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Ön kor mány zat ál tal fenn tar tott gim ná zi um ba nyer tek fel vé telt – lu the rá nus in téz mény ből bal lag tak el múlt pén te -
ken a pest szent lő rin ci Szteh lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um vég zős kö zép is ko lá sai.

Mi u tán 1850-ben fel épí tet te temp -
lo mát  a  he gyes hal mi  egy ház köz -
ség, ha ma ro san meg ren del te Klöck -
ner Ká roly or go na épí tő től az egy ma -

nu á los, pe dá los, ti zen két re gisz te res,
csúsz ka lá dás  rend sze rű  or go nát.
Több ki sebb-na gyobb ja vít ga tás és
fel újí tás  után  leg utóbb  1948-ban

vé gez tek ko mo lyabb ja ví tást a hang -
sze ren. 
Az alig száz öt ven  fős gyü le ke zet

2010 áp ri li sá ban fi gyelt fel az Evan -
gé li kus Élet benmeg je lent fel hí vás ra,
amely ben az egy ház ze nei bi zott ság
or go na fel újí tás ra hir de tett pá lyá za tot.
Az egy ház köz ség – fél mil lió fo rint ön -
részt vál lal va – ezen a pá lyá za ton egy -
mil lió-hét száz ezer fo rin tot nyert, és
He gyes ha lom  Nagy köz ség  Ön kor -
mány za ta  is  ugyan ilyen  összeg ben
nyúj tott  tá mo ga tást  a  gyü le ke zet -
nek. Múlt év ja nu ár já ban ké szült el az
or go na res ta u rá lá si ter ve, amely nek
alap ján a  fel újí tás zöld utat ka pott. 
A 642 sí pot tar tal ma zó hang szert

Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke szen tel -
te  fel,  aki  Can ta te  va sár nap já nak
alap igé je – Jel 14,1–5 – alap ján mond -
ta el ige hir de té sét. 
Már az ün ne pi is ten tisz te le ten is

szol gál tak a ta lál ko zó ra ér ke zett kó -
ru sok,  a  li tur gi á ban  ugyan is  nem
gyü le ke ze ti éne kek, ha nem kó rus mű -
vek  sze re pel tek.  Dél után  az tán  az
ének ka rok sa ját mű so rát hall gat hat -
ták meg az ér dek lő dők. 
Csák vár ról, Sop ron ból, Szom bat -

hely ről,  Veszp rém ből,  Ka pos vár ról
és Mo son ma gyar óvár ról ér kez tek kó -
ru sok  a  ta lál ko zó ra.  Ér té ke lé sük re
há rom  szak em ber  vál lal ko zott:  dr.
Kamp Sa la mon, a Lu the rá nia ének kar
kar na gya,  Ken deh K. Gusz táv, az
evan gé li kus  egy ház ze nei  bi zott ság
el nö ke és Lud ván Ist ván né, a he gyes -
hal mi gyü le ke zet kán to ra. A szín vo -
na las mű sor vé gén a zsű ri úgy dön tött,
hogy a Welt ler Je nő-pla ket tet a szom -
bat he lyi kó rus kap ja – a töb bi ek em -
lék la pot és em lék köny vet ve het tek át. 

g Kiss Mik lós

Az egy ház ze ne ün ne pe
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Intermezzo képekkel f 3. oldal
Anya csak egy van f 5. oldal
100 éve született Ottlik Géza f 6. oldal
Compact Disco f 7. oldal
Püspöki panoráma f 8–9. oldal
Kirekesztés, elfogadás… f 14. oldal

„Ah hoz, hogy Frank lin Gra ham (Billy Gra ham fia)
ige hir de tés-so ro za ta, il let ve a ve le együtt szol gá ló 
ha zai és kül föl di ének együt te sek bi zony ság té te le 
célt ér hes sen, ko moly hát tér szol gá lat ra van szük ség.
Hí vo gat ni kell a Re mény ség fesz ti vál al kal ma i ra.”

Éppen most, és pont te! f 5. oldal

„Oda szánt élet nél kül csak egy ka ri ta tív, 
jó lé ti szer ve zet le szünk a töb bi kö zött. 
Már pe dig az egy ház min den sze re tet mun ká já nak,
ta ní tói szol gá la tá nak csak ak kor van ér tel me, 
ha a »ke resz tyén pluszt« is nyújt ja.”

Kép és kerete f 13. oldal

„Édes anyám 1912. feb ru ár 12-én, 
az az nap ra pon to san egy idő ben 
szü le tett Túr me zei Er zsé bet tel. 
Ta lán ezért is érez tem őt min dig is 
kö zel ma gam hoz.”
Határok nélküli testvériség f 13. oldal

„Szün te le nül imád koz za tok!” – szó -
lí tot ta föl Pál a thessza lo ni ka i a kat jól
is mert, tö mör mon da tá val hoz zá juk
in té zett el ső le ve lé ben. Nem cso da,
hogy Út mu ta tónk ban ezt az igét ta -
lál juk Ro gate va sár nap ján. 
Va jon  mi re  in te ne  ben nün ket,

ma gyar or szá gi evan gé li ku so kat Pál,
ha  ma  ne künk  ír na  le ve let?  Mi re
hív ná föl a fi gyel mün ket? Le het sé ges,
hogy ugyan ezt az egy sze rű, rö vid, ám
nagy ere jű mon da tot kül de né ne künk
út mu ta tá sul,  hogy  so ha  ne  fe led -
kez zünk meg er ről a kö te les sé günk -
ről, mely örök ka pasz ko dónk, min -
dig ren del ke zés re ál ló se gít sé günk a
baj ban, és hi tet erő sí tő, ki me rít he tet -
len re mény for rá sunk az öröm órá i -
ban is. Az imád ság a má sok ra nyi tott
re mény és az Is ten re nyi tott szív.
Még min dig nem is mer jük ugyan

a 2011-es nép szám lá lás ada ta it, nem
lát juk pon to san, hogy az el múlt tíz
esz ten dő,  a  rend szer vál tás  utá ni
má so dik  év ti zed  alatt  egy há zunk
né pe gya ra po dott-e vagy fo gyat ko -
zott, ám – szám lál va a temp lo ma ink
pad so ra i ban va sár na pon ként ülő ket
– nem kell kü lö nö sebb jós te het ség
ah hoz, hogy to váb bi lét szám csök ke -
nést va ló szí nű sít sünk. 
A nép szám lá lás ada tai ar ra ad hat -

nak  vá laszt,  hogy  or szág szer te  há -
nyan val lot ták ma gu kat evan gé li kus -
nak, há nyan érez ték fon tos nak, hogy
eset leg évek, év ti ze dek óta nem gya -
ko rolt val lá su kat – ta lán lel ki is me re -
tük sza vá nak en ged ve, szü le ik, nagy -
szü le ik  irán ti  tisz te let ből –  egy szeri
gesz tus ként meg vall ják. Meg vall ják –
majd min den ma rad a ré gi ben. 
Va jon mit  tet tünk, mit  te het tünk

egy ál ta lán azért, hogy egy há zunk „de -
fen zí vá ból of fen zí vá ba” vált son? Me lyek
a ki tö ré si pont ja ink? Ho gyan ta lál juk
meg azo kat? Van nak-e le he tő sé ge ink?
Me lyek ezek? Mi ként tu dunk él ni ve -
lük? Med dig le het még a tra di ci o ná lis
mód sze rek kel, „leg ki sebb nép egy há zi”
tu da tunk kal fel szí nen ma rad ni? Mi ként
kell  vál ta nunk  gon dol ko dás mó dun -
kon, me to di kán kon ah hoz, hogy si ke -
re seb ben ér jük el és ak ti vi zál juk passzív
hí ve in ket? Mi ként tud juk meg szó lí ta -
ni és misszi o nál ni azo kat a tö me ge ket,
ame lyek nek  nin cse nek  evan gé li kus
gyö ke re ik,  de  élet hely ze tük  foly tán
vágy nak  az  öröm hír re,  ke re sik  a  tá -
maszt, a szebb jö vő hi tét?
Meg annyi gyöt rő, sú lyos kér dés,

óri á si fe le lős ség gel. Nem ki sebb a tét,
mint hogy egy há zunk lét szá ma meg -
ha lad ja-e tár sa dal mi szin ten a kri ti -
kus há rom szá za lé kot. A két szá za -
lék  köz tu dot tan  „el ha nya gol ha tó”
mennyi ség, hi ba ha tá ron be lü li ér ték,
a köz vé le mény-ku ta tók, ál la mi ve ze -
tők sze mé ben már nem té tel. Tár sa -
dal mi el is mert sé günk ja ví tá sa szem -
pont já ból  is  fon tos  te hát,  hogy  a
„mi nő sé gi mun ka” mennyi sé gi nö ve -
ke dést ered mé nyez zen.
Egy há zunk kö zép- és hosszú tá vú

ér de kei min den kép pen azt dik tál ják,

hogy in ten zí ven tö re ked jünk egy ház -
tag ja ink  szá má nak  gya ra pí tá sá ra.
Kor sze rű, ha té kony struk tú rák ki ala -
kí tá sá val,  ered mé nyes  mód sze rek
al kal ma zá sá val for dít suk po zi tív ra a
ne ga tív  ten den ci á kat.  Re mél jük  a
mi nő ség és a mennyi ség gyü möl csö -
ző köl csön ha tá sá nak meg va ló su lá sát.
Higgyünk kül de té sünk ere jé ben!

Az elő ző ek ben fel so rolt kér dé sek -
re alig ha nem egyi künk sem tud min -
den  szem pont ból  eg zakt  vá la szo kat
ad ni. Ke res sük az uta kat, pró bá lunk re -
cep te ket ír ni, de ed di gi ered mé nye ink
nem  iga zol ják,  hogy  sa ját  erőnk ből
meg tud nánk ol da ni sú lyos fel ada tun -
kat. Lá tunk biz ta tó je le ket, akad nak el -
is me rést ér dem lő rész ered mé nye ink,
de  át fo gó,  meg nyug ta tó  meg ol dást
nem ta lá lunk – töb bek kö zött azért
sem, mert  szé les  össze fo gás  he lyett
még most is gyak ran ve zér li dön té se -
in ket egyé ni vagy cso port ér dek, s ez
szét hú zás hoz, cse kély erő ink szét for -
gá cso lá sá hoz  ve zet.  Az  össze fo gás
meg te rem té sé hez  Is te n  se gít sé gé re
van szük sé günk. 
Imád koz zunk  te hát,  test vé re im,

ki tar tó  buz ga lom mal  egy há zunk
szebb jö vő jé ért! Hogy kér dé se ink re
vá la szo kat kap junk, hogy él ni tud junk
a kí nál ko zó le he tő sé gek kel, és mind -
annyi an  ha té ko nyan  szol gál has suk
egy há zunk  ügyét  ott,  aho vá  Is te -
nünk ál lí tott ben nün ket.
Az sem vé let len, hogy Urunk kit mi -

kor ho vá ren del. Eb ben az esz ten dő -
ben, ami kor az ál ta lá nos tiszt újí tás fo -
lyik  egy há zunk ban,  ér de mes  fo ko -
zot tan fi gyel nünk ar ra, hogy fe le lő sen
dönt sünk, egy há zunk ér de ke it min dig
szem előtt tar tó tiszt ség vi se lő ket, rá -
ter mett ve ze tő ket, fel ügye lő ket, kép -
vi se lő ket vá lasszunk azok ba a tes tü le -
tek be,  ame lyek  egy há zunk  jö vő jét
fog ják for mál ni a kö vet ke ző hat év ben. 
Ve gyük ész re az oly kor ap ró je le -

ket, rej tett üze ne te ket, ame lyek se gít -
sé gé vel ké pe sek le he tünk ar ra, hogy
ne a ru tin, a meg szo kás, ha nem a va -
ló di tar ta lom, a ben ső ér té kek men -
tén vá lasszunk. 
Épít sük egy há zun kat erős, össze -

tar tó,  sze re tet ben  élő  kö zös ség gé!
Ezért (is) imád koz zunk szün te le nül!

A szer ző a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak
igaz ga tó ja

Ro gate va sár nap ján
g Ká kay Ist ván

„Még min dig nem is mer jük
ugyan a 2011-es nép szám -
lá lás ada ta it, nem lát juk 
pon to san, hogy az el múlt
tíz esz ten dő, a rend szer -
vál tás utá ni má so dik év -
tized alatt egy há zunk 
né pe gya ra po dott-e vagy
fo gyat ko zott, ám – szám -
lál va a temp lo ma ink pad -
so ra i ban va sár na pon ként
ülő ket – nem kell kü lö nö -
sebb jós te het ség ah hoz,
hogy to váb bi lét szám csök -
ke nést va ló szí nű sít sünk. 

f Ballagási összeállításunk a 3. oldalon

b Orgonaszentelésselésegyházkerületikórustalálkozóvalünnepel-
teCantatevasárnapját(május6.)ahegyeshalmievangélikusgyü-
lekezet.AdélelőttiistentiszteletenSzemereiJános, aNyugati(Du-
nántúli)Egyházkerületpüspökeszenteltefelagyülekezetteljesen
felújítottorgonáját,délutánpedig–azegyházkerülethategyház-
megyéjénekképviseletében–hatkórusmutatkozottbeateljesen
megtelthegyeshalmitemplomban.
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A test meg hal, a lé lek örök? Ta lán túl
ha mar le mon dunk a test ről. A lé lek
el kép ze lé se ink sze rint ele ve anyag ta -
lan, lát ha tat lan. A lé lek ha lá lát el sem
tud juk kép zel ni. 
Né há nyan azon ban na gyon sze ret -

nénk va la hogy tet ten ér ni a lé lek mű -
kö dé sét, töb bet tud ni ró la. Eb ből a
vágy ból szü le tett a 21 gramm cí mű
film. Egy kí sér let részt ve vő i nek test -
tö me gét meg mér ték a ha lá luk előtti
pil la nat ban, majd mi u tán ki le hel ték
a  lel kü ket. A kü lönb ség 21 gramm
volt. A sze rep lők ar ra a kö vet kez te -
tés re ju tot tak, hogy ez a lé lek sú lya. 
Ez az el kép ze lés a lel ket a ma te ri -

á lis vi lág ré sze ként mu tat ja be. Míg
a tes tünk rend je fel bom lik, lel künk
azon nal tá vo zik, és ta lán vissza tér egy
má sik vi lág ba, ahon nan egy kor, fo -
gan ta tá sunk  pil la na tá ban  ér ke zett.
Míg a tes tet haj la mo sak va gyunk az
anya gi vi lág ba so rol ni, a  lel ket egy
má sik vi lág ré sze ként ért jük. A test -
ről  le mon dunk.  El árul juk  a  tes tet.
Egy re erőt le neb bül mond juk a hit val -
lást: „Hi szem a test fel tá ma dá sát…” 
Úgy tű nik, hogy min den, ami anya -

gi, a meg sem mi sü lés fe lé ha lad. Leg -
alább is na gyon gyor san, ta lán túl ha -
mar el rom la nak a dol ga ink, s fe les le -
ges sé vál nak. Szem ta núi és oko zói va -
gyunk an nak is, ahogy fel bom lik a ter -
mé sze tes élő he lyek össz hang ja, pusz -
tul  a  kör nye zet,  fa jok  tűn nek  el,
össze om lik a boly gó rend je. Ezt mind -
annyi an tud juk és lát juk. Az egyet len
re mény, amely ta lán még tart ja ma -
gát, a lé lek hal ha tat lan sá ga. 
Is ten  ter vé ben  a  tes tünk  ta lán

csak  át me ne ti  bu rok ként,  a  lé nyeg

hor do zó ja ként sze re pel? A ma té ria
csak ar ra va ló, hogy ki szol gál ja igé -
nye in ket, s az tán el dob juk? A tes tünk
csu pán  ar ra  va ló,  hogy  lel kün ket
meg tán col tas sa? Az tán le vet het jük,
mint es te a ru hát? 
Mi len ne, ha meg for dí ta nánk a 21

gramm lo gi ká ját, és ahe lyett, hogy a
lel ket az anya gi vi lág ban fel fog ha tó va -
ló ság nak tar ta nánk, meg kí sé rel nénk
a tes tet az is te ni vi lág ré sze ként ér tel -
mez ni? Hi szen az anya gi vi lág Is ten te -
rem té se. Szo ro san Is ten hez tar to zik.
Krisz tus, a test té lett Is ten sze mé lyé -
ben mély sé ge sen ki fe je zi az anya gi és
a lel ki vi lág egy sé gét. 
Pál ta lál ko zott Krisz tus sal, s ezért

nem hagy ja, hogy a ró mai gyü le ke zet
el fe led kez zen a test ről, mert a ke resz -
tény üze net köz pon ti gon do la ta, hogy
az anya gi vi lá got át jár ja a Lé lek. Az
anyag te rem tett va ló ság, az em be ri test
élet re szánt is te ni al ko tás. A meg vál -
tás  mű ve  az  egész  te rem tett  vi lág
sza bad sá gát hoz za el a rom lan dó ság
bör tö né be. Új irá nyo kat mu tat. 
Fé lel me ink  ez zel  szem ben  más

irány ba húz nak min ket. Ta pasz ta la -
ta ink a ha lál irá nyá ba for dít ják te kin -
te tün ket.  Ami kor  szer ve ze tünk  jól
mű kö dő rend je meg la zul, a ha lál ár -
nyé ka ve tül ránk. A szen ve dés pil la -
na tai és a ha lál kö zel sé ge mint ha el -
vá lasz ta ná nak  min ket  min den től,
ami is te ni, s vissza rán ta ná nak min -
ket a föld re. 
A mi nap fog or vos nál vol tam, de

előt te fé lel mem ben több hé tig ha lasz -
tot tam a be avat ko zást. Tu dom, az én
hi bám, hogy el rom la nak a fo ga im. Az
élet mó dom nem az egész sé get szol -

gál ja, ha nem a rom lást. Ap ró ság nak
tűn het ez a pél da, szin te sem mi ség,
de jól ér zé kel te ti, mi lyen ke vés elég
ah hoz, hogy ki moz dít son ben nün ket
ma ga biz tos sá gunk ból, s a ha lál fe lé
for dít sa gon do la ta in kat. Fé lel me ink
egy ben erős vá gyat is je lez nek: sze -
ret nénk egész sé ge sek len ni. A tel jes
élet  le he tő sé gé ben  re mény ke dünk.
De mi nél in kább lát juk erőt len sé gün -
ket, an nál hal vá nyabb a re mé nyünk
a fel épü lés re, meg erő sö dés re. 
Egy szer  egy  fi a tal  sport em ber

szer ve ze té ben rá kot di ag nosz ti zál tak.
Rö vid időn be lül szin te tel je sen le -
épült.  Ami kor  a  te rá pia  meg öl te
ben ne az utol só rá kos sej tet is, ve re -
sé get  szen ve dett  a  fé lel me tes  kór.
Gyó gyu lá sá nak el ső pil la na tá ban a
spor to ló nak sem mi je nem ma radt.
Ak kor  sen ki  nem  gon dol ta  vol na,
hogy va la ha új ra ver se nyez ni fog. De
ez a fiú nem ad ta fel, or vo sai se gít sé -
gé vel  rend sze res  edzés sel  új já épí -
tet te az izom za tát. Sok ra jon gó ja a
ver seny ző  fel tá ma dá sá ról  be szélt.
Gyó gyu lá sa után hét szer nyer te meg
a vi lág leg ran go sabb ke rék pá rver se -
nyét, a To ur de France-t. So kan me -
rí tet tek erőt a tör té ne té ből. 
De ne künk van egy még na gyobb

ha tá sú tör té ne tünk, né hány szó csu -
pán az evan gé li um: Krisz tus meg halt
és fel tá madt. Test es tül, lel kes tül fel tá -
madt. Va ló ban fel tá madt. Nem csak
lel ki ér te lem ben ta lál ko zott a ta nít vá -
nya i val,  ha nem  meg je lent  köz tük,
sült ha lat evett ve lük, meg érint het ték,
lát ták őt. Er ről be szél Pál apos tol, ami -
kor  a  ke resz tény  em ber  re mé nyét
ala poz za meg. Akik ak kor lát ták őt,

azok meg ta pasz tal ták, hogy Jé zus él.
Mi, akik nem lát juk, áll ha ta to san vá -
runk, re mél jük, igaz a hír, hogy Krisz -
tus va ló ban fel tá madt. 
Mi ugyan nem lát juk és nem érint -

jük meg őt, de tes té nek és vé ré nek
szent sé gé ben új ra és új ra va ló ság gá
vá lik fi zi kai je len lé te köz tünk. Egy kor
pe dig ve le együtt a mi tes tünk és lel -
künk is – sőt az egész te rem tett vi -
lág – meg sza ba dul a rom lan dó ság tól.
Mert hisszük, hogy sem ha lál, sem
élet nem vá laszt hat el min ket Is ten
sze re te té től. 
En nek a hit nek min den em be ri ta -

pasz ta lat el lent mond. A te rem tett vi -
lág és a fi zi kai test szen ve dé sei nyo -
mán le gyen gült ben nünk az Is ten hez
tar to zás ér zé se. Már nem is me rünk
ilyen me rész gon do lat ra jut ni. Is ten
hi tet len sé gün kért  még sem  vá dol,
ha nem gyó gyít. Ezért az tán ma ga a
Lé lek  erő sí ti  meg,  hogy  szí vünk
mé lyén leg tit ko sabb vá gyunk még -
is az élet. Is te nünk is me ri rej tett vá -
gya in kat, meg tö ri ben nünk a ha lál
ha tal mát, s ami kor mi már nem is
tud juk, hogy re mél he tünk-e  ilyes -
mit, a Lé lek ki mond ja ben nünk az
élet sza vát.

g Ro mán né Bol ba Már ta

Imád koz zunk! Te rem tő Is te nünk, há -
lát adunk ne ked, mert ki mond ha tat -
la nul sze re ted a vi lá got és ben ne
min ket is. Kö szön jük, hogy élet re al -
kot tál ben nün ket. Olyan aján dé kot
ké szí tet tél ne künk, amely ről ál mod -
ni sem me rünk. Ámen.
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Hi szem a test fel tá ma dá sát
a va Sárnap ig éje

Is ten szá má ra min dig a leg szeb bet!
Ez a ke resz tény is ten tisz te let egyik
alap el ve, amely an nak a vá lasz nak a
lé nye gét fog lal ja össze, amelyet Is -
ten sze re te té nek szám ta lan meg nyil -
vá nu lá sá ra adunk.
Sok fé le  mó don  re a gá lunk  Is ten

sza vá ra és nagy tet te i re. Ezek kö zül
szá munk ra, evan gé li ku sok szá má ra
kü lö nö sen is fon tos az ének, a ze ne.
Ez ugyan is nem csu pán han gu lati kí -
sé rő je az is ten tisz te let nek – ma már
nem bír nak csönd ben len ni az em be -
rek, és úton-út fé len hang zik, ne tán
dü bö rög a ze ne pót lék –, ha nem az ige
hor do zó ja és imád sá gunk se gí tő je. A
lu the rá nus teo ló gia – re for má to runk
nyo mán – ezért igen ma gas „polc ra”
te szi  a  mu zsi ka  aján dé kát,  hi szen
egy szer re hor doz hat ja az is te nit és az
em be rit. Ezért is fon tos, hogy az is -
ten tisz te le ti ze ne igé nyes le gyen. Ha
nem meg fe le lő az ige hir de tés, rög tön
be in dul nak a vész jel ző  refle xek; ha
csak gyen ge, igény te len ének és ze ne
szól, ak kor ala cso nyabb az in ger kü -
szöb? Ne így le gyen!
Az or go na a hang sze rek ki rály nő je -

ként ke rült az egy ház hasz ná la tá ba. A
ki rály nő ké pes sé ge i vel és le he tő sé ge -
i vel ki emel ke dik a hang sze rek so rá ból,
a temp lom ban mégsem ural ko dás ra hi -
va tott, ha nem szol gá lat ra. Ar ra, hogy
a hát tér ből (az ol tár ral szem be ni – ere -
de ti leg nyu gati – kar zat ról) pré di kál -
va hir des se an nak nagy sá gát, aki előtt
még az ural ko dó is tér det hajt.

Nem egy sze rű en egy hang szert s
vég képp nem va la mi fé le  hang kel tő
esz közt ve szünk hasz ná lat ba az or go -
na szen te lés kü lön le ges ün ne pén, ha -
nem a hang sze rek közt leg na gyobb és
leg szebb áll Is ten mun ká já ba – ahol
meg szűn nek  a  ran gok,  a  ki vált sá -
gok, és ma rad az alá za tos kül de tés:
együtt ör ven dez ni az örü lők kel, sír -
ni a sí rók kal s köz ben ma gasz tal ni Is -
ten nagy sá gát.  (Er re a ki vá ló és ki -
emel ke dő fel adat ra mél tat lan len ne
min den fé le  elekt ro ni kus  „mű anyag
or go na”, mert az csu pán után zat; és
ahogy nem te szünk köl ni vel il la to sí -
tott mű vi rá got az ol tár ra, vagy nem
osz tunk  mű anyag  po hár ból  úr va -
cso rát – szé gyen len ne –, úgy hely te -
len len ne, ha hosszú tá von egy pót -
szer vál ta ná ki az iga zit. In kább szól -
jon ter mé sze tes hang szer – pél dá ul
har mó ni um –, mint egy ze nei mű vi -
rág, hív ják bár azt bár mi lyen már kás
da rab nak. Az or go na el ne ve zés eb ben
az eset ben plá gi um a ja vá ból!) 
Mi vel  ilyen  je les  ün nep ről  van

szó, a püs pök vég zi a szen te lést is ten -
tisz te let ke re té ben. Az is ten tisz te let
a szo kott rend ben ha lad egé szen az
or go na szen te lés szer tar tá sá ig – az -
zal a meg kö tés sel, hogy a gyü le ke zet
kí sé ret nél kül vagy har mó ni um kí sé -
ret tel éne kel. Az is ten tisz te let be ve -
ze tő ré sze az egy há zi év nek meg fe -
le lő ren det vagy a temp lom szen te lé -
si ün nep szö ve ge it hasz nál ja.
Ami kor  a  fő pász tor  be je len ti  az

ese ményt, így fo gal maz: „Új or go nát
ál lít hat tunk fel Is ten ke gyel mé ből…”
Nem ke gyes frá zis ez, ha nem a lé nyeg
ki fe je zé se. Nem sa ját ér dem, hogy a

gyü le ke zet el ju tott en nek a kü lön le -
ges be ru há zás nak a vé gé re, ha nem Is -
ten ke gyel me. Ugyan is Is ten az, aki
gon dos ko dik ar ról, hogy az evan gé -
li um han goz zék – ha kell, ak kor a ze -
ne szár nya in. Is ten az, aki le he tő vé te -
szi, hogy hoz zá mél tó mó don di csér -
hes sék őt gyer me kei.
Fel  is  csen dül  az  ün ne pi  zsol tár,

ame lyet – an ti fó na ként – Pál apos tol
ked ves biz ta tá sa ke re tez: „Örül je tek az
Úr ban min den kor, is mét mon dom,
örül je tek.” (Fil 4,4) S mi más le het ne
az int ro i tus, mint a 150. zsol tár, amely
hang sze rek egész so rát bá to rít ja az Is -
ten  ma gasz ta lá sá ra:  „Di csér jé tek az
Urat! Di csér jé tek Is tent szen té lyé ben,
di csér jé tek őt a ha tal mas ég bol to za ton!
Di csér jé tek ha tal mas tet te i ért, di csér -
jé tek nagy sá gá hoz mél tó an!”(1–2. v.) 
Majd  foly ta tó dik  a  fel so ro lás sal:

„Di csér jé tek kürt zen gés sel, di csér jé tek
lant tal és hár fá val, dob bal, kör tán cot
jár va, di csér jé tek ci te rá val és fu vo lá -
val, csen gő cin tá nyér ral, zen gő cin tá -
nyér ral! Min den lé lek di csér je az
Urat! Di csér jé tek az Urat!” (3–6. v.)
Ezt a gyö nyö rű so ro za tot „ko ro náz -
ta” meg az egy ház az zal, hogy a leg -
szebb és leg na gyobb hang szert ál lí tot -
ta a sor ba.
Amíg a hang szer még nem szó lal

meg, a kán tor ott áll hat, és a gyü le -
ke zet lel ké szé vel együtt imád koz hat -
ja a Ky ri ét. „Úr Jé zus Krisz tus, akit
Má ria  Is tent  ma gasz ta ló  ének kel
hor dott  szí ve  alatt,  Uram,  ir gal -
mazz! Úr Jé zus Krisz tus, aki zsol tárt
éne kel ve men tél még a szen ve dés út -
ján is, Krisz tus, ke gyel mezz! Úr Jé -
zus Krisz tus, aki a mennyei Atya di -

cső í té sé re  biz tat tad  kö ve tő i det,
Uram, ir gal mazz!
Az ol vas mány is mét apos to li bá -

to rí tást  hor doz:  „Krisz tus be szé de
la koz zék ben ne tek gaz da gon, ta nít sá -
tok egy mást tel jes böl cses ség gel, int -
sé tek egy mást zsol tá rok kal, di csé re -
tek kel, lel ki éne kek kel, és éne kel je tek
há la adás sal szí ve tek ben Is ten nek. És
amit cse le ked tek szó val vagy tet tel,
mind azt az Úr Jé zus ne vé ben cse le -
ked jé tek, és ad ja tok há lát Is ten nek, az
Atyá nak őál ta la.” (Kol 3,16–17) 
Is mét egy ér tel mű jel zés ez ar ról,

hogy  nem  lu xus be ru há zás ról  van
szó, amely né hány ze ne sze re tő gyü -
le ke ze ti tag kon cert igé nyét elé gít he ti
ki, vagy az ér dek lő dő tu ris tá kat gyö -
nyör köd te ti majd. Az ige, a há la adás,
a zsol tá ro zás, a Jé zus ne vé ben va ló
cse lek vés esz kö zé vé, se gí tő jé vé vá lik
az új inst ru men tum.
El hang zik az  ige hir de tés, majd a

püs pök  aj ká ról  meg szó lal  a  vár va
várt mon dat: „Az Úr nak szen telt le -
gyen ez az or go na az Atya, Fiú, Szent -
lé lek ne vé ben, Is ten di cső sé gé re és a
gyü le ke zet épü lé sé re. Ál dott le gyen
min den ki, aki ezt az or go nát meg szó -
lal tat ja az Úr szol gá la tá ban, és ál dott
le gyen  a  gyü le ke zet,  amely meg ér ti
hang ját,  hogy  Is ten  ke gyel mé nek
gaz dag sá gát ma gasz tal ja nem ze dék -
ről nem ze dék re.” A gyü le ke zet há la -
adó szív vel vá la szol hat ja: Ámen. 
Ek kor  meg szó lal hat  a  hang szer,

hogy  in to nál ja  a  gyü le ke zet  éne két,
amellyel Is tent, a mi Erős Vá run kat ma -
gasz tal ja. Zú gó ha rang, ének és or go -
na hang, mind az ő szent ne vét áld ja!
g Dr. Ha fEn schEr Ká roly (ifj.)

Or go na szen te lésré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

[Lel kész:] Is te nünk! Hoz zád for du -
lunk imád sá gunk kal, ami kor el in du -
lunk a gon dok kal te li hét köz na pok
út já ra,  a  kí sér té sek  út já ra.  Te  jól
tu dod,  hogy  mi lyen  ne héz  gyar ló
em ber ként meg áll nunk a kí sér té sek
kö zött. Ne he zen tűr jük, hogy nem
lá tás ban,  ha nem  hit ben  kell  jár -
nunk. Erő sítsd hi tün ket!
[Lek tor:] Urunk, vál ság ba ke rül -

tünk az élet min den te rü le tén. Mint
egy kor Iz ra el né pe, mi is meg sza ba -
dul tunk, de most itt ál lunk tét le nül
és te he tet le nül, cso dá ra vár va. Hit -
tünk a pénz min den ha tó ha tal má ban,
meg for mál tuk és kö rül tán col tuk az
arany bor jút,  de  nem  se gí tett  raj -
tunk. A ránk bí zott vi lá got nem tud -
tuk gon dos gaz da mód já ra mű vel ni,
vissza él tünk le he tő sé ge ink kel. Töb -
bet  vet tünk  el  ma gunk nak,  mint
amennyi re  szük sé günk  van, még is
elé ge det le nek va gyunk. Hoz zád ki ál -
tunk sza ba du lá sért: Atyánk, ké rünk,
hall gass meg min ket!

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Úr Jé zus Krisz tus, Meg -

vál tónk! Hal lot tuk bá to rí tó sza va i dat:
Kér je tek az én ne vem ben, és meg -
kap já tok, hogy örö mö tök tel jes  le -
gyen! Vedd le ró lunk vét ke ink és mu -
lasz tá sa ink ter hét, és add a bűn bo csá -
nat örö mét. Ké szíts fel ben nün ket az
evan gé li um hir de té sé re, a bé kél te tés
szol gá la tá ra. Őrizz meg min ket min -
den té vely gés től: a kor szel lem elv te -
len  ki szol gá lá sá tól  és  a  ke gyet len
ke gyes ség től. Hadd va ló sul jon meg
kö zöt tünk igaz sá god és sze re te ted él -
te tő  har mó ni á ja!  Krisz tu sunk,  ké -
rünk, ma radj ve lünk min den na pon
a vi lág vé ge ze té ig!

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Erő nek, sze re tet nek, jó zan -

ság nak Lel ke, jöjj el hoz zánk! Te remts
éle tet ott, ahol a ha lál ural ko dik! Te -
remts hi tet ott, ahol ki hunyt a hit láng -
ja! Hívd elő sír já ból az eu ró pai ke resz -
tyén sé get, tá maszd fel az ige ere jé vel
a re for má ció né pét, adj éb re dést a ha -
zai evan gé li kus ság nak. Vé gezd ál dott
mun ká dat gyü le ke ze tünk ben is: védd
a gyer me ke ket, ta nítsd a fi a ta lo kat, erő -
sítsd hit ben a kö zép ko rú a kat, vi gasz -
tald az idő se ket. Szent lé lek Is ten! Se -
gíts a mi erőt len sé gün kön, mert ami -
ért  imád koz nunk  kell,  nem  tud juk
úgy kér ni, aho gyan kell. Légy párt fo -
gónk most és ha lá lunk órá ján! Szent -
lé lek Is ten, ké rünk, jöjj el hoz zánk!

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lel kész:] Urunk! Ami kor most ta -

ní tá sod sze rint imád ko zunk, gyer -
me ki  bi za lom mal  szó lí tunk  meg,
tud va, hogy ké ré se in ket min den ér -
tel met meg ha la dó mó don tel je sí ted:
Mi Atyánk…

Oratio
œcumenica

„Azért, atyám fi ai, imád koz za tok szív -
vel-száj jal  ott hon  is,  temp lom ban
is, mert az imád ság tart ja a vi lá got.
Kü lön ben ugyan rosszul áll na!”

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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– Igaz ga tó úr! Kö rül be lül egy év vel
ez előtt mél tó mó don bú csúz tat ták el
a jó há rom év ti ze den át látható ál lan -
dó ki ál lí tást. Az ese mény ről la punk -
ban is be szá mol tunk. Mi van most a
mú ze um ban?
– Vá runk a mú ze um tel jes fel újí tá -

sá ra és bő ví té sé re. Per sze nem tét le nül,
mert a ter ve zés mel lett a te re ink ben
idő sza ki ki ál lí tá so kat ren de zünk. Hi -
szen nem ve szít het jük el a lá to ga tó kat!

– Hány ilyen – na gyobb mé re tű –
idő sza ki ki ál lí tás volt már az ál lan dó
ki ál lí tás le bon tá sa és be cso ma go lá -
sa óta?
– Ta valy pün kösd kor nyílt a két -

száz éves De ák té ri temp lom tör té ne -
té ről  szó ló  ki ál lí tás,  az után  pe dig
Ko nok Ta másKos suth-dí jas fes tő mű -
vész Mik ro lu di u mok II. cí mű tár la ta.

– Ho gyan fo gad ták az In su la Lu -
the ra na épü le té ben a 20. szá za di
mű vé sze tet?
– Na gyon ve gye sen. A vé le mé nyek

a  szél ső sé ge ket  tük röz ték.  Vol tak,
akik lel ke sed tek, és vol tak, akik nem
tud tak mit kez de ni a non fi gu ra tív fes -
té szet tel. Az abszt rak ci ó nak ez a fo -
ka na gyobb kép ze lő erőt és alá za tos
hoz zá ál lást kí ván a lá to ga tó tól. A ven -
dég könyv ben azon ban szá mos po zi -
tív vissza jel zést ol vas ha tunk – kor -
osz tály tól füg get le nül. 
Kor társ ki ál lí tás ra azért is szük ség

van a mi in téz mé nyünk ben, mert a
kö zön ség nek  olyan  sze le tét  tud juk
meg szó lí ta ni ve le, amely ha nem is
szkep ti kus, de leg alább is kö zö nyös az
egy ház zal szem ben. Rá adá sul a meg -
nyi tón az összes spa let tát ki tár tuk, és
ez zel jel ké pe sen is ab la kot nyi tot tunk

a vi lág ra. Zá ró jel ben jegy zem meg,
hogy ez új le he tő sé get vil lan tott fel
előt tünk: mit fog majd je len te ni a fel -
újí tott  mú ze um,  ho gyan  ke zel heti
majd az ut ca em be re.

– Most újabb idő sza ki ki ál lí tás ra
ké szül nek, ez azt mu tat ja, hogy a fel -
újí tás még min dig vá rat ma gá ra.
– A gaz da sá gi vál ság –

és ben ne az or szág hely ze -
te – rá nyom ja bé lye gét az
ilyen mun kák ra.  Egy há zi
ve ze té sünk sem mer be le -
vág ni  ek ko ra  fel adat ba,
amíg  a  je len tős  ön ré sze
mel lé  pá lyá za ton  nem
nyer, vagy ál la mi tá mo ga -
tást nem kap.

– Mi lyen új ki ál lí tás ra
ké szül nek?
–  A  „nők  évé re”  va ló

te kin tet tel  az  idei  nagy
idő sza ki  ki ál lí tá sunk  ter -
mé sze te sen  a  nők ről  fog
szól ni. A ki ál lí tás hoz prog -
ra mo kat  is  sze ret nénk
szer vez ni  –  el ső sor ban  a
mú ze u mok éj sza ká já ra.
Sőt az zal még nem áru lok
el tit kot, hogy a Szél ró zsa
or szá gos evan gé li kus if jú -
sá gi ta lál ko zón is meg je le -
nünk majd va la mi vel. Egy
ek ko ra ki ál lí tás meg szer ve -
zé se több hó na pos mun ka -
fo lya mat,  így  most  a  le -
bon tás és az épí tés kö zött
üre sek a tár ló ink.

– Át me ne ti leg be zár -
nak?
– Leg fel jebb a ren de zés fi ni sé ben

zá runk be. Hosszabb idő re nem te -
het jük, hi szen Lu ther vég ren de le te
mi att szí ve sen tér nek be hoz zánk a
tu ris ták, s most még a Pulsz ky Tár -
sa ság Mú ze u mi Egye sü let szá má ra
is fon tos hely let tünk. Ugyan is mi
va gyunk az a „jól meg kö ze lít he tő bá -

zis”, ahol az új tag sá gi kár tyá kat át le -
het ven ni. 

– Te hát?
–  Nyit va  tar tunk.  Az  elő tér ben

meg néz he tő a vég ren de let, amely ről
egyéb ként épp a na pok ban ké szült el
is mer te tő  fü ze tünk.  Ez  ol csón  és
há rom nyel ven kap ha tó. Egé szen ki -

csi ki ál lí tást ren dez tünk mel lé azok -
ból a fest mé nyek ből, ame lye ket az el -
múlt két év ben res ta u rál tat tunk.

– Me lyek is ezek a ké pek? Fű ző -
dik-e ér de kes tör té net va la me lyik hez?
– A var sá di ol tár kép nek meg rá zó

tör té ne te van. Né hány év vel ez előtt
a sek res tyé ben ta lál tuk meg a kép ke -

re tét meg le he tő sen ro mos ál la pot -
ban. A po ros pol con he vert egy ron -
gyos vá szon; er re a temp lom kul csot
őr ző né ni hív ta fel a fi gyel met. Szét -
haj to gat va lát tuk, hogy ez a más fél te -
nyér nyi tö re dék az ol tár kép ből va ló
–  és  ép pen  a  köz pon ti  je le ne te  az
utol só  va cso rá nak.  Krisz tus  alak ja

mel lett ott van a sze re tett
ta nít vány és Jú dás is. Res -
ta u rá lás  és  dub lí ro zás
után  a  ké pet  és  ke re tét
„új ra egye sí tet tük”.  Egy -
szer re  me men tó ja  ez  a
mú ló idő ben pusz tu ló mű -
em lé ke ink nek,  ugyan ak -
kor  ab ban  is  meg erő sít
ben nün ket, hogy ha Krisz -
tust meg tud juk őriz ni a
szí vünk ben,  min de nünk
meg ma rad.

– Ezen kí vül két ke reszt -
re fe szí tett Krisz tust lá -
tunk.
– Igen, a té ma na gyon

ked velt az evan gé li kus ol -
tár kép fes té szet ben, és így
volt már a ké pek ke let ke -
zé si ide jé ben, köz vet le nül
a  tü rel mi  ren de let  után
is. A kis tor má si ol tár ké pet
úgy tíz év vel ez előtt el lop -
ták. Rá adá sul a tol vaj nem
le sze rel te, ha nem egy sze -
rű en ki vág ta a ke ret ből. A
Tol na me gyei  rend őr ség
meg ta lál ta, mi előtt a tet -
tes túl adott vol na raj ta. A
si ker ben per sze nagy sze -
re pet ját szott az egy mil lió

fo rin tos nyom ra ve ze tői díj, amelyet
az el szár ma zott kis tor má si ak aján lot -
tak  fel. Ez ugyan is na gyobb összeg
volt, mint amennyi ért a fe ke te pi a con
el le he tett vol na ad ni a nyil ván va ló -
an lo pott – és rossz ál la po tú – mű tár -
gyat. A tet test ezért sa ját any ja ad ta
fel a rend őr ség nek!

– Most te hát tö ké le te sen res ta u rál -
va a De ák té ren lát ha tó. És a má sik
hon nan ke rült elő?
– A sza ko nyi kép tör té ne te in kább

fi gyel mez te tő ere jű, nem ilyen kri mi -
be il lő. A mű em lé ki lel tár ké szí té se -
kor  a  bü ki  lel kész  szám ba  vet te  a
gyü le ke zet mű tár gya it, és egy sö tét,
fél re e ső he lyi ség ben ész re vet te az el -
ron gyo ló dott  fest ményt.  Elő ször
váll fán  ló gó  öreg Lu ther-ka bát nak
vél ték a ke ret fel ső íve mi att. 
A res ta u rá lás so rán az al só sáv bib -

li ai  idé ze té nek meg fej té se  oko zott
gon dot.  Annyi ra  sé rült  volt,  hogy
csak né hány írás je let, be tű tö re dé ket
le he tett tisz tán lát ni. A kép vissza -
adá sa előtt még le vél tá ri ku ta tá sok
szük sé ge sek, hogy a fel ira tot vég le -
ge sí te ni tud juk. Most egy le het sé ges
ver zió ol vas ha tó a ké pen. 

– Em lít tes sék meg a res ta u rá tor is,
aki nek eze ket a cso dá la tos át ala ku -
lá so kat kö szön het jük!
– Bu csi Ág nes az, aki vel a mú ze um

rend sze re sen  együtt mű kö dik.  Csak
aján la ni tud juk őt gyü le ke ze te ink nek is. 
De tér jünk vissza a kis ki ál lí tás ra! Ne

fe lejt sük el, hogy ezek ben a konk rét
ese tek ben iden ti tá sunk és hi tünk szá -
má ra egy aránt fon tos tény, hogy jó két -
száz év vel ez előtt élt ele ink – akik ép -
pen fel lé le gez tek az egy ház po li ti kai vál -
to zá sok  mi att  –  al kot ták  eze ket  a
Krisz tus-ké pe ket. És most az enyé szet -
től men tet tük meg őket!

– Van itt még egy fest mény. Va ló -
ban Feszty Ár pád tól szár ma zik?
– A lel tár re ví zió so rán tűnt fel az

erő sen  be sö té te dett  kép  szig nó ja.
En nek alap ján Feszty táj ké pé ről be -
szél he tünk.  Ter mé sze te sen  ki  kell
de rí te nünk, nem ha mi sít vány-e vé -
let le nül, és azt is, hogy a fes tő élet -
mű vé ben hol he lyez he tő el.

– Te hát az idei nagy ki ál lí tá suk
még ké szü lő ben van, de a mú ze um lá -
to gat ha tó.
– Igen, az át me ne ti idő ben ezt a ki -

csi, ám an nál ér de ke sebb ki ál lí tást fél
áron ajánl juk lá to ga tó ink nak.

g Z. Zs.

In ter mez zo ké pek kel

Az  el múlt  hét vé gén  or szág szer te  ti zenhárom
kö zép fo kú evan gé li kus ok ta tá si in téz mény bo csá -
tot ta út já ra 1435 vég zős di ák ját. A bal la gás ün ne -
pi pil la na taira az tán ha mar a szám adás órái-nap -
jai kö ve tkeztek, hi szen hét főn meg kez dőd tek az
írás be li érett sé gi vizs gák. 
A vizs ga tár gyak so rát a ma gyar nyelv és iro -

da lom nyi tot ta, majd ma te ma ti ká ból, tör té ne -
lem ből, an gol és né met nyelv ből vizs gáz(hat)tak
a vég ző sök. A két szin tű vizs ga rend szer ben sok
függ az érett sé gi ered mé nyé től – a bi zo nyít vány
mi nő sí té sén túl az egye te mi-fő is ko lai fel vé tel
is… Az írás beli érett sé gik má jus vé gé ig foly ta -
tód nak, a szó beli vizs gák jú ni us ban lesz nek,
előbb az emelt szin tű ek (jú ni us 7–13.), majd a
kö zép szin tű ek (jú ni us 18–29.). 
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE)

szá má ra stra té gi ai fon tos sá gú te rü let az ok ta tás.
A  szín vo na las,  igé nyes ok ta tás-ne ve lés  ré vén
ugyanis az evan gé li kus egy ház von zób bá vál hat
az egy há zi kö tő dés sel nem bí rók sze mé ben is,
ez pe dig vissza hat a misszi ó ra: szé le sí ti az el ért
em be rek, kö zös sé gek kö rét, és se gít he ti a misszi -
ói kül de tés be tel je sí té sét.
A ked ve ző re vál to zott jog sza bá lyi kör nye zet -

ben a leg utób bi kor mány vál tás után nyílt meg
a le he tő sé ge an nak, hogy az egy há zak ok ta tá si
in téz mé nye ket ve gye nek át az ön kor mány za tok -
tól, ez ál tal nagy mér ték ben bő vít ve in téz mény -
rend sze rü ket. Az el múlt esz ten dő ben egy há zunk
há rom óvo dát (Ka ti ca bo gár Evan gé li kus Né met
Nem ze ti sé gi Óvo da – Me ző be rény, Ha rang vi rág
Evan gé li kus Óvo da – Kis kő rös, Szent end rei
Evan gé li kus Ze nei Óvo da) vett át, il let ve ilyen
mó don bő vült ál ta lá nos is ko lá val a mis kol ci Kos -
suth La jos Evan gé li kus Gim ná zi um és Pe da gó -
gi ai Szak kö zép is ko la, va la mint jött lét re – több -
cé lú, kö zös igaz ga tá sú in téz mény ként – a Szteh -

lo Gá bor Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la
és Gim ná zi um. Mind eze ken  fe lül  az  egy ház
Veszp rém ben  új  óvo dát  ala pí tott  (Öröm hír
Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da).
Idén három gim ná zi um (Szar vas, Me ző be rény,

Kis kő rös), há rom  ál ta lá nos  is ko la  (Kis kő rös,
Solt vad kert, Rá kos ke reszt úr) és két óvo da (Rá -
kos ke reszt úr, La jos ko má rom) át vé te lé ről foly nak
tár gya lá sok az il le té kes ön kor mány za tok kal.
A gya ra po dó gyer mek lét szám és a bő vü lő

pe da gó gu si kar két ség kí vül je len tő sen nö ve li
egy há zunk tár sa da lom ban be töl tött sze re pét,
egy ben  pe dig  fe le lős sé gét.  Je len leg  kö zel  ti -
zen há rom ezer  gyer mek  van  az  evan gé li kus
köz ne ve lés rend sze ré ben, és kö rül be lül ezer -
öt száz ta nárt, to váb bá mint egy hat száz ki se gí -
tő mun ka tár sat fog lal koz tat a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház az ok ta tás ban.
A fi nan szí ro zá si rend szer kü szö bönál ló – a

köz ne ve lési  tör vény ben  rög zí tett,  rész le te i ben
azon ban még nem ki dol go zott – vál to zá sa né -
mi bi zony ta lan sá got ered mé nyez ugyan, ám az
egy há zi fenn tar tás ba vé tel ed dig is kö rül te kin tő -
en, jól ki dol go zott szem pont rend szer alap ján ment
vég be. Az egy ház il le té ke sei, mi előtt az át vé tel ről
dön te nek, mér le ge lik az adott in téz mé nyek fenn -
tart ha tó sá gát, az in gat la nok ál la po tát, a he lyi de -
mog rá fi ai mu ta tó kat, a gyü le ke ze tek mé re tét. 
Ma ga az ala pí tás több lép csős el já rás, a zsi -

nat általi ala pí tá sra a ne ve lési-ok ta tá si bizottság,
il let  ve a gaz da sá gi bi zott ság jó vá ha gyá sát és az
or szá gos presbitérium támogatását követően
ke rül het sor. 
E lé pé sek hez min dig szük ség van meg fon tolt -

ság ra, át gon dolt ság ra, de min de nek előtt – nem
utol só sor ban a jö vő ki szá mít ha tat lan sá ga mi att
– az Úr is ten be ve tett, bi za ko dó hit re.

g Bal la Má ria

Érett sé gi re bal lag tak
„Ma tú rák” az evan gé li kus köz ne ve lés benEgy év vel ez előtt, 2011. má jus

4-én  ala pí tot ta  meg  egy há -
zunk a Szteh lo Gá bor Evan gé -
li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la
és  Gim ná zi u mot  Pest szent -
lő rin cen. Az év for du lót rend -
ha gyó mó don ün ne pel ték meg
az in téz mény ben, hi szen ép -
pen ezen a na pon tar tot ták az
evan gé li kus  gim ná zi um el ső
bal la gá sát. 
A most vég zős di á kok há -

rom, il let ve négy évet jár tak az
ön kor mány zati in téz mény be,
míg  a  2011/2012-es  tan évet
már  egy há zi  gim ná zi um ban
tel je sí tet ték. 
Az ün ne pi al ka lom – az im -

már Pest szent lő rin cen is meg -

szo kott egy há zi rend nek meg -
fe le lő en – is ten tisz te let tel vet -
te  kez de tét  az  in téz mény  tő -
szom széd sá gá ban  ál ló  he lyi
evan gé li kus  temp lom ban. Az
ige hir de tés után a há rom lel kész
(Győ ri Gá bor, De ák Lász ló és dr.
Ko rá nyi And rás) egyen ként
meg ál dot ta  a  134  el bal la gót,
akik Var ga Gyön gyi nek a Lu ther
Ki adó  gon do zá sá ban  meg je -
lent Ál dás köny vét kap ták út ra -
va ló ként egy há zunk tól.
Az ün nep ség a gim ná zi um

zsú fo lá sig  megtelt  ud va rán
foly ta tó dott  fan fá rok  kí sér te
be vo nu lás sal, az is ko la ének -
ka rá nak szol gá la tá val, a vég ző -
sök bú csú já val, Cse lovsz ki Je -

nő igaz ga tó  kö szön tő jé vel,  a
ki emel ke dő  tel je sít ményt
nyúj tó di á kok dí ja zá sá val, az
öreg di ák ként meg szó la ló  dr.
Ko rá nyi And rás vissza em lé ke -
zé sé vel,  majd  –  két  nap pal
anyák nap ja előtt – Győ ri Gá -
bor es pe res-lel kész szólt, Túr -
me zei Er zsé bet so ra it is idéz -
ve,  édes any já val  kap cso la tos
sze mé lyes ér zé se i ről. 
A bal la gók vi rág gal kö szön -

töt ték édes any ju kat, vé gül szí -
nes  lég göm bö ket en ged tek a
szél be, mi köz ben va la mennyi -
en kí ván tak va la mit… – alig -
ha nem  si ke res,  ered mé nyes
érett sé git.

g K. I.

Rendhagyó Szteh lo-év for du ló

Krisztus a kereszten – a régi oltárkép Szakonyból (1790-es évek)
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ked vez mé nyes üdü lé si le he tő sé gek Ba la ton szár szón

A ba la ton szár szói Evan gé li kus Kon fe ren cia- és Misszi ói Ott hon  a kö vet -
ke ző ked vez mé nyes üdü lé si le he tő sé geket kínálja.

fő sze zon ban
Jú li us 2. – au gusz tus 27. kö zött he ti tur nu sok ban (a tur nu sok hét fő től hét -
fő ig tar ta nak).
Rész vé te li díj: fel nőt tek nek (14 év fe lett) 37 800 Ft/fő/7 éj sza ka (18 éves

kor fe lett + 380 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gye re kek nek (3–14 éves
kor kö zött) 18 900 Ft/fő/7 éj sza ka; 3 éves kor alatt in gye nes.

utó sze zon ban
Au gusz tus 29. – szep tem ber 1. kö zött (3 éj sza ka)
Rész vé te li díj: fel nőt tek nek (14 éves kor fe lett) 14 100 Ft/fő/3 éj sza ka

(18 éves kor fe lett + 380 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gye re kek nek
(3–14 éves kor kö zött) 7500 Ft/fő/3 éj sza ka; 3 éves kor alatt in gye nes.

Szep tem ber 3–10. (7 éj sza ka)
Rész vé te li díj: fel nőt tek nek (14 éves kor fe lett) 32 900 Ft/fő/7 éj sza ka (18

éves kor fe lett + 380 Ft/fő/nap ide gen for gal mi adó); gye re kek nek (3–14 éves
kor kö zött) 17 500 Ft/fő/7 éj sza ka; 3 éves kor alatt in gye nes.

Az árak a tel jes el lá tás (reg ge li, ebéd, va cso ra) és a szál lás dí ját is tar tal -
maz zák.
On-line fog la lás hon la pun kon, a http://ba la ton szar szo.lu the ran.hu

cí men le het sé ges. Ér dek lőd ni a 20/824-6389 te le fon szá mon le het. Min -
den kit sze re tet tel vá runk!

Öku me ni kus lel ké szi misszi ói kon fe ren cia

Fel hív juk az ér dek lő dők szí ves fi gyel mét, hogy idén is meg ren dez zük a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) lel ké szi misszi -
ói kon fe ren ci á ját jú ni us 25–29. kö zött (hét fő va cso rá tól pén tek ebé dig)
a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban. 
A kon fe ren cia té má ja: evan gé li zá ció ma.Rész vé te li hoz zá já ru lás a kon -

fe ren cia tel jes idő tar ta má ra 13 000 Ft/fő. Je lent kez ni le het a ME ÖT hon -
lap ján ta lál ha tó je lent ke zé si la pon, az 1/371-2690 te le fon szá mon 9–16,
pén te ken  9–14  óra  kö zött  vagy  az  ad min@me ot.hu  e-mail  cí men;
utób bi eset ben e-mail ben kül dünk je lent ke zé si la pot. 
A ki töl tött je lent ke zé si la po kat kér jük vissza kül de ni az Öku me ni kus

Misszi ói Kon fe ren cia, 1117 Bu da pest, Ma gyar tu dó sok kör út ja 3. cím re
vagy az 1/371-2691-es fax szám ra vagy az ad min@me ot.hu e-mail cím -
re. Je lent ke zé si ha tár idő: 2012. má jus 15.

h i r d e t é s

Misszi ói kon fe ren cia
„Elég ne ked az én ke gyel mem” 

Misszi ói kon fe ren cia lesz az Evan gé li kus Misszi ói Köz pont szer ve zé sé ben
jú li us 1-jé től 4-éig a pi lis csa bai Bé thel Evangélikus Misszi ói Ott hon ban.
Szol gá lat té vők: Sze me rei Já nos püs pök; Or bán At ti la misszi o ná ri us lel -
kész, Szá razd; dr. Mol nár Ró bert,Kü bek há za pol gár mes te re; Zsar nai Krisz -
ti án nyír egy há zi lel kész; Ha dady Zsom bormisszi ós mun ka társ, Szá razd;
Sze me ré di Ber na dett, Ba din Ádám, Bu ro vincz La u ra, Joób Eme se és Bó -
lya Má tyás elő adó mű vé szek; va la mint a Rá dió missziómun ka tár sai. 
Rész vé te li díj: 6800 Ft, tíz éves kor alatt 3800 Ft. (A rész vé te li díj tá -

mo ga tott. Aki tud, ad jon töb bet, hogy ven dé gül lát has sunk olya no kat
is, akik nek nincs le he tő sé gük a rész vé te li díj ki fi ze té sé re.)
Je lent ke zé si ha tár idő: jú ni us 15. Je lent kez ni le het pos tai úton, te le fo -

non vagy e-mail ben a kö vet ke ző cí men: Evan gé li kus Misszi ói Köz pont,
1164 Bu da pest, Bat thyá ny Ilo na u. 38–40.; te le fon: 1/400-3057; e-mail:
ev mis@lu the ran.hu.

h i r d e t é s

ál lás hir de tés
A győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Gim ná zi um a 2012/13-as tan év től
fi zi ka vagy fi zi ka–bár mely sza kos kö zép is ko lai ta nárt ke res. Ér dek lőd -
ni az in téz mény igaz ga tó já nál, a 96/510-172-es te le fon szá mon le het.

A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet ke ző al kal mán, má jus 14-én, hét -
főn 18.30-kor Guly bán Ger gely gö rög ka to li kus egye te mi lel kész Pa pi hi -
va tás a 21. szá zad ban cím mel  tart  elő adást  és  ve zet  be szél ge tést.
Helyszín: evan gé li kus–re for má tus temp lom, Bu da pest XI. ker., Né met -
völ gyi út 138. Sok sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt!

Meg hí vó csa lá di csen des hét re

Csa lá di csen des hét lesz a pi lis csa bai Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon -
ban jú ni us 25–30. kö zött a Bu dai és a Pes ti Egy ház me gye szer ve zé sé ben.
Té ma: nö ve ke dés a hit ben, ke resz tyén nagy ko rú ság. A dél előt ti áhí ta tok,
be szél ge té sek alap já ul Az új re for máció cí mű könyv né hány fe je ze te szol -
gál. Dél után evan gé li kus gyü le ke ze te ink ből hal lunk jó pél dá kat, il let ve sze -
mé lyes bi zony ság té te lek ál tal gaz da god ha tunk. A na pot es tén ként evan -
gé li zá ci ó val zár juk. Gyer me kek nek, fi a ta lok nak kü lön prog ra mo kat is biz -
to sí tunk. Szer ve ző lel ké szek: Hor váth-He gyi Oli vér és Hu lej Eni kő.
Rész vé te li  díj  16  800  Ft  (14  év  alatt  8400  Ft).  Rész le tes  prog ram:

http://www.evan ge li kus.hu/Mem bers/ehu lej/csen des het-pi lis csa ban.
Je lent kez ni jú ni us 11-ig le het e-mail ben (eni ko.hu lej@lu the ran.hu) vagy

te le fo non (20/824-3397). Sze re tet tel vár juk!

h i r d e t é s

Az el ső di a kó nu sok meg vá lasz tá sá nak
tör té ne tét ele ve ní tet te fel Ap Csel 6,1–
7 alap ján tar tott pré di ká ci ó já ban Sze -
me rei Já nos. „Az egy ház ban szük ség
van a mun ka meg osz tás ra – mond ta –
, azért, hogy egyes em be re ket fel sza -
ba dít sunk  a  leg ne me sebb  szol gá lat
vég zé sé re.” Majd  hang sú lyoz ta:  „Az
egy ház me gye egy köz igaz ga tá si szint:
azért van, hogy a gyü le ke ze tek ben jól

foly jon a mun ka; hogy az ige szol gá lat
mi nél tisz táb ban, mi nél job ban han -
goz zék.  Az  egy ház ban  minden nek
er re kell irá nyul nia.”
A köz gyű lé sen el hang zott es pe re -

si szék fog la ló já ban Kiss Mik lós fel so -
rol ta azo kat a ki hí vá so kat, ame lyek -
kel ma szem be kell néz ni ük az egy -
há zi  szol gá lat ban  ál lók nak.  Ilyen
töb bek  kö zött  a  sze ku la ri zá ció,  az

elegy há ziat la no dás,  a  kis kö zös sé gi
élet meg szű né se, az el ma gá nyo so dás,
az ér ték vál ság és az em ber tár sa ink
irán ti kö zöny. „Tu dom, hogy erőm és
tu dá som ke vés. Se gít sé get az Úr tól
vá rok. De szük sé gem van a mel let -
tem, ve lem szol gá lók tá mo ga tá sá ra
is” – mond ta a ré gi-új es pe res.

Rátz And rás győr új ba rá ti fel ügye -
lő el ső al ka lom mal áll ha tott be ik ta -
tott egy ház me gyei fel ügye lő ként gyü -
le ke ze té nek  tag jai  elé.  Be szé dé ben
sze mé lyes élet tör té ne té ről szólt né -
hány  szót,  majd  ter ve i re  tért  ki.
„Azon fo gok mun kál kod ni, hogy se -
gít sem  a  gyü le ke ze te ket,  hogy  be
tud ják töl te ni kül de té sü ket. Sze ret -
ném az egyes gyü le ke ze te ket kö ze lebb
hoz ni egy más hoz” – fo gal ma zott.
A kö szön té sek so rá ban jó kí ván sá -

ga it fe jez te ki töb bek kö zött Só lyom Ti -
bor, az elő ző cik lus egy ház me gyei fel -
ügye lő je, Kar say La jos he lyi  lel kész,
Ben ce Im rebu da vá ri es pe res-lel kész és
Kiss né Ká rász Ró zsa, a ke rü let má sod -
fel ügye lő je. Az es pe res nek és el nök tár -
sá nak gra tu lált Ju hász né Ár pá si Ir ma
győr új ba rá ti és Nagy Ist vánmo son ma -
gyar óvá ri pol gár mes ter is.
A he lyi gyü le ke zet  jó vol tá ból az

ün nep lés gaz da gon te rí tett asz ta lok
mel lett foly ta tód ha tott, a kü lön bö ző
hely sé gek ből  ér ke zett  részt ve vők -
nek al kal mat kí nál va a gyü le ke zeti
kap cso la tok el mé lyí té sé re is.

g Adámi Mária

Fel sza ba dít va a szol gá lat ra
Es pe res- és fel ügye lő ik ta tás Győr új ba rá ton

b Újrabizalmatkapottagyüleke-
zetektőlSzarkaIstván, aFejér-
KomáromiEvangélikusEgyház-
megyeespereseésMészárosTa-
más egyházmegyeifelügyelő.Fo-
gadalomtételükre,atöbbitiszt-
ségviselőévelegyütt,május4-én
kerültsoracsákváritemplomban.

Az es pe rest Ben c ze And rás és Kad -
le csik Zol tán, a szol gá la ti ide je sze -
rint  leg idő sebb,  il let ve leg fi a ta labb
lel kész ik tat ta be hi va ta lá ba. Az ige -
hir de tés szol gá la tát Sze me rei Já nos,
a  Nyu ga ti  (Du nán tú li)  Egy ház ke -
rü let püs pö ke vé gez te.
Ma gas ság  és mély ség,  ün nep  és

hét köz nap szo ros össze tar to zá sá ról
be szélt  Mt  17,1–9  alap ján  tar tott
pré di ká ci ó já ban  a  püs pök.  „Nagy
aján dék, hogy az em ber időn ként fel -
jut hat a csúcs ra, lát hat ja a táv la to kat
– fo gal ma zott. – De Jé zus azt ké ri tő -

lünk, hogy men jünk le. A re mény hír -
nö ke ként kell le men nünk. Ez a kül -
de té sünk.”
Az ün ne pi is ten tisz te le tet sze re tet -

ven dég ség kö vet te. Itt töb bek kö zött
Ka to ná né dr. Ven guszt Be at rix,Csák -

vár  pol gár mes te re  kö szön töt te  a
ven dé ge ket, majd gra tu lált Mé szá ros
Ta más új ra vá lasz tott egy ház me gyei
fel ügye lő nek, aki egy ben a köz ség al -
pol gár mes te re is.

g A. M.

Lát ni a táv la tot
Be ik tat ták a Fej ér-Ko má ro mi Egy ház me gye ré gi-új tiszt ség vi se lő it

A régi-új felügyelő és az őt beiktató régi-új esperes kézfogása
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b Azegyházmegyeelnökségénekünnepélyesiktatásáragyülekezteka
hívekmájus5-énagyőrújbarátitemplomban.AGyőr-MosoniEgyház-
megyeújjáválasztottesperesét,KissMiklósmosonmagyaróvárilelkészt
KoháryFerenc ésKarsayLajos lelkészekiktattákbehivatalába.Azis-
tentiszteletenSzemereiJános, aNyugati(Dunántúli)Egyházkerület
püspökehirdetteIstenigéjét.

Bach, Vi val di és fran cia ro man ti kus
szer zők or go na mű vei  csen dül tek  fel
Csiz ma dia Már tamű vész nő elő adá -
sá ban má jus 6-án es te az ér di evan gé -
li kus temp lom ban. A misszi ós kon cer -
tet a ze né hez il lő ter mé szeti ké pek, ki -
ve tí tett bib li ai idé ze tek kí sér ték. Ezek
egy részt  Is ten  di cső sé gét  hir det ték,
más részt az el ve szett, ke re ső em ber
szá má ra mu tat ták az utat, az élet meg -
ol dá sát – Jé zus Krisz tus el fo ga dá sá val.
„Jöj je tek én hoz zám mind nyá jan, akik
meg fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel -
ve, és én meg nyug vást adok nek tek” (Mt
11,28)  –  ez zel  a  jé zusi  hí vo ga tás sal
kezd te két ze nei blokk kö zött áhí ta tát
La bos sa Pé ter lel kész, mint egy meg erő -
sít ve a kon cert üze ne tét. Ta lá ló volt az
elő adás cí me – Öröm kon cert –, mert
va ló di,  szív bé li örö möt él het tek át a
részt ve vők Is ten je len lé té ben.

g Nagy pál Szi lárd fel vé te le

Öröm kon cert Ér den

A papi pad előtt Kiss Miklós esperes és Rátz András egyházmegyei felügyelő
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Anya 
csak egy van

Asz ta li be szél ge tés 
Vá mos Mik lós sal 
és Gáncs Pé ter rel

b AzAsztaliBeszélgetésekKulturálisAlapít-
ványaPetőfiIrodalmiMúzeummalegyütt-
működveévekótaigyekszikazegyháziés
világigondolkodók,közéletiszemélyiségek,
művészek számára fórumot biztosítani
gondolataikcseréjére.Május3-ánGáncsPé-
terevangélikuspüspökésVámosMiklós író
disputájáthallgathattákazérdeklődők.

A ne ves író val anyák nap ja kö ze led té vel az Anya
csak egy van cí mű köny ve kap csán be szél ge tett
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-
püs pö ke, Gáncs Pé ter és a ren dez vény so ro zat
ál lan dó há zi gaz dá ja, az Asz ta li Be szél ge té sek
Kul tu rá lis Ala pít vány ku ra tó ri u má nak el nö ke,
Ga lam bos Ádám.
Az em lí tett könyv a ki lenc ve nes évek ben je -

lent meg először, és az idei könyv fesz ti vá lon im -
már a har minc ki len ce dik ki adá sát ve he ti kéz -
be az ol va só. A kö tet a szer ző édes any já nak tör -
té ne te alap ján mu tat ja be a má ni ás de presszi -
ó ban szen ve dő édes anyák sor sát, az író szán -
dé ka sze rint azt su gall va, hogy akár mi lyen ne -
héz egy ilyen sú lyos be teg gel, még min dig jobb,
mint tel je sen anya nél kül.

A sok szor nyers, de so ha nem ön cé lú an dur -
va nyel ve ze tű kö tet kap csán fel me rült a be szél -
ge tés so rán, hogy mit is je lent a „Tisz teld apá -
dat és anyá dat” pa ran cso lat. A püs pök ki fej tet -
te, mi lyen ká ros té ve dé sek és fél re ér tel me zé -
sek for rá sa még ma is ez a pa ran cso lat, hi szen
nem a kis gyer me kek nek szól el ső sor ban, ha nem
a fel nőt tek nek.
A len dü le tes, sok szor hu mor ral fű sze re zett

be szél ge tés so rán ko moly és könnye debb té mák
vál to gat ták egy mást. Szó ba ke rült töb bek kö -
zött az is ko lai kö te le ző ol vas má nyok kér dé se.
Az író ez zel kap cso lat ban meg je gyez te: Az ol -
vas mány  ne  le gyen  kö te le ző!  Ha  egy  könyv
rossz kor ke rül egy fi a tal ke zé be, egy élet re el -
me het tő le a ked ve. Az iro da lom étel, ami ha
nem íz lik, nem sza bad eről tet ni, ha nem ke res -
ni kell olyat, ami az ínyünk re van.

g Szö veg és fo tó: Kiss Ta más 
Evan gé li kus.hu

A kon fe ren cia szer ve zői nem csu -
pán tá jé koz tat ni sze ret ték vol na a
kö zel jö vő ese mé nye i ről az asszo -
nyo kat,  ha nem  kül de té sük re  is
em lé kez tet ni  akar ták  őket.  Ah -
hoz, hogy Frank lin Gra ham (Billy
Gra ham fia) ige hir de tés-so ro za ta,
il let ve a ve le együtt szol gá ló ha zai
és kül föl di ének együt te sek bi zony -
ság té te le  célt  ér hes sen,  ko moly
hát tér szol gá lat ra van szük ség. Hí -
vo gat ni kell a Re mény ség fesz ti vál
al kal ma i ra, bá to rí ta ni az Is ten től
tá vol  élő ket,  kö nyö rög ni  ér tük,
hogy vágy éb red jen a szí vük ben,
fő ként pe dig imád ság ban hor doz -
ni azo kat, akik előtt még nem tá -
rult fel a Krisz tus tit ka. 
A kö zös szol gá lat ere jé re hív ta fel

a fi gyel met Te xas Re ar don, a fesz ti -
vál társ igaz ga tó ja, aki az al ka lom ele -
jén kö szön töt te az egy be gyűl te ket.
A Billy Gra ham Tár sa ság mun ka tár -
sai  nem  sze ret nék  a  ma gya rok ra
kény sze rí te ni mód sze re i ket, ha nem
ve lük együtt, ha zai gyü le ke ze tek kel
kar ölt ve  kí ván ják  meg szó lí ta ni  a
Krisz tus-hit nél kül élő ma gya ro kat. 
„Nem áll na jól ne kem Saul pán -

cél ja” – utalt vic ce sen ugyan er re Fá -
bi án Sán dor. A vá rat la nul meg be te -
ge dett Art Bai leyhe lyett ugyanis ne -
ki kel lett elő adó ként is „be ug ra nia”.
Bár az ame ri kai test vér váz la tá ra épí -
tet te ta ní tá sát, a ma gyar va ló ság ra
he gyez te ki,  sa ját  lel ki pász to ri  ta -
pasz ta la ta i ra ala poz va osz tot ta meg
gon do la ta it,  lá tá sát  hall ga tó sá gá -
val. A bib li ai Ge de on pél dá já ra hi -
vat koz va  bá to rí tott.  (Ge de ont a
Szent írás erős fér fi nak ne ve zi, mi köz -
ben ő ma gát je len ték te len nek ér zé -
kel te. – A szerk.)
„Elő for dul,  hogy  Is ten  töb bet

gon dol ró lad, mint sej te néd”– kezd -
te  ma gya rá za tát  Fá bi án  Sán dor,
utal va ez zel a női kon fe ren cia cí mé -
ül vá lasz tott (Ép pen most? Pont én?)
kér dé sek re:  Is ten  hasz nál ni  akar
min den kit. És nem vé let len sem mi
sem az élet ben: sem az, hogy hol él
az em ber, sem az, hogy mi kor.
Az al ka lom ra szó ló meg hí vón

ha son ló bá to rí tás ként állt az Esz -
ter köny vé ből szár ma zó  idé zet:
„Ki tud ja, ta lán ép pen e mos ta ni
idő mi att ju tot tál ki rály ság ra.”
(Eszt 4,14) Is ten nek erős fér fi ak ra
és erős asszo nyok ra van szük sé ge. 
De ho gyan lesz va la ki erős? Fá -

bi án  Sán dor  –  a  Billy  Gra ham
Tár sa ság ál tal ki dol go zott te ma ti -
kát fel hasz nál va – két pont ban vá -
la szolt er re a kér dés re. 1. Meg kell
ra gad ni Is ten igé jét; 2. meg kell ra -
gad ni Is ten ke zét. Az iz mos ke resz -
tény  élet  tit ka  nem  más,  mint
hogy Is ten sza vá ból táp lál ko zik na -
pon ta, és – éle te pró ba té te lei kö -
ze pet te  is  –  rá ha gyat ko zik  az  ő
gond vi se lé sé re,  ve ze té sé re.  A
Krisz tus ere je ál tal meg erő sö dött
hí vő em ber al kal mas az tán ar ra,
hogy kül de té sét be tölt se.
Női  kon fe ren cia  lé vén  ter mé -

sze te sen  a  nők  sem ma rad hat tak
csend ben. Annyi ra nem, hogy még

a di cső í tés, kö zös ének lés szol gá la -
tát is egy „fi út lan han gú kó rus”, a
Boyz less Vo i ce együt tes le á nyai vál -
lal ták ma guk ra. Jó volt ta pasz tal ni,
hogy nem csu pán a szép szám ban
je len lé vő fi a tal nők, ha nem az idő -
sebb  ge ne rá ció  tag jai  is  lel ke sen
éne kel ték az Is tent ma gasz ta ló spi -
ri tu á lé kat, evan gé li u mi da lo kat. 

Ge re Lil la, a Re mény ség fesz ti -
vál női bi zott sá ga pün kös di tag já -
nak fel ada ta ki fe je zet ten az volt,
hogy Esz ter pél dá ja nyo mán „lel -
ke sít se” az asszo nyo kat, és bá to rít -
sa őket kül de té sük vo na ko dás nél -
kü li be töl té sé re. Az elő adá sát kö -
ve tő cso port be szél ge té se ken min -
den részt ve vő asszony nak le he tő -
sé ge kí nál ko zott ar ra, hogy meg -
oszt has sa gon do la ta it a töb bi ek kel.
E so rok író já nak – mint a kon -

fe ren cia há zi asszo nyá nak – ab ban
a  ki vált ság ban  volt  ré sze,  hogy
kü lön  is  el be szél get he tett  Te xas
Re ar don nal, a Re mény ség fesz ti vál
társ igaz ga tó já val.  Re ar don  már
hosszú ide je szol gál a Billy Gra ham
Tár sa ság nál  és  ké szí ti  elő  –  az
utób bi évek ben im már a gyer me -
kek – Ruth, il let ve Frank lin Gra -
ham evan gé li zá ci ós út ja it. 
A szó még is az édes apá ra te re -

lő dött.  Nem  vé let le nül,  hi szen  a
kró ni kás  is  Billy Gra ham  leg el ső
ma gyar or szá gi lá to ga tá sa al kal má -
val, 1977 nya rán ju tott tu da tos hit -
re. Ami kor Re ar don úr nak kezd tem
be szél ni ar ról, hogy ma már cso dál -
ko zom, mi lyen egy sze rű volt az az
ige hir de tés,  amely  még is  olyan
ele men tá ris  erő vel  ha tott  rám,  a
sza vam ba vá gott, és fur csa csil lo -
gás sal  a  sze mé ben  mond ta:  „A
Gra ha mek nem tud nak »jól« pré -
di kál ni. Be széd jük nem ne vez he tő
ékes szó lás nak.  Csak  azt  tu dom,
mert ta pasz ta lom, hogy Is ten Lel -
ke »fúj át« a sza va i kon.”
Ta lán so kan szkep ti ku sak a Re -

mény ség  fesz ti vált  il le tő en.  Ha
ne künk, ma gyar ke resz tény egy há -
zak nak nem si ke rül, mi ért ép pen
egy kül föl di, egy ame ri kai evan gé -
li zá ci ó ja ráz ná fel ki áb rán dult, kö -
zö nyös né pün ket!? Nos, már is so -
kunk ta pasz ta la ta le het, hogy a Re -
mény ség  fesz ti vál  mun ka tár sa i -
nak a sza va in, éle tén ke resz tül is
ér zé kel he tő a „Lé lek sze le”.
Ezt ta pasz tal hat ták meg a má -

jus 5-i nő kon fe ren cia részt ve vői is,
akik  új  el szá nás sal  in dul hat tak
vissza gyü le ke ze te ik be Deb re cen -
től Győ rig, Szen tes től a nóg rá di,
bor so di  fal va kig,  hogy  Krisz tus
is me re té nek il la tát ter jesszék. Aho -
gyan az al ka lom vé gén, a zá ró ál -
dás ban is hang zott a jól is mert ige -
vers:  „De há la le gyen Is ten nek,
aki a Krisz tus ere je ál tal min den -
kor di a dal ra ve zet ben nün ket, és is -
me re té nek il la tát ter jesz ti ál ta -
lunk min de nütt. Mert Krisz tus jó
il la ta va gyunk Is ten di cső sé gé re
mind az üd vö zü lők, mind az el kár -
ho zók kö zött…” (2Kor 2,14–15)

g B. Pin tér Már ta

Ép pen most, és pont te!
Nő kon fe ren cia – négy hét tel a Re mény ség fesz ti vál előtt

b Márcsakhuszonhétnapésnyolcóraválasztelbennünketanagy
eseménytől–kezdteelőadásátFábiánSándor baptistalelkipász-
tormájus5-énaMagyarországiEgyházakÖkumenikusTanácsá-
naktemplomábantartottnőikonferencián.Mireolvasóinkezta
beszámolótolvassákhetilapunkban,addigraazutakmellettmár
megjelennekazóriásplakátok,ésidőbentermészetesenmégköze-
lebbkerülhozzánkjúnius1-je,aReménységfesztivál nyitóestéje.
Hogymitistakarazelnevezésésaháromnaposrendezvénysoro-
zat,arraazaközelszázötven,különbözőfelekezetekbőlösszegyűlt
nőtestvérkaphatottrészletesválaszt,akiamúltszombatonrészt
vettaBillyGrahamTársaság által–kifejezettennőknek–szerve-
zettegyüttléten.

Fábián Sándor baptista lelkipásztor tanít

Texas Reardon, a Reménység fesz -
ti vál társ igaz ga tója

B. Pintér Márta evangélikus lelkész, a nap háziasszonya

„Mert Krisz tus jó il la ta va gyunk” (a kép bal szélén Gere Lilla)

A Boyzless Voice

„Nagy ereje van az igaz ember
buz gó könyörgésének”
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lét-meghívó
A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü le ke zet
Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za (LÉT) sze re -
tet tel hív min den ér dek lő dőt kö vet ke ző al -
kal má ra má jus 13-án (va sár nap) 16 órá ra,
ame lyen Kő sze ghy Mik lós tör té nész pro -
fesszor  tart  elő adást  Is ten és is te nek az
Ószö vet ség vi lá gá ban cím mel. 
Hely szín: 1183 Bu da pest, Kos suth tér 3.

(evan gé li kus gyü le ke ze ti te rem). Meg kö -
ze lít he tő az Ül lői úton, il let ve az 50-es vil -
la mos sal.

h i r d e t é s
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A ma gyar szép író nem társ ta lan ez -
zel a vi lág iro da lom ban; elég, ha Lam -
pe du sa szi cí li ai her ceg re gon do lunk,
aki A pár duc cí mű re gé nyé vel pá rat -
lan  di a dal utat  fu tott  be.  A  rit kán
meg szó la ló Ott lik cse kély ter je del mű
élet mű vé nek  a  ha tá sa  is  ha son ló.
Nő az idő ben, új és új ré te gei vi lá gol -
nak su gár zó fénnyel. Az el múlt év ti -
ze dek ben az író élet mű vé vel kap cso -
lat ban  egy mást  ér ték  a mél ta tá sok
meg a vi ták a fi a ta lok kö zött.
Az 1959-ben meg je lent Is ko la a ha -

tá ront egyik né met kri ti ku sa Mu sil
re gé nyé hez, a Tör less is ko la éve i hez
ha son lí tot ta: „Egy ka to na is ko la szi -
go rú, vad, kö nyör te len éle te. Két ség -
te le nül a ser dü lő kor ról szó ló re gé -
nyek klasszi ku sai kö zé fog tar toz ni.”
Egy oszt rák lap va ló di szí nek kel ké -
szült  fest mény nek  lát ta:  „Je len ko ri
író ink meg ta nul hat nák Ott lik tól, ho -
gyan kell a köny ve ket nem pusz tán
ter mel ni, ha nem meg ír ni, és hogy az
írás még min dig mű vé szet.”
Új ra ol vas va a re gényt be lém vil lant:

a cím ben sze rep lő ha tár nem csak az
or szá gok ra vo nat ko zik, a nem ze dé kek -
re is. Em be re ket el vá lasz tó lát ha tat lan
so rom pók ra. A hát tér ben mind un ta -
lan föl de reng a fe nye ge tő en sö tét lő je -
len. A min den re fi gye lő és le csap ni kész
zsar no ki kor. És még is. A sű rű ol da la -
kon vé gig hú zó dik a re mény, „az élet
sze re te té nek tisz ta hang ja”.
Ott lik el ső ko mo lyabb vál lal ko zá -

sa a Haj na li ház te tők volt. A kis re -
gényt a ké szü lő dés ide jén ír ta, két sza -
kasz ban, s ő ma ga is elé ge det le nül tet -
te le. Jól érez te, je lez te ba rá ta i nak: az
Is ko la a ha tá ron – idő já té ka és szer -

te ága zó fel épí té se mi att is – lett az iga -
zi re mek mű. A kő sze gi Hu nya di Má -
tyás ka to nai al re ál is ko la épü le te és bel -
ső fo lyo sói ko mor ren det su gá roz nak.
Ezt fel tör ni, a lé lek üze ne té vel meg töl -
te ni nem volt könnyű. Ne ki si ke rült,
ma ra dék ta la nul. Utol só mun ká ját, a
Bu dát, amo lyan utó la gos „hoz zá ra -
gasz tás nak” tart ja a szak ma. (Az Is ko -
la nem  szű nő  di a da la  kész tet te  a
szer zőt a to vább írás ra.)
Az ol va sók rég óta vár tak új köny vet

Ott lik tól. Az 1980-ban meg je lent kö tet,
a Pró za rö vi debb írá sa it gyűj töt te egy -
be: a két há bo rú kö zöt ti pró za és lí ra je -
len tős al ko tó i ról, a Nyu gat ról, nyu ga -
to sok ról szó ló tö mör esszé it, a mű for -
dí tás és az írás mű hely tit ka it elem ző
dol go za ta it, fi nom mí vű cik ke it, nap -
ló rész le te it, ve le ké szült be szél ge té se -
ket. Ezek fi no mít ják az író ké pét, is me -
ret len vo ná sa it vil lant ják föl, meg erő -
sít ve, hogy egy tisz ta szel lem ke re si és
mond ja ki fá rad ha tat la nul az igaz sá got. 
Ke ve set idéz nek en nek a kö tet nek az

ol da la i ról; én most, az év for du lón in -
nen vá lasz tok egy rész le tet, az Új Írás -
nak adott vá la szát: „Ha jól ér tet tem, s
a kér dés nem az, hogy mit je lent Jé zus
a vi lág nak, az em be ri ség nek, az el múlt
és el jö ven dő év ez re dek nek, ha nem hogy
ne kem, sze mé lye sen, bu da pes ti la kos -
nak ki cso da Ő, ak kor könnyű vá la szol -
ni rá. Uram és Meg vál tóm. (…) Az em -
be ri nyelv ed di gi je len tés kész le te, össze -
té te lé nek sza bá lyai, gon dol ko dá sunk
meg lé vő fo gal mi fel sze re lé se nem te szi
le he tő vé, hogy ilyen – nyel ven in ne ni és
nyel ven tú li, in tu i tí ve meg ra gad ha tó –
tar tal ma kat ki fe jez zünk (…). A leg fon -
to sabb dol gok ról nem tu dunk be szél ni,
vagy is gon dol koz ni sem. (…) Az író a
nyel vet nem eb ben az ér tel me ző, fel bon -
tó funk ci ó já ban hasz nál ja, ha nem ép -
pen el len ke ző leg, mond hat nánk vissza -
él ve a nyelv tan szer ke ze té vel és a sza -
vak je len tés rend sze ré vel, ver sé ben, re -
gé nyé ben a vi lág ere de ti ép sé gét és tel -
jes sé gét igyek szik vissza ál lí ta ni. És ha ez
egy ál ta lán si ke rül ne ki, csak a szö ve gé -
be be áram ló hall ga tá sok kal si ke rül het.
Ha pe dig nincs ben ne mind ez, anyám,
az ég bolt, Jé zus, ak kor sem mi sincs
ben ne. (…) Ha Ő nem áradt be le… a
mű vem be – ha más ként nem, hát mint
szom jú ság, hal ha tat lan vágy, a szar vas
kí ván ko zá sa a szép hű vös pa tak ra –,
ak kor nem is hoz tunk lét re sem mit.”

g FFL

Vissza ál lí ta ni 
a vi lág tel jes sé gét

Ott lik Gé za szü le té sé nek 100. év for du ló já ra

b AmikorOttlikGéza (Budapest,1912.május9.–Budapest,1990.ok-
tóber9.)nevéthallom,elsőkéntakevéssúlyosságajuteszembe.Né-
hányremeknovella,többszörátdolgozottregény,azIskolaahatáron
segyposztumuszkötetBuda címmel.Maitömegtermeléseskorunk-
banjóidézni:íme,ittegyvérbelialkotó,akiegyművévelahalhatat-
lanokközétartozik.Példaarra:íróakkorragadjontollat,hamondan-
dójaembertársainakisfontos.

Anyámhangja.Meg ko pott ka zet tá -
kat hall ga tok, ré gi or sós mag ne to fon -
ról  föl vett  be szél ge tést.  Hu szon öt
év vel ez előt ti va sár nap dél után. Két
cér na hang, vi dám ne ve tés ara nyoz -
za be a sur ro gó per ce ket. Lá nya im –
hat- és há rom éve sek – fe lel get nek, a
Mi ku lás  so ha  ki  nem  fo gyó  nagy
put to nyá ról  éne kel nek.  Vá rat la nul
föl fe de zem, hogy be te ges ke dő anyám
is ott ül kö zöt tük. Több ször is pró bál
meg szó lal ni,  de  a  sza vá ba  vá gok.
Nem szán dé kos ez, in kább me der be
te re lé se az ára dó gye rek mon da tok -
nak. Vég te len szo mo rú ság gal tölt el
a  rit ka  fel vé tel.  Mi lyen  kár,  hogy
nem hagy tam sza ba don cso bog ni a
ké ső de cem berben! Ez le he tett vol -
na anyám egyet len föl vé te le: sze líd,
bölcs sza va i nak ked ves üze ne te!

* * *

Kapuściński: Lapidárium. A  je les
len gyel  író nap ló jegy ze te it ol va som.
Nagy vi lág já ró, még sem ar ról tu dó sít;
in kább  a  dol gok  be mu ta tá sá val,  az
össze füg gé sek meg fej té sé vel lép elénk.
1997-ben ír ta: „Az a tény, hogy a Föld
la kó i nak 80 szá za lé ka hi ányt szen ved,
nyo mo rog, és gyak ran éhe zik is, ez a
szo mo rú tény so kat el árul az em be ri -
ség  gyön ge sé ge i ről.  Az  em ber  ter -
mé sze té nél fog va te he tet len, ügyet len,
passzív, el ve szett te rem tés, aki ál lan -
dó an az Úr is ten után kény te len te kin -
get ni, hogy se gít sé get kér jen tő le.”

* * *

Beszélgetők.Két idős nő az ut ca sar -
kon. Mel let tük a dél utá ni, sű rű for -
ga lom. Mond ják az iga zu kat. A ma -
ga sabb, sár ga nagy ka la pos pa nasz -
ko dik: „Ma ri kám, kö zel a ha lál!” A
kö vér szól ni akar, de már zu han nak
is rá a pi tyer gő sza vak: „Vá rom éj jel-
nap pal.” Az után meg áll, ki fúj ja ma -
gát, és foly tat ja: „Mi kor jön, nem tu -
dom. A hé ten biz tos nem, mert sok
a mun kám, és jön az uno kám bal la -
gá sa is, főz ni kell va la mi jó ebé det!”

* * *

Szerb–horvát háború. Húsz  éve
tört ki, és én meg ren dül ve né zem a
ké pek meg örö kí tet te ar co kat. Orv lö -
vész idős nőt ta lál szí ven, ré mült tár -
sai von szol ják kar já nál fog va, harc ko -
csi  lö vi  az  eme le tes  bér há zat.  És
me ne kü lők min de nütt; édes anya bo -
rul ha lott gyer me ke fö lé, és zo kog,
zo kog.  Az  ost rom gyű rű be  fo gott
Sza ra je vó ban  több  tíz ez ren  hal tak
meg, a há bo rú ban há rom száz ez ren!
Az után döb bent csend. 
Nyolc ezer zöld ko por só a me zőn:

a sreb re ni cai mé szár lás ár tat lan ál do -
za tai. Idős né ni ke mu tat ma ga elé: „Ez
itt az én csa lá dom!” – jaj gat ja el fú ló
han gon. 
A szer bek 1992 áp ri li sá ban száll ták

meg a vá rost. A negy ven négy hó na -
pos pusz tí tás a 20. szá za di tör té ne -
lem ben pél da nél kü li. A há bo rú be -
bi zo nyí tot ta, hogy a bosszú, a gyű löl -
kö dés se ho vá nem ve zet. Sen ki nem
nyert, min den ki csak ve szí tett.

* * *

Tudósokközött.Kis tár sa ság sze ge -
di ba rá tom nál. Élén ken vi tá zó nyel -
vé szek. Az egyik John Brow ning ne -
vét em lí ti, aki több mint száz öt ven
év vel ez előtt a ma gyar nyelv ről is el -
mond ta vé le mé nyét: „Rend kí vül kü -
lö nös a fej lő dé se. Struk tú rá ja a múlt -
ból szár ma zik, ami kor a leg több eu -
ró pai  nyelv  még  nem  is  lé te zett.”
Ere de te  a  ho mály ló messze ség ben
van, aho vá csak a kép ze let re pül het,
vo gul és oszt ják nyelv ro ko nok fák lyás
éj sza ká já ban. De mi volt az az erő,
ami to vább so dort ben nün ket? Csi -

szol ta, fé nye sí tet te so ra in kat? És én
ezt a gyö nyö rű anya nyel vet be szé lem!
Mon dom fáj dal mam, örö mem, hall -
ga tá so mat es ti imád ság ban.

* * *

Tarkovszkij80.Ün ne pel ni kel le ne az
egyik leg na gyobb film ren de zőt, aki új
nyel vet te rem tett, hal ha tat lan kép so -
ra it be lénk éget te. Kö szön te ni kel le -
ne,  de  Tar kovsz kij több  mint  ne -
gyed szá za da nincs kö zöt tünk: mind -
össze öt ven négy év ada tott ne ki. 

Ha nem így ala kul az éle te, Pá rizs -
ból va jon vissza tér Orosz or szág ba? És
mer re ka nya ro dik mű vé szi pá lyá ja? Az
ame ri kai film ipar össze zúz za tö ré keny
al ko tá sa it? Nem tud juk a vá laszt. A
leg fon to sab bat sem: mi lyen len ne a vi -
szo nya a ha ta lom hoz? Az Iván gyer -
mek ko rát (1962), az And rej Rubl jo vot
(1966),  a  So la rist (1972),  a  Tü kört
(1974), a Sztal kert (1979) nagy erő fe -
szí tés sel va ló sí tot ta meg. Mond hat ni,
ki kel lett ve re ked nie, hogy dol goz has -
son. A zsar no ki ha ta lom szün te le nül
tá mad ta, kül föl di si ke reit el hall gat ta. 
1984. jú li us 10-én Mi lá nó ban be -

je len tet te,  hogy  fe le sé gé vel  együtt
Nyu ga ton ma rad. A szov jet ha tó sá -
gok éve kig nem en ge dé lyez ték, hogy
ti zen négy  éves  fi uk  csat la koz zon
hoz zá juk. Eb ben az égő fáj da lom ban
dol go zott. Svéd or szág ban fe jez te be
1986-ban utol só film jét, az Ál do zat -
ho za talt. Fon tos a cím, egész éle tét
fog lal ja össze, és üze ne tét az el kö vet -
ke ző nem ze dé kek szá má ra. 
Mély  iz zás sal  ra gyog nak  ké pe i -

nek szür kéi, idő rozs dás tá jai, s ész re -
vét le nül  koz mi kus sá  nö ve ked nek.
Sár ban ful dok ló uta kat lá tok, hi deg
eső  ko pog  a  bá dog te tőn,  más hol
méz sű rű  fény  öm lik  az  ősz-arany
nyír fa er dő re. Tíz fa lu ap ra ja-nagy ja
vá ra ko zik,  hogy  meg zen dül jön  a
Rubl jov-film óri ás ha rang ja. És zúg
és bong múl ha tat la nul, ko moly hang -
ja be töl ti a vég te len vi dé ket. Az em -
be rek bol do gan ölel kez nek, éne kel -
nek, föl néz nek az ég re: Is ten tün dök -
lő ar cát ke re sik a ta vasz ban.

* * *

Dr. Kopp Mária. Meg döb ben tett
vá rat lan ha lá la. Előt tem van ar ca az
utol só  té vé in ter jú ban,  mi kor  nagy
öröm mel be szélt a be teg or szág fel -
tá ma dá sá ról. Mint ha új ból re mény -
ked né nek az em be rek; és a nép sza -
po ru lat  is  több  az  elő ző  évi nél.  És
ment, hir det te tö ré keny hi tét, hogy
Is ten is mét mel lénk fog áll ni. Hal lot -
tam,  drá mák ban  is  bő vel ke dett  az
éle te, de ezek ről so ha nem be szélt.
Ma gyar or szág volt min den gon do la -
ta, egyet len fel ada ta: erőt pum pál ni
az ország zsib badt ere i be. 
Bí zom ben ne, ta lán jön egy fi a tal,

aki át ve szi a sta fé ta bo tot. Ad dig áll -
jon itt egy min den ki nek cím zett írá -
sa:  „A  leg fon to sabb,  hogy  min dig
pró bál juk  meg ér te ni  a  pil la na tok
üze ne tét, az éle tünk cél ját. És ha az
egyik utat el zár ják elő lünk, min dig
nyíl nak új utak, új le he tő sé gek, so ha
nem sza bad azon ke se reg ni, amit ma -
gunk mö gött kel lett hagy nunk.”

* * *

Kodály. A rá dió mű sor, ame lyet vé -
let le nül ta lá lok, szín vo na las és vál -
to za tos. Or go na mu zsi ka, trom bi ta és
hár fa kü lö nös pá ro sa. A be mon dó -
nő is szí ne sen ma gya ráz. Vá rat la nul
ar chív  fel vé te le ket  hal lok,  Ko dály
Zol tán em lé ke zik Bar tók ra ha lá lá nak
ti ze dik év for du ló ján. „Élet mű ve szü -
lő ha zá já ban  gyö ke re zik  – mond ja
me leg sza vak kal –, a nép da lok ban,
a bal la dák ban. Mint ha töb bet ját sza -
nánk mos ta ná ban,  de  nem  ele get.
Mert a nem zet ön tu da ta, ön is me re -
te még nem elég erős. Ad dig él a ma -
gyar, amíg gon dol nak na gyot, me ré -
szet, amíg ilyen nagy em be rek lesz -
nek, mint Bar tók Bé la!”

* * *

Kísértetfalu. Meg rá zó  do ku men -
tum film idéz te az el né mult te le pü lést,
Gyű rű fűt, ahon nan 1971-ben az em -
be rek örök re el men tek. Va jon há nyan
hal lot tak ró la? Év ti ze dek alatt tel jes
fe le dés be me rült ez az ele ven drá ma. 
Ba ra nya me gyé ben volt ez a fa lu;

egy évig még ott küsz kö dött Sza bó
Jó zsi bá csi, az után be haj tot ta a te me -
tő kapu ját, és ő is ott ha gyott min -
dent. A  zöld  an gyal  pusz tí tott  to -
vább: már a ro mo kat, por ló kö ve ket
is föl fal ta a tüs kés bo zót. Itt-ott még
ki lát sza nak a ház ma rad vá nyok, tört
léc ke rí té sek. 
A Ká dár-kor szak is gyor sí tot ta a

fa lu el ve szé sét. So kan me het tek vol -
na a pé csi urán vá ros pa nel do bo za i -
ba, de nem ezt vá lasz tot ták. Az új sá -
gok ezt har sog ták fő ok nak, de nem
így volt. A felsőbbség előbb be zár ta
az  is ko lát,  az után  el küld te  az  or -
vost, a pa ti kust, így rö vid idő alatt ha -
lál ra lett ítél ve Gyű rű fű. Az ott élők
– ak kor há rom száz lé lek – hi á ba ki -
lin csel tek, hogy le gyen kö ves út, so -
ha nem hall gat ták meg őket. Ta lán ha
meg épí tik, más kép pen ala kul az élet:
ma rad nak az em be rek, a fi a ta lok is
ter vez nek jö vőt és gyer me ket. De –
Ady so ra i val:  „Az  Élet  él  és  él ni
akar…” – né hány lel kes csa lád a ro -
mok mel lett új te le pü lést, öko fa lut ál -
mo dott és va ló sí tott meg.

* * *

KósKárolytemetése. Idős épí tész
idé zi a ré gi, há zson gár di dél előt töt.
1977. au gusz tus 29-ét, ami kor emelt
fő vel  bú csú zott  tő le  Er dély  né pe.
Öre gek,  fi a ta lok,  egy sze rű  fe hér
ing ben  a  gyer me kek.  So ha  annyi
em bert nem lá tott a te me tő, a több
száz éves töl gyek. Mi kor ko por só -
ját  ké szül tek  le eresz te ni,  vá rat la -
nul öt ven-hat van var jú je lent meg a
kö ze li fák te te jén. Ká rog tak hosszan
és  han go san.  Ta lán  a  leg vé nebb
érin tet te az em be re ket. Jöt tek, hogy
el bú csúz za nak az idős mes ter től, aki
egész éle té ben adott: jó szót, ve re -
tes mon da to kat, erős temp lo mo kat,
és fa met sze tek be men tet te a tisz ta-
szép ar co kat. 

g FEny vE si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2012)

Budapesti emléktáblája a Krisztinavárosban, az Attila út 45. sz. ház falán.
1958-tól haláláig lakott itt (lakása az első emeleten volt).
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b Február11-énaCompactDisco
nevű együttes nyerte meg az
eurovíziós dalfesztivál hazai
versenyét,befutottegyütteseket
utasítvamagamögé Sound of
Our Hearts című számával. A
Szívünk hangjának szövege és
zenéjemélyésigazhitettükröz
egyjobbvilágról,deezönmagá-
banmégalighaindokolnatöbb-
hasábnyiterjedelmet.Miértkér-
tünk mégis cikket a Compact
Discóról? Természetesenazért,
mertazegyüttesénekese(Wal-
kóCsaba) ésédesapja(B.Walkó
György) egyarántszorosankötő-
dikegyházunkhoz:CsabiHideg-
kútonkonfirmált,életénekelvá-
laszthatatlanrészeakeresztény
hit,édesapjapedigpresbiter,az
Evangélikus Élet szerkesztőbi-
zottságánaktagja,akivélhetően
mindenttudCsabáéksikereiről
ésküzdelmeiről.–Aszerk.

Ne héz szü lő nek a fia si ke ré ről ír ni,
még ak kor is, ha egyéb ként az írás
volt év ti ze de ken át a ke nye re. Az el -
ső gon do lat az, hogy ír jon ró la más,
olyan, aki nem el fo gult. De más ként
dön töt tem, hi szen van mon dan dóm

bő ven:  éve ken  át  fi gyel tük  Csa bi
küz del me it sa ját ma gá val, a ve tély tár -
sak kal, a csa pat épí té sé vel, s most az
egész  csa lá dot  ma gá val  ra gad ta  a
bol dog ság. A dön tő től füg get le nül be -
ér kez tek: rend sze re sen sze re pel nek
te le ví zi ós mű so rok ban, ha bár mi kor
be kap cso lom  a  rá di ót,  a Com pact
Dis cót szinte mindig  hal lom,  nem
régen rá di ós lis ta ve ze tők vol tak.

* * *

Hogyan is kez dő dött? Csa bi négy éves
volt, ami kor a ba la to ni tá bor tűz nél
éne kelt. Ba rá ta ink ma is em le ge tik –
a ha to dik  szom széd  is  jól hal lot ta.
Nem zet kö zi kör nye zet ben cse pe re -
dett: ki kül de té se im mi att négy év Ro -
má nia, négy év Belg rád. 

Pi ci fi úcs ka volt, ami kor Bu ka rest ből
ha za lá to gat tunk.  Ott  az  óvo dá ban
min den nap éne kel te a ro mán him -
nuszt. Büsz kén éne kel te a Ba la ton nál
is,  nem  tud hat ta,  hogy  sok  ro mán
sem  ked vel te  ezt  a Cea ușes cu-fé le
nem zeti dalt. Az óta le is cse rél ték a
korábbi him nu szuk ra. Ő vi szont kí -
vül ről tud ta a Trei cu lor emel ke dett
szö ve gét és dal la mát, zen gett a ba la -
to ni ha tár, s a szom szé dok is csak a
csen gő hang ra em lé kez nek, nem ar -
ra, hogy pon to san mit is hal lottak. Mi
ke vés sé vol tunk be avat va a
dal vá lasz tás ba, de nem bán -
tuk, hi szen a mű so rán sze -
re pelt sok más dal, köz tük a
Modern Talking Cheri Cher i
La dyje, s  utóbb  a  ro mán
him nusz ki ma radt a re per -
to ár já ból…
Mi re  ha za köl töz tünk,

már el múlt hat éves, s előbb
zon go rá zott, mint írt-ol va -
sott. Nem volt szor gal mas,
szí ve seb ben  fo ci zott.  Ké -
sőbb, belg rá di éve ink alatt
na gyon szi go rú és na gyon jó
zon go ra ta nár nő höz ke rült,
aki el len őriz te, hogy mi van
a tás ká já ban, s ha meg lát ta
a fo ci ci pőt, még szi go rúbb
lett. Csa bi na gyon félt tő le,
de meg ta nul ta a lec két. 
Egyik vizs gá ján a zárt aj -

tó mö gött szur kol tam ne ki.
Ne héz  da ra bot  ját szott.
Mel lém lé pett egy is me ret len zon go -
ra ta nár, ő nyug ta tott meg: rit ka do -
log – mond ta –, hogy iga zán öröm -
mel hall ga tom más nö ven dé két.
Itt hon az tán a zon go ra lec kék he lyett

előbb a kla ri nét, az tán a klasszi kus dob,
vé gül az ének kö vet ke zett a kő bá nyai
dzsesszis ko lá ban, de a ko moly ze né től
sem tá vo lo dott el. Igaz, a fo ci tól sem. 
Ek kor tájt kon fir mált. Na gyon hitt

ab ban, hogy ha so kat imád ko zik, nem
ma rad hat el a si ker. Így is tör tént, ám -
bár nem ak kor, ha nem sok év el múl -
tá val. Egy bölcs mon dás sze rint „A si -
ker:  túl ha la dott  ku dar cok  so ro za ta”. 
Mi, szü lők ter mé sze te sen fel há bo -

rí tó nak tar tot tuk, ami kor nem ju tott
be a Me ga sztár nyol cas dön tő jé be.
Úgy érez tük, na gyon igaz ság ta lan a
zsű ri, hi szen nem   csak  sze rin tünk
volt  a  fi unk  jobb  a  ve tély tár sá nál.
Még  Csa bi  vi gasz talt  min ket.  El -
mond ta: Pres ser Gá bor nak kö szön -
he ti, hogy annyi le mezt tud tak el ad -
ni.  Ő  ugyan is  a  né zők  fi gyel mé be
aján lot ta a fi un kat. A zsű ri  egé sze
azon ban más képp gon dol ta. Utá na

vi szont egy re töb bet ját szot ták da lait
a  rá di ó ban,  a  jog dí já ból  szer zett
pénz zel pe dig a csa lá di ház ud va rát
ala kí tot ta át iga zi kert té. 

* * *

Ami kor Csa bi a könnyű ze ne fe lé for -
dult,  nem  ér tet tem,  hi szen  ala pos
ze nei mű velt sé ge volt már. Azt hit tem,
a klasszi kus ze ne iga zán meg érin tet -
te. Mai na pig ne vet ve né zi vé gig egy
vi de ón kat, ahol a kö zön ség lel ke sen
tap sol ne ki, én vi szont fél re for dul va

ke ser gek. Na gyon igaz ság ta lan vol -
tam. Évek múl tán a Liszt-cen te ná ri -
u mi  kon cert  is  meg győz he tett:
klasszi kus  Liszt-dal la mo kat  ad tak
elő mai hang sze re lés sel az elő adók,
köz tük a Com pact Dis co. Sok kal ko -
ráb ban kel lett vol na rá jön nöm: ma
már nin cse nek ha tá rok, nincs ko moly
és  ko moly ta lan  könnyű ze ne,  csak
jó és rossz ze ne. 
Csa bi el ső együt te se a Brown field

volt,  ő  to bo roz ta  a  csa pat ta go kat.
Sok kon cert et adtak, sa ját le mez zel,
ki adó val…, ám sze rény si ke rek kel. Ke -
vés volt a pénz is. Az együt tes ből töb -
ben ki vál tak, és meg ala kí tot ták az Irie
Maffi át, amely már egy na gyobb ze -
ne kar volt. Csa bi az után a ré gi jó ba -
rát tal, Pál Gá bor bil len tyűs sel és egy
si ke res DJ-vel, Ben ham Lot fi val ala -
kí tot ta meg a Com pact Dis cót. En nek
im már há rom éve.
Ke vés sé ha son lí ta nak egy más hoz,

eredendően ze ne i leg is más az íz lé sük. 
Gá bor, akit né mi ha son ló ság mi att

Ma ó nakbe céz nek, va la mint a ké sőbb
tár su ló Sán dor At ti labasszus gi tá ros ré -

gi csa pat tag, már a Brown fieldze ne kar -
nak is tag ja volt. A Be gi nek be cé zett,
per zsa szár ma zá sú ze nész mű fa ja a gro -
o ve.Ő sem új fiú, ko ráb ban is dol goz -
tak már együtt egy jól si ke rült kli pen. 
Né ha  mind annyi an  in du la to sak,

de a kö zös si ker el si mít ja az el len té -
te ket. Mao pél dá ul tör ni-zúz ni tu dott
vol na,  ami kor  egyik  kon cert jü kön
rö vid ide ig nem ta lál ta a dzse ki jét. Be -
gi egy röp ke meg jegy zé sen há bo ro dott
fel  szin te  vég ze te sen,  Csa bi  pe dig
azon, hogy mi ért ne ki kell en ged nie… 

A csa pat épí tés – úgy tű nik – Csa bi -
nak kö szön he tő: ele in te a csa lá di ház -
ban volt egy sze rény ze ne szo ba, az tán
a nagy ma ma la ká sá ban lett stú di ó juk. 
Az eu ro ví zi ós ver senyt meg elő ző en

sok ko moly si ke rük volt már: kö zön -
ség sza va za tok kal nyer tek a Fo nog ram
ver se nyen, a ma gyar Grammy nek ne -
ve zett vi a da lon. Be ju tot tak a kül föl di
adók ver seny lis tá i ra, van már két sa ját
le me zük,  ki vá ló  ki adó juk,  és  per sze
ren ge teg kon cer tet tud hat nak ma guk
mö göt t. Nem utolsósorban a szom szé -
dos or szá gok ban, ahon nan minél több
kö zön ség sza va za tot  várnak  majd  a
dal fesztivál ma gyar döntőseiként.

* * *

Az eu ro ví zi ós elő dön tő előt ti na pon
a ze nei vi lág ban te kin té lyes hely szín -
nek  szá mí tó A38 ha jón  lép tek  fel.
Két éve, el ső it te ni kon cert jük ide -
jén  még  elő ze ne kar  volt  a  Com -
pact Dis co, idén már ők vol tak a fő -
sze rep lők. A ha jó hoz  ve ze tő  úton
sor ban áll tak a ra jon gók, so kan be
sem ju tot tak. 

Csa bi – amint ar ról a Du na Tv-nek
a kon cert ről szó ló film jé ben is meg -
győ ződ het tem – iga zán meg tud ha -
tód ni. „Hat éves ko rom óta ze né lek.
Ami kor meg ér kez tünk, azt gon dol -
tam, olyan, mint ha sztá rok len nénk.
Pe dig  mi  in kább  egy  nagy  csa lád
va gyunk…” – mond ta könnyek kö -
zött. Iga za le het, a ze ne kar kö rül ki -
ala kult  egy  ko moly  mag,  ma  már
több ez ren le het nek, akik rend sze re -
sen  ír nak,  vé le ményt  mon da nak,
biz tat ják őket.
Ez né ha rá juk is fér. Egyik in ter jú -

juk ban azt kér dez te a mű sor ve ze tő,
hogy ugye már  sok el len fe lük van.
Mond ták, hogy nem igen  tö rőd nek

ve lük, de van nak… Az egyik
zsű ri tag az zal mél tat ta őket,
hogy olya nok, mint a Cold -
play. Utá na  már  rög tön
mind töb ben a hí res an gol
ze ne kar után zó i nak ne vez -
ték  őket,  hi á ba  mond ták,
hogy sem a győz tes dal, sem
ők  ma guk  nem  kö tőd nek
sen ki hez,  csak ma guk hoz.
Volt, aki nek öl tö ze tük nem
tet szett,  volt,  aki  klip jük
mo tí vu mát  ki fo gá sol ta,
hogy más tól is lát tak ha son -
lót. A da luk ba vi szont alig -
ha tud nak be le köt ni, min de -
nütt szí ve sen játsszák, szí ve -
sen hall gat ják. 
Sok szor el mond ták, hogy

ke vés ide jük volt a fesz ti vál -
dal meg írá sá ra. Kö zös mun -
ka, de ha még is kü lönb sé get
kell ten ni, ak kor Csa bi ír ta
a zenét, Gá bor ír ta a szö ve -

get, a film At ti la mun ká ja, és a vég -
ső mun ká la tok ban se gít sé gük re volt
Sza kos Krisz ti án is.
Nem akar tak ha gyo má nyos sze rel -

mi té má hoz nyúl ni. A dal hoz csa tolt
egyik kis film jük a vi lág ta va lyi tra gi -
kus ese mé nye it összeg zi, nem kel lett
so kat ke res gél ni ük. Egye te mes prob -
lé má ról szól a szö veg, ar ról, hogy a
vi lá gon so kan gyű löl köd het nek, de
vé gül min den el len tét át hi dal ha tó,
csak a szív dal la má ra kel le ne hall gat -
ni. Kü lön bö ző ek le het nek a szo ká -
sok,  hi tek,  de  az  egész  vi lág  egy
nagy kö zös fa lu, s meg kell ta lál ni a
kul csot a szí vek zár já hoz. 
Ők ma guk is ilye nek: van köz tük

per zsa csa lá di gyö ke rű, van, aki a ter -
mé szet fe let ti ben bí zik és persze van
evan gé li kus, de mind annyi an őszin -
tén hí vő em be rek. Er ről szól a da luk,
a So und of Our He arts.Ők már meg -
ta lál ták a kul csot egy más hoz és a hall -
ga tók hoz – füg get le nül at tól, hogy Ba -
ku ban, az eu ro ví zi ós dön tőn má jus
26-án há nya di kak lesz nek.

g B. Wal kó György

Mint ha sztá rok len né nek…

Meghívó

Min den kit  sze re tet tel  hí vunk  a  Szé kes fe hér vá ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség temp lo ma fel szen te lé sé -
nek  80.  év for du ló ja  al kal má ból  meg ren de zendő
Örök ség és ígé ret ün nep sé günk re. 

Május12.(szombat)
10.00: Csa lá di nap, kö zös gyü le ke zet is me re ti já ték.
12.30: Ebéd.
14.00: Örök ség és ígé ret – bi zony ság té te lek hi tünk

ere jé ről  (köz ben:  kéz mű ves-fog lal ko zás  a
gyer me kek nek,  ba ba-ma ma  tánc,  rin ga tó).

17.00: Ün ne pi meg em lé ke zés – szol gál nak: Cso masz
Tóth Kál mán re for má tus ének kar, ka pos vá ri
evan gé li kus ének kar, szé kes fe hér vá ri evan gé -
li kus ének kar. Igét  hir det:  Sze me rei Já nos
püs pök. A temp lom és épí tő i nek tör té ne tét
Kiss Lász lómér nök, gyü le ke ze ti fel ügye lő és
Ko vács Ele o nó ra le vél tá ros,  egy ház ke rü le ti
gyűj te mé nyi fe le lős is mer te ti.

Május13.(vasárnap)
10.30: Ün ne pi is ten tisz te let – igét hir det: D. Sze bik

Im re nyu gal ma zott püs pök.
Cím: 8000 Szé kes fe hér vár, Szek fű Gyu la u. 1.

Nekem csak Csabi…

F
o

tó
k

: 
z

ih
 z

s
o

lt
 (

m
t

v
A

)

Compact Disco-öröm – az eurovíziós dalverseny hazai döntőjének eredményhirdetésekor 



 e 2012. május 13. Evangélikus Életpanoráma

„Ná lunk éven te egy szer ke rül sor zsi -
nat ra – vi lá go sít fel Ul rich Ec kertmi -
lá nói lel kész. – Ilyen kor össze gyűl -
nek az egy há zunk hoz tar to zó ti zen -
öt gyü le ke zet kép vi se lői, hogy meg -
vi tas sák a zár szám adást, a költ ség ve -
tést  és  egyéb  fon tos  ügye ket.  Az
idén  vá lasz tá sok  is  lesz nek:  dön -
tünk a zsi na ti el nök és he lyet te se sze -
mé lyé ről, a kincs tár no ki poszt be töl -
té sé ről. Meg vá laszt juk a kon zisz tó -
ri um há rom la i kus tag ját és a kü lön -
bö ző bi zott sá gok tag ja it.”

A zsi nat áp ri lis 25-étől 29-éig tart.
Egy négy csil la gos ho tel ben ren de zik
meg, ahol az Olasz or szág kü lön bö -
ző ré sze i ből ér ke ző részt ve vő ket el
tud ják szál lá sol ni. Az ülé sek a szál -
lo da kon fe ren cia ter mé ben zaj la nak
– szink ron tol má cso lás sal.
„Az EL KI ma két nyel vű egy ház,

amely ben a né met val lá si és kul tu rá -
lis gyö ke rek együtt él nek és nö ve ked -
nek az olasz va ló ság gal. Olyan egy -
ház, amely gyü le ke ze tei és a ben nük
ta lál ko zó kul tú rák sok szí nű sé ge ré -
vén kü lön le ges he lyet fog lal el Eu ró -
pa és Olasz or szág pro tes táns egy há -
zai kö zött” – áll a hon lap ju kon ta lál -
ha tó be mu tat ko zó szö veg ben. 
Ko mo lyan is ve szik mind két nyelv

– a né met és az olasz – hasz ná la tát
az egy há zi élet ben. A zsi na ton be mu -
ta tott va la mennyi do ku men tum két -
nyel vű,  a  fel szó la lá sok  vál ta koz va
zaj la nak ola szul és né me tül. Emel lett
a – rész ben az EL KI tá mo ga tá sá val
mű kö dő – Cla u dia na Ki adó ola szul
is hoz zá fér he tő vé te szi a pro tes táns
iro da lom  alap mű ve it,  pél dá ul  Lu -
ther és  Bon hoef fer írá sa it.  In na rio
cím mel pe dig ki ad tak egy két nyel vű
éne kes köny vet, hogy se gít sék a gyü -
le ke ze tek is ten tisz te le ti éle tét.

az egy ház fel épí té se
A  pi ciny,  kö rül be lül  hét ezer  ta got
szám lá ló olasz evan gé li kus egy ház a
re for má ció ko rá ig ve ze ti vissza gyö -
ke re it. Az el ső, be te le pült né me tek -
ből ál ló lu the rá nus kö zös ség 1650 kö -
rül  jött  lét re Ve len cé ben. Ma ga  az
egy ház – az ad dig kü lön ál ló an, egy -
más tól füg get le nül lé te ző gyü le ke ze -
tek  össze kap cso ló dá sá val  –  1949-
ben ala kult meg. Az EL KI ál la mi lag
el is mert  egy ház zá  1961-ben  vált,
1967-ben pe dig ala pí tó tag ja lett az
Olasz or szá gi  Pro tes táns  Egy há zak
Szö vet sé gé nek  (Fe de raz io ne del le
Chi e se Evan ge li che in Ita lia – FCEI).
A gyü le ke ze tek el ső sor ban az or -

szág ban élő vagy ide ig le ne sen ott tar -
tóz ko dó né met evan gé li ku so kat fog -

ják össze, akik ál ta lá ban mun ka vagy
há zas ság ré vén ke rül nek olasz nyelv -
te rü let re. Az olasz anya nyel vű ta gok
lét szá ma egy elő re el enyé sző – el len -
tét ben pél dá ul a val dens egy ház zal
vagy a ki sebb bap tis ta és más sza bad -
egy há zi kö zös sé gek kel.
Püs pö kük nincs, egy há zuk élén öt -

ta gú kon zisz tó ri um áll, mely nek há -
rom la i kus és két lel ké sz tag ja van.
Utób bi ak kö zül az egyik az es pe res
(dé kán), aki egy ben az EL KI leg fon -
to sabb rep re zen tán sa, má si kuk pe dig

az es pe res he lyet tes. Je len leg dr. Hol -
ger Mil kau ná po lyi lel kész töl ti be az
es pe re si tiszt sé get. Ez szá má ra rend -
sze res in gá zás sal jár gyü le ke ze te és
Ró má ban ta lál ha tó hi va ta la kö zött.
A lel ké szek hely ze te kü lön le ges,

hi szen a Né met or szá gi Pro tes táns

Egy ház  (Evan gelis che Kirche in
Deutsch land – EKD) kül di ki őket –
meg ha tá ro zott idő re – olasz or szá -
gi szol gá lat ra (fi ze té sü ket is az EKD-
től kap ják). Több sé gük a würt tem -
ber gi tar to má nyi egy ház ból ér ke zik
hat év re, és szolgálatuk egy szer há -
rom év vel meg hosszab bít ha tó. Utá -
na azonban vissza kell tér ni ük ha zai
föld re, s ez a lel kész csa lá do kat sok -
szor ne héz hely zet elé ál lít ja. 

„Ha ma ro san  le jár  a  meg bí za tá -
sunk” – mond ja a ve ro nai lel kész nő,
Ker stin Vogt. Lel kész fér jé vel együtt
már  tar ta nak  at tól,  mi  lesz  ve lük
Né met or szág ban,  hi szen  mind há -
rom gyer me kük ki csi ko rá tól itt él, itt
kezd tek is ko lá ba jár ni. „Le het, hogy
egy évet meg kell is mé tel ni ük, hogy
be le rá zód ja nak az ott ho ni ok ta tá si
rend szer be” – só hajt.
A kü lön bö ző vi dé ke ken élő gyü le -

ke ze tek hely ze te más és más; lét szá -
muk ál ta lá ban száz öt ven-két száz fő,
né hol el éri a há rom szá zat. A di asz pó -
ra hely zet nek egé szen szél ső sé ges ese -
te i re is van pél da. „Én éven te ma xi -
mum két szer ju tok el evan gé li kus is -
ten tisz te let re – me sé li Mar git Mül ler
szi cí li ai zsi na ti tag. – Szi cí li á ban két te -
le pü lé sen  van  er re  le he tő ség.  Ezek
kö zül az egyik, Ca ta nia száz tíz ki lo mé -
ter re ta lál ha tó a la kó he lyem től, a má -
sik, Pa ler mo pe dig száz húsz ra. Így az
év nagy ré szé ben fér jem mel a he lyi ka -
to li kus mi sé re szok tam jár ni.”

egy ház és mig rá ció
Mi vel az évi egy sze ri zsi nat az az al -
ka lom,  ame lyen  a  leg több  lel kész
je len van, a hi va ta los ügye ken túl ez
egy ben lel kész kon fe ren ci á ul is szol -
gál. Az idén a mig rá ció és a me ne kül -
tek kö zöt ti szol gá lat a ki emelt té ma,
ezt jár ják kö rül a részt ve vők az elő -
adá sok és a cso port mun ka so rán.
Az olasz tár sa da lom ban rend kí vül

ak tu á lis a be ván dor lás prob lé má ja, kü -
lö nö sen az Af ri ka or szá ga i ból ér ke zők
szá ma na gyon ma gas. Ugyan ak kor az
EL KI  mint  „kül föl di  gyü le ke ze tek -
ből” ál ló egy ház kü lö nö sen érin tett a
kér dés ben. „Mig ráns egy ház va gyunk
–  hang sú lyoz za  elő adá sá ban  Ja kob
Betz ge no vai lel kész. – Mi va gyunk az
egyik olyan hely, ahol em be rek se gít -
sé get és ha zát ke res nek… Ugyan ak -
kor ne künk is meg van nak a ma gunk

mig rá ci ós  prob lé mái,  ide gen ség ér -
zé se, amely re reflek tál nunk kell.” 

Dr. Wal ter Lo renz, a boz eni (olaszul
Bol za no)  egye tem  pro fesszo ra  épp
ezen a te rü le ten lát ja az olasz evan gé -
li kus  egy ház  kü lön le ges  kül de té sét.
„Szük ség  van  rá,  hogy  fej lesszük  a
reflek tív kom mu ni ká ci ós kész sé gün ket
– fo gal maz. – Eh hez hoz zá tar to zik az
is, hogy a kü lön bö ző sé ge ket ne pró bál -
juk el mos ni, és ne ba ga tel li zál juk őket,

ha nem be szél jünk ró luk. A sa ját kul -
tú ránk ról van szó, ar ról, hogy a kul tú -
rán kat élet ben tart suk, kom mu ni ká ció -
ké pes sé  te gyük,  és  ben ne  az  egyé ni
iden ti tás szint jén min dig je len lé vő sok -
szí nű sé get in teg rál ni tud juk, ez zel lét -
re hoz va a szo li da ri tás lég kö rét.”

pa ra dox hely zet ben
Az elő adá so kat kö ve tő meg be szé lé sek -
ből ki de rül: az EL KI zsi na tá nak tag jai
lát ják  a  tár sa dal mi  prob lé má kat,  és
igye kez nek va la mi lyen mó don hoz zá -
já rul ni azok meg ol dá sá hoz. Ugyan ak -
kor fo lya ma to san küz de nek a ki sebb -
sé gi lét ből ere dő ne héz sé gek kel. 
„Pa ra dox hely zet ben van egy há -

zunk – avat be az össze füg gé sek be
Uwe Hab enicht, aki a nagy észa ko lasz
tó, a La go Mag gi o re kör nyé kén élő
kö zös ség lel ké sze. – Az olasz pro tes -
táns egy há zak kö zött mi va gyunk a
leg gaz da gab bak,  de  a  leg ki seb bek

is. Ezért ál ta lá ban anya gi lag tá mo gat -
ni tud juk a kü lön bö ző pro jek te ket, de
em be re ket nem tu dunk kül de ni. Már
az öt ven egy zsi na ti poszt ra is elég ne -
héz va la kit ta lál ni.”
Mi ből ered ez a sa já tos el len tét? Az

a fur csa tény áll a hát te ré ben, hogy
bár ma ga  az  egy ház  csak mint egy
hét ezer fős, az ál lam pol gá rok adó já -
ból kö te le ző en fel ajánl ha tó nyol c ez -
re lé kes  tá mo ga tást  (amely  a  ma -

gyar or szá gi egy szá za lék rend sze ré -
hez  ha son ló an  mű kö dik)  éven te
mint egy negy ve nez ren  jut tat ják  az
evan gé li ku sok nak. Anya gi gon dok -
kal te hát nem küsz kö dik az EL KI –
ná luk  az  em ber hi ány  je lent  óri á si
prob lé mát.
Ezért erős az a  tö rek vés, hogy a

gyü le ke ze tek  sze re pét  erő sít sék,  a
sze mé lyes fe le lős ség vál la lás ra pró bál -
ják ser ken te ni a hí ve ket. 
„A kül föl di egy há zak kal va ló part -

ner kap cso la ta ink ban is sze ret nénk az
egyes  kö zös sé gek  kö zöt ti  kon tak -
tust erő sí te ni – me sé li Ul rich Ec kert,
aki most ép pen a szlo vén és a ma gyar
evan gé li ku sok meg lá to ga tá sát szer -
ve zi. – Szep tem ber ele jén ke rül sor
az út ra, és  re mé lem, hogy egy hu -
szon öt fős cso port tal tu dunk men ni,
hogy meg is mer jük a ma gyar or szá gi
gyü le ke ze tek és in téz mé nyek éle tét
is” – mond ja. 

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház egyéb ként 2010-ben kö tött part -
ner szer ző dést az Olasz or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház zal. Ta lán a jö vő ben
meg va ló sul az ola szok re mé nye, és le -
he tő ség nyí lik az egyes gyü le ke ze tek
kö zöt ti szo ro sabb kap cso lat fel vé tel -
re. „Sok min den ben ha son ló a hely -
ze tünk, így so kat ta nul hat nánk egy -
más tól” – vé li a mi lá nói lel kész.

g Adá mi Má ria

Ahol a jö ve vé nyek ott hon ra ta lál nak: 
az Olasz or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Az Olasz or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Evan gelisch-Lu the ris che Kirche in
Itali en – EL KI) áp ri lis 25. és 29. kö zött Ró má ban tar tot ta éves zsi na tát,
ame lyen egy há zun kat 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  kép vi sel te  (asszisztense,  Adámi Mária
kíséretében). A zsi na ton a költ ség ve tés és a zár szám adás meg tár gya lá -
sán és a vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sán túl a ta gok a mig rá ció té má já val, an -
nak  egy há zi  vo nat ko zá sa i val  fog lal koz tak.  Sze me rei  Já nos  az  olasz
evan gé li ku sok meg is me ré se mel lett erő sí tet te a szom szé dos egy há zak -
kal va ló part ner kap cso la tot is. Így be szél ge tést foly ta tott töb bek kö zött
Ge za Er niša szlo vén püs pök kel (képünk jobb szélének előterében), il let -
ve az auszt ri ai pro tes táns egy ház kép vi se lő i vel, Mic ha el Bün ker püs pök -
kel és Er win Sch ranz ve ze tő sé gi tag gal.

b Istentiszteletregyülekeznekazemberekáprilis25-én,szerdándél-
utánarómaiSzentZeneIntézetéheztartozótemplomban.Azorgo-
nánahelyikatolikuspapjátsszaalutherikorálokat.Kezdetétveszi
azOlaszországiEvangélikusEgyház(Evangelisch-LutherischeKirche
inItalien, rövidenELKI) ideizsinata…

A zsinat nyitó istentiszteletén
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b Ünnepélyesenszóladaugavpil-
sievangélikusközösséggyüleke-
zetiterméülszolgálólakásbanaz
ország himnusza: „Dievs, svētī
Latviju, /Mūs’dārgo tēviju…”
Ötvenévenáttilosvolténekel-
nieztadallamot,mintahogyan
nem volt szabad használni a
baltiországjellegzetespiros-fe-
hér-piroszászlajátsem.Azisten-
tiszteletetkövetőebédutánvi-
szont most mindenki büszkén
énekli:„Isten,álddmegLettor-
szágot,szeretetthazánkat…”

Hall ga tom a mi nem ze ti imád sá gunk -
hoz ha son lí tó him nuszt, és köz ben az
ének lő ket  né zem.  A  zöld  ru hás
asszonyt, aki nek hal dok ló édes any ja
har minc év vel ez előtt azt kér te, hogy
evan gé li kus  lel kész  te mes se.  Hi á ba
ment vol na a vá ros köz pont já ban ál -
ló vö rös tég lás temp lom hoz, hi szen a
szov jet idők ben ököl ví vó ter met ala -
kí tot tak  ki  be lő le.  Hosszas  kér de -
zős kö dés után az tán rá akadt az is ten -
tisz te le te i ket  fél le ga li tás ban  tar tó
evan gé li ku sok ra, és a te me tést kö ve -
tő en ma ga is a kö zös ség tag ja ma radt. 
Hall ga tom és né zem to váb bá azt

az asszonyt, aki nek a pe reszt roj ka ide -
jén  a  nagy ma má ja  mond ta  meg,
hogy őt ti tok ban meg ke resz tel ték. A
mel let te  ál ló  kö zép ko rú  nő ről  azt
tud tam meg, hogy or to dox ból tért át
evan gé li kus nak.
Egy má sik asszony ko ráb ban ar ról

szá molt be, hogy ne gye dik gyer me -
ke szü le té se után a kli ni kai ha lál ál -
la po tá ba ke rült. Mi u tán vissza hoz ták
az élet be, meg tud ta, hogy az egyik
nő vér mennyit imád ko zott ér te. Fel -
épü lé se után az egész csa lád meg ke -
resz tel ke dett,  ők  pe dig  a  fér jé vel
egy há zi lag is meg es küd tek. 
A te rem vé gé ben ál ló há zas pár ral an -

go lul be szél ge tek: a férj egye te mi pro -
fesszor, fe le sé ge is ta nár. Ők nem vol -
tak meg ke resz tel ve, is me rő se ik ré vén
kap cso lód tak be a gyü le ke zet éle té be.
A him nuszt ének lő kö zös ség leg idő -

sebb tag já nak, a ga lamb ősz fér fi nak a
szü lei ko rán meg hal tak, így őt nagy -
ma má ja ne vel te, még pe dig – da col va
min den til tás sal – hit ben. Ő, ami kor
be so roz ták a szov jet had se reg be, ma -
gá val vit te né hai édes ap ja Bib li á ját. Mi -
u tán meg ta lál ták ná la, hu szon öt év (!)
bör tön re ítél ték. Ott, a lá ger ben is -
mer te meg le en dő fe le sé gét. Iro ni -
ku san  –  és  ki vá ló  né met ség gel  –
mond ta: mi u tán „a nem ze tek aty ja,
Sztá linmeg halt, ha za ke rül tünk, és
há zas sá got kö töt tünk.” – „Svētī jel
Latviju, / Ak, svētī jel to!”
A lett him nusz el ének lé se után a

gyü le ke zet  gond no ka  lép  hoz zám:
„Úgy  tu dom, a ma gyar him nusz  is
imád ság, amely ben Is ten ál dá sát ké -
rik.” Ha nem csak két ta gú len ne kül -
dött sé günk – Pap Kin gá val, a kül ügyi
osz tály mun ka tár sá val le he tek itt –,
ak kor  ta lán  mi  is  el éne kel nénk  a
ma gunk him nu szát. 

Öt lvSZ-tag egy ház  
ri gai kon zul tá ci ó ja
Lett or szá gi lá to ga tá sunk el ső nap ján a
ri gai evan gé li kus egy ház köz pont já ban
tár gya lunk. A szer ve zet ke let- és kö zép-
eu ró pai al el nö ke ként kell kap cso la tot
tar ta nom az itt élő evan gé li ku sok kal.
Ké ré sünk re itt van a lit ván és a lé nye -
ge sen iz mo sabb észt egy ház leg főbb ve -
ze té se is, to váb bá a két orosz or szá gi
tag egy ház  egy-egy  püs pö ke.  Tör té -
nel mi leg és et ni ka i lag lé nye ge sen kü -
lön böz nek  egy más tól,  hi szen  a  né -
met hát te rű evan gé li ku so kat még Ka -
ta lin cár nő hív ta a bi ro da lom ba, hogy
utó da i kat Sztá lin Szi bé ri á ba te le pít se.
A finn hát te rű in ke ri egy ház ere de -

ti leg Szent pé ter vár kör nyé kén volt je -
len tős, tag jai az tán egész Orosz or szág -
ban szét szó ród tak. A nyolc va nas évek
vé gén mind két kö zös ség élet jelt adott
ma gá ról.  Meg ren dí tő  tör té ne te ket

le he tett ak kor hal la ni ar ról, mi ként él -
ték át a több év ti ze des dik ta tú rát. Pap -
ja ik több nyi re nem vol tak, így a bá bák
ke resz tel tek.  Éne kes köny ve i ket  és
Bib li á i kat sok szor kéz zel má sol ták, és
ti tok ban ter jesz tet ték. 
A  sza bad ság  vissza nye ré se  után

am bi ci ó zus ter vek szü let tek az evan -
gé li kus kö zös sé gek új já szer ve zé sé re.
A né met és a finn egy ház – va la mint
ter mé sze te sen a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség (LVSZ) – hat ha tós se gít sé gé -
vel új ra in dul ha tott a mun ka. Di et rich
Baurer moszk vai  püs pök től  –  aki
hu szon nnyolc éve sen lett a né met hát -
te rű evan gé li ku sok egyik ve ze tő je – és
Ar ri Kug a p pi in ke ri püs pök től azon -
ban meg tud juk, hogy húsz év el múl -
tá val alább ha gyott a len dü let, és szá -
mos gaz da sá gi, sze mé lyi és teo ló gi ai
prob lé má val kell szem be néz ni ük. Eb -
ben pró bál se gí te ni a ma ga esz kö ze -
i vel az LVSZ. Te kin tet tel a kér dé sek
sú lyá ra az ülé sen részt vesz Mar tin
Jun ge fő tit kár  és Eva-Sibyl le Vo gel-
Mfa to Eu ró pa-re fe rens is. 
Tud juk, hogy a há zi gaz da lett egy -

ház is sú lyos vál sá gok kal né zett szem -
be. Ja nis Va nags ér sek – aki kö zel húsz
éve áll az egy ház élén,  jól le het még
csak öt ven négy éves – el mond ja, hogy
költ ség ve té sü ket negy ven öt szá za lék -
kal kel lett csök ken te ni ük. A gaz da sá -
gi prob lé mák mel lett a ki ván dor lás és
a tár sa da lom ban ta pasz tal ha tó ál ta lá -
nos ér ték vesz tés je len ti a leg főbb ki -
hí vást. Az egy ház gaz da sá gi gond jai
fel szín re hoz ták az ad dig ta lán lap pan -
gó sze mé lyi és teo ló gi ai el len té te ket is;
mind ezek ve zet tek oda, hogy a püs pök
a kö zel múlt ban bi zal mi sza va zást kért
a  sa ját  sze mé lyé vel kap cso lat ban. A
négy száz ta gú zsi nat meg erő sí tet te őt
tiszt sé gé ben.
Az észt evan gé li ku sok ve ze tő jét, An -

ders Pö der ér se ket rég óta is me rem, hi -
szen – finn köz ve tí tés sel – több ször is
ta lál koz tunk: ami kor ő pa er nui lel kész
volt, én pe dig Kő bá nyán szol gál tam,
ak kor test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat ra
is lép tünk egy más sal. Ő ar ról az örö -
mé ről szá mol be, hogy a tal lin ni dóm -
temp lom  gyü le ke ze té ben  evan gé li -
kus is ko lát in dí tot tak, és si ke rült akk -
re di tál tat ni uk  a  teo ló gi ai  fő is ko lát.
Öröm mel ké szül nek to váb bá az őszi
finn ugor  lel kész ta lál ko zó ra,  amely -
nek Tar tu ad majd ott hont.

Mind augas Sa bu tis lit ván püs pök
az ér tel mi ség ki ván dor lá sá ról és a fi -
a ta lok  mind  na gyobb  tö me ge i nek
ká bí tó szer-füg gő sé gé ről be szél. 
Ta nács ko zá sa ink kö zép pont já ban

az a kér dés állt, hogy a poszt szov jet
kör nye zet szá mos te her té te le kö ze pet -
te az egy há zak mi ként vé gez het nek ha -
tá so sabb misszi ói mun kát, il let ve hogy
mi ként  erő sít he tik  az  evan gé li kus
iden ti tást.  Tár gyalt unk  to váb bá  az
ok ta tás és a dia kó nia ré gi és új for má -
i ról, a mé dia mun ka és a tár sa dal mi je -
len lét  fon tos sá gá ról,  a  múlt fel tá rás
kü lön bö ző  kí sér le te i ről,  va la mint  a
2017-es ju bi le u mi év elő ké szí té sé ről. 

ta lál ko zás lett teo ló gus nők kel
Nem sok kal Ri gá ba in du lá sunk előtt
kap tunk le ve let a lett or szá gi teo ló gus -
nők  szö vet sé gé nek  ve ze tő i től.  Azt
kér ték, hogy a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség  ve ze tő i ként  ta lál koz zunk  ve lük.
Vo gel-Mfa to Eu ró pa-re fe rens sel úgy
dön tünk, hogy a szo li da ri tás je le ként
el fo gad juk meg hí vá su kat. A szo li da ri -
tás ra szük ség is van, ugyan is a lett egy -
ház 1993 óta nem szen tel lel késszé nő -
ket, jól le het ez már 1975-től gya kor lat
volt – a ki lenc ve nes évek ele jén be kö -
vet ke zett  kon zer va tív  for du lat  óta
azon ban nincs női or di ná ció. A ko ráb -
ban  fel szen telt  lel kész nő ket  leg fel -
jebb  ki sebb  gyü le ke ze tek ben  tű rik

meg, a teo ló gi ai kép zés ből most ki ke -
rü lők pe dig csak úgy ne ve zett evan gé -
lis ta ként vé gez het nek szol gá la tot, el -
ső sor ban a ta ní tás te rü le tén. 
Ere de ti leg  az  egy ház  köz pont já -

ban  ta lál koz tunk  vol na  a  hi va ta los
egy ház ál tal el nem is mert egye sü let
ve ze tő i vel, ám – ké ré sük re – in kább mi
me gyünk hoz zá juk, a teo ló gi ai fa kul -
tás ra. Ott az tán szem be sü lünk az zal a
ténnyel, hogy ez zel az egye te mi kar ral
mind ke vés bé mű kö dik együtt az egy -
ház ve ze tés.  Mi  több,  „al ter na tí va -
ként” mű köd te tik az úgy ne ve zett Lu -
ther-aka dé mi át, amely a kö zel múlt ban
Va nags ér se ket vá lasz tot ta rek to rá ul… 

Ru di te Losane el nök  asszony tól
meg tud juk, mi lyen ku ta tó mun ka fo -
lyik a – szín vo na las hon la pot is mű -
köd te tő – egye sü let ben. El mond juk
ne kik, hogy az Evan gé li kus Vi lág szö -
vet ség ál ta lá ban a női lel kész ség gya -
kor la ta mel lett van. Biz tat juk is en nek
ér vé nye sí té sé re tag egy há za in kat, ám a
bel ső gya kor la tuk ba köz vet le nül nem
avat koz ha tunk be. Szük sé gesnek ér -
zem an nak a hang sú lyo zá sát is, hogy
a női lel kész sé get sem mi kép pen sem
sza bad egy la pon em lí te ni ho mo sze -
xu á li sok or di ná lá sá val vagy ha son ló ne -
mű pá rok egy há zi meg ál dá sá val. Utób -
bi ra saj ná la tos mó don van nak nyu gati
pél dák, és ép pen ezek re hi vat koz va –
a ket tő té ves össze kap cso lá sá val – lép
fel szá mos kon zer va tív egy há zi ve ze -
tő a női lel kész ség el len. 

daugav pils egy ház ke rü let
A lett evan gé li ku sok há rom egy ház -
ke rü let ben él nek. Az or szág dél ke le ti
sar ká ban fek vő, Daugav pils köz pont -

tal mű kö dő ke le ti ke rü le tet Einars Al -
pe püs pök ve ze tit. 

Ri ta Bru vers kül ügyi tit kár ral – aki
„civil ben” a nyu ga ti, li e pa jai püs pök fe -
le sé ge – ér ke zünk a fe hér orosz ha tár -
hoz kö ze li vá ros ba. Reg gel a pol gár -
mes ter  asszony  fo gad  ben nün ket,
aki től meg tud juk, hogy az or szág má -
so dik leg na gyobb vá ro sá ban több sé -
gé ben oro szok él nek, de je len tős a len -
gyel ki sebb ség is. Nem cso da, hogy a
vá ros lo gó já ban az or to dox, a ró mai
ka to li kus és az evan gé li kus temp lom

szi lu ett je lát ha tó. Öröm mel jegy zem
meg, hogy az utób bi van kö zé pen… 
Az et ni kai össze té tel is me re té ben

im már nem le pő dünk meg azon, hogy
a je len tős mé dia ér dek lő dés el ső sor ban
orosz nyel vű la pok és te le ví zi ós csa tor -
nák in ter jú ké ré se it je len ti. An nak ide -
jén,  ami kor  nyög ve nye lő sen  ta nul -
tam  az  oroszt,  nem  hit tem  vol na,
hogy egy szer majd har sány zdravszt -
vuj tye kö szön tés sel for du lok egy balti
or szág ke resz té nye i hez… 
A hét vé gén le he tő sé günk van szá -

mos öku me ni kus tár gya lás ra is, leg job -
ban azon ban az evan gé li kus hí vek kel
va ló ta lál ko zást vár juk. Szom bat dél -
előtt az egy ház ke rü let né hány lel ké -
szé nek  szá mol ha tok  be  a  ma gyar
evan gé li ku sok éle té ről, va la mint részt
ve he tünk a gyü le ke zet tag ja i nak kert -
ren de zé sé ben. A vi rá gok kö zös el ül te -
té se jó le he tő sé get kí nál a be szél ge tés -
re, egy más jobb meg is me ré sé re is. 
Dél után Al pe püs pök a mint egy

száz öt ven ki lo mé ter nyi re le vő bal vi
gyü le ke zet be visz min ket. A kon fir -
má ci ós  óra  vé gé re  ér ke zünk  oda,
majd a szé pen fel újí tott temp lom ban
és a fél kész gyü le ke ze ti ház ban ta lál -
ko zunk a gyü le ke zet ap ra ja-nagy já -
val.  Utá na  a  temp lom kert ben  va -
gyunk együtt hosszú órá kon át te rí -
tett asz ta lok mel lett, kel le mes ta va -
szi idő ben. Előbb két fi a tal éne kel gi -
tár- és kan te le kí sé ret tel, majd Kin ga
ad elő ma gyar, finn és észt da lo kat. 
Meg ha tó ak a sze mé lyes ta lál ko zá -

sok. Egy kö zép ko rú há zas pár ról meg -
tu dom, hogy ők is csat la koz tak a kon -
fir man dus cso port hoz.  Ne kik  és  a
mint egy  húsz  fi a tal nak  meg ígé rem,

hogy jú ni us 3-án, kon fir má ci ó juk nap -
ján imád ság ban gon do lunk majd rá juk. 
Áp ri lis 29-én – Ju bi la te va sár nap ján

– Daugav pils ben hir det he tem Is ten igé -
jét. Nem tu dom, hogy a vi lág ban van-
e még olyan szé kes egy ház, amely Lu -
ther Már tonne vét vi se li. Eh hez ké pest
meg le pő a li tur gia szá mos ele me, pél -
dá ul az ol tár kö rü li töm jé ne zés. Tény,
hogy a lett evan gé li ku sok kö ré ben so -
kan lát nak ka to li zá ló ten den ci á kat. 
Ige hir de té sem ben  a  cso dá la tos

hal fo gás tör té ne té ből ki ra ga dom azt

a mon da tot, hogy a ki fo gott ha lak szá -
ma 153, ami az ak kor is mert né pek
szá mát je lent he ti. Eb ben az össze füg -
gés ben uta lok ar ra, hogy – bur kol tan
– a hí res lett sprot ni és a ma gyar har -
csa is ben ne van a Bib li á ban, és a mi
né pe ink is sze re pel nek Is ten misszi -
ói ter vé ben. E terv meg va ló su lá sát lá -
tom ab ban, hogy ott osz tunk most úr -
va cso rát, ahol húsz éve még ököl ví -
vó ring állt… 

lett ma gyar ba rát ság 
Vissza tér ve a fő vá ros ba rá cso dál koz -
ha tunk Ri ga – egy iga zi Han za-vá ros
– szép sé ge i re. A tu ris ták kal te li bel vá -
ros ban nem lát sza nak már a szo ci a liz -
mus em lé kei. An nál fon to sabb, hogy a
bu da pes ti Ter ror Há zá hoz ha son lí tó
Dik ta tú rák Mú ze u má ban szem be sül -
he tünk a 20.  szá za di két meg szál lás
bor zal mas em lé ke i vel: 1940-ben a né -
me tek  igáz ták  le  a  bal ti  or szá go kat,
majd kö vet ke zett a bru tá lis szov jet dik -
ta tú ra. Az evan gé li kus szé kes egy há zat
– ame lyet an nak is kö szön he tő en újí -
ta nak most föl, hogy né hány év múl -
va Ri ga lesz Eu ró pa kul tu rá lis fő vá ro -
sa – év ti ze de ken át csu pán kon cert te -
rem nek hasz nál hat ták, is ten tisz te le tet
nem volt sza bad tar ta ni ben ne… 
Új ra és új ra át él jük, mennyi re sze -

ret nek  itt  ben nün ket.  Mi  ta ga dás,
már kezd tem el szok ni at tól, hogy va -
la hol Eu ró pá ban ennyi re di csér je nek
min ket, ma gya ro kat. Hi szen oly sok
kri ti kát kap tunk az el múlt évek ben!
Most vi szont az zal a szán dék kal ké -
szít  ve lem  in ter jút  a  lett  te le ví zió,
hogy ők is ta nul has sa nak a ma gyar
pél dá ból.  Őszin te  örö mük re  szol -
gál, hogy a mi Alap tör vé nyünk ben ott
sze re pel a há zas ság, a csa lád és ál ta -
lá ban az ér té kek vé del me. 
Ugyan eb ből a ro kon szenv ből fa kad

az az elő re nem ter ve zett  ta lál ko zó,
amely re Ja nis Pu jatsbí bo ros kez de mé -
nye zé sé re ke rül sor. Az idős egy ház -
ve ze tő hosszan szo ron gat ja ke ze met,
kö szö ne tet mond va a fe lő lünk a Bal -
ti kum ba ér ke ző hí re kért. Majd egyez -
tet ni kí ván ja azt a le ve let, ame lyet –
egy faj ta tá mo ga tó nyi lat ko zat ként – a
ma gyar Or szág gyű lés nek szán dé koz -
nak el jut tat ni, nyolc ró mai ka to li kus
püs pök alá írá sá val. 
Eb ben – egye bek mel lett – ez a ha -

tá ro zott mon dat  sze re pel:  „Ha son ló
mó don,  mint  ahogy  a  Szov jet unió
1956-ban  csat ló sa it  is  fel hasz nál ta,
hogy ők is bűn ré sze sek le gye nek Ma -
gyar or szág meg tá ma dá sá ban, most az
Eu ró pai Unió is a tag or szá gok bal ol da li
po li ti ku sa i val együtt ter vez pénz ügyi
szank ci ó kat Ma gyar or szág el len.” Hát
igen,  ma nap ság  rit kán  ta pasz ta lunk
ilyen ki ál lást Ma gyar or szág mel lett.
Az zal a re mény ség gel bú csú zunk

Lett or szág tól,  hogy  or szá ga ink  és
egy há za ink kö zött e biz ta tó kez det
után szé pen fej lőd nek még a kap cso -
la tok. Ta lán le he tő ség lesz test vér gyü -
le ke ze ti kapcsolatok kialakítására is.
A jú li u si Szél ró zsa fesz ti vál ra meg -

hív tunk há rom fi a talt. Aki ta lál ko zik
ve lük, idéz ze bát ran a lett him nusz el -
ső so rát: „Dievs, svētī Latviju” – „Is -
ten, áldd meg Lett or szá got.” 

g Fa bi ny Ta más

die v S , Svētī l at viju

Lett or szá gi ta lál ko zá sok

Gyülekezeti tagokkal a daugavpilsi Luther Márton-székesegyház kertjében
– a kép jobb szélén Pap Kinga és Einars Alpe püspök
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R O g A t E  V A S á R n A p J á n
II. Rá kó czi Fe renc reg ge li imá ja

Uram, Is te nem,
te en gem nem ér de me im,
ha nem egye dül ir gal mas sá god
ke gye alap ján al kot tál ké ped re a föl dön;
ala kíts en gem tör vé nye id sze rint szent ség ben,
igaz sá gos ság ban és ir gal mas ság ban,
hogy el vé gez zem mű ve det ezen a na pon
a tö ké le tes ség nek azon a fo kán,
amit kí vánsz tő lem.

Add meg ne kem, Uram, a böl cses sé get, 
tró nu sod trón ál ló ját,
hogy kor má nyoz has sam azo kat,
aki ket alám ve tet tél
Urunk Jé zus Krisz tus sze re te té ben.

Ó, fe je del mek igaz pél da ké pe,
Jé zus Krisz tus!
Se gíts en gem ke gyel med del,
hogy szí ve met el ne for dít sam tő led,
hoz zád kell és hoz zád
aka rok ha son ló vá vál ni!
Ó, élők és hol tak bí rá ja és ki rá lya!
Add, hogy éle ted pél dá in ta nul jam meg
kor má nyoz ni és ítél ni azo kat,
aki ket kor mány zás ra és íté let re ne kem ad tál.

Ó, Jé zu som!
Te az Atya sze re te té ben
örök től fog va ve le egyen lő Is ten vagy,
ne ki en ge del mes ked ve az idő ben
az em ber irán ti sze re tet ből em ber ré let tél,
add, hogy pél dád ból az Is ten és a fe le ba rát
ket tős sze re te tét meg ta nul va ma min dent,
amit ten ni fo gok, sze re tet ből
és sze re tet ben te gyek!
Ámen.

Imá ja ét ke zés előtt
Mi lyen nagy a jó sá god, ó, mennyei Atya!
Csak a min den na pi ke nye ret kér tem tő led,
és te ne kem ennyi fo gást mél tóz tat tál ad ni.
Te kints tö ré keny sé gem re és add,
hogy ne le gyen a tor kos ság szenny évé az,
ami nek a test táp lá lé ká nak kell len nie!

Ó, Élő Ke nyér, ki az ég ből száll tál alá, 
légy lel kem táp lá lé ka,
mi ként ezek az elém tett éte lek
tes tem táp lá lé kai lesz nek!
Add, hogy eze ket mér ték le te sen íz lel ve
szün te le nül té ged éhez ze lek!

Tes tem eze ket a föl di táp lá lé ko kat kí ván ja.
Ó, bár csak Té ged,
az él te tő Lel ket kí ván ná lel kem!
Fé kezd meg tes tem go nosz vá gyát, ó, Lé lek,
és nö veld meg lel kem éh sé gét,
hogy amíg tes tem fel üdül,
az szün te le nül té ged kí ván jon!

Imá ja ét ke zés után
Ó, Atyám, gond vi se lé sed meg őr zi
a cso dás rend ben te rem tett dol go kat;
bár csak úgy ala kul tam vol na
ren de lé sed sze rint,
hogy in kább tö re ked tem vol na ar ra, 
hogy ma ga mat meg őriz zem szol gá la tod ra,
mint az ér zé ke im nek va ló en ge del mes ség re,
me lyek annyi ra el len sze gül nek
pa ran csa id nak.

Ó, leg főbb Pász tor, Jé zu som,
ne kelj íté le tem re!
Íme, amíg én ennyi re bő vel ked tem
aján dé kod foly tán,
hány őr zé sem re bí zott juh van,
ame lyik ta lán éh ség től pusz tul el.
Kér lek, gon dos kod jék jó sá god azok ról,
akik nek szük sé gét sze mem elől
el fe di a tu dat lan ság!

II. Rá kó czi Fe renc
imá ja

Te kintsd, Uram, né ped só ha ját,
hall gasd meg a sze gé nyek,
öz ve gyek és ár vák
hoz zád fel sí ró jaj ki ál tá sa it!
Te kints az en gesz te lés re kész ár tat la nok ra,
és ne fe led kez zél meg
ir gal mas sá god cse le ke de te i ről,
me lyek kel haj dan oly ke gye sen
el árasz tot tad szol ga ság ban síny lő dő 
vá lasz tott né pe det…
Ve zé reld cse le ke de te in ket,
erő sítsd ka run kat,
hogy egye sült erő vel szol gál has sunk
aka ra tod nak…
Add, hogy ren del ke zé sed út já ról
le ne tér jünk,
ha nem igaz ság té te le id őre i vé lé vén,
utunk nyu ga lom ban 
és bé kes ség ben ve zes sen te hoz zád!

Imá ja beszélge tés 
köz ben

Meg vál tó Krisz tu som,
te be szél get tél az em be rek kel
üd vös sé gü kért.
Add ke gyel me det,
hogy be szél ge té sed ere je
be szé de met is meg szen tel je!

Add érez nem je len lé te det,
Is te nem,
hogy amíg az em be rek kel
fog lal ko zom a föl dön,
be szél ge té sem ve led
le gyen az ég ben!

Ó, szí vek vi lá gos sá ga, sze re tet,
ne hagyj el en gem,
mert ha nem lesz ve lem
vi lá gos sá god,
üres és ha szon ta lan
lesz be szé dem!

II. Rá kó czi FE rEnc (1676–1735) fe je de lem, az 1703–1711 kö zötti sza bad -
ság harc ve zé re ezeket a val lá sos ih le té sű írá sa it a sza bad ság harc után,
fran cia or szá gi tar tóz ko dá sa ide jén ve tette pa pír ra. (Képünkön II. Rá kó -
czi Fe renc Bor si ban ta lál ha tó mell szob rának részlete.)

Forrás: Híd az Ég be – A vi lág leg szebb imái. Vá lo gat ta és szer kesz tet te
Kind el mann Győ ző. Szent Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 2004.

Fá radt va gyok, be csu kom a sze me -
met, édes Atyám, ar ra kér lek, őriz zél
meg en ge met. Bár mi rosszat el kö vet -
tem, én Is te nem, bo csáss meg, Jé zus
vé re és ir gal ma min den bűn től mos -
son meg. Ámen.

Én Is te nem, fel éb red tem, Te őr köd -
tél én fe let tem. Kö szö nöm, hogy meg -
tar tot tál, hogy fe let tem vir rasz tot tál.
Óvj atyai szent ke zed del, szent ke zed -
ből ne eressz el. Ti ed va gyok, Is te -
nem, ti ed az én éle tem. Ámen.

Ká nyá di Sán dor

Sze líd fohász 
sze líd fo hász az én fo há szom
fé lig kö nyör gés fé lig há la
hogy nem jut tat tál s ez után se
jut tass en ge met szé gyen fá ra
de el jut-e az én fo há szom
el jut hat-e va jon te hoz zád
út ja i dat úton út fé len
szer tar tá sok ba ri ká doz zák
nem ma rad-e szik lá ra hullt
ma gok ként va jon ter mé ket len
mit egy hosszú éle ten át
a jö ven dő nek el ve tet tem
tu dom so kat el té ko zol tam
ab ból mit rám bíz tál so kat
de azért ne ta gadd meg tő lem
hol tom ban se ál dá so dat

Bu da pest, 2001. ok tó ber 30.

(Beküldte: B. Walkó György)
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Egye te mis ták imá ja 

Ne ked aján lom, Uram, ér tel me met és aka ra to mat.
Min den fel ada tom ban ve zé rel jen a hit és a tu dás, az igaz ság és a sze re tet egy -
sé ge irán ti el kö te le zett ség.
Or szá god ki tel je se dé sét aka rom szol gál ni és jár ni a föl dön be nem ér ke zők
za rán dok út ját.
Ku ta tó ja aka rok len ni jó ság nak és szép ség nek, hű sé ges szol gá ja az iga zak egy -
sé gé nek.
Tu dom, hogy a nép, amely kö zé kül de té sem szól, a te né ped, ba rá ta im a te
ba rá ta id.
Tu dá som mal gya ra pí ta ni, ne me sí te ni aka rom őket. 
En gedd, hogy meg ért sük ke zed mű ve it!
En gedd, hogy alá za tos al ko tó tár sa id le gyünk!
En gedd, hogy a tu dás és az al ko tás kö zös ja vunk ra vál jék!
En gedd, hogy együtt épít sük az Élet temp lo mát!
En gedd, hogy mél tó ság gal él jük rö vid nap ja in kat!
Ámen.

Is me ret len szer ző

Di Et rich Bon hoEf fEr

Imád sá gok fo goly tár sak nak
Ben nem sö tét van, ná lad azon ban vi lá gos ság,
egye dül va gyok, ám te nem hagysz el,
kis hi tű va gyok, ná lad a se gít ség,
nyug ta lan va gyok, ná lad a bé kes ség,
ben nem ke se rű ség, ná lad tü re lem,
nem ér tem út ja id, de te tu dod, mi lyen úton kell men nem.

(Beküldte: Adámi Mária)
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„Ál dott le gyen Is ten, mert nem uta -
sí tot ta el imád sá go mat, sze re te tét
nem von ta meg tő lem.” (Zsolt 66,20)

Hús vét ün ne pe után az ötö dik hé ten
az Út mu ta tó reg ge li  s  he ti  igéi  az
imád ko zó és Úr ra né ző gyü le ke ze tek -
hez szól nak. Ro gate: imád koz za tok szün te le nül (lásd 1Thessz 5,17)! „Min den
jó ado mány és tö ké le tes aján dék fe lül ről, a vi lá gos ság Aty já tól száll alá, aki -
ben nincs vál to zás, sem fény és ár nyék vál ta ko zá sa.” (Jak 1,17; LK) Jé zus köz -
ben jár egy há zá ért, az Atya elé vi szi kö nyör gé sün ket, s Is ten Krisz tu sért meg -
hall gat: imád koz za tok! Urunk ígé ri: „Bi zony, bi zony, mon dom nék tek, hogy
amit csak kér tek az Atyá tól az én ne vem ben, meg ad ja nek tek. …kér je tek és
meg kap já tok, hogy örö mö tök tel jes le gyen.” (Jn 16,23–24) Pál meg ar ra kér „min -
de nek előtt, hogy tart sa tok kö nyör gé se ket, imád sá go kat, ese de zé se ket és há -
la adá so kat min den em be rért…, hogy min den em ber üd vö zül jön…” (1Tim 2,1.4)
„Ta nulj meg Is ten hez ki ál ta ni! Aki azt akar ja, hogy légy gyen ge el hor doz ni
s le gyűr ni a nyo mo rú sá got, és ta nulj meg ben ne len ni erős, hogy az ő ere -
je di cső ül hes sen meg ben ned. Hoz zá ki álts! Jé zus, ti ed va gyok, ments meg!”
(Lu ther) Sa la mon ezt kér te Is ten től: „Adj azért szol gád nak en ge del mes szí -
vet, hogy tud ja kor má nyoz ni né pe det”, és ezt kap ta: „…olyan bölcs és ér tel -
mes szí vet adok ne ked, hogy hoz zád fog ha tó nem volt előt ted, és nem tá mad
utá nad sem.” (1Kir 3,9.12) Iz rá el le győz te Amá lé kot, mert Mó zes imád ko zott:
„…va la hány szor Mó zes föl emel te ke zét, Iz rá el volt az erő sebb… Ezért… két
ke ze föl emel ve ma radt nap le men tig.” (2Móz 17,11–12) Mai ta nít vá nyai is kér -
he tik Jé zust: „Uram, ta níts min ket imád koz ni…” (Lk 11,1) Min ta imá ja örök
ér vé nyű ké ré se ket tár elénk. Negy ven nap pal fel tá ma dá sa után ő menny be
ment, de előt te meg ígér te: „Én pe dig, ha fel emel te tem a föld ről, ma gam hoz
von zok min de ne ket.” (Jn 12,32) „Néz zünk fel Jé zus ra, a hit szer ző jé re és be -
tel je sí tő jé re, aki a reá vá ró öröm he lyett ke resz tet szen ve dett, és Is ten jobb -
já ra ült.” (Zsid 12,2; LK) Jé zus „fel emel te a ke zét, és meg ál dot ta őket. És mi -
köz ben ál dot ta őket, el tá vo lo dott tő lük, és fel vi te tett a menny be.” (Lk 24,50–
51) „Ta nú im lesz tek… egé szen a föld vég ső ha tá rá ig. Mi u tán ezt mond ta, sze -
mük lát tá ra fel emel te tett, és fel hő ta kar ta el őt a sze mük elől.” (Ap Csel 1,8–
9) És két fe hér ru hás fér fi így szólt: „Ga li le a be li fér fi ak, mit néz tek az ég fe -
lé? Ez Jé zus, ki fel vi te tett tő le tek a menny be, ek kép pen jő el íté let re, al le lu -
ja.” (GyLK 708) „Az én or szá gom nem e vi lág ból va ló…” Pi lá tus meg kér dez -
te: „Ak kor még is ki rály vagy te?” Jé zus így fe lelt: „Te mon dod, hogy ki rály va -
gyok.” (Jn 18,36.37) Pál köz ben já ró imád ság ra hív: „Min den imád sá go tok ban
és kö nyör gé se tek ben imád koz za tok min den kor a Lé lek ál tal… kö nyö rög ve az
összes szen te kért…” Ál dá sát is kül di: „A ke gye lem le gyen mind azok kal, akik
el nem mú ló sze re tet tel sze re tik a mi Urun kat, Jé zus Krisz tust.” (Ef 6,18.24)
„Mennyei fény be tá voz tál, / S így vagy kö zel hoz zánk, / Hí vő imád ság meg -
ta lál, / Ál dá sod száll re ánk.” (EÉ 478,5)

g Ga rai And rás

HE tI Út RA VA LÓ

„Mond já tok a re me gő szí vű ek nek:
Le gye tek erő sek, ne fél je tek! Íme, jön
Is te ne tek…” (Ézs 35,4)
Ott áll tak re me gő szív vel – há lá -

tól  re me gő  szív vel  –  a  sa jó gö mö ri
temp lom ban, és ar ról a vál to zás ról
be szél tek, ame lyet az Is ten nel va ló ta -
lál ko zás ho zott az éle tük be…

Kar csi el mond ta, mi ből hoz ta ki őt
az  Is ten.  Több ször  járt  bör tön ben,
nem  fog lal ko zott  az zal,  mi  lesz  a
csa lád já val. Ha nem ült ép pen, ak kor
min den pénzt el gé pe zett. Olyan meg -
kö tö zöt té vált et től, hogy az sem ér -
de kel te, ha a gyer me ke i nek nem lesz
mit  en ni ük.  De  az  Is ten  ke gyel me
hoz zá is el ér he tett, és ezért há lás a szí -
ve min den nap. 
Aho gyan Já nos bá csié is. A ma ga

egy sze rű sé gé vel állt ki, a ma ga egy -
sze rű sé gé vel  be szélt  a  meg élt  ne -
héz sé gek ről  és  küz del me i ről.  Egy -
szer re lát tam sze mé ben a küz del met
és a sza ba du lás örö mét. 
A  szí vem  is be le re me gett Tyu tyu

sza va i ba, ta lán mert is mer tem már az
éle tét. Tud tam, hogy ko ráb ban gyak -
ran bán tott má so kat, be szélt a szí vé -
ben gyúlt ha rag ról. Úgy érez tem, sa -
ját fáj dal má ért másokat bün te tett. A
gyász, hogy nyolc hó na pos kis lá nyát el -
vesz tet te, meg szo mo rí tot ta a szí vét, és
hi á ba ke res te a bé kes sé get, nem ta lál -
ta se hol. Csak az Is ten ben. Ben ne ju -
tott el ar ra a bé kes ség re, me lyet oly so -
ká ig ke re sett. És most már tud ja, hogy
jó he lyen van a kis lá nya, és el jön majd
a nap, ami kor együtt le het nek új ra.

Sán dor min den  ho mi le ti kai  tu -
dá so mat  meg szé gye ní tő  módon,
mon dan dó ját váz lat pon tok ba szed -
ve be szélt hit re ju tá sá ról. Öt kér dést
gyűj tött össze, me lyek jól lát ha tó an
mu tat ták be a múl tat, éle te for du la tát
és a je lent. Ne héz kö rül mé nyek kö zött
nőtt fel: in té ze tek, lo pás, ebből állt az

éle te. A te le pü lés ci gány ön kor mány -
za tá nak el nö ke lett, de rá kel lett jön -
nie, hogy sa ját ere je nem elég az élet -
hez. Meg vál tó já vá fo gad ta Jé zust, és
csak ha mar így tett fe le sé ge és lá nya is.
Meg me ne kült  a  há zas sá guk,  Is ten
ál dá sá ban élik az éle tü ket – nyo mo -
rú sá gok kö ze pet te is, hi szen épp kór -
ház ban ápol ják fe le sé gét és lá nyát is. 
Re me gő szív ről be szélt Bar na, a

sa ját re me gő szí vé ről. Ag resszív al -

ko ho lis ta ként él te az éle tét. Ti zen egy
hó na pos ko rá ban el vesz tet te a lá nyát,
és az egész vi lá got hi báz tat ta ezért.
Nem volt ké pes el en ged ni, úgy érez -
te, a lá nya ha lá lá val az ő éle te is vé -
get ért. De az Is ten mu ta tott ne ki egy
utat, meg ra gad ta a re me gő szí vét, és
azt mond ta: ne félj, légy erős! Nem -
csak  gyá szá ban  ka pott  bé kes sé get,
ha nem  sza ba du lást  is  nyert  Is ten
meg vál tó sze re te te árán. 

La ci le hor gasz tott fej jel állt ki, és
csak sza bad ko zott, ön fe jű sé gét em -
le get ve. Ta lán azért, mert nem tud -
ta  sa ját  sza va i val  meg fo gal maz ni
azt, amit sze re tett vol na el mon da -

ni. Egy csep pet sem érez tem ke ve -
sebb nek eze ket a per ce ket. Sok szor
könnyebb más sza va it fel hasz nál va
ki mon da ni ér zé se in ket. Ő vers ben
tet te ezt meg. 

Ma tyi pe dig  hang já val,  da lá val
tett bi zony sá got: 

Is te nem, szí vem ből szól e dal Ne ked. 
Meg kö szön ni jöt tem az egész éle tem. 
Uram, nem ké rek mást, csak hogy 
for dulj fe lém,
hogy el mond has sam mind azt,
mi a szí vem ben úgy ég.
Hisz min dent, ami re vágy tam, 
én azt Ná lad meg ta lál tam. 
Örök ké Ve led élek, ne kem min den 
ez a vá gyam.
Nem min den könny ke se rű,
olyan édes, mint a méz. 
Öröm könnye ket hul laj tok én. 
Bol dog a szí vem, mert nem ne héz, 
hi szen így lesz min dig már. 
Az én szí vem, Uram, csak min dig 
Te rád vár!

(Az ének meg hall gat ha tó: 
fi la del fia.lu the ran.hu)
Éle te ket, élet vál to zá so kat lát hat -

tunk és hall hat tunk ezen a na pon.
Sok kal töb bek ezek, mint pa ra dig -
ma je len sé gek, sok kal töb bek, mint
hogy el mé le ti ke re tek be  szo rít sam
őket. 

Bol dog a szí vem, mert nem ne héz,
hi szen így lesz min dig már. Az én szí -
vem, Uram, csak min dig Te rád vár! 

g Györ fi Ju dit

To váb bi ké pek és hang fel vé te lek: 
fi la del fia.lu the ran.hu

C i gán y S o rok

Re me gő szí vek 
Romacsen des nap Sa jó gö mö rön

b Adiplomavédésemközbenkavarogtakbennemazérzések.Próbál-
tamelméletbefoglalnimindazt,amitmegtapasztalnikellacigány-
misszióban.Bírálókáltalfeltettkérdéseksoraálltelőttem:milyen,a
cigánymisszióbanmegjelenőparadigmajelenségekettudnékmegfo-
galmazni?Soroltamazéletváltozásokat:megszabadultalkoholisták,
ex-szerencsejátékosok…stb.Demindenszóüresencsengett,mert
nempárosultakhozzáarcok.Azáprilis28-aicsendesnaponbizony-
ságottevőcigánytestvérekethallgatvaarragondoltam,bárcsakott
lettekvolnaőkavédésen,bárcsaksorbanbemutatvaőketbeszélhet-
temvolnaaparadigmajelenségekről.Nemcsaküresszavakkaldo-
bálózva,haneméleteketbemutatva.

Ba rá tom, ülj le ide mel lém, a fü ge -
fa alá, és gya ko rol juk a me di tá ci ót.
He lyez kedj el ké nyel mes tö rök ülés -
ben. Ke ze det kul csold össze és nyug -
tasd öled ben. Most sze mün ket be -
huny juk. El csen de se dünk. Nincs
más, csak a lé leg zés. Be lég zés. Ki lég -
zés. Is mé teld a szót: Jó. Jó. Jó. Ne ijedj
meg, ha hir te len sza po ra lesz a lég -
zé sed. Fé le lem tör rád. Is mé teld a
szót: Jó. Jó. Jó. És köz ben lé le gezz mé -
lye ket. Ne félj a sö tét ség től. A rád tö -
rő li dér cek től. Be lég zés. Ki lég zés.
Is mé teld: Jó. Jó. Jó. Tarts ki. És bíz -
zál erő sen. Nem vagy egye dül. Lé le -
gezz mé lye ket. Lásd a sö té tet. Nézz
rá. Nézz a sö tét re. Fi gyelj rá. Fi gyeld
meg a fé lel met. Ami kor hir te len
nin csen sem mi. El sza kadt min den
kö tél. És még sem vagy egye dül? Lé -

le gezz, és is mé teld a szót: Jó. Jó. Jó.
Nin csen sem mi, ami be ka pasz kod -
hat nánk. És hir te len még is ki tá rul
a vi lág. Az, ami jó. A leg na gyobb fé -
le lem és szo ron ga tott ság kö ze pet te.
Nézz Rá, és tud ha tod, hogy fel fog té -
ged zu ha nás köz ben. Nincs más
dol god, mint hogy át adod ma gad a
lé leg zés nek. Be lég zés. Ki lég zés. A
hal ha tat lan Lé lek hang ja. A min den
Egy, mely kö rül vesz. Té ged is. Fel fog.
Té ged is. Se gít. Té ged is. Be lég zés. Ki -
lég zés. Te vagy. Én va gyok. A min den
Egy. Ülj le ide, ba rá tom, ve lem, a fü -
ge fa alá, és gya ko rol juk a me di tá ci -
ót. Szün te len imád koz zunk. Nagy
há la van ben nem, hogy jól van ez
így. Jól van ez így. 

d Rész let Bü ky An na
Éj sza ka tör tént cí mű köny vé ből

Barna Matyi
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

gyErmEkoldal

Aki sze re ti Fe ke te Ist ván köny ve it, biz -
to san em lék szik Húra. Ő a gyöngy ba -
goly. Na gyon szép ma dár, de csak rit -
kán le het lát ni, mert öreg temp lom -
tor nyok ban, épü le tek pad lás te ré ben,
ho dá lyok ban  fel lel he tő  la kó he lyét
csak be sö té te dés után hagy ja el,  és
oda még pir ka dat előtt vissza is tér.
Ne vét a há tán so rok ba ren de ző -

dött ap ró, fe hér és fe ke te, gyöngy sze -
rű pettyek ről kap ta.
Úgy ne ve zett kul tú ra kö ve tő ma dár,

ez azt je len ti, hogy csak az em be ri te -
le pü lé se ken él, leg gyak rab ban fal vak
és kis vá ro sok temp lom tor nya i ban ta -
nyá zik. Éj sza kán ként on nan jár ki a
me zők re, ahol poc ko t, ege ret és vi -
szony lag sok cic kányt fog.
Ami kor még a Ma gyar Ma dár ta -

ni In té zet ben dol goz tam, és egye bek
mel lett a bag lyok táp lá lék-össze té te -
lét is vizs gál tam, gyak ran bon tot tam
szét olyan kö pe te ket, ame lyek cic ká -
nyok ma rad vá nya i val vol tak te le. A
bag lyok gyo mor ned vei nem old ják a
cson to kat,  így  azok  a  szőr ből  ál ló,
hosszú kás gom bó cok ban meg ta lál -
ha tók és vizs gál ha tók. A ko po nyák és

áll kap csok, de el ső sor ban a fo ga zat
alap ján  a  zsák mány ál la tok  pon to -
san meg ha tá roz ha tók.
A bag lyok nem épí te nek fész ket. A

gyöngy ba goly  fe hér  to já sa it  a  to -
rony sü veg ré szé nek egyik po ros zu -
gá ban rak ja le. Pá ro so dá si idő ben a
hím  éj sza kán ként  fú jó,  hor tyo gó
han go kat hal lat, és ez – kü lö nö sen
ko ráb ban – ré mü let tel töl töt te el a
ba bo nás em be re ket.
A to jó egye dül kot lik, a táp lá lé kot

– poc ko kat, ege re ket, cic ká nyo kat –
a hím hord ja a  to rony ba. A fi ó kák

szá ma ál ta lá ban öt-hat, de ha jó a táp -
lá lék kí ná lat, sok a po cok a me ző kön,
több is le het.
A pá rok már ci us és ok tó ber kö zött

rend sze rint két szer köl te nek, a fi a ta -
lok ké sőbb el szé led nek.
A gyöngy ba goly fo ko zot tan vé dett

ma dár.  Ahol  a  temp lom tor nyo kat
re no vál ják, és a sok gyú lé kony anya -
got be hor dó há zi ga lam bok mi att le -
zár ják, a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter -
mé szet vé del mi Egye sü let tag jai köl -

tő lá dát  he lyez nek  az  ab lak ba  a
gyöngy ba goly pár ré szé re.

g Sch midt Egon

kér dé sek
1. Va jon hogy hív ták ré gen a gyöngy -
bag lyot?
2. Mi lyen sú lyú le het ez a ma dár?
3. Hány pár él ha zánk ban?

gyöngy ba goly

Me Sélnek aZ áll atok

Vá la szok: 1. láng ba goly; 2. hoz zá ve -
tő leg 300 gramm; 3. kö rül be lül ki lenc -
száz.

2.
Izsák nak és Re be ká nak két fia szü le -
tett: Ézsau és Já kób. Ik rek vol tak. Fel -
nőtt ko ruk ban Ézsau va dá szat ból élt,
Já kób pe dig föld mű ve lés ből.
Já kób volt a fi a ta labb, de – csa lás -

sal  és  ra vasz ság gal  – meg sze rez te
báty já tól  az  el ső szü lött nek  ki já ró
jo go kat. Egy dél után egy tál len cse -
fő ze lé kért  cse ré be  Ézsau  le mon -
dott az el ső szü lött sé gi jo gá ról öccse
ja vá ra,  sok  év vel  ké sőbb  pe dig  a
szin te  tel je sen  vak  édesap ju kat,
Izsá kot csap ta be Já kób. Édesany ja
ja vas la tá ra  test vé re  ru há já ba bújt,

egy kecs ke gi da sző ré vel bo rí tot ta be
a kar ját, és így vit te be Izsák sát rá -
ba a kecs ke gi dá ból ké szí tett fi nom
fa la to kat. Az apa így azt hit te, a szá -
má ra ked ve sebb, el ső szü lött fi á nak,
Ézsa u nak ad ja az apai ál dást. Nagy
volt a bá na ta, ami kor ké sőbb ki de -
rült, Já kób be csap ta. 
Me ne kül nie is kel lett Ézsau ha rag -

ja elől. Lá bán hoz, any ja test vé ré hez
ment, ahol ké sőbb meg nő sült. El vet -
te Lá bán két lá nyát, Le át és Rá helt.
Össze sen ti zen két fia szü le tett.
Sok év múl va el ha tá roz ta, csa lád -

já val együtt vissza tér aty ja föld jé re.

Ván dor lá sai  köz ben  az  Is ten
több fé le kép pen szólt hoz zá, és több -
ször is meg ígér te, hogy nagy nép pé
te szi. Sok hi bá ja el le né re Já kób so -
ha nem fe led ke zett el az Úr tisz te -
le té ről, és több he lyen épí tett ol tárt
ne ki. Az Is ten pe dig gaz da gon meg -
ál dot ta.
Ami kor  ha za tért,  per sze  ag gó -

dott, hogy Ézsau nem fog-e bosszút
áll ni raj ta. Ezért sok aján dék kal ké -
szült a ta lál ko zás ra. De Ézsau már
rég  meg bo csá tott  ne ki,  és  nagy
öröm mel tár ta ki kar ját öccse fe lé.

Vajon me lyik úton jut el Já kób Ézsa -
u hoz?

test vé rek a Bib li á ban
g ye r Me kvár

b Mostaniötrészessorozatunkbanolyantestvérektörténetételeve-
nítjükfel,akikrőlazÓszövetségben olvashatunk.Mindegyikrész-
hezegy-egyfaladatistartozik.Ezekhelyesmegfejtéseitösszegyűjt-
veasorozatbefejezéseutánküldjétekelszerkesztőségünkcímére
(EvangélikusÉletszerkesztősége,1085Budapest,Üllőiút24.)!Abo-
rítékraírjátokrá:Gyermekvár.
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Jézus egyik kedves tanítvá-
nyáról,Péterrőlsokatolvas-
hatunkaBibliában.Azelsők
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Az aláb bi fel adat ké pei Pé -
ter hez kap cso lód nak. A ke -
reszt rejt vény há ló já ban ke res -
sé tek meg mind egyik szó he lyét,
és ír já tok be a meg fe le lő négy -
ze tek be. Se gít sé gül egy be tűt
be ír tunk.
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A Kép és ke re te cí mű kötet né hány
hó nap ja je lent meg. Nem iro dal már
és nem szak író mun ká ja, még is ol -
vas má nyo san  ko moly  könyv  egy
gyü le ke zet  ke let ke zé sé ről  és  el ső
éve i ről.  A  bu da ör si  evan gé li kus
gyü le ke zet ről. 

a szer ző
Garádi Péter éle te igen gaz dag és él -
mény dús. Arány lag fi a ta lon vá la szolt
az Úr hí vá sá ra, és ad ta át  ne ki az éle -
tét. Hal gaz da sá gi szak mér nök ként
nyolc évet töl tött csa lád já val Bra zí -

li á ban. Itt, a kül föl di és hí vő em ber
bi zo nyos ma gá nyos sá gá ban még in -
kább meg él ték an nak  fon tos sá gát,
hogy az élő Is ten be kell és le het ka -
pasz kod ni min den hely zet ben. Iga -
zán ér té kes lett szá muk ra az úr va -
cso ra lel ki kö zös sé ge is Krisz tus sal
és a test vé rek kel. Ta lál tak egy élő hi -
tű evan gé li kus gyü le ke ze tet, amely
pél da és min ta lett Ga rá di Pé ter ké -
sőb bi itt ho ni szol gá la tá hoz.
Ha za tér ve  Bu da örs re  ke rül tek,

ahol a  szerző el hí vást nyert a  fel -
ügye lői  (fel vi gyá zói)  szol gá lat ra.
En nek so rán na gyon jól tud ta hasz -
no sí ta ni ta pasz ta la ta it és azt a bi zo -
nyos sá got, hogy Is ten min dig ve le
van a né pé vel.

a gyü le ke zet
Na gyon szem lé le te sen tá rul elénk a
könyv ben egy gyü le ke zet ala ku lá sa.
Misszi ói  te rü le te ken  hal lot tunk
ilyen ről, az ős egy ház ban is sok gyü -
le ke zet tá madt, aho gyan az Apos to -
lok cse le ke de te i ről írt könyv ben is ol -
vas ha tunk ró la – de hogy Ma gyar -
or szá gon is: er ről csak rit ka eset ben
tu dunk  ma nap ság  az  evan gé li kus
egy ház ban. 
A  könyv  nagy  ér té ke,  hogy  re -

ményt  éb reszt:  még is  van  ilyen!
Nem kell a szór vá nyok ban le mon -
da ni a kö zös ség ről, és össze vo ná sok -
kal, tá vol ról vég zett egy-egy lel ké szi
lá to ga tás sal va la hogy ve ge tál ni hagy -
ni.  Ke let kez het  új  gyü le ke zet,  és
megerő söd het egy ki csiny szór vány
is. Fo gyó evan gé li kus egy há zunk nak
ez nagy biz ta tás!
Ér dek fe szí tő en tár ja a kö tet az ol -

va só elé, aho gyan a hí vők egy más ra
ta lál nak, aho gyan ott be lül, a szí vük -
ben ér zik Is ten hí vá sát és biz ta tá sát,
aho gyan „azok nak, akik Is tent sze re -
tik, min den ja vuk ra van”. (Róm 8,28) 

A na pi küz del mek ben az oda szánt
éle tű lel kész és a fel ügye lő szo ro san,
test vé ri  kö zös ség ben  együtt mű kö -
dik  a nagy cél,  a  gyü le ke zet,  az Úr
ügye ér de ké ben. „Ima pár ként” imád -
koz nak he ten te együtt a gyü le ke ze -
tért, Is ten or szá gá ért, éb re dé sért, és
tá mo gat ják egy mást, aho gyan az Úr
tisz to gat ja és erő síti őket. 
Egy alá za tos, de szi lárd lel kész és

egy min den re oda szánt  fel ügye lő
egy más ra ta lált. És eb ből a kis kö zös -
ség ből  nőtt  ki  a  na gyobb,  a má ra
élet ké pes, bi zony ság te vő gyü le ke -

zet. Amely  a  vá ros min -
den pol gá ra szá má ra vi lá -
gí tó jel a cso dá la tos Meg -
vál tó ról.

el fo gyott!
Nem  a  gyü le ke zet,  mint
ál ta lá ban a mai vi lág ban,
ha nem a könyv. Mert ál ta -
lá nos  ér té ke  és  biz ta tá sa
van  min den  fo gyó  vagy
el lan ka dó gyü le ke zet szá -
má ra:  van  elő re,  van  to -
vább,  le het  éb re dés,  van
meg úju lás. Van Élet. Mert
fel tá ma dott,  élő  Urunk
van. Ezért fo gyott el olyan
ha mar.
Szük sé günk volt er re a

föl rá zó  könyv re,  mert
nagy szük ség ben van egy -
há zunk.  Meg  kell  ér te -
nünk,  hogy  a  sze mé lyes

át adott élet és misszió, oda szánt élet
nél kül csak egy ka ri ta tív, jó lé ti szer -
ve zet le szünk a töb bi kö zött. Már -
pe dig az egy ház min den sze re tet -
mun ká já nak, ta ní tói szol gá la tá nak
csak ak kor van ér tel me, ha a „ke -
resz tyén pluszt” is nyújt ja. Mert a
töb bit ugyan úgy – ha nem job ban
– vég zik má sok. De örök se gít sé get
csak az Úr ad hat.
A  könyv  cí me  is  so kat  mond:

Kép és ke re te. A ke ret a gyü le ke zet
és az egyes em ber, a „kép”, a tar ta -
lom és lé nyeg pe dig Is ten mun kál -
ko dá sa. Ahogyan ma is ve lünk van,
tisz to gat, erő sít, ve zet a föl di cé lok -
ban is az örök cél fe lé. 
Ha evan gé li kus gyü le ke ze te ink és

tag jaik túl tud nak te kin te ni a ke re -
ten, ak kor nagy biz ta tást és sok-sok
pél dát ta lál nak eb ben a könyv ben a
ma guk szol gá la tá hoz. Hogy egy re
több  gyü le ke zet  egy re  in kább  bi -
zony ság te vő és sze re tet te li kö zös ség
le hes sen, amely nek von zá sa van a
szük ség ben lé vők és a „min den nel
be tel tek” szá má ra is. 
Nagy biz ta tást kap tunk: nem szük -

ség sze rű, hogy el fogy jon a gyü le ke -
ze ted,  a  tü rel med,  a  re mény sé ged. 
Lásd a pél dát, és a ma ga tok le he -

tő sé gei sze rint, de az Úr ban va ló bi -
za lom mal te is mun kál kodj kö zös -
sé ge dért. 
Jó ol va sást!

g Széll Bul csú

Ga rá di Pé ter: Kép és ke re te. Egy
szem ta nú be szá mo ló ja és val lo má sa
Is ten gyü le ke ze tet te rem tő, épí tő és
fenn tar tó mun ká já ról. Evan gé li kus
Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let, Bu da -
pest, 2012. Ára 2100 fo rint. Kap ha tó
a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) is.

Kép és kerete
Egy szem ta nú köny ve Is ten épí tő mun ká já ról

b GarádiPéter budaörsigyülekezetifelügyelőérdekfeszítőkönyvének
elsőkiadásaúgyszólvánelfogyott,mielőttezazismertetésmegje-
lenhetettvolnarólalapunkban.Ezritkadolog,ezértkülönösenis
figyelemmelkutathatjuk,miennekazoka.Aszerző?Atéma?Astí-
lus?Avagy-vagyhelyettmondjukígy:együttmindhárom.Ésaza
bizodalmashit,amelyazegészművönátsugárzik.

b Aszázévvelezelőttszületettköl-
tőt, a Fébé EvangélikusDiako-
nisszaegyesület1990-esújraindu-
lásautáni első főnökasszonyát,
TúrmezeiErzsébetetnemcsakitt-
honismertékésszerettéksokan,
dekülföldönisrengetegtisztelő-
je volt. Egyházunk és a Fébé-
egyesületreáemlékezőnapján,
február18-ánGertrudHeublein
BadKreuznach-inyugalmazott
diakonisszafőnökasszonyisfel-
idézteErzsébettestvérrelkapcso-
latosélményeit.

– 1990-es új ra in du lá sa óta Ön is
ak tí van je len van a Fé bé éle té ben, és
már ed dig is na gyon so kat tett a
ma gyar or szá gi di a ko nissza egye sü le -
tért. Nem csak a lel ki tá mo ga tás ra és
a szer ve ző mun ká ra gon do lok, ha -
nem ar ra is, hogy az el múlt két év ti -
zed ben pél dá ul az Ön se gít sé gé vel
tud ták be bú to roz ni az anya ház kony -
há ját és ebéd lő jét, fel sze rel ni lift tel az
épü le tet. De em lít het ném a bu dai,
Ma ros ut cai négy szo bás la kást is,
amely az Ön köz re mű kö dé sé vel ke rült
a Fé bé tu laj do ná ba.
– Min dig szí ve sen se gí tet tem, na -

gyon sze re tem az it te ni test vé re ket.
Sa ját pén zem ből nem en ged het tem
vol na meg ezt az ada ko zást, hi szen
di a ko nissza ként mi csak zseb pénzt
kap tunk.  De Né met or szág ban  sok
ba rá tom van, akik öröm mel aján lot -
ták  fel anya gi  tá mo ga tá su kat.  1996
óta  tar tok  elő adá so kat  Ma gyar or -
szág ról, a ma gyar di a ko nisszák ról, és
ezek ré vén gyű lik össze az az ado -
mány, amellyel se gí te ni tud juk az it -
te ni test vé ri kö zös sé get.

– Mon da na va la mit az éle té ről?
– Ober frank ban szü let tem, egye -

dü li  gyer mek  vol tam  a  csa lád ban.
Édes apám el esett a há bo rú ban. Ér de -
kes ség ként  em lí tem,  hogy  édes -
anyám 1912. feb ru ár 12-én, az az nap -
ra  pon to san  egy  idő ben  szü le tett
Túr me zei Er zsé bet tel. Ta lán ezért is
érez tem őt min dig is kö zel ma gam -
hoz. Tíz éves vol tam, ami kor a Raj na -
vi dé k re, Es sen kör nyé ké re ke rül tem.
Ke res ke del mi is ko lát vé gez tem, majd
hu szon egy éve sen lép tem be a di a ko -
nisszák kö zé Düs sel dorf-Kaiser werk -
ben. Ké sőbb részt vet tem egy gyer -
mek ápo ló  tan fo lya mon,  és  ta ná ri
dip lo mát is sze rez tem.

– Ta ní tott is?

– Igen. Ál ta lá nos és kö zép is ko lá -
ban, ötö dik től ki len ce di kig ta ní tot -
tam né me tet, an golt, hit tant és ze nét.

– De – ha jól tu dom – Lu ther-ka -
bát ja is van…
– Igen, bár en nek ér de kes a tör té ne -

te. Már húsz éve szol gál tam Bad Kreuz -
 nach ban fő nök asszony ként, és köz ben
lel ké szi fel ada to kat is el lát tam: úr va cso -
rás  is ten tisz te le te ket  tar tot tam,  ke -
resz tel tem,  te met tem,  es ket tem,  és
hit tant ta ní tot tam. Az il le té kes egy ház -
ve ze tők dön töt tek úgy, hogy lel késszé
or di nál nak; 1989-ben ezt meg is tet ték.

– Az előbb már em lí tet tük Túr me -
zei Er zsé be tet. Mi kor is mer ked tek meg?
– A rend szer vál tás után jöt tem elő -

ször Ma gyar or szág ra, Er zsé bet test vért
azon ban  már  ko rább ról  is mer tem;
több ször meg for dult a né met or szá gi
di a ko nisszakö zös sé gek ben.  Már  az
1989-es po li ti kai  for du lat előtt so kat
gon dol ko dott azon, mi ként le het ne az
itt ho ni lel ki kö zös sé get új ra fel épí te ni.
Ezért  több ször  el lá to ga tott  né met
anya há zak ba, hogy öt le te ket me rít sen. 
Hitt a cso dák ban, és re mény ség gel

bá to rí tott  min den kit  a  hű vös völ gyi
anya ház új ra in du lá sa kor fel lé pő ne héz -
sé gek ide jén is. Is ten től ka pott ere jé ből,
sze re te té ből és oda szá ná sá ból min dent
be le adott  az  új ra kez dés  ter vé be.  A
meg va ló sí tás ban mind vé gig mel let te
állt Fa bi ny Ti bor pro fesszor, va la mint
a vá laszt mány min den tag ja. 

– A feb ru á ri 18-ai, bu da hegy vi dé ki
em lé ke ző na pon Ön sok fény ké pet is le -
ve tí tett a kö zös al kal mak ról. Mi lyen -
nek is mer te meg Túr me zei Er zsé be tet?
– Szá mom ra pél da kép volt. Em ber -

ként, di a ko nissza ként és fő nök asszony -
ként egy aránt. Min den al ka lom, amit
együtt  tölt het tünk,  kü lön le ges  él -
ményt  je len tett  a  szá mom ra.  Ne ki
min dig fon tos volt a má sik em ber. Fi -

gyelt az örö mök re, és együtt imád ko -
zott a baj ban, bá nat ban lé vők kel. Szer -
te ága zó kap cso la ta it éle te vé gé ig gon -
do san ápol ta. Né met or szág ban mint -
egy het ven (!) di a ko nissza-anya ház ban
is mer ték és sze ret ték. Ki ter jedt le ve -
le zést foly ta tott a kül föl di test vé rek kel;
én ma gam is sok le ve lét őr zöm. Ver -
sei, írá sai pe dig a szí vé ből jöt tek.

– Túr me zei Er zsé bet tel kap cso la -
tos szá mos em lé ke kö zött van-e olyan,
ame lyik kü lö nö sen is fon tos az Ön
szá má ra?
– Leg em lé ke ze te sebb ta lán az utol -

só ta lál ko zá sunk. 2000-ben hosszabb
sza bad sá got töl töt tem Ma gyar or szá -
gon. Er zsé bet test vér ak kor már na -
gyon be teg és gyen ge volt. Egy nap,
ami kor épp ki jött a kór ház ból, üzent
ne kem, hogy sze ret né, ha meg lá to gat -
nám a hű vös völ gyi anya ház ban.  Itt
ült, a szo bá já ban, ahol most is be szél -
ge tünk, ab ban a pi ros fo tel ben, ame -
lyet tő lem ka pott. Na gyon meg örült
ne kem, és az volt a ké ré se, hogy se -
gít sek ne ki fel ven ni a di a ko nissza ru -
há ját. Ez a „fel öl töz te tés” és az, ahogy
ak kor – ha lá la előtt né hány nap pal –
együtt  éne kel tünk,  imád koz tunk,
mély nyo mot ha gyott ben nem. 

– Amint az Evan gé li kus Élet ben is
hírt ad tunk ró la, Gö rög Zol tán né,
Haj nal ka sze mé lyé ben új ra van fő nök -
asszo nya a Fé bé Evan gé li kus Di a ko -
nissza egye sü let nek…
–  Na gyon  örü lök,  hogy  Gö rög

Haj nal ka el fo gad ta a ki ne ve zést. Hús -
vét  va sár nap ján  dr. Fa bi ny Ta más
dia kó ni á ért fe le lős püs pök ik tat ta be
az anya ház ká pol ná já ban. Az egész Fé -
bé-kö zös ség szá má ra kü lön le ges al ka -
lom  volt  ez,  mert  is mét  egy  olyan
evan gé li kus – hí vő és kom pe tens –
sze mély ke rült az anya ház és az egye -
sü let  élé re,  aki  al kal mas  ar ra,  hogy
Túr me zei  Er zsé bet  fő nök asszony
örök sé gét to vább vi gye. Biz tos va gyok
ben ne, hogy Is ten se gít sé gé vel jó gaz -
dá ja lesz a rá bí zot tak nak.
Az új fő nök asszony nak most el ső -

sor ban az a fel ada ta és kö te les sé ge,
hogy – a Fé bé-lel késszel egyen ran gú
part ner ként – a di a ko nisszák és az
egye sü let sor sát új jö vő fe lé ve zes se.
Tu dom, hogy a fel adat nem könnyű,
de a mi Urunk meg fog ja ad ni szá má -
ra azt az erőt és böl cses sé get, amellyel
ezt a szol gá la tot az evan gé li um szel -
le mé ben és a rá bí zott em be rek ér de -
ké ben vé gez ni tud ja. Is ten kí sér je őt
Szent lel ké vel és ál dá sá val!

g Bo da Zsu zsa

Ha tá rok nél kü li test vé ri ség
Be szél ge tés Gert rud He ub le in nyu gal ma zott di a ko nissza fő nök asszonnyal

Áp ri lis vé gén, egy szo kat lan ká ni ku -
lai na pon vá gott ne ki úti cél já nak a
cin ko tai gyü le ke zet fris sen meg -
vá lasz tott  pres bi té ri u ma,  hogy
csen des nap ke re té ben gon dol ja
át az el kö vet ke ző hat év gyü le ke -
ze ti te en dő it. 

„Te kin te tem a he gyek re eme -
lem: Hon nan jön se gít sé gem? Se -
gít sé gem az Úr tól jön, aki az eget
és a föl det al kot ta.”
A kez dőáhí ta tot a 121. zsol tár

alap ján dr. Agod Anett ha tod éves
teo ló gus tar tot ta. Az ál ta la ve ze tett
be szél ge tés  az  egy ház ban vál lalt
kö zös sé gi szol gá lat té má ját jár ta kö rül.
Elő adá sá val Anett egy út tal egyik vizs -
ga kö te le zett sé gé nek is ele get tett.
Az egy há zi  esz ten dő ről  és  a ke -

resz tény  szim bó lu mok ról  Wulf né

dr. Kincz ler Zsu zsan na nem csu pán
be szélt, ha nem né hány, az ün nep kö -

rök höz  kap cso ló dó  éne ket  meg  is
szó lal ta tott a pres bi té ri um mal.
A „csa pat épí tő tré ning” utol só elő -

adó ja Ve tő Ist ván lel kész volt, aki a
cím ben sze rep lő kér dés sel tesz tel te az

egy be gyűl tek prob lé ma meg ol dó kész -
sé gét. Bár a vá lasz adás sal töb bek nek

akad tak ne héz sé gei, az ál ta la ve -
ze tett be szél ge tés ar ra vi lá gí tott rá,
hogy az el ső pil la nat ban bo nyo -
lult nak lát szó fel ada tok kö zös aka -
rat tal,  együtt  gon dol ko dás sal
könnyeb ben meg old ha tók. 
Bár test ben és szel lem ben el -

fá rad va, de lé lek ben meg erő söd -
ve  és  a  jó  együtt mű kö dés ben
bíz va hagy ták ma guk mö gött  a
pres bi te rek az Al ber ti Evan gé li -
kus Sze re tet ott hont (képünkön).
Akit  pe dig  ér de kel  a  vá lasz  a

cím ben fel tett kér dés re, lá to gas son el
a cin ko tai evan gé li kus gyü le ke zet hon -
lap já ra  (http://cin ko ta.lu the ran.hu/)!

g Szász JózsEf, 
Szászné Gödör Katalin

„Ho gyan te gyünk be 
egy zsi rá fot a hű tő be?”

Pres bi te ri csen des nap Al ber ti ben
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Mennybementetel ünnepe. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: ApCsel 1,1–11; 1Kir 8,22–28. Alapige: Jn 14,1–12. Énekek: 278.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Balicza Iván; Fébé,
II.,Hűvösvölgyiút193.,Fébé de. 9. (úrv.) Szalay Tamás; Pesthidegkút,II.,
Ördögároku.9. du. 6. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer,III.,
Mezőu.12. de. 10.; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér du. 6. Bálintné Var sá nyi
Vilma; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. Ge -
rő fi né dr. Bre bovsz ky Éva; Fasor,VII.,Városligetifasor17. du. 6. (egy ház -
ze nei is ten tisz te let); Józsefváros,VIII.,KarácsonyS.u.31–33. du. 6. Sza -
bó Ber ta lan; Kőbánya,X.,Kápolnau.14. de. 10. Benkóczy Péter; du. 6. (taizés
áhí tat); Kelenföld,XI.,Bocskaiút10. du. 6. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; Bu-
dahegyvidék,XII.,KékGolyóu.17. du. 6.; Angyalföld,XIII.,KassákLajos
u.22. du. 6. Grendorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy
Ta más né; Rákospalota,XV.,RégiFótiút73.(nagytemplom) du. 6. Po nicsán
Er zsé bet; Cinkota,XVI.,BatthyányI.u. de. fél 11. Vető István; Mátyásföld,
XVI.,Prodámu.24. de. 9. Vető István; Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuth
tér3. du. 6. Deák László; Kispest,XIX.,Templomtér1. du. 6. Széll Bulcsú;
Budafok,XXII.,Játéku.16. du. 6. Solymár Gá bor; Budaörs,Szabadságút
75. du. 6. Endreffy Géza.
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Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 16,23b–27; 2Móz 32,7–14. Alapige: Róm 8,24–27. Énekek: 72., 322.

I.,Bécsikaputérde. 9. (úrv.) dr. László Virgil; de. 10. (német) Johannes Erlbruch;
de. 11. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; du. 6. Kovács Viktor; II.,Hűvösvölgyiút193.,
Fébé de. 9. Veperdi Zoltán; II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics And rás;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9.de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10.; Óbuda,III.,DévaiBíróM.tér de. 10.
Hok ker Zsolt; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38.de. 10. Solymár Pé ter Tamás;
Káposztásmegyer,IV.TóthAladárút2–4. de. 9. Solymár Péter Ta más; V.,
Deáktér4. de. 9. (úrv.) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Cse lovszky Fe renc; du.
6. (asz ta li beszélgetések) dr. Varga Gyöngyi; VII.,Városligetifasor17. de. fél
10. (an gol nyelvű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Pelikán András; VIII.,Üllőiút
24. de. 11. Sza bó Bertalan; VIII.,Rákócziút57/a de. 10. (szlovák, két nyel vű
családi) Gu lá csi né Fabulya Hilda; VIII.,KarácsonyS.u.31–33. de. 9. (úrv.)
Szabó Ber ta lan; IX.,Gátu.2.(katolikustemplom)de. 11. (úrv.) Ko czor Tamás;
du. 6. (ves pera) Bolba Márta, liturgus: Muntag Lőrinc; Kőbánya,X.,Kápolna
u.14.de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld,XI.,Bocskaiút10.de. 8. (úrv.) Kovács
Viktor; de. fél 11. (úrv.) Kovács Viktor; du. 6. (vespera) Schu lek Mátyás; XI.,Né-
metvölgyiút138. de. 9. Missura Tibor; Egyetemiésfőiskolaigyülekezet,XI.
Magyartudósokkrt.3.du. 6. (úrv., Tamás-mi se); Budagyöngye,XII.,Szilágyi
E.fasor24. de. 9. (úrv.) dr. Fabiny Tamás; Budahegyvidék,XII.,KékGolyó
u.17. de. 10. (úrv.) Keczkó Pál; Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10.
Grendorf Pé ter; Zugló,XIV.,Lőcseiút32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.
Gyarmatu.14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Ta más; Pestújhely,XV.,Templomtér
de. 10. (úrv.) Sza bó B. András; Rákospalota,XV.,RégiFótiút75.(nagytemp-
lom)de. 10. Po ni csán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,Hősöktere10–11.
de. 10. Börönte Már ta; 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; Rákoskeresztúr,XVII.,Pestiút
111. de. 10. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Nagyné
Szeker Éva; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Nagyné Szeker Éva;
Pestszentlőrinc,XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. Győri Gá bor; Pestszentim-
re,XVIII.,Rákócziút83.(reformátustemplom) de. 8. Győri Gá bor; Kis-
pest,XIX.,Templomtér1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de.
8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,AdyE.u.89. de. 10. (csa lá di) Győri Já -
nos Sá mu el; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi Má tyás; Budafok,
XXII.,Játéku.16. de. 10. (gyülekezeti köz gyű lés) Bence Imre; Budaörs,Sza-
badságút75. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár(reformátustemplom)
du. 2.; Budakeszi,Főút155.(gyülekezetiterem) de. fél 10. (családi) dr. Lack -
ner né Puskás Sá ra.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A  tá bor mot tó ja  „Kö zénk tar to zol”
volt, a fi a ta lok ennek jegyében a ki -
re kesz tés és a be fo ga dás, el fo ga dás
kér dé se it dol goz ták fel. Az iz gal mas
té ma nyi tott fü lek re és szí vek re ta lált
a 7–12. osz tá lyo sok kö ré ben. 
A  tá bo rok már-már meg szo kott

prog ram pont ja a „ku pak ta nács”, az -
az a kre a tív, in ter ak tív té ma fel dol go -
zás. A részt ve vő fi a ta lok ezen já té -
kos, dra ma ti kus gya kor la tok és kis -
cso por tos meg be szé lé sek se gít sé gé -
vel  jár ták  kör be  a  na pi  té má kat.
Mind a tár sa dal mi szin tű, mind az is -
ko lá ban meg je le nő szte reo tí pi ák, az
elő íté let, diszk ri mi ná ció és ki kö zö sí -
tés, il let ve ezek fel ol dá sa szó ba ke rült
itt, kü lön ki tér ve a Bib li á ban elő for -
du ló pél dák ra. 
Az el ső na pon a ki re kesz tés je len -

sé ge állt a kö zép pont ban. Az áhí tat
Zá ke us tör té ne tén ke resz tül se gí tett
meg ér tet ni, hogy mi lyen ér zés le he t
ki re kesz tett nek  len ni.  A  dél utá ni
kis cso por tos be szél ge tés után a tá -
bo ro zók Pusz tai Ju li an na és Sze re -
di Évameg hí vott bib li o drá ma-ve ze -
tők se gít sé gé vel a ba bi lo ni fog ság tör -
té ne tét dol goz ták fel és ját szot ták el
szí nes anyag da ra bok ból össze vá lo -
ga tott jel me zek ben.
Va sár nap a be fo ga dás sal, má sok el -

fo ga dá sá val,  az  esély egyen lő ség gel
fog lal koz tak  a  tá bor  részt ve vői. Az
áhí tat se gí tett ab ban, hogy meg ért sék,

mi ért van szük ség egy más el fo ga dá -
sá ra. Jé zus ma ga is na gyon jól tud ta,
mi lyen ki re kesz tett nek len ni… A dél -
után  fo lya mán  szin tén  meg hí vott
elő adó, Schaldl Pé ter tar tott fog lal ko -
zást. A  kép zett  pszi cho drá -
ma-ve ze tő egé szen kü lön le ges
mó don  és  iz gal mas  fel ada -
tok kal jár ta kör be a té mát. A
fi a ta lok nak pél dá ul le he tő sé -
gük  nyílt  egy má sik  em ber,
egy  má sik  ka rak ter  bő ré be
búj ni, ily mó don meg ér te ni és
át érez ni má sok hely ze tét. 
A nap sü té ses ta va szi idő já -

rás nak kö szön he tő en a nap
nagy ré szét a sza bad ég alatt
vagy  a  nyi tott  ká pol ná ban
tölt het ték a tá bo ro zók. A faj -
sú lyos  prog ra mok  mel lett
volt le he tő ség a ki kap cso ló -
dás ra is: spor tol ni, tár sas já té -
koz ni,  ze nél ni,  sé tál ni  vagy
csak  egy sze rű en  él vez ni  a
nap sü tést. 
Az utol só nap dél előtt jén

az Ön dönt! cí mű, a vi ta kész -
sé get fej lesz tő és gon dol ko -
dás ra ser ken tő já ték ban a tá -
bo ro zók nak le he tő sé gük volt ha tá ro -
zott vé le mé nyük nek is han got ad ni a
fel ve tett kér dés kö rök ben. Is mét be -
bi zo nyo so dott, hogy nem va gyunk
egy for mák,  ám  ha  nem  ér tünk  is
egyet adott kér dé sek ben, Krisz tus ban

még is lé tez nek „át hi da ló” meg ol dá -
sok. Jó volt lát ni, hogy a tá bo ro zó fi -
a ta lok nem csak el mé let ben ta nul ták
meg, mit je lent a be fo ga dás, tár sa ik
el fo ga dá sa, ha nem mind ezt a gya kor -
lat ban is bi zo nyí tot ták.
Az éj sza kai tú ra min dig nagy nép -

sze rű ség nek ör vend. Hogy mi től kü -
lön le ges ez a ki rán du lás? Ta lán az éj -
sza kai er dő csend je, a csil la gos ég bolt,
a  ré gi  és  új  ba rá tok,  a  mé cse sek
láng ja és a sze mély re szó ló üze ne tek
ál tal vá lik  iga zán em lé ke ze tes sé az
utol só es te.
A tá bor vé gé re a kis cso por tok iga -

zi kö zös ség gé for má lód tak. A csa lá -
di as  han gu lat nak  kö szön he tő en  a
ve ze tők és a ve ze tet tek kö zött iga zán
meg hitt, ben ső sé ges kap cso lat ala kult
ki. Ez a pár nap min den kit meg erő -
sí tett ab ban, hogy igen is fon tos ész -
re ven ni a má sik ban az ér té ket, el fo -
gad ni,  be fo gad ni  a  kö zös ség be  és
nem hagy ni, hogy egye dül ma rad jon.
Sok  sze re te tért  és  gon dos ko dá sért
há lá sak a tá bo ro zók az ott hont ve ze -
tő Var ga Gá bor nak és fe le sé gé nek,
Zsu zsá nak.
A KÖ SZI csa pa ta nem pi hen, ha -

nem gőz erő vel ké szül a nyá ri Nap ve -
tő evan gé li kus kö zös ség épí tő tá bor ra,
amellyel idén már két al ka lom mal is
vár ják  a  ré gi  és  új  tá bo ro zó kat.  A
Nap ve tő ifi jú li us 29. és au gusz tus 4.,

a Nap ve tő kö lyök au gusz tus 12. és 18.
kö zött lesz Pi lis csa bán „Jé zus hír nö -
kei” mot tó val.
Rész le tek  a  szö vet ség  hon lap ján

(www.ko szi.net) ol vas ha tók.
g Hor váth Már ta

Ki re kesz tés, el fo ga dás, befogadás
6. Élet fo nal evan gé li kus élet ve ze té si tá bor

b PiliscsabánrendeztemegaKÖSZI,azazaKeresztényÖnkéntesekSzö-
vetségeazIfjúságértáprilis27–30.közötta6. Életfonalevangélikus
életvezetésitábort HorváthMárta vezetésével.AKÖSZIlelkeskeresz-
tényfiatalokbólállócsapat,amely–egyébprogramokmellett–azév
mindenszakábanmás-mástematikájútáborbainvitáljaafiatalokat.
AmájuselejihosszúhétvégéntartottrendezvényhezidénisaBéthel
EvangélikusMisszióiOtthonbiztosítottaahelyszínt.AzÉletfonalbib-
likusszövetétközöséneklések,zenélésekésáhítatokalkották,Kovács
Viktor evangélikuslelkészirányításával.
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Fa bi ny Ta másmá jus 6-án egy há zunk kép vi se le té ben részt vett Ja ri Jolk kon -
en ku o pi ói püs pök be ik ta tá sán. A ke let-finn or szá gi egy ház me gyét szá mos
gyü le ke ze ti és sze mé lyes kap cso lat fű zi egy há zunk hoz, a jö vő ben re mény -
ség sze rint test vér-egy ház ke rü le ti kap cso lat lé te sí té sé re is sor ke rül het. A püs -
pök ik ta tá son részt vet tek a por vooi egy ház kö zös ség tag egy há za i nak ve ze tői
Svéd or szág tól  Ang li á ig.  A  ke let-kö zép-eu ró pai  ré gi ót  a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház mel lett az észt és az in ke ri egy ház ve ze tői kép vi sel ték.
(Ja ri Jolk kon en a püs pö ki cso port ké pen az el ső sor ban jobb ról a má so dik.)

g Ju ha An ti ka inEn fel vé te le
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Nem ré gi ben je lent meg egy ta nul -
mány ar ról, hogy a fel hasz ná lók az
okos te le fon ja ik ra  te le pí tett  al kal -
ma zá sok mek ko ra há nya dát hasz -
nál ják. 
Az  okos te le fon  nap ja ink ra  nem

sok ban kü lön bö zik egy ren des szá -
mí tó gép től. A mé re te per sze más, és
egé szen biz to san nem le het annyi ra
ké nyel me sen szö ve get be vin ni raj ta,
mint egy nor mál mé re tű bil len tyű -
ze ten, de cse ré be min dig tud ja a tar -
tóz ko dá si  he lyün ket,  és  ér zé ke li  a
moz gást is. 
Mi vel  az  ilyen  ké szü lé kek re  írt

prog ra mok  gom ba mód  sza po rod -
nak, nem cso da, ha a  fel hasz ná lók
több sé ge le töl ti és ki pró bál ja az ér -
de kes nek tű nő ket. Az tán töb bé nem
is néz fe lé jük. Il let ve egé szen pon to -
san a  fel hasz ná lók 38%-a  in dít ja  el
még az el ső hó nap ban, de egy év el -
tel té vel  az  al kal ma zá sok  nagy  ré -
szét  már  csak  a  ki pró bá lók  4%-a
hasz nál ja.
Az in ter ne ten már rég óta hasz ná -

lat ban  van nak  ak ti vi tás ra  ser ken tő
kü lön fé le  ér te sí té sek.  Ha  ked venc
kö zös sé gi ol da lunk ra nem je lent ke -
zünk be egy ide ig, ak kor jó eséllyel
ka punk ér dek lő dő e-mailt ar ról, hogy
va jon  min den  rend ben  van-e  ve -
lünk. A mo bi los al kal ma zá sok köz -
vet le nül a ké szü lé ken je le ní tik meg
üze ne te i ket, ezért va ló já ban egy idő
után há lá sak le szünk azért, ha hu za -
mo sabb ide ig nem akar sen ki te le fon -
hasz ná lat ra kész tet ni min ket.
A min den na pos hasz ná lat ban lé -

vő web ol da lak és al kal ma zá sok ép pen
annyi ra jel lem ző ek az em ber re, mint
egyéb szo ká sai, pél dá ul hogy me lyik

té vé csa tor na  hír adó ját  né zi,  vagy
me lyik  új sá got  ol vas sa. Na pi  te vé -
keny sé ge ink so rán pe dig meg kü lön -
böz tet het jük  azo kat  az  ol da la kat,
ame lye ket pusz tán in for má ció szer -
zés re hasz ná lunk, és azo kat, ame lyek -
re va la mely cél el éré se ér de ké ben van
szük sé günk. Ez utób bi ak ese té ben jó -
val haj la mo sab bak va gyunk a vál tás -
ra,  ha  egy  új  pi a ci  sze rep lő  olyan
funk ci ó val ruk kol elő, ame lyik job ban
meg fe lel a cél ja ink nak.
Ha min den jól ha lad, ak kor e so -

rok író ja a lap nyo má sá nak nap ján
ko vá szos ubor kát fog en ni. Azt ed -
dig nem tud ta, hogy ez a re mek sa -
va nyú ság  nem csak  ke nyér rel  ké -
szít he tő, ha nem bur go nyá val is, így
az év el ső ko vá szos ubor ká ja kí sér -
le ti da rab lesz. 
A re cept a NoS al ty.hu ne vű „web -

sza kács könyv ből”  szár ma zik,  ahol
kü lön ka te gó ria van er re a re mek ele -
del re (http://www.nos al ty.hu/re cep -
tek/ka te go ria/sa va nyus ag/ko va szos-
ubor ka). Ha ez a re cept be vá lik, ak -
kor  a  ké szí tőt  sem mi  nem  fog ja
vissza tar ta ni at tól, hogy fel irat koz zon
az ol da lon ta lál ha tó ka te gó ria ér te sí -
tő re, amely nek se gít sé gé vel a rend szer
je lez ni fog ja, ha más re cep tet küld be
va la ki eb ben a té má ban.
A  ko vá szos  ubor ka  el ké szí té sé -

nek nap ját is rö vid gon dol ko zás előz -
te meg. Mi vel a nagy dunsztosüveg -
nyi  ada got  nap fé nyen  kell  ér lel ni,
ezért a Kö pö nyeg.hu szol gál ta tás se -
gít sé gé vel lett ki tűz ve a mű ve let idő -
pont ja. Az ol dal ti zen öt nap ra elő re
ad  idő já rás jel zést,  így  se gít sé gé vel
könnyen  fel mér he tő,  hogy  me leg
vagy csa pa dé kos pe ri ó dus kö vet ke -

zik-e. Mi vel az ol dal nak még nin csen
sa ját al kal ma zá sa iP ho ne-ra, ezért a
cikk  szer ző je  a  te le fon ján  az  Idő -
kép.hu szol gál ta tá sát hasz nál ja, amely
hét-, il let ve har minc na pos elő re jel -
zést kí nál. Bár ez utób bi még az elő -
ző  több  tíz  év  ada ta i nak  elem zé se
mel lett  is  pon tat lan  le het,  né ha  jó
szol gá la tot  tesz,  ha  pél dá ul  elő re
sze ret nénk ki vá lasz ta ni a ki rán du lás -
ra leg in kább al kal mas hét vé gé ket.
Már ko ráb ban is el mond ha tó volt,

hogy a fel fasz ná ló ál ta lá ban egy tí pu -
sú fel adat ra csak egy esz közt hasz nál.
Az okos te le fo nok annyi ban vál toz tat -
tak ezen, hogy ez az ál lí tás egy azon
plat form ra  igaz.  A  szá mí tó gé pen
bön gész ve a ked venc idő já rás ol da -
lunk le het más, mint ame lyet a ké zi
ké szü lé kün kön hasz ná lunk. Ugyan -
így né ha ki ír hat juk az iz gal mas új re -
cep tet egy pa pír da rab ra a mo ni tor
előtt, de az is le het, hogy a kony ha -
pult ra he lye zett mo bil ról egy má sik
ol dal aján la tát bön gésszük, mi köz ben
ada gol juk is a hoz zá va ló kat.
Va jon  az  em ber  hi te  mennyi re

szá mít olyan te vé keny ség nek, ame -
lyet  va la mely  cél  ér de ké ben  vég -
zünk?  Va jon  a  fen ti  esz me fut ta tás
alap ján mennyi re cse rél he tők le egy -
más sal a kü lön bö ző fe le ke ze tek web -
ol da lai? Ol vas sák-e a hí vek pél dá ul
egy má sik pro tes táns egy ház hon lap -
ját csak azért, mert azt ké nyel me sebb
okos te le fo non bön gész ni? Ösz tön -
zés nek  nem  rossz  el kép zel ni  ezt…

g Nagy BEn cE

Cél hoz az esz közt
e g yH áZ é S vil ág H álÓ

Rovatgazda: Nagy Bence
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Ha baj ban va gyunk, az úr küld se gí tő ket!
A baj ak kor kez dő dött, ami kor az ér gyó gyász meg ál la pí tot ta, hogy most nem
az erek gyul lad tak be, ha nem az ízü le tek az amúgy is fá jós lá bam ban. Kap -
tam is rá or vos sá got, ken ce fi cét meg jó ta ná csot, hogy pi hen tes sem. Igen ám,
de más nap dol gom volt a vá ros ban, hát csak út nak in dul tam. 
Ko csi val men tem, mi vel gya lo gol ni már nem bí rok. El is in téz tem a dol -

ga i mat, csak ép pen a tan ko lást ha nya gol tam el. Az én ki csi ko csim még be -
for dult az Ady End re ut cá ba, az után szé pen le állt. Csak hogy egyet len hely
sem volt az út szé li par ko ló sáv ban. Be kap csol tam hát az el aka dás jel zőt, és vár -
tam, hogy va la ki jöj jön a ko csi já ért. Úgy fél óra múl va jött is egy fi a tal em -
ber. Épp in dul ni akart, ami kor oda sán ti kál tam hoz zá, és meg kér tem, hogy
ha ki áll, le gyen szí ves, se gít sen be tol ni az üres hely re az én ár va ko csi mat.
Se gí tett is szí ve sen, ez út tal is kö szö nöm ne ki! 
Nagy ke ser ve sen ha za sán ti kál tam az ut ca kö ze pé ig. Most már csak ben -

zi nért kel lett vol na el men nem, ha bír tam vol na. A szom szé dok sem vol tak
ott hon, hát fel rak tam a lá bam az ágy ra, hogy meg pi hen tes sem. 
Az után el in dul tam, hogy majd fél úton, az or vo si ren de lő ben meg pi he nek,

és me gyek to vább, a Kert ut cai ben zin kút hoz. Nincs az messze, ami kor ko -
csi val me gyek, de így na gyon messze volt. A ren de lő ben szusszan va egy ki -
csit el me sél tem a dok tor úr nak, mi lyen baj ban va gyok, mi re ő: „Tes sék meg -
vár ni, el vi szem.” Ugyan is már vé ge volt a ren de lés nek. 
Le ír ni sem le het, mi lyen bol dog vol tam, mert a lá bam egy re job ban fájt.

El men tünk a ben zi nért, be le is ön töt tük a tank ba. A dok tor úr még azt is meg -
vár ta, el in dul-e a ko csim. Ne ki is kö szö nöm az ön zet len se gít sé get!
De még nincs vé ge, mert ott hon, ahogy be lép tem a ga rázs ba, meg bot lot tam

a kü szöb ben, és el es tem. Saj nos így öre ge sen az em ber már a si ma föl dön is meg -
bot lik. Annyi ra meg rán dult a fá jós bo kám, hogy a szom szé dok vit tek föl a lép -
csőn. Min den ki mond ta, hogy hív ni kell a men tőt, és be kell men ni az ügye -
let re, mert jön a hús vét, és akár mi is tör tén he tett az zal a da gadt bo kám mal. 
A szom széd Ma ri kamár ké szen is állt, hogy be kí sér, de meg pró bál tuk gyó -

gyít gat ni. Fel pol col tuk, vi zes ru há val bo ro gat tuk, és az es te egy re kö zel gett. 
Meg jöt tek Sztan kó Gyön gyi ké ék (nyír egy há zi evan gé li kus lel kész – a szerk.),

kér dez ték, hogy mi volt a bal ese tin, hát be val lot tuk, hogy nem men tünk el.
Ak kor pe dig már is öl töz zek – mond ták –, mert be visz nek. Le ci pel tek, be -
men tünk, és ott is rit ka sze ren csénk volt, mert még ke ve sen vá ra koz tak, rög -
tön sor ra ke rül tünk. 
Az ügye le tes or vos fel kül dött az eme let re, a rönt gen be. Gyön gyi ke be csen -

ge tett, nyílt az aj tó, és meg je lent az én drá ga is me rő söm. 
„Drá ga Il di kém – örül tem meg ne ki –, hát mi min dig csak itt ta lál ko zunk!”

Vol tam már ná la egy bor zasz tó áll tö rés sel meg kis láb ujj tö ré sek kel. Itt is ha -
mar vé gez tünk, meg ígér te, hogy mind járt le kül di az ered ményt az or vos nak. 
Mi re le ér kez tünk, te le volt a ren de lő be te gek kel. Már csak az aj tó mö gött

tud tam meg áll ni, amíg a dok tor úr meg néz te a fel vé te le ket és meg ír ta a pa -
pí ro kat. El mond ta, hogy há la Is ten nek nincs tö rés. A meg rán dult bo kám -
ra fel írt ke nő csöt, vi zes bo ro ga tást, fel pol co lást és há rom hét pi he nést. 
Még el men tünk a pa ti ká ba, az után Gyön gyi ké ék ha za hoz tak és fel ci pel tek

az eme let re. Ne kik is kö szö nöm! Az Úr áld ja meg min den ked ves se gí tő met! 
És most itt a hús vét ün ne pe. Más kor én szok tam vár ni min den fi nom ság -

gal ked ves ke reszt gyer me ke i met, test vé re i met, is me rő se i met. Most is meg
van szé pen te rít ve a nagy asz tal a szép szo bá ban, de most ők hoz ták ne kem
a fi nom hús vé ti ele de le ket. 
Kö szö nöm, Is te nem! Bár fáj a lá bam, de olyan bol dog va gyok! Az Úr áld -

ja meg ezt a sok jó em bert! És ez mind a nagy hé ten tör tént.
g HEn zsEl Ilo na (Nyír egy há za)

Ti ze dik al ka lom mal ren dez tek a Bu -
da fo ki Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
sza va ló ver senyt, ame lyen a ver seny -
zők a ma gyar is te nes ver sek va la me -
lyi ké vel in dul hat tak. A zsű ri el nö ke
idén is a Kos suth-dí jas Ku bik An na
szín mű vész volt. 
Az ez évi ver seny kü lön le ges sé ge,

hogy a je les al kal mon már a ke rü le ti
se lej te zők ből to vább ju tott dön tő sök
mu tat hat ták be tu dá su kat. An nak el -
le né re, hogy az ese mény a kö zép is ko -
lai bal la gá sok nap já ra esett, szép szám -
ban je len tek meg ér dek lő dők, és hét
ke rü le ti is ko la ti zen egy ta nu ló ja mér -
te össze tu dá sát a bu da fo ki dön tőn.

A zsű ri el nök ér té ke lé se sze rint az
el múlt évek hez ké pest je len tős elő -
re lé pést je len tett, hogy – a szi go rúbb
vá lo ga tás nak  is  kö szön he tő en  –
már  nem  vol tak  szö veg ta nu lá si
prob lé mák, bi zony ta lan sá gok. Ku -
bik An na ki emel te an nak fon tos sá -
gát, hogy a vers mon dó nak le gyen át -
ad ni kí vánt üze ne te, mon da ni va ló -
ja a vá lasz tott vers sel. A szív, az ész,
a  kom mu ni ká ci ós  ké pes ség  és  a
sze mé lyes kö tő dés a vers mon dás ban
el en ged he tet len.
Az ese ményt meg tisz tel te je len lé -

té vel Sza bolcs At ti la, a ke rü let pol -
gár mes te re.  Az  ered mény hir de tés

so rán Soly már Gá bor lel kész is kö -
szön töt te a részt ve vő ket, re mé nyét
fe jez ve ki, hogy kö zel gő nyug dí ja zá -
sa nem je len ti en nek a szép ha gyo -
mány nak a vé gét. 
A ver sennyel kap cso lat ban az idei

ren dez vény szer ve ző je, Or bán né Pa -
ta ki Éva el mond ta, hogy az ál ta la ve -
ze tett  ke rü le ti  ma gyar  mun ka kö -
zös ség te vé ke nyen részt vett a ver -
seny se lej te ző i nek le bo nyo lí tá sá ban.
En nek a mun ká nak kö szön he tő, hogy
idén a bu da fo ki evan gé li kus temp -
lom ban  va ló ban  a  leg jobb  ta nu lók
mér het ték össze tu dá su kat. 

g Kiss Ta más / Evan géli kus.hu

Is te nes ver sek sza va ló ver se nye

Ez év ben har ma dik al ka lom mal ren -
dez ték meg az or szá gos evan gé li kus
ovis olim pi ai já té ko kat. A csöpp sé -
ge ket meg moz ga tó ver se nye ket már
ha gyo má nyo san  a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If -

jú sá gi Osz tá lyá nak (GYIO) mun ka -
tár sai  ké szí tik  elő,  ám  az  óvo dák
hely ben, sa ját in téz mé nyük ben bo -
nyo lít ják le őket. Má jus 4-én egy há -
zunk  húsz  óvo dá já ban  ve het tek
részt a gye re kek vál to za tos prog ra -

mok ban. A GYIO az ovis olim pia „já -
té ko sa it” a cso por tok ban fo lyó fej -
lesz tő mun kát se gí tő könyv- és já ték -
cso mag gal ju tal maz ta. 

(A fotókat a celldömölki Hajnal -
csil lag Evangélikus Óvodától kaptuk.)

Ovisolimpia

Helyesbítések.Nem iga zán meg le pő mó don hi bák so ro za tát „si ke rült” pro -
du kál nunk áp ri lis 29-i lap szá munk ban, amely nek kéz ira tai szin te egy től egyig
a hét fői lap zár ta nap ján ér kez tek csak meg szer kesz tő sé günk be. A 2. ol da lon
Vi rág va sár nap igé je „lo gó val” je lent meg a Ju bi la te va sár na pi tex tus ma gya -
rá zat, a 13. ol da lon pe dig – ál lí tó lag – nem a We ber-csú csot áb rá zo ló ma gas-
tát rai fo tót je len tet tük meg a szer ző ál tal be kül dött (fe ke te-fe hér) fel vé tel he -
lyett. Ment sé günk re szól jon, hogy a pub li kált (pub li kus) szí nes fo tó ra ilyen
né ven buk kan tunk a vi lág há lón. 
Nincs ment sé günk azon ban a dr. Bar cza Bé la hat va ni könyv be mu ta tó já -

ról írt tu dó sí tás hi bá i ra. (A gyü le ke zet – hál’ Is ten nek, jó hu mor ér zék kel meg -
ál dott – új fel ügye lő jé nek ne ve he lye sen: Hla vacs ka Ár pád; a ven dég ige hir -
de tőt is tag jai kö zött tu dó kó rus pe dig nem a Vas me gyei Acsád ról, ha nem
a kö ze li Acsá ról ér ke zett.) Nincs ment sé günk, hi szen egyéb iránt mi is oszt -
juk a ki vá ló kol lé gánk szak köny vé ben fog lal ta kat az el len őr zés ről: „A pon -
tos ság az új ság író egyik leg főbb eré nye…” Mi u tán azon ban mun kánk leg na -
gyobb ré szét a kéz ira tok gon do zá sa (a szer zői hi bák ja vít ga tá sa) ad ja, ta lán
ér de mes ci tál ni a ké zi könyv ből az idé zett be kez dés to váb bi ré szét is: „Ter -
mé sze te sen az anyag gyűj tés so rán is lét fon tos sá gú (he lye sen fel je gyez ni a ne -
ve ket, ada to kat stb.), de a cikk meg írá sa kor is csúsz hat nak be hi bák. Ezért
na gyon fon tos, hogy az új ság író a kéz irat le adá sa előtt a cikk ben elő for du -
ló té nye ket, ada to kat még egy szer el len őriz ze. Ez nem lu xus: alap ve tő kö -
ve tel mény.” (Tóth Sza bolcs Tö hö töm: El ső le ütés – Gya kor la ti új ság írás nem
csak kez dők nek, Más fél Flekk Ki adó, Bu da pest, 2011, 302. o.) 
Bár köz tu do má sú, hogy hubát lan új ság nem lé te zik, ol va só ink tól (kü lö -

nös kép pen is az érin tet tek től) ez úton is el né zést ké rünk.
A szerk.
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VASÁRNAP

6.00/m2
A Bib lia gyer me kek nek 
– Új szö vet ség
(olasz ani má ci ós so ro zat)
7.00/MáriaRádió
Öku me ni kus lap szem le
8.00/CivilRádió
Re for má tus óra
11.10/m1
Re for má tus ma ga zin
11.45/m1
Evan gé li kus temp lo mok
(is mét lés: 14.45 / m2)
12.30/VörösmartyRádió
(Székesfehérvár)
Lé lak han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.vo ros mar tyra dio.hu)
23.15/MáriaRádió
(Budapest)
Még is sze ret ni
Gyök össy End re ta ní tá sa

HÉTFŐ

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: 
Bruck ner: e-moll mi se
13.05/Kossuthrádió
Rá dió szín ház
Ott lik Gé za: Is ko la a ha tá ron
17.15/DunaWorld
Ma gyar tör té nel mi 
arc kép csar nok
Eöt vös Jó zsef (1813–1871)
20.00/PaxTv
A Meg fe szí tett
(kon cert film)
21.25/DunaTv
Kul ti kon
(kul tu rá lis ma ga zin mű sor)
23.00/Bartókrádió
Live Jazz
Sa rah Vaughan éne kel, 
a Los An ge les-i 
Fil har mo ni kus Ze ne kar 
ját szik

KEDD

13.30/m2
1100 év Eu ró pa kö ze pén
18.00/PaxTv
Utak egy más hoz
Böj te Csa ba elő adá sa
19.00/ViasatHistory
Sa la mon kin csé nek 
nyo má ban
(ame ri kai do ku men tum film)
19.54/Kossuthrádió
Es ti me se
Lack fi Já nos: Dom bon in ne ni
me sék
20.00/DunaTv
Fan ny és Ale xan der
(svéd film, 1982) 
2/1. rész
20.35/DunaWorld
Lyu kas óra
(iro dal mi mű sor)
22.30/Bartókrádió
In ter mez zo
Do bozy Bor bá la csem ba ló zik

SZERDA

9.05/Bartókrádió
Hang-fo gó
Ben ne: Haydn: C-dúr mi se
13.30/Kossuthrádió
„Te ben ned bíz tunk 
ele i től fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
14.06/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Er dé lyi Já nos film ren de ző
21.05/Bartókrádió
Itt a he lyem
Dsi da Je nő ver sei
21.15/DunaWorld
Jel ke reszt től 
a Szent György-ke resz tig
(ma gyar is me ret ter jesz tő film)
21.20/Bartókrádió
Mes ter mű vek – mes ter fo kon
Vi val di: 
Nisi Do mi nus (126. zsol tár)
0.25/m1
Zeg zu gos tör té ne tek

CSÜTÖRTÖK

5.20/m1
Haj na li gon do la tok
15.00/PaxTv
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon – Túl a Ti szán
16.00/DunaTv
Mú ze um tú ra fran cia mód ra
(fran cia is me ret ter jesz tő film)
A Sa int-De nis-ka ted rá lis
19.35/Bartókrádió
Con Tem po 2012/3
Az Amad in da ütő együt tes
hang ver se nye
20.00/DunaTv
A ve réb is ma dár
(ma gyar film, 1968)
21.00/PaxTv
Hét ima
(kon cert film)
A Po é zis együt tes mű so ra
22.35/DunaTv
Mü pArt Clas sic
Szer gej Na kar ja kov és a Liszt
Fe renc ka ma ra ze ne kar

PÉNTEK

10.50/DunaTv
1 könyv
14.06/Kossuthrádió
Arc vo ná sok
Szé ná si Sán dor kő fa ra gó mes ter
15.10/Kossuthrádió
Pré mi um Hely
Kü lön le ges he lyek, vá rat lan
hely ze tek
15.20/DunaTv
A Szép mű vé sze ti Mú ze um
Ré gi Kép tá ra
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film)
21.20/Bartókrádió
Az Al pok tól Zo bor vi dé kig
Je ru zsá lem
22.05/DunaTv
Na pok, évek, év szá za dok
Tő kécz ki Lász ló mű so ra
24.00/m2
La u ra mo so lyog
(ame ri kai film drá ma, 2006)
(94’)

SZOMBAT

8.15/DunaTv
Dsi da Je nő
A köl tő re em lé ke zünk…
10.30/DunaTv
Vi lág-Né zet
Püs pök ke nyér
14.00/PaxTv
A temp lom épí tő
A Ti sza hát az Ár pád-kor ban
16.35/m2
Ha hó, Öcsi!
(ma gyar if jú sá gi té vé film,
1971)
19.35/Bartókrádió
Mo zart: Va rázs fu vo la
(két fel vo ná sos ope ra)
20.10/m1
Egy éj sza ka ki rá lyai
(ame ri kai film, 2006) (117’)
20.53/Kossuthrádió
Vers napról napra
23.00/Bartókrádió
All That Jazz
A Hot Jazz Band ját szik

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió
Lé lek han go ló
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
össze ál lí tá sa
(www.ci vil ra dio.hu)
10.00/DunaTv
Élő egy ház
(val lá si hír adó)
10.50/m1
A kecs ke mé ti re for má tus
gyűj te mény
13.50/m2
Re for má tus is ten tisz te let
15.05/Bartókrádió
Ju bi la te Deo
Év szá za dok egy há zi mu zsi ká ja
20.05/Kossuthrádió
Es ti sé ta
Ri por tok, be szél ge té sek a
kul tú ra ös vé nye in
21.30/DunaWorld
Shakes peare: A vi har
Köz ve tí tés a Víg szín ház ból
fel vé tel ről

va sár nap (má jus 13.)
Én hű va gyok – így szól az Úr –, nem tart örök ké ha ra gom. Csak is merd el
bű nö det, hogy hűt le nül el hagy tad Is te ne det, az Urat. Jer 3,12b–13a (Lk 15,18;
Jn 16,23b–28/29–32/33; 1Tim 2,1–6a; Zsolt 92) Az Ószö vet ség tör té ne ti köny -
vei egyéb ről sem szól nak, mint Is ten né pé nek áll ha tat lan sá gá ról, hűt len sé -
gé ről. Van nak idő sza kok, ami kor az em be rek ma guk ba száll nak, majd kis idő
múl va is mét el fe led kez nek az Úr ról. Bi zony ők a mi Is ten hez va ló vi szo nyun -
kat, ma ga tar tá sun kat is pél dáz zák. Amit Je re mi ás vi gasz ta lá sul hir det a né -
pé nek, Pál apos tol azt így sum máz za ne künk: „Ha hűt le nek va gyunk, ő hű
ma rad, mert ő ma gát meg nem ta gad hat ja.” (2Tim 2,13) A hű ség is te ni „tu -
laj don ság”.

Hét fő (má jus 14.)
Meg tud já tok, hogy az élő Is ten van köz te tek. Józs 3,10 (Ap Csel 4,33; 1Kir 3,5–
15; 2Tim 1,13–18) Az zal a bi zo nyos ság gal és meg ta pasz ta lás sal kezd ték meg
hon fog la ló har cu kat a zsi dók, hogy nem csak a ma guk ere jé ben és ké pes sé -
ge i ben kell bíz ni uk, ha nem az élő Úr van ve lük. Is ten nek köz tük va ló je len -
lé tét fel is mer ték a po gány né pek is. Ez de rül ki a je ri kói Rá háb val lo má sá ból
(Józs 2,9–10). Jó zsué ki je len té se után – az élő Is ten köz te tek van – kér dő je -
let kell ten nünk. Egy há zunk ban, gyü le ke ze tünk ben, csa lá di és egyé ni éle tünk -
ben nyil ván va ló, hogy az élő Is ten kö zöt tünk van?

kedd (má jus 15.)
Lel ke met adom be lé tek, élet re kel tek, és le te le pí te lek ben ne te ket a sa ját föl de -
te ken. Ak kor meg tud já tok, hogy én, az Úr, meg is te szem, amit meg mond tam.
Ez 37,14 (1Kor 15,26; 2Móz 17,8–13; 2Tim 2,1–13) Cso dá la tos evan gé li um ez
a ba bi lo ni fog ság ban élők nek, akik így ke se reg tek: el szá rad tak a csont ja ink,
és el ve szett a re mény sé günk, vé günk van (37,11). Is ten az ő né pét – ben nün -
ket is – meg újí ta ni és meg ele ve ní te ni akar. Ve gyük ko mo lyan és hit tel a sza -
vát: „meg is te szem”. A mi dol gunk, hogy kér jük, hív juk Is ten meg ele ve ní tő,
meg újí tó Szent lel két, mint azt Ezé ki el is tet te: Lé lek, jöjj! (37,9)

Szer da (má jus 16.)
Té ríts ma gad hoz, Uram, és mi meg té rünk, tedd új ra olya nok ká nap ja in kat,
mint ré gen vol tak! JSir 5,21 (Mt 18,12; Lk 11,1–4; 2Tim 2,14–26) Je re mi ás más
al ka lom mal is így imád ko zik: „Té ríts meg en gem, hogy meg tér jek, mert te vagy,
Uram, az én Is te nem!” (Jer 31,18) A pró fé ta tud ja, hogy az em ber meg tér ni
sem tud Is ten se gít sé ge nél kül. A meg té rés nem tel je sít mény, még ke vés bé
ér dem. Az tel jes mér ték ben – ke gye lem. Is ten aján dé ka.

Csü tör tök (má jus 17.)
Szol gál tas sa tok igaz sá got a nyo mo rult nak és szű köl kö dő nek!Zsolt 82,3 (2Thessz
2,17; Lk 24, /44–49/50–53; Ap Csel 1,3–4/5–7/8–11; Fil 2,6–11) Ez a mon dat fi -
gyel mez te tés az el fo gult és rész re haj ló bí rák el len, akik meg aláz zák a sze gényt
és a ki szol gál ta tot tat. De ál ta lá nos üze ne te mind annyi unk nak szól: Is ten gyer -
me ke nem le het igaz ság ta lan. Ha Krisz tus sze re te te ha tá roz za meg az éle tét,
ak kor „nem örül a ha mis ság nak, de együtt örül az igaz ság gal” (1Kor 13,6b).

pén tek (má jus 18.)
Ki akar még ön ként, bő ke zű en ada koz ni az Úr nak? 1Krón 29,5 (2Kor 9,7; Jn
18,33–38; 2Tim 3,1–9) Dá vid ki rály kér de zi ezt, ami kor a temp lom épí té sé -
re össze gyűj tött ér té kek ről szá mot ad. Ma kü lö nös „akusz ti ká ja” van en nek
a kér dés nek. Az em be rek nagy ré sze ugyan is úgy tart ja, hogy a val lás, az egy -
ház sem egyéb, mint – üz let. Ezért mi bi zo nyos szé gyen lős vissza fo gott ság -
gal be szé lünk anya gi ügye ink ről. De egy fe lől őse ink pél dá ja – sok szor ha -
tal mas ál do za ta – bá to rí tó pél da le het ne a szá munk ra. Más fe lől ma is igaz:
„…a jó ked vű ada ko zót sze re ti az Is ten.” (2Kor 9,7)

Szom bat (má jus 19.)
Tudd meg te hát, hogy a te Is te ned, az Úr az Is ten. Áll ha ta tos Is ten ő, aki hű -
sé ge sen meg tart ja szö vet sé gét ezer nem ze dé ken át is azok iránt, akik sze re tik
őt, és meg tart ják pa ran cso la ta it. 5Móz 7,9 (Róm 3,3–4a; Ef 6,18–20/21–22/23–
24; 2Tim 3,10–17) A hé ten má sod szor ke rül elő az ige kap csán a hű ség. Ta -
lán nem vé let le nül. Ezt az ószö vet sé gi ál lí tást ma gya ráz za Pál a le ve lé ben: „Mi
kö vet ke zik azon ban eb ből? Ha egye sek hűt len né vál tak, va jon az ő hűt len sé -
gük meg szün te ti-e Is ten hű sé gét? Szó sincs ró la!” (Róm 3,3–4a) Ezek a mon -
da tok nem szo rul nak ma gya rá zat ra.

g Id. Pin tér Ká roly

Új nap – új kegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

VASáRnAptÓL VASáRnApIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 13-ától május 20-áig

Meg hí vó
A Hu szár ik Zol tán Ala pít vány sze re tet tel meg hív min den kit má jus 13-án,
va sár nap dél után 15 órá ra a Do mo nyi Kul túr ott hon ba Hu szár ik Zol tán
film ren de zőnek, Do mony köz ség szü löt té nek 81. szü le tés na pi meg em lé -
ke zé sé re. A ren dez vé nyen le ve tít jük Hu szár ik két kis film jét: Tisz te let az
öreg asszo nyok nak, Cap ric cio.
A ve tí tés után kö tet len be szél ge tés re vár juk a meg je len te ket ven dé -

ge ink kel: Schäf fer Er zsé bet író, Nagy An na szín mű vész, Hu szár ik Ka -
ta szín mű vész, Má tis Lil la,Hu szár ik Zol tán mun ka tár sa, Ba logh Kál -
mán, a ku ra tó ri um el nö ke.

Moz gás sé rül tek fi gyel mé be!

ked vez mé nyes üdü lé si le he tő ség Be rek für dőn, 
a Meg bé ké lés Há zá ban

El ső sor ban moz gás sé rül te ket, de más pi hen ni vá gyó kat is vár nak má -
jus 21.– jú ni us 2. kö zött a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház ked vez mé -
nyes üdü lé si le he tő sé get kí ná ló be rek für dői üdü lő jé be. (Je lent kez ni rész -
idő re, az az egy-két nap ra is le het.) 

Té rí té si díj 5600 Ft/fő/nap tel jes el lá tás sal (szál lás, reg ge li, ebéd, va -
cso ra, ide gen for gal mi adó). Gyer me kek nek két éves ko rig in gye nes, 2–
14 év kö zött 3000 Ft/fő/nap.
Az épü let és kör nyé ke aka dály men te sí tett, az üdü lő től mind össze

200 mé ter re van a ki vá ló gyógy ha tá sú víz zel  ren del ke ző gyógy- és
strand für dő.
Je lent kez ni és rész le tes prog ram le he tő sé gek iránt ér dek lőd ni az aláb -

bi el ér he tő sé ge ken le het: te le fon: 59/319-011 vagy 30/311-2370; e-mail:
ref be rek@t-on line.hu; pos ta cím: Meg bé ké lés Há za, 5309 Be rek für dő, Be -
rek tér 19.; hon lap: www.be rek fur do.pa ro kia.hu.

evan gé li kus mű sor 
a Ma gyar te le ví zi ó ban
Az Evan gé li kus temp lo mok cí mű
műsorban má jus 13-án, va sár nap
az  m1-en  11.45-kor,  az  m2-n
14.45-kor  a  bony há di  és  a  ba -
kony cser nyei evan gé li kus temp -
lo mmal ismerkedhetnek meg a
tévénézők.  Szer kesz tő:  Nagy
Lász ló.e v a n g é l i k u s é l e t . h u

GYÁSZ HÍR

Fáj da lom tól  meg tört  szív vel
tu dat juk, hogy dr. Eör dögh End -
re má jus el ső nap ján, éle té nek
74. évé ben el hunyt. 
Sze re tett hoz zá tar to zónk te -

me té se  má jus 25. nap ján, 13
óra kor lesz a ba jai Ró kus te me -
tő ra va ta lo zó já ból evan gé li kus
szer tar tás sze rint.


