De „nem le het ele get be szél ni ró -
la”… A vál to zás ról több fé le csa tor nán
is igye kez tünk és igyek szünk egyéb -
ként tá jé koz tat ni az érin tet te ket, en -
nek el le né re a mun kám so rán azt ta -
pasz ta lom, hogy köz is mert nek még
min dig nem mond ha tó, te hát van
ten ni va lónk e té ren….

A vál to zás ról szól va: egy sze rű sö -
dött ma ga a pá lyá za ti sza bály ren de -
let, konk ré tab bá vál tak a be nyúj -
tan dó mel lék le tek és a ha tár idők. A
be je len té si és tá mo ga tás ké ré si fo lya -
mat azt szol gál ná, hogy job ban elő -
ké szí tett pro jek te ket ad ja nak be a pá -
lyá zók. 

A szán dé kunk az volt, hogy ami -
kor egy gyü le ke zet „kö rül néz” a há -
za tá ján, hogy mit len ne jó fej lesz te -
ni, fel újí ta ni, ak kor eze ket a pro -
jekt öt le te ket je lent se be. Ami kor pe -
dig az öt le tek ből már konk rét pá lyá -
za ti le he tő sé gek lát sza nak, ak kor új -
ra in for mál ja az il le té ke se ket – és el -
ső sor ban nem is az or szá gos iro dá -
nak, ha nem az egy ház me gyei és az
egy ház ke rü le ti el nök sé gek nek kell
tud ni uk ró luk. Más rész ről per sze
az or szá gos iro da szak ma i lag il le té -
kes osz tá lyai – jel lem ző en az ok ta tá -
si, az épí té si és a dia kó ni ai osz tály –
hasz nos és jó ta ná csok kal se gít he tik
a pá lyáz ni szán dé ko zó kat. 

To váb bi – na gyon fon tos! – vál to -
zás az el já rás rend ben, hogy a kü lön -
bö ző pá lyá za tok hoz szük sé ges jo gi
sze mé lyi sé gi iga zo lá sok ki adá sa csak
konk ré tan az adott pá lyá za ti cél
meg je lö lé sé vel le het sé ges! Ne kem min -
den eset ben el len őriz nem kell, hogy az
adott pá lyá za ti öt le tet be je len tet -
ték-e – a jo gi sze mé lyi sé gi iga zo lást

az or szá gos iro da gyü le ke ze ti re fe ren -
se, Bár dossy Ta más csak ab ban az
eset ben ad hat ja ki, ha a pá lyá zat a
sza bály ren de let sze rint már be van je -
lent ve. Te hát eb ben is szo ro san
együtt kell mű köd nünk. Hang sú -
lyoz ni sze ret ném, hogy az or szá gos
iro da se gí tő szán dék kal áll a gyü le ke -
ze tek és in téz mé nyek mel lett, de ezt
a ren det meg kell tar ta nunk. A ta -
pasz ta lat azt mu tat ja, hogy ez jól mű -
kö dik. 

– Van-e va la mi lyen ha tár idő,
ame lyet tu dat nunk kell az ol va -
sókkal?

– Igen, a pro jekt öt le tek be je len té -
sé nek ha tár ide je min den év ben ja nu -
ár 31. De ha utá na, év köz ben „jut
eszé be” egy gyü le ke zet nek va la mi -
lyen fej lesz té si öt let, ak kor ar ra is van
le he tő ség, hogy később bejelentsék.
Ha pedig a pro jekt öt let ből pá lyá zat
lesz, ak kor azt új ra be kell je len te ni,
és ha bár mi lyen tá mo ga tást igé nyel -
nek – az elő ké szí tés hez, az ön rész -
hez, a meg va ló sí tás hoz, elő fi nan szí -
ro zás hoz –, ak kor azt az egy ház ke -
rü le ti pá lyá za ti fe le lő sö kön, il let ve raj -
tam ke resz tül le het kér vé nyez ni. 

Annyi ban egy sze rű sö dik a rend -
szer, hogy míg ed dig e-mail ben vagy
pa pí ron le he tett be kül de ni az igé nye -
ket, most a http://pa lya zat.lu the -
ran.hu hon la pon ke resz tül – na -
gyon egy sze rű re giszt rá ció után – fel
le het töl te ni. Ma gán a hon la pon
nem csak az in ter ne tes fe lü let hasz -
ná la tá val kap cso la tos tud ni va lók ta -
lál ha tók meg, ha nem a ha tá lyos pá -
lyá za ti sza bály ren de let is, az ak tu á -
lis pá lyá za ti le he tő sé gek, il let ve a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség hon -
lap ja és az SFF Ten der pá lyá zat fi gye -
lő por tál ol da la is el ér he tő. 

– Eb ben az év ben mi lyen pá lyá za -
tok ki írá sa vár ha tó, mi re fi gyel je nek
oda, akik már most konk rét terv ben,
fej lesz tés ben gon dol kod nak?

– Az Eu ró pai Unió hét éves tá mo -
ga tá si cik lu sok ban szá mol, a je len le -
gi cik lus 2013-ban ér vé get. De ér ző -
dik a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség -
nek az a szán dé ka, hogy még az idén
az összes hát ra lé vő pá lyá za ti ki írás
meg je len jen. Nagy le he tő sé get je -
len te nek az ok ta tá si és a sze re tet szol -
gá la ti in téz mé nyek szá má ra a már
em lí tett ener ge ti kai pá lyá za tok. A
Kör nye zet és ener ge ti ka ope ra tív prog -
ram pá lyá za ti tá mo ga tá sa i val komp -
lex, ma gá nak az épü let nek az ener ge -
ti kai tu laj don sá ga it ja ví tó, il let ve a fű -
tés rend sze rek fel újí tá sát cél zó pro jek -
te ket le het meg va ló sí ta ni.

– Mek ko ra ré szét áll ja ezek nek a
pá lyá zat? 

– In téz mé nyek ese té ben nyolc van -
öt szá za lé kos, gyü le ke ze tek tu laj do -
ná ban lé vő épü le tek nél hat van szá za -
lé kos a tá mo ga tás. 

Vár ha tó még a Tár sa dal mi meg -
úju lás ope ra tív prog ram ke re té ben
egy részt az ok ta tá si in téz mé nyek
fej lesz té sét cél zó pá lyá za tok ki írá sa
– me lyek el ső sor ban prog ra mo kat tá -
mo gat nak –, de lesz nek pá lyá za tok
inf ra struk tú ra-fej lesz tés re is. Ér de -
mes te hát „fi gyel ni” mind ar ra, ami
elő re lát ha tó! 

Az úgy ne ve zett ak ció ter vek meg -
ta lál ha tók a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség, il let ve az Új Szé che nyi terv
hon lap ján. Ter vez zük, hogy eze ket mi
is fo lya ma to san fel tölt jük a http://pa -
lya zat.lu the ran.hu hon lap ra, így egy
kat tin tás sal min den in for má ció egy
he lyen el ér he tő vé vá lik. 

g K há ti Dó ra

Kö zel két mil li árd fo rint –
jó cé lok, si ke res pályá za tok

Be szél ge tés egy há zunk pá lyá za ti re fe ren sé vel
egy fon tos ja nu á ri ha tár idő ap ro pó ján

Pro vo ká ló a cím, hi szen most, a
tiszt újí tás előtt ép pen ar ra kel le ne
biz tat nom a gyü le ke ze tek tag ja it,
hogy vál lal ják ezt a szol gá la tot, ha va -
la ki fel ké ri rá őket. Ugyan ak kor ta -
pasz ta la tunk, hogy más do log lel ke -
sen vál lal ni a meg tisz te lő fel ké rést, és
megint más hat éven ke resz tül rend -
sze re sen és tu da to san dol goz ni a
gyü le ke ze tért – és mind ezt a pénz -
ke re ső mun ka után.

Fon tos te hát, hogy már most jó za -
nul át gon dol juk, mit vá runk at tól,
akit pres bi ter nek je lö lünk, illetve
mit vál la lunk, ha el fo gad juk a je lö lést,
és a gyü le ke zet köz gyű lé se pres bi ter -
nek vá laszt ben nün ket. Ha úgy lát juk,
hogy ez ne künk nem megy, jobb azt
mon da ni: kö szö nöm, de in kább nem
vál la lom. 

Ne le gyünk pres bi te rek, ha nem
érez zük, hogy a gyü le ke zet – nyű ge -
i vel, hi bá i val együtt – a lel ki ott ho -
nunk. Nem egy cég igaz ga tó ta ná csi
tag sá gá ról van szó, ha nem ar ról,
hogy se gít sünk má sok nak rá ta lál ni
Krisz tus sze re te té re, és eh hez ad juk
meg a ke re te ket, le he tő sé get. Le -
het, hogy fel leng ző sen hang zik, de
meg győ ző dé sem sze rint nem le he -
tünk si ke re sek, ha időn ként nem lé -
pünk ki a min den na pok mó kus ke re -
ké ből, nem vesszük ész re a nagy
cso dát, az evan gé li u mot, amely nek a
mi mun kánk is ré sze se.

Ez azt is je len ti, hogy az akar jon
pres bi ter len ni, aki vá gya ko zik a
gyü le ke zet lel ki al kal ma in va ló rész -
vé tel re is: aki el jön az is ten tisz te let -
re, hét kö zi al kal mak ra, aki szí ve tel -
jes sze re te té vel druk kol a kon fir -
man du sok nak a vizs gán, aki fon tos -
nak tart ja, hogy rá kér dez zen Is ten
dol ga i ra.

Ne le gyünk pres bi te rek, ha szá -
munk ra a név a fon tos. Az le gyen
pres bi ter, aki ak kor is se gí te ne, ha
nem len ne az; aki tud ja, hogy pres -
bi ter nek len ni nem ki vá lasz tott ság,
ha nem a szol gá lat egy faj ta ke re te,
amely mel lett ren ge teg más mó don
le het se gí te ni. 

Ne le gyünk pres bi te rek, ha időnk -
be, ener gi á ink ba nem fér be le a
rend sze res ci vil mun ka. Ez en nem -
csak a pres bi te ri ülé se ken va ló ter -
mé sze tes rész vé telt ér tem, ha nem
azt is, hogy ki-ki a ma ga sze mé lyi -
sé gé nek, szak tu dá sá nak leg in kább
meg fe le lő te rü le ten rend sze re sen

részt vesz a mun ká ban, és tud ja,
hogy vál lalt fel ada tá ért fe le lős ség gel
tar to zik.

Ezt ta lán a leg fon to sabb tu da to sí -
ta ni. Gyü le ke ze te ink szer te ága zó –
né ha túl sok – fel ada tot vál lal nak ma -
guk ra: a temp lom, a pa ró kia és a gyü -
le ke ze ti ház épí té se és kar ban tar tá -
sa mel lett sok he lyen van nak más in -
gat la nok, in téz mé nyek – és az ezek -
ben fo lyó mun ka: a lel ki épí tés, a ka -
ri ta tív se gí tés vagy az ok ta tás. Ezt a
ha tal mas mun kát nem vál lal hat ja
föl a lel ké szek ből és a lel kes gyü le ke -
ze ti ta gok ból ál ló kis kör – eb ből csak
el fá su lás, ked vet len ség és rossz dön -
té sek so ra szü let het. A gyü le ke zet
nem né hány em ber ügye, ha nem
min den kié – aki pres bi ter lesz, az
nem a lel kész nek vagy a fel ügye lő nek
se gít mun ká já nak el vég zé sé ben, ha -
nem a sa ját ré szét ve szi ki a kö zös
mun ká ból.

Ne le gyünk pres bi te rek, ha éle -
tünk ép pen vál ság ban van. Egy há zi
tör vé nye ink a kis sé ho má lyos ren de -
zett élet ki fe je zés sel ír ják le a tiszt ség -
vi se lő ség fel té te lét. Ez sem mi kép pen
nem je len ti azt, hogy a tiszt ség vi se -
lő éle té ben so ha nin cse nek mel lék -
utak, ma gán éle ti, lel ki, szak mai vagy
más faj ta vál sá gok. Ál szen tek len -
nénk, ha el hi tet nénk ma gunk kal,
hogy mi meg in gat ha tat la nok va -
gyunk. (Pál így ír: aki áll, vi gyáz zon,
hogy el ne es sék.)

Szó sincs ar ról, hogy aki nek éle te
va la mi lyen szem pont ból csőd be
ment, azt ki vet nénk, sőt! Sze ret nénk
ne ki se gí te ni, mel lé áll ni fáj dal má -
ban. De ezek ben a ne héz hó na pok -
ban, évek ben nem az a fel ada ta, hogy
egy gyü le ke zet ter hét is ma gá ra ve gye,
ha nem hogy sa ját ma gát meg erő sít -
se – és ki tud ja, ha eb ből a sö tét lő,
mély er dő ből ki sza ba dul, utá na ta lán
Is ten től meg erő söd ve tud a gyü le ke -
zet ve ze té sé ben részt ven ni. (Ar ról
nem is szól va, hogy mennyi re meg -
alá zó, ha a gyü le ke zet előtt foly ton
ma gya ráz kod nia kell ahe lyett, hogy a
mun ká ját vé gez het né.)

Ki al kal mas te hát pres bi ter nek?
Ezek alap ján úgy tűn het, hogy sen -
ki. Aki még is az, az tud ja, hogy al kal -
mas sá ga nem az ő sze mé lyes jó tu laj -
don sá ga i ból fa kad, ha nem ke gye -
lem, az Is ten aján dé ka. És ez nem ke -
gyes frá zis, ha nem ta pasz ta lat.

g He ge ds At ti la

Mi kor ne le gyünk
presbi te rek?

Pályázat mentori szolgálatra,
illetve gyakorlógyülekezeti státusra

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE) pá lyá za tot hir det a gya -
kor la ti (VI. éves) kép zés sel kap cso la tos men to ri szol gá lat ra, il let ve gya -
kor lógyü le ke ze ti stá tus ra a 2012/2013-as tan év re.

Olyan lel ké szek je lent ke zé sét vár juk, akik sok ol da lú gyü le ke ze ti
mun kát vé gez nek, és ké szek egy VI. éves hall ga tó (lel kész je lölt) mun ká -
já nak irá nyí tá sá ra és lel ké szi szol gá lat ba va ló be ve ze té sé re, va la mint részt
vesz nek az EHE ál tal szer ve zett men to ri elő ké szí tő kon fe ren ci án. A meg -
bí zást ka pott lel ké szek kel és gyü le ke ze tek kel az egye tem együtt mű kö -
dé si meg ál la po dást köt. A men to rok és a gyü le ke ze tek ez ál tal köz vet le -
nül is be kap cso lód nak a gya kor la ti lel kész kép zés mun ká já ba. A gyü le -
ke ze tek től a szol gá la tok biz to sí tá sa mel lett el ső sor ban a lel kész je lölt meg -
fe le lő el he lye zé sét kér jük.

Gya kor la ta ide jén a lel kész je lölt a men tor ve ze té sé vel vé gez het gyü -
le ke ze ti szol gá la tot.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a gyü le ke ze ti mun ka rö vid (leg fel jebb
60 so ros) be mu ta tá sát és a pá lyá zó lel kész mo ti vá ci ó ját, va la mint an nak
köz lé sét, hogy mi lyen mó don tud nak a hall ga tó ré szé re tíz hó na pon át
szál lást és ösz tön díj-ki egé szí tést biz to sí ta ni. 

A pá lyá za tok nak feb ru ár 29-ig kell az EHE Rek to ri Hi va ta lá ba (1141
Bu da pest, Ró zsa völ gyi köz 3.) meg ér kez ni ük.

Bő vebb fel vi lá go sí tás sal a Gya kor la ti In té zet ve ze tő je, Sza bó né Mát -
rai Ma ri an na (ma ri ann.mat rai@lu the ran.hu) tud szol gál ni.

Dr. Sza bó La jos rek tor, tan szék ve ze tő
Sza bó né Mát rai Ma ri an na, a kép zés ko or di ná to ra
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Összeállította: Boda Zsuzsa

b A ter vek sze rint a Ma gyar Rá di -
ó ban, il let ve a Te le ví zi ó ban eb -
ben az esz ten dő ben is rend sze -
re sen lesz nek evan gé li kus is -
ten tisz te let-köz ve tí té sek. A ha -
von ta élő ben hall ha tó vagy lát -
ha tó al kal ma kon igét hir de tő
lel ké szek ja nu ár 12-én meg be -
szé lé sen vet tek részt. Az Észa ki
Egy ház ke rü let püs pö ki hi va ta lá -
ba Fa bi ny Ta más mé di á ért fe le -
lős püs pök és Nagy Lász ló szer -
kesz tő hí vá sá ra ér kez tek egy -
há zunk mind há rom ke rü le té -
ből az érin tett lel ki pász to rok.

Az al ka lom Sze me rei Já nos nak, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ké nek Zsolt 18,30b alap ján
tar tott áhí ta tá val kez dő dött.

A dél előtt el ső fe lé ben Bet len Já -
nos te le ví zi ós új ság író val be szél get -
het tek az egy be gyűl tek a Le he tő sé gek
és ki hí vá sok a mé dia vi lá gá ban té ma -
kör ben. Az őszin te hang vé te lű esz -
me cse rén nem csak szak mai kér dé sek
ke rül tek te rí ték re – pél dá ul az, hogy
mi ként le het fel ké szül ni egy köz ve -
tí tés re–, de töb bek kö zött ar ról is szó
esett, hogy mek ko ra misszi ói ere jük
van a rá di ó ban, te le ví zi ó ban su gár -
zott is ten tisz te le tek nek.

A dél előtt má so dik fe lé ben a köz -
ve tí té sek gya kor la ti tud ni va ló it vet -
ték sor ra. Eb ben nyúj tott hasz nos,
prak ti kus ta ná cso kat Bar lay Ta más,
a Mé dia szol gál ta tás-tá mo ga tó és Va -

gyon ke ze lő Alap (MT VA) val lá si fő -
szer kesz tő je, Hor váth Ta más, az
MT VA ren de ző je és Nagy Lász ló
lel kész, a köz ve tí té sek szer kesz tő je.

g bo dazs

Át lép ve a temp lom fa la it
Is ten tisz te let-köz ve tí té sek elő ké szí tő meg be szé lé se

Az evan gé li kus is ten tisz te let-köz ve tí té sek ter ve zett rend je 2012-ben: Bu -
da pest-Zug ló (rá di ós – Tamásy Tamásné): ja nu ár 15.; Deb re cen (rá di ós –
Balázs Viktória): feb ru ár 5.; Mag lód (té vés – dr. Fabiny Tamás): áp ri lis
1.; Sop ron (rá di ós – Hegedűs Attila): áp ri lis 8.; Oros há za (rá di ós – Ribár
János): má jus 6.; Nagy bör zsöny (rá di ós – Lajtos János): jú ni us 3.; Por -
rog szent ki rály (rá di ós – Sikter János): jú li us 1.; Fo nyód li get, a Szél ró zsa
or szá gos if jú sá gi ta lál ko zó zá ró is ten tisz te le te (té vés, fel vé tel ről – Mes -
ter házy Balázs): jú li us 29.; Szek szárd (rá di ós – Sefcsik Zoltán): au gusz -
tus 19.; Ne mes csó (rá di ós – Kalincsák Balázs): ok tó ber 31.; Bu da pest-De -
ák tér (té vés – Gáncs Péter): de cem ber 25.; Pi lis csa ba (rá di ós – Kézdy
Péter): de cem ber 26.

Érez he tő volt az iz ga lom. A lel ké szek
az utol só si mí tá so kat vé gez ték, mi -
köz ben né mi nyug ta lan ság gal, ám a
jó gaz da ala pos sá gá val pász táz ták
vé gig te kin te tük kel az is ten tisz te let
hely szí nét, hogy min den rend ben
van-e. Rend ben volt.

Csak a rá di ó sok vol tak nyu god tak.
Ők a la i ku sok szá má ra is össze szo kott
stáb nak tűn tek. Ta lán már ma guk
sem tud ják, hány élő köz ve tí té sen
van nak túl. Nem cso da hát, hogy ha -
tal mas ru tin nal sze rel ték fel már ko -
ra reg gel a tech ni kai esz kö zö ket, te -
le pí tet ték a mik ro fo no kat, ve zet ték –
gon do san, hogy sen ki ne bo tol jon
meg ben nük – a ká be le ket, he lyez ték
el a mű sor ve ze tő köz ve tí tő ál lá sát.
Hang ta la nul, szer ve zet ten vé gez ték
mun ká ju kat.

A hí vek azon ban va la hogy nem
akar tak gyü le kez ni. Már há rom ne -
gyed tí zet mu ta tott az óra, te hát alig
volt ne gyed óra a kez dé sig, de még
min dig csak lé zeng tek a temp lom ban.
Né há nyan né mi rosszal lás sal tár -
gyal tuk a he lyez tet, vi lág ra szó ló bot -
rányt, fel há bo ro dást vi zi o nál va.

De kis hi tű sé günk most is ki adós
lec két ka pott. Mert – mint ha va rázs -
szó ra tör tén ne – egy re gyak rab ban
nyílt ki a temp lom aj tó, majd már egy -
más ke zé be ad va a ki lin cset egy re
töb ben ér kez tek. Az is me rő sök a
szo kott mó don kö szön töt ték egy -
mást, s a szo kott mó don, kis lét szá -
mú cso por tok ba ve rőd ve, hal kan

be szél get tek, ér dek lőd tek az el múlt
hét ese mé nye i ről, egy más hogy lé té -
ről, szót ejt ve az el kö vet ke zen dő je -
lö lés ről, vá lasz tá sok ról is. In nen is,
on nan is „Szer vusz tok”, „Jó reg gelt!”,
„Erős vár a mi Is te nünk” hal lat szott. 

Az tán min den ki el fog lal ta he lyét
a pa dok ban, s most már lát szott,
hogy meg telt a temp lom. Né ma
csönd és fe szült vá ra ko zás ér ző dött.
Min den ki iz ga tot tan, az al ka lom ün -
ne pé lyes sé gé hez va ló mél tó ság gal
vár ta az is ten tisz te let meg kez dé sét.

Előbb azon ban még be vo nult a kó -

rus, majd a kar ve ze tő, a gyü le ke zet
kán to ra, Fe ke te Ani kó is el he lyez ke -
dett. Sze líd mo sollyal szem lél te a
raj ta csün gő te kin te te ket. Az egyik
hang tech ni kus még el vé gez te az
utol só si mí tá so kat; volt, akit ki csit kö -
ze lebb, volt, akit ki csit tá vo labb ál lí -
tott a mik ro fon tól. Hát igen! Élő
köz ve tí té s re ké szül tünk. Amit most
nem ál lí ta nak be jól, an nak kor ri gá -
lá sá ra ké sőbb már nincs le he tő ség. S
még iscsak az or szág el ső szá mú rá -
dió csa tor ná ján lesz hall ha tó a mű sor,
ame lyet a vi lág szám ta lan pont ján
hall gat nak ma gya rok, s ta lán né ha
még ide gen aj kú ak is.

Már na gyon kö ze le dett a kez dés
ide je, de Nagy Lász ló, a rá dió szer -
kesz tő-mű sor ve ze tő je még szólt pár

szót. El mond ta, hogy pon to san
mi kor kez dő dik és mi kor fe je ző -
dik be a fel vé tel, s na gyon kért
min den kit, ügyel jen ar ra, hogy
még vé let le nül se hagy ja be -
kap csol va a mo bil te le fon ját,
mert na gyon ki áb rán dí tó, ha
pél dá ul az imád ko zás alat ti
csönd be be le ha sít egy ké szü -
lék csör gé se.

Rö vid csend te le pe dett a
temp lom ra, mi előtt a lel ké szek
két pres bi ter test vér kí sé re té vel
be vo nul tak. S mi u tán min den -
ki le ült, fel hang zott az éter ben:
„Kos suth rá dió, Bu da pest. Tíz
óra négy perc. Evan gé li kus is ten -
tisz te le tet köz ve tí tünk a bu da -
pest-zug lói evan gé li kus gyü le ke -
zet ből. A szol gá la tot Ta másy
Ta más és Ta másy Ta más né, a
gyü le ke zet lel ké szei vég zik. Igét
hir det Ta másy Ta más né.” 

Az adás ve ze tő je fel emel te ke zét,
je lez ve, hogy meg kez dő dött az élő
adás, in nen től kezd ve „nem csak
ma gunk va gyunk”. A kar za ton pe dig
fel zengett az or go na, s kez de tét vet -
te az or szág-vi lág szá má ra hall ha tó
is ten tisz te let rá di ós köz ve tí té se. 

g Gyar ma ti Gá bor

Egy köz ve tí tés kró ni ká ja
Szub jek tív be szá mo ló a zug lói rá di ós is ten tisz te let ről

b Ki lenc óra kor el kezd tek gyü le kez ni a részt ve vők. Sor ban be fu tot tak
elő ször a kis, ké sőbb a tel jes kó rus tag jai. Kis vár tat va fel zengett az or -
go na, egy szer s mind je lez ve, hogy már nem üres az or go na pad, meg -
ér ke zett Ké mén czy An tal or go na mű vész is, aki a biz to sí ték ar ra, hogy
az or go na ma, ja nu ár 15-én is gyö nyö rű en fog meg szó lal ni, s a ze nei
kí sé ret tel sem lesz gond. S mint ha csak meg hal lot ta vol na az imén ti
gon do la to kat – míg a zárt aj tó mö gül hal kan ki szű rőd tek a kó rus be -
ének lé sé nek hang fosz lá nyai –, már is re mek fu ta mok csen dül tek fel
a kar zat fe lől. Ám mu száj volt csen det kér ni, hi szen szük ség volt egy
utol só gyors pró bá ra a kó ru sok nak a temp lom tér ben is.

Bé ká si tél űző
A Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség sze re tet tel hív ja hí ve it és ba -
rá ta it ja nu ár 28-ára, szom ba tra a bé kás me gye ri temp lom ba (1038 Bu -
da pest, Me ző ut ca 12.).

17 óra kor Ko nok Ta más temp lom tár la tát Ju hász Fe renc köl tő nyit ja meg.
A ki ál lí tást ren dez te: Jer ger Krisz ti na mű vé szet tör té nész. A tár lat már -
ci us 30-áig te kint he tő meg.

18-óra kor a Fe renc vá ro si Kán to rá tus és Col le gi um Mu si cum ad hang -
ver senyt a Si me on éne ke szö ve gé re írt mű vek ből. Ve zé nyel: Mun tag Lő -
rinc. Köz re mű kö dik: Ko vács Lász ló – or go na, Mi zsei Zol tán – ba ri ton. 

A be lé pés in gye nes, ado má nyo kat jó szív vel fo ga dunk.
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Ha a hi tet, a re ményt és a sze re te tet
egy kis ha jó ba zár nánk, és úsz tat ni,
hor doz ni sze ret nénk a nagy be tűs
Élet ten ge rén, ak kor a ha jó anya gát
sze rin tem jó kedv ből kel le ne ácsol ni,
és a vi tor lá ját Is ten csen des de rű jé -
ből kel le ne ki fe szí te ni. 

Egyik es te az ir gal mas sa ma ri tá -
nus tör té ne tét ol vas tuk el a me se
után és az es ti ima előtt a gye re kek -
kel. Jó éjt-pu szik kal be fu tott mind a
négy fi ó kám az ágyá ba, hogy egy pi -
hen te tő al vás után kez dőd jön az
újabb nap.

A reg ge li haj rá az anyai hi va tás
egyik leg tit ko sabb csú csa: fél kéz zel
ke ve rem a ka ka ót, fél lel ké szí tem a
tíz óra i kat, a har ma dik fél lel fo nom
a lá nyok ha ját, a ne gye dik kel ke re -
sem az el tűnt tor na zsá kot… és pró -
bá lok én is el ké szül ni. Az elő szo bá -
ban el vég zünk még egy gyors kon -
cent rá ci ós gya kor la tot: min den ki -
nek a fe jé re csak egy sap ka ke rül jön,
és a ci pők, kesz tyűk ne le gye nek fe -
le má sak. 

Gom bo lom az öt éve sem, és köz -
ben kér de zem, hogy em lék szik-e
még az es ti bib li ai tör té net re. Iz gő-
moz gó lány kám gon dol ko dik erő sen,
majd fel ra gyog az ar ca, és már
mond ja is: „Em lék szem! Az ir gal -
mas sza már fel szed te az út ról a fél
ba rát ját!” A na gyob bik lá nyom
töp reng: „Anya, te iga zá ból az
anyu kám vagy a fe le ba rá tom
vagy?” Ne ve tő sen in dul a nap, és

egész es tig tart a lel ket me len ge tő ér -
zés. Pe dig a csa lá di fé szek vé del mé -
ből ki lép ve in kább a szo mo rú ság gal
fu tok össze. 

El sem tu dom mon da ni, hogy
mennyi meg tört em ber rel ta lál -
koz tam ma is… csak az zal. Szo mo -
rú volt a sze mük, a hang juk, az
egész lé nyük. Fé lel mek, be teg sé gek,
re mény te len sé gek, ku dar cok meg kö -
tö zött jei jár nak kö zöt tünk. Le fe lé
né zünk, a mély sé ge ink be, és be le szé -
dü lünk. 

Ar ra szü let nek ter ve ink, ho gyan
ment sük át a pén zün ket, a mun ka -
he lyün ket, a csa lá dun kat a ne héz -
sé ge ken, de ar ra nem gon do lunk,
ho gyan ment sük, me ne kít sük át a
jó ked vün ket. Nem ha mis hur rá -
op ti miz mus ra gon do lok, ha nem a
ta lál ko zá sok örö mé re, az egy más -
ra fi gye lés re, az idő re, ame lyet ki -
sza kí tunk a má sik nak a ro ha nó na -
pok ból. Ar ra gon dol tam, hogy ki
kel le ne ta lál ni egy új ud va ri as sá gi
for mu lát. A pa nasz ára da tot in dí -
tó „Hogy vagy?” he lyett ezt: „Mi nek
tud tál ma örül ni?”

Jó ked vet és Is ten csend jét ke re ső
sa ma ri tá nus sze ret nék len ni. Azt is
tu dom, hogy a jó kedv öku me niz mu -
sá nak a hí rét csak ak kor tu dom to -
vább ad ni, ha rá bí zom a sa ját ör vé -
nye im és szo mo rú sá gom a Sza ba -
dí tó ra. Csak ő tud ja el hor doz ni…
csak ő hor doz ta már el! 

g Papp And rea

A jó kedv
öku me niz mu sa
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Evan gé li um és is ten tisz te let
El csé pelt köz hely nek tű nik a ki je len tés, hogy az egy ház krí zis ben van. Ez nem
fel tét le nül azt je len ti, hogy baj ban van, ha nem in kább azt, hogy cse lek vé si
kény szer ben van, gon dol kod nia kell. Va la mi nek tör tén nie kell, mert ami most
van, nem ki elé gí tő. Is ten tisz te le te ink ma nem tud ják tel je sí te ni azt a fel ada -
tot, amellyel Urunk meg bí zott ben nün ket: az evan gé li um hir de té sét.

A va sár na pi is ten tisz te let len ne az evan gé li um hir de té sé nek al kal ma, gyak -
ran azon ban az le het az em ber ér zé se, hogy leg töb ben nem az evan gé li u -
mért jön nek, ha nem azért, mert va sár nap van, és va sár nap temp lom ba kell
men ni. Majd nem mind egy, hogy mit mond a lel kész. A „jó” ige hir de tés alig
nö ve li a gyü le ke zet lét szá mát, a „rossz” ige hir de tés alig csök ken ti. Is ten tisz -
te le te ink lé nye ge nem az evan gé li um, ha nem a kul tusz, a val lá sos igény ki -
elé gí té se.

Fon tos len ne tisz tán lát nunk, hogy Urunk mi re adott ne künk meg bí zást
a misszi ói pa rancs ban. Nem ar ra, hogy egy há zat szer vez zünk és fenn tart -
sunk, nem is ar ra, hogy dog ma ti ka i lag és li tur gi a i lag he lyes is ten tisz te le te -
ket tart sunk, ha nem hogy az evan gé li u mot hir des sük. 

Is ten tisz te le te in ken je len leg ez nem iga zán va ló sul meg. Itt ugyan is nem -
csak a sza vak fon to sak, ha nem az is, hogy ki fe je zés re jus son az öröm, a kö -
zös ség Krisz tus ban, a di cső í tés és há la adás. Is ten tisz te le te in ken leg in kább
ma guk ba zár kó zott em be re ket lá tunk, akik ál ta lá ban jó messze ül nek egy -
más tól.

Ahol az evan gé li um szó lal meg, ott fel fi gyel nek az em be rek, meg tér nek
vagy meg ha rag sza nak. Ahol Jé zus tet tei és sza vai meg ele ve ned nek, ott vá -
rat lan dol gok tör tén nek. Ez saj nos ná lunk, né hány ki vé tel től el te kint ve, nem
így van. Mint ha az len ne jó, ha nem tör tén ne sem mi, ha nem foly tat nánk min -
dent, ahogy ed dig. 

Job ban kel le ne fi gyel nünk azok ra a val lá si kö zös sé gek re, me lyek ma nö -
ve ked nek, tért hó dí ta nak. Ott kö zép pont ban van a sze mé lyes hang vé tel és
az egy más ra fi gye lés. Ná lunk az em be rek ano ni mi tás ban van nak, egyé ni val -
lá sos igé nye i ket elé gí tik ki, és nem akar ják, hogy eb ben va la mi szo kat lan do -
log gal meg lep jék és meg za var ják őket. Kis túl zás sal azt le het ne mon da ni, hogy
„né zők”. A rész vé tel nem me rül het ki av val, hogy fel áll nak, le ül nek, el mond -
ják a hit val lást, a Mi atyán kot, és éne kel nek – ta lán.

A prob lé ma nem a „ré gi” vagy az „új” li tur gia, ha nem ma ga az is ten tisz -
te let, ahogy azt ma tart juk. Az is ten tisz te let nem az egy ház is ten tisz te le te,
nem is a lel ké szé, ha nem azo ké az em be re ké, akik oda jön nek va sár nap. De
ha ott va sár nap ról va sár nap ra csak egy szer kesz tő bi zott ság ál tal meg fo gal -
ma zott, se ma ti kus és dog ma ti kus szö veg fel ol va sá sa tör té nik, ak kor az em -
ber nem iga zán ér zi ma gát meg szó lít va.

Bi zo nyá ra töb ben azt ál lít ják, hogy a li tur gia is az evan gé li um hir de té se.
Igen, le het ne. De egy elő re meg szer kesz tett szö veg fel ol va sá sa nél kü lö zi a
sze mé lyes bi zony ság té tel jel le gét és ere jét. Ha az imád ság, ame lyet a lel kész
a gyü le ke zet ne vé ben el mond, egy má sok ál tal meg írt, könyv ből fel ol va sott
szö veg, ak kor az nem so kat mond a mai em ber nek; ez nem evan gé li um, ha -
nem kul tusz. A kul tusz min dig ugyan az. Az evan gé li um meg döb bent, fel -
for gat ja gon dol ko dá sun kat, min dig újat ad.

A re for má ció meg pró bált ezen vál toz tat ni, a kul tusz ról az evan gé li um hir -
de té sé re ten ni a hang súlyt, de leg több he lyen, így a lu the rá nus egy há zak ban
is, vissza tér tek a me rev for mák hoz, a köz pon ti irá nyí tás hoz. A til ta ko zás ha -
mar el kez dő dött ugyan, de az egy ház ve ze té se szi go rú an fel lé pett a kis kö -
zös sé gek el len, ahol a sza bad ság és a sze mé lyes bi zony ság té tel lett ural ko -
dó vá. Ez ak kor ta lán ért he tő volt, de ma?

Az evan gé li um ter mé sze te sen ugyan az ma, mint volt az el ső év ez red ben,
de az evan gé li um hir de té sé nek kö rül mé nyei tel je sen má sok. Az a te kin tély -
rend szer, amely egy há zunk ban is ér vé nye sül, ma ide gen. Az em be rek sze mé -
lyes rész vé telt, vé le mény nyil vá ní tást, őszin te han got és pár be szé det igé nyel -
nek egy kö zös ség éle té ben. Ez zel szem ben a temp lom ban egy em ber fe ke te
ru há ban áll, és el lent mon dás nél kül azt mond, amit akar, és fel ol vas va la mit,
amit egy bi zott ság elő írt. Sen ki sem szól hat be le, leg fel jebb tá vol ma rad hat.

Be kel le ne lát nunk, hogy az egy ház ilyen is ten tisz te le tek meg tar tá sá val ma
már nem tud ele get ten ni a misszi ói pa rancs nak. Ha a krí zis ből jól aka runk
to vább jut ni, ak kor nem ma rad hat min den úgy, ahogy év szá za dok óta van.
Az em be rek gon dol ko dá sá ban, a tár sa dal mi vi szo nyok ban és a kom mu ni -
ká ci ó ban alap ve tő vál to zá sok tör tén tek, de is ten tisz te le tünk meg ma radt a
kö zép kor ban ki ala kult for mák és gya kor lat mel lett. Nem elé ged he tünk meg
av val, hogy ré gi li tur gi kus szö ve ge ket ol va sunk, és a 17. szá zad ban ke let ke -
zett éne ke ket éne kel ünk.

A gyü le ke zet rész vé te le szük sé ges ah hoz, hogy a sza vak ból élet le gyen. Ha
az is ten tisz te let ab ból áll, hogy a lel kész vé gig ol vas ki je lölt szö ve ge ket, és húsz -
per ces be szé det tart, le he tő leg szó ra koz ta tó tör té ne tek kel és pél dák kal, ak -
kor ott ne héz lesz meg lát ni az evan gé li um éle tet for má ló ere jét.

Szi las At ti la nyugalmazott evangélikus lelkész (Vár pa lo ta)
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 kockázatokról és mellékhatásokról 

Ma te ma ti ka ver seny nek adott ott -
hont ja nu ár 12-én Pé csett a Ja nus
Pan no ni us Gim ná zi um. A ré gió –
Ba ra nya, So mogy, Tol na és Za la me -
gye – e tan tárgy ban leg jobb 11–12. év -
fo lya mos kö zép is ko lás ta nu lói mér -
ték össze tu dá su kat. A me gyé ket
mind két év fo lya mon a no vem be ri
me gyei ver seny el ső hat-hat he lye -
zett je kép vi sel te. 

A leg jobb ered ményt a ka pos vá ri
Tán csics Mi hály Gim ná zi um köny -
vel het te el 227,2-es pont szám mal.
Má so dik a Bony há di Pe tő fi Sán dor
Evan gé li kus Gim ná zi um lett (217,3),
har ma dik a pé csi Le ő wey Klá ra Gim -
ná zi um (160,4), ne gye dik he lyen a
nagy ka ni zsai Bat thyá ny La jos Gim -
ná zi um (134,5) vég zett a ren de ző Ja -
nus Pan no ni us Gim ná zi um (108
pont) előtt.

Mind két év fo lya mon pé csi ta nu -
ló nyert. A leg ered mé nye sebb Tol -
na me gyei ver seny ző a 11. év fo lya -
mos Bő sze Zsu zsan na, a Bony há di
Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná -
zi um di ák ja lett, aki har ma dik he lye -
zést ért el. 

d EvÉ let-in fó

Bony há di di ák
a do bo gón

Ülést tar tott a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Saj tó bi zott sá ga ja nu -
ár 10-én az or szá gos iro da Ül lői úti
szék há zá ban. A ta nács ko zás meg hí -
vott ven dé ge dr. Fáb ri György, az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
rek tor he lyet te se volt, aki egy há -
zun kat kép vi se li a Köz szol gá la ti Tes -
tü let ben, és egy ben an nak meg vá -
lasz tott ve ze tő je is. Jóvoltából a tes -
tü let mun ká já ba nyer het tek be te kin -
tést a bi zott ság tag jai.

d Forrás: evangelikus.hu

Vendég a saj tó -
bizott sá g ülésén

Egy ame ri kai mo dell to vább fej lesz -
té sé vel mű vé szek, fel ta lá lók, fej lesz -
tők és ku ta tók pro jekt je it tá mo gat ja
egy va do nat új ha zai in ter ne tes szol -
gál ta tás, az In dulj.be (http://in -
dulj.be).

A kö zös sé gi fi nan szí ro zás – an go -
lul crowd fund ing – az egyik leg fi a ta -
labb in ter ne tes je len ség, és egy re
na gyobb sze re pet kap kre a tív öt le tek
és mű vé sze ti pro jek tek meg va ló sí tá -
sá ban. 2009 óta az Egye sült Ál la mok -
ban szá mos kez dő vál lal ko zó és mű -
vész ka pott el in du lá si, be mu tat ko zá -
si és be fu tá si le he -
tő sé get az ál tal,
hogy a fel hasz ná -
lók anya gi se gít sé -
gét kér het ték egy
ki fe je zet ten eb ből
a cél ból lét re ho -
zott kö zös sé gi ol -
da lon ke resz tül.
Ugyan is a ter ve -
zett köny vek, rajz-
és do ku men tum -
fil mek, ta lál má -
nyok és vál lal ko -
zás öt le tek rö vid be mu ta tói alap ján a
lá to ga tók dönt het ték el, hogy tá mo -
gat ják-e pénz zel a ki ta lá ló i kat.

A si ke res ame ri kai Kick star ter
(http://kick star ter.com) mű kö dé si
mo dell jé hez ha son lót hoz tak lét re az
In dulj.be fej lesz tői: a kre a tív öt le tek
meg va ló sí tá sá ra kon cent rál nak az
egy sze rű pénz gyűj tés he lyett. A mű -
kö dé si elv itt is a kö zös ség ere jé re

épül, és egy faj ta elő ér té ke sí tés ként az
is me rő sök hoz zá já ru lá sán ke resz tül
va ló sul nak meg az öt le tek. A kö zös -
sé gi ol da la kon meg hir de tett pro jek -
tek si ke re ép pen ezért az is me rő sök
ak ti vi tá sá tól is függ, egy jó öt let már
né hány száz tá mo ga tó val is ko moly
si kert ér het el.

„A hét főn éj fél től éles ben mű kö -
dő ol dal se gít sé gé vel bár ki ki ad hat -
ja a köny vét, le me zét, de ugyan így
le he tő vé te szi egy fes tő mű vész esz -
kö ze i nek a be szer zé sét, egy új on-
line szol gál ta tás nak a be in dí tá sát,

egy mo bil al kal ma zás nak a ki fej -
lesz té sét vagy ép pen egy új szu per -
kü tyü pro to tí pu sá nak a le gyár tá sát”
– összeg zi a szol gál ta tás lé nye gét
Mol do ván Csa ba öt let gaz da. Az
ol dal ter ve zői a ma gyar vi szo nyok
kö zött évi száz öt ven-két száz pro -
jekt tel szá mol nak, de fel ké szül tek
ar ra is, ha en nek a több szö rö sét kel -
le ne át fut tat ni uk rend sze rü kön. A

min tá nak te kint he tő ame ri kai Kick -
star ter az el múlt há rom év ben tíz -
ezer pro jek tet va ló sí tott meg, így
könnyen le het, hogy a ma gyar vál -
to zat si ker ese tén fel bo rít ja az el kép -
ze lé se ket.

Az ol dal fej lesz tői azt ter ve zik –
ha son ló an az ame ri kai vál to za tok -
hoz –, hogy csak sa ját or szá guk ál -
lam pol gá ra i nak te szik le he tő vé pro -
jek tek in dí tá sát a rend szer ben. Ez
nyil ván nem csak azért hasz nos,
mert így az üze mel te tők nek ki zá ró -
lag a ma gyar adó zá si rend szer hez
kell iga zí ta ni uk a mű kö dé sü ket, ha -
nem azért is, mert a gaz da sá gi vál -
sá gok idő sza ká ban a ha zai öt le tek
meg va ló sí tá sá t indíthatják be.

A temp lom já ró em be rek szá má ra
nem ide gen, hogy per sely be do bott
több-ke ve sebb pénz zel já rul ja nak
hoz zá a gyü le ke zet mű kö dé si költ sé -
ge i hez vagy időn ként egy-egy
összegy há zi kez de mé nye zés hez. Ha
az In dulj.be mo dell je be vá lik, ak kor
egy ház kö ze li pro jek tek in dí tá sá hoz is
fel hasz nál ha tó le het a rend szer. Mint
jö vő be li le he tő ség re ér de mes lesz
majd né ha rápil lan tani.

g Nagy Ben ce

A kö zös ség ben rej lő erő ki ak ná zá sa
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Szükség van erre?
Tisz telt Szer kesz tő ség! Meg le pe tés sel ve gyes szo mo rú ság gal ol vas tam ja -
nu ár 15-i szá mu kat. Eb ben lap juk fel ad ta egy bi zo nyos ha tá ron tú li, ed dig
si ker rel meg őr zött köz éle ti sem le ges sé gét, cik ke i nek szo ká sos hang vé te -
lét. Hagy ta, hogy a köz éle ti vi har hul lá mai el kezd jék so dor ni. Faggyas Sán -
dor El len ál lás – ke resz tény mód ra cí mű, hang ne mé ben et től az új ság tól me -
rő ben ide gen cik ke né hány vi lá gi lap ból una lo mig is mert ló zung is mé tel -
ge té sé vel az Evan gé li kus Éle tet is nem te len po li ti kai csa tá ro zá sok szín te -
ré vé tet te.

Mind ezek te te jé ben a szer ző „…ne künk, ke resz tény hi tű em be rek nek is
van, le gyen sza vunk” meg jegy zé sé vel ma ga és tá bo ra szá má ra még a ke resz -
tény sé get is ki sa já tí tot ta. Hogy ezt még to vább fo koz za, Ja kab apos tol, az Erős
vá runk… és Köl csey cél za tos idé zé sé vel a má sik tá bort „ör dög nek”, „go nosz -
nak” mi nő sí tet te. 

Ez a cikk eb ben az amúgy is kri ti kus idő szak ban nem ér het el mást, mint
hogy az el len sé ges ke dést, a fe szült sé get nö vel je egy há zunk ban, gyü le ke ze -
te ink ben is. Er re pe dig itt, gon do lom, sen ki nek sincs szük sé ge.

Tisz te let tel: 
Lu káts Mik lós evangélikus lel kész, az An tall-kor mány

volt ke resz tény de mok ra ta ál lam tit ká ra
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Re for má tus is ten tisz te let
közve tí té se Kis pest ről
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tum mű he lyé nek mű so ra
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A Nem ze ti Fil har mo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
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A Hely (ri port mű sor)
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
13.50 / m2
Ma gyar év szá za dok
14.15 / Du na World
Re for má tus ma ga zin
20.05 / Duna World
Kézjegy
Pogány Judit
21.30 / Du na Tv
Hel lo goodbye
(fran cia já ték film, 2008) (95')
23.55 / Du na Tv
Pen ge tő
Kon cer tek az A38 ha jón
23.55 / m1
Zeg zu gos tör té ne tek

CSÜTÖRTÖK

9.20 / Pax Tv
Vissza fe lé nem le het men ni
Riportfilmsorozat, 9. rész:
Frenkl Róbert
15.15 / Du na Tv
Törzs asz tal
Köz éle ti be szél ge té sek
19.35 / Bar tók rá dió
Az MR Szim fo ni ku sok hang -
ver se nye
Brahms: Né met re qui em
21.30 / Du na World
Shakes peare: Athé ni Ti mon
Köz ve tí tés a szol no ki Szig li -
ge ti Szín ház ból, fel vé tel ről
21.40 / Du na Tv
Te ron gyos élet
(ma gyar  film, 1983) (109')
22.30 / m1
Az el szánt dip lo ma ta
(an gol–né met film, 2005)
(123')
22.30 / Kossuth rádió
Esti beszélgetés – kultúráról

PÉNTEK

10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Ros si ni: Mes sa di
Glo ria
12.05 / Bar tók rá dió
Bra vis si mo!
Ben ne: Mo zart: Ex sul ta te,
jubi la te!
17.25 / Du na World
Du na an ziksz
A ba rokk épí té szet
20.35 / m2
Mű kor cso lya- és jég tánc-
Európa-baj nok ság
21.05 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Ben ne: Bach: Sei Greg üs set,
Jesu gütig (ko rál par ti ta)
21.30 / Du na Tv
Nic ky csa lád ja
(cseh–szlo vák do ku men tum -
film, 2010)
0.10 / Du na Tv
Per go le si: Sta bat Ma ter

SZOMBAT

6.45 / Du na Tv
Az Ótes ta men tum
(olasz so ro zat)
8.59 / m2
A Bib lia gyer me kek nek –
Az Új szö vet ség
12.22 / Kos suth rá dió
Tör té net hang sze rel ve
16.15 / Du na Tv
A pár mai ko los tor
(fran cia film, 1948) (96')
19.00 / Bartók rádió
Puccini: Tosca
22.00 / m1
Fe hér te nyér
(ma gyar film, 2005)
(101')
22.55 / m2
Je len tem vers ben me sé met
Té vé já ték Ba las si Bá lint
verse i ből és le ve le i ből
0.45 / m1
El lo pott élet
(olasz té vé film, 2007)

VASÁRNAP

6.00 / Bar tók rá dió
Mu zsi ká ló reg gel
Ben ne: va sár na pi or go na -
muzsi ka
8.05 / Bar tók rá dió
Zsi na to ló
(va sár na pi öku me ni kus
műsor)
9.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben
Sé ta Prá gá ban
10.00 / Du na Tv
Vi lág-Né zet
Püs pök ke nyér
10.25 / m1
Evan gé li kus if jú sá gi mű sor
10.30 / m1
Bap tis ta ma ga zin
11.00 / m1
Bap tis ta is ten tisz te let
Élő köz ve tí tés
Kecs ke mét ről
14.55 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 22-étől január 29-éig

Va sár nap (ja nu ár 22.)
Krisz tus mond ja: „Ha ti meg tart já tok az én igé met, va ló ban ta nít vá nya im
vagy tok; meg is me ri tek az igaz sá got, és az igaz ság meg sza ba dít ti te ket.” Jn 8,31–
32 (Préd 7,29; Mt 8,5–13; Róm 1,/14–15/16–17; Zsolt 86) Mi az igaz ság? – Pi -
lá tus kér dé se jut hat eszünk be a mai ige ver set ol vas va. A tör té ne lem so rán
mennyi fé le vá laszt ad tak er re a kér dés re a kü lön bö ző ko rok em be rei asze -
rint, hogy ér de ke ik mit dik tál tak! Jé zus sza va azon ban az örök, ab szo lút igaz -
ság gal szem be sít, amely ka pi tu lá ci ó ra kész tet, ugyan ak kor meg aján dé koz a
ta nít vány ság min dent fe lül mú ló sza bad sá gá val.

Hét fő (ja nu ár 23.)
Krisz tus Jé zus azért jött el a vi lág ba, hogy a bű nö sö ket üd vö zít se, akik kö zül
az el ső én va gyok. 1Tim 1,15 (Jón 2,7; Ézs 19,19–25; 1Kor 6,1–11) Nem túl zás
Pál apos tol nak ez az ön mar can go lá sa? Tény, ko moly a bűn lajst ro ma: se géd -
ke zett Ist ván vér ta nú meg kö ve zé se kor, ta gad ta Krisz tust, ül döz te a ke resz -
té nye ket. De a meg té ré se után, ami kor át él te a meg bo csá tás örö mét, sőt apos -
tol lett, nem kel lett vol na már ter mé sze tes nek ven nie, hogy meg vál tott em -
ber? Ő még is ar ra hív ja fel hall ga tó sá ga fi gyel mét, hogy az üd vös ség nem olyan
ma gá tól ér te tő dő do log. Az bi zony ért he tet len, em be ri ésszel fel nem fog -
ha tó ke gye lem!

Kedd (ja nu ár 24.)
Ügyel jünk ar ra, hogy egy mást köl csö nö sen sze re tet re és jó cse le ke det re buz -
dít suk. Sa ját gyü le ke ze tün ket ne hagy juk el, aho gyan egye sek szok ták. Zsid
10,24–25 (Zsolt 26,12; 1Kir 17,8–16; 1Kor 6,12–20) A buz dí tás ki fe je zé sé re
hasz nált ere de ti ige úgy is for dít ha tó: pro vo káljuk. Ez utób bi utal hat ar ra,
hogy az em ber tö rek vé se egy ol da lú, mert a kö zös ség töb bi tag ja sze re tet len,
sőt akár go nosz is. Ke resz tény gyü le ke zet ben is ta pasz tal ha tó oly kor a fa -
gyos lég kör. A meg ol dás azon ban nem az, hogy el hagy juk a kö zös sé get, ha -
nem az, hogy krisz tu si lel kü let tel szol gál va „pro vo kál juk ki” az egy mást hor -
do zó, köl csö nös test vé ri sze re te tet. 

Szer da (ja nu ár 25.)
Az Úr el kül di an gya lát előt ted. 1Móz 24,7 (Ap Csel 12,8a; Ruth 1,1–8/9–15/16–
19a/19b–21/; 1Kor 7,1–9) Mi lyen bi zo nyos ság gal mond ja ezt Áb ra hám?! Szol -
gá ja most in dul ép pen, hogy Izsák nak, a fi ú nak fe le sé get hoz zon. Ő ag gá lyos -
ko dik: mi lesz, ha a ki vá lasz tott ara nem akar majd jön ni. Gaz dá ja azon ban
el né mít ja: Is ten el ké szí ti, sze ren csés sé te szi a szol ga út ját. Mi lyen ala pon me -
ri ezt Áb ra hám ilyen ha tá ro zot tan ki je len te ni? Is ten ígé re tei alap ján. Mert
ta pasz tal ta, hogy az Úr tart ja a sza vát. Egy ko ron ki hoz ta őt szü lő föld jé ről,
gaz dag gá tet te, és fi út adott ne ki, és így es kü dött meg Áb ra hám nak: „A te
utó da id nak adom ezt a föl det.” – Ak kor most mi ért ké tel ked ne?

Csü tör tök (ja nu ár 26.)
Jé zus Krisz tus az igaz Is ten és az örök élet. Gyer me ke im, őriz ked je tek a bál -
vá nyok tól! 1Jn 5,20b–21 (2Kir 5,17; Ap Csel 13,42–52; 1Kor 7,10–16) Bál vá nyok?
Mai, „fel vi lá go sult” vi lá gunk ban sen ki sem imád már fa ra gott szob ro kat. Leg -
alább is itt Eu ró pá ban, Ma gyar or szá gon nem. Plá ne nem fe nye ge ti ilyen ve -
szély a ke resz té nye ket. Mi mi att ve het jük még is szí vünk re az apos tol óvó sza -
va it? Mert a ve szély örök: min dig lesz nek olyan erők, meg té vesz tő esz mék,
ame lyek – kü lön fé le esz kö zök kel – meg pró bál ják el té rí te ni a ke resz té nye -
ket Krisz tus kö ve té sé nek egy ér tel mű út já tól. Já nos apos tol is egy szel le mi irány -
zat kép vi se lő i vel szem ben in ti óva tos ság ra le ve le ol va só it. Ha tá ro zot tan és
ki zá ró la gos ság gal fo gal maz, úgy, aho gyan Jé zus tól ta nul ta, aho gyan a Mes -
ter is be szélt ön ma gá ról: Krisz tus az út, az igaz ság és az élet. Nincs más út
az Atyá hoz, nincs más ban örök élet, csak egye dül Jé zus Krisz tus ban! Min -
den más el mé let, spi ri tu á lis össze mo sás, ke ve rés csu pán „bál vány”. 

Pén tek (ja nu ár 27.)
Pál ír ja: Ami kor erőt len va gyok, ak kor va gyok erős. 2Kor 12,10b (Zsolt 46,2–
3; Lk 4,22–30; 1Kor 7,17–24) Még csak íz lel get jük a 2012-es év igé jét, Urunk
biz ta tá sát, hogy az ő ere je a mi gyen ge sé günk ben lesz tö ké le tes sé. Ta lán he -
zi tá lunk is, mer jünk-e ráha gyat koz ni er re az is te ni ígé ret re. Pál apos tol val -
lo má sa le gyen meg erő sí té sünk re. Ő ki pró bál ta. Tény leg így van, „mű kö dik”.
El esett sé gé ben mi cso da esz köz lett Is ten ke zé ben! 

Szom bat (ja nu ár 28.)
Mó zes azt mond ta: Ó, Uram, ha meg nyer tem jó in du la to dat, járj kö zöt tünk,
Uram! 2Móz 34,9a (Tit 3,5; Jel 15,1–4; 1Kor 7,25–40) Mó zes nek nem elő ször
kel lett kö nyö rög nie né pé ért, ame ly új ra és új ra el for dult Is te né től a pusz tai
ván dor lás so rán. Az új kő táb lák kéz hez vé te lét kö ve tő en most is a föld re bo -
rul va ké ri az Úr jó in du la tát. Pe dig né hány perc cel előt te hang zott el, hogy az
Úr ir gal mas és ke gyel mes Is ten. Már is meg in gott vol na Mó zes hi te? Szó sincs
er ről! Csu pán tud ja, hogy a szent Is ten ke gyel mé vel és sze re te té vel nem él -
het vissza az em ber. Az Úr jó in du la ta ir ga lom. Aho gyan a mai nap új szö vet -
sé gi ige ver sé ben az apos tol ír ja: „A mi üd vö zí tő Is te nünk nem az ál ta lunk vég -
hezvitt cse le ke de te kért, ha nem az ő ir gal má ból üd vö zí tett min ket.”

g B. Pin tér Már ta

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

Kö tél tech ni kás kar ban tar tás/fa -
vágás. Dum mel Dá ni el al pi nis ta:
06/20/217-5490.

Svájc ban ma gá nyo san élő, ma gya rul
be szé lő, 29 éves fi a tal em ber – há zas -
ság re mé nyé ben – meg is mer ked ne
kor ban hoz zá il lő ma gyar le ánnyal.
Vá lasz le ve let Ta lál ko zás jel igé re a
szer kesz tő ség cí mé re (1085 Bu da pest,
Ül lői út 24.) vár.

GYÁSZ HÍR
Jé zus mond ja: „Elég ne ked az én ke gyel mem, mert az én erőm erőt len ség
ál tal ér cél hoz.” (2Kor 12,9a) 

Szo mo rú szív vel, de a fel tá madt Jé zus ban va ló hit ből erőt me rít ve tu -
dat juk, hogy vi téz Ma gassy Sán dor si ká to ri evan gé li kus lel kész, al pol -
gár mes ter, nyug ál lo má nyú al ez re des ja nu ár 11-én, 52 éves ko rá ban el -
hunyt. Te me té se ja nu ár 21-én, szom ba ton 11 óra kor lesz a si ká to ri evan -
gé li kus temp lom ból.

Gyá szol ják: fe le sé ge, Ma gassy Ág nes; gyer me kei, Dá vid, Zsó fia, Ben -
ce, Ré ka; fe le sé ge gyer me kei, Ág nes, Blan ka; test vé rei és csa lád ja ik, Már -
ta, Zol tán, Éva, Ger gely; ro ko nai, ba rá tai, tisz te lői, ka to na tár sai, lel kész -
tár sai, Si ká tor Köz ség Ön kor mány za ta, a Pro tes táns Tá bo ri Püs pök ség.

Te me tés után a gyá szo ló kat sze re tet tel vár ja a gyü le ke zet és a gyá szo -
ló csa lád a si ká to ri kul túr ház ba sze rény ál ló fo ga dás ra.

A ko szo rú meg vál tást a Fra ter ni tás Evan gé li kus Lel ké szek Kö zös sé ge
szám lá já ra kér jük: HVB Bank 10918001-00000004-81310007.

Ma gassy Ág nes
8439 Si ká tor, Kos suth La jos u. 16.

Tel.: 06/20/824-3476, 06/20/824-4804, 06/88/449-215

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

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
kö vet ke ző al kal mán, ja nu ár 23-án,
hét főn 18.30-kor Az egy ház meg úju -
lá sá nak le he tő sé gei cím mel Ste in -
bach Jó zsef du nán tú li re for má tus
püs pök tart elő adást és fó rum be szél -
ge tést a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus
temp lom ban (Bu da pest XII., Kék
Go lyó u. 17.). Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk!


