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Cigányimanapabaracskaibörtönben f 4.oldal
Önkéntelenönkéntesek f 6.oldal
Braille-írásostáblaatemplomkapuban f 6.oldal
Püspökeinkegyromantikusregényben? f 10.oldal
Nemlelkészilelkésziszolgálat f 13.oldal
Bikácsibizodalmak f 14.oldal

„A könyv és a szer zői jog vi lág nap ja kö ze led -
té vel az EvÉlet ter ve ző szer kesz tő je ként is
mun kál ko dó NagyBencétmég sem a leg nép -
sze rűbb ma gyar köny ves kö zös sé gi ol dal ról,
ha nem ol va sá si szo ká sa i ról fag gat juk.”
InterjúaMoly.hualapítójával f 12.oldal

„Egy re töb ben vé lik úgy, hogy az el vi lá gi a so dott vagy ép pen a
for má lis val lá sos ság pos vá nyá ba süllyedt Eu ró pa szá má ra ép pen
a ci gány ság fog ja a vi lá gos sá got el hoz ni, ők lesz nek a vál to zás
mo tor jai. Meg fog nak tel ni új ra Eu ró pa temp lo mai és ima há zai,
és eb ben a fo lya mat ban a ci gá nyok nak kulcs sze re pük lesz.”

Agettóafejekbenvan f 5.oldal

„A lé lek pe dig élet te len né
válik, el pusz tul, ha nincs
meg az Is ten nel va ló kap -
cso la ta az imád ság ban.”
Magányosanimádkozni

f 11.oldal

Ápili s 22–29.

Nemzetközi 
bör tön misszi ós ima hét

b „Ezazesztendőimmáronahuszadik,amikormegszervezzükMagyar-
országonisanemzetközibörtönmissziósimahetet.Idénismegküldjük
mintegy2800,különbözőfelekezetheztartozógyülekezetnek,egyház-
községnekfelhívásunkat,azimahétprogramját.HálásakvagyunkazIs-
tennek,hogyegyretöbbencsatlakoznakfelhívásunkhoz,ésegyretöb-
benvannakazokis,akikabörtönmissziószolgálatábanrésztvesznek.
Hisszük,hogyszolgálatunknemhiábavaló,ésannakvannakeredmé-
nyeievilágban”–írjakörlevelébenRo szík Gá bor evangélikuslelkész,
aMagyarTestvériBörtöntársaság,illetőlegaBörtönlelkészekMagyar-
országiSzervezeténekelnöke.Abörtönmissziósimahetetáprilis22.és
29.közöttidénisavilágtöbbmintszázországábantartjákmeg.

f ANemzetköziTestvériBörtöntársaságelnökénekfelhívásaa4.oldalon

Az Úr ér ke zé se
b IdénisteltházelőttzajlottAz Úr ér ke zé se elneve-
zésűökumenikusszavalóversenyNyíregyházán,az
EvangélikusKossuthLajosGimnáziumdísztermé-
ben.Említésreméltókörülmény,haszámotvetünk
alíra,azirodalom,egyáltalánakultúrahelyzeté-
vel,amaitizenévesekérdeklődésével,nyitottságá-
val,aköltészetirántiérzékenységével.Márpedigaz

istenes versek hagyományos, immáron tizenki-
lencedszermegrendezettországosseregszemléjén
nemcsakversenyzők,magyartanárok,szülőkültek
anézőtérenpisszenéstelencsendbenaversenykét
napján,denagyonsokanérdeklődődiákokis.

f Folytatása3.oldalon

b Újraindulásának huszadik év-
fordulójátünnepelteáprilis13-
ánagyőriPéterfySándorEvan-
gélikusOktatásiKözpont.Aje-
lesalkalomrahálaadóistentisz-
telettel, jubileumiműsorralés
egy ünnepi kiadvánnyal emlé-
keztek.

Az in téz mény em lék fa lá nál és kül -
ső em lék táb lá já nál rö vid mű sor ral és
ko szo rú zás sal tisz tel gett a fenn tar -
tó gyü le ke zet, az is ko la ve ze tő sé ge,
va la mint a di ák ság. Az egy be gyűl tek
ez után az is ko la ud va rán ál ló Öreg -
temp lom ban vet tek részt há la adó is -
ten tisz te le ten, ame lyen az ige hir de -
tés szol gá la tát Szemerei János, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke vé gez te 1Móz 21,5 alap ján.
Az in téz mény igaz ga tó ja, Hallgató-
néHajnalJudit kö szön töt te az in téz -
mény ala pí tó, még ak tív, il let ve már
nyug díj ba vo nult test vé re ket, a húsz,
ti zen öt és tíz éve itt dol go zó mun -
ka tár sa kat.

A dél előtt to váb bi ré szé ben tar tal -
mas el fog lalt sá gok vár ták az is ko la
di ák sá gát (Pé ter fy-ve tél ke dő, in ter -
ak tív elő adá sok, he lyi vo nat ko zá sú
if jú sá gi film stb.). 

Ko ra dél után a püs pö ki hi va tal ban
fo ga dá son ta lál koz tak az egy há zi,
gyü le ke ze ti, is ko lai és szü lői mun ka -
kö zös sé gi ve ze tők, s fel ele ve ní tet ték
az is ko la új ra in dí tá sa óta el telt húsz
esz ten dőt.

A ké ső dél utá ni órák ban vet te kez -
de tét a győ ri Rich ter-te rem ben a ju -
bi le u mi mű sor. Hall ga tó né Haj nal
Ju dit kö szön töt te az egy be gyűl te ket,
meg kü lön böz te tett fi gye lem mel az új -
ra in dí tott in téz mény nyu gal ma zott
igaz ga tó nő jé re, JancsóKálmánnéra.
Ezt kö ve tő en szín vo na las mű sor szá -
mok ból össze ál lí tott, gaz dag prog ra -
mot lát hat tak a je len lé vők.

A kon cep ció vi lá gos volt: a leg fi a -
ta labb kor osz tály tól a leg idő seb bek fe -
lé ha lad tak a pro duk ci ók, jel ké pez ve
az új ra in du lás tény le ges kro no ló gi á -
ját. (Há rom tól húsz éves ko rig kö zel
száz het ven di á kot lát ha tott a ven dég -
se reg.) Az óvo dá sok óvó nő ik kel együtt
éne kel tek, őket a kis is ko lás nép tánc -
cso port kö vet te, majd egy vi dám ver -
set és a fu ru lya kó rust hall gat hat ták
meg a ven dé gek. A kó rus ve ze tő je
össze gyűj töt te az együt tes haj da ni
és je len le gi tag ja it, s így mu zsi kál tak
együtt – kö zel het ve nen.

A fel ső ta go zat és a nagy gim ná zi -
um mű so ra szí nes, szé pen kom po -
nált vi rág cso kor hoz volt ha son lít ha -

tó. El hang zot tak ütős hang szer rel, he -
ge dű vel, gi tár ral, zon go ra kí sé ret tel
elő adott ko moly ze nei da ra bok. Az el -
bal la gott di á kok ból ál ló nép tán cos
duó ka lo ta sze gi haj na li éne ket és le -
gé nyes tán cot adott elő, és az is ko lá -
ban ta ní tott nyel ve ken is fel csen dült
egy-egy de rűs dal lam. Az in téz mény
kó ru sa rá ba kö zi nép dal csok rot szó lal -
ta tott meg min den ki örö mé re.

Meg em lé kez tek az egy be gyűl tek
– gyer tya gyúj tás kí sé re té ben – az in -
téz mény elő re ment mun ka tár sa i ról
is. Csán gó né pi dal lam, he ge dű szó -
ló csen dült fel, majd egy Jó zsef At -
ti la-vers szó lalt meg ér tő, érett tol -
má cso lás ban.

Ta valy a finn or szá gi test vér gyü le -
ke zet nél jár tak az in téz mény fi a tal jai.
Ez alkalommal akkori mű so ruk né -
hány em lé ke ze te sen szép da rab ját
ad ták elő. A zá ró mű sor szám a Laza’C
könnyű ze nei együt tes elő adá sá ban
szó lalt meg. Ócsai Zoltán, a győ ri
evan gé li kus gyü le ke zet igaz ga tó lel ké -
sze meg ze né sí tet te AdyEndre,Sütő
András és Mihalik Zsolt egy-egy
mű vét, il let ve mű vé nek rész le tét, s
eze ket a fi a ta lok kal – és egy há zunk if -
jú sá gi osz tá lyá nak mun ka tár sá val,
HuszákZsolttal – együtt ad ták elő.

20 év a fel tét len sze re tet szol gá la tá ban

f Folytatása3.oldalon
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b Április11-énazEvangélikusHit-
tudományi Egyetem kollégiu-
mánakkápolnájaadottotthont
a 2008-ban indult Élők kö vek
egy há za stratégiaikezdeménye-
zés következő megbeszélésé-
nek,amelyaStra té gia 2.0 címet
viseli.Dr. Fa bi ny Ta más püspök
biblikusbevezetéseutánastra-
tégiai prioritásokat dr. Fáb ri
György, azELTErektorhelyette-
sevázoltafel.

Dr. Fáb ri György sze rint az aláb bi pri -
o ri tá so kat kel le ne szem előtt tar ta ni:
önkéntesség,lelkészimunka/szemé-
lyesség,hálózatosság,fenntarthatóság,
hivatásszerűség. Eze ket a pri o ri tá so -
kat az Élőkövekegyháza do ku men -
tu mon el in dul va, a szo cio ló gi ai fel -
mé rés, a Cre do-kü lön szám ban meg -
fo gal ma zott gon do la tok, a zsi nat ál -
tal fel ál lí tott mun ka cso port nép -
moz gal mi ada ta i nak ered mé nyei (a
nép szám lá lá si ada to kat saj nos még
nem tud ták fi gye lem be ven ni), va la -
mint a kü lön bö ző fó ru mo k (pres bi -
te ri, fel ügye lői kon fe ren ci ák, lel kész -
kon fe ren cia, ok ta tá si, dia kó ni ai ve ze -
tők ta nács ko zá sai stb.) meg ál la pí tá -
sa i nak fi gye lem be vé te lé vel ál lí tot ta
össze egy szűk mun ka cso port. 
ALutheránusVilágszövetség2011-

benelfogadottstratégiájánakalapmeg-
állapításaaz,hogyamissziónakkell
a stratégiaalkotás középpontjában
állnia. A misszi ói pa rancs kö ré kell
ren de ződ ni ük a gon do la tok nak, ame -
lyek ből az tán ez az öt pri o ri tás ki in dul.
Az öt pri o ri tás nak is van há rom-há -
rom ré sze, ezek a spi ri tu á lis/teo ló gi -
ai tar ta lom, az egy ház szer ve ze ti ha tás
és a tár sa dal mi üze net.

Az önkéntesség spi ri tu á lis tar tal ma
a ke resz tény sze re tet, az el eset tek kel
va ló szo li da ri tás, egy há zi ha tá sa az

erő for rás és az iden ti tás erő sí tés len -
ne, míg tár sa dal mi üze ne te a szo li da -
ri tás mel lett a ka pi ta lis ta, de mok ra -
ti kus ál lam ban az em be ri, mo rá lis ér -
té kek hang sú lyo zá sa és ezen ér té kek
vissza vé te le.

A lelkészi munka/személyesség
spi ri tu á lis ol da la a sze mély, a lé lek
meg szó lí tá sa az egye te mes pap ság el -
vei alap ján, egy ház szer ve ze ti ha tá sa
a mun ka fel té te lek ja ví tá sa, míg a
tár sa da lom fe lé egy faj ta pél da mu ta -
tást tud ad ni az el ma gá nyo so dott,
gyöt rő dő em ber meg szó lí tá sá val.

A hálózatosság spi ri tu á lis gyö ke -
re a test vé ri, fe le ba rá ti kö zös ség lét -
re ho zá sa, az egy más fe lé for du lás.
Egy ház szer ve ze ti ha tá sa a ha té kony -
ság, az erő for rá sok ki hasz ná lá sa, az
épít ke ző ma ga tar tás, míg a tár sa da -
lom fe lé az együtt mű kö dés kul tú rá -
ját mu tat ná meg.

A fenntarthatóság spi ri tu á lis tar -
tal ma a te rem tett vi lág hoz va ló alá -
za tos és fe le lős vi szony, egy ház szer -
ve ze ti ol da la a táv la tok ban gon dol ko -
dó, fe le lős ke resz tény, aki a ha gyo má -
nyo kat és a kul tu rá lis iden ti tást is
tisz te let ben tart ja. A tár sa da lom fe -
lé ez egy faj ta kör nye zet tu da tos sá got
és tár sa dal mi fe le lős sé get mu tat.

A hivatásszerűségnek a ke resz té nyi
sze re tet a spi ri tu á lis tar tal ma, míg
egy ház szer ve ze ti szem pont ból a mun -
ka és a fel adat fon tos sá ga ke rül het elő -
tér be, amely a tár sa da lom fe lé is a ke -
resz tény fe le lős sé get hang sú lyoz za.

Ez a fel vá zolt stra té gia azon ban
még min dig nyi tott. Fon tos len ne az
egy há zi, gyü le ke ze ti és szak te rü le ti
meg va ló sí tás át gon do lá sa, az együtt
gon dol ko dás, a mű hely mun ka. Sze -
ret né nek a stra té gi á nak egy há zi és
tár sa dal mi nyi tott sá got is, hogy az
egész „lát ha tó an evan gé li kus sá” vál -
jon, így mű köd ve a jö vő ben.
g Hor váth-Bol la Zsu zsan na

Evangélikus.hu

„Élő kö vek…” után 
– Stra té gia 2.0



 e 2012. április 22. Evangélikus Életforrás

GaleottoMarzio köny vé ben ol vas hat -
juk, hogy Mátyás ki rály egy al ka lom -
mal, ami kor Esz ter gom ban járt, meg -
hív ta asz ta lá hoz a teo ló gi á ban va ló
jár tas sá gá ra rend kí vül büsz ke Gattus
Jánost. Mi vel pró bá ra akar ta ten ni,
va cso ra köz ben meg kér dez te tő le,
hogy Jé zus Krisz tus mi ért az őt há -
rom szor is meg ta ga dó, majd gyá ván
el me ne kü lő Pé ter apos tol ra bíz ta
nyá ja le gel te té sét, egy há za ve ze té sét,
és mi ért nem Já nos ra, aki hű sé ge sen
kö vet te őt a ke resz tig, és ha lá lá ig ki -
tar tott mel let te. Hi szen úgy lett vol -
na igaz sá gos, hogy a hű sé ges Já nost
ju tal maz za ez zel a tiszt ség gel, Pé tert
pe dig in kább meg kel lett vol na bün -
tet nie hűt len sé gé ért. 

Gat tus za var ba jött, és nem tu dott
mást fe lel ni, mint hogy ez olyan ti tok,
amely nek a fe sze ge té se ve szé lyes,
mert könnyen eret nek ség be so dor -
ja azt, aki meg akar ja fej te ni. 

Má tyás er re ezt mond ta Gat tus nak:
„Én ugyan hit tu do má nyi és egyéb tu -
do má nyos köny vet nem so kat ol -
vas tam…, ha nem azért még is úgy
gon do lom, hogy en nek a kér dés nek
a ma gya rá za ta könnyen meg ta lál -
ha tó.” Majd SzentJeromosra hi vat ko -
zott, aki Jovinianus el le ni köny vé ben
az zal ma gya ráz za Jé zus dön té sét,
hogy Pé ter idő sebb em ber volt, Já nos
pe dig szin te még gye rek, akit Jé zus
nem akart meg lett ko rú fér fi ak élé re
ál lí ta ni, ne hogy pro vo kál ja őket. Má -
tyás ezt még sem tar tot ta ki elé gí tő ma -
gya rá zat nak, ha nem hoz zá tet te: 

„A bű nös, áru ló és szö ke vény Pé -
tert Krisz tus… mél tó ság ban azért
tet te az ár tat lan Já nos elé, hogy a bű -
nö sök nek re ményt nyújt son a bo -
csá nat el nye ré sé re. Mert a bű nös és
áru ló Pé ter, aki mint há zas em ber ma -
ga is is mer te az em be ri gyen ge sé get
és a szen ve dély ha tal mát, mes te re
pél dá já ból ki in dul va, aki ta nít vá nya
bű ne it, mi kor ke ser ve sen meg si rat ta,
meg bo csá tot ta…, könnyeb ben bo csá -
na tot s fel ol do zást ad hat a bű nök be
s szen ve dé lyek be me rült em be rek -
nek, s ke gye seb ben bán hat a meg té -
rő bű nö sök kel. 

Ha azon ban az ár tat lan és a hit ben
áll ha ta tos Já nos lett vol na az egy ház
fe jé vé…, aki so ha sem is mer te meg a
szen ve dély kí sér té sét és ere jét, s akit
sem mi szen ve dés sem tu dott Krisz -
tus tól el sza kí ta ni, min den em bert
olyan ná akart vol na ten ni, ami lyen ő
ma ga volt, és a Krisz tus tól és a hit től
el té ve lye det te ket s a bű nös szen ve dé -
lyű e ket ri de gen el uta sí tot ta vol na. (…)
Na gyon is vi lá gos te hát az oka, hogy
mi ért nem Já nos, ha nem Pé ter lett az
egy ház fe jé vé, s ezt a kér dést te, Gat -
tus Já nos, még is a meg fejt he tet len is -
te ni tit kok kö zé szá mí tot tad.”
„Ofelixculpa,quaetalemactan-

tummeruithabereRedemptorem!”
„Ó, sze ren csés vé tek, mely ily ha tal -
mas Meg vál tót ér de melt!” – ének li a
hús vét haj na lán vir rasz tó egy ház a
4. szá zad ban élt egy ház atya, Amb-
rosius öröm éne ké ben, az „Exul-
tet…”-ben.

Pé ter apos tol ta pasz ta la ta alap ján
– amely le ve lé ben is han got kap –
nyu god tan hoz zá te het jük: Ó, sze ren -
csés vé tek, mely a fő apos tolt ily nagy
alá zat ra ta ní tot ta!

Mert a fel tá madt Krisz tus ki ára dó
ke gyel me min de nek előtt abűnsze-

repét változtatja meg azok nak az
éle té ben, aki ket meg érint. Ezt el ső -
ként Pé ter és a ti zen egy él het te át.
Hús vét előtt a bűn sze re pe az el vá -
lasz tás volt. El vá lasz tott leg fő kép pen
Is ten től, de vá lasz fa la kat emelt em -
ber és em ber kö zé is. Ki vált képp
az zal, hogy az alá za tot ki űz te a szív -
ből. Az Is ten előt ti alá za tot épp úgy,
mint az em ber társ irán ti alá za tot. He -
lyé re ma ga biz tos sá got ül te tett. Ma -
ga biz tos sá got az Is ten nel va ló kap -
cso lat ban, de az em ber tár sak kal
szem ben is. 

A ta nít vá nyok – Pé ter rel az élen –
ezért fo gad koz tak nagy csü tör tök éj -
sza ká ján, hogy ha kell, a ha lál ba is ké -
szek kö vet ni mes te rü ket. Egy más
kö zött pe dig ezért ve tél ked tek, hogy
ki a na gyobb, és ki ül het Uruk jobb
és bal ol da lán, ha majd tel jes di cső -
sé gé ben jön el. 

Ami kor azon ban a fel tá madt Jé zus
szá mon ké rés és bün te tés he lyett meg -
bo csá tot ta nagy pén te ki hűt len sé gü -
ket és áru lá su kat, ak kor ez a min den
vá ra ko zá su kon és re mé nyü kön túl ára -
dó ke gye lem meg for dí tot ta éle tük ben
a bűn sze re pét: ad dig so ha nem is mert
alá zat köl tö zött a szí vük be. Ko ráb bi
bű nük nem hogy nem tör lő dött ki
em lé ke ze tük ből, de na pon ta a bűn bo -
csá tó ke gye lem nagy sá gá ra em lé kez -
tet te őket. Egy re szo ro sab ban kö töt -
te őket a ke gye lem élő for rá sá hoz, a
fel tá madt Krisz tus hoz, aki nek most
már va ló ban éle tü ket is oda ad ni kész,
hű sé ges apos to lai let tek. 

Ugyan ak kor a bű nük em lé két
mind vé gig ele ve nen tar tó, de sze re pét
meg vál toz ta tó ke gye lem ar ra is meg -
ta ní tot ta őket, hogy ne ma gas ló ról
hív ják meg té rés re a bű nö sö ket, ha nem
a fel tá madt Krisz tus ir gal mas sze re -
te té vel ha jol ja nak le hoz zá juk.

Pé ter ezért nem pá pai en cik li kát
(kör le ve let) ad ki, amely ben a teo ló -
gi á ban va ló jár tas ság ma ga biz tos sá -
gá val ok tat ja ki a gyü le ke ze tek ve ze -
tő it, a pres bi te re ket, hogy mi ként kell
a rá juk bí zott nyá jat pász to rol ni.
Nem is „dog mát” (pa ran csot) kö zöl
ve lük, amely nek en ge del mes ked ni
tar toz nak. Pé ter a Ti bé ri ás ta vá nak
part ján a fel tá madt Jé zus sal, a nyáj
egyet len igaz Fő pász to rá val ta lál -
koz va egy szer s min den kor ra le -
szállt a ma gas ló ról. 

Le ve lé ben nem ar ra em lé kez te ti a
pres bi te re ket, hogy Krisz tus meg bí -
zá sa alap ján ő tiszt sé gét te kint ve fö -
löt tük áll, ha nem pres bi ter tár suk ként
szól hoz zá juk, és ké ri őket: „…legel-
tessétekazIstenközötteteklevőnyá-
ját;nekényszerből,hanemönként,ne
nyerészkedésből,hanemkészségesen;
neisúgy,mintakikuralkodnakará-
juk bízottakon, hanem mint akik
példaképeianyájnak.” Előbb ő ma -
ga ta nú sít alá za tot azok iránt, aki ket
alá zat ra ké szül ta ní ta ni. 

Pé ter – ami kor lát ja, hogy az ő ko -
ráb bi bű ne, a má sok iránt tü rel met -
len ma ga biz tos ság mi ként fer tőz a
böl cső jé ből még alig ki lé pett egy ház -
ban – dor gá lás he lyett mint el len mé -
reg gel sze ret né be ol ta ni egy há zát
az zal az alá zat tal, ame lyet a Ti bé ri -
ás part ján az őt há rom szor is a sze -
re te te fe lől kér de ző fel tá madt Jé zus
ke gyel me ül te tett el a szí vé ben. 

Aki ben kifejti hatását ez a „vé dő -
ol tás”, az nem csak szé gyen kez ni fog
ko ráb bi ma ga biz tos sá ga mi att, de
Amb ro si us egy ház atyá val együtt
bol do gan fog ja éne kel ni a ke gyel met
nyert bű nö sök éne két: „Ó, sze ren csés
vé tek, mely ily ha tal mas Meg vál tót
ér de melt!”

g Vég hE lyi An tal

Hús Vét Ün ne pe u tÁn 2.  Va sÁr nap (mi se ri Cor di a d o mi ni)  – 1p t 5,1–5

Pé ter alá za ta
a Va sÁrnap ig éje

A temp lom alap kő le té te le az in du lás és
a re mény ség ün ne pe. Nem egy sze rű -
en az em be ri el ha tá ro zást erő sít jük meg
az előtt, hogy át lép nénk a start vo na lat.
Az is ten tisz te let egé sze Is ten sze re te -
té nek és cse le ke de te i nek nagy össze füg -
gé sé be von ja a „be ru há zást”. Ezért uj -
jong a gyü le ke zet a be ve ze tő zsol tár ral:
„Íme, én alap kö vet te szek le Si on ban,
mond ja az Úr, drá ga és szi lárd szeg let -
kö vet, hogy aki hisz, ne szé gye nül jön
meg. A kő, ame lyet el ve tet tek az épí -
tők, íme, szeg let kő vé lett, az Úr mű ve
ez, és szer fö lött cso dá la tos! Ez a nap az
Úr nap ja, ame lyet ő ma ga szer zett, hogy
vi ga doz zunk és ör ven dez zünk! Is te nem
vagy, ezért há lát adok ne ked, Is te nem,
ma gasz tal lak té ged, hal le lu ja!” 

Ez zel a hit tel in du lunk a temp lom -
épí tés nem könnyű út já ra: Is ten ma -
ga épí ti egy há zát.

Az is ten tisz te let – ha sza bad té ren
zaj lik is – li tur gi á já ban be le si mul az
egy ház meg szo kott rend jé be. Ezért
kö vet ke zik a zsol tár után a Kyrie,
amely is mét több szem pont ból en ge -
di ér tel mez ni a temp lom tit kát: 

„Úr Jé zus Krisz tus, aki tes ted
temp lo mát ér tünk le rom bol ni en ged -
ted, Uram ir gal mazz!

Úr Jé zus Krisz tus, aki tes ted temp -
lo mát har mad nap ra új ra fel épí tet ted,
Krisz tus ke gyel mezz!

Úr Jé zus Krisz tus, aki a mi tes tün -
ket is a Lé lek temp lo má vá te szed,
Uram, ir gal mazz!”

A kol lek ta imád ság pe dig a szik -
lá ról mint sta bil alap ról szól, aki
szá munk ra Krisz tus ma ga: „Örök ké -
va ló Is ten, ir gal mas Atyánk, aki üd -
vös sé günk alap já vá és kő szik lá já vá
tet ted egy szü lött Fi a dat, Jé zus Krisz -
tust: tölts be min ket Szent lel ked del,
hogy meg is mer jük Urun kat és Meg -
vál tón kat, és áll ha ta tos hit tel ra -
gasz kod junk hoz zá, aki ve led és a
Szent lé lek kel Is ten, él és ural ko dik
mind örök kön-örök ké.”

A temp lom alap kő le té te lé hez ren -
delt ol vas má nyok is ab ban se gí te nek,
hogy a ma te ri á lis épít ke zés min dig
meg kap ja az iga zi lel ki tar tal mat.
Az ószö vet sé gi lek ció a Királyokel-
ső könyvének ha to dik fe je ze té ből
(12–13. v.) va ló: „ÍgyszóltazÚrigé-
jeSalamonhoz:Eztmondomatemp-
lomról,amelyetmostépítesz:Haaz
énrendelkezéseimszerintélsz,törvé-
nyeimetteljesíted,hamegtartodmin-
denparancsolatomat,ésazokszerint

élsz,akkorénismegtartomígérete-
met…,ésnemhagyomelnépemet…”

Az epis to la pe dig az Első korinthu-
si levél har ma dik fe je ze té ből (9–
11.17. v.) hang zik: „…miIstenmunka-
társaivagyunk,tipedigIstenszántó-
földje,Istenépületevagytok.AzIsten-
től nekem adott kegyelem szerint,
mintbölcsépítőmester,alapotvetet-
tem,demásépítrá.Vigyázzonazon-
banmindenki,hogyanépítrá.Mert
másalapotsenkisemvethetameg-
levőnkívül,amelyaJézusKrisztus.
(…)Ha valaki az Isten templomát
megrontja,aztmegrontjaIsten,mert
az Isten temploma szent, és ez a
templomtivagytok”.

Az evan gé li u mi sza kasz Máté
evangéliumának két egy más mel lé
he lye zett mon da ta a 21. fe je zet ből:
„Megvanírva:Azénházamatimád-
ságházánaknevezik…” (13. v.) „Bizony
mondom néktek…, mindazt, amit
imádságbanhittelkértek,megkapjá-
tok.” (21–22. v.)

Az alap kő el he lye zé se előtt a gyü -
le ke zet lel ké sze vagy más ve ze tő je fel -
ol vas sa az ala pí tó ok ira tot, majd alá -
ír ják és az alap kő be he lye zik.

Ez a cse lek mény a püs pök jog kö -
ré hez tar to zik. Mi u tán igét hir de tett,
kéz be ve szi a ka la pá csot, és a kő mű -
ve sek ál tal el he lye zett alap kő re üt ve
mond ja a kö vet ke ző ket: „Az Úr Jé zus
Krisz tus ba, üd vös sé günk alap kö vé -
be ve tett hit tel he lyez zük el Is ten há -
zá nak alap kö vét: az Atya (ütés) és a
Fiú (ütés) és a Szent lé lek (ütés) ne vé -
ben. Le gyen ez a ház az imád ság há -
za, az evan gé li um hir de té sé nek és a
Szent lé lek ki töl té sé nek he lye; meg -
szen telt hely, ahol Is ten igé jé ben és

szent sé ge i ben ta lál ko zik né pé vel: a
mi üd vös sé günk re és az ő di cső sé gé -
re.” A gyü le ke zet együtt mond ja a
püs pök sza vai után az áment.

El kez dőd het hát az épít ke zés, amely
ki vá ló al ka lom le het ar ra, hogy a gyü -
le ke zet ta nul ja a temp lom tit kát, üze -
ne tét, teo ló gi á ját. Min den kő be, tég -
lá ba, al kat rész be a hi tét épít se! Köz ben
pe dig meg ne fe led kez zék ar ról, hogy
a temp lom épí tés nek csak a gyü le ke -
zet épí tés sel együtt van ér tel me.

Ezért kö nyör günk így – mi u tán
ál dást mond tunk – az alap kő le té tel
után: „Min den ha tó Is ten, ir gal mas
Atyánk, aki Fi a dat, Jé zus Krisz tust
egy há zad alap kö vé vé tet ted: te kints
ke gyel me sen er re a hely re, ame lyen
haj lé kot épí tünk ne ved di cső sé gé re.
Fo gadd el azok szol gá la tát, akik ál do -
za tuk kal tá mo gat ják ezt az épít ke zést.
Nyújtsd ki ol tal ma zó ke ze det e hely
fö lé, hogy az épí tők kö zül sen kit ne ér -
jen sze ren csét len ség, és mun ká juk se
szen ved jen kárt. En gedd, hogy si ke -
re sen fe jez zük be az épít ke zést, a ren -
delt idő ben öröm mel vo nul has sunk
be há zad ka pu ján, és há lá val ma gasz -
tal juk ne ve det Jé zus Krisz tus ál tal.”

Az alap kő le té tel a hit al kal ma.
Sze münk egyet len kö vet lát. De lel -
ki sze me ink kel – a hit lá tá sá val – már
az új temp lom ra te kin tünk.
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Temp lom szen te lés az el ső kő től az utol só ig
ré g i-ú j liturg ikus

sarok

Urunk, Is te nünk! Ke gyel med be töl ti
a föl det. Nyisd meg sze mün ket, hogy
meg lás suk, meg ta pasz tal juk, és ör -
ven dez zünk ne ki. Tégy min ket
késszé, hogy ke gyel med hír vi vő i -
ként jár juk utun kat, vé gez zük mun -
kán kat, szol gál junk a vi lág ban. 

Kö nyör günk te rem tett vi lá go dért.
Add, hogy jó sá god érez he tő le gyen
a ter mé szet vi lá gá ban, az egész föld -
ke rek sé gen. 

Kö nyör günk az em be ri sé gért. A
ke gyet len sé gek kö ze pet te en gedd
meg lát nunk: ke gyel med del új éle tet te -
rem tesz, és le he tő vé te szed, hogy em -
ber hez mél tó mó don él hes sünk együtt.
Kö nyör günk Eu ró pá ért, for máld a
gaz da sá gi ér de ke ken túl mu ta tó em beri
kö zös ség gé kon ti nen sünk la kó it.

Kö nyör günk ha zán kért. A nagy
vál to zá sok ide jén, új ki hí vá sok nap -
ja i ban hadd ta pasz tal juk meg, hogy
a te ke gyel med sta bil pont, amely re
épí te ni le het. 

Kö nyör günk egy há za dért. Tedd
ke gyel med hor do zó já vá és esz kö -
zé vé a vi lág ban, hogy csil la pod jon a
gyű lö let, és te ret nyer jen az egye dü li
jö vőt je len tő sze re tet. 

Kö nyör günk a rá szo ru ló kért, a tes -
ti, lel ki ke resz tet hor do zó kért. Ir gal -
mad kí sér je, erő sít se, emel je fel őket. 

Urunk, Is te nünk! Ke gyel med be -
töl ti a föl det. Tölt se be szí vün ket, lel -
kün ket, egész éle tün ket. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Az egész evan gé li om ban alig van
ked ve sebb kép, mint amellyel Krisz tus
pász tor hoz ha son lít ja ma gát, aki az el -
ve szett ju hot tu laj don vál lán vi szi
vissza a nyáj hoz. Vi szi ma nap ság is –
örök ké. Ím, ez az evan gé li um ve le je:
Krisz tus or szá ga a kö nyö rü lő ke gye lem
or szá ga, ahol nincs is egyéb, ha nem
csak »hor do zás«. Krisz tus hor doz za fo -
gyat ko zá sa in kat és be teg sé ge in ket.
Bű ne in ket ma gá ra ve szi, s tü re lem mel
vi se li hi bá in kat, örök ké a vál lát nyom -
juk, még se fá rad be le a hor do zás ba. Kí -
sér té se ink kö ze pet te ép pen ez a mi leg -
na gyobb vi gasz ta lá sunk.”

d� LutherMárton:
Jer, ör vend jünk, ke resz tyé nek!

(SzabóJózseffordítása)

se mper refor m anda

b Ritka,deannálnagyobbélménytemplomszentelésenrésztvenni.Annak
is,akivendégkéntérkezik.Annakméginkább,akivégigélteahosszúfo-
lyamatotazálmodozástólazátadásünnepipillanatáig.Egyházunkarend-
szerváltásutánszámosújtemplomotvehetetthasználatba.ALutherKi-
adó2008-banmegjelentgyönyörűalbuma,azÚj evangélikus templomok
errőltanúskodik.Jónéhányesetbenottlehettematemplomszentelésen,
deamitZombán,azegyüttépítetttemplomszentelésénátélhettem,azt
maisaligtudomszavakbaönteni.Azegyházatemplomszenteléshez,e
páratlanalkalomhozgyönyörűrendetformál.

Val lá si egye sü le tek 
nyil ván tar tás ba vé te le 
Áp ri lis 30-ig je lent he tik be a val -
lá si egye sü le tek az il le té kes tör -
vény szék nek a nyil ván tar tás ba
vé tel hez szük sé ges ada ta i kat vál -
to zás be jegy zé si el já rás ke re té -
ben – kö zöl te a Köz igaz ga tá si és
Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um (KIM)
az MTI-vel.

Mint ír ták, azok a szer ve ze tek,
egye sü le tek, ame lyek már ci us 1-jé -
től a lel ki is me re ti és val lás sza -
bad ság ról, va la mint az egy há zak -
ról szó ló tör vény alap ján alap cél -
ként val lá si te vé keny sé get vég ző
egye sü let ként mű köd nek to vább,
rész le tes tá jé koz ta tást ol vas hat nak
a KIM hon lap ján.

Az in ter ne tes ol da lon ta lál ha -
tó tá jé koz ta tó töb bek kö zött azt
tar tal maz za, hogy a ké re lem hez
mi lyen do ku men tu mok csa to lá sa
szük sé ges, az egye sü le tek mi lyen
vál to zá sok ra szá mít hat nak.
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Húsz év vel ez előtt, 1992 áp ri li sá ban
ha tá ro zott úgy a győ ri ön kor mány -
zat, hogy vissza ad ja az egy ház nak a
nagy múl tú evan gé li kus is ko la Ráth
Má tyás té ri épü le tét. Így az 1991-ben
meg nyi tott óvo da után ál ta lá nos is -
ko lá val, majd né hány év múl va gim -
ná zi um mal bő vül he tett az „In su la
Lu the ra na” szel le mi-lel ki kí ná la ta.
A Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta -
tá si Köz pont az el múlt húsz év alatt
Győr és a me gye, va la mint az or szág
egyik ran gos és meg ha tá ro zó ok ta tá -
si ntéz mé nyé vé vált. 

– Mun kán kat szá mos olyan erő
mo ti vál ja, amely szü le ink, nagy szü le -
ink, har cos pro tes táns elő de ink éle té -
nek is a ten ge lye volt. Az egyik ilyen
fon tos do log a csa lád, ami re fé szek al -
ja gyer me ké vel LutherMárton is jó
pél dát adott. A má sik, hogy be fo ga dó
val lás ként min den ki iránt fel té tel nél -
kü li, se gí tő sze re tet tel, tü re lem mel
vi sel te tünk. Mind ezt ne ve lő mun kánk -
ban is hasz nál ni, ka ma toz tat ni tud juk
– mond ja Hall ga tó né Haj nal Ju dit, az

ok ta tá si köz pont igaz ga tó ja. – Há lát
adunk Is ten nek azért, hogy az el múlt
két év ti zed ben si ke rült olyan kö zös sé -
get épí te nünk, ahol min den ki nek
meg van a ma ga he lye, és mind nyá jan
sze re tet tel for du lunk a má sik fe lé.
Ben nünk mun kál re for má tor őse ink
for ra dal mi len dü le te, el szánt sá ga, így
nem tét len ke dünk to vább ra sem, ha -
nem lel ke sen cse lek szünk, újí tunk,
ha itt az idő. El mond ha tom, hogy
ke gyel mi aján dék ként érez het jük:
min den pil la na tunk ban, örö me ink ben,
gond ja ink ban is ott a Te rem tő. 

– Az egész az óvo dá val in dult. Az -
zal az in téz ménnyel, amely szán dé -
kunk sze rint egy élet re meg ha tá ro -
zó él ményt ad az ap ró gyer me kek nek.
Már eb ben a kor ban is le het köz ve -
tí te ni a hit él mé nyét a ki csik nek,
sza va ink kal és cse le ke de te ink kel,
mo so lyunk kal, de rűnk kel egy aránt.
Mi sem bi zo nyít ja ezt job ban, mint
amit nem ré gi ben az egyik nagy cso -
por to sunk tól hal lot tam. Az ap ró ság
a hús vé ti kon cer tünk után, ame -

lyen kol lé ga nő im mel mi szol gál -
tunk a ma gunk mód ján, szó val és ze -
né vel, azt mond ta: „Óvó né ni, én
érez tem, hogy itt van az Is ten a szí -
vem ben” – me sé li Ács György né, az
óvo da ve ze tő je. 

– Az egy há zi is ko lák egyik elő nye,
hogy a ne ve lő tes tü let ben szol gál egy
olyan sze mély – az is ko la lel kész –,
aki nek már pusztán a je len lé te is köz -
ve tít va la mit. A ta ná rok kö zé tar to -
zik, még sem pe da gó gus, és úgy tud
ott len ni a gye re kek kö zött, hogy a
lel kük re, a leg fi no mabb rez dü lé se -
ik re fi gyel, se gí ti, te rel geti őket,
meg ol dást kí nál a lé lek dol ga i ban
zsen ge éle tük út ja in – mond ja Csor -
bá né Far kas Zsó fia is ko la lel kész,
aki ko ráb ban ma ga is pé ter fys di ák
volt. – Ha vissza gon do lok sa ját di -
ák ko rom ra, ez az is ko la erő sí tett
meg uta mon a lel kész ség fe lé. Úgy
nézek rá, mint aki min den na pi cso -
dá kat él he tett és él het meg általa.
Pél dá ul azok ban a kap cso la tok ban,
ame lye ket en nek az is ko lá nak kö -
szön he tek, vagy ami kor egy ko ri
osz tály tár sa i mat es ket he tem, a gyer -
me kü ket ke resz tel he tem. 

– Hogy mi től evan gé li kus ez az in -
téz mény, azt na gyon ne héz meg fo gal -
maz ni. Ami bi zo nyos: akik itt ne vel -
nek, ok tat nak, azok eb ben a kul tú rá -
ban és hit ben ne vel tet tek, ép pen
ezért eb ben a szel le mi ség ben vég zik
min den na pi szol gá la tu kat. 

A lu the ri gon dol ko dás, evan gé li -
kus sá gunk egyik lé nye ge, hogy új ra
tud juk ér tel mez ni ön ma gun kat, tu -
dunk kor ri gál ni, tu dunk új ra kez de -
ni, meg újul ni, mi ként ez húsz év vel
ez előtt is tör tént – hang sú lyoz za
Ócsai Zol tán. 

– Rend kí vül fon to sak szá munk -
ra a ha gyo má nyok, de nem sza bad,
hogy ránk te le ped je nek, meg kös se -
nek ben nün ket. Ne künk – ahogy
Lu ther tet te – a Szent írás szel le mé -
ben kell cse le ked nünk, ne vel nünk és
ta ní ta nunk. Azt, hogy mit adunk a
gye re kek nek, vagy is hogy mi nö ve -
ke dett ama bi zo nyos mus tár mag ból,
azt ők is, mi is csak utó lag ér zé kel -
jük iga zán. 

g Gülch Csa ba

b AgyőriPéterfySándorEvangélikusOktatásiKözpontszellemiségéről,
szerepérőlHall ga tó né Haj nal Ju dit igazgatóval,Ács György néóvodave-
zetővel,Csor bá né Far kas Zsó fia iskolalelkésszelésÓcsai Zol tán nal, a
GyőriEvangélikusEgyházközségigazgatólelkészévelbeszélgettünk.

rö vid pé ter fys kro no ló gia a kö zel múlt ból 

1991.szeptember1.: az evan gé li kus óvo da meg nyi tá sa az Öreg temp lom
ud va rá ban. 
1991.december: az egy ház köz ség pres bi té ri u ma az is ko la új ra in dí tá sá ról
ha tá ro zott; az in téz mény ve ze té sé vel JancsóKálmánnét bíz ták meg. 
1992.április: a győ ri ön kor mány zat ha tá ro za tot ho zott az evan gé li kus
is ko la épü le té nek vissza adá sá ról. 
1992.augusztus30.: az el ső tan év nyi tó is ten tisz te let. 
1995–96:meg in dult a nyolc év fo lya mos gim ná zi um. 
1999.augusztus29.: es küt tett Hall ga tó né Haj nal Ju dit, az in téz mény
új igaz ga tó ja. 
2002tavasza: az el ső érett sé gi vizs ga. 
2004.szeptember1.:in dul az el ső négy év fo lya mos gim ná zi u mi osz tály. 
2010.március15.:„Az el is mert, hosszú idő óta fo lya ma to san ma gas szín -
vo na lú, ered mé nyes pe da gó gi ai te vé keny sé gé ért, va la mint a fenn tar tó egy -
ház és Győr vá ros hír ne vé nek öreg bí té sé ért” a Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont tan tes tü le te Pro Ur be Győr ki tün te tés ben ré sze sült.

– Mi va ló ban na gyon vár juk év ről
év re ezt a ren dez vényt, hi szen az itt
el hang zó köl te mé nyek leg több je va -
ló já ban lé lek eme lő ima, ame lyet jó
ér zés hall gat ni, fel töl tőd ni ál ta la –
hang sú lyoz za TarJánosné, a ren de -
ző in téz mény igaz ga tó ja. 

Az előz mé nye ket meg vi lá gít va
előd je, a vissza ka pott gim ná zi um
el ső igaz ga tó ja, BánszkiIstván ad tel -
je sebb ma gya rá za tot, mi ért fon tos a
sza bol csi me gye szék he lyen ez az
ese mény im má ron húsz éve: 

– „Cso dák ra em lé kez ni jó” – ír ta
cso dá la tos ver sé ben TúrmezeiErzsé-
bet, és ezt mi is ve le együtt vall juk. Az
Úrérkezéseverseny szá mom ra egy
gyö nyö rű álom meg va ló su lá sa, le he -
tő ség ar ra, hogy ki fe jez zem azt a há -
lát, amit ak kor érez tem, ami kor
negy ven négy évi szám űze tés után
vissza kap tuk az is ko lát. 

A há la ki fe je zé sén kí vül az is cé -
lom  volt, hogy az ad dig neg li gált is -
te nes ver se ket be hoz zam a köz tu dat -
ba, szel le mi éle tünk be. A har ma dik
cél pe dig az volt, hogy az egy há zi is -
ko lák kö zöt ti kap cso la tot, ba rát sá got
erő sít sem – idé zi fel a csak igaz ga tó -
ként nyu gal ma zott, ám az iro dal mi
köz élet ben, a he lyi Bes se nyei Tár sa -
ság ban ma is ak tív iro da lom tör té -
nész, a sza va ló ver seny fő véd nö ke. 

Bánsz ki Ist ván el is me rő sza vak kal
il le ti a „mai fi a ta lok” tel je sít mé nyét
is, de csa ló dott sá gát sem akar ja vé -
ka alá rej te ni: 

– Mi ért nin cse nek most itt egy há -
zunk leg ran go sabb gim ná zi u ma i nak
di ák jai, mint ahogy a ko ráb bi évek ben
fon tos nak tar tot ták a je len lé tet?…

Az is te nes ver sek se reg szem lé jé re
ti zen öt is ko la – az evan gé li ku so kon kí -
vül re for má tus és ka to li kus kö zép is -
ko lák – hu szon hat di ák ja ne ve zett be.
Több evan gé li kus in téz mény mel lett
saj ná la to san hi á nyoz tak ez út tal a ha -
tá ron tú li ak is. Fáj lal ja ezt Tar Já nos -
né is, no ha hoz zá te szi: az ün ne pek és
ez zel együtt az idei tan év rend je, az is -

ko lák sa ját ren dez vé nyei és más irá -
nyú kö te le zett sé gei meg ne he zí tet ték
az egyez te tést. Más kor a sza va ló ver -
seny meg elő zi a hús vé tot… 
–Ésmibenmásmégazideiver-

seny? Egy nagy múltú rendezvény
meghirdetésekorahagyományokmeg-
tartásamellettbizonyáranagykihí-
vástjelentafolytonosmegújulás…

– Ez zel va ló ban meg kell küz de nie
év ről év re a ma gyar ta ná rok mun ka -
kö zös sé gé nek, ami kor át gon dol ják a
ver seny ki írá sát. Az idén pon to san
meg ha tá roz tuk a ver sek kö rét, a ver -
seny zők hat van 20. és mint egy har -
minc 18–19. szá za di köl te mény kö zül
vá laszt hat tak egyet-egyet. De a vá -

lasz tás hoz bi zo nyá ra mind egyi ket
el kel lett ol vas ni uk leg alább egy szer
– te szi hoz zá Tar Já nos né, utal va a
„fon dor la tos fo gás ra”, amellyel vers -
ol va sás ra kész tet ték az egyéb ként
ok kal el fog lalt di á ko kat. 

Bár pa naszt ez el len sen ki sem
emelt, UgrinEmese, a Du na Te le ví -
zió nyu gal ma zott mű vé sze ti fő szer -
kesz tő je, a zsű ri el nö ke is ne he zí tő
kö rül mény nek ér té kel te a mód szert,
amely ugyan ak kor két ség kí vül olyan
ver sek re is fel hív ta a fi a ta lok fi gyel -
mét, ame lyek re nem biz tos, hogy rá -
akad tak vol na, ha ma guk ra ma rad nak
a vá lasz tás sal. 

– Rend kí vül te het sé ge sek és ér zé ke -
nyek vol tak a je lent ke zők. A fi úk is, de
el ső sor ban a lá nyok, ami ter mé sze tes
is eb ben a kor ban. A ne héz és is me ret -
len 18–19. szá za di köl te mé nye ket igye -
kez tek el ke rül ni, ám a má sik cso port -
ban el hang zott PilinszkyJánosApok-
rifje.Er ről a vers ről ok kal gon dol ná az
em ber, hogy egy érett, ko moly szí nész -
nek is nagy pró ba té tel, és itt egy ti zen -
hat éves kis lány nyer te meg ve le a ver -
senyt! Úgy lát szik, az ő sze mé lyi sé ge
már érett volt er re a köl te mény re… 

Az ered mény hir de tés után a Bony -
há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um di ák já nak, MikuleczMóniká-
nak az ar ca su gár zik a bol dog ság tól:

– Nul la dik év fo lya mos va gyok, vagy -
is az öt éves AranyJánostehetséggondo-
zóprogramban ve szek részt – mond -
ja fü lig érő száj jal. – Er ről csak annyit,
hogy az is ko la tel jes kö rű en tá mo gat
ben nün ket. Kö te le ző ugyan a kol lé gi -
um, de én sze re tek kol lé gis ta len ni…

A Hi da son élő sző ke nagy lány te -
hát a hát rá nyos hely ze tű fi a ta lok
prog ram já nak ré sze se. Kutnyánszki-
néBacskaiEszter ta nár nő ké szí tet te
fel te het sé ges nö ven dé két. 

– Nem rég egy má sik sza va ló ver se -
nyen is Pi linsz kyt mond tam, mert
na gyon sze re tem a ver se it a sok fel ka -
va ro dó ér ze lem mi att… – te szi hoz zá.
–Denekedhonnanvannakazél-

ményeid ahhoz, hogy ezt hitelesen
tuddközvetíteni?

– Vi ták, ku dar cok, vi szon zat lan
sze rel mek – so rol ja sze mér me sen,
majd ha mar ott köt ki, hogy ked ve
len ne a Szín mű vé sze ti Egye tem hez,
de ha el bá tor ta la nod na, ak kor in kább
majd az egész ség ügyet vá laszt ja, és
gyógy tor nász lesz vagy masszőr.
AzÚrérkezése öku me ni kus sza va -

ló ver se nyen a má so dik he lye zett Papp
Teodóra, a nyír egy há zi Szent Im re Ka -
to li kus Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la
és Kol lé gi um di ák ja lett, a har ma dik
pe dig HorváthBence, a gyu lai Ka rá -
cso nyi Já nos Ró mai Ka to li kus Gim ná -
zi um, Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és
Kol lé gi um ta nu ló ja.

g VEszp ré mi Er zsé bEt

Az Úr ér ke zé se
f Folytatásaz1.oldalról

Ócsai Zol tán zá ró gon do la tai után az ap róbb-na -
gyobb sze rep lők is mét a szín pad ra per dül tek, hogy a
ven dé gek kel kö zö sen szólaltassák meg éne kes köny vünk
571. éne két. 

Emel ték az ün ne pély fé nyét CsorbánéFarkasZsófia
is ko la lel kész igé nye sen meg fo gal ma zott és elő adott
össze kö tő mon da tai, ame lyek töb bek vol tak egy sze rű

kon fe rá lás nál: örök ér té kek re irá nyí tot ták a hall ga tó ság
és a sze rep lők fi gyel mét.

Akik je len vol tak az ün ne pi mű so ron, szem ta núi le het -
tek an nak, hon nan ho vá tart a Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus
Ok ta tá si Köz pont kö zös sé ge az ál ta luk kö ve ten dő nek te -
kin tett ige alap ján: „DeakikazÚrbanbíznak,erejükmeg-
újul,szárnyrakelnek,mintasasok,futnakésnemlankad-
nakmeg,járnakésnemfáradnakel!” (Ézs 40,31)

g M. J. H.

20 év a fel tét len sze re tet szol gá la tá ban
f Folytatásaz1.oldalról

Aversmondóverseny„dobogósai”(aképjobbszélénMikuleczMónika)
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igaz sá got min den ki nek!
Mintavíz,áradjonazigazság,
mintasebespatak,azigazsá-
gosság.(Ám5,24)

A bosszú, a meg tor lás min dig
va la mi fé le fék te len, vad igaz -
sá gos sá got je lent – hangzik Sir
FrancisBacon, a nagy an gol fi -
lo zó fus gondolata –, mely
egy faj ta ösz tö nös re ak ció;
mind nyá jan érez zük, ami kor
ál do zat tá vá lunk. 

Ha son ló an az is ko la ud va -
ron ját szó gye re kek hez mi is
vissza aka runk üt ni az el kö ve -
tők nek, hogy meg fi zes se nek
azért, amit tet tek. És ezt így jó -
nak is lát juk ta lán, pe dig tud -
juk: a meg tor lás gyak ran a
bű nö zés, az erő szak és a rom -
bo lás el ter je dé sét je len ti. A
sze mért sze met, fáj da lo mért
fáj dal mat, el vesz té sért el vesz -
tést gon do la ta bár le het, hogy
ál do zat ként eny hí ti a ha ra -
gun kat, de a bosszú nem pó -
tol ja vagy ál lít ja hely re sen ki és
sem mi el vesz té sét, sem nem
te szi az el kö ve tőt al kal mas sá
ar ra, hogy fe le lős ség re von ha -
tó le gyen. És eb ben a fo lya -
mat ban az erő szak szint jén a
düh és a fé le lem egy re csak nő
a tár sa da lom ban. Azt gon do -
lom, ez nem le het az igaz sá -
gos ság út ja. 

Mert az igaz ság sok kal töb -
bet je lent, mint az igaz ság ta -
lan ság vagy a je len  lé vő go nosz
el le ni har cot. Ezek is az igaz -
ság fon tos szem pont jai, de az
igaz ság sok kal in kább egy fel -
hí vás nak te kint he tő: ar ra,
hogy meg véd jük a ki szol gál ta -
tot ta kat, hogy vissza szo rít suk
a go noszt; és ter mé sze te sen
azért is szük sé günk van az
igaz ság ra, hogy hely re ál lít sa az
igaz ság ta lan ság okoz ta ká ro -
kat, an nak ér de ké ben, hogy
gyó gyu lást és bé két hoz zon
min den em ber éle té be. 

Már az ős idők tár sa dal mai
is hoz tak lét re sza bá lyo kat
an nak ér de ké ben, hogy meg -
óv ják a fennálló ren det, és
kü lön bö ző el já rá so kat is al kot -
tak ar ra az eset re, ha a kö zös -
ség rend je vagy a kö zös ség
tag ja i nak éle te, jó lé te eset le g
meg sé rül. Még is, tud juk, hogy
az igaz ság esz mé nye és nor -
má ja gyak ran sé rül, és azt is
tud juk, hogy a tör vé nyek ki ját -
szá sa és ma ni pu lá ci ó ja fo lyik
né há nyak ja vá ra, mi köz ben
má sok ál do zat tá vál nak azon
tör vé nyek ál tal, ame lyek meg -
vé de ni szán dé koz tak őket. 

Eb ben a tö ké let len vi lág -
ban, ahol ha mis ér de kek, irigy -
ség és erő szak, egyen lőt len sé -
gek és vissza élé sek ta pasz tal ha -
tók lép ten-nyo mon, szom jaz -
zuk azt az igaz sá got, mely iga -
zán ki árad, mint a ten ger, min -
den em ber meg elé ge dé sé re! 
Engedjük az igazságot ki-

áradni, hogy a go nosz sá got és
az erő sza kot meg fé kez ze! Sza -
va hi he tő igaz ság szol gál ta tást,
mél tá nyos íté le tet – olyan
igaz sá got sze ret nénk, mely
nem an nak ki csú fo lá sa; tisz -
tes sé get, tisz te le tet és ren det! 

Engedjük az igazságot ki-
áradni, hogy meg ment sük a
ki szol gál ta tot ta kat és el eset te -
ket, azo kat, akik gyen gék és
sze gé nyek; hogy hoz zon eny -
hü lést az igaz ság mind azok
szá má ra, akik ál do za tául es tek
má sok pusz tí tó aka ra tá nak. 
Engedjük az igazságot ki-

áradni, hogy min den go nosz -
sá got le le hes sen lep lez ni, hogy
fe le lős ség re le hes sen von ni az
el kö ve tő i ket olyan igaz ság gal,
mely a ja vu lást és a meg úju lást
je len ti szá muk ra. 
Engedjükazigazságotki-

áradni, hogy hely re ál lít sa
azo kat a ká ro kat, ame lye ket
az el kö ve tők és go nosz sá guk
oko zott; az igaz ság nem csak
bün te ti az el kö ve tő ket, ha -
nem se gí ti is őket, akár az ál -
do zat tal va ló vi szony ren de -
zé sé ben. 
Engedjük az igazságot ki-

áradni, hogy hely re ál lít sa a
bé két és a kö zös sé gek jó lé tét; az
igaz ság hely re ál lít ja a meg tö rött
kap cso la to kat, az ál do za tok
gyó gyu lá sát hoz za, és az el kö -
ve tő ket új ra a tár sa da lom, kö -
zös ség fe le lős tag ja i vá te szi. 

A bű nö zés nem pusz tán a
sza bá lyok meg sér té sét je len ti,
ha nem ál ta lá ban a má sik em -
ber, az egyén és a kö zös ség el -
len tá mad. Egyes bűn cse lek -
mé nyek azon ban sok kal na -
gyobb kárt okoz nak, mint a
töb bi. Gon dol junk csak az
em be ri ség el le ni ret te ne tes
bűn cse lek mé nyek re: nép ir tás,
ter ro riz mus, rab szol ga ság. Te -
kint sünk olyan messze ha tó
bor zal mak ra, mint az em ber -
ölés, ne mi erő szak, em ber -
rab lás, gyer mek mo lesz tá lás,
kény szer mun ka. 

Ép pen az az egyik fő cél ja az
igaz ság szol gál ta tás nak, hogy
kor lá toz za a rosszat, kor lá -
toz za a bűnt, kor lá toz za mind -
azo kat, akik meg sze gik a jog -
sza bá lyo kat. Az el kö ve tők -
nek, füg get le nül at tól, hogy
gaz da gok vagy sze gé nyek, erő -
sek vagy gyen gék, fe le lős sé get
kell vál lal ni uk tet te i kért. 

Van nak olyan idők és bűn -
cse lek mé nyek, ami kor és ame -
lyek ese té ben a szük sé ges igaz -
ság hoz hoz zá tar to zik a meg tor -
lás. Bi zo nyos bűn cse lek mé nyek
ese té ben, ame lyek sú lyos tá -
ma dást je len te nek az er köl csi
rend és a tár sa da lom jó lé te el -
len, az igaz sá gos ság gal kell vá -
la szol ni a bűn sö tét sé gére.

Ko moly té ve dés ugyan ak -
kor azt hin ni, hogy az igaz -
ság(szol gál ta tás) el sőd le ges
cél ja a bün te tés. Ami kor az
igaz ság hi ány ta la nul meg va ló -
sul, ak kor az elé ge det té tesz
min den em bert – ál do za tot,
el kö ve tőt és a tár sa dal mat
egy aránt – a ki szol gál ta tot tak
és gyen gék vé del me ál tal, az el -
kö ve tő fe le lős ség vál la lá sa ál tal,
az ál do za tok fáj dal ma i nak és
hi á nya i nak hely re ál lí tá sa ál tal
és a tár sa da lom és kö zös sé gek
bé ké je és jó lé te ál tal. 

A Nem zet kö zi Test vé ri Bör -
tön tár sa ság misszi ó ja és szol -
gá la ta pon to san az, hogy ke -
res se az igaz sá got, és te gyen
ér te Is ten se gít sé gé vel, meg vál -
to zott éle tek kel, hely re állt kap -
cso la tok kal, bo csá na tot nyert
és meg bé kélt kö zös sé gek kel. 

g Ron Nik kEl, 
aNemzetköziTestvériBör-
töntársaság(PFI) elnöke

Bör tön misszi ós ima hét

Az in té ze ti – re for má tus – lel -
ki pász tor, Szénási Jonathan
Sándor a Bibliaolvasókalauz
na pi ol vas má nyá val kö szön -
töt te az egy be gyűlt fog va tar -
tot ta kat: „Előszörhálátadok
azénIstenemnekaJézusKrisz-
tus által mindnyájatokért…”
(Róm 1,8), majd a ven dé gek fe -
le ke ze ti sok szí nű sé gé re utal va
em lí tet te az Öku me ni kus Ta -
nul má nyi Köz pont Örömhíra
cigányoknakis cí mű fü ze tét,
amely ben kü lön bö ző egy há -
zak mun ka tár sai ír nak ci gány -
misszi ós szol gá la tuk ról. A ta -
nul má nyi fü zet és az ima nap
is le he tő ség ar ra, hogy meg is -
mer jük egy más ed di gi szol gá -
la tát, és a jö vő ben szá mít -
sunk és épít sünk egy más ra –
mu ta tott rá a bör tön lel kész.

A fog va tar tot tak éne kei után
Szeidl Tamás al ez re des, pa -
rancs nok he lyet tes kö szön töt -
te a ven dé ge ket. Rö vi den be -
szá molt az in té zet ben fo lyó
fel zár kóz ta tó prog ra mok ról,
az ál ta lá nos is ko la be fe je zé sét
le he tő vé te vő is ko lai ok ta tás -
ról, a szak mát adó OKJ-s kép -
zé sek ről. El mond ta, hogy az
in té zet fi gyel a kü lön bö ző et -
ni kai hát te rű fog va tar tot tak ra,
és le he tő vé te szi – „ön te vé keny
kul tu rá lis cso port” ke re té ben
– a nem ze ti sé gi ha gyo má nyok
ápo lá sát. A pa rancs nok he lyet -
tes ki emel te a bör tön lel ké szi
szol gá lat fon tos sá gát, és kö szö -
ne tet mon dott a be já ró misszi -
ók szol gá la tá ért, amely a sza -
ba du lók re in teg rá ci ó já ban is
ko moly se gít sé get je lent.

A Köz igaz ga tá si és Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um Tár sa dal mi
Fel zár kó zá sért Fe le lős Ál lam -
tit kár sá gát kép vi se lő Kissné
OláhAnita lo vá ri nyel ven kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket,
nagy taps ra kész tet ve a lo vá ri
anya nyel vű fog va tar tot ta kat.
TarrZoltán re for má tus zsi -

na ti ta ná csos kö szön tő jé ben
el mond ta: az Ame ri kai Pres bi -
te ri á nus Egy ház kez de mé nye -
zé se volt, hogy a ci gány kul tú -
ra vi lág nap já hoz kap cso lód va
ima he tet kel le ne tar ta ni. A ci -
gány ima na pot bör tön ben ta -
valy tar tot ták meg elő ször, még -
pe dig a pál hal mai in té zet ben. 

A kö szön té sek után az Aga-
péGyülekezet gyön gyös oro szi
ci gány gyü le ke ze té nek tag jai
szol gál tak. Éne ke ik kö zött
CsemerJózsef tett bi zony sá got
hu szon egy év vel ez előt ti meg -
té ré sé ről és hit ben já rá sá ról. 
SteinbachJózsef re for má tus

püs pök, a Ma gyar or szá gi Egy -
há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak el nö ke Fil 4,6–7 alap ján be -

szélt az imád ság fon tos sá gá ról,
az ag go da lom ról, a kö nyör gés -
ről, a há la adás ról és Is ten bé kes -
sé gé ről. Ige szol gá la ta után a
ha zai ci gány ság éle tét be mu ta -
tó pre zen tá ció kö vet ke zett. A
ve tí tés sel pár hu za mo san ma -
gyar, be ás, oláh és ro mung ró
fog va tar tot tak ol vas ták fel a
Szent írás ból a ki je lölt lek ci ó kat
és az imád sá go kat.

Kiss né Oláh Ani ta el -
mond ta, hogy az imád sá gok
mé lyen meg érin tet ték. Va -
ló ban szük ség van Is ten előtti
el csen de se dés re, hogy fel is -
mer jük Is ten előt ti fe le lős sé -
gün ket. Az egy más irán ti fe -
le lős ség ről szól nak azok a
fel zár kóz ta tá si prog ra mok is,
ame lyek sze ret nék ked ve -
zőbb hely zet be hoz ni a hát rá -
nyos hely zet ben le vő ket. De

ott kell, hogy le gyen mind egyi -
künk ben az ön ma gunk iránt
ér zett fe le lős ség is, mert csak
azon le het se gí te ni, akiben ez
meg van, és ma ga is akar vál -
toz ni és vál toz tat ni a hely ze tén
– mu ta tott rá a Köz igaz ga tá -
si és Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
mun ka tár sa.
MagyarnéBaloghErzsébet,

a Re for má tus Misszi ói Köz -
pont lel kész-igaz ga tó ja a Mi-
atyánk (Mt 6,9–13) fel ol va sá -
sa után az imád ko zó és imád -
koz ni ta ní tó Jé zus ról be szélt.
Ar ról a Jé zus ról, aki most is
imád ko zik ér tünk, ma gya ro -
kért és ci gá nyo kért egy aránt;
és ta nít ben nün ket imád koz -
ni, egy má sért is.

Zár sza vá ban a Bün te tés-
vég re haj tás Or szá gos Pa -
rancs nok sá gát kép vi se lő Bene-
dekEde el mond ta, hogy öröm
volt a bün te tés-vég re haj tá si
in té zet és az egy há zak együtt -
mű kö dé sét lát ni, a ma gya -
rok nak és ci gá nyok nak olyan
köl csö nös meg ér té sét ta pasz -
tal ni, és ez pél dát mu tat hat
má sok nak is. 

A hoz zá szó lá sok után új ra az
Aga pé Gyü le ke zet gyön gyös -
oro szi ci gány gyü le ke ze té nek
tag jai éne kel tek. Az éne kek
kö zött előbb Baranyi Albert
tett bi zony sá got ti zen nyolc év -
vel ez előt ti meg té ré sé ről, majd
MakulaZsoltmond ta el, hogy
bűn cse lek mé nyei mi att kül -
föld re me ne kült, hogy ne tud -
ják el fog ni. Spa nyol or szág ban
meg tért, és meg té ré se után
ha za jött, hogy je lent kez zen
bün te té se le töl té sé re. Há lás Is -
ten nek, hogy eb ben a bör tön -
ben élő kö zös ség ben le he tett
más meg tért hí vők kel, és most,
sza ba du lá sa után vissza tér he -
tett, hogy ezen az ima na pon bi -
zony sá got te gyen.

Az al ka lom vé gén ál dást
mon dott dr. Fischl Vilmos
evan gé li kus lel kész, a Ma gyar -
or szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak fő tit ká ra, Agyagá-
siIstván es pe res, a Du na mel -
lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let
kép vi se lő je, BenczeAndrás, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let püs pök he -
lyet te se, PásztorJánosné a Re -
for má tus Nő szö vet ség kép vi se -
le té ben, DaniEszter a re for má -
tus ci gány misszi ós lel ké szek
ne vé ben, TornyaiGábor a ró -
mai ka to li kus bör tön lel ké szek
ne vé ben és L.MolnárIstván a
re for má tus bör tön lel ké szek
ne vé ben. 

Az ál dá sok után a ven dé gek
és a fog va tar tot tak át vo nul tak

a ká pol ná ba, ahol Landauer
Attila ci gány misszi ós re fe -
rens és Tor nyai Gá bor plé bá -
nos nyi tot ta meg az in té ze ti
lel ki pász tor ké pe i ből össze -
ál lí tott ki ál lí tást. (SzénásiJo-
nathanSándorkezdeményezé-
sérebaracskaifogvatartottak
márnyolcéverésztvehetneka
csatkaibúcsún.Alelkipásztor
ezekenazalkalmakonkészítet-
tearészbenazarándoklatot,
részbenazarándokokatbemu-
tatóképeket.)

Tor nyai Gá bor plé bá nos a
ka to li kus né pi lé lek Má ria-
tisz te le té ről be szélt, ezen be -
lül is a sa já tos csat kai Má ria-
kul tusz ról: idén volt száz öt ven
éve az a Má ria-je le nés, amely
a csat kai völ gyet kegy hellyé
tet te. Az óta ál do zat kész hí vek
dí szes ru há kat varr nak, il let -
ve var rat nak a csat kai Má ria-
szo bor nak, ame lyet a mi sék
előtt „öl töz te nek” fel. 

A ba racs kai bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet ben zaj lott al ka -
lom a ki ál lí tás meg te kin té sé vel
és kö tet len be szél ge tés sel zá rult.

g GES hER-HÍD

„Fe lül ír ták” a ci gány him nuszt
Abaracskaibörtönbencigánybűnözők(is)

imádkoztakazeurópairomákért

b Acigánykultúraáprilis8-ivilágnapjáhozkapcsolódóima-
napot tartottak múlt csütörtökön a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai ob-
jektumában.Arendezvényenbörtönlelkészek–abörtön-
misszióbanrésztvevőfelekezetekrészérőlhuszonhárom
lelkészésmisszióimunkatárs–,valamintaKözigazgatá-
siésIgazságügyiMinisztérium,aBelügyminisztériumés
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának
képviselőiimádkoztakegyüttafogvatartottakkalazinté-
zetétkezdéjében.Azalkalomacigányhimnusz(Zöld az
er dő…) beás,oláh,majdmagyarnyelvűéneklésévelkez-
dődött.Ahimnuszutolsómondatát(„Megátkoztál,meg
isvertél,/Örökcsavargókkátettél”)azonbanfelülírtáka
fogvatartottak,és„Meg ál dot tál, meg vál tot tál, / Or szá god -
ba be fo gad tál” szöveggelénekelték.

imád koz zunk! 
(Április 22., vasárnap: a
fogvatartottak és a bör-
tönmissziónapja.) Az Úr
ir gal má ért, az el ítél te kért,
a sza ba dul ta kért, csa lád ja -
i kért, gyer me ke i kért, az
ál do za to kért és a bör tön -
misszi ó ért. Hogy az el ítél -
tek meg ért sék az Úr gon -
dos ko dá sát, re mény ked -
je nek, és ke res sék a bűn bo -
csá na tot. A ra bo kért, hogy
meg bé kél je nek az ál do za -
tuk kal, a csa lád dal és a
tár sa da lom mal. 
(Április23.,hétfő:ahely-

reállító igazságszolgálta-
tásnapja.)Hogy az igaz ság
ke gye lem mel tel jes le gyen.
A tör vény al ko tó kért, hogy
olyan tör vé nye ket hoz za -
nak, ame lyek a bű nö zők
meg té ré sét és tár sa dal mi
be il lesz ke dé sét se gí tik. A
bí rá kért, hogy igaz sá gos
íté le te ket hoz za nak, és
mun ká ju kat igaz ság és kö -
nyö rü le tes ség ve zé rel je. 
(Április 24., kedd: az

áldozatok napja.) Hogy
az ál do za tok vi gasz ta lást
ta lál ja nak az Úr ban. Hogy
meg ta nul junk ir gal mas -
nak len ni azok kal, akik
fáj dal mat okoz tak nekünk. 
(Április 25., szerda: a

szabadultak napja.) A
sza ba dul ta kért, hogy meg -
ta lál ják he lyü ket a kö zös -
ség ben. A volt fog va tar tot -
ta kért, hogy csa lád juk ban
és a tár sa da lom ban meg -
ér tés re ta lál ja nak. Hogy
amint új éle tet kez de nek,
ké pe sek le gye nek el len -
áll ni a kí sér tés nek. 
(Április26.,csütörtök:a

büntetés-végrehajtásnap-
ja.) A bör tön pa rancs no -
ko kért és csa lád ju kért,
hogy meg be csül jék őket.
A bör tö nök ben dol go zó -
kért, hogy ir ga lom mal vé -
gez zék mun ká ju kat. Hogy
bá to rít va és re ményt ad va
cse le ked je nek hi va tá suk
gya kor lá sa köz ben. 
(Április 27., péntek: a

börtönbenlévőkcsaládja-
inak napja.) Az el ítél tek
csa lád ja i ért, kü lö nö sen a
gyer me ke kért, hogy szebb
jö vő jük le gyen. Az el ítél tek
csa lád ja i ért, hogy a tá vol -
lét ne gyen gít se sze re te tü -
ket, és tá mo gas sák egy -
mást. Az ott hon ma radt
csa lá dért, hogy ir gal mat
ta lál ja nak az Úr ban, és tü -
re lem mel vi sel jék azt a
meg pró bál ta tást, hogy hoz -
zá tar to zó juk tá vol van. 
(Április28.,szombat:a

börtönlelkészek,missziósok
napja.) A bör tön lel ké sze -
kért és ön kén te se kért, hogy
az Úr ad jon erőt, ki tar tást
és tü rel met mun ká juk hoz.
Hogy a fegy őrök és az el -
ítél tek is se gít sé get kap ja -
nak a bör tön lel ké szek től
és -misszi ó sok tól. 
(Április29.,vasárnap:a

megbékélésnapja.)Hogy a
fog va tar tot tak a ke reszt hez
jöj je nek, ah hoz a hely hez,
ahol a sze re tet és az igaz ság
ta lál ko zik. Hogy a fog va tar -
tot tak meg bé kél je nek az
ál do za ta ik kal, csa lád juk kal
és a kö zös sé gek kel.

f Folytatásaz1.oldalról

s
z

é
N

á
s

i 
jo

N
A

t
h

A
N

 s
á

N
d

o
r

 f
e

lv
é

t
e

le

Agyöngyösoroszicigánygyülekezettagjainakszolgálata



Evangélikus Élet 2012. április 22. f kErEsztutak

b Acigányésamagyartársadalom
közöttkettősfalhúzódik:mind-
kétoldalrólépítik.Ahhoz,hogy
lebontsuk az előítéleteket, és
közelebbhozzukegymáshoza
magyarokatésacigányokat,az
kell, hogy mind a két oldalra
rendeljünk munkásokat, és
kezdjükelabontást.Acigány-
misszióéppenezértnemcsaka
cigányokkalfoglalkozik,hanem
a többségi társadalommal is,
mertcsakisközösentudjukafa-
lakatlerombolni,afejekbenlé-
tezőgettótszétzúzni–hangzott
el a dél-alföldi cigánymissziós
munkásoktalálkozóján.

A Bé ké s városában áp ri lis 14-én meg -
tar tott nagy sza bá sú kon fe ren ci á ra öt
me gyé ből: Bács-Kis kunból, Bé késből,
Csong rádból, Haj dú-Bi harból és Jász-
Nagy kun-Szol nokból ér kez tek a ci -
gány misszió te rü le tén szol gá la tot vég -
zők, hogy be szá mol ja nak ed di gi mun -
ká juk ról, és meg te remt sék a jö vő beli
együtt mű kö dés alap ja it. 

„Azt a ke gyel met kap tuk, hogy a ci -
gá nyok fe lé szol gál ha tunk. Dol goz zunk
ez után együtt, és ne ma gá nyos par ti -
zá nok ként” – in dít vá nyoz ta a há zi gaz -
da Ma gyar Pün kös di Egy ház (MPE)
Or szá gos Ci gány misszi ó já nak egyik
ve ze tő he lyet te se, FábiánTamás.

A szer ve zet egyéb ként ilyen ta lál -
ko zók kal sze ret né ré gi ón ként fel -
mér ni, hogy kik mi lyen szol gá la to kat
vé gez nek a ci gá nyok kö ré ben. A ver -
pe léti után a mos ta ni bé ké si volt a
má so dik össze jö ve tel, a kö zel jö vő ben
Nyír vas vá rin és Pak son ren dez nek
ha son ló kat. Bár a részt ve vők kü lön bö -
ző fe le ke ze tű pro tes táns – zö mük ben
ka riz ma ti kus – ke resz té nyek, mind -
annyi uk kö zös cél ja a ro mák Jé zus
Krisz tus hoz ve ze té se. 

Si ke re ik mel lett töb ben be szá -
mol tak a ne héz sé ge ik ről is. Meg -
em lí tet ték: a ci gányság körében él az

a hagyományos felfogás, hogy a val -
lás sal va ló fog lal ko zás gyen ge ség; a fér -
fi akra jellemző a ke mény szí vű ség; a
cigány népesség is ko lá zott sá ga ala -
csony, sújtja őket az el sze gé nye dés.
Má sok el len ben úgy tar tot ták, a rom -
ló gaz da ság se gí ti a missziós mun kát,
mert ki lá tás ta lan sá guk ban so kan va -
ló ban utol só ments vár ként for dul nak
Is ten hez. Nagy gon dot okoz ugyan ak -
kor a ci gány gyü le ke ze tek nek meg tar -
ta ni a hí ve ket, hi szen az el ső lel ke se -
dés el mú lá sá val so kan vissza tér nek ré -
gi élet vi te lük höz. 

A ci gány misszi ó ban dol go zók meg -
győ ző dé se, hogy a ci gány ság Is ten te -
rem tett né pe, ugyan olyan em be ri ér -
té kek kel fel ru ház va, mint bár mely
más nép a föl dön. Cél juk el ér ni a ci -
gány né pet, hogy meg ta lál ja ön ma gát,
fel épül jön, és el fo ga dott, épí tő tag ja le -
gyen a tár sa da lom nak. Ezért a ci gány -
misszió kü lön le ges fel ada ta: meg tért,
Is ten nek át adott éle tű sze mé lye ket be -
ál lí ta ni a misszi ós mun ká ba a ro mák
kö ré ből, fel ada tot és fe le lős sé get he -
lyez ni rá juk.

– Ha meg tér egy ci gány, ő a leg -
jobb hír vi vő. A leg jobb pél da, hogy
meg tud vál toz ni az éle tük egyik
perc ről a má sik ra. Ez vonz za a ro kon -
sá got, is me rő sö ket, az egész kör -
nyé ket. Na gyon ha mar ve ze tők ké
ér het nek, ha meg van ben nük a ve ze -
tés ké pes sé gé nek aján dé ka. A ci -
gány gyü le ke ze tek élén több nyi re
ci gány ve ze tő is van. Őket pró bál juk
ké pez ni, ko or di nál ni. Az or szá gos ci -
gány misszió ve ze té sé ben fe le-fe le
rész ben ta lá lunk ci gá nyo kat és nem
ci gá nyo kat – mond ta el la punk nak
DurkóAlbert misszió ve ze tő. 

Ez a mun ka meg osz tás azért is in -
do kolt, mert bár a leg gyak rab ban
egy sé ges ci gány ság ról be szé lünk, va -
ló já ban ezen a nép cso por ton be lül
sok kal na gyob bak a kü lönb sé gek,
mint akár a ci gány ság és a ma gyar -
ság kö zött. 

A Ma gyar Pün kös di Egy ház Or szá -
gos Ci gány misszi ó ja je len leg 1700
mun ka tár sat fog lal koz tat, szo ci á lis
se gí tő szol gál ta tá sa i val, sze re tet szol -
gá la tá val, ok ta tá si in téz mé nye i vel,
bör tön misszi ó já val, bib lia is ko lá já val,
evan gé li um hir de té sé vel na pon ta több
mint tíz ezer em ber hez jut el az or szág
egész te rü le tén. A szer ve zet ve ze tői
min dig hang sú lyoz zák, hogy mind -
annyi an – bár mi lyen ki csiny nek tű -
nő vagy nagy szol gá la tot vé geznek is
– csak esz kö zök Is ten ke zé ben az em -
be rek meg men té se ér de ké ben.

a ci gány ság lesz eu ró pa 
meg úju lá sá nak mo tor ja
A Ma gyar Pün kös di Egy ház Or szá gos
Ci gány misszi ó já nak ve ze tő jét, Dur -
kó Al ber tet, aki na gyon fi a ta lon  kap -
cso ló dott be a ci gá nyok kö zöt ti szol -
gá lat ba misszi o ná ló szü lei mel lett,
egé szen kü lön le ges cél hajt ja a mun ká -
já ban. Évek kel ez előtt azt a lá to mást
kap ta, hogy Is ten fel akar ja ráz ni az ő
né pét, éb re dést akar a ci gány ság kö ré -
ben. A ci gány misszi ós szol gá la ta el ső

öt évé ben el ért 3250 sze mélyt meg fog -
ja száz szo roz ni, az az 325 ezer ci gány fog
meg tér ni Ma gyar or szá gon, be fog nak
épül ni gyü le ke ze tek be, és hú zó erőt
je len te nek az egész or szág szá má ra. 

Sőt  – más or szá gok ban szol gá lók -
kal együtt – egy re töb ben vé lik úgy,
hogy az el vi lá gi a so dott vagy ép pen a
for má lis val lá sos ság pos vá nyá ba
süllyedt Eu ró pa szá má ra ép pen a ci -
gány ság fog ja a vi lá gos sá got el hoz ni,
ők lesz nek a vál to zás mo tor jai. Meg
fog nak tel ni új ra Eu ró pa temp lo mai és
ima há zai, és eb ben a fo lya mat ban a ci -
gá nyok nak kulcs sze re pük lesz.

Ci gány misszió lé pés ről lé pés re
A bé ké si szék hellyel mű kö dő or szá gos
ci gány misszió mun ká ja négy alap pil -
lé ren nyug szik. A leg fon to sabb, hogy
meg tér je nek és új já szü les se nek a ci gá -
nyok, aho gyan min den em ber ese té -
ben ez a leg fon to sabb. Ez ál tal tel je sen
át ala kult gon dol ko dás mód dal, új ér ték -
rend sze rint kezd he tik új ra az éle tü ket. 

A gyü le ke zet plán tá lás mel lett na -
gyon fon tos az ok ta tás, amely nem -
csak a bib li ai is me re tek át adá sát je -
len ti, ha nem a fél be ha gyott ál ta lá nos
vagy kö zép is ko lai osz tá lyok el vég zé -
sé nek se gí té sét és szak mai kép zést is.
Az a cél, hogy olyan is me re te ket sa -
já tít sa nak el, ame lyek kel bol do gul ni
tud nak a mun ka vi lá gá ban. 

Ezen a te rü le ten so kat kell mun kál -
kod ni, ugyan is egy fel mé rés sze rint
ma a mun ka adók nyolc van szá za lé -

ka ak kor sem al kal maz na ci gányt, ha
ez szá má ra sem mi lyen ter het sem je -
len te ne, a mun ka bért és a já ru lé ko -
kat az ál lam ad ná. Ezért az or szá gos
ci gány misszió mun ka erő-köz ve tí -
tés sel is fog lal ko zik, az az fe le lős sé get
vál lal a ná luk meg tért, ál ta luk kép zett
sze mé lye kért. Ez zel a köz ve tí tés sok -
kal si ke re sebb. 

A ne gye dik pil lér a mun ka hely te -
rem tés, mely re kü lö nö sen az or szág
ke le ti ré gi ó i ban van ége tő szük ség,
hi szen a ro mák ál tal sű rűn la kott or -
szág ré sze ken a mun ka nél kü li ség a
kö rük ben gyak ran száz szá za lé kos. 

g SzEg fű Ka ta lin

A get tó a fe jek ben van
Összefogásravanszükségacigánymisszióban

a ci gány ság hely ze te ma ma gyar or szá gon
Ma gyar or szá gon becs lé sek sze rint je len leg nyolc száz ezer–egy mil lió ci -
gány él, 65 szá za lé kuk el sze gé nye dett, kis fal vas tér sé gek ben; min den
ötö dik ci gány ma is put ri ban la kik. Kö rük ben 6–12-szer ma ga sabb a
kró ni kus meg be te ge dé sek szá ma, mint a ma gyar né pes ség egé szé ben.
Egy har ma duk nem fe je zi be az ál ta lá nos is ko lát sem, és csak 1,3 szá -
za lé kuk nak van fel ső fo kú vég zett sé ge. A ci gány ság 70 szá za lé ka in ak -
tív. Lét mi ni mum alatt él min den tíz ből nyolc, mély nyo mor ban min -
den má so dik ro ma. 

A ma gyar tár sa da lom két har ma da ci gány el le nes. A né pes ség mint egy
40-45 szá za lé ka „soft ci gány el le nes”, az az nem akar ro mát mun ka társ -
nak, szom széd nak, gyer me ke is ko la tár sá nak, míg leg alább min den
ötö dik em ber ra di ká lis meg ol dást (az or szág ból ki űzést) sür get a ci gány -
kér dés re. A ra di ká lis po li ti kai jobb ol dal erő sö dé sé vel ezek a né ze tek ma
már a köz be széd tár gyai le het nek. 

A ci gá nyok át la go san tíz év vel rö vi debb ide ig él nek, mint a ma gya rok,
és húsz év vel rö vi debb a vár ha tó élet tar tal muk, mint amennyi az eu ró -
pai át lag. Ezek egy 2007-ben vég zett ku ta tás szá mai; az ada tok az óta nem
ja vul tak, sőt in kább rom lot tak.

Van pél da a meg vál to zott élet re
VargaMihály egé szen ki csi ko rá tól ne ve lő ott ho nok ban élt, de a bör tönt
is meg jár ta. Ki lá tás ta lan éle té be meg té ré se ho zott újat. Majd nem öt ven -
éves fej jel kezd te el a Pün kös di Teo ló gi ai Fő is ko lát, ahol jö vő re kap ja
majd meg dip lo má ját. 

A Bé ké sen szü le tett fér fi nak nyolc test vé re volt, sze gény sé gük mi att szü -
le ik a gye re ke ket ne ve lő ott hon ba ad ták. Mi hály be le ke ve re dett mind ab ba,
ami be a leg több gyö kér te len és el ha nya golt fi a tal: csa var gás, is ko la ke rü lés,
ita lo zás, sze xu á lis sza ba dos ság. Ko rán meg nő sült, de egy csa lá di ve re ke -
dés után a bör tön ben ta lál ta ma gát. Ez kö ve tő en ta lál ko zott az zal a ci gány -
misszi o ná ri us sal, aki a ci gány te le pet jár va hir det te Is ten igé jét. 

Az evan gé li um el ta lál ta en nek a fi a tal ko ra el le né re so kat meg élt, mély -
ség be ju tott fi a tal nak a szí vét, és bűn bo csá na tot nyert. Sok bel ső ví vó -
dást kö ve tő en, bű nös éle tét ma ga mö gött hagy va ke resz tel ke dett meg,
be állt a misszi ós mun ká ba, és Is ten meg ál dot ta az éle tét. Hu szon öt éve
má so dik fe le sé gé vel él bol dog há zas ság ban, há rom gyer me kük kö zül a
leg idő sebb hit tan ta nár lett, má so dik lá nya szo ci á lis te rü le ten, míg a leg -
ki sebb egy há zi is ko lá ban ta nul. 

Var ga Mi hály hét Bé kés me gyei te le pü lé sen vé gez szol gá la tot: igyek szik
a ci gá nyo kat össze gyűj te ni, kö zöt tük há zi cso por tok ban Is ten sza vát ma -
gya ráz ni. Az ilyen kö rök ből ala kul hat nak ki ké sőbb ön ál ló gyü le ke ze tek.
Eze ken a te le pü lé se ken, a ci gány te le pen evan gé li zá ci ós mun kát is vé gez -
nek, be te ge ket és öz ve gye ket lá to gat nak. 

– Úgy ér zem, könnyen meg tu dom szó lí ta ni a ci gá nyo kat, is me rem őket,
hi szen ma gam is az va gyok. Egy nyel vet be szé lünk, még ha nem is ci gá nyul.
Lá tom a mun kánk gyü möl cse it. Is ten ben nem tesz bi zony sá got fe lé jük: még
egy ma gam faj ta em ber nek is új esélyt adott, ahogy ki emelt a ré gi éle tem -
ből, a rossz tra dí ci ók ból. Mind azt, amit el vesz tet tem, Is ten sok kal gaz da -
gab ban ad ta vissza – val lot ta Var ga Mi hály az EvangélikusÉlet ol va só i nak.

EvangélizációaBékésmegyeiKevermesen,acigánytelepen.EvangéliumothirdetazMPEOrszágosCigánymisszió-
jánakmunkatársa,PetneháziGéza
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DurkóAlbertmisszióvezetőcigány-
missziósmunkátvégzőidőstestvérek-
kelimádkozikegyütt

Adicsőítéspillanatai–azalsókép
előterébenRézművesMihály,azMPE
OrszágosCigánymissziójánakegyik
helyettesvezetője,akiazoláhcigányok
közöttimissziósmunkátfelügyeli

AMagyarPünkösdiEgyházOrszágos
Cigánymissziójának vezetői.Balról
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Éve kig tar tó elő ké szü le tek, az el múlt
hó na pok lá zas, ap ró lé kos mun ká ja
után azt ta pasz tal juk, hogy a hí vők
nyi tot tak a kö zös mun ká ra, a vi lág -
ban élők pe dig kí ván csi ak ar ra,
hogy mi lyen gyü möl cse lesz az
össze fo gás nak. TexReardon, a fesz -
ti vál társ igaz ga tó ja szá má ra az a bá -
mu la tos, hogy amer re BillyGraham
vagy a fia, Franklin jár, a gyü le ke ze -
tek meg ta nul ják sze ret ni egy mást,
és ké pes sé vál nak a har mo ni kus
együtt mű kö dés re. 
PatakiAlbert, a Ma gyar Pün kös -

di Egy ház el nö ke, a Re mény ség
fesz ti vál egyik véd nö ke 1989-ben
je len volt a Nép sta di on ban, ami kor
Billy Gra ham pré di kált: „Fe lejt he tet -
len él mény volt lát ni, ahogy ez rek
elő re men tek a szín pad hoz imád -
koz ni, és át ad ták az éle tü ket Jé zus
Krisz tus nak” – mond ja.

„A vi lág min den ség meg ért he tő”
– eme li ki a Re mény ség fesz ti vál
má sik véd nö ke, GáncsPéter, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el -
nök-püs pö ke. „Is ten kész a dia ló gus -
ra ve lünk. A fel tá ma dott Jé zus jó
pász tor ként ke re si az el kal ló dot ta kat,
az el ve szet te ket, az el té rí tet te ket, a
fél re ve ze tet te ket, az el kó bo rol ta kat.
A hoz zá va ló ha za ta lá lást egyet len
fel té tel hez kö ti csu pán: kér jük gyer -

me ki bi za lom mal, és fo gad juk be az
erő, a sze re tet és a jó zan ság lel két.” 
SteinbachJózsef re for má tus püs -

pök, a Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku -
me ni kus Ta ná csá nak el nö ke, a Re -
mény ség fesz ti vál véd nö ke fel hív ja a
fi gyel met, hogy a fi a ta lok alap ve tő -
en nyi tot tak a lel ki ta ná csok ra, ám tu -
do má sul kell ven ni, hogy nem be szé -
lik a tra di ci o ná lis egy há zi nyel vet.
Fon tos, hogy a ke resz tény egy há zak
el fo gad ják ezt a hely ze tet, és sze res -
sék a sok szor őket el uta sí tó fi a ta lo -
kat, utat ta lál ja nak hoz zá juk.
ViktorHamm, a Re mény ség fesz -

ti vál igaz ga tó ja is ar ról a le he tő ség -
ről be szél, hogy a tár sa da lom hoz
kö zel tud ják vin ni a hí vők az evan gé -
li u mot e nagy sza bá sú ese mé nyen
ke resz tül: „A Re mény ség fesz ti vál a
ma gyar or szá gi ke resz tény fe le ke ze -
tek össze fo gá sá nak is az ün ne pe.
Sze ret nénk hű ek ma rad ni Jé zus
Krisz tus hoz a fesz ti vá lon és az odá -
ig ve ze tő úton is: »Újparancsolatot
adok nektek, hogy szeressétek egy-
mást:aminténszerettelektiteket,ti
isúgyszeressétekegymást!Arrólfog-
jamegtudnimindenki,hogyazénta-
nítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást.«” (Jn 13,34–35)

g Ba li Mó ni ka
kommunikációsmenedzser

Cél egye nes ben a re mény ség fesz ti VÁl szer Ve zé se

Az or szág meg moz dul
b Egyahit,egyacél,ugyanazaremény:egyretöbbemberkerülsze-
mélyes kapcsolatba Jézus Krisztussal Magyarországon is! Ezért
szervezzükaRe mény ség fesz ti vált június1–3.közöttaPappLászló
BudapestSportarénában.

Amiért érdemes eljönni:
• Tanítások, hogyan lehet az életünk 

még inkább gyümölcsözô és gyõzedelmes
• Gyakorlati tanácsok, hogy életünk hiteles 

tanúságtétel legyen környezetünk számára
• Dicsôítés, csoportbeszélgetések, imádkozás

Szeretettel várunk minden érdeklôdô hölgyet! 

HÍVJ MÁSOKAT IS!

Jelentkezés: 
• A részvételhez elõzetes jelentkezés szükséges a Reménység Fesztivál 

honlapján (www.remenysegfesztival.hu a „Kapcsolódj be!” címszó alatt).
• A részvétel díja: 1000 Ft.
• További információ: 06-1/301-6653-as telefonszámon 

vagy keros@remenysegfesztival.hu email címen.

„Ki tudja, talán éppen e mostani idõ 
miatt jutottál királyságra!” 

Eszter 4:14

Ahogy Isten használta Esztert, Isten mindnyájunkat használhat, 
hogy otthonunkban, tágabb családunkban, szomszédságunkban és munkahelyünkön 

változást hozzunk létre Jézusért.

a REMÉNYSÉG FESZTIVÁL  
Nõi Bizottsága szervezésében

2012. május 5. szombat
9:00 – 16:00   

Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa Székház
Budapest XI. kerület, Magyar tudósok krt. 3.

Megközelíthetõ: 4-es, 6-os villamossal a Petõfi híd budai hídfõjétõl 
gyalog 3 perc a Lágymányosi híd irányában

A ME ÖT szék há zá ba meg hir de tett kép zés
kulcs fon tos sá gú kér dé se lett, hogy mi ben
kü lön bö zik az egy há zi sze re tet szol gá lat a vi -
lá gi kö zeg ben vég zett ön kén tes ség től. Mé-
szárosnédr.SeresLeila már nyi tó áhí ta tá -
ban rá mu ta tott az imád ság fon tos sá gá ra. A
Krisz tus sal va ló „pár be széd ben” kap hat
ve ze tést a hí vő em ber ar ra, hogy hol, kik kö -
zött tölt se be kül de té sét. 

Az or vos nő utalt a 2012. jú ni us 1–3-án
meg ren de zen dő Reménységfesztiváltmeg -
elő ző And rás-misszi ó ra is. Ez a mód szer ar -
ra ta nít meg ben nün ket, hogy kitartóan tud -
junk imád koz ni egy má sért. A misszi ó ban
részt ve vők fel ír ják egy lis tá ra azok ne vét,
aki ket sze ret né nek meg hív ni FranklinGra-
hamnak – a Reménységfesztivál ige hir de -
tő jé nek – evan gé li zá ci ós al kal má ra, és vál -
lal ják, hogy na pon ta kö nyö rög nek ér te.
Hány gyü le ke ze tünk újul hat na meg – bá -
to rí tott Le i la asszony –, ha ko mo lyan ven -
nénk ezt a sze mé lyes ima szol gá la tot!

A Bet hes da-gyer mek kór házban az ön -
kén tesekkel kapcsolatot tartó SzalmaAn-

na szo ci ál pe da gó gus nak a be szá mo ló ja
egé szen kö zel hoz ta a re for má tus egész ség -
ügyi in téz mény min den na pi éle tét a hall -
ga tó ság hoz. A hi va tá sos dol go zók erőn fe -
lü li meg ter helt sé ge miatt ko moly sze rep jut
a kül sős se gí tők nek, akik egy-egy órán át
fog lal koz nak a kór te rem ben fek vő gyer me -
kek kel, ját sza nak az am bu láns ren de lés re
ér ke zettek kel. 

Szal ma An na fel ada ta az volt, hogy az
ön kén tes személyiségéről be szél jen. Ki al -
kal mas a szol gá lat ra? Vá la sza fel sza ba dí tó
ere jű volt: min den ki, akit a „fe le ba rá ti as ság”
moz gó sít. An na vi gasz ta ló mó don mu ta -
tott rá, hogy az em ber nek sza bad té ved nie
is. Több ön kén tes je lent ke ző jük ről de rült
ki, hogy nem bír ja el vi sel ni a szen ve dés lát -
vá nyát. Őket se gí tet ték ab ban, hogy meg -
ta lál ják a hoz zá juk il lő szol gá la to kat.
PüskiLajos, a Deb re cen-Nagy er dei Re -

for má tus Egy ház köz ség lel ki pász to ra ar -
ról szá mol ha tott be, mi lyen ál dást ho zott
gyü le ke ze tük éle té be az ön kén tes szol gá -
lat te vők be vo ná sa. Lel ki éb re dés tör tént,

meg nőtt a hí vek szá ma. Ma már két idő -
pont ban van va sár nap is ten tisz te letük,
mert egy szer re nem fér né nek el a temp -
lom ban. Nyolc-tíz if jú sá gi kö rük mű kö dik,
ame lye ket egy-egy „idő sebb fi a tal” ve zet.
Nya ran ként négy száz fős csa lá di tá bo rok -
ban gyűl nek össze, hogy a gyü le ke zet
min den kor cso port ja ta lál koz has son egy -
más sal, épül hes sen egy más hi te ál tal. 

A lel kész szá mos hasz nos gya kor la ti
ta náccsal lát ta el a résztve vőket. Be szélt a
mun ka tár sak meg hall ga tá sá nak, pász to ro -
lá sá nak fon tos sá gá ról és ar ról is, hogy a se -
gí tők nek fel tét len bi zal mat kell ad ni. 

„Előbb a lel ke ket épí tet tük, s csak az -
tán a temp lo mot” – je gyez te meg ne vet -
ve Püs ki La jos, el árul va, hogy temp lo muk
tor nyá ban még min dig nincs ha rang:
„MP3-ról kon ga tunk.” 

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te münk
hall ga tó ja, SebenGlória vég zett szer ve zet -
pszi cho ló gus a női kre a ti vi tás ról, ha té kony -
ság ról tar tott in ter ak tív fog lal ko zást a
részt ve vő mint egy húsz asszony nak.
Kérd ve ki fej tő elő adá sá ból sok kal több gon -
do lat, meg lá tás ma rad ha tott meg hall ga -
tó sá gá ban, hi szen a prob lé mák ra gyak ran
sa ját ma guknak kel lett meg fo gal maz  niuk
a vá la szo kat. Gló ria a Kre á tor ról, a te rem -
tő Is ten ről be szélt, aki ma ga te szi kül döt -
te it kre a tív vá, szol gá la tu kat Lel ké vel ha té -
konnyá, hogy ön kén tes mun kál ko dá suk
nyo mán kö zös sé gek ala kul has sa nak, egyé -
ni éle tek for má lód has sa nak.

g B. Pin tér Már ta

Ön kéntelen önkéntesek
Vezetőképzőnapnőknek

b „Csont ja ink ba re kesz tett tűz” –idézteJeremiásprófétaszavaitdr. Mé szá ros
Kál mán baptistaegyházelnök,amikorakeresztényönkéntességlényegétér-
telmezte.Báralelkipásztor„csupán”feleségétkísérteelaMagyarországiEgy-
házakÖkumenikusTanácsa(MEÖT)NőiBizottságánakáprilis4-éntartott
vezetőképzőnapjára,szavaimégisteológiaimegalapozásátadtákazegyütt-
létnek.AKrisztustkövetőemberönkéntességemögöttugyanisnemcsakegy
külsőelhívásáll,hanemazértkezdelszolgálni,mert–aLélekindításának
engedve–nemtehetmásként.

A ba la ton bog lá ri evan gé li kus gyülekezet ve ze tő sé ge – az
aka dály men te sí tés je gyé ben, a „csa lád ba rát” gyü le ke zet ki ala -
kí tá sát cél zó prog ram ke re té ben – a temp lom be já ra tá nál hús -
vét kor Braille-írá sos in for má ci ós táb lát he lye zett el, ame lyen
a gyü le ke zet tel kap cso la tos alap ve tő tud ni va lók ol vas ha tók: ne -
vek, el ér he tő sé gek, is ten tisz te le ti idő pont stb. Az in for má ci ós
táb la SzemereinéSzigethyEnikő ke ze mun ká ját di csé ri, aki nek
ön zet len te vé keny sé ge
nél kül ne he zen va ló -
sul ha tott vol na meg a
kez de mé nye zés. 
Mátrai Zoltán fel -

ügye lő jó vol tá ból, va la -
mint a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház
Vak misszi ó já nak se -
gít sé gé vel az el ső kör -
ben két-két Braille-írá -
sos Evangélikus éne-
keskönyvvel és Újének
fü zet tel gaz da go dott a
gyü le ke zet. Ezek nya -
ran ta szá mos vak és
gyen gén lá tó test vér -
nek je lent het nek se -
gít sé get, mi vel Ba la ton bog lá ron van a Ma gyar Va kok és Gyen -
gén lá tók Or szá gos Szö vet sé gé nek üdü lő je. 

Ez év jú ni u sá tól – ha von ta egy al ka lom mal, a hó nap har ma -
dik va sár nap ján 11 órá tól – va kok és gyen gén lá tók szá má ra tar -
ta nak is ten tisz te le tet. A bib li ai szö ve gek mel lett nagy hang súlyt
kap a ze ne, a han gok, az il la tok, és sze rep hez jut a ta pin tás is.
A bib li ai tex tu sok ilyen for má ban va ló meg je le ní té se ré vén a lá -
tók is kö ze lebb ke rül het nek a Szent írás hoz. 

g Czön dör Ist ván felvétele

Braille-írá sos táb la 
a temp lom ka pu ban
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7. or szá gos 
evan gé li kus gyer mek nap
2012.május12.,Piliscsaba

Közhírrététetik!
a 7. or szá gos evan gé li kus gyer mek nap 

2012. má jus 12-én lesz pi lis csa bán!

A gyer mek nap rész le tes prog ram ja meg ta lál ha tó a gyer mek-
és if jú sá gi osz tály hon lap ján, a www.gyio.hu ol da lon.

Je lent kez ni le het 2012. má jus 10-ig on-line, a fő me nü ben
ta lál ha tó Gyermeknapme nü pont ra kat tint va, a je lent ke zé -
si lap ki töl té sé vel.

Hely szín: 2081 Pi lis csa ba, Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott -
hon, Szé che nyi u. 8–12., GPS: 47° 38' 22.6"; 18° 49' 53.08".

A gyer mek- és csa lá di nap prog ram ja it a Kolompos együt -
tes és a Ka táng ze ne kar kon cert je, a Lábita Színház, Csernik
Szende szé kely láb bá bos in ter ak tív me se já té ka, kéz mű ves-fog -
lal ko zá sok, kéz zel haj tott ko sa ras kör hin ta, né pi já té kok, a bib -
li ai csa lá dok be mu ta tá sa, ki ál lí tás, bib li ai fo ci, zsák ban fu tás,
kifli evő ver seny és tár sa ik al kot ják. Csu pa mó ka…

A rész vé tel ter mé sze te sen in gye nes!
Sze re tet tel vár nak min den kit a GYIO mun ka tár sai!

ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS 
GYERMEKNAP
2O12. május 12.
Piliscsaba,
Béthel Missziói
Otthon

A KOLOMPOS együttes
és a KATÁNG zenekar
koncertje

Csernik Szende 
székely lábbábos...

Magyarországi Evangélikus Egyház, 

Gyermek- és Ifjúsági Osztály

A részletes program megtalálható a http://gyio.hu oldalon.

A 
ré

sz
vé

te
l 

in
gy

en
es

!

7.

Nyolc alá író ja van ugyan a
be lé pé si nyi lat ko zat nak, de
ez nem csak nyolc né met or -
szá gi ma gyar gyü le ke ze tet je -
lent: va ló já ban nyolc ma gyar
„lel ki gon do zói kör zet ről” van
szó, mi vel a leg több kör zet ben
a lel kész több he lyen is szol gál.
Pél dá ul Han no ver hez még öt
gyü le ke zet tar to zik (Ham -
burg, Bra unsch weig, Bré ma,
Göt tin gen, Hil des he im), Köln -
höz is még leg alább négy
(Aachen, Düs sel dorf, Bi ele -
feld, Kob lenz). Würt tem berg -
ben rend sze re sen van is ten -
tisz te let Stutt gart mel lett
Heilbronn ban, ha son ló kép -
pen Ul mon kí vül is még két
he lyen (Hei den heim ben és
Di e ten heim ben) tart is ten -
tisz te le tet a lel ki pász tor. 

Mind er re te kin tet tel azt
mond hat juk, hogy a né met or -

szá gi ma gyar pro tes táns gyü -
le ke ze tek nek leg alább a ki -
lenc ven szá za lé ka be lé pett a
szö vet ség be. Csak két kö zös -
ség nem kül dött kép vi se lőt
(Ber lin és Nürn berg), de előt -
tük is nyit va áll az út – az alap -
sza bály ér tel mé ben ké sőbb is
tag jai le het nek a szö vet ség nek,
ha a köz gyű lés el fo gad ja a be -
lé pé si ké rel mü ket.

Az ala ku ló ülés nek nem vé -
let le nül volt ép pen Holz ha u -
sen a hely szí ne: egy ide jű leg itt
zaj lott a ti ze dik nyu gat-eu ró -
pai pres bi te ri ta lál ko zó, amely -
hez a nagy hé ten az evan gé li -
u mi if jú sá gi kon fe ren cia is
kap cso ló dott.

A be lé pé si nyi lat ko zat alá írá -
sa előtt a részt ve vők (mint egy
hu szon öt ér dek lő dő pres bi ter
volt je len) meg be szél ték, mi ért
fon tos a szö vet ség meg ala kí tá -

sa. Né met or szág ban ed dig is
vol tak ma gyar gyü le ke ze tek –
né me lyek lé tez nek im már öt -
ven-hat van éve –, de ezek nek
a jo gi hely ze te na gyon bi zony -
ta lan, il let ve tel je sen ren de zet -
len volt. A meg ala kult szö vet -
ség vi szont – mint er nyő szer -
ve zet – né met or szá gi ma gyar
pro tes tán sok kö zös, egy szer -
s mind hi va ta los kép vi se lő je
lesz, és mi vel ezt a szer ve ze tet
a né met tör vé nyek sze rint „e.
V. -ként (né me tül: „ein get ra -
ge ner Ve re in”, az az be jegy zett
egyesület) be je gyez tet jük mint
adó men tes egye sü le tet, így a
tag gyü le ke ze tek jo gi stá tu sa is
tisz tá zó dik. 

Ez azért is igen fon tos, mert
a né met or szá gi pro tes táns
egy há zak er nyő szer ve ze te – az
EKD (Evan gelis che Kirche in
Deutsch land) – így ma gyar
ügyek ben egyet len szer ve zet
ve ze tő sé gé vel tud tár gyal ni,
ahe lyett hogy kü lön-kü lön
egy-egy ma gyar gyü le ke zet tel
kel le ne fog lal koz nia. Az EKD
az anya gi tá mo ga tást is ilyen
for má ban biz to sít ja a jö vő -
ben (köz pon ti lag az egye sü let
szá má ra utal át se gélyt), és az
egye sü let fel ada ta lesz a se gé -
lyek igé nyek sze rin ti és igaz sá -
gos el osz tá sa a ma gyar gyü le -
ke ze tek kö zött. 

Ugyan ak kor fon tos, hogy
e szer ve zet jó kap cso la to kat
ápol jon az anya egy há zak kal, és
re mé nyünk van ar ra is, hogy
az anya or szá gi egy há zak (a

Ma gyar or szá gi Re for má tus,
il let ve az Evan gé li kus Egy ház)
anya gi lag és er köl csi leg is tá -
mo gat ják a né met or szá gi ma -
gyar di asz pó ra mun kát.

Sok fel adat áll még a szö vet -
ség öt ta gú ve ze tő sé ge előtt: a
meg ala kult szer ve zet be je gyez -
te té se, a szük sé ges mű kö dé si
sza bá lyok ki dol go zá sa, az el ső
köz gyű lés össze hí vá sa, a ma -
gyar or szá gi egy há zak kép vi -
se lő i vel va ló szo ros kap cso -
lat tar tás, a ma gyar di asz pó -
ra mun ká ban te vé keny ke dő
lel ki pász to rok al kal ma zá sa
(ter mé sze te sen a gyü le ke ze tek
ve ze tő sé gé vel egyet ér tés ben).
De az el ső lé pést im már meg -
tet ték a ma gyar gyü le ke ze tek
jö vő je ér de ké ben. Ez a szer ve -
zet ta lán min ta le het más nyu -
gat-eu ró pai ma gyar gyü le ke -
ze tek szá má ra is (pél dá ul
Auszt ria, Svéd or szág, Svájc). 

Az öt ta gú el nök ség be há -
rom vi lá gi ta got és két lel ki -
pász tort vá lasz tot tak a gyü le -
ke ze tek sza va za ti jo gú kül -
döt tei. (Min den tag gyü le ke zet
két sza va za tot ad ha tott le a ki -
lenc je lölt re.) A két év re vá -
lasz tott el ső el nök ség tag jai:
Nagy Elek (gon dnok, Mün -
chen), dr. Sipos Zsuzsanna
(gond nok, Han no ver), Nagy
Etelka (pres bi ter, Köln/Aa -
chen), GémesPál (evan gé li kus
lel ki pász tor, Stutt gart), il let ve
e so rok író ja (re for má tus lel -
ki pász tor, Ulm).

g Var ga Pál

Meg ala kult a Né met or szá gi Ma gyar Ajkú
Protes táns Gyü le ke ze tek Szö vet sé ge

b 2012.március31-énnyolcnémetországimagyargyüleke-
zethivatalosküldöttjeírtaaláHolzhausenegyikkonfe-
rencia-központjábanaNémetországiMagyarAjkúPro-
testánsGyülekezetekSzövetségemegalakításáhozszük-
ségesalapszabálytésabelépésinyilatkozatot.Adokumen-
tumotazalábbigyülekezetekképviselőijegyzik:Észak-
németországiMagyarReformátusLelkigondozóiSzolgá-
lat (Hannover központtal); Észak-Rajna és Vesztfália
MagyarProtestánsGyülekezetei(Kölnközponttal);Ma-
gyarReformátusGyülekezet,Frankfurt/Main;MagyarRe-
formátusGyülekezet,Mainz;MagyarReformátusGyü-
lekezet, Heidelberg; Magyar Protestáns Gyülekezet
Württembergben(Stuttgartközponttal);UlmKörnyéki
MagyarProtestánsGyülekezet(Dietenheimközponttal);
MüncheniMagyarReformátusGyülekezet.

A 7. or szá gos evan gé li kus
gyer mek nap prog ram ja

2012.május12.
CsaládokaBibliában

08.30: Ér ke zés, re giszt rá ció és kö zös ének lés
09.30: Ének ta ní tás, reg ge li áhí tat (Grendorf-Balogh

Melinda)
10.00–10.45: A Katáng ze ne kar kon cert je
10.55–11.40: LábitaSzínház–CsernikSzende szé kely

láb bá bos, me se mon dó in ter ak tív elő adá sa
11.40–12.30: Ebéd
12.30–13.30: Apünkösdikirálykisasszony–A Kolompos

együt tes kon cert je
13.30–15.30: Csa lá dok a Bib li á ban

Kéz mű ves-fog lal ko zá sok, já té kok:
– in ter ak tív ki ál lí tás; a pün kös di rajz pá lyá -
zat ki ál lí tá sa;
– a pi lis csa bai, a ten ge li ci és a zug lói gyü -
le ke zet báb cso port já nak elő adá sa;
– öt uj jas fo nás; ma rok edény-ké szí tés agyag -
ból; kéz zel haj tott ko sa ras kör hin ta, né pi já -
té kok; ped dig nád ko sár-fo nás; ne me ze lés;
szárdu da ké szí tés; kör möcs ké zés;
– „spon tán” rajz ver seny; „bib li ai fo ci”;
kifli evő ver seny; zsák ban fu tás és tár sa ik…

15.30: A XXI. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny
ered mény hir de té se és ju tal ma zás, ének lés,
úti ál dás… „Ál dá sod dal me gyünk, me -
gyünk in nen el…”

16.30: Ha za u ta zás

Bo ron gós, hű vös reg gel re vir -
radt. A pi li si gyü le ke zet ben
már ko ra reg gel megkezdődött
a ké szü lő dés az egész na pos
együtt lét re. A temp lom ban
szín pad épült, a gyü le ke zeti te -
rem ben ha tal mas asz ta lo kat

ál lí tot tak fel, a nagy au tó ga -
rázs ban pe dig az ebéd elő ké -
szü le tei foly tak. Több busszal
és au tók kal ér kez tek a ven dé -
gek a kö ze li vá ro sok ból és az
egy ház ke rü let egé szen messze
fek vő te le pü lé se i ről is. 

A re giszt rá ció után, tíz óra -
kor vet te kez de tét a kö zös
ének lés a bu da hegy vi dé ki gyü -

le ke zet if jú sá gi ze ne ka rá nak
köz re mű kö dé sé vel. 

A fi a ta lok kal meg telt temp -
lom ban a há zi gaz da gyü le ke -
zet lel kész nő je, Pángyánszky
Ágnes kö szön töt te a részt ve vő -
ket, majd KrámerGyörgy es -

pe res tar tott rö vid áhí ta tot.
Ezek után RókaSzabolcs in ter -
ak tív me se já té ka moz gat ta és
ne vet tet te meg az if jú sá got. 

Rö vid tea szü net után a
ven dég lá tók fi a tal jai ál tal
szer ve zett já ték hoz ta kö ze -
lebb egy más hoz a kü lön bö ző
gyü le ke ze tek tag ja it: ve gyes
cso por tok ban in dul tak a vá -

ros ba cse rél ge tős já ték ra. Az
in nen vissza tért csa pa to kat a
pi li siek ön kén tes sza ká csai
ál tal ké szí tett for ró gu lyás le -
ves és buk ta fo gad ta. 

A dél utá ni prog ram kö zös
ének lés sel foly ta tó dott, majd a
gyer mek- és if jú sá gi osz tály

„la kat par ti ja” kö vet ke zett. A
nap egyik csúcs pont ja a tom -
bo la hú zás volt: sok ér té kes
tár sas já ték ta lált gaz dá ra (gyü -
le ke zet re), a fő díj – egy gi tár –
sze ren csés tu laj do no sa a pi li -
si gyü le ke zet lett. 

A tom bo la iz gal ma it a Mis -
kolc ról ér ke zett InHisSteps
együt tes kon cert je ve zet te le,
amely után már csak a bú csú -
zás ma radt hát ra. Az úti ál dás -
sal Pán gyánsz ky Ág nes kö -
szönt el a pi li si gyü le ke zet
ne vé ben.

Az egész na pos prog ram
vé gé re a fiatalok ki csit fá rad -
tan, de a sok ta lál ko zás sal és
vi dám ság gal fel töl tőd ve zár ták
a ta lál ko zót, re mény ked ve az
újabb kö zös al kal mak ban.

g Czombos Dorottya

Észa ki ke rü le ti if jú sá gi nap Pi li sen
b TöbbmintkétszázfiatalvettrésztazÉszakiEvangélikus
Egyházkerületgyülekezeteibőlazáprilis14-én,szomba-
tonPilisenmegrendezettifjúságinapon.Aprogramokat
egyházunkgyermek-ésifjúságiosztályaállítottaössze.
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09.00 ÉRK  
09.30 KÖSZÖNTÉSEK
09.45 KÖZÖS ÉNEKLÉS

10.00 EVANGELIZÁCIÓ: ISTEN SZERETETT GYERMEKEI
(Az e       
maz  

11.00 FELVEZETŐ REFERÁTUM: A    
 SÁGOK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE – Szarka Miklós r
for m      
lel ki  gondozó

11.30 PÓDIUMBESZÉLGETÉS: A   
– Moderátor: d   
Résztvevők:
Adámi Márta n    
Bakondiné Garádi Zita t   
bágy
Farkas Edit,      
retetotthon és Családok Átmeneti Otthonának volt lakója
és jelenlegi munkatársa (Gödöllő)
Szar     

12.45 EBÉ
14.00 ELŐ        

szín   

15.00 KÖZÖS ÉNEKLÉS ÉS BIZONYSÁGTÉTELEK

15.30 ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET: K    
da he   

16.30 ZÁR     
ÚTI       
kész

Gyermekmegőrzésről és gyermekprogramokról az egész nap fo-
lyamán gondoskodunk.
A missziói nap o�ertóriuma a gödöllői Tessedik Sámuel Evangéli-
kus Szeretetotthon és Családok Átmeneti Otthona lakóinak nyári
táboroztatását szolgálja.
A Luther Kiadó egész nap jelen lesz, és kedvezményesen kínálja ki-
adványait.
Kérjük, hogy ebédről mindenki otthonról hozott élelemmel gon-
doskodjék, amelyhez innivalót és süteményt biztosítunk.
A nagy busszal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhet-
nek az egyházkerülettől.

Kérjük, jelentkezésüket május 13-ig adják le az alábbi elérhetőségeken:
Blatniczky János Dániel kerületi missziói lelkész
2699 Szügy, Mikszáth út 4/a.
Mobil: 06 20 824 2856
E-mail: janos.blatniczky@lutheran.hu
Web: http://szugy.lutheran.hu/misszioinap

09.00 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ
09.30 ÉNEKLÉS, KÖSZÖNTÉSEK

10.00 NYITÓÁHÍTAT: ISTEN SZERETETT GYERMEKEI (Az egyház
mint család) Ef 5,1–2 – Szemerei János püspök

10.30 AZ ÉN CSALÁDOM: DÖBRENTEI ILDIKÓ ÉS LEVENTE
PÉTER LELKIDERŰ-GYAKORLATA Ef 6,1–4 alapján – Be-
szélgetőtárs: Mesterházy Balázs

11.45 BESZÉLGETÉSEK TEMATIKUS CSOPORTOKBAN a közeli
Bárdos László Gimnáziumban
Nagymamaként Isten családjában
Nagypapaként Isten családjában
Apaként Isten családjában
Anyaként Isten családjában
Gyermekként Isten családjában
Elváltként Isten családjában
Egyedülállóként Isten családjában
Keresztszülőként Isten családjában
Presbiterként Isten családjában
Gyülekezeti vezetőként, tisztségviselőként Isten családjában

12.30 EBÉD
Az ebédszünetben szabadtéri programok (vetítés, énekkar,
gyülekezeti standok, sütemények asztala stb.)

13.30 KACAGÓ KONCERT LEVENTE PÉTERREL 3-TÓL 103 ÉVES
KORIG a gimnázium tornatermében

14.30 KERÜLETI AKTUÁLIS ÜGYEK

15.00 BOLYKI BROTHERS-KONCERT
16.00 ZÁRÓÁHÍTAT – Szeverényi János országos missziói lelkész

Gyermekmegőrzésről és gyermekprogramokról az egész nap folya-
mán gondoskodunk.
A Luther Kiadó egész nap jelen lesz, és kedvezményesen kínálja ki-
adványait.

A résztvevőknek ebédet biztosítunk. Az önálló keresettel rendelkező
testvérektől étkezési hozzájárulást elfogadunk. Kérjük, hogy otthon-
ról hozott pogácsával, süteménnyel gondoljanak egymás megven-
dégelésére!
A nagy busszal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek
az egyházkerülettől.

Kérjük, jelentkezésüket május 13-ig juttassák el a püspöki hivatalba:
Adámi Mária püspöki asszisztens
9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.
Mobil: 06 20 824 6751
E-mail: maria.adami@lutheran.hu
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Misszió     
Egyházkerületben
2012. május 19., szombat – Városi Sport és Szabadidőközpont,
Százhalombatta (   

Missziói nap a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerületben
2012. május 19., szombat – Városi Sportcsarnok, Tatabánya
(Ságvári E. u. 9.)
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EZÉS, REGISZTRÁCIÓ
0 ZÖNTÉSEK
0 ZÖS ÉNEKLÉS

ANGELIZÁCIÓ: ISTEN SZERETETT GYERMEKEI
(  egyház mint család) (Ef 5,1–2) – Ittzés István nyugal-
m zott lelkész

1 VEZETŐ REFERÁTUM: A CSALÁDOK VÉDELME, A VÁL-
 GOK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE – Szarka Miklós re-
f  mátus lelkész, pár- és családterapeuta, klinikai
l  i  gondozó

1 DIUMBESZÉLGETÉS: A MI KIS CSALÁDUNK
– oderátor: dr. Fabiny Tamás püspök

ztvevők:
A mi Márta nagycsaládban felnőtt hitoktató (Nyíregyháza)
B ondiné Garádi Zita többgyermekes édesanya (Biator-
b y)

kas Edit, a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Sze-
r totthon és Családok Átmeneti Otthonának volt lakója
é  elenlegi munkatársa (Gödöllő)
S rka Miklós férj, édesapa, nagyapa (Budapest)

1 D
ŐADÁS: SZERETETNYELV – Oberfrank Pál és Kéry Kitty

s művészek irodalmi előadása

1 ZÖS ÉNEKLÉS ÉS BIZONYSÁGTÉTELEK

1 VACSORAI ISTENTISZTELET: Keczkó Szilvia lelkész – Bu-
d  egyvidéki Evangélikus Egyházközség

1 RSZÓ – Benczúr László egyházkerületi felügyelő
Ú  ÁLDÁS – Blatniczky János Dániel kerületi missziói lel-
k z

gőrzésről és gyermekprogramokról az egész nap fo-
l  doskodunk.
A  ap o�ertóriuma a gödöllői Tessedik Sámuel Evangéli-
k  otthon és Családok Átmeneti Otthona lakóinak nyári
t át szolgálja.
A  dó egész nap jelen lesz, és kedvezményesen kínálja ki-
a

 y ebédről mindenki otthonról hozott élelemmel gon-
d  melyhez innivalót és süteményt biztosítunk.
A  zal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhet-
n   ázkerülettől.

K  kezésüket május 13-ig adják le az alábbi elérhetőségeken:
B  ános Dániel kerületi missziói lelkész

  Mikszáth út 4/a.
M    824 2856

 s.blatniczky@lutheran.hu
W  szugy.lutheran.hu/misszioinap
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9.00 ÉRKEZÉS, RÉZFÚVÓS TÉRZENE – Kiskőrösi evangélikus
fúvószenekar
ÉNEKTANULÁS: Bence Gábor és az Agape együttes (EHE) 
KÖSZÖNTÉSEK: Ónodi Szabolcs igazgató (Bonyhád) és
Gáncs Péter püspök

10.00 IGEI ALAPOZÁS: KÜLDETÉSÜNK FORRÁSA – Aradi
György missziói lelkész
A Deák Téri Evangélikus Gimnázium énekkarának szolgálata

10.45 Hol van a helyünk Isten családjában? – Prof. dr. Frenyó V.
László presbiter (Pestújhely)

11.30 CSALÁDI ÖSSZHANGZATTAN – Szente család (Békéscsaba)

12.00 EBÉD

13.00 A MEZŐBERÉNYI RÉZFÚVÓSEGYÜTTES szolgálata
A KERÜLETI DÍJAK ÁTADÁSA
Az év lelkészét, Lázárné Skorka Katalint, pedagógusát, Kézdy
Editet, dia kónusát, Fricker Andreát bemutatja Radosné
Lengyel Anna felügyelő

14.00 CSALÁDI KÖRBEN
Róka Szabolcs mesemondó interaktív műsora
BESZÉLGETÉS Frenyó V. László előadóval
A GYÜLEKEZET MINT SPIRITUÁLIS TÉR – Dr. Szabó Lajos
rektor
TALÁLKOZÁS AZ ÉV EMBEREIVEL 
BIBLIA ÜRES LAPOKKAL – Jó Angelika vetített képes elő-
adása
KRÍZIS ÉS GYÓGYULÁS – Paksy Sándor (Válóháló), Balogh
Zoltánné (családsegítő)
FÉRFIVÁ ÉS NŐVÉ TEREMTETTE – B. Pintér Márta és Széll
Bulcsú
BELSŐ SZOBA – IGETANULMÁNY ÉS IMAKÖZÖSSÉG
– Sefcsik Zoltán
A GÁBRIEL ZENEKAR (Bonyhád) Háttal a vonaton című
előadása
TENGERSZEM – Színjáték Kosztolányi Dezső novelláiból
(Deák Téri Evangélikus Gimnázium)
MISSZIÓI EXPÓ, FOTÓKIÁLLÍTÁS

15.30 ÚJRA EGYÜTT A CSALÁD MEGLEPETÉSEKKEL – a bony-
hádi gimnázium Zelke táncegyüttesének műsora
A MI BIBLIAI CSALÁDUNK – A tengelici Szivárvány báb-
csoport

Gyermekprogramot – Boda Zsuzsa vezetésével – egész nap bizto-
sítunk. Szerény ebédről az egyházkerület gondoskodik. A nagy
busszal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek a ke-
rülettől április 30-ig. Kollégiumi szállás a program napjára vagy elő-
estéjére foglalható. A missziói nap o�ertóriuma a MÖSZ orosházi
családsegítő szolgálatát támogatja. A Luther Kiadó egész nap jelen
lesz, és kedvezményesen kínálja kiadványait.

Kérjük, az egyéni és csoportos jelentkezéseket április 30-ig írás-
ban juttassák el az egyházkerülethez:
Déli Evangélikus Egyházkerület
1088 Budapest, Puskin u. 12.
Fax: +36 1 338 23 02
E-mail: deli.kerület@lutheran.hu

ÚTI ÁLDÁS, ELBOCSÁTÁS – Gáncs Péter püspök és Sza-
bóné Mátrai Marianna püspökhelyettes

i nap az Északi Evangélikus
E kerületben
2  s 19., szombat – Városi Sport és Szabadidőközpont,
S batta (Vasút út 41.)

M     
 

       
   

Missziói nap a Déli Evangélikus
Egyházkerületben
2012. május 19., szombat – Atlétikai Centrum, Bonyhád
(A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)
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A kér dés nem köl tői – na gyon is va -
ló sá gos. Hi szen KamarásIstván – az
egy há zunk ban is jól is mert író,  szo -
cio ló gus, a veszp ré mi egye te m ant -
ro po ló gia és eti ka tan székének el in -
dí tó ja – Szövedék cí mű ro man ti kus
ok nyo mo zó ri port re gé nyé ben ők is
sze re pel nek. Mint aho gyan raj tuk kí -
vül sok más, a köz élet ből, test vér egy -
há zak ból, a tu do má nyos élet ből is -
mert sze mé lyi ség is.

A re gény fő sze rep lő je Ipiapiatya,
aki nek ka lan dos éle tét ku tat ja egy La-
dó Annamária ne vű kul túr ant ro -
po ló gus. A ku ta tás so rán meg is -
mer jük a he ró de se ző (!) Ki tű zőt, a
Na u ru ra disszi dá ló Co si nus Tu pu a -
pa tit – akik ről vé gül ki de rül, hogy
mind ugyan az a sze mély: Ipia pi atya.

Be val lom, a könyv ol va sá sa köz ben
so ká ig az a kér dés fog lal koz ta tott: mi
eb ből az álom, és mi a va ló ság? De rá -
jöt tem a vá lasz ra: az álom is va ló ság,
s a könyv ben oly mes te ri szö ve dé ke
ta pint ha tó ki e ket tő nek, hogy nem
kell ke res gél ni a ha tá ro kat. A szer ző

ma ga így fo gal maz: „Ezt a szö ve dé -
ket, hidd el, már nem le het és nem is
ér de mes ki bo goz ni.”

Az ol va sót sok szor han gos ne ve -
tés re kész te ti a könyv hu mo ra, le nyű -
gö zi az az egy-ügyűség, amely a sze -
rep lő ket jel lem zi, és sok szor fel só hajt

lel kük tisz ta sá gán el ámul va, mert
nem szá mít ne kik ér dek, fittyet hány -
nak a ha ta lom ra, és csak ön ma guk
„ap ró” kis dol ga i val tö rőd nek, mert
va ló já ban ezek az élet iga zán fon tos
dol gai. Szí ve sen tar toz na az em ber
kö zé jük, vagy kí ván ná azt a lel ki sé -
get ma gá nak és egy há zá nak, amely
őket jel lem zi. 

Mi cél ból íród ha tott a re gény? Ta -
lán ép pen azért, hogy en nek az
Ipia pi-lel ki ség nek az át adá sá val éb -
ressze az em bert, az egy há zat, a kö -
zös sé ge ket, hogy meg ele ve nít se az
in téz mé nyes, meg me re ve dett for -
má kat. 

Ipia pi atya sza va i ból is er re kö vet -
kez tet he tünk, ami kor a könyv vé ge
fe lé éle tét, te vé keny sé gét így fog lal -
ja össze: „Va la mit meg akar tunk
mu tat ni, ki akar tunk hir det ni, el
akar tunk ját sza ni, még pon to sab ban,
hi tet ten ni a szent dol gok mel lett,
bát ran el men ve egé szen a szent ség -
tö ré sig. Pol gárt puk kasz ta ni és egy -
ben alá zat tal szol gál ni.” S bi zo nyá ra

er re a cél ra mu tat rá az is, hogy Ipia -
pi atya fe je fö lött a tör té net vé gén egy
láng nyelv je le nik meg.

A könyv bib li ai, teo ló gi ai gon do -
la tai, egy-egy bib li ai tör té net sa já tos
fel dol go zá sa, jé zu si pél dá za tok mo -
dern kör nye zet be he lye zé se és el me -
sé lé se lel ké szek nek és a teo ló gi á ban
ke vés bé jár tas ol va sók nak is kü lön -
le ges él ményt nyújt. Olyan im pul zu -
so kat ad, me lyek nyo mán ér de mes
to vább gon dol ni egy-egy té mát, me -
lyek ből a lel kész akár ige hir de té se
szá má ra is me rít het.

Így az tán e köny vet sze re tet tel
aján lom min den ki nek: ol vas sa, gaz -
da god jon be lő le, tisz tul jon ál ta la! No
és ta lál ja meg egy há zunk püs pö ke i -
nek ne vét és sze re pét a tör té net ben!

g Isó Do rottya

KamarásIstván–LadóAnnamária:
Szövedék–Romantikusoknyomozó
riportregény.KairoszKiadó,Buda-
pest,2011.Ára2380forint.

Püs pö ke ink egy ro man ti kus re gény ben?

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

h i r d e t é s

Szé pen il luszt rált, tu da to san szer -
kesz tett, szin te (ön)kri ti kai ki adás -
sze rű köny vet tart hat ke zé ben az ol -
va só, aki Naményi Tomcsányi Pál
2009-ben meg je lent, Napfogyatko-
zás cí mű kö te tét la poz gat ja.

A száz het ven öt vers „fi ók ban meg -
őr zött lí ra”, amint a szer ző az al cím -
ben meg vall ja, elő reve tít ve ez zel rej -
tőz ni vá gyó, sze mér mes al ko tói at ti -
tűd jét, amely a vi lág fe lé tá rul ko zást
csu pán most, a tu dós mér nök-író
nyolc van öt esz ten dős ko rá ban en -
ged te meg.

A ver sek egy részt a kro no ló gi ai
ren det kö ve tik (Ifjúkor;Fiatalkor;Fel-
nőttkor),majd a má so dik rész ben té -
ma és mű fa jok sze rint al kot nak egy sé -
get, míg a har ma dik ban a Kiegészíté-
sek kap nak he lyet. Ér de kes fi gyel ni,
hogy Na mé nyi Tom csá nyi Pál mennyi -
re pon to san jel zi ver sei szü le té sé nek
ide jét, sőt a meg írás idő tar ta mát is:
mint ha az élet cso dá já nak meg annyi
pil la na tát kí ván ná örök re rög zí te ni,
em lé kek be és köl té szet be vés ni. 

A sok le het sé ges pél da kö zül néz -
zük az Avepoetaeignoti cí mű vers vé -
gét: „1946. már ci us 10., 23.31–54. (23
perc). Sok ki csi ja ví tás (2008)”. Hat -
van két esz ten dő el tel te után is van
még mit ja ví ta ni, hoz zá ten ni, csi -
szol ni a gon do la ton, amely ak kor

hu szon há rom perc alatt öl tött for -
mát… Ezen töp reng ve még ért he tőb -
bé vá lik a szer ző könyv ele ji
aján lá sa le en dő ol va só já hoz:
„Azok nak, akik hisz nek ma -
gyar nyel vünk jö vő jé ben.”

Ő ma ga hisz eb ben: szé pen,
ár nyal tan fo gal maz, oly kor
szin te lu bic kol a ma gyar nyelv
cso dá la tos le he tő sé ge i ben, a ko -
mo lyat vál to gat va a já té kos sal-
hu mo ros sal, a szo nett sze rel mes
sza va it szó já ték kal old va.

A Légyölő cí mű vers ben így
ját szik: „…én‘légyottól’gyötör-
ten/lendületesdühvelsodorva
dörzsöltem…”; a Narkózisvagy
kés „bo lond rí mei” (N. T. P.)
buk fen cet vet nek: kohol/alko-
hol;mákom/ákombákom;boka,
ín/kokain, s a majd nem anag -
ram ma is mo soly ra kész tet:
„bétellelbeteltem”.

A Majdnemszonettlett (ti -
zen négy he lyett) ti zen há rom
szép so ra a szen ve dé lyes sze rel -
mes val lo má sa: „Ajkadonacsó-
kom,mintahópehely,/olvad
gyengédmámor ízes zamatá-
ba…”; „Szerelmünk oly lenge,
mintakintihinta,/shintiaz
illatátésszirmaitaszélbe./Újraa
szédülő,szédítőcsúcsraszáll,/ésott

már-mármegáll–/énbennemszü-
letveésTebennedélve.”

Leg fi no mabb, legát tet szőbb ver -
sei a ter mé szet cso dá it fes tik, kö vet -

ve sze re tett mes te rét, ÁprilyLajost,
aki nek Na mé nyi Tom csá nyi Pál hoz

írt ked ves, bá to rí tó és mél ta tó
le ve lét a kö tet vé gén ol vas -
hat juk. A Hócsend cí mű köl te -
mény mint ha előt te is tisz te leg -
ne pasz tell szí nű imp resszi o niz -
mu sá val: „Nézd, a hó mára
minden faágra / fehér por-
kristály pengét emelt. /Halk
maavilág;lágypuhasága/új-
szülöttcsendnekéletelett./Bő,
fehérkendőredőjepólyázza,/
védi,takarjaahalkkisdedet./
Denincsseholmentőtetője,ha
fázva/ázottmadárkérbúvó-
helyet.”

Ér de mes volt „fi ók ban meg -
őriz ni” a nap fo gyat ko zás kor
nap vi lág ra ke rült ver se ket, mert
ta nul ha tunk Na mé nyi Tom csá -
nyi Pál tól: lel ke se dést, sze re te -
tet, mű velt sé get, böl cses sé get,
de rűt s a fel is me rés hit val ló
örö mét: „Azéletóriásicsoda!”
(Egygyorsvallomás)

g K. SE bEs tyén Nó ra

NaményiTomcsányiPál:Nap-
fogyatkozás–Fiókbanmegőr-

zött líra.KráterMűhelyEgyesület,
Budapest,2009.Ára1520forint.

„Az élet óri á si cso da!”

meg hí vó a könyv fesz ti vál ra

A Lu ther Ki adó sze -
re tet tel vár min den
ked ves ér dek lő dőt és
vá sár lót a bu da pesti
nem zet kö zi könyv -
fesz ti vá lon. Az el múlt
évek szo ká sa i hoz hí -
ven a Lu ther Ki adó, a
Kál vin Ki adó, a Ma -
gyar Bib lia tár su lat, a
Har mat Ki adó és a
Szent Ist ván Tár su lat

egy köz pon ti he lyen lé vő, nagy alap te rü le tű, kö zös
stan don vár ja vá sár ló it ked vez mé nyek kel és új don -
sá gok kal.

Idő pont: áp ri lis 19–22. Hely szín: Bu da pest, Mil -
le ná ris, Jö vő Há za föld szint je, 19-es stand.

A budapesti nemzetközi könyvfesztivál rész le tes
tá jé koz ta tó ját és a kö zel 400 prog ram le írá sát meg -
ta lál ják a www.bookfestival.hu ol da lon.

To váb bi in for má ció: Lu ther Ki adó, 1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24. Tel.: 1/317-5478, 20/824-5518. Fax:
1/486-1229. E-mail: ki ado@lu the ran.hu. Web:
www.lutherkiado.hu.

Ol va sás
köz ben

Nézemazarcodat,amikorolva-
sol. Ha belemélyedsz az olva-
sásba,aszemeddelegyüttválto-
zik. Látom, ha tetszik valami,
mutatja,hanem.
Van,akiteljesenbeleássama-

gátaleírtszövegbe;azigaziolva-
sásnemengedbemástasorokés
azagyközé.Nincsközbenfecse-
gés,máshováfigyelés.Azavesz-
tes,akifelületesenolvas.Persze
nemmindegy,hogymitveszela
kezedbe. Amit csak éppen át-
futsz,azannyitisér.
Vannakolyankönyvek,amelye-

kettöbbszöriselkellolvasni.Egy-
szerűenazért,mertolyangyönyö-
rűmagyarsággalírták,hogyma-
gáértazolvasásöröméért,aszép
szavak élvezetéért veszed újból
kézbeőket.Gondoljcsakarra,ho-
gyan idézi meg Fekete István a
természetjelenségeit,képeit.Tudod
előre,hogymikövetkezik,mégisúj-
bólvégigjárod,mertlesemtudod
tenni,amígavégérenemérsz.A
vásznonnemlehetmindeztmeg-
mutatni,ezértvanalegtöbbmeg-
filmesítettregénynekcsaktöredék-
nyihatásaakönyvéhezképest.
Kedvencmuzsikádatsemegy-

szerhallgatodmeg.Mindenismét-
lődő alkalom ad valami újat,
amelyet eddig észre sem vettél.
Azolvasásműveliabeszédedet,ja-
vítjaafogalmazásikészségedet,ha
akarod,hanem.Választékosabban
szólsz,nemkapkodsz,hiszenasok
magadbaszívottszépségtálcánkí-
náljaatémáhozillőkifejezéseket.
Igen,változikazarcazelmé-

lyültolvasásközben.Leolvadró-
laazakaratáltalrámerevítettszi-
gorúságvagyharag,azéletvéste
szomorúság.Csakaszépségkivál-
tottadiszkrétmosolymaradmeg.
Vagyazsem,csakegymerengő,a
dolgokatjólértő,átszellemültki-
fejezés.Ezatalálkozás.
Azthiszem,azarclevetkőzik

olvasásközben;izmaiellazulnak,
ismétolyanszéplesz,mintaho-
gyanmegteremtették.
Lehet,hogyakönyvalélekte-

rápiájának egyik eszköze? Sze-
rencséresokkitűnőírásvan,jólle-
hetválasztani.Ittvanpéldáula
Biblia.Haegyszerbelemélyedsz,
egyretöbbetforgatod.

g Dr. Sch rott Gé za
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Krisz tus mond ja: „Én vagyok a jó
pásztor.Azénjuhaimhallgatnaka
hangomra,ésénismeremőket,őkpe-
dig követnek engem.Én örök életet
adoknekik.” (Jn 10,11.27–28)

Hús vét ün ne pe után a má so dik hé ten az Útmutató reg ge li és he ti igé i ben a
fő pász tor s az ál ta la pász to rolt gyü le ke zet ké pe tá rul elénk: az Úr Jé zus jó pász -
tor ként a ha lál ból örök élet re ve ze ti nyá ját. „Az Úr az én pász to rom, nem szű -
köl kö döm.” (GyLK 683) És nem fé lek, mert ő ve lem van, jó sá ga és sze re te te
kí sér egész éle tem ben. MisericordiaDomini–„…azÚrszeretetéveltelevan
aföld.” (Zsolt 33,5) „Krisz tus meg halt min den ki ért, hogy akik él nek, ez után
ne ma guk nak él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt.” (2Kor
5,15; LK) Ezt elő re ki je len tet te: „Énvagyokajópásztor,énismeremazenyé-
imet…ésénéletemetadomajuhokért.” Sen ki sem ra gad hat ki min ket a Fiú
és az Atya ke zé ből, mert: „ÉnésazAtyaegyvagyunk.” (Jn 10,14.15.30) Luther
öröm mel vall ja: „Én a Krisz tus ked ves bá rá nya va gyok. Jó pász tor ő, vál lá ra
vesz, s né kem csak en ged nem kell, hogy hor doz zon. Míg meg nem ta ga dom,
ad dig nem vesz he tem el!” Nagy pén te ken Is ten Bá rá nya „bűneinketmagavit-
tefeltestébenafára…azősebeiáltalgyógyultatokmeg.Mertolyanokvol-
tatok,mintatévelygőjuhok,demostmegtérteteklelketekpásztoráhozésgond-
viselőjéhez.” (1Pt 2,24–25; lásd Ézs 53,5.6) Mó zes az utód já ért kö nyö rög: „Az
Úr…rendeljenegyférfitaközösségélére…hogynelegyenolyan…,mintapász-
tornélkülvalónyáj.” S Is ten pa ran csá ra „rátetteakezét,ésbeiktattatisztébe”
Jó zsu ét. (4Móz 27,16.17.23) Pál apos tol ként sze re ti gyü le ke ze te it, s szív hez szó -
ló an ír: „…azevangéliumáltalénvagyokatiatyátokaKrisztusJézusban.Kér-
lekteháttiteket:legyetekazénkövetőim.” (1Kor 4,15–16) S má sutt hoz zá fű -
zi: „ésazÚréi”, mert „aSzentlélekörömévelfogadtátokbeazigét”. (1Thessz
1,6) Ez volt Jé zus utol só kí ván sá ga: „Atyám,aztakarom,hogyakiketnekem
adtál,azokisottlegyenekvelem,aholénvagyok,hogylássákazéndicsősé-
gemet,amelyetnekemadtál…” (Jn 17,24) Az élő Krisz tus élő gyü le ke ze té be
min den kor hív, küld Is ten „némelyeketapostolokul,másokatprófétákul,is-
métmásokatevangélistákulvagypásztorokuléstanítókul,hogy (ve lük) fel-
készítseaszenteketaszolgálatvégzésére,aKrisztustesténeképítésére”, így
„növekedjünkfelszeretetbenmindenestőlőhozzá,akiafej,aKrisztus”. (Ef
4,11–12.15) Az Olaj fák he gyén ő elő re fi gyel mez tet te ta nít vá nya it: „Mind-
nyájanmegbotránkoztokbennemezenazéjszakán,mertmegvanírva:Meg-
veremapásztort,éselszélednekanyájjuhai.Demiutánfeltámadtam,előt-
tetekmegyekGalileába.” (Mt 26,31–32) A mi jó pász to runk ma is „előttük
jár,ésajuhokkövetik,mertismerikahangját”. (Jn 10,4) Ezt nem ér tet ték.
S mi jól ért jük e ki zá ró la gos sá got köz lő ki je len tést? „Énvagyokazút,azigaz-
ságésazélet;senkisemmehetazAtyához,csakisénáltalam.” (Jn 14,6) „Megy
a pász tor ha za fe lé a gyöngy ka pun át. / Ju ha va gyok: kö ve tem a pász tor láb -
nyo mát. (…) Jé zus nyo mán örök égi fény be visz az út.” (EÉ 542,3)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

RE mé nyik Sán dor 

Azt mond ják
Azt mond ják, hogy fényt hin tek szer te-szét
– Én olyan sö tét nek tu dom ma gam. –
Azt mond ják, kö szön té sem: bé kes ség.
– S be nyug ta lan va gyok, be nyug ta lan! –
Azt mond ják, da lom ír és eny hü lés,
És több, mint szép ség: jó cse le ke det.
– Ben nem dúl a ma gam ra-is me rés,
S me a cul páz va ve rem mel le met. –
Azt mond ják, aki ta lál ko zik vé lem,
Hogy tő lem ő ka pott aján dé kot.
– S én te he tet len, saj gó kín nal ér zem,
Hogy min den ki nek adó sa va gyok. –
Ó, Ba rá ta im, ha egy fény su gár
Lel ke te kig hullt, át a lel ke men:
Nem enyém az a fény, csak ben nem jár.
Is ten nek kö szön jé tek, – ne ne kem!

F.Bakker hol land író 1980-ban meg -
je lent, Imamegjelenésiformák cí mű
köny vé ben ér dek lő dés sel ol vas tam a
ma gá nyos imád ko zás ról ír ta kat. 

A Bib lia ol va sá sa so rán azt is meg -
is mer tem, ho gyan kö nyör gött a zsol -
tá ros: „Forduljfelém,éskönyörüljraj-
tam,mertmagányos ésnyomorult
vagyok.” (Zsolt 25,16b) Meg ér tet tem,
hogy ma gá nyos sá gom leg főbb oka az,
hogy a bűn eset óta mind nyá jan Is ten
nél kül va lók va gyunk, ma gá nyo san
jár juk föl di éle tünk út ját, ame lyen
csak egy va la mi biz tos: a ha lál. Ez el -
len pe dig nincs ment sé günk.

De meg ta pasz tal tam, hogy Is ten
ke gyel mé ből más fé le mó don is egye -
dül le he tek ve le: bel ső szo bám ma gá -
nyá ban. Ez a leg al kal ma sabb he -
lyem, ahol ve le ta lál koz ha tom. Sok -
szor, ami kor ma gam ra ma ra dok ve -
le, ki ön töm szí vem ke se rű sé gét, el -
mon dom gond ja i mat, ké rem meg bo -
csá tó ke gyel mét lel ki éle tem meg újí -
tá sá hoz. A ve le va ló ben ső sé ges ta -
lál ko zás min dig na gyon ál dott. Ál ta -
la a prob lé má im ra fe le le tet ka pok, s
meg újít ja, meg erő sí ti lel ki éle te met.

Saj nos a ma gá nyos imád ság ere je
és fé nye ma már na gyon el ho má lyo -
sult. Ma is so kan imád koz nak, de fo -
gal muk sincs ar ról, mi lyen ér té kes az
Is ten és az em ber kö zöt ti együtt lét,
Is ten és az em be ri lé lek ben ső sé ges
kö zös sé ge a ma gá nyos imád ság ban.
A ve le va ló köz vet len ima kö zös ség -
ben Is ten és a bű nös em ber egye dül
van a bel ső szo bá ban, és itt meg is -
mer he ti az Is ten nel va ló ti tok za tos
egye dül lét ere jét.

El gon dol kod tam, van-e ilyen he -
lyem és időm ma gá nyos imád ko -
zás ra. Térd re kény sze rít-e az Istennel
va ló ben ső sé ges ta lál ko zás? Rá döb -

ben tem, hogy in kább csak nagy lel -
ki szük ség ben vá gyó dom a ve le va -
ló köz vet len együtt lét re. Ám ha az
imád ság nak ez a for má ja nem rend -
sze res, nem tu dok ko moly lel ki éle -
tet él ni. Az imád ko zás lel künk lé leg -
zet vé te le. A lé lek pe dig élet te len né
vá lik, el pusz tul, ha nincs meg az Is -
ten nel va ló ben ső sé ges kap cso la ta az
imád ság ban. Gyak ran fáj dal mas ta -
pasz ta lat ként je lent ke zik ez.

Aj tón kat be kell zár nunk ma gunk
mö gött, ez zel min den föl di zaj tól
men te sen jö het lét re sze mé lyes, ben -
ső sé ges kap cso lat Is ten nel, s eb ben a
hely zet ben egye dül csak rá fi gye -
lünk. Sok függ et től. A be zárt aj tók
mö göt ti csend ben vív juk meg iga zi
har ca in kat, itt tu dunk iga zán tu sa -
kod ni Is ten nel, őszin tén kö nyö rög -
ni hoz zá, fel tár ni a leg ben ső sé ge sebb
tit ka in kat. Itt, az Is ten tró nu sa előtt
nem tud juk vissza tar ta ni mon da ni -
va lón kat. Olyan kö zel ke rül he tünk
hoz zá, mint se hol má sutt. 

A mi Urunk jól is me ri az övé it, név
sze rint is mer ben nün ket. Is me ri
könnye in ket, szí vünk só haj tá sa it, és
itt meg hall ga tás ra ta lál nak az őszin -
tén fel tárt, aka ra tá val egye ző ké ré se -
ink. Úgy fi gye li só haj tá sa in kat, mint -
ha az imád ko zó csu pán egyet len
gyer me ke len ne ezen a vi lá gon.

Krisz tu sunk pél dát adott a ma gá -
nyos imád ko zás ra is. Gya kor ta ment
el a he gyek be imád koz ni tel je sen
egye dül. Mennyi vel in kább szük sé -
günk van ne künk, bű nö sök nek a bel -
ső szo bá ra, hisz annyi mon da ni va lónk
van, ame lyet nem szí ve sen kö zöl -
nénk bár ki vel ezen a vi lá gon! Mi lyen
jó az Úr előtt ki tár ni a szí vün ket! 

A kép mu ta tó imád ko zók so ha
sin cse nek iga zán egye dül Is ten nel.

Ne kik így vá la szol: „Sohasemismer-
telektiteket.”Az őszin tén imád ko zók -
nak pe dig ezt mond ja: „Atyádpedig,
akilátja,amittitokbanteszel,meg-
fizetneked” (Mt 6,6b), mert ők nem
az is me ret len Is ten nel ta lál koz nak,
ha nem a bel ső szo ba Is te né vel. 

Szép szám mal van nak, akik kép -
te le nek az imád ko zás ra, de akad nak
kép mu ta tó mó don, meg szo kás ból
imád ko zók is. A ko mo lyan imád ko -
zók nak vi szont azt kell alá zat tal
meg ta nul ni uk, hogy ők va ló já ban
nem is tud nak iga zán imád koz ni,
mert a Lé lek ese de zik éret tük. Szük -
sé ges ezért így imád koz nunk: „Uram,
tanítsminketimádkozni.”

Üd vös sé günk fe lől sem le he tünk
biz to sak, ha nem is mer jük az imád -
ság e ma gá nyos for má ját, he lyét és
csend jét. 

Is ten egy há zá nak ere je az imád ság -
ban van. Gyen ge sé ge ak kor mu tat ko -
zik meg, ami kor tag jai nem ér nek rá
imád koz ni. Az imád ság nél kü li élet
pe dig a ke gye lem ből va ló élet meg -
ve té se. Nem ke gye lem ből élünk? A
lel ki sö tét sé günk alap ve tő oka az
imád ság nél kü li éle tünk.

Az Is ten előt ti hall ga tás meg -
emészt he ti a lel ket. Ő azt mond ja:
„Öntsétekkielőttematiszíveteket.”A
mi Atyánk na pon ta meg ad ja azt,
ami re ép pen szük sé günk van, de
csak annyit. Ezért kell na pon ta ve le
imád ság ban ta lál koz nunk.

Mó zes ar ca fel ra gyo gott, ami kor
Is ten nél volt, és ve le ta lál ko zott,
min den ki lát hat ta ar cán ezt a fényt.
Is ten min den gyer me kén fel ra gyog -
hat ez a fé nyes ség, az Is ten vi lá gos -
sá ga – ra gyog-e a mi ar cunk a Jé zus -
sal va ló ta lál ko zá sunk után?

g SzEn czi Lász ló

Ma gá nyo san imád koz ni

Telnek-múlnakanapok,éssokszoraztvesszükészre,hogy
ahétvégékisbelesimulnakahétköznapokba:mindigvan
valamiiskolai,óvodaivagymunkahelyi„kikapcsoló”prog-
ram.Ezeknagyonfontosak,dealegjobbavilágotkikap-
csolniés„jólérezniegymást”acsaládban.
Ahosszúhétvégénmegpakoltukkisautónkatanagycsa-

ládunkkal,éselrobogtunkMiskolcfelé.Aférjemitttöl-
tötteazegyetemiéveit,ígyapihenésbenosztalgiázásis
vegyült.Boldoganmutogattukagyerekeknekazélőem-
lékképeket:„Ebbenakollégiumbanaludtapa”,„Ittvizs-
gázottfilozófiából”,„Ittevett”,„Ezenazútonfutott”…
Még otthon kinéztük a neten a diósgyőr-vasgyári

evangélikus templomot, hogy vasárnap délelőtt oda
menjünkelistentiszteletre,mielőttmajdhazaindulunk.
Aférjemaztmondta,hogymársokszorláttaatemplo-
mot,biztosantudja,merrevan,nemfogunkelkésni.
Megtömtükakocsitcsomagokkalésgyerekekkel,majd

leparkoltunkegytemplomelőtt,amikicsitsemhasonlí-
tottazinternetenböngészettképre.Gyanúsansokünnep-
lőruhásembertávolodott.
Akisebbikbajvoltaz,hogykatolikustemplomelőtt

álltunk;azaggasztóbbnakaztűnt,hogybefejeződötta
mise.Egyemberjöttmárcsakkiakapun,tőlekértünk
útbaigazítást.Kétinformációhangzottel,egyiksemvolt

lelkesítő:nincsmaistentiszteletazevangélikustemplom-
ban,de odatalálunk könnyen, ha elindulunk jobbra,
jobbra,balra,jobbra,balra,jobbra…,deottsajnosbe-
hajtanitilos.
Csatlakoztunkazéginavigációsrendszerhez:imádkoz-

tunk.Haszeretnéd,Uram,hogyeljussunkmaistentisz-
teletre,kérlek,segíts,minagyonszeretnénk!Elindultunk
az autónk orra után jobbra és balra. Hihetetlennek
tűnt,demegérkeztünk!Gyerekekkint,csomagokbent.Fu-
tás!…Zárva!Ténylegzárvaakapu!
Nemvoltidőnkszomorkodni,mertazutcárólegyférfi

kiabáltfelénk:„Hátulvannak.”
Hétperckalandoskésésselbenyitottunkazaltemplom-

ba,egyismeretlengyülekezetszentterébe.Aszenttérva-
rázsütésreszeretettérréváltozott!Atestvérekelőretoltak,
-húztak,párnákattettekalánk,mosolyogtak,énekesköny-
vettartottakmindegyikünkelé…,tártkarokkalfogadtak,
beöleltekagyülekezetbe!Pármásodpercalattotthonvol-
tunk!Életemvégéigőriznifogomaszívembenaztaképet,
ahogyavillamosmegállómellettelgurultunk,ésatest-
vérekegycsokorbanbúcsútintegettek.
Lelkicsaládrataláltunk.Nemisgurultunktovább,ha-

nemhazarepültünk.
g Papp And rEa

Ka lan dos is ten tisz te let

Az Ön 1%-ából sokan tanulhatnak
Támogassa adója 1%-ával a Magyarországi 

Evangélikus Egyház oktatási intézményeit.
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A ta vasz lük te té se, fris ses sé ge en gem min dig
új dol gok ra ins pi rál, s gon do lom, ez zel nem va -
gyok egye dül. Va la hogy új len dü le tet kap nak
ilyen kor a dol gok.

Az idei ta vasz – és a tény, hogy már kö ze -
lebb va gyok az öt ven hez, mint a húsz hoz – tu -
da to sí tot ta ben nem, hogy vál toz tat nom kell az
élet vi te le men. Per sze ed dig is tud tam: töb bet
kel le ne mo zog nom, egész sé ge seb ben kel le ne ét -
kez nem, és a tea, ká vé he lyett több vi zet kel -
le ne in nom… Ezt már sok szor el ha tá roz tam, és
sok jó cik ket is el ol vas tam mind er ről, de ed dig
nem tet tem az ügy ér de ké ben sem mit.

Pár hó nap ja az tán ol vas tam egy idé ze tet az
in ter ne ten: „An nak, hogy mi ért fus sunk, leg -
alább annyi oka van, mint ahány nap egy év -
ben, ahány év az éle tem ben. De leg in kább azért
fu tok, mert ilyen kor ál lat, gyer mek, mű vész és
szent va gyok egy szer re. Te is az le hetsz! Ta láld
meg ön ma gad a fu tás ál tal, és az zá válsz, aki -
vé te rem tet tél.” (wwww.futanet.hu)

En nek ha tá sá ra a Fa ce book-ol da la mon posz -
tol tam egy fel hí vást az is me rő se im nek. A tár gya
ez volt: „Fut a pap”, és fu tó tár sa kat ke res tem, akik
szí ve sen fut nak és be szél get nek ve lem. A meg -
le pő az volt a szá mom ra, hogy mi lyen sok ér dek -
lő dő és po zi tív vissza jel zést kap tam.

Mind ad dig, amíg csak „el mé let ben” fu tot tam,
nem is volt nagy baj. Az iga zi ki hí vás az volt, ami -
kor fel húz tam a fu tó ci pőt, és el in dul tam, meg -
tet tem az el ső lé pé se ket.

A csa pat ból mind nyá jan kez dők va gyunk, egy
ki csit po ca ko sak, egy ki csit ál mo do zók, örö kös
új ra kez dők. Nem tán to rí tott el min ket az sem,
hogy nincs jó fel sze re lé sünk, vagy hogy mit szól -
nak eh hez az em be rek, de még az sem, hogy az
el ső öt perc ben alig kap tunk le ve gőt. Erőt adott

és bá to rí tott mind nyá jun kat a tu dat, hogy egy
új esélyt adunk a szí vünk nek, az éle tünk nek.

A ta vasz sok újat tar to gat a szá mod ra is, le -
het, hogy gyö ke res vál to zást hoz az éle ted be. Las -
san itt van az is ko la év vé ge, jön a bal la gás, az
érett sé gi iz gal ma. Ta lán úgy gon do lod, hogy ne -
ked is kel le ne egy fe szült ség le ve ze tő, egy iga zi ki -
kap cso ló dás, egy kö zös sé gi él mény. Ke resd meg
a tor na ci pő det, vagy ve gyél egy fu tó ci pőt, és Pál
apos tol lal együtt fuss, aki azt mond ta: „Éntehát
úgyfutok,mintakielőttnembizonytalanacél,
úgyöklözök,mintakinemalevegőbevág…” (1Kor
9,26) Adj egy új esélyt ma gad nak! Lépd át a ha -
tá ra i dat! Le gyen va ló di spi ri tu á lis él mény a fu -
tás, mert ott ki tisz tul hat nak a gon do la ta id.

g Czön dör Ist ván

pal aC k p osta

Én te hát úgy fu tok…

–Mitnézelmegelőszöregy
könyvön-könyvben?

– Az ol dal szá mát. Ha el kez -
dem ol vas ni, ak kor jó tud ni
elő re, hogy mi kor ér vé get, hol
is tar tok ben ne, mi re le het
még szá mí ta ni.
–Azthittem,aztválaszo-

lod,hogyaküllemét…Zavar,
ha„csúnya”egykönyv?

– Volt már olyan, hogy
azért nem ol vas tam el egy
köny vet, mert igény te len volt
a kül le me. Sze ren csé re az
utób bi év ti zed ben a könyv ki -
adás a mi nő sé gi ki ad vá nyok
irá nyá ba moz dult el, ezért
ma nap ság már rit kán akad
olyan gon dom, hogy ne héz
ol vas ni egy köny vet, mert

rossz a tör de lé se, vagy ép pen
a ti pog rá fi á ja nem az át te -
kint he tő sé get, az ért he tő sé get
szol gál ja.
–Ahagyományosvagyin-

kábbaz e-könyvet részesíted
előnyben?

– Ha könyv, ak kor leg jobb
a pa pír és a sa ját. Egy részt a
pa pír könyv más él ményt je lent
szá mom ra, mint bár mely di -
gi tá lis ol va són meg je le nő. Jó
eset ben egy meg fe le lő en gon -
do zott ki ad vány ipar mű vé -
sze ti al ko tás is, amely nél a
pa pír, a kö tés, a be tű tí pus, a ti -
pog rá fia szer ve sen hoz zá já -
rul a mű él ve ze té hez. És mi vel
a leg gyak rab ban ka bát zseb -

ben szok tam hor da ni a köny -
ve ket, né me lyi ken igen ha -
mar meg mu tat koz nak a hasz -
ná lat je lei, ezt pe dig csak a sa -
ját pél dá nyok ese tén tar tom
el fo gad ha tó nak.
–Ahasználategyébjeleihez

hogyanviszonyulsz?Beleírsza
könyvekbe,aláhúzogatszszö-
vegeket,vagysem?

– Nem szok tam, nem is el -
vi okok mi att, ha nem ha ta lá -
lok va la mi fon to sat vagy kü lö -
nö sen ér de ke set, ak kor azt
in kább ki írom egy kü lön pa -
pír lap ra, mert ott könnyeb ben
át tu dom te kin te ni.

– Mennyitolvasol„munká-
ból”,ésmennyitkikapcsolódás-
képpen,amagadörömére?

– Szak iro dal mat so kat, de
ab ból is leg in kább blo go kat.
Ezek rom lan dó áruk, mi re a
leg több, ál ta lam ol va sott té -
má ból meg je le nik egy könyv,
ad dig ra már rész ben el avult
in for má ci ó kat tar tal maz. Sa -
ját ma gam szó ra koz ta tá sá ra
ke vés az időm, és né ha fi gyel -
mez tet ni is kell en gem, hogy
va la mi „ren des” köny vet is a
ke zem be ve gyek.

Ál ta lá ban egy szer re négy
köny vet tar tok a ke zem ügyé -
ben; két szak mai kid vány nak
és két kö tet szó ra koz ta tó iro -
da lom nak min dig van hely a
fe jem ben, és han gu lat tól, fel -
adat tól füg gő en vál to ga tom

őket. Ren ge teg köny vet fél be
is ha gyok emi att, az tán új ra el -
kez dem őket. Úgy ér zem,
min den könyv ben le het ta lál -
ni olyan moz za na tot, ame -
lyik va la mi kép pen hat rám,
ezért sze re tem azt is gon dol -
ni, hogy min den könyv nek
meg van a ma ga ide je. Ha ép -
pen egy adott idő szak ban
nem tet szik va la mi, at tól még
nem ve tem el vég leg, mert le -
het, hogy csak rossz idő ben
ta lál koz tunk.
–Éshajóidőbentalálkozol

egy kötettel, ésmély nyomot
hagybenned,későbbisleveszed
mégapolcról,hogyújrabele-
feledkezhess?

– Egy köny vet ál ta lá ban
csak egy szer ol va sok el, il let -
ve gye rek ko rom ked ven ce it
ve szem elő né ha. A szak köny -
ve im kö zül in kább tu dok em -
lí te ni olyat, ame lyet min den
év ben elő kell ven ni egy szer,
mert szem lé let for má ló mű,
és jó né ha rá te kin te ni az irány -
mu ta tó pon tok ra.

– A gyerekkornál időzve
mégegykicsit:akötelezőolvas-
mányokmennyirekötöttekle?

– A Tüskevár és az Egri
csillagok tet szett, a töb bi nem
ha gyott ma ra dan dó nyo mot
ben nem. Nem biz tos, hogy
azért, mert nem jó köny vek,
ha nem mert egy fi a tal
könnyen ta lál hat ná luk iz gal -
ma sab bat, misz ti ku sab bat. A
kőszívű emberfiainak csa tái

nem ve he tik fel a ver -
senyt Tolkien vi lá gá val,
ahol or kok és tün dék is
küz de nek a csa ta me zőn.

– Kiknekmersz,kik-
nek szoktál ajánlani
könyveket?

– Fő leg szak iro dal -
mat aján lok szí ve sen,
mert ott könnyen be lát -
ha tó, hogy va la mi nek
az el ol va sá sa jár-e kéz -
zel fog ha tó előnnyel. A
szép-, il let ve a szó ra -
koz ta tó iro da lom in kább
sze mé lyi ség füg gő, csak
an nak aján lok köny vet,
aki ről úgy gon do lom,
hogy va la mennyi re „egy
hú ron pen dü lünk”, és
ben ne is ha son ló rez gé -
se ket kelt het a könyv,
mint ben nem.

– Miate„nagyköny-
ved”?

– Hemingway Ván-
dorünnep cí mű mű ve.
Nem tu dom meg mon -
da ni pon to san, hogy mi -
ért. De ta lán köz re játsz -
hat ben ne az, hogy ha -
son ló an élem meg az

éle tet Bu da pes ten, mint He -
ming way a két vi lág há bo rú
köz ti Pá rizs ban. Az el múlt
pár év ben négy kü lön bö ző
ke rü let ben is lak tam, és mind -
egyik más-más él mé nyek kel
gaz da gí tott. Né ha el fog az ér -
zés, hogy én er ről már ol vas -
tam va la hol, és utá na be is ug -
rik, hogy igen, a Vándorünnep
pont ilyen…
–Végezetülmégegygyors

kérdés:használszkönyvjelzőt?
– Igen. A Molynak na gyon

szép könyv jel ző ket ter vez tek a
gra fi ku sa ink, és így leg alább
egy in for má ci ó val ke ve seb -
bet kell a fe jem ben tá rol nom.

g V. J.

Ho gyan ol vas egy könyv moly?
BeszélgetésNagyBencével,aMoly.hualapítójával

Az EvÉletmárcius 25-i szá má -
ban ugyan ezen a he lyen már
szó esett az idei Szél rózsa mot -
tó já ról. Most foly ta tom, amit
akkor el kezdtem.

Mi lyen gon do lat kö ré le het
ezer em bert össze gyűj te ni,
egy ség be von ni? A nagy sza bá -
sú ta lál ko zók szer ve ző i nek –
így a Szél ró zsá é nak is – sok
fej tö rést okoz en nek a kér dés -
nek a meg vá la szo lá sa. A két -
éven ként meg ren de zett or -
szá gos evan gé li kus if jú sá gi ta -
lál ko zó elő ző mot tó i ból is ki -
érez ni a „meg fu tott kö rö ket”,
a kon szen zus ra tö rek vés sok
tü rel met igény lő lel kü le tét. 

Nem volt ez más ként most
sem, ami kor a 2012-es Szél ró -
zsá ra ké szül tünk. Még 2011-
ben, az egyik leg me le gebb au -
gusz tu si na pon szü le tett meg a
mot tó a bony há di gim ná zi um
egy hű vös pin ce he lyi sé gé ben.
Van nak öt le tek, me lyek tet sze -
nek ugyan, még is úgy érez zük,
„ez nem az iga zi, en nél le het -
ne job bat ta lál ni”, az tán va la -
ki be dob egy gon do la tot,
mely nek hal la tán más rit mus -
ra kezd ver ni a pul zu sunk,
pu pil lánk ki tá gul… Az tán azt
mond juk: „Igen, ez az!” 

Az „Öröm mel me rí tek a sza -
ba du lás vi zé ből” bib li ai mon da -
tát hall va Czöndör István, a
házigazda ba la ton bog lá ri gyü -
le ke zet ve ze tő je ezt egy szó vá
sű rí tet te: „Me ríts!” Ez a mot tó

az ere de ti bib li ai ün nep nek, a
sá to ros ün nep víz szer tar tá sá -
nak a cse lek mé nyét is fel idé zi,
ugyan ak kor jel kép ként is sok
min den re utal: én, aki nek hi á -
nya van va la mi ből, me rí tek on -
nan, ahol bő ség van…

Bi zony ta la nul meg je gyez -
tem, hogy a ré gi je ru zsá le mi
ün ne pen hét me rí té si al ka -
lom volt – BaranyayCsaba
kőszegi lelkész rög tön ki szá -
mol ta, hogy a nyi tó al kal mon
kí vül az igei al kal mak szá ma
ép pen ennyi, be le ért ve a zá ró
is ten tisz te le tet. 

A kö vet ke ző fel adat az volt,
hogy ta lál junk olyan to váb bi
bib li ai mon da to kat, me lyek
az Is ten től ka pott sza ba du lás
öröm te li él mé nyé re utal nak,
ugyan ak kor ezt va la mi lyen
spe ci á lis ol dal ról lát tat ják. A
kö vet ke ző ket ta lál tuk.

1. Ha ma ro san el ér ke zik igaz -
sá gom, és sza ba dí tá som fel ra -
gyog, mint a fény. (Ézs 51,5) 

2. Erő szak ról nem fog nak
hal la ni töb bé or szá god ban,
sem pusz tu lás ról és rom bo lás -
ról a ha tá ra id ban. Sza ba dí -
tás nak fo god hív ni a fa la i dat,
a ka pu i dat meg di cső ség nek.
(Ézs 60,18) 

3. Meg men tesz a fé le lem től,
és kö rül ve szel a sza ba du lás
da la i val. (Zsolt 32,7) 

4. Nyíl jék meg a föld, és te -
rem jen üd vös sé get, és sar jad jon
ve le a sza ba du lás is. (Ézs 45,8) 

5. De az én igaz sá gom
mind örök re meg ma rad, sza -
ba dí tá som nem ze dék ről nem -
ze dék re. (Ézs 51,8) 

6. Az Úr lel ke nyug szik raj -
tam, mert az Úr kent föl en -
gem… El kül dött, hogy sza -
ba du lást hir des sek a fog lyok -
nak és sza bad sá got a bör tö nök
la kó i nak. (Ézs 61,1) 

7. A sza ba du lá sért fel eme -
lem a po ha rat, és az Úr ne vét
hir de tem. (Zsolt 116,13) 

Fon tos szem pont volt, hogy
ami kor el áraszt ják az egy há zat
is a vál sá got elem ző, a krí zist
cí mül vá lasz tó prog ra mok, ta -
lál ko zók, ak kor alap ve tő en po -
zi tív, lel ke sí tő és meg moz ga tó,
Is ten hez mint örö münk for rá -
sá hoz il lő sza va kat, cí me ket
ta lál junk az idei al kal mak hoz. 

A bib li ai mon da tok ból az -
tán szin te ma guk ból kö vet kez -
nek a cí mek: a sza ba du lás
mint fény, mint az erő szak
vé ge, mint bá to rí tó dal, mint
meg úju lás, mint nem ze dék ről
nem ze dék re szál ló örök ség,
mint am nesz tia és vé gül mint
öröm ün nep. 

Re mél jük, az idei Szél ró zsa
ta lál ko zón át él het jük majd a
sza ba du lást a bá to rí tó da lok -
ban, fel ra gyo gó fé nyek ben, az
(el)en ge dés ké pes sé gé ben, a
nem ze dé kek egy más ra han go -
ló dá sá ban és a vég ső, kö zös
öröm ün nep ben.

g Réz-Nagy Zol tán

me ríts!

„Öröm mel me rí tek
a sza ba du lás vi zé ből!” 

2.rész

Azoldaltszerkesztette: Vitális Judit

név jegy: 
Czöndör istván
Van nak ál ma im. Az egyik
az, hogy egész sé ges, nyi -
tott lég kört tu dok te rem -
te ni a gyü le ke ze tem ben,
ahol őszin te han gon tu -

dunk má so kat meg szó lí ta ni. A má sik az,
hogy ter mé sze tes öröm mel tu dom fo gad -
ni a hoz zánk be té rőt. Olyan kö zös ség ről ál -
mo dom, aho vá ha za ér ke zem, aho vá vissza -
vár nak, s ahol nin cse nek elő re le fog lalt he -
lyek. Ahol nem el vont és mes ter kélt mó don,
ha nem egy sze rű sza vak kal tu dunk be szél -
ni örö me ink ről és ki hí vá sa ink ról. A ba la ton -
bog lá ri evan gé li kus gyü le ke zet ben ezért
imád ko zunk és dol go zunk im már két és fél
esz ten de je. Így ké szü lünk az idei Szél ró zsa
ta lál ko zó ra is, mely nek há zi gaz dái le he tünk.

b Őalegfiatalabbacsaládjában,ésmivelacsaládtagjaimind
rendszereskönyvforgatók,elképzelhetetlenvolt,hogyne
olvassonőissokat.Ígylettbelőlekönyvmoly–méghoz-
zánemcsakamolyanmagánakvaló,hanemazolvasmány-
élményeitmásokkalisszívesenmegosztó,illetvemások
olvasmányélményeitisnagyérdeklődésselolvasó,hall-
gató.Ahozzáhasonlókönyvbarátoknagyörömére2008
decemberébenegy„könyvesjátszóteret”hozottlétreavi-
lághálón–ezaMoly.hu. Aközösségioldalfelhasználói
–többmintnegyvenhétezren(!)vannak–többekközött
megjelölhetik,hogyéppenmitolvasnak,értékelhetika
könyveket,utánanézhetnek,másokhogyanvélekednek
azadottműről,éskívánságlistátisírhatnak,hogymilyen
köteteknekörülnénekalegjobban.Akönyvésaszerzői
jogvilágnapja(április23.)közeledtévelazEvan gé li kus Élet
tervezőszerkesztőjeként is munkálkodó Nagy Ben cét
mégsemalegnépszerűbbmagyarkönyvesközösségiol-
dalról,hanemolvasásiszokásairólfaggatjuk.
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Evan gé li kus gyer mek- 
és if jú sá gi pá lyá zat, 2012

ki író: A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek-
és If jú sá gi Osz tá lya.

pá lyáz hat nak: • evan gé li kus egy ház me gyék
• evan gé li kus egy ház köz sé gek
• evan gé li kus ok ta tá si in téz mé nyek 
• evan gé li kus cser kész csa pa tok
• evan gé li kus egye te mi gyü le ke ze tek

a pá lyá zat cél ja: 
A) Evangélikus gyülekezetek, oktatási intézmények gyer-
mek-és/vagyifjúságiprogramjainak/rendezvényeinektámo-
gatása. Előnyt él vez nek azok a pá lyá za tok, ame lyek leg alább
há rom evan gé li kus gyü le ke zet és/vagy ok ta tá si in téz mény kö -
zö sen meg ter ve zett és le bo nyo lí tott prog ram ját mu tat ják be.

Egy há zunk gyü le ke ze te i nek, ok ta tá si in téz mé nye i nek együtt
mun kál ko dá sa új táv la to kat nyit a gyer mek- és if jú sá gi mun -
ka te rü le tén, ezért a jö vő ben ki emel ten szük sé ges az együtt mű -
kö dés re va ló haj lan dó ság éb resz té se, fej lesz té se, tá mo ga tá sa. 

Kér jük, hogy a ter ve zett prog ram/ren dez vény rész le tes
prog ram ter vét mel lé kel jék a pá lyá zat hoz.

B)Egy há zunk or szá gos if jú sá gi mun ká já ban ma már a leg na -
gyobb és leg fon to sabb fel ada tot a Szél ró zsa országos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó meg szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa je len ti.

A szer ve ző csa pat rég óta szük sé ges nek tart ja egy re több
evan gé li kus fi a tal meg szó lí tá sát. Ezért is mét le he tő ség nyí -
lik a9.Szélrózsaországosifjúságitalálkozóraevangélikus
oktatásiintézményekbőlés/vagygyülekezetekbőlérkezőif-
júságicsoportokrészvételidíjának,illetveutazásiköltsége-
inektámogatására. Előny ben ré sze sít jük azo kat a pá lyá za -
to kat, ame lyek a Szél ró zsán el ső al ka lom mal részt ve vő fi -
a ta lok szá má ra igé nyel nek tá mo ga tást. 

A 9. Szél ró zsa or szá gos evangélikus if jú sá gi ta lál ko zót
2012. jú li us 18–22. kö zött Fo nyód li ge ten, a Ba la ton mel lett
ren de zik meg.

C) Evan gé li kus gyü le ke ze tek ben Atemplomegérkéi pro jekt
ke re té ben gyer mek al kal mak meg tar tá sát se gí tő felszerelé-
sekbeszerzésénektámogatása.

A pá lyáz ha tó összeg ma xi mum 30 000 Ft. 
Atemplomegérkéi pro jekt le írá sa a mel lék let ben meg -

ta lál ha tó. 

Pályázaticélkéntaháromkategória(A,BésC)közülcsak
egyválasztható!

Kér jük, hogy a pá lyá za tot pos tai úton egypéldányban jut -
tas sák el a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyer mek- és
If jú sá gi Osz tályának cí mé re: 1450 Bu da pest, Pf. 21.

Az A, B és C ka te gó ria el szá mo lá sa ként tartalmiéspénz-
ügyielszámolást egy aránt ké rünk! 

A pá lyá za ton szét oszt ha tó tá mo ga tá sok 2012-ben ren -
del ke zés re ál ló ke re te: 3 000 000 Ft, ki egé szül ve az if jú sá -
gi of fer tó ri um mal, mely nek be csült össze ge: 2 000 000 Ft.

A be nyúj tott pá lyá za to kat a gyer mek- és if jú sá gi bi zott -
ság de le gált tag jai bí rál ják el. 

Az el bí rá lá si fo lya mat le zá rá sa után a támogatottaklis-
tája a http://gyio.hu hon la pon fog meg je len ni.

Apályázatokpostáraadásihatárideje:2012.május19.24.00.

A ki írt ha tár időn túl pos tá ra adott, va la mint a for mai kö ve -
tel mé nyek nek nem meg fe le lő pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó a ka pott tá mo ga tás ról nem
szá mol el a meg adott ha tár idő ig, el ve szí ti a kö vet ke ző év -
re szó ló pá lyá zá si jo go sult sá gát, to váb bá a pá lyá za ton
nyert tá mo ga tást tel jes egé szé ben kö te les vissza fi zet ni.

A pá lyá za tot és a pá lyá za ti el szá mo lást (tar tal mit, pénz -
ügyit egy aránt) a pá lyá za tért fe le lős sze mély nek, to váb bá
in téz mé nyek ese tén az in téz mény igaz ga tó já nak, gyü le ke -
ze ti pá lya mun ka ese tén a gyü le ke ze ti el nök ség tag ja i nak, egy -
ház me gyei pá lya mun ka ese tén pe dig az egy ház me gyei el -
nök ség tag ja i nak szük sé ges alá ír ni uk és le pe csé tel ni ük.

Az elbírálás vár ha tó idő pont ja: 2012. má jus 31.
Kifizetés: az el bí rá lást kö ve tő 15 na pon be lül. 
Az elszámolás ha tár ide je: 2012. no vem ber 23.

Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul ki töl tött pá lyá za ti űr la pon, el -
szá mol ni csak hi ány ta la nul ki töl tött el szá mo lá si űr la pon le -
het. Mind két űr lap meg ta lál ha tó és le tölt he tő a http://gyio.hu
ol da lon, va la mint a gyer mek- és if jú sá gi osz tály tól le het kér -
ni pos tai úton, te le fa xon vagy e-mail ben.

A tar tal mi és pénz ügyi el szá mo lást pos tai úton, te le fa -
xon és e-mail ben egy aránt el fo gad juk.

A pénz ügyi el szá mo lá sok hoz mel lé kel ni kell a pá lyá za ti
cél meg va ló sí tá sát iga zo ló szám lák má so la ta it.

AGYIOelérhetőségei: 1450 Bu da pest, Pf. 21; fax: 1/486-
3541; e-mail: mee.gyio@gmail.com.

Bőj tös At ti la ere de ti fog lal ko zá -
sát te kint ve pe da gó gus, a ta nári
pá lyát hagy ta ott az egy há zi
szol gá la tért. IttzésJánospüs pök
ke res te meg őt 2002-ben, és
aján lot ta fi gyel mé be a hely ben
la kó lel készt hossza san nél kü lö -
ző sár bo gár di gyü le ke ze tet. A
fel ké rés az Evan gé li ku sok Kö -
zös sé ge az Evan gé li u mért (EKE)
bib lia is ko lá ja ve ze tő sé gé nek és
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ké nek egyez te té -
se nyo mán ta lál ta meg. Fél éves
ví vó dás – Is ten ve ze té sé nek ke -
re sé se – előz te meg dön té sét. 

„Cson tig la i kus ként” állt te -
hát szol gá lat ba, ami nem kis
ne héz sé get je len tett szá má ra.
El vé gez te ugyan az EKE bib lia -
is ko lá ját, a Va sár na pi Is ko lai
Szö vet ség (VISZ) tan fo lya mát,
a pé csi evan gé li kus gyü le ke zet
ak tív, szol gá ló tag ja ként pe dig
rég től lá to ga tott idős em be re -
ket, ta ní tott gyer me ke ket, mégis
mély víz nek érez te új hi va tá sát. 

A szol gá lat vég zé sét ter mé -
sze te sen a he lyi adott sá gok is
be fo lyá sol ják, ala kít ják – osz -
tot ta meg ta pasz ta la ta it az egy -
há zi mun kás. A sár bo gár di
gyü le ke zet éle tén nyo mot ha -
gyott, hogy ti zen két évig nem
volt a vá ros ban la kó lel ké sze.
El erőt le ne dett, ön ál lót lan kö -
zös ség volt; a 2001-es nép -
szám lá lá si ada tok sze rint 270
fős, ma már 100 egy ház fenn -
tar tó val és har mad annyi rend -
sze re sen temp lom ba já ró val. 

A lel ki mun ka gyü möl cse
ál ta lá ban nem lát ha tó, nem
mér he tő. Ez zel szem ben a fi zi -
kai mun ka ered mé nye – mint
pél dá ul a fű nyí rás – rög tön si -
ker él ményt nyújt. Nagy ta nul -
ság, hogy nem az ered ményt
kell szá mol gat ni, ha nem az Is -
ten irán ti bi za lom ban, a tő le va -
ló füg gés ben kell meg erő söd ni.

Bőj tös At ti la a gyü le ke zet épí -
tés te rén – aho gyan a kez de tek -
kor – most is csa pat mun ká ban

gon dol ko dik. A „hu mán erő for -
rás”, a szol gá lók szá má nak gya -
ra pí tá sa kez det től fon tos volt
szá má ra. Elő ször nem in gat lan -
fej lesz té sen tör te a fe jét, ha nem
pél dá ul dia kó ni ai mun ka tár -
sat vett ma ga mel lé. Így ke rült
a gyü le ke zet be a múlt csü tör tö -
ki EB BE-es ten áhí ta tot tar tó
VáraljainéMelisOrsolya, aki el -
vé gez te az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem lel kész sza kát.
Je len leg is a sár bo gár di gyü le -
ke zet ben szol gál ki se gí tő mun -
ka társ ként, va la mint a gyü le ke -
zet meg vá lasz tott fel ügye lő je.

Az évek mú lá sá val fo lya -
ma to san ki szé le se dett Bőj tös
At ti la szol gá la ti te rü le te. Igét
hir de tett, hit tan órát tar tott,
es ke tett, te me tett, a szent sé ge -
ket azon ban so ká ig nem szol -

gál tat hat ta ki. Úr va cso rát még
„né pi kez de mé nye zés re” sem
oszt ha tott, pe dig en nek ér de -
ké ben a gyü le ke zet tag jai 2005-
ben spon tán alá írás gyűj tés be
kezd tek. Ez ak kor nem hoz ta

meg a vá gyott ered ményt, er -
re még négy évet kel lett vár ni.
A kö vet ke ző év től vi szont már
ke resz tel he tett is.

Bőj tös At ti la ta pasz ta la ta
sze rint a la i kus lel ké szi szol gá -
lat fo gad ta tá sa egy há zunk ban
nagy el té ré se ket mu tat. A gyü -
le ke ze ti ta gok könnyeb ben el -
fo gad ják, míg a lel ké szi kar
hoz zá ál lá sa nem ennyi re egy ér -
tel mű, bár a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gye lel ké szi kö zös sé -
gé től sok sze re te tet ka pott. A
hí vek ese té ben a bi zony ta lan -
ság ál ta lá ban ki me rül ab ban,
hogy nem tud ják, mi lyen meg -
szó lí tást vá lassza nak – mond -
ta az egy há zi mun kás.

Oly kor ugyan ak kor ön ma ga
szá má ra is ne héz sé get je lent ez
a fe le más hely zet: lel ké szi szol -
gá la tot vé gez, még sem ha tá roz -
hat ja meg ma gát lel kész ként…
Rá adá sul úgy ér zé ke li, hogy
kol lé gái szá má ra fon tos, je -
len tő ség tel jes, hogy or di nált
lel kész ként vég zik szol gá la tu -
kat. Így az után ar ra ju tott,
hogy va ló szí nű leg szá má ra is
plusz erő for rást je len te ne, ha
ma ga is lel kész ként tud ná vé -
gez ni lel ké szi mun ká ját. Ez zel
együtt tud ja: a leg fon to sabb,
hogy az el hí vást Is ten től kap -
ta – a szol gá lat ra. 

g Bal la Má ria

Az előadás meghallgatható
az EBBE honlapján, az eb-
be.lutheran.hucímen.

Lelkészi szol gá lat 
– nem lel ké szi egy há zi mun kás ként 

EBBE-előadásazÜllőiúton

b AzEvangélikusBelmisszióiBarátiEgyesület(EBBE)ta-
vaszielőadás-sorozatánakharmadikalkalmánaSárbo-
gárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség nem
lelkésziegyházimunkásatartottelőadástHo gyan vég zem
nem lel ké szi lel ki szol gá la to mat az egy há zam ban/gyü le -
ke ze tem ben? címmel.Bőj tös At ti la helyzeteegyedülálló
egyházunkban:jelenlegőazegyetlen,akilaikuskéntvégez
lelkésziszolgálatot.Ennekazellentmondásoshelyzetnek
afeszültségekiisbontakozottazáprilis12-iestefolyamán.
A„laikuslelkész”előrefelkészítetteahallgatóságot,hogy
szubjektívvallomástfogtenni,nemtudobjektívmaradni,
hiszenazelmúlttízévtükrébenönmagárólkellbeszélnie.

Pi lis csa ba egy há zi vo nat ko zá -
sú lát vá nyos sá gai so rá ban el ső -
ként a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Böl csé szet- és Tár sa -
da lom tu do má nyi Ka rá nak im -
po záns épü le te it te kin tet ték
meg az or szá gos iro da mun ka -
tár sai. Az egy ko ri szov jet lak ta -
nya épü le te ket MakoveczImre
mun ka cso port ja ter vez te át or -
ga ni kus stí lus ban, a Dísz te ret
és az együt tes köz ponti épü le -
tét, a Step ha ne u mot ma ga a
Kos suth-dí jas épí tész ter vez te.
A cam pu son, a Szent Luj za
Ház ká pol ná já ban egy la za ré -
nus szer ze tes tar tott rö vid el -
mél ke dést az egy há zunk – nem
ki zá ró lag evan gé li ku so kat fog -
lal koz ta tó – ad mi niszt ra tív köz -
pont já ból ér ke zet tek nek.

A ró mai ka to li kus gyö ke rű
te le pü lés két ka to li kus temp lo -
ma kö zül a ré geb bi 18. szá za di,
ba rokk stí lu sú. Or go ná ja meg is
szó lalt, kí sér ve az or szá gos iro -
da mun ka tár sa i nak hús vé ti éne -
két. A múlt szá zad ban épült klo -
tild li geti temp lom szí nes üveg -

ab la ka i val te rem tett de rűs han -
gu la tot a bo ron gós dél utá non.
Mi u tán SíkSándorma ga is járt
eb ben a temp lom ban, Kákay
István iro da igaz ga tó a szer ze tes
köl tő ről is ej tett né hány szót.

A re for má tus temp lo mot –
ame lyet szin tén út ba ej tet tek a
lá to ga tók – 1939-ben KósKároly
jel leg ze tes stí lu sá ban ter vez te
NagybaczoniNagyVilmos.

Evan gé li kus „te rü let re” ér ve
EndreffyAttila ka la u zo lá sá val
is mer ked het tek meg a mun ka -
tár sak a Si ló Ön ál ló Élet Köz -
pont tal. A Fé bé Evan gé li kus
Di a ko nissza  e gye sü let hez kö tő -
dő in téz mény kö zel száz meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gű
embert fog lal koz tat, ezen kí vül
re ha bi li tá ci ós szol gál ta tá so kat
nyújt, és la kó ott hont tart fenn
sú lyos moz gás sé rül tek szá má -
ra. (A fog lal koz ta tot tak ál tal
ké szí tett fa ipa ri ter mé kek két
év vel ez előtt el nyer ték a Ma gyar
Ter mék Nagy dí jat.) Itt „mu tat -
ko zott be”, il let ve mu tat ta be a
Fé bét GörögZoltánné, az egye -

sü let hús vét va sár nap be ik ta -
tott új fő nök asszo nya, aki egy -
út tal – a gaz da sá gi osz tály ve ze -
tő tit kár nő je ként – az Ül lői úti
iro dá nak is új mun ka tár sa. 

A Bé thel-ott hon temp lo má -
ban D.SzebikImre nem szok -
vá nyos meg kö ze lí tés ben hir det -
te az öröm hírt. A nyu gal ma zott
püs pök Jézushumora cím mel
tar tott elő adást. Olyan evan gé -
li u mi tör té ne tek ről szólt, ame -
lyek nek fő ként nők a sze rep lői,
be mu tat va, hogy Jé zus a cse le -
ke de te i vel nem egy szer szem be -
ment az ak ko ri köz fel fo gás sal,
tár sa dal mi gya kor lat tal, s ez zel

nem kis meg hök ke nést, ese ten -
ként meg rö kö nyö dést vál tott ki
a kor tár sak ból. 
KorányiAndrás, az Evan gé -

li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Egy ház tör té ne ti Tan szé ké nek
do cen se gya kor ló lel kész ként és
az egy ház in téz mé nyes éle té -
nek ak tív részt ve vő je ként osz -
tot ta meg egy há zunk jö vő ké pé -

vel, a for má ló dó stra té gi á val és
a lel kész kép zés sel kap cso la tos
gon do la ta it az iro da dol go zó -
i val. Egyháziéletképek–élet-
képes egyház cím mel tar tott
elő adá sát nagy ér dek lő dés sel
hall gat ták, a vé gén pár be széd
bon ta ko zott ki, ja vas la tok
hang zot tak el, mi több, együtt -
mű kö dé si szán dé kot is ered -
mé nye zett a dis pu ta.

A hu mor nem csak „ko mo -
lyan” volt je len – a már em lí tett
elő adás té má ja ként –, ha nem a
kö zös sé get épí tő, já té kos fel ada -
tok so rán is sze rep hez ju tott, a
mun ka tár sak örö mé re (képün-

kön). Az együtt töl tött más fél
nap prog ram jai – a dis kur zu -
sok, já té kok, a kö zös ének lé sek
és áhí ta tok – ez al ka lom mal is
el ér ték cél ju kat, a mun ka tár sak
egy kis sé más, a hét köz na -
pok ban ke vés bé meg mu tat ko -
zó ol da luk ról is meg is mer -
het ték egy mást.

g B. M.

Csen desebb  iro dai na pok Pi lis csa bán
b Mígkorábban„csupán”csapatépítőkiránduláskénttarta-
tottszámonaMagyarországiEvangélikusEgyház(MEE)Or-
szágosIrodájánakévenkéntiprogramja,addigazelmúlthét
végén(április13–14-én)márcsendesnapraszóltameghí-
vás.IdénapiliscsabaiBéthelEvangélikusMisszióiOtt-
hon volt a bázisa a negyven-egynéhány munkatársat
érintő közösségi alkalomnak. A kétnapos rendezvény
szervezőimostisgazdagprogramotállítottakössze,lehe-
tőségetnyújtvaakulturálisésegyháziismeretekbővítésé-
re,alelkifeltöltekezésreésaközösségépítésreegyaránt.



Húsvétünnepeután2.vasárnap(MisericordiaDomini).
Liturgikusszín:fehér.Lekció:Jn10,11–16;Ez34,10–16.31.
Alapige:1Pt5,1–5.Énekek:334.,261.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) dr. László Virgil; de. 10. (német)
Johannes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,
Hűvösvölgyiút193. de. 10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Sarepta,II.,Modoriu.
6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél
10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10.
Fülöp Attila; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10. Bálintné Varsányi Vil -
ma; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Deák
tér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Cselovszky
Fe renc; du. 6. Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17.
de. fél 10. (angol, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Szabó B. András; Józsefváros,
VIII.,Üllőiút24. de. 11. Szabó Bertalan; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák)
Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Sza bó Bertalan;
Ferencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv.) Ko czor Tamás;
du. 6. (vespera) Bolba Márta; liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya, X.,
Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de. 8.
(úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád; du. 6. (ves pe ra) Schulek
Mátyás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. Schulek Má tyás; Egyetemiésfőiskolai
gyülekezet,XI.Magyartudósokkrt.3. du. 6. (komolyzenei áhítat a Kő míves
kvartettel) Gáncs Tamás; Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.)
Balicza Iván; Budahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Keczkó
Szilvia; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló,
XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ta más né; XIV.Gyarmatu.14. de.
fél 10. Tamásy Tamásné; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.)
Kendeh K. Péter; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10.
Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősök tere 10–11. de. 10.
Börönte Márta; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. Bátovszky Gábor;
Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24. de. 9. Bá tovszky Gábor; Rákoskeresztúr,
XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Ittzés János; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuth
tér3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(református
templom) de. 8. Győri Gábor; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll
Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Bul csú; Pesterzsébet,XX.,Ady
E.u.89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Mátyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Solymár Gábor; Budakeszi,Fő
út155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lack ner Pál; Pilisvörösvár(refor-
mátustemplom) du. 2. (úrv.); Budaörs,Szabadságút75. de. 10. Endreffy
Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Bi kács alig öt száz főt szám lá ló Tol -
na me gyei fa lu. Há rom száz év vel
ez előtt né met aj kú evan gé li kus te le -
pe sek ér kez tek er re a vi dék re. Szor -
gos mun ká juk nyo mán új ra in dult
az élet a tö rök vész után el nép te le ne -
dett te rü le ten. Fel épí tet ték a fa lut, a
temp lo mot, mű vel ték a föl de ket,
hit re és mun ká ra ne vel ték gyer me ke -
i ket. Az 1786-ban épült temp lom
ha mar ki csi nek bi zo nyult, 1828-ban
már ki kel lett bő ví te ni. 

A má so dik vi lág há bo rú utá ni ki te -
le pí tés vi szont meg akasz tot ta a fa lu
gya ra po dá sát, ki tö röl he tet len nyo mot
hagy va a lel kek ben, a kö zös sé gek ben,
hosszú idő re meg ha tá roz va a fa lu jö -
vő jét is. Az em ber te len dön tés ér tel -
mé ben a la kos ság nak kö zel két har ma -
da kény sze rült ar ra, hogy el hagy ja
szü lő föld jét, ott ho nát, és ki sem miz ve
in dul jon az is me ret len be. Út ju kon a bi -
ká csi ha ran gok sza va kí sér te őket, a bú -
csú fáj dal má ban is éb reszt ve a re -
ményt: nem hagy el az Is ten.

Eb ben bíz tak az itt ma ra dottak is,
ami kor a meg vál to zott kö rül mé nyek
kö zött igye kez tek helyt áll ni a föl de ken
és az egy ház ban egy aránt. Utol só
hely ben la kó lel ké szü ket 1956-ban
vá lasz tot ták, aki nyug díj ba vo nu lá sá -
ig, 1977-ig szol gált kö zöt tük. A meg -
fo gyat ko zott lé lek szá mú és he lyi lel -
kész nél kül ma radt gyü le ke ze tet már
so kan si rat ni kezd ték. „A gye re kek el -
köl töz tek, mi meg ha lunk, és nem
jön itt utá nunk már sen ki” – mond -
ták az idő seb bek. Kö zöt tük a gyü le -
ke zet egy ko ri gond no ka, aki ha lá la

előtt, 2010-ben még meg lát hat ta a
már nem is re mélt cso dát: sze re tett
temp lo má nak kül ső meg úju lá sát.
Amíg te het te, nap mint nap kör be sé -
tál ta, meg cso dál ta a temp lo mot, és
kezd te hin ni, hogy van jö vő, mert
még is csak ve lünk az Is ten!

A fa lu gyöngy sze me ként is em le ge -
tett fel újí tott temp lom a ma már ve -
gyes val lá sú köz ség egé szé nek örö mé -
re szol gál. A má ra negy ven-öt ven
fős re zsu go ro dott egy ko ri anya gyü le -
ke zet ki tár ta a fa lu egyet len temp lo má -
nak ka pu it, és az utób bi egy-két év ben
öt ször is telt ház zal ün ne pelt. Elő ször
2010 no vem be ré ben, a pá lyá za ti pénz -
ből kül ső leg meg újult temp lom ban
Gáncs Péter püs pök szol gá la tá val,
majd 2011 pün kösd jén két nyel vű is ten -
tisz te le ten, a temp lom szen te lés 225.
év for du ló ján, ami kor az egy ko ri és mai
bi ká csi ak és a ve lük ün nep lők né pes
gyü le ke ze té ben Szabó Vilmos Béla
es pe res hir det te az igét. 2010 és 2011
ka rá cso nyán a fa lu óvo dá sa i nak és kis -
is ko lá sa i nak mű so ra tet te em lé ke ze -
tes sé az ün ne pet a csa lá dok szá má ra,
fe le ke zet től füg get le nül. 

2011 de cem be ré ben VölgyessySzo-
mor Fanni evan gé li kus éne kes nő
nagy si ke rű kon cert jén is mét meg telt
a temp lom. Egy ben meg szü le tett az
el ha tá ro zás is: ezen túl min den ad -
vent ben szer vez majd hang ver senyt
a bi ká csi gyü le ke zet. 

2012 már ci u sá ban az egy ház köz -
ség ki lé pett a temp lom fa lai kö zül. A
Bi ká csi Köz éle ti Köz hasz nú Nő egy -
let ha gyo mány őr ző mun ká ja nyo mán

meg szé pü lő öreg te me tő ben em lé ke -
zett a fa lu és a gyü le ke zet az evan gé -
li kus is ko la száz éve el hunyt egy ko -
ri ta ní tó já ra, PrehauserJánosra, aki
öt ven öt éven át  ne vel te a köz ség ap -
ra ját-nagy ját. Fel újí tott sír ja mel lett
hang zott az ige, az ál dás és a mai di -
ák ság meg em lé ke ző mű so ra.

A ré gi te me tő ben a gyü le ke zet
több egy ko ri lel ké sze, elöl já ró ja nyug -
szik. A nő egy let – mely nek ve ze tő jét
a Györ köny–Bi ká csi Tár sult Evan gé -
li kus Egy ház köz ség a most fo lyó vá -
lasz tá so kon má sod fel ügye lő vé vá -
lasz tot ta – éven te egy sír fel újí tá sát
vál lal ta. Így mél tó kö rül mé nyek kö zött
em lé kez het majd a fa lu és a gyü le ke -
zet az elő dök ál dá sos mun kál ko dá sá -
ra – hogy mind nyá juk ra igaz le gyen
az egy ko ri ta ní tó síremlékén új ra ol -
vas ha tó  fel irat: „A jó bi ká csi ak ke gye -
le te és há lá ja őr kö dik ál mai fe lett.”

Ad ja Is ten, hogy amint a sí rok és
az épü le tek meg újul nak szor gos ke -
zek mun ká ja nyo mán, ahogy a kö -
zös sé gek meg moz dul nak a ve ze tők
lel ke se dé sét át vé ve, úgy moz dul ja nak,
újul ja nak, szü les se nek új já a lel kek is
a már-már el si ra tott gyü le ke zet -
ben a Szent lé lek Is ten mun kál ko dá -
sa nyo mán! 

A bi ká csi ki csiny gyü le ke zet sze reti
fel újí tott temp lo mát, fon tos nak tart ja
a kö vet ke ző ge ne rá ció meg szó lí tá sát,
tisz te li egy ko ri nagy ja i nak em lé két. A
múlt ban le ra kott biz tos ala pok ra építi
a jö vőt. Mert él ni akar. Se gít se eb ben
a fel tá ma dott, élő Úr!

g Zs.

„ne félj ,  te k i Csin y n yÁj!”

Bi kácsi bizodalmak

A kis vá ros ban azért is pél da ér té kű
ez az össze fo gás, mert bá lok ból,
va cso rák ból és ün nep ség ekből
ugyan bő sé ges a vá lasz ték, vi szont
ez az egyet len olyan ren dez vény,
ame lyen a csa lá dok együtt szó ra koz -
hat nak, szü lők és gyer me ke ik együtt
tölt het nek el egy tar tal mas es tét. A
nagy szü lők és a szü lők ge ne rá ci ó ja
mel lett ott van nak az egé szen ki csik
is – ahogy haj dan a nagy pa raszt la -
ko dal mak ban. És dő re ség len ne azt
gon dol ni, hogy a gye rek nem va ló

ilyen hely re: ép pen a gye re kek mi -
att ve szi ko mo lyan min den ki a mér -
ték le tes ség és az íz lé ses szó ra ko zás
kí vá nal mát!

A vá ro si sport csar nok ban ren de zett
mű sort te hát az óvo dás gyer me kek
tán ca nyi tot ta meg, ezt pe dig a kö szön -
tő és a svéd asz ta los va cso ra kö vet te. A
tánc par ket ten so kan az est han gu la -
tá hoz iga zod va jel mez ben, sőt pa ró ká -
ban je len tek meg. A „ret ró” han gu lat -
hoz nagy ban hoz zá já rult a de ko rá ció
és a ze ne kar re per to ár ja is.

Éj fél kor az tán te tő zött a han gu lat:
AB BA-lá nyok, majd bé ka lá bas bú vár -
fi úk emel ték az est fé nyét. A vál lal ko -
zó szel le mű szü lők és ne ve lők – mert -
hogy be lő lük állt az al kal mi tár su lat –
az egyik új óvó nő ko re og rá fi á ját mu -
tat ták be. A négy he ti gya kor lás meg -
hoz ta az ered mé nyét: az att rak ció
olyan si kert ara tott, hogy meg kel lett
is mé tel ni. A két Péterne vű apu ka haj -
me resz tő ak ro ba ti ká val káp ráz tat ta el
a mu la to zó kat, még lim bóz nia is kel -
lett az új erő re ka pó kö zön ség nek… 

A szer ve zők örö mét és lel ke se dé -
sét egy Bár do si Né meth Já nos-idé zet -
tel il luszt rál ta a ve ze tő óvó nő: „Az
vagy, ami a mun kád: nem több és nem
ke ve sebb. Az el tű nő idő ből ez őriz
meg, em ber sé ged nek ez ad ala pot. Ar -
cod re dő i be vé si fel ne ve det, ame lyet
te hor dasz, amely te vagy, ma gad,
egye dül, a mun kád ál tal örök ké.”

g Ifj. Ká posz ta La jos

Sokadalom Soltvadkerten
b Bált,családiestet,egyszersmindközösünnepléstszervezettahúsvét
utániszombatonasoltvadkertiEvangélikusÓvodapedagógusaiból
ésagyerekekhozzátartozóibólállóbarátikör.Vagyakártestvérikör-
nekisnevezhetnénkatársaságot,hiszenLa ka tos né Hach bold Éva ve-
zetőóvónőéssegítőialegkülönbözőbbemberekbőlkovácsoljákössze
azévrőlévreösszegyűlőtöbbmintháromszázfőt,akikszeretnekés
tudnakisegyüttbálozni,mulatni.

Evan gé li kus mel lék let 
a Nóg rád Me gyei Hír lap ban

A KopkaLászló ügy ve ze tő igaz ga tó irá nyí tot ta NógrádMegyeiHírlap a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Észa ki Egy ház ke rü le té vel, il -
let ve a Nóg rá di Egy ház me gyé vel kö tött meg ál la po dás alap ján 2012-ben
min den hó nap el ső szom bat ján egy ol da las evan gé li kus mel lék let tel je -
le nik meg. Ily mó don több ezer ház tar tás ba jut nak el az MEE hí rei. 

Az el ső, be mu tat ko zó mel lék let a már ci us 24-ei szám ban je lent meg. Eb -
ben Zsugyel-KlenovicsKatalin szer kesz tő, egy ház me gyei be osz tott lel kész
hús vé ti tar tal mú írá sa ol vas ha tó, SzabóAndrás es pe res az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem hall ga tó i nak nagy he ti pas sió já té kát ha ran goz za be, dr.
FabinyTamás püs pök pe dig Mikszáthegyháza cím mel mu tat ja be a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat. (Az újság internetes változata a
www.nport.huoldalontalálható.)

g Hor váth-HE gyi Áron
Forrás:Evangélikus.hu

AGyörköny–BikácsiTársultEvangélikusEgyházközséglelkésze,dr.ZsednaiJózsefnéidéziazevangéliumot
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Va la hogy ne he zen akar meg ér kez ni az
iga zi ta va szi jó idő. Hol ki süt a nap, hol
pe dig olyan hi deg van, hogy nem esik
jól ki men ni a der mesz tő szél be. Elég
volt né hány fa gyos éj sza ka, és a gyü -
möl csö sök ko moly kárt szen ved tek.
Ha ed dig va la ki ké tel ke dett ab ban,
hogy tény leg át ala ku lás kez dő dött a
Föld ég haj la tá ban, ta lán el kezd gon dol -
kod ni a ta pasz tal ta kon. A glo bá lis
fel me le ge dés fo lya ma tá nak ugyanis az
is egyik kö vet kez mé nye, hogy az idő -
já rás szél ső sé ge seb bé vá lik. 

Ha vég re tény leg be kö szönt a jó
idő, el me he tünk ki rán dul ni! Kö vet -
kez zen most né hány olyan úti cél,
aho vá ér de mes el in dul ni.

Az Eu ró pai Bi zott ság 2006-ban in -
dí tot ta út já ra a Kiválóeurópaidesz-
tinációk (Euro pe an Dest i na tions of
Ex cel len ce – EDEN) cí mű pro jekt jét,
amely az eu ró pai kon ti nens ter mé -
sze ti, kul tu rá lis és szel le mi örök sé gé -
nek sok szí nű sé gét hi va tott be mu tat -
ni a tu ris ták szá má ra. A pá lyá zat ke -
re té ben az Eu ró pai Unió tag ál la ma -
i ban éven te vál to zó té ma kör ben ki -
vá lasz ta nak nem ze ten ként egy ki vá -
ló célállomást, úti célt. 

Az EDEN si ke rét jel zi, hogy míg
kez det ben csak tíz, 2011-ben már hu -
szon há rom or szág sze re pelt a pro -
jekt ben. Ma gyar or szág az in du lás tól
kezd ve ak tív részt ve vő je a prog ram -
nak. Ed di gi nyer te se ink egy re nö vek -
vő nép sze rű sé ge is mu tat ja, mi lyen
nagy je len tő sé ge van en nek a díj nak. 

De néz zük, mely táj egy sé gek és
mi ért kap ták meg az EDEN dí ját!

2007-ben a leg jobb vi dé ki úti cél az
Őrség lett. Az Őr ség ben a ter mé szeti
szép sé gek mel lett a fal vak ban őr zik a
ha gyo má nyo kat, élet ben tart ják a nép -
szo ká so kat és az ősi mes ter sé ge ket. Aki
el lá to gat oda, ki rán dul hat, meg is mer -
he ti a han gu la tos szál lás he lye ket,
gaszt ro nó mi ai kü lön le ges sé gek re lel -
het (kecs ke saj tok, ola jok stb.), de olyan
sza bad idős prog ra mo kon is részt ve -
het, mint a sze kér tú ra vagy a lo vag lás.

2008-ban a Hortobágy kap ta a leg -
jobb élő ha gyo má nyo kat őr ző úti cél
cí met, mert si ke rült fenn tar ta ni a fa -
jok sok szí nű sé gét és élő he lyét. Az
utób bi év ti zed ben vég re le vá lasz tó dott
a Hor to bágy ról a „pusz ta, csi kós, gu -
lasch” bé lyeg, ma már ez a te rü let a
fenn tart ha tó ság, az öko ló gi ai gon dol -
ko dás egyik jel ké pé vált, leg fő kép pen
a nyolc van ezer hek tá ros Hor to bá gyi
Nem ze ti Park. Ér de mes er re fe lé is el -
lá to gat ni, meg néz ni a rac ka ju ho kat,
szür ke mar há kat, bi va lyo kat, a sza ba -
don vág ta tó lo va kat. Pá rat lan él ményt
nyújt a tér ség ma dár vi lá ga is.

2009-ben az Írottkő Natúrpark
kap ta meg a leg jobb öko tu risz ti kai úti
cél cí met. A Kő szeg hez kö ze li Írott-
kő hegy csúcs ne ve bi zo nyá ra is me -
rős a rend sze re sen ki rán du lók előtt,
hi szen in nen in dul az or szá gos kék -
tú ra út vo na la. Ezen kí vül még több,
hosszabb-rö vi debb tú ra út vo na lat vá -
laszt hat nak az ide ki rán du lók. Amit
fel tét le nül ér de mes meg néz ni: a Hét-
for rás, a boz so ki Sib rik-kas tély, a
kő sze gi Ju ri sics-vár, a cá ki pin ce sor
és a ve le mi Szent Vid-temp lom.

Ha zánk leg na gyobb mes ter sé ges
ta va, a Tisza-tó 2010-ben kap ta meg
a leg jobb ter mé sze tes vi zű úti cél cí -
met. A tó tól né hány ki lo mé ter re ta lál -
ha tó tün dér fá tyol- és ta vi ró zsasző nyeg
pár ta lan él ményt nyújt. Itt is sok fé le
sza bad idős te vé keny sé get ki pró bál hat -
nak az ér dek lő dők: a szám ta lan ve ze -
tett tú ra kö zül a leg nép sze rűb bek a
nap le men tét és nap fel kel tét be mu ta -
tó ki rán du lá sok, a bi cik li- és ví zi tú rák,
de a pe cá sok sem unat koz nak.

A Mecsek 2011-ben nyer te el a leg -
jobb úti cél cí met a „ré gi ér té kek, új
funk ci ók” té má ban. Itt si ke re sen men -
tet ték át a múlt ér té ke it a je len be: a
Zsol nay Por ce lán gyár te rü le tén pél dá -
ul új kul tu rá lis és mű vé sze ti ne gyed
épült, Pécs vá ra don a ben cés ko los tor -
vá rat mú ze um má és szál lo dá vá ala kí -
tot ták, Or fűn a ma lom mú ze um ban
ma is mol ná rok őr lik a bú zát, és hely -
ben meg is le het kós tol ni a friss há zi
ke nye ret. A vil lá nyi bo rá szok hosszú
ide je mun kál kod nak azon, hogy bo ra -
ik kal vi lág hí rű vé te gyék a te le pü lést.

En nél per sze rész le te seb ben is meg
le het is mer ni eze ket a sok él ményt kí -
ná  ló ha zai tá ja kat. Ren ge teg is mer te -
tő ta lál ha tó ró luk, de az tán ér de mes
el in dul ni is, és meg íz lel ni e tá jak
„ízét, il la tát”.

g s. a.

Ha vég re itt a ta vasz…

Evangélikus Élet 2012. április 22. f mozaik

k ét le Vé l dr . z sigm ondy ÁrpÁdtól …

ora et la bo ra
Ked ves La ka tos Ju dit! 
Az EvangélikusÉlet vi rág va sár na pi szá má ban öröm mel ol vas tam a mun ká val
és imád ság gal fog lal ko zó írá sát (Munkanélkül,denemdologtalanul, 11. o.). Hadd
ír jam le né hány gon do la to mat a cik kel kap cso lat ban!

Vá ro si gye rek ként nőt tem föl, így kez dő káp lán ként él mény volt lát nom, hogy
is ten fé lő pa raszt „Jé zus, se gíts!”-sel tet te meg az el ső ka pa vá gást. – Nyug dí -
jas moz dony ve ze tő mond ta el: nyug dí ja zá sa kor alig hit ték el, hogy tel jes szol -
gá la ti ide je alatt nem volt bal ese te. In du lás előtt nem elé ge dett meg az zal, hogy
a se géd ve ze tő je né zett át min dent; ő is meg tet te ezt, és Jé zus ne vé vel tet te
ke zét a kap cso ló ra. Egy szer for dult elő, hogy ve ze tés köz ben fur csa, csen gő
hang ra fi gyelt föl. Le ál lí tot ta a gé pet. Ten gely tö rés volt; uta sai és a ma ga éle -
tét men tet te meg a meg ál lás. De ez zel nem di cse ke dett, nem sze ren csé nek
tar tot ta, ha nem az imád ság meg hall ga tó Úr nak kö szön te. 

Vi lá gunk ban ju tott ak kor a föld mű ves nek csa lád el tar tó mun ka. Csak öreg
öz vegy asszonyt nem fo gad tak meg ka pás nak. 

A min den na pi ke nyé rért imád koz ni és dol goz ni kell. Meg kell be csül ni a
meg le vő mun ka he lyet és mun ka al kal mat. A hí vő em be rek mun ká ju kat és meg -
él he té sü ket is Is ten gon dos ko dá sá ban hi szik-tud ják. A leg jobb he lyen. 

Az ín ség az zal kez dő dött, mi kor a Te rem tőt és a te rem tést nem vet tük ko -
mo lyan, mert fe le lőt le nül let tünk „oko sak” és „ügye sek”, és nőt tek meg – nem
a szük ség le te ink, ha nem az igé nye ink. 

A ja vak zö mé vel bí ró ki sebb ség és a szű köl kö dők több sé ge ügyé nek ren de zé -
sét Jé zus sem vál lal ta (Mk 14,7)! De ter mé sze tes, hogy az övéi a le he tő ség hez ké -
pest ke ze lik ezt a bajt. (Lk 12,33; Ap Csel 2,44; 4,34–35; 1Kor 16,1–3; 2Kor 8,1–9,15) 

el ra gad(tat)ás – le vél ifj. dr. Ha fen scher ká roly nak
Ked ves Ká roly! 
Az EvangélikusÉlet áp ri lis 1-jei szá má ban meg je lent, igen ér té kes nagy szom -
ba ti cik ked ben (Ahitnagyszombatja, 9. o.) meg akadt a sze mem ezen a mon -
da ton: „S min den ki el van vagy egy szer el lesz rejt ve.” 

A szö veg ben az elrejtés szó a sír ra vagy az ur ná ra utal, így per sze ma gá -
ban fog lal ja a ha lált. Igaz, 1Kor 15,42.54 sze rint „testésvérnemörökölheti
Istenországát”, de ott van az 51. vers is: mind nyá jan nem alu szunk el, de mind -
nyá jan el vál to zunk. Ide tar to zik Jé zus sza va (Mt 24,37–41; Lk 17,26–36) a
föl vé te tés ről vagy el ra gad(tat)ás ról, to váb bá 1Kor 15,23; Jel 20,4–6; Jn 21,22–
23. (2Pt 2,5–9 nem vég tör té ne ti ese mény ről szól.) Fil 1,20–23 mel lett ott van
3,11: a ha lot tak közül (!) va ló fel tá ma dás. Így a „min den ki el van vagy el lesz
rejt ve” kor lá to zó ki egé szí tést kí ván. 

Nem a gö rög spi ri tu a liz mus (szel le mi gon dol ko dás) je le-é, hogy éne ke ink -
ben hát tér be szo rul a fel tá ma dás re mé nye, csak a hí vők nek ha lá luk kal az Úr -
hoz ju tá sa szó lal meg? Ki vé tel a tes ti fel tá ma dás biz tos ra vá rá sá ban a 498. ének;
an nak (em lé ke ze tem ben élő) ré gi szö ve ge sze rint „két sé günk nem le het”. 

Az el ra ga dás ról csak éb re dé si éne kek val la nak, pél dá ul a Vanmégszá-
momraisbocsánat vé ge: „…Mi kor az Úr Jé zus, az én Uram Jé zus / Jön, hogy
en gem is fel ve gyen.” Vagy pél dá ul egy gyerme ké nek (MivárjukazÚrJézust,
mikorjön…): „Mi re pü lünk elé je, mi kor jön.”

Az el ra ga dás ószö vet sé gi „elő ké pe” Énók/He noch (1Móz 5,24) és Il lés/Éli -
já hú (2Kir 2,11), akit Iz rá el né pe ma is vissza vár Mal 4,5 ér tel mé ben, mert
nem is mer ték föl Jé zus sza vá ra sem Ke resz te lő Já nos ban. (Mó zes el lett te -
met ve; 5Móz 34,6; vö. Jud 9.) – Zsolt 49,16 ala nya az Úr, nem a Se ol (a hol -
tak ha zá ja, a ha lál a Ká ro li-for dí tás sze rint).

A szad du ce u sok ta gad ták a fel tá ma dást, mert az vi tat ha tat la nul csak Dán
12,2-ben van em lít ve, te hát az ótes ta men tu mi ká non leg ké sőb bi ré szé ben,
ame lyet ők mint nem mó zes it nem fo gad tak el, csak az egy ház tet te át a pró -
fé tai köny vek so rá ba.

Ked ves Ká roly, úgy vé lem, nem annyi ra ne ked tar to zom a fen ti ek le írá -
sá val, ha nem a Bib li át ne tán nem elég gé is me rő ol va sók nak.

akár egy ter mék vá sár lá sá val is meg nyer he ti a 330 nye re mény egyi két vagy a fő dí jat!

OlimpiainyereményjátékaBérestől

b
p

e
1

2
0

4
p

r

Az egész ség meg őr zés pi ac ve ze tő je ként, a nem zet egész -
ség vé del mé ért el hi va tot tan dol go zó ma gyar vál la lat ként
a Bé res Gyógy szer gyár er köl csi kö te les sé gé nek ér zi a ma -
gyar olim pi ai csa pat tá mo ga tá sát. A Ma gyar Olim pi ai
Bi zott ság gal im már ne gye dik olim pi ai cik lu son ke -
resz tül mű kö dik együtt arany fo ko za tú tá mo ga tó ként a
ma gyar olim pi ai csa pat mel lett. Eb ben a ne héz és bi zony -
ta lan gaz da sá gi hely zet ben is fon tos, hogy oda fi gyel jünk
or szá gunk ér té ke i re, és tá mo gas suk nem ze ti büsz ke sé -
ge ink, a ma gyar spor to lók si ke res olim pi ai fel ké szü lé -
sét. A Bé res Gyógy szer gyár ké szít mé nyei ha té ko nyan se -
gít he tik a spor to lók fel ké szü lé sét. 

Idén Lon don ban ren de zik meg a XXX. nyá ri olim -
pi ai já té ko kat, en nek kap csán a Bé res Gyógy szer gyár
nye re mény já té kot in dít a Bé res Porc erő és Szem erő vá -
sár lói kö ré ben. Akik 2012. má jus 31-ig vá sá rol nak egy
do bozt a BéresPorcerőFORTE,PorcerőMAX vagy
SzemerőLuteinFORTE bár me lyik ki sze re lé sé ből, részt
ve het nek a sor so lá so kon, me lye ken össze sen 330 nye -
re mény ta lál gaz dá ra: ha von ta 10 db Sam sung LED tv
és 100 db Bé res-aján dék cso mag há rom hó na pon ke resz -
tül. A fő díj egy két sze mé lyes, há rom na pos olim pi ai út
(szál lás sal, uta zás sal, el lá tás sal), két nap ra ér vé nyes be -
lé pő jeggyel a ka jak-ke nu dön tő re.

A BéresEgészségtár–PorcerőFORTEfilmtablet-
ta és a BéresEgészségtár–PorcerőMaxnarancsízű
pezsgőtabletta ízü le ti be teg ség ben szen ve dők kü -
lön le ges táp lál ko zá si igé nye i hez iga zí tott össze té te lű,
spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra szánt – táp sze rek.

A BéresEgészségtár–SzemerőLuteinForte film tab -
let ta idős ko ri szem be teg ség (pl. ma ku la d e ge ne rá ció), il -
let ve az erős fény su gár zás oxi da tív szem ká ro sí tó ha tá -
sa ese tén a kü lön le ges táp lál ko zá si igény ki elé gí té sé re
szol gá ló, spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél ra szánt – táp szer.

Üz enet az ar ar Átról

Rovatgazda:SántaAnikó

h i r d e t é s

túr me zei er zsé bet egy ko ri 
nép fő is ko lá sa i nak je lent ke zé sét vár juk!

Fotókat,emlékeketkeresünk!
Amint ar ról már több íz ben hírt ad tunk, egy há zunk 2012-ben em lék -
kö tet tel ké szül tisz te leg ni TúrmezeiErzsébet di a ko nissza köl tő nő előtt
szü le té sé nek 100. év for du ló ján. Eh hez ke re sünk egy ko ri nép fő is ko lás nö -
ven dé ke ket, akik meg osz ta nák em lé ke i ket Er zsé bet test vér ről, és a bir -
to kuk ban lé vő fo tó kat a ké szü lő ki ad vány ren del ke zé sé re bo csá ta nák.

nép fő is ko lai tan fo lyam kis kun ha la son, 
1946. feb ru ár 7. – áp ri lis 7.
A fen ti ké pen kö zé pen lát ha tó Túr me zei Er zsé bet di a ko nissza test vér.
Kér jük, aki fel is me ri ma gát vagy hoz zá tar to zó ját a ké pen, és to váb bi in -
for má ci ó kat tud na ad ni az em lí tett tan fo lyam ról, je lent kez zen!
KőhátiDorottya: do ra.ko ha ti@gmail.com; 20/824-3015. HerzogCsa-

ba: her zog.csa ba@lu the ran.hu; 20/824-5536. Kö szön jük!

h i r d e t é s
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VASÁRNAP

6.00/Bartókrádió
Muzsikálóreggel
Va sár na pi or go na mu zsi ka
10.30/DunaTv
Istenkezében
Mind szenty-em lék mi se
11.15/m1
Balaton-felvidéki
reformátustemplomok
12.30/VörösmartyRádió
(Székesfehérvár)
Lélekhangoló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.vorosmartyradio.hu)
18.34/MagyarKatolikus
Rádió
Gregoriánénekek
21.00/PaxTv
Azötödikevangélium (útifilm)
23.15/MáriaRádió
Mégisszeretni
Gyök össy End re ta ní tá sa

HÉTFŐ

9.05/Bartókrádió
Hang-fogó
Ben ne: Böhm: 
Mein Fre und ist mein 
(kan tá ta)
13.30/Kossuthrádió
ErősváramiIstenünk!
Az evan gé li kus egy ház
fél órá ja
14.00/m1
ASzövetség
Bib lia-ve tél ke dő
18.45/Bartókrádió
Kritikusfüllel
Ben ne: Mo zart: 
C-dúr (Ko ro ná zá si) mi se
21.30/Kossuthrádió
ÖrkényIstván:Egynégykezes
regénytanulságostörténete
A Rá dió szín ház be mu ta tó ja
23.50/m2
Azút(amerikaifilmdráma,
2009) (107’)

KEDD

12.25/Tv2
DávidésGóliát
(olasztörténelmifilm,1960)
(93’)
13.20/m2
Epizódokegycsavargófestő
életéből
(magyartévéfilm,1978)
13.30/Kossuthrádió
AzÚrközel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
16.10/DunaTv
Magyarelsők
Az el ső ma gyar ki rá lyi kő vár
20.00/DunaTv
Tüköráltalhomályosan
(svédjátékfilm,1960)(85’)
21.00/PaxTv
Aszeretetvára–Déva
(dokumentumfilm)
22.35/DunaTv
Magyardzsesszünnep2011
Ba csó Kris tóf Qu ar tet

SZERDA

12.45/m2
Történetifestészet
aMagyarNemzeti
Múzeumban
13.30/Kossuthrádió
„Tebennedbíztunk
eleitőlfogva…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
16.10/DunaTv
1könyv
Schäf fer Er zsé bet: 
A sző lő vi rág il la ta
19.40/Kossuthrádió
Dalokóvodásoknak
éskisiskolásoknak
Gryl lus Vil mos és ba rá tai
20.00/DunaTv
Aprósztorik
(argentin–spanyoljátékfilm,
2002) (88’)
22.35/DunaTv
Szólakakasmár
Ma gyar zsi dó nép ze ne

CSÜTÖRTÖK

5.20/m1
Hajnaligondolatok
14.00/PaxTv
Visszafelénemlehetmenni
Frenkl Ró bert port ré ja
14.15/DunaTv
Hagyaték
Szent László, a lovagkirály
legendája
15.10/DunaTv
Lyukasóra
(irodalmiműsor)
17.06/Kossuthrádió
IrányLondon!
(olimpiaimagazin)
20.00/DunaTv
Egricsillagok
(magyarfilm,1968)
22.10/DunaWorld
PestyFeketeDoboz
(dokumentumfilm-sorozat)
23.40/m2
Vidámelefántkór
(tévéjáték,1971)(78’) 2/1. rész

PÉNTEK

10.00/DunaTv
Család-barát
(szolgáltatómagazin)
11.06/Kossuthrádió
AHely (riportműsor)
12.00/Bartókrádió
Hangversenydélidőben
Az Au er vo nós né gyes 
hang ver se nye
12.28/PaxTv
Kerékpártúra
egyháztörténetiutakon
(útifilm)
22.05/DunaWorld
Avártemplompapja
(magyardokumentumfilm)
23.55/DunaTv
Beavatás
Cza kó Gá bor te le ví zi ós
esszé je
24.00/Bartókrádió
Arsnova
Az Amad in da ütő együt tes
hang ver se nye

SZOMBAT

5.20/m1
Hajnaligondolatok
10.30/DunaTv
Világ-Nézet
Női szem mel
18.15/Bartókrádió
Egypercesnovellák
Ör kény Ist ván írá sai
18.30/Kossuthrádió
Mentésmásként
Mű vé sze ti fi gye lő
19.30/PaxTv
D.SzebikImre
(portréfilm)
22.25/DunaTv
MüpArt
A Csík ze ne kar kon cert je 
a Mű vé sze tek Pa lo tá já ban
22.35/TvPaprika
Csokisztori
22.40/m1
Ibsen:Nóra
Köz ve tí tés a Bé kés csa bai 
Jó kai Szín ház ból fel vé tel ről

VASÁRNAP

10.00/DunaTv
Élőegyház
(vallásihíradó)
10.15/m1
ABibliaamagyar
képzőművészetben
10.30/m1
Reformátusmagazin
12.00/Kossuthrádió
Déliharangszóahartai
evangélikustemplomból
13.10/m1
Hajnaliháztetők
(magyartévéjáték)
15.05/Bartókrádió
MusicaSacra
(egyházzeneimagazin)
17.00/Mezzo
Massenet:Thaïs
(opera)
Vezényel: Rani Calderon
0.50/m1
Engeddel!
(amerikaifilm,2010) (86’)

VASáRNAPTÓL VASáRNAPIG
Ajánlóarádióésatelevízióműsoraibóláprilis22-étőláprilis29-éig

Va sár nap (áp ri lis 22.)
Megszaporítomőket,nemfogynakel,megbecsültekkéteszemőket,nemlesz-
neklenézettek. Jer 30,19b (Mk 4,32; Jn 10,11–16/27–30/; 1Pt 2,21b–25; Zsolt
136) Ez az ígé ret – bár el ső sor ban a vá lasz tott nép hez szólt – a ke resz té nyek
szá má ra is re mény ség le het. A meg sza po rí tás Jé zus nál nem azt je len ti, hogy
el ér ke zik egy pil la nat, ami kor majd kö ve tői több ség ben lesz nek a föl dön,
ha nem azt, hogy ta nít vá nya i nak só nyi és ko vász nyi mennyi ség ben kell je -
len len ni ük a vi lág ban. Meg kell íze sí te nünk és meg kell „ke lesz te nünk” azt
a kör nye ze tet, amely ránk bí za tott. Jó há rom év ti zed del ez előtt a lel kész -
je löl te ket még el vit ték sor ka to ná nak, ahol bü ntetett előéletűekkel és a tár -
sa da lom számára „meg bíz ha tat la nok kal” vol tak együtt. A ka to nai elöl já rók
a fon tos, bi zal mi tiszt sé ge ket mégis rá juk bíz ták. Ab ban a kör ben szó sze -
rint meg ele ve ne dett en nek az igé nek az üze ne te.

Hét fő (áp ri lis 23.)
Krisztusmondja:„Arrólfogjamegtudnimindenki,hogyazéntanítványaim
vagytok,haszeretitekegymást.” Jn 13,35 (2Móz 24,7b; 4Móz 27,/12–14/15–23;
1Pt 4,1–11) El sem tud juk ma már kép zel ni, hogy mi lyen rend kí vü li le he tett,
ami kor az el ső ke resz té nyek gyü le ke ze te ket al kot tak, melyeknek a leg fon -
to sabb is mer te tő je le a sze re tet volt. A Ró mai Bi ro da lom rab szol ga tar tó rend -
sze ré ben test vé ri kö zös ség ben élt egy más sal a Krisz tust kö ve tő úr és rab szol -
ga. Von zó volt ez a kö zös ség a kí vül ál lók szá má ra. So kan szin te vágy tak kö -
zé jük tar toz ni. Lel ki és gyü le ke ze ti éle tün ket lát va a kí vül ál lók va jon ma is
el mond hat ják-e ró lunk ugyan ezt?

kedd (áp ri lis 24.)
Haakülsőemberünkmegromlikis,abelsőemberünkmégismegújulnap-
rólnapra. 2Kor 4,16b (Zsolt 71,9; 1Kor 4,9–16; 1Pt 4,12–19) Ahogy múl nak
az évek az em ber éle té ben, egy re in kább rá döb ben, hogy e föl dön nem örök
élet re va gyunk te remt ve. Las san je lent kez nek az egész ség ügyi prob lé mák,
kró ni kus be teg sé gek lesz nek úr rá raj tunk. Akár ősszel a ter mé szet, az idő -
sö dés is fel hív ja fi gyel mün ket az el mú lás ra. És ek kor de rül ki, hogy múl -
nak-e az éve ink vagy tel nek. Akik nél múl nak, azok sze ret nék meg ál lí ta -
ni, vissza for dí ta ni az időt. Akik nél vi szont tel nek, azok szó sze rint be tel -
nek az élet tel. Mint ami egy szer va ló ban meg te lik. Utób bi ak nem sír ják
vissza a múl tat, ha nem el vá gyód nak eb ből a vi lág ból. Na gyon szép a páli
meg fo gal ma zás. A test, a por hü vely az idő mú lá sá val gyen gül, ez zel szem -
ben a lé lek nap ról nap ra meg újul, ké szül ama szebb ha zá ba, ahol nem lesz
már sí rás és fáj da lom.

szer da (áp ri lis 25.)
Gyümölcseikrőlismeritekmegőket. Mt 7,16a (Zsolt 1,3a; Jn 17,20–26; 1Pt
5,1–7) Jé zus azon fe lül, hogy meg halt ér tünk, és fel tá madt meg iga zu lá sunk -
ra, te hát meg vál tott min ket, ér ték ren det is mu ta tott szá munk ra, ame lyet
kö vet nünk kell eb ben az ér ték vesz tett vi lág ban. Pél dá ul az igaz sá gos ság,
er köl csös ség, se gí tő kész ség, em ber ség nem el vont fo gal mak, ha nem mér -
he tő ér té kek. Ilyen gyü möl csö ket te rem Jé zus kö ve tő je.

Csü tör tök (áp ri lis 26.)
Legyetekerősekésbátorszívűekmind,akikazÚrbanreménykedtek! Zsolt
31,25 (1Tim 6,11b; Ef 4,/8–10/11–16; 1Pt 5,8–14) Az em ber haj la mos ar ra, hogy
olyan dol gok ban re mény ked jen az éle té ben, ame lyek ugyan ke cseg te tő nek
tűn nek, de a vé gén még is csak cser ben hagy nak ben nün ket. Ilyen le het pél -
dá ul a pénz, a biz tos anya gi hát tér, a kap cso la tok, a kar ri er vagy ép pen az
egész ség. A zsol tá ros azt hir de ti, hogy az Úr ban va ló re mény ke dés meg erő -
sí ti és bá tor rá te szi a szí vet. Ezt a re mény sé get tud ja Is ten meg ál da ni az em -
ber éle té ben.

pén tek (áp ri lis 27.)
AmindenkegyelemIstenepedig,akielhívotttiteketKrisztusbanazőörökdi-
csőségére,miutánrövidideigszenvedtetek,magafogtiteketfelkészíteni,meg-
szilárdítani,megerősíteniésmegalapozni. 1Pt 5,10 (Zsolt 42,12; Mt 26,30–
35; 1Tim 1,1–11) Krisz tus nem ígért a kö ve tő i nek szen ve dés men tes éle tet. Sőt
úgy tű nik, mint ha a ke resz té nyek na gyobb mér ték ben kap nák a meg pró bál -
ta tá so kat, mint a vi lág em be rei. A hí vő em ber jól tud ja, hogy nem azért kell
Jé zust kö vet ni, mert vi lá gi vagy egész ség ügyi szem pont ból meg éri, ha nem
azért, mert ő hí vott el min ket, ő aján dé koz meg hit tel, és ma ga ké szít fel a
kö ve té sé re. Jól pél dáz za mai igénk a re for má to ri ta ní tást: nem én te szek lé -
pé se ket Is ten fe lé, ha nem ő kö ze le dik fe lém, ő ke res meg, és egye dül az ő ke -
gyel me, hogy hin ni tu dok.

szom bat (áp ri lis 28.)
Mondjátokaremegőszívűeknek:Legyetekerősek,neféljetek!Íme,jönIste-
netek! Ézs 35,4 (Jel 2,8–9; Jn 14,1–6; 1Tim 1,12–20) Ma nap ság sok oka van
az em ber nek ar ra, hogy fél jen. A jö vő től, a gaz da sá gi hely zet től, a mun ka -
nél kü li ség től, a be teg sé gek től és még szá mos vá rat lan hely zet től. A hí vő em -
ber nek is jó oka van ar ra, hogy mind ezek től tart son. De ő jól tud ja, hogy ezen
a föl dön sem mi nem tör tén het meg Is ten aka ra ta nél kül. A gond vi se lés be
ve tett hit pél da ér té kű le het. En nek hir de té sét is ránk bíz ta Is ten. Bát ran hir -
det het jük, hogy ő nem csak meg vál tott és meg szen telt ben nün ket, ha nem Te -
rem tőnk ként gond ja is van ránk.

g ME nyEs Gyu la

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let 2012. évi nyá ri kon fe ren ci á ját jú -
li us 5–8. kö zött tart ja Pi lis csa bán, a Bé thel Misszi ói Ott hon ban. Té ma:
Lélekszakadva (Misszió – ér ték men tés). Té ma elő adó: SzemereiJános püs -
pök. Rész le tes prog ra mot ké sőbb köz lünk. 

Rész vé te li díj há rom nap ra (szál lás tel jes el lá tás sal): 9600 Ft. Vár juk
a misszió iránt ér dek lő dő test vé rek mi nél na gyobb szám ban va ló je lent -
ke zé sét. Te le fon: 20/620-2789, e-mail: mar git.szir mai@lu the ran.hu.
Pos ta cím: EK ME, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

Id. FarkasTitusz éle té nek 76.
évé ben, áp ri lis 9-én el hunyt.
Az el múlt év ti ze dek ben több
mint öt száz temp lom ban ké szí -
tett ha ran go zóbe ren de zé se ket,
to rony órá kat. 1964-ben vál tott
ki ipar en ge délyt, az óta szol gál -
ta az egy há za kat mun ká já val. A
mo no ri ró mai ka to li kus egy -
ház kö zös ség nek és egy ház ta -
nács nak is év ti ze de ken át tag ja
volt. Te me té se áp ri lis 18-án 15
óra kor lesz a mo no ri ró mai ka -
to li kus te me tő ben.

ta va szi üdü lé sek 

Négy nap fél pan zi ó val – Sop ron -
ban: 20 900 Ft, Sár vá ron: 19 500
Ft, Har kány ban: 24 000 Ft. 
Kis bér To u rist, tel.: 34/352-700.

h i r d e t é s

A X. ma gyar is te nes ver sek sza va ló ver senyt ke rü le tünk fel ső ta go za tos
di ák jai és gim na zis tái szá má ra má jus 4-én, pén te ken dél után 3 óra kor
ren dez zük. A zsű ri el nö ke: KubikAnna.Hely szín: bu da fo ki evan gé li kus
temp lom (XXII. ker., Já ték u. 16.).

Sze re tet tel vár juk az ér dek lő dő ket!

h i r d e t é s

F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !


