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Úton az örök templom felé f 2. oldal
Cikluszáró közgyűlések f 3. oldal
Sárszentlőrinci ünnep f 5. oldal
Körúton Jónással és Jézussal f 7. oldal
Weber Sámuel emlékezete f 13. oldal
Láncra vert konfirmandusok f 14. oldal

„Nem min den na pi adott ság, ha egy
vá ros el mond hat ja ma gá ról, hogy lé te
a hit ben – az em be ri leg le he tet lent, 
a ki lá tás ta lanságot legyőző hit ben –
gyö ke re zik.”

Orosháza 268 f 4. oldal

„Charles („Chuck”) Wen dell Col son vi lág szer te is mert és el is mert
evan gé lis ta ként, „té vé sztár ként”, Jé zus Krisz tus Billy Gra ham ha tá sú
bi zony ság te vő je ként fe jez te be éle tét az Egye sült Ál la mok ban áp ri lis
21-én, nyolc van éves ko rá ban – egy nap pal az előtt, hogy kez de tét
vet te az ál ta la el in dí tott bör tön misszi ós ima hét ez évi so ro za ta.”
Hogyan lett az elnöki botrányhősből Krisztus hitvallója? f 10. oldal

„Min den le he tő sé get meg szok tam
ra gad ni, hogy nép sze rű sít sem 
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus 
Egy há zat – me sél te a nagy kö vet.”

Evangélikusok ha találkoznak
f 7. oldal

b Felemelőnapvoltáprilis22-e
Györkönyben, ahol a Szőlőtő
AlkoholistákGyógyulásátElő-
segítő Alapítvány Rehabilitá-
ciós Otthona létrehozásának
huszadikévfordulójárólemlé-
keztekmeg.Ünnepeltekazott-
honmunkatársai,gondozottai,
húszévvelezelőttialapítói,egy-
házi vezetők, a község és az
evangélikusgyülekezettagjai,
közeli és távolabbról érkezett
vendégekegyaránt.

Az em lé ke zés az evan gé li kus temp -
lom ban kez dő dött. Az is ten tisz te let
előtt Zsed nai Jó zsef né, a gyü le ke zet lel -
ké sze hív ta fel  a fi gyel met, hogy a li tur -
gia rend ha gyó lesz, hi szen az ott hon la -
kói fog nak ben ne szol gál ni. Va ló ban az
volt: a zsol tá ros fo há szát, Pe tő fi Sán -
dor Az apos to lát, Re mé nyik Sán dor

köl te mé nyét, Sa int-Exu péry val lo má -
sát, As si si Szent Fe renc imád sá gát hi -
te le sen, meg győ ző en, hi tet erő sí tő en
szó lal tat ták meg a gon do zot tak. 

Gáncs Pé ter püs pök ige hir de té sé -
ben 1Pt 5,1–5 nyo mán tet te fel a
kér dést: „Ki en nek a le vél nek a fel adó -
ja? Ki az, aki a pász to ri szol gá lat ról
ír? Olyan em ber, aki nem egy szer járt
éle te so rán a sza ka dék szé lén, de aki
min dig meg érez het te azt is, hogy
van, aki fel ka rol ja, aki ve le jár, és fel -
eme li. Ilyen volt Pé ter, a foly ton el kó -
dor gó bá rány, aki a hő si es ki ál lás és
a gyá va ta ga dás kö zött járt, aki Jé zus
ha lá la után (mint ha sem mi nem
tör tént vol na) ha lász ni ment. A Pász -
tor – az Úr – ott is meg ke res te, és a
szol gá lat út já ra ál lí tot ta. Ki a cím -
zett? – hang zott a kö vet ke ző kér dés.
– Csak a pres bi te rek? Csak ne kik kell
a fel ada tot, amely nem más, mint a
»le gel te tés«, el vé gez ni? Nyil ván va -
ló an nem, hi szen meg ta lál ni a »le ge -

lőt«, se gí te ni azok nak, akik vágy nak
Is ten sza vá ra: a le ge lő fü vé re, a for -
rás vi zé re, min den egy ház ban élő nek,
krisz tu si úton já ró nak dol ga. Kö -
zünk van egy más hoz… aho gyan kö -
ze van egy más hoz a györ kö nyi gyü le -
ke zet nek és a Sző lő tő ott ho ná nak is.
Mert kö zös a Pász tor, mert az ő nyá -
já ban va gyunk, és mind annyi unk nak
ugyan ar ra a lege lő re, for rás ra van
szük sé günk” – mond ta Gáncs Pé ter. 

Az ige hir de tés után Zsed nai Jó zsef -
né he lyi lel kész kö szön töt te a Dé li
Egy ház ke rü let ve ze tő it: Gáncs Pé ter
püs pö köt, Ra dos né Len gyel An na fel -
ügye lőt, An dor ka Ár pá dot, a Tol na-Ba -
ra nyai Egy ház me gye fel ügye lő jét,
valamint Csor ba Gá bort, egy há zunk
országos irodája gaz da sá gi osz tá lyá nak
ve ze tő jét, Csep re gi And rást, az ala pít -
vány ala pí tó lel ké szét, va la mint a ven -
dé ge ket és a gyü le ke ze tet. 

Évfordulórendhagyóliturgiával

b A templom alapkőletételének
százötvenedikévfordulójátésaz
evangélikusifjúságitábormeg-
újulásátünnepelteazőrimagya-
rósdi gyülekezet április 22-én,
vasárnapdélután.Igehirdetéssel
SzemereiJános, aNyugati(Du-
nántúli)EvangélikusEgyházkerü-
letpüspökeszolgált,atáborhely
megáldását pedigRostáné Piri
Magda esperes végezte. A ba-
rátságtalanidőellenéremegtelta
templomafalulakóivalésamás-
honnanérkezettvendégekkel.

Is ten kö zöt tünk sá to ro zik – emel -
te ki a püs pök Jel 21,3–4 alap ján tar -
tott pré di ká ci ó já ban. Az Úr há za tá -
jé ko zó dá si pont a szá munk ra. De ta -
lál ko zá si hely is le gyen: le gyen igény
ar ra, hogy ne csak kö zöt tünk, ha -
nem ve lünk, sőt ben nünk lak jon az
Úr. „Temp lom má le het az em ber
éle te; olyan haj lék ká, ame lyet az Úr
be lül ről for mál” – fo gal ma zott Sze -
me rei Já nos.

Az úr va cso rás is ten tisz te le tet kö ve -
tő köz gyű lé sen a Va si Egy ház me gye
ré szé ről Sztró kai At ti la fel ügye lő és
Ros tá né Pi ri Mag da es pe res kö szön -

töt te az ün nep lő ket. „Há lá sak le he -
tünk Is ten nek, hogy Vas nak ad ta ezt
a tá bort” – zár ta jó kí ván sá ga it az es -
pe res asszony. A temp lom tör té ne té -
ről Her ceg Im re, a gyü le ke zet elő ző fel -
ügye lő je tar tott rö vid be szá mo lót.
Pet hő At ti la he lyi lel kész pe dig ar ról
tá jé koz tat ta a hí ve ket, hogy a száz öt -
ve ne dik év for du ló al kal má ból em -
lék táb lát he lyez tek el az épü let fa lán,
il let ve elé egy céd rus fát ül tet tek el,
hogy élő me men tó ként em lé kez tes sen
Is ten gond vi se lé sé re.

„VelünkazÚrtáborbaszáll”
Ket tős ün nep Őri ma gya rós don

f Folytatás a 4. oldalon

f Folytatás a 3. oldalon
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Egy há zi ve ze tői szol gá la tunk kö te lez min ket, hogy szót emel jünk a gyű lö -
let kel tés el len. Így uta sít juk el, hogy nem ré gi ben a Par la ment fa lai kö zött
egy kép vi se lői fel szó la lás ban fel idé ző dött a szé gyen le tes ti sza esz lá ri vér vád,
amely nek fel em le ge té se egye dül az in du lat kel tés esz kö ze le het. Eb ben a hely -
zet ben is em lé kez tet nünk kell Krisz tus ta ní tá sá ra: „Sze resd fe le ba rá to dat,
mint ön ma ga dat!” Hi tünk, em ber sé günk sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött
nem fér össze az an ti sze mi tiz mus sal, a val lá si kö zös sé gek, nép cso por tok el -
le ni gyű lö let kel tés sel. 

Kü lö nö sen is ag gasz tó nak ta lál juk, hogy a gyű lö let kel tő be széd a Par la -
ment fa lai kö zött hang zott, han goz ha tott el. A ma gyar tör vény ho zás nak, a
po li ti kai köz be szé det meg ha tá ro zó kép vi se lők nek, po li ti ku sok nak fo ko zott
fe le lős sé gük van a gyű lö let kel tés sel va ló szem be szál lás ban. A ti sza esz lári vér -
vá dat és az ál ta la kel tett gyű lö le tet el uta sít va együtt hí vunk min den kit a sze -
re tet és az el fo ga dás krisz tu si pa ran csá nak kö ve té sé re és hir de té sé re, az iga -
zi em be ri ér té kek alap ján ál ló al ko tó együtt mű kö dés re. 

Bu da pest, 2012. áp ri lis 19. 

A ka to li kus, re for má tus és evan gé li kus 
egy há zi ve ze tők ál lás fog la lá sa a ti sza esz lá ri

vér vád par la men ti em le ge té se el len

Er dő Pé ter
bí bo ros, a Ma gyar 
Ka to li kus Püs pö ki 
Kon fe ren cia el nö ke

f A holokauszt-emléknappal kapcsolatos összeállításunk a 8–9. oldalon

Az is ten tisz te let ele jén Flan der Zol -
tán gyü le ke ze ti má sod fel ügye lő kö -
szön töt te a ven dé ge ket, majd ma gya -
rul és szlo vá kul mu tat ta be rö vi den
a te le pü lést és egyet len gyü le ke ze tét.

A ma gyar or szá gi püs pök Ez 34,1–
16 alap ján az iga zi jó pász tor ról, Jé zus
Krisz tus ról szólt vi gasz ta ló és bá to -
rí tó ige hir de té sé ben. Ho gyan le he -

tünk pász to rolt gyü le ke zet? – hang -
zott a kér dés a szó szék ről. Ha el fo gad -
juk őt pász tor nak, és ha egy mást is
hor doz zuk. „Ma rad ja tok a jó pász tor
ta nít vá nyai, és ne hagy já tok el a biz -

ton sá got nyúj tó akolt!” – he lyez te a je -
len lé vők szí vé re a püs pök.

Rövidtestvérlátogatás
Hosszúszón

b Hosszúszó(szlovákulDlháVes)szlovák–magyarfaluaBaradla–Domi-
ca-barlangrendszerközelében,Aggtelektőlmindösszeötkilométerre
északnyugatra.Ötszázhetvenlakosánaktöbbségemagyarevangélikus.
Aszlovákiskolaalsótagozatábantizenegy,amagyarbanpedigkétdi-
áktanul.Atelepülésegyetlen–evangélikus–temploma1792-benépült
klasszicistastílusban.Amagyargyülekezetet–TrencsényiAndrea lel-
készmúltévihirtelenhalálaóta–SolarikVilmos rozsnyóibeosztott
lelkészgondozza,továbbikilencszórvánnyalegyütt.Akicsinyközös-
ségbeamúlthétvégigyülekezetinapokkeretébenkapottmeghívást
dr.FabinyTamás püspök,hogyáprilis22-én,jópásztorvasárnapján
igévelszolgáljon.Atalálkozáskülönlegességeegyrészről,hogyagyü-
lekezetbenelőszörjártmagyarországipüspök,másrészről,hogyaz
ünnepialkalmonSlavomírSabol, aSzlovákiaiEvangélikusEgyházKe-
letiEgyházkerületénekpüspökeisjelenvolt.

f Folytatás a 4. oldalon

Balról jobbra: dr. Fabiny Tamás, Slavomír Sabol és Solarik Vilmos

Bölcs kei Gusz táv
püs pök, a Ma gyar or szá gi

Re for má tus Egy ház 
Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke

Gáncs Pé ter,
a Ma gyar or szá gi 

Evan gé li kus Egy ház 
el nök-püs pö ke
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 e 2012. április 29. Evangélikus Életforrás

Van úgy, hogy egyet len mon da tért te -
szünk meg hosszú ki lo mé te re ket.
Leg több ször ezt a mon da tot nem mi
mond juk ki, ha nem má sok tól kap juk
út ra va ló nak. Így tör tént ez ve lem is. 

Pe dig azon a na pon nem volt ked -
vem ki moz dul ni. Öröm mel sü töt tem
vol na pa la csin tát, ol vas tam vol na
köny vet a ked venc fo te lom ban, gu bóz -
tam vol na be meg hitt ma gá nyom ba.
De fel kel lett áll nom, men nem kel lett,
mert a nő vé rek az ott hon ban ar ra vár -
tak, hogy a ki égés el len tart sak ne kik
cso port fog lal ko zást. Én, aki nek ép pen
az nap nem volt jó han gu la tom. 

A cso port ban a kez dő fel adat ez
volt: „So rolj fel há rom olyan dol got,
ami az el múlt két hét ben örö möt
oko zott ne ked!” Hosszú csend. Meg -
döb ben tem, ami kor gon dol ko dás
után is azt vá la szol ták, hogy nem jut
eszük be sem mi, az utób bi idő ben
nincs sem mi ben örö mük. In kább
el kezd ték so rol ni a ba ja i kat: hi tel, tar -
to zás, be teg ség, rossz kedv, fe szült ott -
ho ni lég kör. Ne héz mun ka ba gó ért,
és még di csé re tet, el is me rést sem
kap nak azért, hogy ki te szik a lel kü -
ket a gon do zot ta kért.

Már bán tam, hogy fel tet tem ezt a
kér dést, mert érez tem, hogy ez egy
olyan spi rál, amely csak egy re mé -
lyebb re visz ben nün ket. Azon járt az
agyam, ho gyan tud nám még is po zi tív
irány ba te rel ni a be szél ge tést. Ak kor
ke rült a vá lasz adás so ra Ga bi ra, aki
mo so lyog va mond ta: ne ki csak örö me
van. „Né hány év vel ez előtt – me sél te
–, ami kor úgy érez tem, hogy ide gi leg,
lel ki leg tönk re me gyek ab ban, ami nap
mint nap ér, a ba rát nőm azt ja va sol ta,
hogy nyis sak egy fü ze tet, és a kez dő -
lap já ra vés sem fel, hogy »Is ten azt
akar ja, hogy te bol dog, vi dám és elé -

ge dett légy«, és min den es te, mi előtt
el al szom, ve gyem szám ba a na po -
mat, és ír jam be le, mi lyen örö mök ér -
tek azon a na pon. Az óta min den nap
így te szek, és min den ap ró sá got fel írok
a fü ze tem be. Ele in te ne he zen ment,
alig bír tam össze szed ni egy-egy örö -
möt, de ma már csak az örö mö ket lá -
tom meg, mert csak azt aka rom lát ni.” 

Ab ban a pil la nat ban tud tam, hogy
most én, a se gí tő kap tam va la mit.
Ezért a mon da tért kel tem fel az nap, és
utaz tam annyit: Is ten azt akar ja, hogy
én bol dog, vi dám és elé ge dett le gyek. 

* * *

Fe lénk, ke resz té nyek fe lé sok szor
el hang zik a vád, hogy mi min dig
szo mor ko dunk, a ha lál ról be szé -
lünk, és nem jó kö zöt tünk len ni,
mert ko moly té má ink kal le han gol juk
az em be re ket. So kan ezért tart ják tá -
vol ma gu kat temp lom tól, gyü le ke zet -
től. Még él ben nünk az a be ideg ző -
dés, hogy a temp lom a bűn bá nat, a
bűn val lás he lye, és ne künk ott csak
ko mo lyan, csen de sen, ki csit meg -
szep pen ve sza bad vi sel ked nünk. 

Nem le het, hogy oly kor rosszab bak
va gyunk az öröm te len nő vé rek nél is,
a ter hek alatt ros ka do zó, csak a vi lág -
ban élő em be rek nél is? Pe dig a ke resz -
tény em ber nek van va la mi – vagy
leg alább is kel le ne, hogy le gyen –, a kö -
rül mé nyek től füg get len bel ső örö me,
amely ab ból adó dik, hogy tud Krisz -
tus ról. Mi ar ról a Krisz tus ról tu dunk,
aki fel tá madt a ha lál ból, és ezért tud -
juk, hogy min den ve re sé günk, ku dar -
cunk csak idő le ges eb ben a vi lág ban. 

Kü lö nö sen ne künk, evan gé li ku -
sok nak, akik nek a ne vében is ben ne
van az, hogy az öröm hír hor do zói, le -
té te mé nye sei, kel le ne ezt a re mény -

sé get meg él nünk. En nek az öröm hír -
nek és az eb ből fa ka dó, az örök élet -
ről szó ló re mény ség nek annyi ra le
kel le ne nyű göz nie a hí vő em bert,
hogy fölül tud jon emel ked ni a min -
den na pi gon do kon.

Ter mé sze te sen ez nem azt je len -
ti, hogy a ke resz tény em ber nem e vi -
lág ban él, úgy jár-kel a töb bi em ber
közt, mint ha egy mé ter rel a föld fö -
lött le beg ne, és nem ér dek li sem a
ma ga, sem a má sik em ber ba ja. Sőt
a ke resz tény em ber ész re ve szi a má -
si kat, le ha jol az em ber tár sá hoz, és ak -
tí van részt sze ret ne ven ni a prob lé -
mák meg ol dá sá ban. Eh hez olyan
több le te van, ame lyet nem ve het el
tő le sen ki sem mi lyen kö rül mé nyek
kö zött, mert Is ten től kap ta. Pé ter így
jel lem zi: el nem mú ló, szep lő te len,
her vad ha tat lan örök sé günk van. 

* * *

Pla cid atyát, a szer ze tes pap ta nárt
1946-ban le tar tóz tat ták, és a Szov jet -
uni ó ba vit ték mun ka tá bor ba. Tíz évet
töl tött a lá ger ben. A va gon ban egy
orosz rab tár sá nak meg tet szett Pla cid
atya ci pő je, és le vet te a lá bá ról.

– Gyen gébb vol tam ná la, nem vi tás
– ele ve ní tet te föl a tör té ne tet az idős
szerzetes –, nem tud tam meg vé de ni
a ci pő met. 1947. ja nu ár vé gén me zít -
láb ér kez tem meg a bri ansz ki er dei lá -
ger be. Egy tö rött fa zsin delyt kö töt tem
a lá bam ra. Leg alább fél órát kel lett vár -
nom a név sor ban. Mint ha tü zes pa rázs
lett vol na a hó, bőg tem, akár egy kö -
lyök. Már nem Pla cid vol tam, ha -
nem „a nép 876-os el len sé ge”. A szá -
mot a ru hánk ra me sze lő fegy őr azt
mond ta, sze ren csés va gyok. Meg is
ma gya ráz ta: „Ocs ko”. Ez a hu szon egye -
zés orosz ne ve. De mi nem kár tyáz ni

jöt tünk, bár szá ma im össze ge tény leg
hu szon egy, és túl él tem a tíz évet.

Mint a si ker is ko lák mes te rei, a po -
zi tív gon dol ko dás pró fé tái, a rabok
ra gyo gó túl élé si sza bá lyo kat ál lí tot tak
össze a lá ger ben: 1. A szen ve dést ne dra -
ma ti záld, a pa nasz ko dás tól csak gyen -
gébb le szel. 2. Ke resd a lá ger élet ap ró
örö me it. 3. Moz gó sítsd az élet ener gi -
ád, légy kü lönb rab tar tó id nál. 4. Ka -
pasz kodj, ami be tudsz, ha a Jó is ten be,
ak kor rá jössz, ő is akar ja a túl élé sed.

– Ver senyt ren dez tünk az örö mök
gyűj té sé re – folytatta Placid atya. –
Egész nap les tük őket, és es te be szá -
mol tunk ró luk egy más nak. Ha a le ves -
ben ket tő he lyett há rom krump lics ka
volt, az már öröm. Az győ zött, aki a
leg töb bet ta lál ta. Az tán a győz te se ket
eresz tet tük össze. A har ma dik for du -
ló győz te se lett az olim pi ai baj nok.
Egy szer va la ki ti zen hét örö möt tu dott
fel so rol ni: „Gye re kek, ma nem ér tem
rá szen ved ni, mert örök ké az örö mö -
ket fi gyel tem, és so rol tam, so rol tam,
ne hogy el fe led jem!”

* * *

Ma ki nyi tot tam egy üres fü ze tet, és
be le ír tam: „Jé zus fel tá madt a ha lál -
ból, ezért ne kem örök éle tem van!”
A cím ké re rá vés tem: „Öröm fü zet”. El -
kezd tem ve zet ni. „2012. ápr. 22.,
Csil la-nap, a hú gom név nap ja. 1.
mai na pi örö möm: Van hú gom.” 

g Hei ne mann Il di kó 

Imád koz zunk! Urunk, add, hogy fel tá -
ma dá sod öröm üze ne te fe lül ír ja min -
den bá na to mat, prob lé má mat, hogy
na pon ként meg lás sam mind azt a jót,
amellyel te kö rül ve szel en gem. Ámen.

HúS Vét u tán 3.  Va Sár nap ( ju Bi l a te) – 1p t 1,3–9 

Örömfüzet
Vir ág Va Sárnap ig éje

b AzEvangélikus Élet múlt heti
számábanatemplomalapkövé-
nekletételérőlolvastunk.Ami-
kor a hosszú, fáradságos, de
örömtelimunkaavégéhezköze-
ledik, a gyülekezet és vezetői
márazongondolkodhatnak,ho-
gyanisformálódikatemplom-
szenteléspáratlanünnepe.

A nagy ün nep há la adás sal kez dő dik.
Még nem az új temp lo mért, ha nem
a ré gi is ten tisz te le ti he lyért. Akár hol
zaj lot tak is ad dig a gyü le ke zet al kal -
mai, olyan hely volt, ahol han goz ha -
tott Is ten igé je, és ki oszt hat ták a
szent sé ge ket. Van mi ért há lát ad ni, hi -
szen Is ten mun ka te rü le te volt ott.
Ezért hang zik a zsol tár biz ta tá sa:
„Ad ja tok há lát az Úr nak, hív já tok se -
gít sé gül ne vét, hir des sé tek tet te it a né -
pek kö zött!” (Zsolt 105,1–2) Majd így
foly tat ódik: „Em lé kez ze tek meg cso da -
tet te i ről, ame lye ket vég hez vitt…”

A temp lom szen te lé si ün nep el ső
bib li ai ol vas má nya – az ószö vet sé gi –
is itt hang zik el. En nek egyik mon da -
ta fo gal maz za meg Is ten je len lé té nek
és mű kö dé sé nek lé nye gét: „Nem kö -
ve te és nem an gya la, ha nem ő ma ga se -
gí tett meg min ket. Meg vál tott, mert
sze re tett és meg kö nyö rült raj tunk.

Fel ka rol ta és hor doz ta né pét a ré gi idők
óta, nap ról nap ra.” (Ézs 63,9)

A li tur gia min den sza va és min den
moz za na ta jel ké pet (is) hor doz. A ré -
gi is ten tisz te le ti hely től va ló bú csú zás
a mu lan dó sá got szim bo li zál ja, a ré gi
hely ről az új ra va ló át vo nu lás pe dig Is -
ten né pé nek ván dor út ját az ide ig le nes -
ből a ma ra dan dó ba. Így imád ko zunk
együtt a bú csú zás pil la na ta i ban: „Az új
temp lom ba va ló vo nu lá sunk kal ma is
em lé kez tetsz, hogy nincs itt ma ra -
dan dó vá ro sunk. Ké rünk, új haj lé -
kod ban vidd tel jes ség re raj tunk üd vö -
zí tő aka ra to dat, hogy ti eid le gyünk éle -
tünk ben és ha lá lunk ban, és meg tel jék
szí vünk és szánk a te di csé re ted del
most és mind örök ké.” 

Az át vo nu lók előtt ke resz tet visz -
nek. Ez az ősi jel kép ar ra utal, hogy mi
a ke reszt kö ve tői és kö ve tei va gyunk.
A vo nu lás köz ben bát ran szól az ének
– ahogy nagy csü tör tök es te is éne kel -
ve kí sér ték a ta nít vá nyok Jé zust. 

Ami kor a gyü le ke zet és a szol gá lat -
te vők – a püs pök ve ze té sé vel – meg -
ér kez nek az új temp lom hoz, még
nem vo nul nak be, ha nem meg kez dik
a ka puk li tur gi á ját. Min den is ten tisz -
te let – a zsol tár ol va sás for má já ban –
a ka puk li tur gi á já val kez dő dik, de itt
kü lö nö sen is hang sú lyos sá vá lik ez a
szer tar tás. A püs pök a 118. zsol tár 19.
ver sé vel szó lal meg: „Nyis sá tok ki
előt tem az igaz ság ka pu it! Be me gyek,
és há lát adok az Úr nak! Az Úré ez a ka -

pu: iga zak jár hat nak be raj ta.” A zsol -
tár után az épí tő át ad ja a temp lom kul -
csát, kér ve: Is ten áld ja meg ke zük
mun ká ját, hogy ál dás le gyen ez a
szent ház Krisz tus gyü le ke ze te szá má -
ra nem ze dék ről nem ze dék re. A püs -
pök to vább ad ja a kul csot a gyü le ke zet
lel ké szé nek: „Nyisd meg a ka put, hogy
be vo nul jon raj ta Krisz tus gyü le ke ze -
te.” A lel kész ezek kel a sza vak kal fo gad -
ja a kul csot: „Az Úr Jé zus Krisz tus ál -
tal van me ne te lünk az Atyá hoz: ő
adott elénk nyi tott ka put, ame lyet
sen ki be nem zár hat. Az ő ne vé ben
nyi tom meg új temp lo munk ka pu ját.” 

Gyö nyö rű pil la na tok ezek. Hosszú
évek imád sá ga, em be rek fá rad sá ga,
ku dar cok és örö mök, ne héz sé gek és
ered mé nyek, szép em lé kek és re mény -
ség gel telt gon do la tok sű rű söd nek
össze egyet len pil la nat ban, s a „gyer me -
kek” iz ga lom mal vár ják, hogy bir tok -
ba ve hes sék az Atya aján dé kát. E pil la -
nat nak kü lön le ges bel ső töl té se van. Is -
ten aján dé ko zó sze re te té nek kéz zel fog -
ha tó va ló sá ga. Nem cso da hát, hogy te li
szív vel és te li to rok ból szó lal hat meg az
evan gé li kus him nusz, s nyer egy szer -
re tar tal mat a kő be-tég lá ba for má zott
hit val lás: „Erős vár a mi Is te nünk!”

Majd foly ta tó dik a „zsol tá ro zás”,
hi szen a li tur gi á ban har mad szor is
együtt imád ko zunk há rom év ez red hit -
ben előt tünk járt és ve lünk ván dor ló
tag ja i val: „Uram, sze re tem a te há za dat,
a te di cső sé ged la kó he lyét. Só vá rog, sőt

el eped a lel kem az Úr há zá ért, tes tem
és lel kem uj jong va ki ált az élő Is ten hez.
Bol do gok, akik há zad ban ott hon ra
lel nek, szün te le nül di csér het nek té ged!”
(Zsolt 26,8) Az ál lan dó an vál to zó vi -
lág ban nem csak a tég la és a kő a biz -
tos, sta bil pont, az ál lan dó ság és a vál -
to zat lan ság jel ké pe, ha nem az Is ten
né pé nek év ez re dek óta fo lya ma tos
imád sá ga. Az az is ten tisz te let, amely
kor sza ko kat át íve lő mó don zaj lik
nem ze dék ről nem ze dék re. 

A temp lom az egy ház szá má ra
nem csak az ószö vet sé gi kon ti nu i tást
hor doz za, ha nem a Krisz tus hoz kö tő -
dést is. Er ről ta nús ko dik az ün nep
Ky ri é je: „Úr Jé zus Krisz tus, aki tes ted
temp lo mát ér tünk le rom bol ni en ged -
ted, és har mad nap ra új ra fel épí tet ted,
Uram, ir gal mazz! Úr Jé zus Krisz tus, aki
a mi tes tün ket is a Szent lé lek temp lo -
má vá te szed, Krisz tus, ke gyel mezz!
Úr Jé zus Krisz tus, aki igéd ben és szent -
sé ge id ben je len vagy em ber kéz al kot -
ta temp lom ban is, Uram, ir gal mazz!” 

Ha a gyü le ke zet át éli eze ket a jel ké -
pe ket, és meg hall va szí vé be fo gad ja eze -
ket a szö ve ge ket, ak kor „ter mé sze tes re -
ak ci ó ként” tör ki az an gya lok éne ké vel:
„Di cső ség a ma gas ság ban Is ten nek!”

Mind ezek ké szí tik fel a gyü le ke ze -
tet a nagy pil la nat ra, a temp lom szen -
te lés ün ne pi ese mé nyé re. De er ről
majd a jö vő hé ten ol vas hat nak ro va -
tunk hű sé ges kí sé rői. 
g Dr. Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Útonazöröktemplomfelé
A temp lom szen te lés li tur gi á ja 2.

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

Sze re tő mennyei Atyánk! Hisszük és
tud juk, hogy te jól is me red örö me in -
ket és bá na ta in kat. Tu dod szí vünk
szán dé kát már az előtt, hogy a szó el -
hagy ná a szán kat. Mi most még is sze -
ret nénk ki mon da ni előt ted mind azt,
ami ért há lá sak va gyunk, és azt is,
ami ter he li a lel kün ket. Ké rünk,
Atyánk, hall gass meg min ket!

Kö szön jük jó sá go dat és sze re te te -
det, ame lyet meg mu tat tál és ma is
meg mu tatsz ne künk a te Fi ad ál tal. Kö -
szön jük él te tő és gyó gyí tó igé det,
amellyel éle tün ket vissza aka rod té rí -
te ni ma gad hoz. Nem va gyunk mél tók
er re a nagy jó ság ra és sze re tet re, hi szen
sok szor olyan na gyon föld höz ra gad -
tan élünk és moz gunk. Ész re sem
vesszük, mennyi re el té rünk a ne künk
ki je lölt út tól, és be le bo nyo ló dunk a föl -
di élet fö lös le ges út vesz tő i be. 

Bi zony sok a hi bánk, amely el vá laszt
tő led, ezért ké rünk, hogy szen telj
meg min ket új ra és új ra, fo lya ma to san
állj mel let tünk, és fog jad a ke zün ket.
Te rád te kint ve és a te sze re te ted ből
táp lál koz va kap has sunk erőt és bá tor -
sá got ah hoz, hogy sze res sünk a min -
ket kö rül ve vő ön zés és gyű löl kö dés kö -
ze pet te, és meg bo csás sunk a min dent
át ha tó ha rag és ön fe jű ség el le né re is.
Em lé kez tess min ket szün te le nül, hogy
el ső sor ban a te gyer me ke id va gyunk,
és csak má sod sor ban csa lád anyák,
apák, gyer me kek, dol go zók vagy di á -
kok, ve ze tők vagy ve ze tet tek.

Ké rünk, hogy adj bölcs be lá tást,
ön zet len sze re te tet és te het sé get or -
szá gunk és a vi lág ve ze tő i nek, hogy
mun ká juk kal és dön té se ik kel jól
szol gál has sák a rá juk bí zot ta kat. Ne -
künk pe dig adj re ményt és ki tar tást
ak kor is, ami kor meg ke se re dünk,
vagy igaz ság ta lan sá go kat kell el szen -
ved nünk. 

Kö nyör günk egy há zun kért is, és ké -
rünk, hogy se gíts meg ta lál nunk a
meg úju lás út ját. Bo csáss meg, hogy
sok szor nem tu dunk hi te le sen kép vi -
sel ni té ged, és nem me rünk evan gé li -
u mod szó szó lói len ni más em be rek
előtt. Erő síts meg min ket Szent lel ked -
del: adj ne künk hi tet, bá tor sá got és
éles lá tást, hogy le tud juk ráz ni a fö lös -
le ges sal lan go kat, és a tő led ka pott sze -
re tet ke rül jön a gyü le ke ze ti és a sa ját
éle tünk kö zép pont já ba is. 

Urunk, újítsd meg egy há za dat, és
kezdd el raj tam! Ámen.

Oratio
œcumenica

„Krisz tus ré szel te ti ilyen öröm ben a vi -
lá got s ilyen szo mo rú ság ban övé it. S
ez az ör dögfattya vi lág sem mi nek
sem örül úgy, mint ha a Krisz tust ha -
nyat la ni, övé it pe dig szé gyen le te sen
kár ho zat ba vesz ni lát ja. Krisz tus elő -
re meg mond ja: ilyen öröm éri a vi lá -
got, s ilyen szo mo rú ság ti te ket. Szá mít -
sa tok rá, hogy ha majd be le ke rül tök,
tü re lem mel le hes se tek, s még az ilyen
szen ve dés ben is meg ta lál has sá tok az
iga zi vi gasz ta lást. Azért kell ben ne te -
ket így meg kí sér te nem, s meg kós tol -
tat nom, mit is je lent en gem el ve szí te -
ni, hogy egy ki csit meg ért sé tek e
mély sé ges tit kot. Egé szen úgy sem
tud tok en gem ki ta nul ni. Meg ért he tet -
le nül ma gas az nék tek, hogy Is ten Fia
az Atyá hoz megy, meg hal és fel tá mad
– üd vös ség te kért.”

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

(Szabó József for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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A köz gyű lés el ső ként meg hall gat -
ta Sze me rei Já nos püs pök és Sza bó
György egy ház ke rü le ti fel ügye lő
je len té sét. Sze me rei Já nos ép pen
há rom száz na pot tud hat ma ga mö -
gött püs pök ként, a tes tü let tag ja i -
val ed di gi szol gá la tá nak ta pasz ta -
la tait osz tot ta meg. Ki emel te, hogy
amit elő ze te sen egyik fő fel ada tá -
nak te kin tett – az egy ház ke rü let
lel ké sze i nek meg lá to ga tá sát –, azt
jó ütem ben tud ta vé gez ni: mind -
össze ti zen hat olyan lel kész van,
aki hez ed dig nem ju tott el. A lá to -
ga tá so kat, ame lyek a tisz tá zó,
őszin te be szél ge té sek le he tő sé gét
ad ják, a bi za lom épí tés szem pont -
já ból tart ja a püs pök ki emel ke dő -
en fon tos nak. 

Sza bó György is a bi zal mat és a bé -
kes ség re tö rek vést emel te ki fel ügye -
lői je len té sé ben. 

A be szá mo lók vé gén Sze me rei
Já nos két egy ház me gyei fel ügye lő nek
adott át ke rü le ti em lék ér met szol gá -
la tuk be fe je zé se al kal má ból. Só lyom
Ti bor győr-mo so ni és Sztró kai At ti -
la va si egy ház me gyei fel ügye lő
ugyan is a kö vet ke ző cik lus ban már
nem vál lal ta a tiszt sé get.

To váb bi je len té sek hang zot tak el
ezek után. Az egy ház ke rü let misszi -
ói lel ké szé nek, Verasztó Já nos nak, a
Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat elő -
adó já nak, Béres Lász ló nak, illetve a
ke rü let ügyé szé nek, dr. Töl li Zol -
tán nak a be szá mo ló ját kö ve tő en
Kiss né Ká rász Ró zsa, az egy ház ke rü -
le ti je lö lő bi zott ság el nö ke szá molt be
a tiszt újí tás ak tu á lis ál lá sá ról. El -
mond ta, hogy az egy ház me gyei pres -
bi té ri u mok hat sze mélyt aján lot tak az
egy ház ke rü leti fel ügye lői tiszt ség re.
A je lö lést el fo ga dó nyi lat ko za tok
vissza kül dé sé nek ha tár ide je még
nem telt le, így a je lölt lis ta el fo ga dá -
sa és a je löl tek be mu tat ko zá sa csak
a má jus 19-én Ta ta bá nyán meg ren -
de zen dő egy ház ke rü le ti misszi ói na -
pon fog meg tör tén ni.

Az egy ház ke rü let lap já val, a Du -
nán tú li Ha rang szó val kap cso lat ban
Adá mi Má ria püs pö ki asszisz tens
el mond ta, hogy össze állt az új ság
szer kesz tő bi zott sá ga. El dőlt, hogy

ne gyed éven te, har minc két ol da lon
és szí nes ben fog meg je len ni. Az el -
ső, össze vont lap szám ha ma ro san
nap vi lá got lát. Dön tés szü le tett ar -
ról, hogy a la pot ed dig ki adó sop ro -
ni lí ce um a ki adá si jo got át ad ja az
egy ház ke rü let nek, a ke rü let el nök -
sé ge pe dig fel ha tal ma zást ka pott
ar ra, hogy szer ző dést kös sön egy
ter jesz tő vel.

A té ti egy ház köz ség pénz ügyi
kér vé nyé ről dön tött ezek után a
köz gyű lés. A gyü le ke zet a temp -
lom kar zat lép cső jé nek fel újí tá sá -
hoz, il let ve a temp lom fa szer ke ze -
te i nek szú men te sí té sé hez kért az
egy ház ke rü let ren del ke zé sé re ál ló
kü lön ke ret ből hét száz öt ven ezer
fo rin tot. A kér vényt a köz gyű lés tá -
mo gat ta. 

Dön tött a gré mi um ar ról is, hogy
ösz tön dí jat ala pít teo ló gus hall ga tók
ré szé re. A tá mo ga tást – ha vi húsz -
ezer fo rin tot – két du nán tú li di ák
nyer he ti el. Az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem nap pa li ta go za tos
hall ga tói kö zül azok pá lyáz hat nak,
akik leg alább két fél évet ered mé nye -
sen tel je sí tet tek, és csa lád juk ban
az egy ház tar tás ban élők egy fő re ju -
tó ha vi jö ve del me nem ha lad ja meg
a min den ko ri mi ni mál nyug díj össze -
gét. A pá lyá zó nak vál lal nia kell,
hogy te vé ke nyen részt vesz az egy -
ház ke rü let éle té ben, se gít a prog ra -
mok szer ve zé sé ben, ki vi te le zé sé -
ben, és fe le lős ség tel jes, ak tív tag ja
egy ke rü le ti gyü le ke zet nek. A bí rá -
ló bi zott ság há romta gú lesz, az egy -
ház ke rü le ti fel ügye lő, a ke rü le ti lel -
kész ké pe sí tő bi zott ság egyik tag ja,
va la mint a ke rü let te rü le tén mű kö -
dő egyik kö zép fo kú in téz mény igaz -
ga tó ja al kot ja.

Az egy ház ke rü le ti köz gyű lés tag -
jai ezek után tá jé koz ta tót hall gat tak
meg a ke rü le ti misszi ói nap ról, az
egyes egy ház ke rü le ti al kal ma kon fi -
ze ten dő rész vé te li dí jak ról. Ezt kö ve -
tő en Sza bó György be re kesz tet te az
ülést, és ez zel a 2006-ban in dult
cik lus vé gé hez ér ve az egy ház ke rü -
le ti köz gyű lés eb ben az össze té te lé -
ben be fe jez te mun ká ját.

g Kiss Mik lós 

Ösztöndíjatalapított
acikluszáróközgyűlés

b JelenlegiösszetételébenutoljáratanácskozottaNyugati(Dunántúli)
Egyházkerületközgyűlése,hiszencikluszáróülésreszóltameghívóaz
elmúlthétszombatjánSopronbaaszavazatiéstanácskozásijoggal
rendelkezőközgyűlésitagokszámára.AnyitóáhítatotRostánéPiri
Magda, aVasiEgyházmegyeesperesetartotta.

Ko vács Er zsé bet lel kész nő kez dő áhí -
ta tá ban Jn 10,27–30 (a kö vet ke ző
va sár nap ve zér igé je) alap ján fel szó lí -
tot ta a je len lé vő ket: „Az egy há zi ve -
ze tők pél dák kell, hogy le gye nek a
Krisz tus-kö ve tés ben. Bíz zuk rá ma -
gun kat, hisz ő job ban is mer ben nün -
ket, mint mi ma gun kat.” Ez után La -
borczi Gé za he lyi lel kész mu tat ta be
az egy re több fel ada tot vál la ló nyír -
egy há zi dia kó ni ai in téz mény há ló za -
tot, il let ve a Nyír egy há za-Kert vá ro -
si Evan gé li kus Ágos tai Hit val lá sú
Egy ház köz sé get, amely egy há zunk -
ban egye dü li ként hor doz za ne vé ben
az „ágos tai hit val lá sú” jel zőt.

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök 2011-ről
szó ló be szá mo ló já ban te vé keny sé ge -
i ről olyan összeg zést nyúj tott, amely -
ből jól lát ha tók a szol gá la tok ará nyai
is – en nek el ké szí té sé re ha té kony esz -
köz nek bi zo nyult a di gi tá lis szol gá -
la ti nap ló (DSZN). El gon dol kod ta -
tó – val lot ta be a püs pök –, hogy a
fél száz hely szí nen tar tott het ven is -
ten tisz te let mel lett ott van a szá mos
bi zott ság és tes tü let het ven ülé se is.
Min den eset re a te vé keny ség lis tát a
püs pö ki hi va tal ban zaj ló sze mé lyes
be szél ge té sek és tár gya lá sok ve ze tik. 

Em lí tés re mél tó a ti zen ki lenc kül -
föl di út és – a püs pö kök kö zöt ti fel -
adat meg osz tás je gyé ben – az or szá gos
jel le gű meg bí za tá sok hosszú so ra is:
dia kó nia, kül ügy, mé dia, kép zés, to -
vább kép zés, stra té gia, Szteh lo-bi zott -
ság, Túr me zei-bi zott ság, re for má ci ói
em lék bi zott ság. Aho gyan a hoz zá -
szó lá sokban is említtetett, szük sé ges
a püs pö kök bi zo nyos ad mi niszt ra tív
te her men te sí té se, hogy több időt tölt -
hes se nek gyü le ke ze ti ügyek kel és lá -
to ga tá sok kal. 

Ben czúr Lász ló egy ház ke rü le ti fel -
ügye lő ek képp kezd te be szá mo ló ját:
„Öröm és szo mo rú ság töl ti el a szí ve -
met, ami kor be je len tem, hogy két szer
hat, az az ti zen két év fel ügye lői szol -

gá la tom vé get ér. Örö möm – és ezért
Is ten nek tar to zom há lá val –, hogy két
olyan püs pök mel lett vé gez het tem
szol gá la to mat, akik mel lett min den te -
her könnyű volt, akik től so kat ta nul -
hat tam, és so kat kap tam, akik kel test -
vé ri és ba rá ti volt a kap cso la tom. (…)
Szol gá la to mat az az ige ha tá roz ta
meg, amit még édes apám tól kap tam
el ső be ik ta tá som al kal má val, és ami
hús vét hét fő jé nek új szö vet sé gi igé je is
volt: »…ha va la ki szol gál, úgy szol gál -
jon, mint aki azt az Is ten től ka pott erő -
vel vég zi, hogy min den kor az Is ten di -
cső ít tes sék Jé zus Krisz tus ál tal.« (1Pt
4,11) So li Deo Glo ria.” 

A fel ügye lő ta nács ként a kö vet ke -
zőt üzen te a jö vő be li egy ház ke rü leti
ve ze tés nek és köz gyű lés nek: „Idő ben
kezd je el az egy ház szer ve ze ti és mű -
kö dé si rend sze ré nek a fe lül vizs gá la tát,
és a maj da ni zsi na ti kül döt tei ré vén
sze rez zen ér vényt a dön té se i nek.”

A hoz zá szó lá so kat kö ve tő en a
köz gyű lést ve ze tő ke rü le ti fel ügye lő -
től ide ig le ne sen a püs pök vet te át a
szót, hogy a ke rü let ne vé ben ti zen -

két éves hű sé ges szol gá la tá ért mond -
jon kö szö ne tet. Az aján dék ként át -
nyúj tott – finn temp lo mok ról szó ló
– könyv az Ybl-dí jas épí tész szá má -
ra iga zi cse me ge le het, még in kább
azért, mert „ki egé szí tés ként” ma gá -
ban rej tett egy – a meg aján dé ko zott
ál tal vá lasz tott idő pont ban fel hasz -
nál ha tó – finn or szá gi kör utat is.

A kö vet ke zők ben há rom te rü let fe -
le lő sé nek éves je len té sét fo gad ta el a
köz gyű lés: dr. Tóth Ju dit ke rü le ti
ügyé szét, Sel me czi La jos Pé te rét, a
Gusz táv Adolf Se gély szol gá lat ke rü -
le ti elő adó já ét és Blat nicz ky Já nos
Dá ni el ke rü le ti misszi ói lel ké szét.
Utób bi ki emel te a má ju si misszi ói
nap, va la mint a jú ni us ele ji, a lel ki
meg úju lás je gyé ben szer ve zett öku -
me ni kus Re mény ség fesz ti vál fon -
tos sá gát, és min den kit buz dí tott a
rész vé tel re.

Sza bó And rás es pe res, a ke rü le ti
je lö lő- és sza va zat szám lá ló bi zott ság
el nö ke is mer tet te az ese dé kes tiszt újí -
tás me ne tét, amely nek so rán az egy -
ház ke rü le ti tiszt ség vi se lő kön túl az
or szá gos pres bi té ri um ba, a zsi nat ba
és nyolc or szá gos mun ka bi zott ság ba
kell ke rü le ti kül döt tek ként ta go kat és
pót ta go kat vá lasz ta ni. A na gyobb
fej tö rést a je löl tek lis tá já nak köz gyű -
lés ál ta li jó vá ha gyá sá nak mód ja és ide -
je okoz ta. Vé gül – a ha té kony sá got és
a tör vény ben fog lalt ha tár idő ket fi gye -
lem be vé ve – az a meg ol dás szü le tett,
hogy a má jus 19-i misszi ói na pon
gyűl nek össze a köz gyű lés sza va za ti
jog gal ren del ke ző tag jai a lis ta jó vá -
ha gyá sá nak ere jé ig. A je lö lő bi zott ság
ad dig is  vár ja a je lö lé se ket.

A négy órás együtt lét a meg szo -
kott nál is jobb han gu lat ban telt.
En nek oka it ne héz len ne ki ku tat ni
– ta lán a hely szín, ta lán a nyír egy -
há za-kert vá ro si ta va szi szel lő vagy
ép pen a cik lus zá rás és az ab ban
rej lő bú csú és meg úju lás han gu la ta.
Mind azon ál tal nem fe led het jük el a
kez dő áhí tat igé jé ben rej lő jé zu si
sza vak ere jét sem: „Az én ju ha im
hall gat nak a han gom ra.”

A kö vet ke ző, egy ben ala ku ló és vá -
lasz tó köz gyű lés szep tem ber 21-én,
pén te ken lesz a bu da hegy vi dé ki
temp lom ban.

g Hor váth-He gyi Áron

Búcsúközgyűlésafrissenszentelt
gyülekezetiházban

b Úgytűnik,hagyományazÉszakiEgyházkerületben,hogytavasziköz-
gyűlésétalegutoljárafelszenteltvidékigyülekezetiházbantartja.Így
esettaválasztástavalyGyöngyösre,idénpedigamégkeletebbrefek-
vőNyíregyháza-Kertvárosra,aholmégnégyistentiszteletetsemtar-
tottagyülekezet,ésáprilis20-ánmárisazegyházkerületlegfelsőbb
fórumátláthattavendégül.

„Nem va gyunk zsák ba macs kák az
egy ház me gye szá má ra” – mond ta
be ik ta tá sát kö ve tő en Gab nai Sán dor,
a Sop ro ni Egy ház me gye új ra vá lasz -
tott es  pe  re se, utal va ar ra, hogy el nök -
tár sá val, Gi me si Sza bolcs fel ügye lő -
vel a hat év vel ez előtt el kez dett kö zös
mun kát foly tat hat ják. Az áp ri lis 21-én,
szom ba ton a sop ro ni evan gé li kus
temp lom ban tar tott is ten tisz te le ten
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Evan gé li kus Egy ház ke rü let püs -
pö ke hir det te Is ten igé jét. Az es pe -
res be ik ta tás szol gá la tát az egy ház -
me gye leg fi a ta labb és leg idő sebb
lel ké sze, Gom bor Krisz ti án és Bé res
Lász ló vé gez te.

1Kor 8,2–3 alap ján a püs pök az „is -
me ret” több di men zi ós fo gal má ról
be szélt. Az is me ret ki emelt fon tos -

sá gú az élet min den te rü le tén, azért
nyi tott nak kell len nünk az új dol gok
ta nu lá sá ra – hang sú lyoz ta. Majd
hoz zá tet te: „Az is me ret új szint je ak -
kor jön el, ha újabb né ző pont ból pró -
bál juk lát ni ön ma gun kat, fel ada ta in -
kat; ha Is ten sze mén ke resz tül fi gye -
lünk.” Azon kell tá jé ko zód nunk, amit
Is ten mu tat, aho gyan ő is mer és
még is sze ret min ket – mert ez az iga -
zi sze re tet. Ez az egy ház leg na gyobb
kin cse és a mi re mé nyünk.

Az ige hir de tést kö ve tő en ke rült sor
Gab nai Sán dor es pe res be ik ta tá sá ra,
majd es küt tett és ál dást ka pott Gi mesi
Sza bolcs új ra vá lasz tott egy ház me gyei
fel ügye lő és az egy ház me gye tiszt ség -
vi se lői is. A hi va ta los ese ményt ol dott
han gu la tú kö zös ebéd kö vet te.

g A. M.

Nemzsákbamacska
Sop ron ban be ik tat ták 

az egy ház me gye tiszt ség vi se lő it

Ezek után – már sza ka dó eső ben – a je len lé vők át vo nul tak az
Élet fa evan gé li kus if jú sá gi tá bor ba, hogy meg tör tén jen az ün -
ne pé lyes fel ava tás, és meg cso dál has sák a fel újí tott épü le tet.
Az őri ma gya rós di ak ko ráb bi lel ké szei kö zül Loós Csa ba a kez -
de tek ről, a tá bor in du lá sá ról be szélt, Far kas Sán dor pe dig a
2008-ban be adott Le ader-pá lyá zat ról szá molt be, amely nek
meg va ló su lá sá ra mos ta ná ig kel lett vár ni. Az „Élet fa” ki fe je zés
a hely el ne ve zé sé ben ar ra a cél ra utal, hogy ne csak öröm te li
le gyen a tá bo ro zás, ha nem az élet evan gé li u mát köz ve tít se a
fi a ta lok nak – mond ta.

Pet hő né Ud var di And rea he lyi lel kész nő sze mé lyes él mé -
nye it ele ve ní tet te fel az itt töl tött nya rak ról. Szo ro san kö tő -
dik a tá bor hoz, hi szen – mint mond ta – itt ka pott el hí vást
a lel ké szi szol gá lat ra, és itt is mer te meg le en dő fér jét is. Szólt
ar ról, hogy sok min den vál to zott, hi szen mos tan ra negy ven
fé rő he lyes sé bő vült az épü let, a te tőn nap kol lek to ro kat he lyez -
tek el, az egy ko ri disz nó ól ból pe dig kö zös sé gi ter met ala kí tot -
tak ki. A tá bo ro zók is so kat vál toz tak a ré geb bi ek hez ké pest.
„Még is, egy va la mi ma rad jon vál to zat lan: le gyen je len a Lé lek!”
– zár ta sza va it a lel kész nő.

Az ál dás el hang zá sa után a részt ve vők a ház be já ra tá nál ke -
nye ret és sót íz lel het tek, ez zel ki fe jez ve azt a szán dé kot, hogy a
tá bor hely so kak szá má ra lel ki ott hon le gyen, majd a kul túr ház -
ban, te rí tett asz ta lok mel lett foly ta tó dott az öröm te li ün nep lés.

g Adá mi Má ria

„VelünkazÚrtáborbaszáll”
Ket tős ün nep Őri ma gya rós don

f Folytatás az 1. oldalról
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Az ün nep lés te rí tett asz tal mel lett,
bő sé ges és íz le tes ebéd del foly ta tó -
dott. Huber Béla, a Sző lő tő-ala pít -
vány ott ho ná nak ve ze tő je és Hi da si
György ala pít vá nyi el nök itt kö -
szön töt te a je len lé vő ket, és szá molt
be az ott hon éle té ről, ered mé nye i -
ről és gond ja i ról. El mond ták, hogy
a sze mély zet adott, je len leg még is
csak ti zen nyolc gon do zot tat tud nak
el lát ni két la kó egy ség ben, a le het sé -
ges hu szon hét fő és há rom la kó egy -
ség he lyett. Bár volt se gít ség, még is
ne héz a mű kö dés, a fenn tar tás. „Ké -
ré sünk, hogy ne en ged je nek el ben -
nün ket, hi szen jó a cél, fon tos az ala -
pít vány ál tal vég zett fel adat” – kér ték
az ott hon ve ze tői.

Fur ka Já nos gon do zott ön ma gá ról
be szélt. A ter hes múlt ról, a meg élt
mély sé gek ről, majd az új ra kez dés ről
a Sző lő tő ben, az itt ka pott fi zi kai, lel -
ki, szel le mi tá mo ga tás ról, se gít ség ről.

Csep re gi And rás lel kész re mény -
sé gét és jó kí ván sá gát ki fe jez ve kér te
Is ten ál dá sát az ala pít vány ra. An dor -
ka Ár pád, az ala pít vány ku ra tó ri u mi
tag ja ar ról be szélt, hogy min dig a
meg ta pasz talt va ló ság nak meg fe le lő -
en sza bad egy in téz mény mű kö dé sét,
éle tét meg ítél ni.

Gáncs Pé ter püs pök bú csú zás -
ként ki fej tet te, hogy az ala pít vány
fon tos az egy ház szá má ra, ha ez
nem jut is min dig ki fe je zés re. Mint
mond ta, azt kí ván ja, hogy a to vább -
ve ze tő úton szo ro sabb együtt mű -
kö dés ala kul jon ki a re ha bi li tá ci ós
ott hon és a györ kö nyi evan gé li kus
gyü le ke zet kö zött. 

g Wisz ki densz ky And rás

Évfordulórendhagyóliturgiával

A Sző lő tő Ala pít vány al ko hol be te gek gyó gyu lá sát elő se gí tő szol gá la ta már
1991 óta mű kö dik, a re ha bi li tá ci ós ott hon je len le gi for má já ban 2003 áp -
ri li sa óta fo gad be te ge ket. Az in téz mény ben hu szon egy fé rő hely van. Két
épü let ben, há rom és négy ágyas szo bák ban lak nak a gondozottak, akik -
nek tel jes el lá tást biz to sí ta nak.

Az ott hon ba va ló be ke rü lés és az ott-tar tóz ko dás ön kén tes. Fon tos,
hogy aki sze ret ne be ke rül ni, ab ban le gyen meg az el ha tá ro zás az al ko -
hol ról va ló tel jes le szo kás ra. Az ott hon ban eh hez nyúj ta nak se gít sé get
egyé ni és cso por tos fog lal ko zá sok so rán és a te rá pi ás mun ka biz to sí tá -
sá val. Ha a gon do zott va ló ban cé lul tű zi ki a szen ve dé lyé től va ló meg -
sza ba du lást, és en nek ér de ké ben haj lan dó együtt mű köd ni, jó eséllyel in -
dul hat el a gyó gyu lás út ján. 

A gon do zot tak szá má ra szo ci á lis fog lal koz ta tást (te rá pi ás mun kát)
biz to sí ta nak. A fog lal koz ta tás az ala pít vány gyü möl csö sé ben tör té nik.
Meggy-, cse resz nye-, kaj szi-, szil va- és al ma ül tet vé nyek ad nak le he tő -
sé get egész éven át a gon do zot tak fog lal koz ta tá sá ra; a re ha bi li tá ci ós al -
kal mas sá gi vizs gá lat alap ján na pi négy-, il let ve hat órás mun kát vé gez -
het nek. A bé re zés a mi ni mál bér fi gye lem be vé te lé vel tör té nik.

Az in téz mény a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház tá mo ga tá sá val mű -
kö dik. Súlyt he lyez nek ar ra, hogy ke zelt je ik meg is mer jék a ke resz tyén
hit alap el ve it, és meg ta pasz tal ják, hogy sú lyos be teg sé gük ből csak Is ten
ké pes meg sza ba dí ta ni őket. Ezért az ott hon ban min den nap tar ta nak reg -
ge li és es ti áhí ta tot, va sár nap pe dig a gon do zot tak cso por to san vesz nek
részt is ten tisz te le ten a he lyi evan gé li kus temp lom ban.

f Folytatás az 1. oldalról

A gyü le ke zet ének ka rá nak szol gá la -
ta után a szlo vák püs pök, Rusz nyák
De zső sa jó gö mö ri lel kész és Ben -
czúr Lász ló, a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Észa ki Egy ház ke rü le -
té nek fel ügye lő je mondott kö szön tőt.

Az egy há zi ve ze tők kö tet len be szél -
ge té sé re – az is ten tisz te let előtt és után
is – meg te rí tett asz tal nál volt le he tő -
ség Fer di nánd Zol tán gyü le ke zeti fel -
ügye lő jó vol tá ból, aki kö ze li pan zi ó -
já ba in vi tál ta a ven dé ge ket és a he lyi
kö zös ség kép vi se lő it. A konst ruk tív,
ba rá ti esz me cse ré nek kö szön he tő en

a kap cso la tok meg erő sí té se több szin -
ten is meg in dul ni lát szott. 

A he lyi evan gé li kus kö zös ség szí -
ve sen lép ne test vér- gyü le ke ze ti kap -
cso lat ra egy ma gyar or szá gi gyü le ke -
zet tel. Ez zel kap cso lat ban Fa bi ny
Ta más már konk rét ja vas lat tal is
biz tat ta a ve ze tő sé get. Így a hosszú -
szó i ak nak eggyel több okuk van ar -
ra, hogy el lá to gas sa nak az Észa ki
Egy ház ke rü let száz ha lom bat tai

misszi ói nap já ra, ahol re mény ség
sze rint ta lál koz hat nak is le en dő test -
vér gyü le ke ze tük képviselőivel. 

A két püs pök meg egye zett, hogy
– a nem ré gi ben Ko má rom ban alá írt
szlo vák–ma gyar part ner szer ző dés -
ben fog lal tak nak meg fe le lő en – ke -
re sik a le he tő sé get a fel vi dé ki te rü le -
te ken, je len eset ben Rozs nyón és
kör nyé kén, hogy ma gyar or szá gi
evan gé li kus lel ké szek se gít hes se nek
a ma gyar szór vány gyü le ke ze tek gon -
do zá sá ban – ez zel is elő se gít ve a ma -
gyar evan gé li kus ság iden ti tá sá nak
meg őr zé sét és az anya or szág hoz tar -
to zás ér zé sé nek erő sö dé sét.

A dél utá ni ke csői is ten tisz te let
után a püs pök, a fel ügye lő és a püs -
pö ki tit kár még szív tak egyet-ket tőt
a Gö mör–Tor nai-karszt vi dék friss
he gyi le ve gő jé ből, majd az alig há -
rom órá nyi ra lé vő ma gyar fő vá ros
irá nyá ba vet ték út ju kat. Iga zán nem
hosszú út, hogy akár gyak rab ban is
meg lá to gas suk hit test vé re in ket
Hosszú szón…

g HHÁ

Rövidtestvérlátogatás
Hosszúszón

f Folytatás az 1. oldalról

Az auszt ri ai Ei sens tadt ba (Kis mar ton) lá to ga tott áp ri lis 19-én Sze me rei Já nos,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke. Az Auszt ri ai Evan gé li kus Egy -
ház Bur gen lan di Egy házmegyéjé nek szu per in ten den sé vel, Man fred Koch hal
a kö zel jö vő kö zös pro jekt je i ről egyez tet tek. A ter vek kö zött sze re pel egy kö -
zös, ma gyar és oszt rák te rü le ten is dol go zó gyü le ke ze ti hit ta nár szol gá lat ba
ál lí tá sa 2012 szep tem be ré től, va la mint egy evan gé li kus tör té nel mi he lye ket össze -
kö tő ván dor út ki ala kí tá sa a ha tár mind két ol da lán, „a to le ran cia út ja” né ven.
A meg be szé lé sen részt vett Ot to Mes mer bur gen lan di es pe res is.

g Adá mi Má ria fel vé te le

A vá ros ala pí tá sá nak két száz öt ve ne dik
év for du ló ja óta a gyü le ke zet min den
év ben a vá ros ala pí tás nap já hoz leg kö -
ze lebb eső va sár nap fő is ten tisz te le te
után két em lék kö vet ál lít egy-egy lel -
ké sze és ta ní tó ja tisz te le té re a temp -
lom mel lett ki ala kí tott em lék he lyen. 

Idén áp ri lis 22-én, va sár nap az is -
ten tisz te let után Ara nyi Jó zsef es pe -
res-lel kész és Csiz ma dia Mi hály ta -
ní tó élet pá lyá ját is mer tet te Ko szo rús
Osz kár hely tör té nész, egy ház me gyei
fel ügye lő, majd Ri bár Já nos es pe res
rö vid ige szol gá la tát kö ve tő en a gyü -
le ke zet ben ven dé ges ke dő D. dr. Har -
ma ti Bé la nyu gal ma zott püs pök
mon dott fel ava tó ál dást.

Hét főn foly ta tód tak az ün nep hez
kap cso ló dó ha gyo má nyos al kal mak.
Ki emel ke dett kö zü lük a vá ro si fú vós -
ze ne kar hang ver se nye, amely min dig
a vá ros egyik meg ha tá ro zó kul tu rá lis
sze rep lő jé nek tisz tel gé se az ősök em -
lé ke ze te előtt. Az ün nep elő es té jén 1969
óta min den év ben meg ren de zik ezt a
hang ver senyt, idén im már so ro zat ban
a negy ven har ma dik al ka lom mal. A
nagy szá mú kö zön ség a Him nusz és az
Erős vár a mi Is te nünk ko rál fú vós ze -
ne ka ri kí sé ret tel va ló ének lé se után
hall gat ta meg a szín vo na las mű sort.

Ked den es te kez dő dött Oros há za
Vá ros Ön kor mány za tá nak ün ne pi

ülé se. Eb ben ta lán nin csen sem mi kü -
lö nös, mert ha egy te le pü lés konk rét
időpont hoz tud ja köt ni múltjának
va la mely ki emel ke dő ese mé nyét, ak -
kor azt az ün nep lés, az em lé ke zés

nap já vá te szi. A vá ros ön kor mány za -
ta azon ban úgy ha tá ro zott, hogy ün -
ne pi ülé se az evan gé li kus temp lom -
ban lesz. Ez a dön tés nem csu pán az
egy ház és a vá ros jó együtt mű kö dé -
sét jel ző gesz tus volt, ha nem an nak a
tör té nel mi tény nek a ki fe je zé se és tu -
da to sí tá sa, hogy Oros há za új ko ri

tör té nel me szo ro san egy be kap cso ló -
dik az evan gé li kus ság gal. Ül dö zött,
me ne kü lő, min de nét hát ra ha gyó gyü -
le ke zet épí tett ott hont, temp lo mot, ál -
lan dó sá got, és eb ből nőtt ki az a
hely, amely a mai nem ze dé kek szá má -
ra is szü lő föld, ott hon, szű kebb ha za.

Az ün ne pi ülé sen dr. Dan csó Jó zsef
pol gár mes ter, or szág gyű lé si kép vi se lő
mon dott ün ne pi be szé det, és át ad ták
a vá ros dí ja it. A részt ve vők és a ven dé -
gek az oros há zi Ko dály gyer mek kó rus
mel lett a Szé kács Jó zsef Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos is ko la és Gim ná zi -
um nö ven dé ke i nek mű so rát lát hat ták.

Nem min den na pi adott ság, ha
egy vá ros el mond hat ja ma gá ról, hogy
lé te a hit ben – az em be ri leg le he tet -

lent, a ki lá tás ta lanságot legyőző hit -
ben – gyö ke re zik. Élet az el ha gya tott
föl dön, vá ros a pusz tá ban, hit és re -
mény ség a szí vek ben: Is ten ál dá sá val
in dul ha tott új és új esz ten dő, idén
már a 268. Nem ze dé künk ja vá ra és
az Úr di cső sé gé re.

g Ör dög End re

Orosháza268
b Nem,acímnemhelyrajziszám,hanemévekszáma.Mindenévben
SzentGyörgynapjánírunkeggyeltöbbetavárosneveután,hiszenez
anapavárosalapításánakdátuma.1744-benazevangélikushitüket
feladni nem akaró zombai családok e napon telepedtek meg az
orosházipusztákon,hogyolyanjövőtépítsenek,amelynekörökösei
büszkénésméltósággaltekinthetnekamúltra,mertabbannemlát-
nakmegalkuvást,hitehagyást.Agyülekezetésavárosgyökereieb-
beahitbeli,emberitartásbakapaszkodnak,méltótehát,hogyújból
ésújbóltudatosítsamindennemzedék,hogymilyenkincset,értéket
jelentenekazalapítóősök.
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Ribár János, D. dr. Harmati Béla és Koszorús Oszkár



Az egy ko ri szu per in ten dens szel le mi
örök sé ge igen gaz dag: né met nyelv -
ről le for dí tott és sa ját költ sé gén ki -
adott egy ezer öt száz ol da las áhí ta tos -
köny vet, szer kesz tett és adott ki
kon fir má ci ós ká tét, éne kes köny vet,
Új szö vet sé get, és 1775-ben – Má ria
Te ré zia en ge dé lyé vel – ő épít tet te a
ma is ál ló temp lo mot a ko ráb bi sár -
temp lom ki vál tá sá ra; ő ala pí tot ta
1806-ban az egy ház me gyei al gim ná -
zi u mot, aho va ké sőbb Pe tő fi is járt,
s ame lyet 1870-ben Bony hád ra te le -
pí tet tek át.

A püs pök ha lá lá nak két szá za dik
év for du ló ja al kal má ból múlt va sár nap
ren de zett dél utá ni ün nep sé gen dr.
Ker tész Bo tond egy ház tör té nész nyi -
tot ta meg a gyü le ke ze ti te rem ben azt
az igé nyes ki ál lí tást, amely az Evan -
gé li kus Or szá gos Mú ze um anya gá nak
fel hasz ná lá sá val és a mú ze um mun -
ka tár sa i nak ál do za tos se gít sé gé vel
mu tat ja be a kort, amely ben Nagy Ist -
ván püs pök élt. 

Er re em lé ke zett Gáncs Pé ter püs -
pök is a meg nyi tót kö ve tő temp lo mi
is ten tisz te le ten. „Vi lá gos sá gom és
se gít sé gem az Úr, ki től fél nék? Éle -
tem nek ere je az Úr, ki től ret teg nék?”
Nem vé let le nül he lyez te an nak ide -
jén Nagy Ist ván az újon nan épült sár -
szent lő rin ci temp lom fa lá ra ezt az
igét – mu ta tott rá a Dé li Egy ház ke -
rü let lel ké szi ve ze tő je –, hi szen éle -
té nek tá jé ko zó dá si pont ja volt az Is -
ten től ka pott vi lá gos ság, az em be ri
élet hez ka pott erő. Így tu dott meg -
áll ni, élet hely ze tek ben he lye sen dön -
te ni, tu dott Is ten igaz szol gá ja len ni.
„Vi gyük ma gunk kal mi is e tá jé ko zó -
dá si pon to kat, hogy fé le lem nél kül
tud juk jár ni a krisz tu si utat” – zár ta
ige hir de té sét Gáncs Pé ter.

Az is ten tisz te le ten Sza bó Vil mos
Bé la es pe res és a gyü le ke zet lel ké sze
vé gez te az ol tá ri szol gá la to kat. A
Pro Ar tis vo nós trió után dr. Csep re -
gi Zol tán egy ház tör té nész tar tott
elő adást Nagy Ist ván éle té ről.

Karl Já nos né Csep re gi Er zsé bet az
év for du ló al kal má ból kö zép is ko lá sok

ré szé re meg hir de tett pá lyá zat ered -
mé nyét hir det te ki és adott át dí ja kat
– az I. ka te gó ria győz te se, Ma tos Pé -

ter nyer tes esszé jé ből ol va sott fel
egy rész le tet.

Az is ten tisz te let után a temp lom -
kert ben ke rült sor Nagy Ist ván püs -
pök em lék táb lá já nak le lep le zé sé re a
„a ta ní tók fa lá nál”, ahol mos tan tól a
köz ség ta ní tó i nak, lel ké sze i nek ál lí ta -
nak em lé ket. (A fal nál Sza bó Vil mos
Bé la es pe res tar tott rö vid áhí ta tot.)

A temp lom kert ből a köz ség te me -
tő jé be vo nult át a gyü le ke zet. Nagy
Ist ván sír já nál a Dé li Egy ház ke rü let,
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü -
let, a Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gye,

va la mint a Sár szent lő rin ci Evan gé li -
kus Egy ház köz ség kép vi se lői he lyez -
tek el ko szo rú kat (képünkön).

Az év for du lós ün ne pet sze re tet -
ven dég ség zár ta a gyü le ke ze ti te -
rem ben.

A Sár szent lő rin ci Evan gé li kus
Egy ház köz ség ki adá sá ban (Karl Já -
nos né és Ba kay Pé ter evan gé li kus
lel ké szek szer kesz té sé ben) igé nyes
ki ad vány is meg je lent az év for du ló -
ra, amely nek mel lék le té ben a Nagy
Ist ván ál tal írt vagy for dí tott kö te -
tek ből kö zöl nek rész le te ket. A
könyv ből min den sár szent lő rin ci
csa lád aján dék ba ka pott egy pél -
dányt, hogy meg is mer je a köz ség

éle té ben je len tős sze re pet ját szó
lel kész élet mű vét.

g W. A.

Templomépítőlelkészéreemlékezett
asárszentlőrincievangélikusgyülekezet

Evangélikus Élet 2012. április 29. f evangélikus élet

Két száz éve halt meg ko rá nak ki vá ló lel ki pász -
to ra, Nagy Ist ván. Ha tá sát má ig érez zük,
mun kás sá ga ma ra dan dó. 

Be zi ben szü le tett 1728-ban. Győr ben, Sop ron -
ban, majd Wit ten berg ben ta nult. Há rom évet
töl tött kül föl dön, 1753. no vem ber 3-án szen tel -
te lel késszé Mohr Il lés Mo dor ban. Nagy alá so -
nyi és vár pa lo tai szol gá la ti évek után 1765-ben
már sár szent lő rin ci lel kész, itt szol gál ha lá lá ig,
negy ven hét éven át.

Mit kö szön he tünk ne ki mi, mai sár szent lő rin -
ci ek?

Ha tal mas, gyö nyö rű temp lo mun kat, ame lyet
1775-ben a ki csi nek bi zo nyult sár temp lom he lyén
emel tek. A tü rel mi ren de let előtt épí tet ték, na gyobb
lett, mint az elő ző, kő ből, to ronnyal. A szó szék mö -
gött a fal ban el he lye zett, az ala pí tás ra em lé kez te -
tő, kronosztikont tartalmazó táb la igé je – a 27. zsol -
tár 1. ver se – Nagy Ist ván élet igé jé nek te kint he tő:
„Aki nek az Úr vi lá gos sá ga és sza ba dí tó ja, ki től fél -
jen. Az Úr én éle tem nek ere je, ki től ret teg jek.” 

Ami kor fi a tal fe le sé gét el vesz ti, s ott ma rad
há rom gyer mek kel egye dül, ak kor is az Úr ere -
je él te ti. De szük sé ge volt sza ba dí tó Ura je len -

lé té re, se gít sé gé re mun ká ja vég zé se, gyü le ke ze -
tei bá to rí tá sa, biz ta tá sa küz del me i ben is.

Mit kö szön het ne ki a Tol na-Ba ra nya-So mo gyi
Egy ház me gye, ahol ha ma ro san ale spe res, majd
fő es pe res lett?

Az al gim ná zi u mot, ame lyet 1806-ban itt lé te sí -
tet tek Sár szent lő rin cen. A messzi ről ide ér ke zett
di á kok kö zött itt töl tött két tan évet Pe tő fi Sán dor
is. De a te het sé ges, éles eszű he lyi gyer me kek, fi -
a ta lok szá má ra is nagy le he tő ség volt hely ben meg -
kez de ni al gim ná zi u mi ta nul má nya i kat (Zsi vora
György, Ba las sa Já nos). Ez az is ko la 1870-ben ke -
rült Bony hád ra, ahol a mai na pig él és vi rág zik.

Mit kö szön het ne ki a Du nán tú li Egy ház ke rü -
let, amely nek sár szent lő rin ci lel ké szi szol gá la ta
mel lett 1796-tól ti zen hat éven át püs pö ke volt?

Fe le lős gyü le ke zet szer ve zői mun kát. Azt a szel -
le mi, lel ki ha tást, amellyel gyü le ke ze te it a hit ben
meg tar ta ni, meg erő sí te ni igye ke zett. Né met ből
le for dí tot ta és sa ját költ sé gén 1790-ben ki adat -
ta Ram bach Já nos ezer öt száz ol da las áhí ta tos -
köny vét Jé zus szen ve dé sé ről. Új ra ki adat ta Tor -
kos And rás Új szö vet ség-for dí tá sát 1803-ban. Új
éne kes köny vet szer kesz tett és adott ki 1805-

ben. 1810-ben kon fir má ci ói ká tét ké szí tett és adott
ki, ame lyet hosszú ide ig nagy ha szon nal for gat -
tak a kon fir má ci ó ra ké szü lő fi a ta lok.

Mit kö szön het ne ki a köz egy ház?
1791-ben mint fő es pe res részt vett a pes ti zsi -

na ton. A ra ci o na lis ták kal szem ben ő is a hit val -
lá si ira tok hoz ra gasz ko dók tá bo rát erő sí tet te. Ma -
gyar ér zel mű volt, ezt még a zsi na ton va ló meg -
je le né se is ki fe jez te. Nem volt haj lan dó az ak kor
szo ká sos hosszú fe ke te pa pi vi se let ben (ger ma -
ni ca) meg je len ni , ő min dig rö vid sza bá sú ma gyar
ru hát vi selt. 

Nyolc van há rom éves ko rá ig állt szol gá lat ban.
1812 feb ru ár já ban mon dott le püs pö ki tisz té ről, s
kö zel két hó nap múl va meg tért Te rem tő jé hez. 1812.
áp ri lis 22-én nagy rész vét mel lett bú csú zott tő le
gyü le ke ze te és egy ház ke rü le té nek né pe.

Sár szent lő rin ci egy ház köz sé günk ben nagy
elő dö ket kö ve tett és ne ves utó dok kö vet ték őt is
a gyü le ke zet épí tő mun ká ban. Bár csak múl tunk
ki emel ke dő sze mé lyi sé ge i nek lel ki sé ge, hi te, ih -
le tett éle te for mál ná je le nün ket is, Is ten di cső -
sé gé re, örö münk re!

g Karl Já nos né Csep re gi Er zsé bet

nagy ist ván, a du nán tú li egy ház ke rü let püs pö ke

A
kI nek az Vr
VILá gos sá ga
és sza ba DI to IIa, kItöL féLIen.
Az Vr én éLe teM nek ere Ie,
kI töL ret te gIek. Ps. 27. v. 1.

1 × M = 1000
1 × D = 500
5 × L = 250
3 × V = 15

10 × I = 10
Összesen 1775

A kro noszt ikon hoz nem tar to zó
utol só sor meg is fej ti a rejt vényt: 

Sub Eccl[esi ae] huj[us] V[er bi]
D[ivi ni] M[inis t ro] Ste[pha no]
Nagy. 1775. Az az: Ezen gyü le ke zet
lel ké sze, Nagy Ist ván ide jé ben. 1775.

b KétszázévehaltmegNagyIstván evangélikuspüspök,akimajdnem
ötvenévenátvoltaTolnamegyeiSárszentlőrinclelkésze.Atemplom-
építő,iskolaalapítólelkipásztorrólkönyvetjelentetnekmeg,vasárnap
pedigünnepiistentiszteletenemlékeznekrá–adtahírül(KarlJános-
néCsepregiErzsébet helyilelkészközlésealapján)máráprilis20-án
aMagyarTáviratiIroda.Anemzetihírügynökségismertette,hogyNagy
István(1728–1812),akitelőbbesperesnek,majdpüspöknekválasztot-
tak,szintehalálapillanatáigSárszentlőrincenszolgált.Utóbbitisz-
téttizenhatévenáttöltöttebe.

Hatvani
hitvállalás

Nyu gal ma zott pász to ruk gyűj te mé -
nyes ta nul mány kö te té nek gyü le ke ze ti
be mu ta tó já ra se reg let tek össze az
ér dek lő dő hí vek áp ri lis 22-én dél után
a hat va ni evan gé li kus temp lom ban.
A het ven ötödik élet évé ben já ró dr.
Bar cza Bé la egy ház- és hely tör té neti
írá so kat tar tal ma zó köny vé nek be -
mu ta tó já hoz iga zán mél tó – is ten tisz -
te le ti – ke re tet szer ve zett a kö zös ség
Fa ta lin Hel ga lel kész nő ko or di ná lá -
sá val. (A ven dé ge ket Ha lacs ka And -
rás, az újon nan vá lasz tott egy ház köz -
sé gi fel ügye lő kö szön töt te.)

Az Észak-Pest Me gyei Egy ház me -
gye es pe re se, Me kis Ádám nem csak
a szó szék ről hir det te Zsolt 78,3–4
alap ján, hogy „Is ten től ren delt mun -
kát vé gez az, aki át ad ja hi tét a jö ven -
dő nem ze dék nek”, de a dél utá ni al kal -
mon „ven dég szol gá ló” acsá di ének kar
tag ja ként is ki fe je zés re jut tat ta a ke -
resz tény örök ség (ese tük ben az egy -
ház ze ne) ápo lá sa, át örö kí té se mel letti
el kö te le zett sé gét. 

Az is ten tisz te le tet kö ve tő en el ső -
ként vál lal ko zott Me kis Ádám a Sors -
vál la lás! cí mű – szer zői ma gán ki adás -
ban meg je lent – kö tet mél ta tá sá ra is,
jól le het a ki ad vány „ku lissza tit ka i -
ról” ter mé sze te sen ná la töb bet árult
el a szer kesz tő, Ba csa Ti bor. Vé ge ze -
tül a szer ző (képünkön) is szólt né hány
hitvallásos szót, nem rejt ve vé ka alá,
hogy a kö zel fél év szá za dos ku ta tó -
mun ká já nak ered mé nye ként meg -
szü le tett te mér dek írás ból (me lyek
kö zül jó né hány az Evan gé li kus Élet
ha sáb ja in je lent meg el ső íz ben
nyom ta tás ban) fá jó szív vel tu dott
csak vá lo gat ni. Vé gül is 135 mi ni ta nul -
mány ka pott he lyet a dr. Fa bi ny Ta -
más püs pök aján lá sá val ez év ele jén
nap vi lá got lá tott kö tet ben, re ményt
ad va a foly ta tás ra…

A böl csész- és teo ló gi ai dok to rá -
tus sal is fel vér te zett dr. Bar cza Bé la
1981 de re ká tól volt lel ké sze – kö zel
hu szon öt éven át – Hat van evan gé -
li ku sa i nak, s vált eköz ben a vá ros
meg be csült, tu dós pol gá rá vá. 

g TPK
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 e 2012. április 29. Evangélikus Élethirdetés

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 LELKI-
DERŰ-GYAKORLATA Ef 6,1–4 alapján – Beszélgetőtárs: 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.)

Missziói nap a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben
2012. május 19., szombat – Városi Sportcsarnok, Tatabánya (Ságvári E. u. 9.)

13.30 KACAGÓ KONCERT LEVENTE PÉTERREL 3-TÓL 103 ÉVES KORIG a gim-
názium 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 folyamán gondos-
kodunk.
A Luther Kiadó egész nap jelen lesz, és kedvezményesen kínálja kiadványait.

A résztvevőknek ebédet biztosítunk. Az önálló keresettel rendelkező testvérektől
étkezési hozzájárulást elfogadunk. Kérjük, hogy otthonról hozott pogácsával, sü-
teménnyel gondoljanak egymás megvendégelésére!
A nagy busszal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek az egyház-
kerülettől.

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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Missziói nap az Északi Evangélikus Egyházkerületben
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09.00 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ
09.30 KÖSZÖNTÉSEK
09.45 KÖZÖS ÉNEKLÉS

10.00 EVANGELIZÁCIÓ: ISTEN SZERETETT GYERMEKEI
(Az egyház mint család) (Ef 5,1–2) – Ittzés István nyugalmazott lelkész

11.00 FELVEZETŐ REFERÁTUM: A CSALÁDOK VÉDELME, A VÁL SÁGOK MEG-
ELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE – Szarka Miklós refor mátus lelkész, pár- és
családterapeuta, klinikai lel ki  gondozó

11.30 PÓDIUMBESZÉLGETÉS: A MI KIS CSALÁDUNK
– Moderátor: dr. Fabiny Tamás püspök
Résztvevők:
Adámi Márta nagycsaládban felnőtt hitoktató (Nyíregyháza)
Bakondiné Garádi Zita többgyermekes édesanya (Biatorbágy)
Farkas Edit, a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetotthon és
Családok Átmeneti Otthonának volt lakója és jelenlegi munkatársa (Gödöllő)
Szarka Miklós férj, édesapa, nagyapa (Budapest)

12.45 EBÉD
14.00 ELŐADÁS: SZERETETNYELV – Oberfrank Pál és Kéry Kitty színművé-

szek irodalmi előadása

15.00 KÖZÖS ÉNEKLÉS ÉS BIZONYSÁGTÉTELEK

15.30 ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET: Keczkó Szilvia lelkész – Buda hegyvidéki
Evangélikus Egyházközség

16.30 ZÁRSZÓ – Benczúr László egyházkerületi felügyelő
ÚTI ÁLDÁS – Blatniczky János Dániel kerületi missziói lelkész

Gyermekmegőrzésről és gyermekprogramokról az egész nap folyamán gon-
doskodunk.
A missziói nap o�ertóriuma a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretet-
otthon és Családok Átmeneti Otthona lakóinak nyári táboroztatását szolgálja.
A Luther Kiadó egész nap jelen lesz, és kedvezményesen kínálja kiadványait.
Kérjük, hogy ebédről mindenki otthonról hozott élelemmel gondoskodjék,
amelyhez innivalót és süteményt biztosítunk.
A nagy busszal érkező csoportok 50%-os támogatást igényelhetnek az egy-
házkerülettől.

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

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 pres-
biter (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 előadása
KRÍZIS ÉS GYÓGYULÁS – Paksy Sándor (Válóháló), Balogh Zoltánné
(családsegítő)

ÚTI ÁLDÁS, ELBOCSÁTÁS – Gáncs Péter püspök és Szabóné Mátrai
Marianna püspökhelyettes

     
            

Missziói nap a Déli Evangélikus Egyházkerületben
2012. május 19., szombat – Atlétikai Centrum, Bonyhád (A Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium mögött)

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 bonyhádi gimná-
zium Zelke táncegyüttesének műsora
A MI BIBLIAI CSALÁDUNK – A tengelici Szivárvány bábcsoport

Gyermekprogramot – Boda Zsuzsa vezetésével – egész nap biztosítunk. Sze-
rény ebédről az egyházkerület gondoskodik. A nagy busszal érkező csoportok
50%-os támogatást igényelhetnek a kerülettől április 30-ig. Kollégiumi szállás
a program napjára vagy előestéjére 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 írásban juttas-
sák el az egyházkerülethez:
Déli Evangélikus Egyházkerület
1088 Budapest, Puskin u. 12.
Fax: +36 1 338 23 02
E-mail: deli.kerület@lutheran.hu
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Evangélikus Élet 2012. április 29. f kultúrkörök

b Gitártáborosközösalkotómun-
kánakindult1993-banaJónásés
Jézus címűrockoratórium,végül
országoskoncertsorozatlettbe-
lőle.Azenésdarabot,sokévnyi
szünetután,tavalynyárótatöbb
alkalommalisújraélőben–im-
márújfelállásban–hallhattaa
lelkesközönség.Amúlthétvé-
génazenészekalföldi turnéra
indultak,amelynekvégén–Al-
bertiben–tizedszerhangzottfel
a Jónás és Jézus. ÓcsaiZoltán
győriésSmidéliuszGáborBuda-
pest-Deák téri igazgató lel-
késszel az április 20-i, szegedi
koncertutánbeszélgettünk.

– Az egy órás da rab Jó nás pró fé ta
és Jé zus tör té ne tét öt vö zi.

Ócsai Zol tán: Na gyon sok pár hu -
zam és össze füg gés van a pró fé tai és
a meg vál tói ese mény sor kö zött.
Mind ket ten go nosz és pa ráz na em -

be rek kö zé kül det tek, és szol gá la tuk
vé gén mind két eset ben az is te ni ke -
gye lem ér vé nye sült. 

Smi dé li usz Gá bor: Emel lett még az
is iz gal mas sá te szi a té mát, hogy ma -
ga Jé zus kap csol ja össze kül de té sét az
ószö vet sé gi pró fé ta meg bí za tá sá val.
Pe dig na gyon sok kü lönb ség is fel fe -
dez he tő. Gon dol junk pél dá ul ar ra,
hogy Jó nás a na gyon is em be ri gon dol -
ko dá sá val és a rá bí zott fel adat el le ni lá -
za dá sá val épp el len ke ző je a ha lált ön -
ként vál lalt is te ni alá zat nak. Jó nás
há rom nap és há rom éj jel volt a hal
gyom rá ban. A mély sé ge ket meg jár va
sem tud ké sőbb ön ma gá ból ki vet -
kőz ni, és a bű nös vá ros fe let ti ir gal mat

lát va sem tud örül ni. A bű nös em bert
vég te le nül sze re tő Jé zus ke ve seb bet
töl tött a ha lál fog sá gá ban, hi szen har -
mad nap ra fel tá madt – Is ten min de ne -
ket meg elő ző ke gyel mé nek je le volt ez.

– Hon nan jött a roc ko ra tó ri um
meg írá sá nak az öt le te?

Ó. Z.: Pé csi se géd lel kész ként ze né -
sí tet tem meg 1992-ben a Jó nás köny -
vét, ame lyet az if jú ság tag ja i val be is
mu tat tunk. Azon a ta va szon a teo ló -
gus hall ga tók – kö zöt tük Smi dé li usz
Gá bor is – a me gyénk ben jár tak
pas sió kör úton. Az ál ta luk be mu ta tott
pas sió ze né jét Gá bor ír ta.

S. G.: A szö ve gek ben a teo ló gus -
tár sa im is so kat se gí tet tek.

Ó. Z.: Ami kor meg néz tem az elő -
adá su kat, ar ra gon dol tam, hogy ezt

a két da ra bot össze kel le ne dol goz -
ni. El ha tá roz tuk, hogy ez lesz az
egyik al ko tó fel ada ta a kö vet ke ző
nyá ri gi tár tá bor nak.

– A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If -
jú sá gi Szö vet ség (Me visz) gi tár tá bo -
rá ról van szó?

S. G.: Igen, ak kor még a Me visz
könnyű ze nei szak cso port ja szer vez -
te eze ket az al kal ma kat. A ta ná rok fő -
leg gi tá roz ni tu dó teo ló gu sok, va la -
mint már gyü le ke zet ben szol gá ló
lel kész ba rá ta ink vol tak.

Ó. Z.: Oly annyi ra nép sze rű ek vol -
tak ezek a he tek, hogy ‘93-ban is két
tá bort kel lett tar ta nunk. Így vág -
tunk be le a több éve vissza já ró ha la -

dó tá bo ro zók kal en nek a roc ko ra tó -
ri um nak a kö zös mun ká já ba. A két
ere de ti da rab szá ma it úgy szer kesz -
tet tük, ala kí tot tuk, hogy egy egésszé
áll ja nak össze. Ahol kel lett, ki hagy -
tunk ré sze ket, aho va hi ány zott, oda
pe dig úja kat ír tunk.

– Egy hét elég volt a mun ká ra?
Ó. Z.: Szű kö sen, de igen. Az igaz ság -

hoz azon ban az is hoz zá tar to zik, hogy
egé szen a zá ró na pi kon cer tig sen ki
nem hal lot ta – még mi sem – egy ben
az egé szet. A hét so rán ugyan is kü lön
pró bált a kó rus, a ze ne kar, és a szó lis -
ták is csak az elő adás es té jén éne kel -
ték elő ször a kó rus sal a kö zös éne ke -
ket. Az volt a cé lunk, hogy a Me visz
vár al jai moz gás sé rült tá bo rá nak –
amely pár hu za mo san fu tott a gi tár tá -

bor ral – zá ró nap já ra ké -
szül jünk el úgy a da rab bal,
hogy ott elő ad has suk.

– Mi lyen volt a fo gad -
ta tás?

S. G.: Na gyon jó. Oly -
annyi ra, hogy Lack ner
Ala dár ak ko ri es pe res
meg is hív ta a da ra bot
Gy önk re, és ott a he lyi
mo zi ban új ra elő ad tuk.

Ó. Z.: Na gyon sze ret tük
Ali bá csit. Fi a tal lel kész -
ként na gyon so kat kap -
tunk és ta nul tunk tő le.

– Az után jött a csö mö -
ri könnyű ze nei ta lál ko zó.

S. G.: Pest hez va ló kö -
zel sé gé nek és Ba ra nyay
Csa ba ak ko ri teo ló gus -
tár sunk csö mö ri kö tő dé -
sé nek kö szön he tő en a
‘90-es évek ele jén több
íz ben is szer vez tünk ott

könnyű ze nei ta lál ko zó kat. A 1993-
son mu tat tuk be a Jó nás és Jé zust.

Ó. Z.: Utá na még sok he lyen kon -
cer tez tünk ve le. Szá mom ra az egyik
leg em lé ke ze te sebb a zug lói al ka lom
volt. Olyan so kan jöt tek el, hogy a zsú -
fo lá sig meg telt temp lom ban a meg hir -
de tett kon cert után még egy szer elő
kel lett ad nunk, hogy a kint re kedt kö -
zön ség is meg tud ja hall gat ni. Ak kor
is meg tel tek a pa dok.

– Azon ban 1994-től már csak ka -
zet tá ról volt meg hall gat ha tó a Jó nás
és Jé zus.

Ó. Z.: Több ok ból is úgy gon dol -
tuk, el jött az ide je a be fe je zés nek. Az
okok kö zött sze re pelt az is, hogy az

elő adás hoz a kó rus sal és a ze né -
szek kel együtt kö rül be lül negy ven fős
csa pat ra volt szük ség. Az uta zás, a
szál lás meg szer ve zé se ép pen ezért
nem volt kis fel adat…

– Az egy há zunk if jú sá gi osz tá lya ál -
tal szer ve zett győ ri ze nei tá bor ban
ta valy új ra elő vet ték a gi tár ak kor -
dok kal te li szö veg la po kat. Mi vál to zott?

Ó. Z.: A sok év alatt töb ben un szol -
tak, de a leg ki tar tóbb Gáncs Pé ter püs -
pök volt. Hi á ba hi vat koz tunk ar ra,
hogy is mer jük a da rab gyen ge sé ge it,
rá adá sul ennyi év alatt a ze nei íz lés, a
di vat is meg vál to zott, ő ezt nem hit -
te el. A hang fel vé telt oda ad ta Gryl lus
Dá ni el nek, a Ka lá ka együt tes ve ze tő -
jé nek, ő pe dig ar ra bá to rí tott ben nün -
ket, hogy ve gyük csak
elő a da ra bot. Ugyan ezt
a biz ta tást kap tuk dr. Ni -
ko dém Gé za egy ház ze -
nész től is. 

Így az tán a győ ri ze -
nei tá bor ele jén meg -
mu tat tuk a fi a ta lok nak a
da ra bot, és meg kér dez -
tük, hogy vál lal nák-e a
ke mény mun ká val já ró
be ta nu lást, majd az elő -
adást. Igent mond tak,
és at tól kezd ve egy hé -
ten ke resz tül a sa ját ze -
nei órá ik mel lett na pi
há rom-négy órán át a
roc ko ra tó ri u mot gya -
ko rol tuk.

– Ez al ka lom mal hol
volt a be mu ta tó?

Ó. Z.: A „fő pró ba” a
győr-ná dor vá ro si va sár -
na pi is ten tisz te le ten, de
a vál la lá sunk az au gusz -
tu si, bony há di or szá gos
mun ka év kez dő lel kész kon fe ren ci án
va ló elő adás volt.

– Mi lyen fo gad ta tás sal?
S. G.: Sok hely ről kap tunk meg hí -

vást utá na, de saj nos az idő hi ány, va -
la mint szer ve zé si és anya gi prob lé -
mák mi att nem tud tuk min det el fo -
gad ni. Sop ron ban az EG OT-on
(evan gé li kus gim ná zi u mok or szá gos
ta lál ko zó ja – a szerk.), majd Győr ben
és Kő sze gen ad tuk elő. A mos ta ni
hét vé gén pe dig az al föl di ré gi ó ban
egy tur né ke re té ben az oros há zi
gim ná zi um ban, a sze ge di és a szol -
no ki evan gé li kus temp lom ban, Szar -
va son, az Ótemp lom ban, il let ve Al -

ber ti ben, a mű ve lő dé si ház ban lát ha -
tó-hall ha tó. 

– Az in ter jú a tur né köz ben ké szül,
te hát mi re az új ság ol va só ink ke zé be
ke rül, ezek az elő adá sok – re mél he -
tő leg nagy si ker rel – már le is zaj lot -
tak… Ta lál koz hat nak-e majd az ér -
dek lő dők más hol is az ora tó ri um mal?

S. G.: Va ló szí nű leg a De ák té ri temp -
lom ban is hall ha tó lesz pün kösd hét főn
– ez még szer ve zés alatt van –, majd
leg kö ze lebb jú li us ban a fo nyód li geti
Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus if jú sá -
gi ta lál ko zó ad he lyet a da rab nak. 

– Mind ket ten ki vá ló ze nei te het -
ség gel is meg ál dott em be rek, akik az
ere de ti fel ál lás ban a hang sze re ik
mel lől éne kel ték a da lo kat. Most vi -
szont az ének szó ló kat le szá mít va a
pad ban ül ve hall gat ták a kon cer tet.
Mi lyen ér zés ez?

Ó. Z.: Na gyon jó. Fan tasz ti kus do -
log, hogy ilyen sok ki vá ló, kép zett ze -
né szünk van, akik szí ve sen, a sa ját

egyé ni sé gü ket is be le ad va vál lal ták a
da rab ban va ló rész vé telt. Mi pe dig
öröm mel vet tük az öt le te i ket az újí -
tá sok nál, mert bár alap ve tő en az ere -
de ti ver zió hall ha tó most is, egy-két
rész nél át hang sze rel tük a da lo kat.

S. G.: Ahogy an nak ide jén Vár al -
ján is a gi tár tá bo ro sok ze nei és ének -
tu dá sá ra ala poz tunk, úgy most is a
ze nei tá bor fi a tal ja i ra épí tünk. És
nagy sze rű ének han gú „srá cok kal”
ta lál koz tunk. A lel ke se dé sü ket lát va
azt mon dom, meg ér te le küz de ni az
ag gá lya in kat és új ra elő ven ni a da ra -
bot. Min den kit vá runk a Szél ró zsán!

g Bo da Zsu zsa

KörútonJó nással és Jé zussal
Egy hí ján húsz éves az evan gé li kus roc ko ra tó ri um

Pi ac ke re sés, ter mék aján lás, mar ke ting
– leg in kább ezek azok a sza vak, me -
lyek a ha zai ter mé kek nép sze rű sí té -
se kor el hang za nak. Le het azon ban
más kép pen is kö ze lí te ni az ügy höz:
hit, bi za lom, hi te les ség. A kér dés
csak az: ho gyan le het a mai köz han -
gu lat ban úgy ke res ked ni, hogy az
em ber hi te les ma rad jon? Med dig
tart a va ló ság, és hol kez dő dik az ámí -
tás? Per sze mind ez a si ke res üz let kö -
tés re mé nyé ben…

Bi zony, ez sok szor meg for dul azok
fe jé ben, akik még gyár ta nak, ter -
mel nek va la mit eb ben az or szág -
ban. A gaz da sá gi ne héz sé gek és a va -
ló szí nűt le nül rossz gaz da sá gi hely zet
el le né re nem ad ják fel. Be mu ta tók -
ra, üz le ti ta lál ko zók ra és vá sá rok ra
jár nak. Tár gyal nak, egyez tet nek és
szál lí ta nak – sok szor hi tel re, több hó -
na pos fi ze té si ha tár idő vel.

A ha zai me ző gaz da ság egyik hú -
zó ága za ta le het a bo rá szat. A szép
múlt után át ren de ző dés, majd új ra -
kez dés kö vet ke zett. És ha nincs a glo -
bá lis fel me le ge dés a ma ga egy re szél -
ső sé ge sebb idő já rá si je len sé ge i vel,
még jó ter més is adó dik a pá lyá zati
pén zek ből ki épí tett, ki vá ló tech no ló -

gi á hoz. A re mény meg -
van és az aka rat is. 

Jó pél da volt er re az
a be mu ta tó, me lyet az
os lói ma gyar nagy kö -
vet sé gen ren de zett a
Nem zeti Kül gaz da sá gi
Hi va tal áp ri lis kö ze -
pén. A ren dez vény kü -
lön le ges sé gét az ad ta,
hogy ez al ka lom mal
több bo rá szat nak nyílt
al kal ma pro fesszi o ná lis
kö zön ség előtt be mu -
tat koz ni, mint ko ráb -
ban bár mi kor. A prog -
ra mon ti zen öt ki ál lí tó
hu szon ki lenc ter me lő
bo rait mu tat ta be.

A ki zá ró lag szak mai
kö rök ből ér ke zett meg -
hí vot tak (im por tő rök,
ét ter mi som me li er-k, új -
ság írók, az ál la mi mo no pó li um be -
szer zői) két te ma ti kus mes ter kur -

zu son is mer ked het tek meg a to kaji
bor vi dék ha gyo má nya i val és új stí lu -

sú bo ra i val, il let ve egye -
di ter mő te rü le te ink kel
és ma gyar sző lő faj ták -
kal. A mes ter kur zu so -
kat kö ve tő en kö tet le -
nebb, „sé tá ló” kós to ló
ke re té ben is mer ked he -
tett a negy ven fős kö -
zön ség a ma gyar bo -
rok kal és bo rá szok kal.

A be mu ta tó ra ki uta -
zó ter me lő ket és a nor -
vég meg hí vot ta kat ma -
ga a nagy kö vet, Je szensz -
ky Gé za fo gad ta. An gol
nyel vű meg nyi tó be szé -
dé ben ki emel te a ma -
gyar or szá gi bor vi dé kek
ér té ke it és a dol gos ter -
me lők meg be csü lé sét.
Az evan gé li kus sá gát
nyíl tan vál la ló, a ke resz -
tény ér té kek mel lett

több al ka lom mal is ki ál ló volt kül ügy -
mi nisz ter (képünkön középen) a bor -

kós to lás köz ben öröm mel be szélt egy -
há zi kap cso la ta i ról. Tet te ezt azért is,
mert a bo rá szok kö zött „hit sor sos ra”
is akadt a solt vad ker ti Font Bo rá szat
két mun ka tár sa, Font Sán dor és ifj. Ká -
posz ta La jos sze mé lyé ben. 

– Min den le he tő sé get meg szok -
tam ra gad ni, hogy nép sze rű sít sem a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat
– me sél te a nagy kö vet. – Itt, Skan di -
ná vi á ban az evan gé li kus egy ház a leg -
na gyobb, de so kan nem tud ják, hogy
Ma gyar or szá gon is lé te zik evan gé li -
kus ság. El já rok is ten tisz te le tek re,
be szél ge té sek re, és ha elő ke rül ez a
té ma, szí ve sen be szé lek a ha zai vi szo -
nyok ról.

Jó volt hall gat ni a sok min dent
meg élt, köz is mert po li ti kust. A be mu -
ta tó kö zön sé ge meg tud hat ta, hogy a
hit, a re mény és a sze re tet az ő hi va -
tá sá ban sem nél kü löz he tő. És leg in -
kább ta lán most van rá juk szük ség. 

Hogy a rendezvény mennyi re volt
si ke res, majd látszik a meg ren de lé -
sek ből. Csak re mél het jük, hogy meg -
fe le lő pro mó ci ós mun ká val a ma gyar
bo rok ra is igény tá mad a nor vég fo -
gyasz tók kö ré ben. 

g K. L.

Evangélikusokhatalálkoznak…
Ma gyar bo rok az os lói nagy kö vet sé gen

A Nem ze ti Kül gaz da sá gi Hi va tal fő fel ada ta egy fe lől a ha -
zai kis- és kö zép vál lal ko zá sok kül gaz da sá gi te vé keny sé gé -
nek tá mo ga tá sa, más fe lől a kül föl di cé gek ma gyar or szá gi
be fek te té se i nek ösz tön zé se. A hi va tal a nem zet gaz da sá gi
mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mű kö dő köz pon ti in téz mény, ön -
ál ló an mű kö dő és gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv.

Ifj. Cserháti Sándor (az Úr hangja) és Smidéliusz Gábor (Jónás)
Ócsai Zoltán (Kleopás)
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A bu da pes ti kon fe ren cia hely szí né -
nek szel le me is meg ha tá ro zó volt. A
mai Rad nó ti Mik lós Gim ná zi um
épü le té ben 1923–42 kö zött iz ra e li ta
fiú- és le ány gim ná zi um mű kö dött,
majd a há bo rú alatt mun ka szol gá la -
tos tá bort, get tó há zat te le pí tet tek
fa lai kö zé.

A kö szön té sek, be ve ze tők után
egy di ák lány Ocs kay Lász ló ra em lé -
ke zett, aki – a Hor thy-had se reg ma -
gas ran gú ka to na tiszt je ként (!) –
2400 zsi dó hon fi tár sa éle tét men tet -
te meg a vé reng ző nyi la sok tól. Em -
lék táb lá ja, me lyet „az örök ké há lás”
túl élők ál lít tat tak, a gim ná zi um be -
já ra ta mel lett ta lál ha tó.

Ung váry Krisz ti án tör té nész rö vid
tör té nel mi át te kin tés ben vá zol ta Ma -
gyar or szág út ját a ho lo kausz tig.

Rick Wi e nec ke – Ka na dá ból har -
minc éve Iz ra el be te le pült ke resz tény
szob rász mű vész – Krisz tus ke reszt -
re fe szí té se és a ho lo kauszt kö zött
vont pár hu za mot. Évek óta er ről
me di tál va, imád koz va al kot ta meg az
iz ra e li Arad vá ro sá ban A könny hul -
la tás kút ja cí mű szo bor kom po zí ci -
ó ját, me lyet a kon fe ren ci án film ve tí -
tés sel mu ta tott be és is mer te tett. 

„Nem le het ki ven ni a szí vünk ből,
az eu ró pai kul tú rá ból, ami tör tént” –
hang sú lyoz ta dr. Ta tai Ist ván re for -
má tus lel kész Kér dés fel te vé sek a ki -
en gesz te lő dés út ján cí mű elő adá sá -
ban. „Ne künk vissza kell men nünk Is -

ten hez a holokauszt kér désével. Is -
ten nel va ló meg nem bé kélt sé günk
nyert egy ra di ká lis, fel fog ha tat lan
de monst rá ci ót a soában. Te hát ha
nem hin nénk ab ban, hogy van Is ten
és bűn, mi, a ne mes, ma gasz tos eu -
ró pai kul túr em be rek, ak kor elég egy
ki csit a hat van hat év vel ez előtti ese -
mé nyek re gon dol ni, hogy kik va -
gyunk, és kivé lehetünk Isten nélkül.
Mit pro du kálhat még a leg jobb teo -
ló gi ánk is, ha nincsen abban irgalom
és Jézus-ismeret!? Ez se gít het ne ben -
nün ket egy iga zi teológiai re for má -
ci ó hoz, egy iga zi új já szü le tés hez, ha
ezen ke resz tül ön is me ret re jut nánk.
Ez va ló ban se gí te ne ben nün ket el jut -
ni a Gol go tá hoz.”

Dr. Bár dos Ka ta lin, a KÚT-ren de -
lő ve ze tő je a má sod-, har mad ge ne -
rá ci ós trau ma ti zált ság ról be szélt,
me lyet édes any ja, dr. Vi rág Te réz
„di ag nosz ti zált” elő ször. (Ő ma ga is
ho lo kauszt túl élő volt.) Gyer me kek ál -
mai alap ján fi gyelt fel ar ra, hogy a
trau mák a le szár ma zot tak ban el -
mon dat la nul is ne u ro ti kus tü ne te ket
okoz nak má sod-, har mad-, sőt ne -
gyed ízig len. Gyó gyí tó te rá pi át dol go -
zott ki. A mód szert ki ter jesz tet te
min den tár sa dal mi ül dö zött re és le -
szár ma zot ta ik ra, és meg ala pí tot ta a
KÚT (Kö zös Út Ta lál ko zó) Ala pít -
ványt, a KÚT-ren de lőt, ahol ná ci
vagy nyi las le szár ma zot ta kat is kész
volt gyó gyí ta ni. 

Sor ke rült a ta nács ko zá son a „Mély
kút ba te kin ték” cí mű do ku men tum -
film (ren de ző je e so rok író ja) le ve tí -
té sé re is. A film em lé ket ál lít dr. Vi -
rág Te réz va rázs la tos sze mé lyi sé gé -
nek, mun kás sá gá nak, reve la tív gyó -
gyí tó mód sze ré nek. 

A né met or szá gi Darm stadt ból ér -
ke zett Jo e la Krü ger nő vér meg ren dí -
tő, a né met nem zet és ke resz tény ség
ne vé ben el mon dott bo csá nat ké ré se,
majd bi zony ság té te le a je len lé vő dr.
Schwe i tzer Jó zsef nyu gal ma zott fő rab -
bit is mé lyen meg érin tet te. A nő vér
ál tal ve ze tett in téz mény (Evan gé li u -
mi Má ria-nő vé rek; hon lap juk:
www.ka na an.org) nem zet kö zi fe le ke -
zet kö zi kö zös ség, me lyet 1947-ben a
Né met Evan gé li kus Egy ház ke re tén
be lül hoz tak lét re. A kö zös ség ben ma
már húsz nem zet tag jai igye kez nek
szol gál ni Is ten or szá gát.

Jo e la nő vér ma ga is a há bo rú szü -
löt te, édes ap ja evan gé li kus lel kész -
ként a há bo rú ban – há rom hét tel az
ő meg szü le té se előtt – vesz tet te éle -
tét. „Fur csa – mond ta a nő vér –, ma
már há lát adok azért, hogy édes apám
ak kor meg halt, mert ha élet ben ma -
rad, ré sze se kel lett vol na, hogy le -
gyen a nem sok kal ké sőbb Szim fe ro -
pol ban el pusz tí tott ti zen há rom ezer
zsi dó le mé szár lá sá nak…” Di et rich
Bon hoef fert, a már tír sor sú né met
evan gé li kus lel készt idéz ve fe jez te be
gon do la ta it: „Hi szem, hogy Is ten
ké pes ar ra, és ar ra vá gyik, hogy
min den ből jót hoz zon ki, még a
leg na gyobb sö tét ség ből és go nosz -
ság ból is!”

A kon fe ren ci án részt vett több
ke resz tény fe le ke zet lel ké sze (a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház kép -
vi se le té ben pél dá ul Sze ve ré nyi Já nos
or szá gos misszi ói lel kész), il let ve je -

len vol tak egy há zi ve ze tők és gyü le -
ke ze ti ta gok, kö zöt tük szá mos fi a tal. 

Az össze jö ve tel va ló ban öku me ni -
kus al ka lom volt. Mint em lí tet tük, je -
len lé té vel meg tisz tel te az ese ményt a
zsi dó kö zös ség kép vi se le té ben a ki -
lenc ven egy éves Sch we i tzer Jó zsef
és fe le sé ge. (A köztiszteletben álló
nyu gal ma zott fő rab bi ma ga is ho lo -
kauszt túl élő, aki a le he tő leg nyi tot tabb
szív vel for dul a meg bé ké lést szol gá -
ló ke resz tény kez de mé nye zé sek fe lé.)

* * *

A már ci us 5-i po zso nyi prog ram a Po -
zso nyi Nem ze ti Mú ze um zsi dó mú -
ze u má ban tett lá to ga tás sal nyílt meg,
majd a pa ti nás Páll fy ho pa lác (az
egy ko ri Pál ffy-pa lo ta) nagy ter mé ben
foly ta tó dott. A szlo vák hall ga tó ság az
or szág szá mos vá ro sá ból ér ke zett, és
je len volt egy negy ven fős ma gyar, il -
let ve har minc fős len gyel cso port is. 

Pa vol Mes -
tan nak, a zsi dó mú -
ze u mot igaz ga tó tör té -
nész nek az elő adá sa után hat ke -
resz tény fe le ke zet lel ké sze igye ke zett
meg fo gal maz ni, mi ként lát ja a múlt
szá zad negy ve nes éve i ben élt szlo vá -
ki ai ke resz té nyek fe le lős sé gét, emel -
lett szent írá si alap ról szólt a zsi dó ság -
hoz fű ző dő vi szony ról. Kö zü lük töb -
bek szá já ból is el hang zot tak a bűn -
bá nat, a bo csá nat ké rés sza vai.

* * *

Egy hó nap pal ké sőbb – a ta lál ko zó -
so ro zat utol só ál lo má sa ként – a len -
gyel or szá gi Ausch witz volt a hely szín.
Az ala pos ma gyar nyel vű ide gen ve -
ze tés se gí tett ab ban, hogy az ed dig is -
mert té nyek mo za ik da rab ja i ból egy
tel je sebb és ta lán az ed di gi nél is
meg ren dí tőbb kép raj zo lód has son ki
435 ezer ma gyar zsi dó hon fi tár sunk
vég ső sor sá ról. 

A részt ve vők imá ban áll tak Is ten elé
Bir ke nau hír hedt rám pá já nál, aho va
a ma gyar zsi dók több sé ge ér ke zett éle -
te vég ső ál lo má sá ra. A he lyi ke resz tény
kö zös ség ve ze tői – Ro man Ga wel és
Pi otr Borek – a Szent írás örök re -
mény sé get hir de tő sza vai – Ez 37,11–
14 – alap ján pré di kál va erő sí tet ték a
je len lé vő ket: Áb ra hám, Izsák és Já kób
Is te né nek van ha tal ma né pét, Iz ra elt
– még a ho lo kauszt tö meg sír ja i ból is,
mint a szá raz cson to kat – fel tá masz -
ta ni és meg épí te ni!

g Má tis Lil la

A ta lál ko zók ról fil mes, il let ve szö ve -
ges össze fog la lók ké szül nek, és ha ma -
ro san el ér he tők lesz nek a Se gít ség az
Élet hez Ala pít vány nál (e-mail: 777sa -
el@gmail.com; te le fon: 20/770-5648).

A re mény ség kút jai – ak tív eu ró pai em lé ke zet

Mi ve ze tett az eu ró pai uni ós pá lyá zat meg írá sá hoz? –
kér dez tük a kon fe ren cia so ro zat vé gez té vel Si mo nyi
And re át, a pro jekt öt let gaz dá ját, fő szer ve ző jét. (A ka -
to li kus csa lád ból szár ma zó pe da gó gus a Sche i ber
Sán dor Zsi dó Gim ná zi um an gol ta ná ra.) 

– Két fe lől kap tam az ins pi rá ci ót. Egy rész ről kezd -
tem job ban meg ér te ni sa ját tör té nel mün ket és meg is -
mer ni a ma gyar zsi dó sá got. A so át át élt idő sek kel va -
ló ta lál ko zás hoz ta el a mé lyebb meg is me rést. A se gít -
ség szán dé ká val ke res tem meg őket, és ahogy fel tár ták
előt tem az át élt ször nyű sé ge ket, én más em ber ré let -
tem: „gyász mun ká juk” ré sze sé vé vál tam. Min den tör -
té net új meg ren dü lést ho zott, és el vitt ah hoz a fel is me -
rés hez, hogy ezek az idős em be rek – nem teo ló gi ai és
meg vál tói ér te lem ben, de még is – va la mi lyen mó don
„ré sze sed tek a Krisz tus szen ve dé sé ben”.

A má sik szál a ke resz tény egy há zak ban nem zet kö -
zi szin ten zaj ló re form meg is me ré se volt. Ez a re form
ar ra irá nyul, hogy az eu ró pai ke resz tény tör té ne lem szá -
za dai alatt a zsi dó ság el len fel épí tett úgy ne ve zett „be -
he lyet te sí té si teo ló gia” év szá za dos fa la it le bont sa. „Mi -
vel a zsi dó ság Jé zust nem fo gad ta el Mes si ás ként, Is ten
is el ve tet te őket a vá lasz tott ság szö vet sé gé ből” – ál lít -
ja ez az ál lás pont. Már pe dig a Bib lia nem ezt mond ja.

Ezen fel is me ré sek, gon do la tok, kap cso la tok men tén
fo gal ma zó dott meg ben nem az igény, hogy mind ezt
nem zet kö zi és fe le ke zet kö zi kör ben, zsi dó test vé re ink -
kel együtt meg vi tas suk, így kí sé rel jünk meg lé pé se ket
ten ni elő re, a jö vő fe lé a va ló di ki en gesz te lő dés, a re -
mény út ján. Így szü le tett meg a pá lyá zat és az tán a meg -
nyert tá mo ga tás ból a kon fe ren cia so ro zat.

Na gyon nagy az ér dek lő dés, ezt a meg kez dett utat
foly tat nunk kell, to váb bi ta lál ko zók ra, esz me cse rék re,
egy más meg hall ga tá sá ra van szük ség.

A kút és an nak mély sé ge, tisz ta vi ze több ol dal ról is
a ta lál ko zók szim bó lu má vá vált. Hi szem, hogy ha son -
ló an ah hoz, mint ami kor egy kút ba be do bott ka vics
kon cent ri kus kö rök ben hul lá mo kat in dít el, mind az,
amit mi át él tünk e ta lál ko zók lég kö ré ben, to vább
gyű rű ző dik, ki szé le se dik or szá gunk ban és azon túl is.

Ezek után Ausch witz ból ha za tér ve mél tó le zá rá sa volt
utunk nak, hogy az élet me ne tén Er dő Pé ter bí bo ros
szen ve dé lyes sza va it hall hat tam, majd az evan gé li kus
és a re for má tus egy ház ve ze tők kel kö zös nyi lat ko za tot
is ol vas hat tam: a ke resz tény ség és az an ti sze mi tiz mus
nem fér össze, és min den ke resz tényt kö te lez a pa ran -
cso lat: „Sze resd fe le ba rá tod, mint ön ma ga dat!”

g M. L.

b Afenticímmelésalcímmelhirdettemegkonferenciasorozatátaho-
lokauszttúlélőkkelfoglalkozóSegítségazÉlethezAlapítvány. Veze-
tője,SimonyiAndrea pályázatútjánnyerteurópaiunióstámogatást
enemmindennapieseményláncolatmegrendezéséhez.(Azalapítvány
1999-benjöttlétreaközöszsidó–kereszténybibliaigyökerekkuta-
tásáraésmegismertetésére.)Akonferenciaelsőrészemárcius3–4-
énBudapesten,aRadnótiMiklósGimnáziumbanzajlott,majdmár-
cius5-énPozsonybanfolytatódott,végüláprilis13–14-énAuschwitz-
banzárult,egynappalelőbb,minthogyBudapestenazéletmenete
elindulttizedikútjára.Akonferenciákonmagyar,szlovák,lengyelés
németkeresztények,zsidók,holokauszttúlélőkésleszármazottaikta-
lálkoztak:előadtak,prédikáltak,filmetnéztek,beszélgettek,sírtak,
imádkoztak,eszmétcseréltek,meghallgattákegymást…

Szeverényi János országos missziói lelkész az auschwitzi tábor bejáratánál

A konferencia résztvevőinek egy csoportja – előtérben a darmstadti nővérek

Lát va a ki te rí tett, fel akasz tott, gaz dát lan ima ken dő ket
(tal li to kat) az ausch wi tzi mú ze um üve gén át, szív be -
mar ko ló an fo gal ma zó dik meg a fel is me rés, a köl tői
kér dés: mennyi ima, kö nyör gés száll ha tott fel e föl -
di po kol ból a Min den ha tó hoz, az örök ké va ló
egy igaz Is ten hez?!

Jo e la Krü ger nő vér egyik üze ne té ben azt
mond ta: „Ami kor egy ked ves zsi dó ba rá tom
fel tet te a jól is mert kér dést: »Hol volt az Is -
ten Ausch witz ban, a ho lo kauszt ban?«,
azt fe lel tem ne ki: nem ez a meg fe le lő kér -
dés. Az iga zi kér dés az – és er re sür gő sen
ke res nünk kell a vá laszt –, hogy hol volt
az em be ri ség a ho lo kauszt alatt, hol volt
a több mint ezer ki lenc száz év ke resz tény
ér té ke i nek, hi té nek gyü möl cse. 

Az em be ri ség tar to zik vá lasszal Is ten nek
er re a kér dé sé re: »Hol van a te test vé red,
Ábel?«”
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Április19.,Auschwitz–Birkenau,
3 km. Azútonmintegy tizen-

egyezerember,zömmeldi-
ákokegyrendhagyótör-
ténelemórán.Köztük
a magyar csoport
körülbelülszázöt-
venfővel,soraik-

banegytúlélővel,akivégnélkül
mesél…Arról,amitméghazajö-
vetelem után is megkérdőjele-
zettegyismerős.
Amenettagjaiszerencsérenem

vonszoljákmagukat,nemazéhség-
tőlelcsigázottak,hamégisnehezen
emeliklábukat.Azélet felülkere-

kedett.Ahangoskodó,egymásra
rácsodálkozó, egymással ismer-
kedő,együttmenetelőgyerekekta-
lán a „soha többé” biztosítékai.
MarchoftheLiving–azéletmene-
te2012 képekben:amikorminden
szófelesleges.

g Ve res Eme se-Gyöngy vér

Az élet me ne te hu szon ötöd ször

Bi zo nyá ra nincs is olyan em ber, aki
ne tud ná, hogy mi is volt pon to san a
ho lo kauszt. Még le ír ni is ször nyű, de
1941–44 kö zött a ma gyar zsi dó ság
kö zel két har ma dát ki vé gez ték, több
mint fél mil lió em ber esett ál do za tá -
ul a mun ka szol gá lat nak.

A de por tál tak kö zül leg fel jebb
két ez ren tér tek vissza Ma gyar or -
szág ra. Elő ször csak egy je lö lést
kap tak a zsi dók, egy sár ga csil la got
kel lett vi sel ni ük, majd egy re job ban
el fa jult a gyű lö let irán tuk.

Ki til tot ták őket bi zo nyos mun ka he -
lyek ről, szó ra ko zó he lyek ről, a gye re -
ke ket pe dig az is ko lák egy ré szé ből.
Ké sőbb get tók ba zár ták őket, majd
’44-ben el in dult a de por tá lá suk töb bek
kö zött Ausch witz ba és Bir ke na u ba.

So kan azon ban nem ju tot tak el
idá ig sem. Vagy meg öl ték őket még
az in du lás előtt, vagy pe dig út köz ben
étel, ital hi á nyá ban és a zsú folt vo nat -
út mi att vesz tet ték éle tü ket. A get tók
túl élő it 1945 ta va szán sza ba dí tot ták
fel a szö vet sé ges csa pa tok. Az óta a
ho lo kauszt ról sok em lék mű ké szült,

ezt jel ké pe zik a fő vá ro si Du na-par -
ton ál ló ci pő szob rok is.

A par la ment 2000-ben nyil vá ní -
tot ta áp ri lis 16-át a ho lo kauszt ál do -
za ta i nak em lék nap já vá. Mint ahogy
szin te az or szág min den is ko lá já ban,
ná lunk is meg em lé kez tek az ál do za -
tok ról. Fel ele ve ní tet tük, hogy mi ről
is szól a ho lo kauszt, és mi is meg pró -
bál tuk át érez ni a tör tén te ket. Bár
sen ki sem tud ja el kép zel ni, hogy a
zsi dók és csa lád ja ik mit él het tek át,
a su li ban meg pró bál tuk ér zé kel tet -
ni a ki re kesz tett sé get.

Aki ezen a na pon zöld ru ha da ra -
bot vi selt, an nak sár ga csil la got kel -
lett hor da nia. Ha pe dig nem így tett,
an nak kö vet kez mé nyei is let tek. Per -
sze so kan vic ce lőd ték el a dol got, de
azért én na gyon örül tem ne ki, hogy
ezen a reg ge len nem a zöld pó ló mat
vet tem fel. Hi szen ahogy ré gen, úgy
a mai na pig sem sze ret ne sen ki a ki -
re kesz tet tek kö zé tar toz ni.

g Mel cher Ale xa 
(Bony há di Pe tő fi Sán dor 

Evan gé li kus Gim ná zi um, 10/B)

ÉrzékletesmódjátválasztottákaholokausztravalóemlékezésnekaBony-
hádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumban.Április16-án,hétfőn
ugyanissárgacsillagotkellettviselniükazoknakadiákoknak,akikenva-
lamilyenzöldszínűruhadarabvolt.Azengedetlenségnekkövetkezmé-
nyeiislettek.ErrőlírtMelcherAlexa, aziskoladiákjaaTeol.hu-n.

Miisátéreztük
akirekesztettséget

Hogy kellett-e kurázsi a bonyhádi gimnázium múltidéző öt le té hez?
Nos, a Te ol.hu in ter ne tes portálon megjelent fenti cikk hez 
– lap zár tán kig – az aláb bi meg jegy zé se ket fűz ték:

7. csür he 2012. áp ri lis 22. 20:19
Az „en ge det le ne ket” Si mon Wi e sent hal nác iva dá szai ke re sik, ül dö zik.

6. ma jo si88 2012. áp ri lis 22. 17:01
Ar ra len nék kí ván csi, hogy mi volt az „en ge det le nek” bün te té se!? Ho -

lo kauszt ta ga dá sért, rassziz mu sért, an ti sze mi tiz mu sért ki zár ták őket az
is ko lá ból, eset leg bün te tő jo gi el já rás alá von ták őket?

5. csür he 2012. áp ri lis 22. 13:02
Aki ken nem volt zöld, azok vol tak a ná cik?
A ro ma kul tú ra nap ján hogy fog nak meg em lé kez ni a gi mi sek? El men -

nek csir két, fát, re zet és va sat lop ni?

4. stall majsz ter 2012. áp ri lis 21. 07:25
A hoz zá szó lást tö röl tük, mert a tar tal ma üt kö zött mo de rá lá si alap -

el ve ink kel.

3. fi desz bir ka 2012. áp ri lis 21. 00:26
Egyéb ként pe dig nem ér tem, hogy mi ért több mint fél mil lió, ami kor a

ho lo kauszt je len leg ér vé nyes szent szá ma sze rint 437 ez ret vit tek mun ka -
szol gá lat ra.

2. fi desz bir ka 2012. áp ri lis 21. 00:19
Azt a fi lo sze mi ta ta nárt vagy is ko la igaz ga tót, aki ezt ki ta lál ta, én kö -

te lez ném, hogy ál lan dó an ab ban jár jon az ut cán is. To váb bá a jár dán
nem köz le ked het, csak az út szé lén, szem le süt ve.

1. ha ri je ti2 2012. áp ri lis 20. 23:31
El me be teg agy mo sás… édes is te nem…
Na gyon bír tam a gi mit, de nem ér tem, hogy egy ilyen el len mi ért nem

szólalt fel a Nagy Ist ván vagy akár az Óno di is, ki csit ön mér sék let re in -
tet te vol na en nek a ki ta lá ló ját. Az oké, hogy ta nít ják, meg le gyünk ob -
jek tí vak stb…. de ez már túl zás…
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Ilyen kar ri ert em be ri fan tá zia nem
rak össze egy könnyen. De Is ten igen!
Hi szen az a bot rány, amely be Chuck
Col son a het ve nes évek kö ze pén be -
le ke ve re dett, könnyen el vi het te vol -
na az éle tét egé szen más irány ba. 

a po li ti kai bu kás 
és egy sors for dí tó könyv
Az 1931. ok tó ber 16-án svéd–ame ri -
kai csa lád ba szü le tett jo gász, re pub -
li ká nus po li ti kus – 1969–1973 kö zött
Ric hard Ni xon el nök egyik fő ta nács -
adó ja – ugyan is be le ke ve re dett a hír -
hedt té vált Wa ter ga te-ügy be. Min dent
meg tett azért, hogy meg aka dá lyoz za
az el nök bu ká sát, saját meg fo gal ma -
zá sa sze rint még sa ját nagy any ján is
át gá zolt vol na, csak hogy Ni xon új ra -
vá lasz tá sát el ér hes se. 

A Wa shing ton Post cí mű na pi lap
ál tal „a pisz kos trük kök mes te ré -
nek” ti tu lált Col son ál lí tot ta össze Ni -
xon el nök de mok ra ta el len fe le i nek a
lis tá ját, aki ket a Wa ter ga te-épü let ben
ta lál ha tó de mok ra ta pár ti iro dá ban

kel lett le hall gat ni. A saj tó ál tal nyil -
vá nos ság ra ho zott ügy kö vet kez té ben
1974-ben Ni xon el nök le mon dott,
Col son pe dig rá csok mö gé ke rült.
Igaz, hogy „csak” hét hó nap ra, de ez -
alatt gyö ke re sen meg vál to zott élet -
szem lé le te, meg ön ma ga is. 

A vizs gá la ti sza kasz ban ad ta ke zé -
be egyik ba rát ja C. S. Le wis köny vét
az egy sze rű ke resz tyén ség ről, amely -
nek a né met ki adá sát ilyen ta lá ló cím -
mel lát ták el: „Bocs, én ke resz tyén va -
gyok!” Ha tá sa ha tal mas volt. Col son
meg tért, majd en nek az egye sek ál -
tal drá ma i nak – ke resz tyén szó hasz -
ná lat tal vi szont meg té rés nek, pá li
for du lat nak – ne vez he tő ke gyel mi
pil la nat nak az ered mé nye ként 1975-
ben meg ír ta ma gya rul is ol vas ha tó,
nagy ha tá sú val lo má sát. Az 1993-ban

Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész jó -
vol tá ból ma gya rul is meg je lent Újon -
nan szü let tem – a Wa ter ga te, aho -
gyan sen ki sem lát ta (a Ma gyar Bör -
tön tár sa ság Ala pít vány ki ad vá nya) cí -
mű könyv ben há rom száz tíz ol da -

lon ír ja le meg té ré sé nek lel ki fo lya -
ma tát, il let ve eb ből a szem szög ből a
Wa ter ga te-his tó ri át. 

Ek kor kez dő dött el Chuck Col son
iga zi éle te. Hi szen a sor for dí tó az ő
éle té ben is Va la ki egé szen más volt.

ta lál ko zás az iga zi 
Sors for dí tó val 
– s ami az után kö vet ke zett
A rá csok mö gül sza ba dult Col son
1976-ban meg ala kí tot ta a Test véri
Bör tön tár sa ság ne vű nem zet kö zi szer -
ve ze tet, amely nek se gít sé gé vel a fog -
va tar tot tak élet mi nő sé gét kí ván ta
meg vál toz tat ni az evan gé li um, Jé zus
Krisz tus ál tal. A Ti me ma ga zin 2005-
ös fel mé ré se sze rint ő, il let ve szer ve -
ze te Ame ri ka hu szon öt leg be fo lyá so -
sabb evan gé li u mi pro tes táns sze mé -
lye és szer ve ze te kö zött sze re pel.

Sza ba du lá sa pil la na tá tól fog va éle -
tét a fog va tar tot tak lel ki meg vál toz -
ta tá sa ügyé nek, prog ram já nak, ez ál -
tal a bör tön ügy meg re -
for má lá sá nak szen tel te.
Kö vet ke ze te sen és el tö -
kél ten kép vi sel te azt a
né ze tet, hogy a bör tön -
ben igen is imád ság gal s a
Bib lia is te ni üze ne té nek
szív bé li, őszin te el fo ga dá -
sá val le het a bű nö zők, a
„té koz ló fi úk” éle tét is
meg vál toz tat ni, jó irány -
ba for dí ta ni. Ez ál tal ígé -
re te sen le het őket sza -
ba du lá suk utá ni éle tük re
fel ké szí te ni. Bib lia és
imád ság a két re for má ló
esz köz. Meg olya nok,
akik hisz nek Jé zus ban. A
ti tok ilyen egy sze rű. De
mély sé ge sen mély s nem könnyű.

ma gas ra emelt fák lya volt 
ko runk ban
Több mint har minc köny ve an nak bi -
zo nyí té ka, hogy ez a vál to zás még a
leg na gyobb bű nös ben is ered mé -
nye sen vég be me het. Col son Billy
Gra ham mel lett az egyik leg is mer -
tebb evan gé lis ta ige hir de tő volt az
Egye sült Ál la mok ban. Rá dió- és tévé-
ál lo má sok ver se nyez tek szol gá la ta i -
ért. A Ch ris ti an To day cí mű lap és
hon lap év ti ze de ken át kö zöl te ha sáb -
ja in na pi el mél ke dé se it. 

A ke resz tyén élet szem lé let ről és vi -
lág lá tás ról szólt új ra és új ra, más és
más össze füg gés ben. Mil li ók vár -
ták, igé nyel ték is élet ve ze té si ta ná csa -
it. Olya nok, akik hit ték sor suk jobb -
ra, tar tal ma sabb ra, él he tőbb re for du -
lá sát, s ezért ten ni is akar tak va la mit.

Akik vár ták a sor for dí tó Krisz tus
meg je le né sét éle tük ben.

Az utób bi har minc öt év ben min -
den hús vét va sár na pot bör tön ben
ün ne pelt. A fel tá ma dott, iga zi sors -
for dí tó, a pá li meg té ré se ket ma is
„ter mő” Krisz tus ról tett ilyen kor
bi zony sá got. So kak nak, szer te a vi -
lá gon. Tet te ezt ab ban a hat száz bör -
tön ben is, ame lyet az el múlt pár év -
ti zed ben negy ven or szág ban meg lá -
to ga tott. 

Ta lá ló an ne vez te őt F. A. Ra vi Ku -
mar Za cha ri as in di ai szü le té sű, ka -
na dai pro tes táns apo lo gé ta, hit vé -
dő „ko runk pró fé tá já nak”, aki nek
meg ren dí tő meg té ré se a Wa ter ga -
te-ügy után csak a pá li meg té rés „vi -
lág for du la tá hoz” ha son lít ha tó. „Ha -
tá ro zott sá ga, amellyel vi lá go san és
mély ér tel mű en volt ké pes hir det -
ni az evan gé li u mot, ma gas ra emelt
fák lya volt ko runk ban, ame lyet leg -
in kább az irány té vesz tés vagy irány -

vesz tés jel le mez” – tet te hoz zá Ku -
mar Za cha ri as.

Ami kor Billy Gra ham ér te sült
Chuck ha lá lá ról, meg ren dül ten szólt
ar ról a mély re ha tó bör tön szol gá -
lat ról, amellyel ő ké pes volt Jé zus
Krisz tus evan gé li u mát a ra bok nak
meg je le ní te ni, át ad ni, őket az evan -
gé li um mal meg érin te ni, for mál ni.
„Ha majd fel ju tok a menny be, s
meg lá tom Chu ckot, azt hi szem, ma -
gam is el cso dál ko zom, há nyan ve szik
kö rül őt ott is. Ők azok, akik nek az
éle tét alap ve tő en át vál toz tat ta, meg -
vál toz tat ta az ál ta la hir de tett üze net,
jó hír” – tet te hoz zá a ki lenc ven ne -
gye dik évé ben já ró Gra ham. 

lel ki ér zé keny ség a ta lá ló 
vá la szok tit ka
Mil li ós pél dány szá mú köny ve i ben
Col son gyak ran írt Is ten sze re te té -

nek sa já tos  sá ga i ról meg ar ról is,
ho gyan le het az új ko ri sö tét ség
kor sza ká ban él ni. Az em be ri test nek
e kor szak ban a fény adás fel ada tát
szán ta. A kö zös misszió szem pont -
já ból rész le tez te pro tes tán sok és
ka to li ku sok szük sé ges együtt mű -
kö dé sé nek táv la ta it. Kü lön ki ad -
vány ban írt a hely re ál lí tó igaz sá gos -
ság ról, a ke resz tyén, meg tar tó hit ről.
Hal lat lan lel ki szen zi bi li tás sal, fo gé -
kony ság gal, Is ten Lel ké től hal ló vá-
lá tó vá han gol va ra gad ta meg ko runk
sok je len sé gét, s he lyez te eze ket az
evan gé li um ér ték rend jé nek le lep le -
ző tük re elé.

ma gas ame ri kai el is me rés 
– s ami még en nél is ér té ke sebb
2008-ban Ge or ge W. Bush el nök a
má so dik leg ran go sabb ame ri kai ki -
tün te tést ad ta át ne ki. Az el nö ki in -
dok lás ban ez is el hang zott: „…az el -
ítél tek nek meg a már sza ba dul tak -

nak és csa lád juk nak
biz to sí tott ke resz -
tyén se gít ség nyúj -
tá sért”. A Fe hér Ház
nyi lat ko za tá ban ezt
is ol vas hat juk: Col -
son erős és mély hi -
té vel a vi lá gon sok
nő nek és fér fi nak
se gí tett ab ban, hogy
vissza ta lál ja nak a
„nor má lis” élet be.
Az Egye sült Ál la -
mok tisz te le tét és
meg be csü lé sét fe je -
zi ki ez zel az érem -
mel Chuck Col son -
nak, jó szí vé ért és
együtt  ér  zé sé ért ,

amely nek ha tá sá ra so kan meg újul -
hat tak re mé nyük ben, s el kezd tek új -
ra hin ni ab ban, hogy éle tük nek van
ér tel me. 

Az öt kon ti nen sen mun kál ko dó
mint egy ti zen öt ezer test vé ri bör -
tön tár sa ság hoz tar to zó ön kén tes és
szá mos bör tön lel kész meg az en nél
sok ezer rel több, Krisz tust fel fe de ző,
meg is me rő s így a bű nö zés igá já ból
meg sza ba dult lé lek oszt ja az el nö ki
ér té ke lés min den sza vát.

Le het en nél ér té ke sebb el is me ré -
se Chuck Col son gaz dag éle té nek?
Ta lán csak az, ha Is ten is me ri majd
el ma gá é nak nyil vá no san is Col sont
ama na pon, ami kor min den ki nek, el -
nök nek és ta nács adó nak, ha mis nak
és „igaz nak”, rab nak és sza ba dult nak,
mind nyá junk nak meg kell áll nunk az
igaz Bí ró íté lő szé ke előtt… 

g Dr. Bé ke fy La jos

Hogyanlettazelnöki„botrányhősből”Krisztushitvallója?
Nyolcvanéve sen el hunyt Chuck Col son, a bör tön vi lág re for má to ra

A leg in kább val lá sos or szá gok több -
sé ge ka to li kus, ilye nek fő ként a fej -
lő dő or szá gok. A leg in kább val lá sos
or szá gok kö zé tar to zik még az Egye -
sült Ál la mok, Iz ra el és Cip rus – áll a
chi ca gói egye tem (NORC) ál tal 1991-
ben, 1998-ban és 2008-ban harminc
or szág ban ké szí tett, Be li efs abo ut
God ac ross Ti me and Count ri es (Is -
ten hit ko ron ként és or szá gon ként)
cí mű fel mé rés ben.

A Fü löp-szi ge te ki ek mint egy 94
szá za lé ka min dig hí vő volt, őket kö -
ve tik a chi le i ek (88 szá za lék) és az
ame ri ka i ak (81 szá za lék), míg a volt
Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság

te rü le tén élő né me tek (13 szá za lék) és
a cse hek (20 szá za lék) kö ré ben ala -
csony a val lá so sak ará nya.

A ta nul mány sze rint a leg in kább
ate is ták Skan di ná via és az egy ko ri ke -
le ti tömb or szá gai (ki vé ve Len gyel -
or szá got). A volt Ke let-Né met or -
szág te rü le tén élő né me tek kö ré ben
a leg ma ga sabb (59 szá za lék) azok nak
az ate is ták nak az ará nya, akik so sem
hit tek Is ten ben. Ma gyar or szá gon a
2008-as ada tok sze rint 23,1 szá za lék
so ha sem hitt Is ten ben, míg 39,0 szá -
za lék val lot ta ma gát min dig is hí vő -
nek a ta nul mány sze rint.

Az is ten hit szin te min de nütt csök -

ke nő ben van, ki vé ve Orosz or szá -
got, Szlo vé ni át és Iz ra elt.

A leg idő sebb kor osz tály kép vi se -
lői kö zött a leg erő sebb a val lá sos ság.
A 68 éve sek és an nál idő seb bek kö -
ré ben át la go san 43 szá za lék bi zo nyos
Is ten lé te zé sé ben, míg a 27 éve sek
vagy an nál fi a ta lab bak kö zött mind -
össze 23 szá za lék.

„A leg na gyobb nö ve ke dés az 58
éve sek vagy an nál idő seb bek kö ré ben
ta pasz tal ha tó, ami ar ra en ged kö vet -
kez tet ni, hogy a val lá sos ság a ha lál
kö ze led té vel nö vek szik” – mond ta
Tom W. Smith, a je len tés szer ző je.

Az Egye sült Ál la mok ban a fi a ta lok
54 szá za lé ka bi zo nyos Is ten lé te zé sé -
ben, míg a leg idő seb bek kö zött ez az
arány 66 szá za lék. Ma gyar or szá gon
a 28 év alat ti ak 15,9 szá za lé ka és a 68
év fe let ti ek 40,4 szá za lé ka bi zo nyos
Is ten lé te zé sé ben.

d MTI

AFülöp-szigetekiekalegvallásosabbakavilágon
b AFülöp-szigetekiekalegvallásosabbakavilágon,szembenaskandi-
návokkalvagyazegykorikeletitömbországaival:ezderülkiegymúlt
szerdánközzétettamerikaitanulmányból,amelyszerintminélidő-
sebbazember,annálinkábbhiszIstenben.

b Emberifogalmakszerintálomkarriertfutottbe.Istenfelőlnézvemeg-
jártaapoklot,deahitáltalfelszárnyalhatottmennyeimagasságok-
ba.Ésodaemeltesok-sokemberszívét.Volt„botrányhős”megelítélt.
Börtönbenmegtérőrab,akiottkivételeslátomástésfeladatotkapott
egészhátralévőéletére.Megalapítottaazelítélteketszeretetteltámo-
gatóTestvériBörtöntársaságot, amelymamáravilágszáztizenhárom
országábansegítiafogvatartottaktalpraállásátlélekbenéséletépí-
tésbenegyaránt.Azelmúlthúszévbenírtmintegyharminckönyve
csaknemötmilliópéldánybankeltel,örömüzenetkéntarácsmind-
kétoldalánélőknek.Könyveibevételét,valamintkülönféledíjainak
hozadékát–ígyaz1993-bankapottTempleton-díjjaljáróegymillió
dollárt is – a Testvéri Börtöntársaság támogatására fordította.
Charles(„Chuck”)WendellColson világszerteismertéselismertevan-
gélistaként,„tévésztárként”,JézusKrisztusBillyGraham hatásúbi-
zonyságtevőjekéntfejeztebeéletétazEgyesültÁllamokban,aVir-
giniaállambeliFallsChurchbenáprilis21-én,nyolcvanéveskorában
–egynappalazelőtt,hogykezdetétvetteazáltalaelindítottbörtön-
missziósimahétezévisorozata.

Colson George W. Bush amerikai elnökkel

Komp lex se gít ség az ön ál ló élet hez –
ez a cí me an nak a pro jekt nek, mely
a na pok ban fe je ző dött be a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
nyír egy há zi Ol ta lom Sze re tet szol gá -
la tá nál. 

A sza bol csi me gye szék hely haj lék -
ta lan el lá tá sát vég ző ka ri ta tív szer ve -
zet OKJ-s tan fo lya mán hu szon öt ne -
héz sor sú em ber sze rez het te meg a
park gon do zói vég zett sé get, ez ál tal
pi ac ké pes tu dás hoz jut ha tott, közben
négy hó na pos szak mai gya kor la ton
ve he tett részt, va la mint jö ve de lem re
te he tett szert. 

A prog ram hoz a sze re tet szol gá lat
– az Eu ró pai Unió Tár sa dal mi meg -
úju lás ope ra tív prog ram já nak a haj -
lék ta lan em be rek tár sa dal mi és
mun ka erő-pi a ci in teg rá ci ó ját se gí -
tő alap já hoz be nyúj tott pá lyá zat ré -
vén – mint egy 44 mil lió fo rin tos tá -
mo ga tást ka pott. 

A komp lex se gí tés fon tos ele me volt
a lak ha tás biz to sí tá sa. A prog ram ban
részt ve vők kö zül ti zen he ten mu tat -
koz tak al kal mas nak ar ra, hogy sa ját al -
bér let ben ön ál ló éle tet kezd je nek. 

Az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat a
ko ráb bi szak mai ta pasz ta la tok fel -
hasz ná lá sá val úgy épí tet te fel a pro -
jek tet, hogy az élet min den te rü le tén
se gít se a kli en se ket, a hi va ta li ügy in -
té zés től az élet ve ze té si ta nács adá son,
kom pe ten cia fej lesz té sen át a mun ka -
hely ke re sé sig, an nak ér de ké ben, hogy
az ön ál ló élet re va ló ban al kal mas sá
vál ja nak. 

A prog ram ban részt ve vő haj lék ta -
la nok ki vá lasz tá sá hoz és fel ké szí té sé -
hez or vo si, pszi cho ló gu si se gít sé get is
igény be vett a szol gá lat. Az Ol ta lom
mun ka tár sai a pro jekt le zá rá sát kö ve -
tő en is nyo mon kö ve tik men to rált ja ik
élet pá lyá ját, és to vább ra is se gí tik őket.

g V. E.

SegítségazOltalomtól
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„Ha va la ki Krisz tus ban van, új te -
rem tés az: a ré gi el múlt, és íme: új
jött lét re.” (2Kor 5,17)

Hús vét ün ne pe után a har ma dik hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé i -
ben az élő Krisz tus győ zel mé ben ré sze sí ti élő gyü le ke ze tét: uj jong ja tok! Ju -
bi la te: „Ör ven dezz Is ten nek, te egész föld, zeng jé tek di cső ne vét, di csér jé tek
di cső sé gét!” (GyLK 718,1) Fel tá ma dá sá val Jé zus örök ké tar tó örö möt szer zett
né pé nek, ezért uj jong junk: „Ál dott az Is ten, a mi Urunk Jé zus Krisz tus Aty -
ja, aki meg ál dott min ket min den lel ki ál dás sal a Krisz tus ban.” (Ef 1,3; LK) Örök
örö münk for rá sát he ti igénk tár ja elénk, s Jé zus – az iga zi sző lő tő – hat szor
(!) ké ri: én ben nem ma rad ja tok! Csak így le he tünk kö ve tői, akik Is tent di cső -
í tik gyü möl csö ző éle tük kel. „Az lesz az én Atyám di cső sé ge, hogy sok gyü möl -
csöt te rem tek, és ak kor a ta nít vá nya im lesz tek.” (Lásd Jn 15,1–8) Dr. Lu ther így
vall a Szent lé lek ben va ló örö münk ről: „Szí vünk pe dig ör vend, mi kor Krisz -
tus fel tá ma dá sát ma gunk ra vesszük, s lát juk, ho gyan győz te le ja vunk ra a bűnt,
ha lált és ör dö göt, hogy ál ta la mi is örök ké él jünk. Ez az iga zi, örök re meg -
ma ra dó öröm, me lyet sen ki nem ve het el tő lünk.” Krisz tus kö ve tői hi szik és
vall ják, hogy „Jé zus az Is ten Fia”. (1Jn 5,5) S ez a hit győ zel me! „Mert min den,
ami Is ten től szü le tett (új já), le győ zi a vi lá got, és az a győ ze lem, amely le győz -
te a vi lá got, a mi hi tünk.” (1Jn 5,4) Pál tól tud juk, hogy az Úr is ten „ha rag ját nyi -
lat koz tat ja ki a menny ből az em be rek min den hi tet len sé ge és go nosz sá ga el -
len”, mert „akik az Is ten igaz sá gát ha zug ság gal cse rél ték fel, azok a te remt ményt
imád ták és szol gál ták a Te rem tő he lyett, aki ál dott mind örök ké”. (Róm
1,18.25) Az em ber ős bű ne az ön imá dat. Ám aki már Krisz tus ban van, azt az
ő sze re te te szo ron gat ja. Jé zus „azért halt meg min den ki ért, hogy akik él nek,
töb bé ne ön ma guk nak él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt”.
(2Kor 5,15) Ha a bűn szol ga sá gá ból „a Fiú meg sza ba dít ti te ket, va ló ban sza -
ba dok lesz tek” (Jn 8,36) az ő kö ve té sére: „im it atio Ch ris ti”. Akik Krisz tus ban
van nak, Lé lek sze rint él nek e föl dön. „…ha Is ten Lel ke la kik ben ne tek (…), ak -
kor az, aki fel tá masz tot ta a Krisz tus Jé zust a ha lot tak kö zül, élet re kel ti ha -
lan dó tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál tal.” (Róm 8,9.11) Ám Pi lá tus ban
más lé lek la kott, és ki szol gál tat ta Jé zust a zsi dók nak: Ec ce ho mo! „Íme, az em -
ber!” Ősze rin tük a zsi dók ki rá lyá nak „a tör vény sze rint meg kell hal nia, mert
Is ten Fi á vá tet te ma gát”. S ez szá muk ra is ten ká rom lás (Jn 19,5.7; lásd 3Móz
24,16). Az élet vi ze s az élet fá ja kö ze lé ben él het nek Is ten meg vál tott gyer -
me kei örök ké, mert kik már e föl dön Krisz tus ban van nak, azok ré sze sül nek
győ zel mé ben, s „szol gái imád ják őt, és lát ni fog ják az ő ar cát, és az ő ne ve lesz
a hom lo ku kon”, és „az Úr Is ten fény lik fö löt tük, és ural kod nak örök kön-örök -
ké”. (Jel 22,3–4.5) „A mennyek ben, a mennyek ben / Vár öröm vég te len. // Ott
ma ga Is ten hin ti szét, / Mint nap, az örök, tisz ta fényt, / Ég és föld Is te ne. //
Meg nyer ni menny nek örö mét / Ké szíts el, Jé zu som! / Te ér tem hul lott vé re -
dért / Vár en gem ir ga lom.” (EÉ 527) Ezért ju bi la te Deo! 

g Ga rai And rás

HETIÚTRAVALÓ
Azt mond ják, hogy az em ber az el ső -
szü lött jét még pál má nak sze ret né
ne vel ni: ön tö zi, met szi, nye se ge ti,
nyújt ja, for mál ja…, de ké sőbb rá jö -
vünk, hogy nem mi ter vez zük el, mi -
lyen nö vény ke lesz a pa lán tánk ból. Ez
per sze nem könnyű szü lői fel adat.
Nem elég a ke reszt ség ben az Úr nak
aján la ni gyer me kün ket, nap mint
nap ne ki kell szen tel nünk. Nem pál -
mát kell gör csö sen ne vel nünk, ha nem
egy sze rű en gyö nyör köd nünk kell ab -
ban, ami vé a fi ó kánk cse pe re dik. En -
ged ni kell nö ve ked ni, nyúj tóz ni, for -
má lód ni…

Mi is be le es tünk a „pál mát fa ra -
gunk” hi bá já ba. Leg na gyob bik fi un kat
so ká ig lát ni sze ret tük vol na va la mi -
lyen nek: be írat tuk ba lett ra, ze ne is ko -
lá ba, rajz szak kör re, ví vás ra, szín ját szó
kör re. (A test vé rek kel együtt a kü lön -
órák szá ma hat vá nyo zó dik, és már
csak egy kony hai táb lá zat ban te kint -

he tő át, me lyik nap ki ho va megy, me -
lyik tás ká val és me lyik hang szer rel.) Jól
jön a se gít ség! A nagy ma ma  vál lal ta a
ví vó edzé se ket, hoz za-vi szi-fi ze ti, ver se -
nyek re jár nak. 

A hét vé gén volt az el ső al ka lom, hogy
én kí sér tem el fi a mat a baj nok ság ra.
Min den me net után há lát ad tam az
Úr nak, hogy meg ma radt a gyer me kem.
Kez det ben még a sze mem sem mer tem
ki nyit ni, ne hogy vé gig kell jen néz nem,
ahogy le ka sza bol ják vagy kard él re
hány ják. Tud tam, hogy a ví vás küz dő -
sport, de csak most szem be sül tem ve -
le. Ami kor már ki mer tem nyit ni a sze -
mem, és nem si kí tot tam min den ta lá -
lat után, meg ér tet tem, hogy me lyik fény
mi kor gyul lad ki, és me lyik az, ame lyik
jó ne künk. És már ami att sem ag gód -
tam, hogy a fi am a 220 volt ba van be -
köt ve… 

Egy-két óra múl va már na gyon fá -
radt volt min den gye rek. A fi a mat a

leg jobb nyolc kö zé ju tás hoz a ta va -
lyi baj nok kal  sor sol ták pár ba. Esély -
te len küz de lem ígér ke zett. Tel je sen
össze tört a ti zen két éve sem, és én
azon töp reng tem, hogy mit mond -
hat nék ne ki. 

El me sél tem Dá vid és Gó li át tör -
té ne tét; azért, hogy meg ért se, az Úr -
nak sem mi sem le he tet len, ne ad ja
fel! De szí vé re he lyez tem, hogy most
nem ez fog tör tén ni! „Dá vid nak” a mi
tör té ne tünk ben még fej lőd nie kell és
gya ko rol nia. 

10 : 3-ra ki kap tunk, de bol do gan
hagy tuk el a pás tot! Ve lünk volt az Úr!
Nem a győ ze lem ben, ha nem a já ték
örö mé ben, a má si kért va ló ag gó dás
las san ol dó dó fe szült sé gé ben, a csa -
pat mun ká ban… és ab ban, hogy nem
akar tam baj nok nak ál mod ni a fi am,
csak biz tat ni és mel let te áll ni… nyi -
tott szem mel!

g Papp And rea

Dá vid és Gó li át

Él tél már át hegy te tő él ményt? Nem
egy hegy szó sze rint vett meg má -
szá sá ra gon do lok, bár an nak, ahogy
hal lom, ha son ló ha tá sa van. Egy na -
gyon sa já tos pil la nat ra uta lok,
amely például egy le nyű gö ző táj ban
él he tő meg. Eset leg egy ese mény al -
kal má val – pél dá ul ha egy meg győ -
ző, na gyon ha tá sos szó no kot hal -
lasz, és a sza vai ar ra ösz tö nöz nek,
hogy a dol ga in kat más képp – job -
ban, vagy na gyobb oda adás sal – vé -
gez zük. 

Éve im so ka sod ván ne kem több -
ször volt már „hegy te tő él mé nyem”.
Ezek egyi két egy ter mé sze ti cso da,
a Grand Ca nyon el kép zel he tet len
nagy sze rű sé ge vál tot ta ki. De az
ilyen tí pu sú él mé nye im több sé gét
kon fe ren ci á kon és más szak mai
vagy lel ki sé gi ta lál ko zó kon él tem
át. Eze ken cso dá la tos em be rek kel
ta lál koz tam, és nagy sze rű üze ne te -
ket hal lot tam, ame lyek ar ra in dí tot -
tak, hogy jobb em ber ré, férj jé,
apá vá, üz let em ber ré, író vá, szer -
kesz tő vé, ta nács adó vá és ba rát tá
vál jak. 

Né hány szor az él mény ben ben ne
volt az, amit „spi ri tu á lis csúcs nak”
hí vok: az eu fó ria, az el ra gad ta tás és
a lel ke se dés, ami kor úgy érez tem,
hogy nem ma ra dok az, aki vol tam.
„Más lesz a vi lág, ha ha za té rek
(vagy is mét fel ve szem a mun kát)” –
gon dol tam. 

Egy gond van csak: nem tu dunk
ott ma rad ni a fenn sí kon. Vissza
kell tér nünk a völgy be, oda, ahol a
ha tár idők, mun ka fel ada tok, pénz -
ügyi gon dok, eszet len mun ka tár sak,
fő nö kök és ügy fe lek ta nyáz nak.
Né ha ab ba a „völgy be”, ahol a min -
den na pi élet ter hei annyi ra nyo -
masz tó ak, hogy már rö vid idő után
el cso dál ko zunk: „Alig pár nap ja
még annyi ra lel kes vol tam. Mi volt
ott ve lem?” 

Mit te szünk hát, ami kor el hagy juk
a hegy te tőt, és vissza té rünk a pi ac -
tér re, min den na pi ta po só mal munk -
ba? Ho gyan si ke rül het ke resz tül vin -
nünk az el ha tá ro zá sa ink meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges vál toz ta tá so kat
ak kor is, ami kor a csúcs él mény tü -
ze el ham vad? Azt ja val lom, hogy ne
fe led jük: nem va gyunk egye dül. 

Is ten min dig ve lünk van. Ha meg
vagy győ ződ ve ar ról, hogy szük ség
len ne vál to zá sok ra, jó eséllyel hi he -
ted, hogy a szó no kok aj ká ról és az
üze ne tek ben Is ten szólt hoz zád.
Em lé kezz ar ra, hogy ta lál koz hat tál
ve le a hegy te tőn, de ta lál ko zol ve le
a völgy ben is. 

Er ről biz to sít min ket Zsolt 139,7–
10: „Ho vá fut hat nék lel ked elől? Ho -
vá me ne kül het nék szí ned elől? Ha
fel száll nék az égig, ott vagy. Ha az al -
vi lág ban ta nyáz nék, ott is je len vagy.
Ha fel öl te ném a haj nal szár nya it, és
a leg tá vo lab bi par to kon száll nék le,

ott is a te ke zed ve zet ne, és a te job -
bod tar ta na.”

Éle ted pár ja se gí te ni akar. Még ha
pá rod te het sé ge és ta pasz talt sá ga
nem ér is fel a ti éd del, Is ten tud ja a
mód ját an nak, hogy tár sun kat, aki
ér té kes, el fo gu lat lan, nél kü löz he -
tet len bá to rí tást és tá mo ga tást adó
vé le mé nyek for rá sa, ugyan úgy von -
juk be ügye ink be, mint egy ta nács -
adó tes tü le tet. „A ház és a va gyon az
ősök ha gya té ka, az okos fe le ség az Úr
aján dé ka.” (Péld 19,14) 

Meg bíz ha tó ba rá tok és tár sak ad -
hat nak tá mo ga tást. Egyik szen ve dé -
lyem a men to rá lás – ta lál ko zás má -
sok kal és se gí té sük sze mé lyes és
szak mai kér dé sek ben, bib li ai el vek
és ta ná csok hasz ná la tá val. Le het nek
a szán dé ka ink a leg job bak, kül ső ha -
tá sok – vagy sa ját gyen ge sé günk –
mi att oly kor még is utat té veszt he -
tünk. 

Egy meg bíz ha tó men tor, ta nács -
adó vagy ba rát azon ban se gít het
ben nün ket kö te le zett sé ge ink tel je -
sí té sé ben, vagy ta ná csot ad hat,
mi lyen vál toz ta tá sok ra len ne szük -
ség. Ők le het nek szá munk ra a na -
gyon is fon tos el szá mol ta tók és
tá mo ga tók. 

„Az egyik vas a má sik tól kap ja
élét. A má sok tár sa sá ga tisz tít ja az
em bert.” (Péld 27,17)

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

Hegytetőkésapiactér

Olvassa az Evangélikus Élet digitális változatát!

H i r d e t é s

könyv vá sá rok má jus ban

A Lu ther Ki adó min -
den ér dek lő dőt sze re -
tet tel vár köny ves pa vi -
lon já nál a XX. Szent
Ist ván könyv hé ten (Bu -
da pest, Fe ren ci ek te re)
má jus 14-től 18-ig 10 és
18 óra kö zött.

Idén is részt ve -
szünk mind há rom
egy ház ke rü let misszi -
ói nap ján, má jus 19-
én. Sa ját ki ad vá nya ink ra 15% ked vez ményt nyúj tunk!

Gyü le ke ze te ink, in téz mé nye ink és egyé ni vá sár -
ló ink fi gyel mé be aján ljuk az elő ren de lés le he tő sé gét,
mi ál tal könyv ren de lé sü ket a hely szí nen, pos ta költ -
ség nél kül át ve he tik. Eh hez, kér jük, meg ren de lé se -
i ket leg ké sőbb má jus 10-éig küld jék el a ki ado@lu -
the ran.hu cím re. Kér jük, szí ves ked je nek je lez ni,
me lyik könyv vá sár ba ké rik a cso ma got, és hogy kész -
pénz zel vagy át uta lás sal kí ván nak-e fi zet ni. Át uta -
lá sos szám la ese tén 10%, kész pén zes fi ze tés ese tén 15%
ked vez ményt adunk. A könyv vá sá rok ban csak kész -
pén zes szám lát áll mó dunk ban ki ál lí ta ni!

Az év ige hir de té se pá lyá zat ered mé nye

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Dé li Egy ház ke rü le te ál tal ki írt, Az
év ige hir de té se el ne ve zé sű pá lyá zat el bí rá lá sa meg tör tént. A pá lyá zat ra
ti zen négy da rab jel igés pré di ká ció ér ke zett.

Az öt ta gú bí rá ló bi zott ság – Bé res Ta más, Gáncs Pé ter, Ra dos né Len -
gyel An na, Sza bó La jos, Sza bó né Mát rai Ma ri an na – az 1. dí jat nem ad -
ta ki; a 2. díj ban Né meth Zol tán (Pécs) ré sze sült (90 ezer fo rint); a 3. dí -
jat Győ ri Já nos Sá mu el (Pest er zsé bet) kap ta (60 ezer fo rint).

A dí ja kat a nyertesek az egy ház ke rü let misszi ói nap já nak ke re té ben,
má jus 19-én Bony há don ve he tik át.
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyermekoldal

Ez a hosszú far kú, ked ves kis ma dár
a li ge tes er dők, te le pí tett feny ve sek,
vad ró zsá val és ga la go nyá val be nőtt
domb ol da lak, fo lyó ár te rek ma még
vi szony lag gya ko ri la kó ja.

Na gyon ko rán kezd köl te ni, a té -
len kis csa pa tok ban já ró ma da rak feb -
ru ár má so dik fe lé ben pá rok ra sza ka -
doz nak. Meg fi gyel tem, hogy ahol a
pár ilyen kor tar tóz ko dik, azon a kör -
nyé ken kezd el fész ket épí te ni.

Az ősz apó fész ke iga zi re mek mű!
Sű rű bo kor ágak, né ha le haj ló luc fe -
nyő ágak rej tik, mo há ból, háncs da rab -
kák ból és pók há ló szö ve dék ből ké szül.
Több nyi re zacs kó ala kú, a fel ső ré szén
van a be já ró nyí lás, a bel se je pi he tol -
lak kal van ki bé lel ve.

A pár min dig együtt jár, és köz ben
halk, cser re gő han gon be szél get nek
egy más sal.

Sok szor fi gyel tem őket épí tés köz -
ben. Egy szer re ér kez nek a fé szek
kö ze lé be tol lak kal a cső rük ben, né -
ha ak ko ra pi hé vel, hogy szin te el búj -
nak mö göt te. Míg egyi kük a fé szek -
hez száll, pár ja tü rel me sen vá ra ko zik
tol lal a cső ré ben, és csak ami kor a
má sik ki bújt, röp pen ő is a nyí lás hoz.

Ami kor oda bent el he lyez te a ho -
zott tol lat, együtt re pül nek el, hogy
úja kat ke res se nek.

Egy szer ki pró bál tam, hogy tud -
nék-e én is tol la kat ta lál ni, de na gyon
te het ség te len nek bi zo nyul tam. Fél
óra alatt csak egyet si ke rült meg pil -
lan ta nom az avar ban. Hi á ba, az
ősz apók sze me sok kal éle sebb…

De nyom ban ki hasz nál ják az adó -
dó le he tő sé ge ket is. Egy al ka lom mal
Bu da ke szi kö ze lé ben jár va fel tűnt,
hogy a pár min dig tar ka fá cán tol lak -

kal ér ke zik a fé szek hez. Óva to san kö -
vet tem őket, és meg ta lál tam a ta lán
ró ka ál tal szét té pett fá cán ka kast.

Egy má sik al ka lom mal az ócsai
éger láp kö ze lé ben a pár egy szét té -
pett tő kés ré ce tol la it hord ta – in ga -
já rat ban re pül tek a te tem és a fé szek
kö zött.

A pá rok éven te csak egy szer köl -
te nek, de ha a szaj kó el pusz tít ja a
fész kü ket, ami saj nos gyak ran meg -
esik, ak kor pót köl tést vé gez het nek.
Fi ó ká i kat her nyók kal, pó kok kal ete -

tik, té len a ki füg gesz tett ele sé ges
zacs kó ra is jár nak.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Mit gon dolsz, hány pi he toll van a
fé szek ben?
2. Hány fi ó kát ne vel nek a pá rok?
3. Hány pár él het Ma gyar or szá gon?

Őszapó

me Sélnek az áll atok

Vá la szok: 1. akár két ezer; 2. ki lenc-ti -
zen egyet; 3. kö rül be lül száz öt ven ezer.

1.

Az el ső em ber pár, Ádám és Éva el ső -
szü lött fi át Ka in nak hív ták. Ádám nak
és Évá nak nem so ká ra egy má sik fia
is szü le tett, őt Ábel nek ne vez ték el.

Ami kor fel nőt tek, Ka in föld mű ve -
lő lett, öccse pe dig juh pász tor.

Egy nap mind ket ten ol tárt épí tet -
tek, hogy ál do za tot mu tas sa nak be az
Is ten nek. Az idő seb bik fiú az ál ta la
meg ter melt gyü möl csök ből és zöld -
sé gek ből vitt az ol tár ra, öccse az el ső -
szü lött bá rá nyok ból. Az Úr Ábel ál do -
za tát el fo gad ta, Ka i nét vi szont nem.

Ka in na gyon mér ges lett ezért
öccsé re, és el ha tá roz ta, meg bosszul -
ja raj ta, hogy az ő ál do za ta nem tet szett

Is ten nek. Ha ma ro san el is hív ta Ábelt
a me ző re, mint ha csak mu tat ni sze ret -
ne ne ki va la mit. Ám ami kor kint vol -
tak, hir te len rá tá madt és meg öl te, a
holt tes tet pe dig el ás ta a föld be.

Mi vel csak ők ket ten vol tak a me zőn,
Ka in azt hit te, sen ki sem fog ja meg tud -
ni, mit tett. De az Úr elől sem mit sem
le het el tit kol ni, ő pon to san tud ja min -
den tet tün ket. Ezt a gyil kos sá got is lát -
ta, ezért meg kér dez te Ka in tól:

– Hol van Ábel, a te test vé red?
Ka in úgy tett, mint ha sem mi ről

sem tud na, és azt vá la szol ta:
– Nem tu dom. De ta lán őri ző je va -

gyok én a test vé rem nek?
Az Is tent azon ban nem le het be -

csap ni. Mér ge sen azt kér dez te:

– Mit tet tél?! Tu dom, hogy meg öl -
ted őt, mert test vé red ki on tott vé re
hoz zám ki ált a föld ről. Most azért
halld a bün te té sed! Buj do só és kó bor -
ló le szel ezen túl, és hi á ba szán tasz,
vetsz, a föld nem te rem töb bet ne ked!

Ezt hall va Ka in na gyon meg ijedt.
– Ó, Uram! Na gyobb az én bün te -

té sem, mint azt el tud nám vi sel ni. Rá -
adá sul, ha buj dos nom kell, bár ki
meg is öl het.

– Ez nem fog meg tör tén ni – fe lel -
te az Úr. – Ugyan is az a bün te té sed,
hogy él ned kell, és egész éle ted ben a
meg ölt test vé red mi att kell szen -
ved ned. Je let te szek rád, hogy ezen -
túl sen ki se bánt has son.

Me lyik úton jut ki Ka in és Ábel a me -
ző re?

TestvérekaBibliában
g ye r me kVár

b Mostindulóötrészessorozatunkbanolyantestvérektörténetétele-
venítjükfel,akikrőlazÓszövetségben olvashatunk.Mindegyikrész-
hezegy-egyfeladatistartozik.Ezekhelyesmegfejtéseitösszegyűjt-
veasorozatbefejezéseutánküldjétekelszerkesztőségünkcímére
(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.)!Abo-
rítékraírjátokrá:Gyermekvár.

kön yVajánló

Akét„sz”titka
Ti szok ta tok nap lót ír ni? Hát en ge déllyel má sét el ol vas ni? Ha még nem pró bál -
tá tok egyi ket sem, kezd jé tek el Di nyó – be csü le tes ne vén Kár pá ti Kris tóf – nap -
ló já nak ol va sá sá val!

A ti zen két éves fiú ki vá ló fo cis ta, csak hát szü lő fa lu já ban, Bi va lyo son nem sok
le he tő sé ge kí nál ko zik csil log tat ni tu dá sát. La pát tal, kis és nagy Csi kesszel, Cső -
rös sel és a töb bi ek kel ma xi mum a re for má tus pa ró kia kert jé ben rúg hat ják a bőrt,
de azt is csak ti tok ban, mert az öreg Bor dás rend re el za var ja őket.

Ám egy nap egy fi a tal re for má tus lel kész ke rül a fa lu ba, és ez zel igen ala po san
meg vál to zik az if jú fo cis ták éle te. Meg ala kul a bi va lyo si kö lyök fo ci csa pat! De nem
is akár mi lyen! Ugyan is sor ban nye rik a baj nok sá go kat. 

És hogy mi a si ke rük tit ka? Két „sz” be tű vel kez dő dő szó. És hogy azok mit ta -
kar nak? Kár mán Ti bor Egy fo cis ta nap ló já ból cí mű iz gal mas köny vé ben er re a kér -
dés re is meg ta lál hat já tok a vá laszt. Mint aho gyan ar ra is, hol és mi kor játsszák a
fi úk éle tük leg na gyobb meccsét, de sok egyéb mel lett az is ki de rül, mi ért dönt úgy
Di nyó, hogy édes ap ja nem tet szé se el le né re is meg ke resz tel ke dik.

A nap ló nem csak fi úk nak és nem csak fo ci ra jon gók nak szól! Bár ki bát ran kéz be
ve he ti, aki bá to rí tást sze ret ne nyer ni, hogy a ki tar tás sal a leg re mény te le nebb hely ze te ket is nye rés re le het for dí ta ni.

Kár mán Ti bor: Egy fo cis ta nap ló já ból. Kál vin Ki adó, Bu da pest, 2012. Ára 1900 Ft. A könyv a Lu ther Ki adó köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál pa pír- és köny ves bolt ban (1054 Bu da pest, De ák tér 4.) is kap ha tó.
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We ber Sá mu el ev. lel kész-fő es pe res és
tör té nész szü le tett Pop rá don 1835.
már ci us 26-án mint az ott élő We ber
csa lád leg idő sebb gyer me ke. Ap ja a
vá ros pol gár mes te re, a múlt szá zad nak
meg fe le lő ja ví tásokkal-újí tá sok kal lát -
ta el a vá rost, és szer zett ma gá nak ér -
de me ket. Ilyen újí tás ként sze re pelt a
ha rang, me lyet az ev. temp lom nak
aján dé ko zott, és ez még ma is az ő te -
vé keny sé gé re em lé kez tet.

Öt gyer me ke volt, kö zöttük
két fiú, Sá mu el és 8 év vel fi a ta -
labb öccse, Ru dolf, a köl tő,
akit a sze pe si né met táj szó lás -
ban írt nagy sze rű köl te mé nyei
tet tek szű kebb ha zá já ban
nép sze rű vé – ezek a zip se rek,
sze pe si ek mél tók ar ra, hogy
élet raj zu kat, ki ma gas ló ér de -
me i ket há lás szív vel em lé ke ze -
tünk be vissza idéz zük.

A kés már ki ly ce um (ma gim ná -
zi um) el vég zé se után We ber Sá mu -
el Eper je sen foly tat ta teo ló gi ai ta -
nul má nya it. On nan hív ta meg őt a
Hot kó con élő Csá ky gróf gyer me ke -
i hez ne ve lő nek. De a tu dás ra vá gyó
és tö rek vő fi a tal em bert ez a fog lal -
ko zás nem elé gí tet te ki. En nél fog -
va nem so ká ra ott hagy ta Hot kó cot,
hogy Né met or szág ban, Jé ná ban tö -
ké le te sít se tudását. Nagy buz ga lom -
mal szen tel te ide jét a tör té ne lem,
föld rajz, ter mé szet rajz, et nog rá fia
ta na i nak. 

1860-ban be fe jez te jé nai ta nul má -
nya it, és vissza tért szü lő föld jé re. Oda -
ha za Má day Ká roly bé lai es pe res nél
lett se géd lel kész. Kö vet ke ző év ben
Sel mec bá nya vá lasz tot ta meg lel -
kész nek, de ott is csak rö vid ide ig te -
vé keny ke dett, mi u tán Sze pes-Bé la
mint sa ját lel ké szét vissza hív ta, mely
vá ros ban fá rad ha tat lan, sok ol da lú
mun ká ban gaz dag, ál dá sos éle tet élt.

Mint lel ki pász tor ki vá ló pré di ká -
tor – szó nok, egy há zá nak kö rül te -
kin tő, min den ki sebb-na gyobb
gond jában ha tá sos se gít sé get nyújtó
aty ja – volt. Lel ké szi hi va tá sa mel lett
et nog rá fi ai, me ző gaz da sá gi ügyek ben
s a Kár pát és Tu ris ta Egye sü let ben ve -
ze tő sze re pet ját szott. 

Mint a Tát ra ra jon gó ja nagy tu ris -
ta volt. El ső nek má szott meg csú cso -

kat, így a Zöld-tó nál lé vő Zer ge-csú -
csot is. De nem csak mint hegy má szó
volt a he gyek ben lát ha tó, ha nem két
ba rát já val együtt ván do rol tak a Tát -
ra leg kü lön bö zőbb he lye i re, hogy ott
sa ját ke zű leg a szük sé ges ja ví tá so kat
vég re hajt sák. Ily képp ecset tel, fes ték -

do boz zal, szer szá mok kal fel sze rel ve
meg je löl ték az ös vé nye ket, út ba iga -
zí tó táb lák kal lát ták el, és a pa ta ko -
kon át ve ze tő, meg ron gált ré gi hi -
dacs ká kat is rend be hoz ták. De
nem csak a he gye ket jár ta be We ber
Sá mu el, ha nem a bar lan go kat is.
Így a Bé lai-csepp kő bar lan got és a
Dob si nai-jég bar lan got is ta nul má -
nyoz ta. Min de nütt, ahol le het sé ges
volt a ter mé szet cso dái után ku tat -
ni, ott We ber Sá mu el nagy sze rű
mun kát vég zett.

Egé szen hi he tet len, hogy a tör té -
ne lem leg ré gibb múlt jából, szint úgy
a ter mé szet tu do má nyok ból és a geo -
ló gi á ból ké pes volt annyi anya got fel -
hasz nál ni, hogy ezek a té nyek tör té -
nel mi mű ve i nek for rá sa i ként szol gál -
has sa nak.

Leg is mer tebb mű vei a kö vet ke zők
[a köny vek és cik kek cí mei tá jé koz -
ta tó jel le gű ek]: Sze pe si tör té ne lem és
kor ké pek; Bé la vá ros tör té ne te; A
Bé lai-csepp kő bar lang ke let ke zé se és
kör nyé ke; Po do lin vá ros tör té ne te;
Sze pes vár me gye tör té ne te; A 16 sze -
pe si vá ros az el zá lo go sí tás ide je alatt
1412–1772-ig; Sze pes me gye tör té -

nel mi iro dal má nak a tör té ne te; A
Tát ra egy ko ri bá nyá sza tá nak a tör -
té ne te; Stan sith Hor váth György és
ko ra 1643–1742-ig; A bé lai ev. egy ház -
nak mo nog ra fi á ja, te kin tet tel a sze -
pe si, len gyel és ma gyar vi szo nyok ra;
tu risz ti kát pro pa gá ló, nagy mennyi -
sé gű írá sa; ün ne pi be szé dek: Kos suth
La jos gyász ün ne pé lyén 1894-ben;
Thö kö ly Im re te me té se al kal má val a
kés már ki evan gé li kus temp lom ban;
pré di ká ci ók és szám ta lan egy há zi jel -
le gű mű ve.

De a leg ki vá lóbb mű ve az úgy ne ve -
zett „Ér de mek ben gaz dag sze pe si ek
Dísz csar no ka a 19-dik szá zad ban”.
Eb ben a leg na gyobb ered ménnyel
te vé keny ke dő 141 ki vá ló sze mé lyi ség
– így temp lo mi mél tó sá gok, ál lam fér -
fi ak, hi va tal no kok, az is ko la- és ne ve -
lés tan kö ré ből, mű vé szek, or vo sok, ke -
res ke de lem, ka to na ság, köz le ke dés ügy
és ipa ros ság kö ré ből – let tek a leg na -
gyobb pon tos ság gal le ír va. Ha We ber

Sá mu el nek egy Bu da pes ten élő és itt
al ko tó sze pe si nek a szü le té si vagy

ha lá lo zá si ada tai hi á nyoz tak,
úgy Pest re uta zott, hogy a te -
me tő ben eze ket fel fe dez ze. Az
ő ösz tön zé sé re let tek a Tát ra
mon dái össze gyűjt ve és ki -
ad va. Nagy buz gal mat fej tett
ki a kü lön bö ző le vél tá rak ban

is, ahol az ős ré gi ira tok ban
ku ta tott.
A Kar pat hen Post ha sáb jai, a

Zip ser Bote, a Kas sai Új ság, a Pan -
no nia ne vű hír lap, a Pest er Lloyd, a
Sze pe si Or vo sok és Gyógy sze ré szek
Év köny vei, szint úgy a Kár pát  Egye sü -
let egész so ro za to kat hoz tak hosszú
és ki vá ló ér te ke zé se i ből. Rö vid hir de -
té si cik ke t kö rül be lül ez ret írt.

Az 1896–97-es év Nagy apám szá -
má ra ha tal mas mun kát ho zott: 1898-
ban ün ne pel te a volt
Oszt rák–Ma gyar
Mo nar chia Fe rencz
Jó zsef csá szár ural -
ko dá sá nak 50-dik
év for du ló ját. Ez al -
ka lom ból a Mo nar -
chia egy im po záns
tör té nel mi-föld raj zi
mű vet je len te tett
meg, mely hez min -
den egyes, a Mo -
nar chi á ban úgy ne -
ve zett „örö kös tar to -
má nyok” – Cseh or -
szág, Hor vát or szág,
Szlo vé nia, Bosz nia-
Her ce go vi na – tör -
té né szei a sa ját tar -
to má nya ik ecse te lé -
sé re meg bí zást kap -
tak. Ily mó don ju tott Nagy apám nak
a Sze pes ség és Fel ső-Ma gyar or szág
le írá sa. Eme 24 kö te tes mű Az Oszt -
rák–Ma gyar Mo nar chia szó ban és
kép ben [he lye sen: Az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia írás ban és kép ben,
Bp., 1887–1901, M. Kir. Ál lam nyom -
da, I–XXI. kö tet] cí met kap ta. Nagy -
apám pe dig eme nagy sze rű mun ká -
já ért a csá szá ri ko ro na rend del lett
ki tün tet ve.

Az ál lan dó mun ká ban el töl tött
évei da cá ra Nagy apám min dig a
leg jobb egész ség nek ör ven dett. An -
nál meg rá zóbb volt az 1908. má jus
18-án szív szél hű dés ál tal be kö vet ke -
zett hir te len ha lá la. De a ha lá la óta
el telt évek sem fe led tet ték el az
em lé két. El len ke ző leg! Mi vel 100
év vel szü le té se után – 1935-ben –
meg va ló sult az az ün nep ség, mely
azok nak, akik azt lát ták és azon részt
vet tek – mint szü le im és én is –, fe -
lejt he tet len volt.

Jú ni us 29-ét ír tak. Egy cso da -
szép, fel hőt len, me leg nyá ri nap
volt. De rült csil la gos éj sza ka kö vet -
te. Bé la vá ros la kos sá ga lam pi o -
nok kal zsú fol tan tü rel me sen állt,
lát szó lag várt va la mi re. Míg egy szer -
re csak min den száj ból el hang zott
az az öröm te li fel ki ál tás: „Ég, lán -
gol!”, és szin te meg igéz ve te kin tet -
tünk a ve lünk szem ben lé vő he gyek -
re, ahol ra gyo gó, fény lő nagy tűz
égett. A lel kes fi a tal ság már na pok
óta egész fa tör zse ket he lye zett el a
még el ér he tő ma gas sá gok ban, és
ez[eke]t a sö tét ség be áll tá val meg -
gyúj tot ták. 

So kan el hagy ták a vá rost, és ki fe -
lé vo nul tak a me zők re, hogy kö ze -
lebb ről gyö nyör köd hes se nek e rit ka
kép ben. Bent pe dig a vá ros ban
ugyan ab ban az idő ben el hang zott a
la kos ság ál tal éne kelt, meg rá zó, szép
„Zip ser Hym ne”, majd a lel kes ki ál -
tás – „We ber apánk, té ged hí vunk”
– zár ta az es ti ün nep sé get. Más nap
dél előtt kö vet ke zett az egy há zi ün -
nep ség: a szlo vá ki ai evan gé li kus
püs pök és több lel kész je lent meg a
temp lom ban. Az ün ne pi be szé dek
után Var ga pop rá di es pe res be szé de
kí sé re té ben lep lez te le Nagy apám
bronz önt vény ből ké szült dom bor -
mű vét. Ezt kö vet te a ko szo rúk el he -
lye zé se a csa lá di krip tá ban. Dél után
a nagy Bé lai-ré ten 200 fő nyi da lár da
éne ké vel és a „Zip ser Hym né”-vel
vég ző dött a We ber Sá mu el szü le té sé -
nek szá za dik év for du ló ja al kal má ból
ren de zett em lék ün ne pély.

Most, ami kor Nagy apám ról szó -
ló fel ol va sá so mat be fe je zem, nagy
szo mo rú ság fog el en gem. Mi vel
vissza te kint ve ama öröm tel jes 1935-
ös nyár ra ar ra kell mély sé ges bá nat -
tal gon dol nom, hogy Nagy apám

em lék ün ne pe egy hattyú dal nak az
elő ér ze te volt – an nak a jó ra va ló,
tisz tes sé ges, szor gal mas kis nép nek
a hattyú da la, amely év szá za dok óta
nyu ga lom ban, bé ké ben dol go zott
szű kebb ha zá já ban, és gyer me ke ik
kö ré ből oly so kan te kin télyt és leg -
jobb hír ne vü ket vit ték el a nagy ma -
gyar ha zá ba! Ez a ked ves kis nép már
nincs töb bé – már nem lé te zik! Ha -
zá ju kat, ott ho nu kat el kel lett hagy -
ni uk – el szé led tek a nagyvi lág ban.

Is ten ad ja meg mind azok nak, bár -
hol is él nek, hogy e sza va kat meg ért -
sék: Az Úr ad ta, / Az Úr el vet te, / Ál -
dott le gyen az Úr ne ve! / Ámen.

Bu da pest, 1975. má jus hó
g Össze ál lí tot ta és fel ol vas ta

We ber Al íz

A mel lé kelt fo tók Ne i den bach Ákos
hegy má szás-tör té ne ti gyűj te mé nyé ből
szár maz nak.

A tör té ne ti for rá so kat nem csak meg kell őriz ni, a köz zé té te lük is fon tos, hogy mi nél szé le sebb kör ben vál ja nak is mert -
té. Ez al ka lom mal for rás köz lés sel je lent ke zünk, amely We ber Sá mu el evan gé li kus lel kész, tör té nész em lé két örö kí ti
meg. A for rás köz lés so rán az ere de ti szö ve gen – a jobb ért he tő ség ked vé ért – ki zá ró lag ap ró mó do sí tá so kat tet tünk,
az értelemzavaró hibákat javítottuk. (Ko vács Ele o nó ra ro vat gaz da)

WeberSámuelemlékezete

tHe SauruS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

b WeberSámuel szepesbélaievangélikuslelkész(1835–1908)aFelvidék
tudósevangélikuspapjainakegyiklegkiválóbbikavolt;történész,Tát-
ra-kutató,turista,akiegyszersmindszorgalmasanpublikáltaisújered-
ményeit.1975májusábanBudapestenhangzottelrólaunokájának,We-
berAlíznak azazelőadása,amelyetazalábbiakbanközlünk.Azelő-
adásszövegétkétforrásbólisismerjük.AzegyikSándyPéter tulaj-
dona(gépeltformában),amásikWeberAlízsajátkézírásávalíródott.
Utóbbi saját gyűjteményem részét képezi, és tartalmazza még a
„ZipserHymne”szövegét,valamintWeberRudolf (1843–1915)tanár
–SámuelöccsesaSzepességnagypoétája–életrajzátis. (Neidenbach
Ákos hegymászószakíró)

A Weber család sírboltja Szepesbélán

A Weber-csúcs a Fehér-tótól

Idejevan
aszálakössze-
kötésének

Pol gár mes te rek, or vo sok, jo gá szok,
tu dó sok, mű vé szek után eb ben az
év ben evan gé li kus gaz dál ko dók ad -
tak ran de vút egy más nak áp ri lis 18-
án az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ki hi va ta lá ban. 

Tör tént, hogy múlt év őszén két,
egy há zunk iránt el kö te le zett evan gé -
li kus fi a tal em ber – név sze rint Há mo -
ri Zsolt és Gi czi Ist ván – ke res te fel a
Szi lá gyi Er zsé bet fa sor ban szé ke lő hi -
va talt, hogy meg osszák a püs pök kel
már ré gen for má ló dó öt le tü ket, és
hogy fel ajánl ják ön kén tes se gít sé gü ket,
még pe dig „ke res ke del mi össze köttetés
meg szer ve zé sé re”. Lé nye ge a vi dé ki
gaz dál ko dók ter mé nye i nek vá ro si gyü -
le ke ze tek ben (erő sen kon cent rál va a
fő vá ros ra), il let ve egy há zi in téz mé -
nyek ben va ló köz vet len ér té ke sí té se. 

Idő köz ben, szin tén ta valy ősszel,
egy re több hír ér ke zett Györ fi Mi hály
lel kész től a nyír te le ki Fi la del fia Evan -
gé li kus Egy ház köz ség nek a ci gány -
ság ön fenn tar tá sát se gí tő szo ci á lis
föld prog ram já ról. Ok tó ber ben el -
in dult a mun ka vállalók re giszt rá -
ció ja, az egész ség ügyi vizs gá lat, a
mun ka szer ző dé sek meg írá sa és az
ok ta tás. Ti zen négy gö rög szál lá si ro -
ma kezd te meg az őszi mun ká la to kat
az ön kor mány zat ál tal biz to sí tott öt -
hek tá ros – ak kor még bo zó tos és mű -
ve let len – te rü le ten. Re mény ség sze -
rint a ta vasszal meg ter melt zöld sé gek
biz tos jö ve del met je lent het nek majd
csa lád ja ik szá má ra.

Ugyan csak idő köz ben ér ke zett
egy meg ke re sés Ob rec zán Fe renc
or szág gyű lé si kép vi se lő, a Ma gyar
Gaz da kö rök és Gaz da szö vet ke ze tek
Szö vet sé ge (Mag osz) fő tit ká ra ré -
szé ről, aki el ha tá roz ta, hogy meg szer -
ve zi az evan gé li kus kép vi se lők – be -
le ért ve ön ma gát is – fó ru mát, il let -
ve hogy szak mai tu dá sá val és kap cso -
lat rend sze ré vel se gí ti egy há zát, ahol
csak tud ja. A ma gyar kis- és nagy ter -
me lők ügye iránt ér zé keny po li ti kus
– jól is mer ve a ma gyar gaz da ság
hely ze tét – el tö kél ten küzd a jó mi -
nő sé gű ha zai ter mé nyek pi a con va -
ló ma ra dá sá ért. 

Az őszi ke rü le ti köz gyű lés re ké -
szül ve a kö vet ke ző év prog ram ja i nak
ki tű zé se so rán az egy ház ke rü let el -
nök sé ge – ta lán a fent említettek ha -
tá sá ra – úgy dön tött, hogy ta vasszal
a ke rü let ős ter me lő it, gaz dál ko dó it,
bo rá sza it hív ja össze. Az össze jö ve -
tel té má ja és a meg szó lí tott elő adók
sze mé lye nem volt kér dé ses. Még két
do log hi ány zott: a meg hí vot tak lis tá -
ja és az alap öt let meg va ló sí tá sá ra egy
már mű kö dő pél da. Is mét a jó kap -
cso la tok hoz ták meg gyü möl csü ket:
egy ház ke rü le tünk lel ké szei, a fel ké rés -
nek ele get té ve, meg küld ték a gyü le -
ke ze te ik te rü le tén élő és a kez de mé -
nye zés iránt ér dek lő dést mu ta tó
evan gé li kus gaz dál ko dók el ér he tő sé -
ge it. A jó pél dá nak pe dig a re for má -
tus egy ház égi sze alatt mű kö dő egy -
haz taj.hu el ne ve zé sű, „Kis ter me lők és
fo gyasz tók köz vet len kap cso la ta”
mot tó jú hon lap bi zo nyult, amely -
nek be mu ta tá sá ról dr. Ko dá csy Ta más
tu do má nyos mun ka társ, egye te mi
lel kész (Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem) biz to sí tot ta a szer ve ző ket.

Az áp ri lis 18-i há rom órás ta lál ko -
zón egy ér tel mű en ki raj zo lód ni lát -
szot tak egy szé le sebb kö rű össze fo gás
kör vo na lai. A szer ve ző csa pat ala ku -
ló ban, az or szá gos hon lap start ra
kész, és köz ben Györ fi Mi hály lel kész
a Fra ter net in tern tes le ve le ző fó ru mon
már tud tul is ad ta: „A mel lék let ben lé -
vő ter mé nyek re vár juk a meg ren de -
lé se ket!”

g Hor váth-He gyi Áron
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Húsvét ünnepe után 3. vasárnap (Jubilate). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 16,16–23; 1Móz 1,1–4a.26–31; 2,1–4. Alapige: 1Pt 1,3–9. 
Énekek: 364., 48.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de. 10. (német) Jo hannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Balicza Iván; Fébé,II.,Hűvösvölgyi
út193. de. 10. (úrv.) Gertrud Heublein; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11.
Szto ja no vics András; Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fo -
dor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Vári Krisz -
ti na; Óbuda,III.,DévaiBíróM.térde. 10. Hokker Zsolt; Újpest,IV.,Lebstück
M.u.36–38. de. 10. Kendeh György; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Ge -
rő fi né dr. Bre bovsz ky Éva; de. 11. (úrv., kantátazenés istentisztelet) Bernd Gosser;
du. 6. (orgo na ze nés áhítat) Gáncs Péter; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de.
fél 10. (angol, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,
Üllőiút24. de. 11. Szabó Bertalan; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák) Gu -
lá csi né Fa bu lya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Sza bó Bertalan; Fe-
rencváros,IX.,Gátu.2.(katolikustemplom) de. 11. (úrv., éne kes liturgia)
Ko czor Ta más; du. 6. (vespera) Bolba Márta; liturgus: Muntag Lő rinc; Kőbánya,
X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. de.
8. (úrv.) Kovács Viktor; de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor; du. 6. (vespera) dr. Blázy
Ár pád né; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) dr. Blázy Ár pád né; Egyetemi
ésfőiskolaigyülekezet,XI.Magyartudósokkrt.3. du. 6. (úrv., Tamás-mise);
Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegy-
vidék,XII.,KékGolyóu.17. de. 10. (úrv.) Ben cé né Szabó Márta; Angyalföld,
XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Grendorf Pé ter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32.
de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota,
XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszent-
mihály,XVI.,Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota,XVI.,
BatthyányI.u. de. fél 11. dr. Agod Anett; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.
de. 9. dr. Agod Anett; Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Kovács Áron; Rá-
koskeresztúr,XVII.,Pestiút111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,
Péceliút146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de.
11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. dr. Ko -
rá nyi András; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom)
de. 8. dr. Korányi András; Kispest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú;
XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89.
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zó lyo mi Mátyás;
Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Solymár Péter Tamás; Budakeszi,Főút
155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lacknerné Puskás Sá ra; Budaörs,Sza-
badságút75. de. 10. End reffy Géza.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Fon tos tör té nel mi vo nat ko zás, hogy
Oros há za vá ro sát – elő ször csak fa -
lu volt – a du nán tú li Zom bá ról a 18.
szá zad ban el me ne kült evan gé li ku sok
ala pí tot ták. E tör té nel mi tényt ma is
hű sé ge sen szá mon tart ja az evan gé -
li kus gyü le ke zet, de öröm mel em lí -
ten dő, hogy im má ron a vá ro si ön kor -
mány zat is. 

Min den esz ten dő ben Szent György
nap ján, az az áp ri lis 24-én az ön kor -
mány zat ün ne pi ülést tart; már a
má so dik esz ten de je az evan gé li kus
temp lom ban ke rül sor er re az al ka -
lom ra. A hi va ta los ün ne pi be széd ben
min den év ben el hang zik, hogy a haj -
da ni zom bai evan gé li ku sok in kább az
in gat lan ja i kat ad ták fel, sem mint
evan gé li kus hi tü ket. Az ak ko ri föld -
bir to kos bá ró – ka to li kus lé vén – hi -
tük el ha gyá sá ra akar ta kény sze rí te ni
őket, ezért fel ke re ked tek, és 1744.
áp ri lis 24-én kez de tét vet te Oros há -
za új ko ri tör té ne te. 

Rend kí vü li je len tő sé gű lel ké szei
vol tak va la ha a gyü le ke zet nek. Ki -
eme len dő kö zü lük Győry Vil mos,
aki az oros há zi al vé gi pa ró ki án for -
dí tot ta le Cer van tes Don Qui jo te cí -
mű hí res re gé nyét. S az ő for dí tá sa
volt hosszún időn ke resz tül az egyet -
len. Ve res Jó zsef egy ko ri or szág gyű -
lé si kép vi se lő meg ír ta a te le pü lés
tör té ne tét, és ő ne vez te Oros há zát „a
leg na gyobb ma gyar fa lu nak” (Dar vas
Jó zsef tő le vet te át és tet te ma gá é vá
ezt a „de fi ní ci ót”). 

A gyü le ke ze ti hon la pon ez az is -
mer te tő ol vas ha tó a temp lom mal
kap cso la to san: „Az új te le pe sek nek el -
ső dol ga volt, hogy vessző ből-sár ból

temp lo mot és is ko lát épí tet tek… 1747-
ben a po zso nyi hely tar tó ta nács meg -
hagy ta Bé kés me gyé nek, hogy mi u tán
az oros há zi ak fel sőbb en ge dély nél kül
épí tet tek temp lo mot, azt bon tas sák le,
a lel készt űz zék el. Az ügyet csak a (ka -
to li kus) Har ru c kern Fe renc men tet -
te meg… A mai kő temp lo mot 1786-
ban épí tet ték, II. Jó zsef tü rel mi ren -
de le te alap ján. Er ről ta nús ko dik a
temp lom ke le ti aj ta ja fe let ti fel irat is.
(A temp lom a mai na pig a vá ros
egyet len mű em lék épü le te.)” 

Az egy ház köz ség nek je len leg nagy
óvo dá ja, jól mű kö dő ál ta lá nos is ko -
lá ja és gim ná zi u ma van, és sze re tet -
szol gá la tot is mű köd tet, amely idő -
sek nek szál lít ebé det, és egy út tal
há zi se gít ség nyúj tást biz to sít. Gyü -
le ke ze ti épü let ben mű köd tet jük a
Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer ve -
zet tel kö zö sen a csa lá dok át me neti
ott ho nát. Tíz éves az ak tí van mű kö -
dő Fény su gár Nyug dí jas egye sü let.
Va sár nap es tén ként könnyű ze nei is -
ten tisz te le tet tar tunk gyü le ke ze ti ze -
ne ka rok szol gá la tá val. 

g Ri bár Já nos 

iS ten tiSz te let-köz Ve tí téS a ma gyar rá di ó Ban

Bemutatkozik
azOrosháziEvangélikus

Egyházközség

evangélikus
istentisztelet
a magyar
rádióban
Május 6-án, Can -
tate va sár na pján

10.04-től istentiszteletet közvetít
a Magyar Rádió Orosházáról. Igét
hirdet Ribár János esperes.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház Or szá gos Iro dá já nak Nevelési
és Ok ta tá si Osz tá lya fő ál lá sú kö -
zép is ko lai re fe renst ke res. A kö -
zép is ko lai in téz mé nyi szak re fe -
rens fel ada ta – töb bek kö zött – az
evan gé li kus kö zép is ko lák kal kap -
cso la tos fenn tar tói ügy in té zés, az
in téz mé nyek ben fo lyó szak mai,
mód szer ta ni mun ka tá mo ga tá sa,

tör vé nyes sé gi, szak mai el len őr zé -
sek meg szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa.

Az ál lás be töl té sé nek fel té te lei:
• egye te mi vég zett ség
• egy há zi kö tő dés
• leg alább öt éves kö zép is ko lai

ta ná ri/ve ze tői gya kor lat
• szak ér tői ta pasz ta lat
• jár tas ság a tan ügy igaz ga tás és az

érett sé giz te tés te rü le tén

• jó kom mu ni ká ci ós és együtt -
mű kö dé si kész ség

A je lent ke zé se ket ön élet rajz zal és
mo ti vá ci ós le vél lel má jus 14-ig az
MEE Or szá gos Iro da cí mé re (1085
Bu da pest, Ül lői út 24.) vár juk. 

To váb bi fel vi lá go sí tás: MEE Or -
szá gos Iro da Nevelési és Ok ta tá si
Osz tály, te le fon: 1/486-3515.

ál lás hir de tés

A kon fir má ció min den gyü le ke zet
éle té ben kü lön le ges ün nep, még is ér -
de mes nek ta lál juk, hogy be szá mol -
junk a leg utób bi bu da vá ri kon fir má -
ci ó ról. Áp ri lis 21-én, szom ba ton volt
a vizs ga, va sár nap pe dig ti zen négy fi -
a tal val lot ta meg a hi tét, és ka pott
meg erő sí tő ál dást az ün ne pi is ten tisz -
te le ten. 

„Mi re ké szülsz most?” – ez zel a
kér dés sel kez dő dik a ha gyo má nyos
Kon fir má ci ói ká té kér dés so ra, és ez -
zel a kér dés sel kez dő dött a bu da vá -
ri kon fir má ci ós vizs ga is. De az
ötö dik kér dés nél egy köz be ki a bá lás
mi att meg sza kadt! 

„Ter mé sze te sen” nem
bot rány volt, ha nem egy
elő re meg ter ve zett je -
le net, amely nek a vég ki -
fej le te az lett, hogy a
ha gyo má nyos vizs ga he -
lyett a kon fir man du sok
egy szín da rab elő adá -
sá val ad tak szá mot ar -
ról, mit hisz nek, mit val -
la nak, és mit ta nul tak a
kon fir má ci ós órá kon. 

A kon fir man du sok já -
té ka kép ze let ben egy vár -
ba re pí tett min ket, ahol
az em ber va la mi kor biz -
ton ság ban élt. Még is ki -
tört on nan, mert meg
akar ta mu tat ni ere jét és
bá tor sá gát. Nem cso da
te hát, hogy az el len ség fog sá gá ba
esett, lánc ke rült a lá bá ra, és sú lyos
ter he ket kel lett hor da nia. Hi á ba hív -
ták és fi gyel mez tet ték a vár ból ér ke -
ző kö ve tek, hogy tér jen vissza, már
nem volt ké pes er re. Csak ak kor
sza ba dult meg a lán ca i tól, ami kor a
vár urá nak a fi át el fog ta, és a sa ját
lán ca i val meg kö töz ve meg öl te. A
lán ca i tól sza ba dult em ber vissza tér -
he tett a vár ba, ahol meg tisz tít ta tott,

új ru hát ka pott, s él te tő ele del lel la -
kott új ra jól. 

Majd ezek kel a sza vak kal tet tek bi -
zony sá got ar ról, hogy mennyi re sze -
re tik a vár Urát: 

– Urunk! Urunk! Azt sze ret nénk
mon da ni, hogy jó fej vagy! 

– Az az kö szön jük, amit ér tünk
tet tél!

– És mi nem aka runk meg fe led -
kez ni ar ról, hogy mit tet tél ér tünk!

– Mi hűt le nek let tünk, és te hű
ma rad tál. 

– Mi nem sze ret tünk té ged, te
még is sze ret tél min ket. 

– Mi el men tünk tő led, és te vissza -
vár tál. 

– Sze ret nénk egész éle tünk ben
té ged szol gál ni. 

– Mert tud juk, hogy tő led sem mi
nem vá laszt hat el. 

– Hi szek ben ned, bí zom ben ned,
sze ret nék ne ked en ge del mes ked ni! 

S vé gül fel csen dült a fi a ta lok lel -
kes éne ke: „Erős vá runk az Is ten! Ve -
le meg nem ret te nünk! Erős vá runk

az Is ten, gyen gék töb bé nem le szünk!
Hi á ba tá mad min ket el len sé günk, a
rossz! Meg ol tal maz ben nün ket, sze -
re te té be vonz, mert erős vá runk az
Is ten, ve le meg nem ret te nünk, erős
vá runk az Is ten, gyen gék töb bé nem
le szünk!”

A je le ne tet Ben ce Im re, a fi a ta lo -
kat fel ké szí tő lel kész ír ta és ren dez -
te, a lát vá nyos dísz le tek a le le mé nyes
szü lők köz re mű kö dé sé vel ké szül tek. 

A rend kí vü li vizs ga más nap ján az
új pres bi té ri um ve ze té sé vel vo nult a
temp lom ba a kon fir man du sok csa pa -
ta – a fi a ta lok a ha tal mas gyü le ke zet

gyű rű jé ben ré sze sül tek az ál dás ban,
és él het tek elő ször az Úr szent va cso -
rá já val.

Re mél jük, hogy a rend kí vü li vizs -
ga és az ün ne pi is ten tisz te let min -
den részt ve vő je meg erő sö dik ab -
ban tu dat ban, hogy erős vá runk az
Is ten, hoz zá min den kor oda me ne -
kül he tünk, és ná la biz ton ság ban le -
he tünk.

g BSZM

Láncravertkonfirmandusok
–azazerősvárunkazIsten!

„Az ég har mat ja szí ve det újít sa, / Ál -
dá sok ár ja há zad el bo rít sa” – éne kel -
ték a ze né szek a pa ró kia kert jé ben a
csa lá di as, meg hitt gyü le ke ze ti ün ne -

pen. Az áp ri lis 15-i dél után az ál dás -
ról és a há lá ról szólt. 

1924-től Bu da pest ről járt ha von -
ta lel kész a pi lis csa bai szór vány ba.

2000 óta a bé kás me gye ri lel kész se -
gít sé gé re volt a Pi lis csa bá ra köl tö zött
nyug dí jas lel ki pász tor, Thur nay Bé -
la. A nö ve ke dő gyü le ke zet 2005-
ben ön ál ló vá vált. Vá lasz tott lel ké szük
né hány hó na pig szin tén Bu da pest ről
járt ki, majd a gyü le ke zet la kást bé -
relt szá má ra. 

2011-ben vég re meg va ló sult a ré -
gi álom, a gyü le ke zet há zat vá sá rol -
ha tott lel kész la kás cél já ra. Az egy éve
bir tok ba vett épü le ten mos tan ra ké -
szül tek el a leg fon to sabb fel újí tá -
sok, és sor ke rül he tett a há la adó
ün nep re. 

Ben ce Im re es pe res a 128. zsol tár
sza va i val kért ál dást a lel kész csa lád ra
és a ház ra, Kézdy Pé ter lel kész a pi lis -
csa bai evan gé li ku so kért imád ko zott:
a gyü le ke ze tért, a csa lá di nap kö zi ért,
a Bé the lért és a Si ló ért, és Is tent di cső -
í tet te a ta va szi har mat tól vi rág zó kert. 

g Nagy Lajos fel vé te le

ParókiaPiliscsabán
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Nap ja ink ban az em be rek kö zös sé gi
éle te – er ről már az EvÉ let nek eb ben
a ro va tá ban is ír tunk – rész ben át köl -
tö zött a va ló di vi lág ból a vir tu á lis ba.
A kap cso lat tar tás könnyű, az em ber
nincs idő pon tok hoz köt ve, bár mi kor
ta lál hat ma gá nak „be szél ge tő tár sat”,
vagy hagy hat üze ne tet an nak, aki
szin tén ré sze az ál ta la hasz nált kö zös -
sé gi mé di um nak (Fa ce book, Go og le+,
iWiW, myV IP stb.). A le he tő sé gek
szin te kor lát la nok. Le het ké pe ket,
idé ze te ket meg osz ta ni, po li ti ká ról
vi tat koz ni, ak tu á lis ese mé nyek re re -
a gál ni, gyűj tést ren dez ni, és még so -
rol hat nám.

A Krisz tus-hí vők már je len van nak
ezek ben a kö zös sé gek ben. Meg ta lál -
ha tó eze ken a he lye ken a Ma gyar Ku -
rír ma gyar ka to li kus hír por tál tól az
evan gé li kus egy há zig min den fé le
fel épí té sű és fe le ke ze tű ke resz tény
szer ve zet és cso por to su lás (fő leg a
leg nép sze rűbb Fa ce boo kon). Le het
láj kol ni, le het kö vet ni és le het rek -
lá moz ni is eze ket az is me ret sé gi
kö rünk ben. Ter mé sze te sen a ke -
resz tény em be rek is re giszt rált tag -
jai a por tá lok nak, ők is ré sze sei a ki -
ber tér nek. A kér dés az, hogy mit
kez dünk ez zel a le he tő ség gel mi, ke -
resz té nyek.

A mi nap egy is me rő söm az élet
me ne té vel kap cso lat ban kül dött ne -
kem hí re ket. Jó vol tá ból Er dő Pé ter
esz ter gom–bu da pes ti ka to li kus ér sek
be szé dét is meg tud tam néz ni. Na -
gyon jó ér zés töl tött el, mert jól esett
a ke resz té nyi sze re tet ilyen meg -

nyil vá nu lá sát lát ni és hal la ni. Öröm
volt, hogy a we ben is a sze re tet be -
szé de hang zott fel, el ítél ve az an ti sze -
mi tiz mus mocs kát. Ez bi zony ság té -
tel volt azok nak is, akik még nem is -
mer ték meg a két ezer éves ta ní tást és
a fel tá madt Fi út. 

Min den te vé keny sé günk, ame -
lyet az in ter ne ten vég zünk, lát ha tó
azok szá má ra, akik nek ezt en ge dé -
lyez tük. Va jon mi a jobb tak ti ka, ha
el rej tő zünk, vagy nem is re giszt rá -
lunk, vagy in kább az, ha di gi tá lis éle -
tünk nyi tott könyv az is me rő se ink,
a ro ko na ink, eset leg az egész vi lág
előtt? Van e ki ber kül de té sünk? So -
kan a há ló za ti éle tet a va ló di élet tel
azo nos szin ten élik meg – fő leg a fi -
a ta lok kö ré ben jel lem ző ez. A ma
em be re Is tent is a vi lág há lón ke re -
si. Va jon a mi fe le lős sé günk az,
hogy meg ta lál ja-e? Az zal, hogy ré -
sze sei let tünk egy vi lág nak, együtt
jár-e, hogy a Jé zus tól ka pott misszi -
ói pa ran csot be tölt sük ott is?

Va jon va ló ban má sik vi lág ról van-e
szó? Er re a kér dés re vá la szo lok is: üd -
vös ség szem pont já ból nem má sik vi -
lág a ki ber tér. Ha va la ki nek a szí vét el -
éri Jé zus, ak kor meg tér het – ha nem,
ak kor meg el kár hoz hat. Mind egy,
hogy köny vet ol vas va, rá di ót hall gat -
va vagy egy is ten tisz te le ten, ne tán a
Twit te ren hall ja meg az em ber Is ten hí -
vó sza vát – a lé nyeg, hogy hall ja meg!

Már mi is ott va gyunk eze ken a he -
lye ken. Ne te gyünk úgy, mint ha nem
szá mí ta na sem mi, amit nem a va ló -
sá gos vi lág ban cse lek szünk. Ez a vi -

lág is csak olyan, mint azok, akik fel -
épí tet ték, akik ből áll: em be ri. Az
em be rek pe dig éhez nek és szom jaz -
nak az öröm hír re, vágy nak a mi jöt -
tünk re, és vágy nak a hit tel te li sza va -
ink ra. Nem rejt het jük el Jé zust. Nem
le het két szí vünk – egy a fi zi ka i lag lé -
te ző vi lág ban, egy meg a bi tek és báj -
tok vi lá gá ban… Akár hol va gyunk
is, Krisz tus ról ne vez nek min ket ke -
resz tény nek. Mit ten ne Jé zus?

So kan vé le ked nek úgy, hogy óva -
to san kell bán ni az in ter net tel, vagy
„nem sza bad ki ad ni ma gun kat”,
mert ab ból csak baj le het. Ha ilyen
vé le ményt hal lok, vissza kér de zek:
még is, mi lyen baj ér het ne? Ha azért
bán ta na va la ki, mert az Úr ról be szél -
tem, ak kor vál la lom. Nem fé lek.
Az ér sek sem félt a zsi dó kat meg vé -
de ni, pe dig őt nem is rej tet te el az in -
ter net ano ni mi tá sa.

Jé zus mond ja: „Mon dom nek tek:
ha va la ki val lást tesz ró lam az em -
be rek előtt, az Em ber fia is val lást tesz
ar ról az Is ten an gya lai előtt. Aki pe -
dig meg ta gad en gem az em be rek
előtt, azt én is meg ta ga dom az Is ten
an gya lai előtt.” (Lk 12,8–9) Ez igaz az
in ter ne tes kö zös sé gek re is.

g Ká roly György Ta más

Ki ber tér, kö zös ség, ke resz tény ség
e g yH áz é S Vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

2011-ben az Apá czai Köz ala pít vány
Ha tár ta la nul! cím mel pá lyá za tot
hir de tett a di á kok szá má ra. A prog -
ram cél ja az volt, hogy a 2011/12-es
tan év ben ti zen öt ezer is ko lás lép -
hes se át a ha tá ro kat, fe dez hes se fel a
ma gyar lak ta te rü le te ket, ta lál koz -
has son az ott élő di ák tár sak kal, és
élet re szó ló él mé nye ket sze rez hes sen,
ba rát sá go kat köt hes sen. Eh hez az
anya gi for rást az ál lam tá mo ga tá sá -
val a Beth len Gá bor Alap ke ze lő Zrt.
biz to sí tot ta. 

A nyer tes is ko lák kö zött volt a
szar va si Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál -
ta lá nos Is ko la és Óvo da „Őse i den ke -
resz tül nyer tél éle tet, örö köl tél Is tent
és Ha zát” el ne ve zé sű pá lyá za ta is. A
kö zel más fél mil lió fo rint kor mány -
za ti tá mo ga tás nak kö szön he tő en a 7.
év fo lyam negy ven öt ta nu ló ja – öt ta -
nár kí sé re té ben – utaz ha tott el áp ri -
lis 4-én öt na pos er dé lyi ta nul má nyi
ki rán du lás ra. 

A di á kok az uta zást meg elő ző en
nagy sze re tet tel és lel ke se dés sel gyűj -
töt ték, cso ma gol ták az aján dé ko kat
(köny ve ket, író esz kö zö ket, CD-ket),
hogy aztán az Er dély ben élő ma gyar
gye re kek nek adják át őket. 

A nagy iz ga lom mal várt kör út
so rán a cso port el lá to ga tott Nagy vá -
rad ra és a hí re sebb er dé lyi vá ro sok -
ba – Ko lozs vár, Szé kely ud var hely,
Ma ros vá sár hely, Se ges vár –, és meg -
cso dál hat ta Er dély egye dül ál ló ter -
mé szeti szép sé ge it: Tor dai-ha sa dék
(képünkön), Bé kás-szo ros, Bu csin-te -
tő, Gyil kos-tó, a pa raj di só bá nya. 

Tor da szent lász lón a di á kok rend -
be tet ték az el ső vi lág há bo rús ma gyar
em lék mű vet, majd meg ha tód va éne -
kel ték el a ma gyar és a szé kely him -
nuszt. A ta nu lók és a fel nőt tek egy -
aránt ma ra dan dó él mé nyek kel tér tek
ha za a ki rán du lás ról.

g Tol nai Tí mea 
pe da gó gus, pro jekt ve ze tő

Erdélybenjártunk

evan gé li kus mű sor a ma gyar te le ví zi ó ban

Je len ti ma gát Jé zus cím mel áp ri lis 29-én, va sár nap az m1-en 11.05-kor,
az m2-n 14.05-kor vá lo ga tást lát ha tunk a ma gyar nép ze ne ke resz tény
szel le mi sé gű anya gá ból. A mű sor ban a Lu ther Ki adó nál ko ráb ban meg -
je lent könyv ben is meg ta lál ha tó éne kek hang za nak el Joób Ár pád ma -
gya rá za ta i val. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Ko már Ist ván, ope ra -
tőr: Ha lász Gá bor.

a 2012. évi misszi ói pá lyá zat nyer te sei

Ág fal va 45 000 (pres bi te ri hét vé ge); Al ber tirsa (Irsa) 18 000 (gyü le ke zeti
új ság); Amb róz fal va 45 000 (gyü le ke ze ti új ság); Ba kony ta má si 45 000 (csa -
lá di misszi ói nap); Ba la ton bog lár 18 000 (strand misszió); Bé kés csa ba, kór -
ház misszió 20 000 (szó ró la pok); Be led 10 000 (sze re tet ven dég ség-so ro zat);
Bo kod 40 000 (ke resz tyén fa lu nap); Bőny 25 000 (rész vé tel pi lis csa bai
kon fe ren ci án); Bu dai Egy ház me gye 45 000 (csa lá dos csen des hét); Bu da -
örs 90 000 (Sa jó gö mör rel kö zös prog ra mok); Bp.-An gyal föld 30 000 (gyü -
le ke ze ti új ság); Bp.-Bu da hegy vi dék 45 000 (evan gé li kus nap); Bp.-Bu da -
vár 45 000 (evan gé li kus fesz ti vál); Bp.-Cin ko ta 40 000 (pres bi te ri csen des -
nap); Bp.-Csil lag hegy 40 000 (bib li o dra ma ti kus tá bor); Bp.-Fe renc vá ros
50 000 (lel ki pász to ri kör le vél); Bp.-Ke len föld 40 000 (gyü le ke ze ti kö zös -
ség épí tés); Bp.-Kis pest 50 000 (evan gé li zá ci ós-an go los tá bor); Bp.-Óbu -
da 40 000 (csa lá di nap); Bp.-Rá kos ke reszt úr 12 000 (gyü le ke ze ti új ság); Bük
40 000 (csa lá di na pok); Ceg léd 45 000 (misszi ós nap a fő té ren); Cell dö -
mölk/Al só ság 30 000 (evan gé li zá ci ós nap); Csák vár 18 000 (társ gyü le ke -
ze ti nap); Csor vás 40 000 (misszi ói nap); Csö mör 45 000 (gyü le ke ze ti nap);
Du na új vá ros 45 000 (elő adás-so ro zat); Er dő ker tes 40 000 (csa lá di nap);
Fe hér vár csur gó 45 000 (misszi ós csa lá di nap); Fel ső pe tény 10 000
(gyü le ke zeti új ság); Ge ren dás 40 000 (misszi ói nap); Győr-Mo so ni Egy -
ház me gye 45 000 (me gyei misszi ói nap); Gy őr szem ere 40 000 (misszi -
ói nap); Győr új ba rát 40 000 (misszi ói nap); Hat van 50 000 (gyü le ke zeti
új ság); Hód me ző vá sár hely 45 000 (pün kös di há la adó nap); Kecs ke mét
50 000 (gyü le ke ze ti misszi ói nap); Kis apos tag 45 000 (csa lá di kon fe ren -
cia + Híd ma ga zin); Kis som lyó 60 000 (ma ga zin, egy sze ri ki adás); Lo vász -
pa to na 15 000 (misszi ói so ro zat); Luc fal va 50 000 (evan gé li zá ci ós al kal -
mak); Mag lód 30 000 (gyü le ke ze ti új ság); Mis kolc, Hu nya di u. 90 000 (Alp -
ha-kur zus); Mó ric hi da 70 000 (fa lu misszi ós nap); Nagy cser kesz 60 000
(csen des nap); Nagy ka ni zsa 70 000 (gyü le ke ze ti nap); Ne mes csó 35 000
(misszi ói nap); Nóg rá di Egy ház me gye 60 000 (a Nógrád Me gyei Hír lap -
ban ha vi 1 ol dal); Nyír egy há za 90 000 (ke reszt kér dé sek); Nyír te lek 90 000
(„mo ti vá ci ós hét vé ge”); Ős agárd 70 000 (evan gé li zá ció); Pá pa 40 000
(gyü le ke ze ti új ság); Pécs 60 000 (csa lá dos hét vé ge); Pi lis csa ba 40 000
(gyü le ke ze ti új ság); Pusz ta föld vár 50 000 (misszi ós es te); Rép ce lak, Vek -
ker 18 000 (öku me ni kus misszió); sa jó gö mö ri ci gány misszió 50 000 (rész -
vé tel ma gyar or szá gi prog ra mo kon); Sár bo gárd 40 000 (pres bi te ri
csen des nap); Sár szent lő rinc 50 000 (ci gány éte lek be mu ta tó ja); Sop ron -
bán fal va 45 000 (pres bi te ri hét vé ge); Sza kony 40 000 (há la adó nap); Szé -
kes fe hér vár 60 000 (gyü le ke ze ti új ság); Szen tes 70 000 (Con ti nen tal
Sin gers); Szen te tor nya 70 000 (misszi ói nap); Ta ta bá nya 9 000 (gyü -
le ke zeti új ság; Te lek ge ren dás 40 000 (misszi ói nap); Tés 50 000
(misszi ói nap); Tót kom lós 50 000 (ke resz tyén nap); Ura i új fa lu 40 000
(fér fi misszi ói nap); Va dos fa 40 000 (gyü le ke ze ti új ság); Va nyo la 30 000
(pres bi te ri ta lál ko zó); Vár pa lo ta 60 000 (fel ké szü lés misszi ó ra); Vár pa -
lo ta/Veszp ré mi Egy ház me gye 60 000 (me gyei misszi ói nap); Veszp rém
60 000 (csa lá di nap); Za la eger szeg 45 000 (test vér kap cso la tok); Zirc
50 000 (zir ci evan gé li kus ta lál ko zó).

A ki osz tott összeg: 3 463 000 Ft.

H i r d e t é s

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

Evangélikus Egyház oktatási intézményeit.

A Női Misszi ói Szol gá lat női
hét vé gét tart má jus 17–20. kö zött
Rév fü lö pön, az Or dass La jos
Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont -
ban Élet re re mény cím mel. A
prog ram csü tör tö kön va cso rá val
kez dő dik, és va sár nap ebéd del ér
vé get. A szom ba ti prog ram rész -
vé tel a Dé li Egy ház ke rü let misszi -
ói nap ján Bony há don.

Sze re tet tel hív juk az ér dek lő -
dő ket. Je lent kez ni má jus 5-é ig le -
het. Pos ta cím: MEE Női Misszió,
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; mo -
bil: 20/824-2791; e-mail: mar -
ta.pin ter@lu the ran.hu.

H i r d e t é s

VégetértFóton
atélikántorképzőtanfolyam

A fó ti kán tor kép ző ben áp ri lis 14-én tar tot ták a té li tan fo lyam vizs gá ját.
A meg je len te ket Ben ce Gá bor, az in téz mény ve ze tő je üd vö zöl te (képünkön).
Meg kö szön te a vizs ga bi zott ság el nö ké nek, Kincz ler Zsu zsan ná nak ál do za -
tos mun ká ját, ame lyet hat éven át az igaz ga tó ta nács ve ze tő je ként vég zett.
A vizs ga bi zott ság tag jai
Si mon Bar ba ra or go na -
mű vész, Thi er ing Etel ka
né met ta nár és Me kis
Ádám es pe res vol tak. A
tan fo lya mon Ben ce Gá -
bor, Ecse di Zsu zsa, Fe ke -
te Ani kó, Ké mén czy An -
tal, Kó sza Ist ván és Pócs
Mik lós ta ní tott.

A vizs gán két ta nít -
vány ér de mel te ki az ok -
le ve les kán tor mi nő sí tést:
Ecse di Ka ta lin or vos -
tan hall ga tó Érd ről és Tü zes Mar cell kon zer va tó ri u mi di ák Rá kos csa bá ról.
Ma gos Krisz ti án ba las sa gyar ma ti kö zép is ko lás se géd kán to ri bi zo nyít ványt
ka pott.

Thi er ing Etel ka 1959 óta áll kap cso lat ban a kán tor kép ző vel. Év ti ze de ken
ke resz tül rend sze re sen ta ní tott a tan fo lya mo kon, alá za tos ki tar tás sal se gí -
tet te az ok ta tást. Vi lá gi ál lá sa és a fó ti ok ta tás ba va ló ko rai be kap cso ló dá sa
mi att még sem szer zett kán to ri vég zett sé get. Most tisz te let be li kán to ri ok -
le ve let ve he tett át mun kás sá ga el is me ré se ként.
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VASÁRNAP

10.00/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.15/m1
A Bib lia a ma gyar 
kép ző mű vé szet ben
(Ism.: m2, 13.20)
10.30/m1
Re for má tus ma ga zin
10.30/DunaTv
Isten kezében
12.00/Kossuthrádió
Dé li ha rang szó a har tai
evan gé li kus temp lom ból
13.10/m1
Haj na li ház te tők
(ma gyar té vé já ték)
15.05/Bartókrádió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
0.50/m1
En gedd el!
(ame ri kai film, 2010) (86’)

HÉTFŐ

6.05/DunaTv
Is ten ke zé ben
9.00/m2
A Szö vet ség
BIb lia-ve tél ke dő
11.00/DunaTv
Bot csi nál ta dok tor
(ma gyar té vé film)
13.05/Kossuthrádió
Rá dió szín ház
Hel tai Je nő: 
Uta zás en ma gam kö rül
15.20/DunaTv
Re becca, az el ső fe le ség
(olasz té vé film) 2/1. rész
16.20/m1
Wil li am és Ka te – egy álom
va ló ra vált
(ame ri kai–né met ro man ti kus
film, 2011) (87’)
21.40/m1
Üveg tig ris
(ma gyar víg já ték, 2001) (104’)

KEDD

6.35/DunaTv
Sci en tia Hun ga ri ca
(ma gyar do ku men tum film)
20.10/m1
Get tó mil li o mos
(an gol–ame ri kai film drá ma,
2008)
20.20/DunaTv
Úr va cso ra
(svéd já ték film, 1961) (78’)
21.45/DunaTv
Az ígé ret szép szó
(fran cia–szerb já ték film,
2006) (123’)
22.00/Petőfirádió
Akusz tik
A Kiss Ka ta ze ne kar 
kon cert je
23.00/DunaWorld
Gyön gyök kel gyö ke rez tél 
– Mold vai ar cha i kus né pi
imád sá gok
(ma gyar do ku men tum film)

SZERDA

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne:
Stri ggio: Ec co bea tam lu cem
– mi se
13.10/Bartókrádió
Spá nyi 50
Spá nyi Mik lós 
csem ba ló hang ver se nye 
a Szi lá gyi De zső té ri 
re for má tus temp lom ban
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
17.00/Pax
Egy be te me tett zsi na gó ga 
Bu dán (ma gyar 
is me ret ter jesz tő film)
19.05/DunaTv
Sakk, Kem pe len úr!
(ma gyar té vé film so ro zat)
3/1. rész

CSÜTÖRTÖK

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
9.00/DunaTv
Vi lág-Né zet
Női szem mel
9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: 
And rew-John Smith ját szik 
a pá ri zsi La Ma de lei ne 
or go ná ján
16.15/DunaWorld
Ba la to ni uta zás
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
Na vi ga re ne ces se est
22.00/Bartókrádió
Sztár pa rá dé
Ben ne: 
Pe ter Hur fold or go nál
22.30/DunaTv
MÜ PART
A Mu zsi kás együt tes és 
a Da nu bia ze ne kar kon cert je

PÉNTEK

10.30/DunaWorld
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
11.06/Kossuthrádió
A Hely
(ri port mű sor)
21.00/PaxTv
Jo hann Se bas ti an Bach: 
Já nos-pas sió
(ze nés film)
A Lutheránia énekkar 
és a Magyar Szimfonikus
Zenekar előadása
21.00/Bartókrádió
Az Al pok tól a Zo bor vi dé kig
Ze nés ba ran go lás 
Je ru zsá lem ben
22.20/M.KatolikusRádió
Mi ért sze re tem
Val lo má sok iro da lom ról,
szer zők ről, mű vek ről
23.35/m2
A ha zu dós
(len gyel film, 1980)

SZOMBAT

5.25/DunaTv
Ezer év szent jei
(ma gyar is me ret ter jesz tő 
so ro zat)
9.00/m1
Del ta
(tu do má nyos ma ga zin)
9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: 
Vi val di: Sum in me dio 
tem pe st atum RV. 632.
15.00/DunaTv
Ha gya ték
Ma gyar épí tő mű vé szet 
– Vaj da hu nyad vá ra
20.10/m1
Éj sza ka a par ton
(ame ri kai–auszt rál 
ro man ti kus drá ma, 2008)
(93’)
23.00/Bartókrádió
All That Jazz
Bil lie Ho li day éne kel

VASÁRNAP

10.04/Kossuthrádió
Evan gé li kus is ten tisz te let 
köz ve tí té se az oros há zi 
temp lom ból
Igét hir det: Ri bár Já nos 
es pe res
10.15/m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
10.40/m1
Evan gé li kus ma ga zin
(is mét lés: 13.35 / m2)
11.30/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
20.00/DunaTv
A bu kás – Hit ler utol só nap ja
(né met já ték film, 2004) (149’)
21.05/Bartókrádió
Az em be ri hang di csé re te
Per go le si: F-dúr mi se
Bom tem po: Te De um

Va sár nap (áp ri lis 29.)
Jé zus vet te a hét ke nye ret, há lát adott, meg tör te, és ta nít vá nya i nak ad ta, hogy
te gyék elé jük. Ők pe dig a so ka ság elé tet ték. Mk 8,6 (Zsolt 146,7; Jn 15,1–8; 1Jn
5,1–4; Zsolt 148) Négy ezer em ber volt minden nek a ta nú ja…Ez a jé zu si je -
len lét és moz du lat, ez az imád ság, ez a kö zös ség az, ami tes ti leg és lel ki leg
meg elé gít mind annyi un kat. Aki a ta nít vá nyok „ke ve sét” fel hasz nál va so kak -
nak sze rez örö möt és bé kes sé get. És mit ka punk mi? Ne künk a cso da lá tás
bi zo nyos sá gát ad ja, mert ve le le he tünk, és fel is mer het jük az egy sze rű je lek -
ben a kö nyö rü lő, se gí tő Is tent.

Hét fő (áp ri lis 30.)
Hoz zám ki ál tot tál a nyo mo rú ság ban, és meg men tet te lek. Zsolt 81,8a (Mk 4,40;
Róm 1,18–25; 1Tim 2,1–7) Ma nap ság is sok a ki ál tó hang, a szük sé get szen -
ve dő. De ez még sem az a nyo mo rú ság, amely ről az Úr be szél! Az iga zi nyo -
mo rú sá gunk az, ami el vá laszt min ket az Is ten től! Azok a vélt és va lós dol -
ga ink, ame lyek fog ság ban tar ta nak, meg kö töz nek min ket. Va jon tud juk-e még,
ki hez ki ált sunk, ki től vár juk a sza ba dí tást? Most is ő te szi meg az el ső lé pést!
Egy ne vet he lyez a szí vünk re: Jé zus, a sza ba dí tó!

kedd (má jus 1.)
Új eget és új föl det vá runk az ő ígé re te sze rint, amely ben igaz ság la kik. 2Pt
3,13 (Ézs 32,18; 2Kor 5,11–18; 1Tim 2,8–15) Az Úr új te rem tést ígér övé i nek,
ahol a jog és igaz ság ér vé nye sül, és az ő né pe bé kes ség re lel. Na gyon ki kell
for dí ta ni ezt a vi lá got, hogy va la ha is va ló ra vál jon Is ten ígé re te… És meg -
tör tént! Pi lá tus előtt ott állt ma ga az Igaz ság. Ben ne és ál ta la kezd újat az Atya
Is ten. Tel je sen át for mál ja ben nünk a „vi lá got”, hogy új te rem tés sé vál junk,
akik az ő aka ra ta sze rint él nek. Az tán hogy mi kor lesz a „kül ső” vi lág meg -
úju lá sa? Bár mi kor le gyen is az: el rej tett min ket Fi á ban, és nem fe led ke zik meg
ró lunk az Úr. 

Szer da (má jus 2.)
Így szól az Úr: Ve le le szek a nyo mo rú ság ban, ki ra ga dom on nan, és meg di cső -
í tem őt. Zsolt 91,15 (Ap Csel 20,32; Jn 8,31–36; 1Tim 3,1–13) Szí ve seb ben em -
lé kez nénk csak az utol só sza vak ra, a meg di cső í tés re. De nem te het jük. Az
elő ző e ket is fi gye lem be kell ven nünk: a nyo mo rú sá got, a szen ve dést, a ha -
lált. A Krisz tust kö ve tő em ber szá mol ez zel, hi szen az ő Ura is ezt az utat
jár ta vé gig. És nem na gyobb a szol ga az urá nál! De a szol ga tud hat ja azt, hogy
nincs egye dül az úton, Ura ve le van, aki nem tét len ke dik. Ez a mi di cső sé -
günk: a baj ban is ve lünk van az Úr, aki el ké szí tet te már a sza ba du lás út ját!
Most még rej tet ten, de egy szer majd nyil ván va ló lesz. Mi eh hez a sze re tet -
kap cso lat hoz mér ve a vi lág ide ig va ló di cső sé ge?

Csü tör tök (má jus 3.)
Ar ra tö rek szünk, hogy akár itt la kunk még, akár el köl tö zünk, ked ve sek le gyünk
ne ki. 2Kor 5,9 (Zsolt 16,8; Róm 8,7–11; 1Tim 3,14–16) Mi az, amit a sze münk
előtt tar tunk a mai na pon? Mi a fon tos és a fi gye lemre  mél tó szá munk ra, mi -
nek, ki nek aka runk meg fe lel ni? Pál apos tol szí ve az Is ten irán ti sze re tet től
ég, mert tud ja, mit tett ér te az Is ten Jé zus Krisz tus ál tal. Az ő Lel ke sze rint
akar szol gá la tá ban ég ni és így ked ves len ni szá má ra. Hogy má sok mit gon -
dol nak ró la? Hogy még az éle te is ve szély ben van?! Akár élünk, akár meg -
ha lunk, az Úréi va gyunk – ír ja az apos tol. Mi re in dít min ket ez az ige, hogy
sze re tet tel gon dol jon ránk az élet Ura?

pén tek (má jus 4.)
Is ten aján dé kai és el hí vá sa vissza von ha tat la nok. Róm 11,29 (Ez 28,25; Jn 19,1–
7; 1Tim 4,1–5) A meg fe le lé si kény szer so ka kat bék lyó ba köt, és a fé le lem, amely
en nek a ve le já ró ja, tel je sen fel őröl he ti az em bert. Ne he zen tu dunk mit kez -
de ni az zal az Is ten nel, aki elénk áll, és ad ja ke gyel mét, ir gal mát, sze re te tét.
Nem ért jük, hi szen sem mit sem tet tünk ér te! Nem is ez a dön tő, ha nem az
ő hű sé ge, amellyel min dig utá nunk jön, a sze re te te, amellyel át ölel és el fe -
dez, a meg bo csá tá sa, amellyel en ged újat kez de ni. Az, hogy Jé zus Krisz tust
élet re kel tet te a ha lál ból, szá munk ra azt je len ti, hogy ben ne Is ten min den
aján dé ka a mi énk lett! Éle tünk van őben ne! Drá ga aján dék ez ne künk, in dít -
son há la adás ra min ket! 

Szom bat (má jus 5.)
Hívj se gít sé gül en gem a nyo mo rú ság ide jén! Én meg sza ba dít lak, és te di cső -
í tesz en gem. Zsolt 50,15 (Jak 5,16b; Jel 22,1–5; 1Tim 4,6–5,2) Cso dá la tos biz -
ta tás és bá to rí tás ez az ige! Nem va gyok sü ket, és nem va gyok né ma – szól
az Úr, ha nem olyan Is ten va gyok, aki ta lál koz ni akar né pé vel, ten ni az övé -
i ért, kap cso lat ban len ni ve lük. Az az Úr mond ja ezt, aki nek van ha tal ma,
ere je és böl cses sé ge ah hoz, hogy mind ezt va ló ra is vált sa. Sok szor olyan uta -
kon ér ke zik a se gít ség, ame lye ket el se tu dunk kép zel ni. Sze lí den és alá za -
to san… Va jon fon tos-e ez szá munk ra, oda fi gye lünk-e a Szó ra? Er ről ta nús -
ko dik az éle tünk? A sza ba dí tás örö mé ről? 

g Me nyes né Uram Zsu zsan na

Újnap– újkegyelem
50 éve ha rang ön tés
Őr bottyán ban
GOMBOSMIKLÓS
aranykoszorús
harangöntőmester

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

Referencia:www.harangontes.hu.

le vél cím: 2162 Őr bottyán, rá kó czi u. 121.
mo bil: 30/948-9575, fax: 28/361-770.
e-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu.
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Templomok, templomtornyok fel -
újí tása, villámvédelem kiépítése.
29 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

VASáRNAPTÓLVASáRNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 29-étől május 6-áig

A Győr-Mo so ni Evan gé li kus Egy ház me gye sze re tet tel meg hív ja Önt a győr -
új ba rá ti evan gé li kus temp lom ba má jus 5-én 14 órá ra, ahol be ik tat ják hi va -
ta lá ba Kiss Mik lós es pe rest és Rátz And rás egy ház me gyei fel ügye lőt. Az ige -
hir de tés szol gá la tát Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke, az ik ta tás szol gá la tát Ko há ry Fe renc lel kész és Kar say
La jos lel kész vég zi. Sze re tet tel vár juk az is ten tisz te le tet kö ve tő fo ga dás ra.

Az egy ház me gye pres bi té ri u ma és el nök sé ge

meg hí vó asz ta li be szél ge tés re

Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi Iro dal mi Mú -
ze um mal együtt mű köd ve sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket kö vet ke ző
dis pu tá já ra.

Dis pu ta part ne rek: Vá mos Mik lós író és Gáncs Pé ter evan gé li kus püs -
pök. Té ma: Anya csak egy van. Idő pont: má jus 3., csü tör tök, 18 óra. Hely -
szín: Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um, Bu da pest V. ke rü let, Ká ro lyi Mi hály u.
16. + élő in ter ne tes köz ve tí tés a pim.hu ol da lon.

Be lé pő díj: fel nőt tek nek 600 fo rint, di á kok nak és nyug dí ja sok nak 300 fo -
rint. A be lé pő jeggyel a né zők a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat ják.

H i r d e t é s

w w w . m y l u t h e r . h u

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


