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Íme, az ember! f 2. oldal
A teremtmény felelőssége a teremtésben f 5. oldal
Keresztyén nevelés – hittanórán kívül? f 6. oldal
Születésnapi beszélgetés Halász Judittal f 7. oldal
És a szívem is elhagyott engem… f 11. oldal
Mária, Jézus anyja f 12. oldal

„Ez az ered mény nem akár mi. Nincs más
olyan egy há zi szer ve zet, amely ben így kép -
visel ve len ne mind egyik ke resz tény fe le ke zet!”

Interjú az Európai Keresztény Nők 
Ökumenikus Fórumának tiszteletbeli elnökével

f 4. oldal

„A hall ga tó szin te egye dül érez te
magát a temp lom ban Bach ze né jé vel,
mely szin te nem is em be ri hall ga tó -
ság nak, ha nem az égi ek nek szólt.”

Tátrai Vilmos-emlékkoncert 
a Deák téren f 7. oldal

„A fin nek szo kás sze rint je lent ke zés sel egé szí -
tik ki a hi va ta los kül dött ség ke re tét, ma gyar 
vi szony lat ban azon ban meg hí vás sal le het 
a kül dött ség be ke rül ni. Ezért cso da ként él tem
meg, ami kor a meg hí vás hoz zám is el ér ke zett.”

XII. finnugor lelkészkonferencia f 8–9. oldal

Volt-e Jé zus nak hu mor ér zé ke? Gyü le -
ke ze tünk nyá ri misszi ói al kal mán er -
re is ke res tük a vá laszt. Min den ilyen
es ten ugyan is há rom-há rom kér dést
te szünk fel a részt ve vők nek. A rend -
ha gyó prog ram gyü le ke ze té nek tag jai
– egy ház hoz kö ze li ek és tá vo li ak egy -
aránt – meg le pő őszin te ség gel árul ják
el év ről év re egy-egy bab szem do boz -
ba  do bá sá val, hogy ká rom kod tak-e az
adott na pon, el tud nák-e mon da ni fej -
ből a Tíz pa ran cso la tot, van-e ott hon
Bib li á juk, vagy ép pen azt, hogy szük -
ség van-e egy ál ta lán temp lom ra a vi -
har sar ki fa lu ban. Idén a kér dé sek kö -
zött sze re pelt ez is: Volt-e Jé zus nak hu -
mor ér zé ke?

Szá mom ra a vá lasz ta lán túl sá go san
is egy ér tel mű. Ha Jé zus va ló ban az
evan gé li u mok ból meg is mer he tő tá jé -
ko zott ság gal bírt, is mer te az em beri jel -
le met, jól vá gott az agya a leg pro vo ka -
tí vabb hely ze tek ben is, és va ló sá gos em -
ber ként a bű nös vol tun kon kí vül min -
den olyan em be ri tu laj don sá ga meg -
volt, ame lyet mi ma gunk is kap tunk a
Te rem tő től, ak kor min den bi zonnyal
sze re tett ne vet ni is. Rá adá sul ta gad ha -
tat la nul ki tű nő ré tor volt a Mes ter, a
szó no kok esz köz tá rá nak pe dig szin te
el en ged he tet len kel lé ke a fi nom hu mor.
Biz to san nem gú nyo san, má so kat pel -
len gér re ál lít va vagy meg sért ve, de el -
en ge dett egy-egy mo solyt, ha a föl di élet
fo nák sá ga i val ta lál ko zott, sőt – azt is
meg koc káz ta tom – ta lán né ha ka ca gott
is egy jó ízűt a ti zen ket tő vel.

Volt-e Jé zus nak hu mor ér zé ke? –
tet tük fel a kér dést, amely re a vá lasz -
adók több mint nyolc van szá za lé ka
nem mel vá la szolt a fel idé zett gyü le -
ke ze ti es ten. Mind össze né hány ap ró
bab szem el he lye ző je gon dol ta ugyan -

is azt, hogy Jé zus tól nem állt tá vol a
ne ve tés.

A sza va zás ered mé nye el gon dol -
kod tat. Nem azért, mint ha bár mi je -
len tő sé ge len ne an nak, hogy a Mes -
ter a pél da be szé dek mel lett va jon
vic cek kel is el lát ta-e hall ga tó sá gát.
Ta ní tá sa és meg vál tó mun ká ja szem -
pont já ból lé nyeg te len a hu mor ér zék,
így a di lem má nak leg fel jebb teo ló gu -
sok, pszi cho ló gu sok, kom mu ni ká ci -
ós szak em be rek ká vé mel let ti be szél -
ge té se i ben van je len tő sé ge.

Az ered mény az egy ház szem pont -
já ból le súj tó. Gon dol junk be le! Egy
gyü le ke zet misszi ói al kal má ra be té rők
több sé ge min den ha bo zás nél kül mond
ne met a jó kedv és az egy ház kap cso la -
tá ra. A több ség szá má ra el kép zel he tet -
len, hogy Jé zus ne ve tett, és ta lán a ma
egy há zá ra is úgy te kint, mint va la mi ko -
mor, ri deg, élet ide gen in téz mény re.
Még az oly len dü le tes és fi a ta los hang -
vé te lű egy há zi prog ram ese tén is, mint
a Szél ró zsa ta lál ko zó, a ki len ce dik
fesz ti vá lig kel lett vár ni ah hoz, hogy hu -
mo ris ta ven dég is mik ro fon hoz jus son
az egyik el du gott tár sal gó ban.

Volt-e Jé zus nak hu mor ér zé ke? A vá -
laszt min den ki ad ja meg be lá tá sa sze -
rint. Min den eset re en gem öröm mel
töl tött el, hogy ép pen a fel idé zett
misszi ói es tén ven dég ige hir de tőnk –
egy ház me gyénk es pe re se – pré di ká -
ci ó ja köz ben több ször meg ne vet tet te
a gyü le ke ze tet. Ta lán volt olyan, aki
emi att más kor is szí ve seb ben hall gat
be le egy-egy ige ma gya rá zat ba, és ked -
vet kap ah hoz, hogy kö ze lebb ről is
meg is mer je az em ber kö ze li evan gé li -
u mot, a ke reszt evan gé li u mát, amely
azon ban már va ló ban nem tré fa do log.

g Lász ló Je nő Csa ba

Humorérzék

A szen te lés és az ige hir de tés szol gá -
la tát dr. Fa bi ny Ta más püs pök vé gez -
te Ef 4,15–16 alap ján. A nö ve ke dés ak -
kor iga zi, ha a krisz tu si sze re tet ben
va ló sul meg, ha a test és a fej nem vá -
lik el egy más tól, és ha min den ki
meg ta lál ja a fal ada tát. „Sen ki se
mond ja, hogy ha szon ta lan, és hogy
nincs mi vel szol gál nia a kö zös ség -
ben!” – mu ta tott rá az Észa ki Egy ház -
ke rü let lel ké szi ve ze tő je. 

A ha rang láb mint fel ki ál tó jel áll
előt tünk, és te kin te tün ket az ég re
eme li, míg az ima ház a mel let tünk lé -
vő höz va ló oda for du lást se gí ti. A
nö ve ke dés fon tos ve le já ró ja azon ban
a ne ve lés is: hogy mi nél töb ben is -
mer jék az Urat. A luc fal vi épít ke zés
szé pen pél dáz za a pá li igaz sá got: az
idős lel kész ül tet te, a fi a tal ön töz te,
a nö ve ke dést pe dig az Úr ad ja, mert
Is ten nö vek vő egy ház ról ál mo dik –
hang zott el Fa bi ny Ta más pré di ká ci -
ó já ban.

Az ün ne pi köz gyű lést Ko vács Ist -
ván fel ügye lő ve zet te. El ső ként a
gyü le ke zet elő ző lel ké sze, Megy a szai
Lász ló szólt a kár pót lás fo lya ma tá -
ról és az épít ke zés el ső sza ka szá ról.
A be szá mo lót utó da, Ma lik Pé ter

Ká roly, a gyü le ke zet ben két éve
szol gá ló be osz tott lel kész fe jez te
be, aki az új és meg újult épü let ről a
kö vet ke ző kép pen szólt: „Az ima ház
és bő vít mé nye nem a gyü le ke zet el -
sőd le ges cél ja, ha nem esz kö ze ar ra,
hogy em be rek az Úr Jé zus sal ta lál -
koz za nak, kap cso la tuk meg erő söd -
hes sen, és éle tük ér tel met nyer hes -
sen. Jó volt lát ni az el múlt idő szak -
ban is az épü lő, meg úju ló fa lak közt
azt, hogy gyer me kek, fi a ta lok, fel -
nőt tek tér tek meg, fo gad ták be Jé -

zust, és let tek hit val lók ká vagy az
Úr tól egé szen tá vol lé vők ből Is ten
gyer me ke i vé.”

A temp lom ból kö zö sen vo nult fel
a gyü le ke zet a fa lu hegy ol da li ré szén
lé vő, há rom ha rang nak he lyet adó ha -
rang láb hoz. Az ének kar szol gá la ta
után hang zot tak el az ál dás és a há -
la adás sza vai. Az ün nep ség a temp -
lom ud va rá ban lé vő ki bő ví tett épü -
let nél zá rult, amely nek – az ál dás sza -
va it kö ve tő en – im má ron hi va ta lo san
is meg nyílt az aj ta ja. 

A bő vít mény ben kony ha, két mos -
dó és egy eme le ti pad lás szo ba ta lál -
ha tó, de az ima ház ter mét is szin te
tel je sen fel újí tot ták. Az új tech ni kai
meg ol dá sok se gít sé gé vel a temp lo mi
ese mé nyek vá szon ra ve tít he tők. Ha
pe dig va la ki még tá vo labb ról kí ván -
ja kö vet ni az is ten tisz te le te ket, a
gyü le ke zet hon lap ján lé vő „temp -
lom té vén” ke resz tül csat la koz hat a
kö zös ség ün ne pe i hez. 

g – Hor váth-He gyi –

Növekedésszeretetben
Ket tős há la adás Luc fal ván

b A Nóg rád me gyei Luc fal va evan gé li kus ima há zá nak bő ví té sét 2008-
ban kezd ték meg az egy kor ál la mo sí tott kán tor la ká sért ka pott kár pót -
lá si összeg ből, 9,7 mil lió fo rint ból. Bár ez nem fe dez te a költ sé ge ket,
a lel kes evan gé li kus kö zös ség ál do za tos ada ko zá sá nak és két ke zi mun -
ká já nak kö szön he tő en az épít ke zés ez év nya rán le zá rult. Az év má -
so dik har ma dá ban a temp lom tól pár száz mé ter re lé vő ha rang láb fel -
újí tá sa is meg tör tént pá lyá zati pénz ből, rá adás ként pe dig a gyü le ke -
zet ön erő ből el vé gez te a temp lom kül ső fes té sét is. Há la adás ra ok tó -
ber 7-én dél után gyűl tek össze a hí vek. 
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Domiter Zoltán felvétele   f��A csomádi lelkésziktatásról írásunk a 3. oldalon
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F i z e s s e n
e l ő

l a p u n k r a !

„Íme, az em ber!” – mond juk a te rem -
tés tör té ne té nek vé gén. Íme, az em -
ber – és el kez de nénk be szél get ni, ki
is, mi is az em ber. De ne ál ta lá no sít -
sunk. A te rem tés tör té ne te nem az
egy szer va la mi kor ré gen ját szó dó
ese ményt akar ja le ír ni. Hi szen aki ről
bi zony sá got tesz az ószö vet sé gi pró -
fé ta, az Is ten: nem le tűnt idők sze rep -
lő je, ha nem élő Úr. Ő nem ré gen te -
rem tett csu pán, ha nem te remt fo lya -
ma to san. Ma is al kot, lét re hoz, éle -
tet ad. Nem ál ta lá ban az em ber ről
van itt szó, ha nem ró lam. 

Lu ther így vall a Kis  ká té ban: „Hi -
szem, hogy Is ten te rem tett en gem
min den te remt ménnyel együtt. Ne kem
tes tet, lel ket, sze met, fü let és min den
ta got, ér tel met és min den ér zé ket
adott, és eze ket most is fenn tart ja.” 

Ha Is ten azt mond ja az em ber ről,
hogy az az ő kép má sa, ak kor ró lam
mond ja: én az ő kép má sa va gyok. Ha
Is ten azt mond ja az em ber ről, hogy
fe le lős sé get és ha tal mat ad ne ki, ak -
kor ne kem adott fe le lős sé get és ha tal -
mat a te rem tett vi lág ban. Ha Is ten azt
mond ta az em ber ről, hogy min den,
amit te rem tett, íme, igen jó, ak kor ró -
lam mond ja, hogy nem va gyok se lejt,
ha nem jó va gyok. 

Ho gyan le het ilyen nagy dol go kat
ró lam ál lí ta ni? Hi szen jól is me rem hi -
bá i mat, jól tu dom, mi lyen erő te len és
sok szor ta nács ta lan va gyok, és oly -
kor szé gyel lem ma gam, hogy meny-

nyi re nem ha son lí tok szü le im re vagy
ta ná ra im ra! De ne gon dol juk, hogy
Is ten nem is mer leg alább ennyi re jól
ben nün ket. Ő sok kal in kább lát ja hi -
bá in kat és kor láta in kat. Ő ná lunk
sok kal job ban tud ja, mennyi re al kal -
mat la nok va gyunk ar ra, hogy az ő ar -
cát hor doz zuk, hogy őt e vi lág ban
meg je le nít sük. És még is a te rem tő Is -
ten így nyi lat ko zik ró lunk.

Ál dott le gyen ez a bi za lom, ál dott
le gyen ez a ha tár ta lan sze re tet, amely
mi ne künk ilyen ran got és tisz te le tet
adott!

Nem pénz, si ker, ha nem egye dül az
ad ran got és tisz te le tet az em ber nek,
hogy Is ten te remt mé nye. Mert ezt
sen ki el nem ve he ti tő lünk. Még mi
ma gunk sem. Még ügyet len sé günk,
be teg sé günk, rossz sor sunk sem. Is -
ten al ko tá sai va gyunk – és Is ten nem
te rem tett se lej tet. S mert ő azt mond -
ta ró lunk: min den, amit te rem tett,
igen jó, azért tény leg jók va gyunk.

* * * 

„Íme, az em ber!” – mond juk a te rem -
tés tör té ne té nek vé gén. Már nem ál -
ta lá nos ság ban. De még cso dál koz va:
ho gyan le het sé ges ez a meg tisz tel te -
tés. S ak kor te kin te tünk a Gol go tá -
ra ve tő dik. A meg kín zott és meg fe -
szí tett Jé zus ra, aki ről Pi lá tus mon dot -
ta: „Íme, az em ber!” S tud juk, bár ta -
lán gú nyo ló dás nak szán ta, vagy a szá -
na lom hang ja szó lalt meg ben ne,

va ló já ban ez pró fé tai be széd, is te ni
ige: Jé zus va ló ban az em ber. Az iga -
zi, a tel jes em ber. 

Ő az, aki nek az em bert az Atya te -
rem tet te. Ő az, aki az Atya ha tal mát
és gond vi se lé sét meg je le ní tet te a vi lág -
ban. Ő az, aki ben meg lát szik Is ten ar -
ca. Ez Is ten ha tal ma: ha tal ma van át -
ad ni ma gát, ha tal ma van fe lül ke re ked -
ni az „én” ön zé sén, ha tal ma van – bár
mi, em be rek ezt in kább gyön ge ség nek
lát juk – bű nön és ha lá lon. 

Így ural ko dik Is ten: aho gyan Jé zus
meg fe szül a ke resz ten, aho gyan sze -
re te té nek ha tal má ba ölel min de ne -
ket: a lat rot és a gú nyo ló dó kat ugyan -
úgy, mint a ma gá ra ma radt édes anyát
és a fi a tal ta nít ványt. Ő hor doz za az
Is ten va ló sá gos ar cát. És őbe lő le tá -
mad az élet. Mi ró lunk is csak azért
mond ja az Atya: „Íme, igen jó”, mert
a Fi ú ra, Jé zus Krisz tus ra te kint. Mert
Jé zus ból ránk áradt az élet. Mert a
Gol go tán ki tárt kar ja be le ölelt min -
ket is az élők kö zös sé gé be.

* * * 

„Íme, az em ber!” – mond juk a te rem -
tés tör té ne té nek vé gén, a ha to dik na -
pon. Ez még nem az utol só nap. A he -
te dik, a nyu ga lom nap ja még hát ra van.
Ez még a mun kál ko dás nak a nap ja.
Nem a ro bo to lá sé, nem a hasz not haj -
szo ló mun káé, ha nem Is ten te rem tő -
mun ká já nak nap ja. Ami kor al kot ni
akar, al ko tá sá ról gon dot vi sel ni akar,

ami kor te remt mé nye it a nyu ga lom
nap ja fe lé akar ja te rel ni. „Íme, az em -
ber!” – mond juk a te rem tés tör té ne -
té nek vé gén, most is mét ön ma gunk -
ról, az egy ház kö zös sé gé ről, a hí vők se -
re gé ről. Íme, az em ber, aki Jé zus
Krisz tus ban te rem te tett em ber ré, aki
Jé zus meg vál tá sa nyo mán éb red em -
ber vol tá nak tu da tá ra.

„Íme, az em ber” – az egy ház kö zös -
sé ge. Amely Jé zust kö vet ve igyek szik
meg je le ní te ni Is ten ar cát a vi lág ban.
Nem megy tö ké le te sen, de tö rek szik ar -
ra, hogy Jé zus nyo mán jár jon, hogy úgy
él jen, ahogyan Jé zus élt, úgy gon doz -
za a vi lá got, ahogy Jé zus gon doz za őt. 

„Íme, az em ber!” – íme, itt va -
gyunk mi, meg vál tott, föl emelt em -
be rek. Di cső ít sük hát Is tent, a mi te -
rem tőn ket, Krisz tust, a mi meg vál -
tón kat tes tünk kel és lel künk kel, ün -
ne pe ink kel és hét köz nap ja ink kal, fá -
ra do zá sunk kal és pi he né sünk kel,
ami kor kö zös ség ben va gyunk, s ami -
kor egye dül. Ámen.

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Te te -
rem tet tél min ket a ma gad kép má sá -
ra Jé zus Krisz tus ha lá la és fel tá ma -
dá sa ál tal. Ké rünk, áraszd ránk
Szent lel ke det, hogy be tölt hes sük azt,
ami re te rem tet tél min ket egyen ként
és egy há zad kö zös sé gé ben. Ámen.

SZ ent H á rom Ság Ün ne pe u tán 19.  va Sár nap – 1m ÓZ 1,26–28.31 

Íme,azember!
a va Sárnap ig éje

„…a föl dön küz dő egész egy há zad dal
együtt ál dunk és ma gasz ta lunk té -
ged…” – éne kel jük vagy mond juk a
Pra e fa tio vé gén a Li tur gi kus könyv
rend tar tá sa sze rint. Mi ért volt szük -
sé ges a ko ráb bi „a föl dön élő egész
egy há zad dal” for mát „a föl dön küz -
dő”-re vál toz tat ni? 

A Pra e fa tio a la tin rí tus ban ere de -
ti leg így vég ző dik: „…az an gya lok kal
és fő an gya lok kal, a trón ál lók kal és égi
ha tal mas sá gok kal és min den meny-
nyei se re gek kel (cum que om ni mi li -
tia ca eles tis ex er ci tus) együtt a te di -
cső sé ged him nu szát éne kel jük, és vég
nél kül mond juk: Szent, szent, szent a
Se re gek Ura, Is te ne…”

Nem té ve dés ből idéz tem a Sanc -
tus el ső sza va it is, mert ezek Is tent
mint a Se re gek Urát di cső í tik, aki an -
gyal se re gei élén szün te len harc ban áll
a go nosszal. En nek a harc nak a te tő -
pont ján küld te el Fi át, Krisz tust em -
be ri test ben a föld re, hogy meg vál tó
ál do za tá val a go nosz, a sá tán ha tal -
má ból ön ma gá nak vissza sze rez zen
min ket. Krisz tus az úr va cso rá ban
va ló ság gal je len le vő tes tét ad ta ha -
lál ra, il let ve vé rét azért on tot ta, hogy
a bűn, a ha lál, a sá tán és a kár ho zat
ha tal má ból ki sza ba dít son min ket,
hogy Is ten gyer me ke i ként örök re
Is ten or szá gá ban él hes sünk. 

Bár Krisz tus a ke resz ten már ki vív -

ta a dön tő győ zel met a sá tán fö lött, de
amíg ez a vi lág fenn áll, az egyes lel ke -
kért, a föl dön élő min den egyes em be -
rért to vább fo lyik a küz de lem Is ten és
a sá tán kö zött. A föl dön élő egy ház –
mint egy Is ten lel ki had se re ge – Is ten
ol da lán küzd azért, hogy Krisz tus egy -
sze ri és örök ér vé nyű ke reszt ál do za tá -
nak gyü möl cse ként mi nél több em ber
meg me ne kül jön az örök ha lál tól. 

Eb ben a küz de lem ben az egy ház
szi go rú an csak lel ki fegy ver zet tel ve -
het részt. Ma gá ra kell öl te nie a Szent -
lé lek Pál apos tol ál tal le írt vé dő és tá -
ma dó „fegy ver ze tét”, és a „Lé lek kard -
ját”, Is ten igé jét, Krisz tus evan gé li u -
mát kell nap mint nap hű sé ge sen,
sem mi től sem vissza ret ten ve for gat -
nia. Így te het ele get Krisz tus tól ka pott
kül de té sé nek: „Íme, én el kül de lek ti -
te ket, mint ju ho kat a far ka sok kö zé…”
(Mt 10,16; Lk 10,3)

Az ecc le sia mi li tans nak, a föl dön
küz dő egy ház nak ez a bib li kus fo gal -
ma nem csak meg fe lel a lu the ri gon -
dol ko dás mód nak, de egy Jó Pász tor
va sár nap ján mon dott ige hir de té sé -
ben ma ga Lu ther fo gal maz így: „Má -
sod szor pe dig azt kell (…) meg ta nul -
nunk, hogy a mi hű sé ges Pász to runk
pél dá ját kö vet nünk is kell. Úgy, ahogy
Pé ter apos tol ta nú sít ja, ami kor így
szól: »Krisz tus is szen ve dett ér te tek,
és pél dát ha gyott rá tok, hogy az ő

nyom do ka it kö ves sé tek.« (1Pt 2,21)
(…) Aki im már igaz ke resz tény, az
nem ijed meg a far kas lát tán, és
sem mi kép pen sem en ge di, hogy em -
ber tár sá tól az igét és a Krisz tus he -
lyes is me re tét el ra bol ják. In kább
kész éle tét is fel ál doz ni, mint az
apos to lok és a ke gyes vér ta núk tet -
ték, akik nem pró bál tak el me ne kül -
ni, ha nem a far kas nak egye ne sen a
tor ká ba ro han tak. (…) Ez a Krisz tus
pél dá já ban gyö ke re ző ta ní tás nem
csu pán az egy há zi hi va talt vi se lők re
vo nat ko zik, ha nem min den ke resz -
tény re. Mert mind egyi künk kö te -
les sé ge, hogy az igé ről val lást te -
gyen, és in kább ál doz za fel tes tét és
éle tét, mint hogy Is ten igé jé től el pár -
tol jon… Mert tud juk, hogy van pász -
to runk, aki éle tét ad ta ér tünk. Ezért
ha őér te ne künk is le kell mon da nunk
a ma gunk éle té ről, tő le úgy kap juk
vissza, hogy so ha töb bé nem ve szít -
het jük el.” 

Lu ther emel lett egy más faj ta küz -
de lem ről is be szél. Ez ab ból adó dik,
hogy az ige igaz sá gát eb ben az élet -
ben több nyi re nem ta pasz tal juk, sőt
gyak ran az el len ke ző jét ta pasz tal juk
an nak, amit az ige alap ján hi szünk.
Ezért a hit nek szün te le nül küz del met
kell foly tat nia, hogy a ta pasz ta lás sal
szem ben ki tart son az ige igaz sá ga
mel lett. Az idé zett ige hir de tés vé gén

Lu ther ezt mond ja: „Eb ben az élet -
ben (…) a ke resz té nyek nek rend -
sze rint rosszabb sors jut osz tály ré -
szül, mint a nem ke resz té nyek nek, és
száz szor ta töb bet kell szen ved ni ük is.
Is ten igé je még is meg mu tat ja a köz -
tük le vő ha tal mas kü lönb sé get, mert
az igaz ke resz té nyek igen is kü lön böz -
nek az ál ke resz té nyek től. Nem tes -
tük re és kül ső meg je le né sük re néz -
ve, ha nem ab ban, hogy az igaz ke -
resz té nyek is me rik pász to ruk hang -
ját, és hall ják is azt.”

A föl di egy ház kö zös sé gé hez tar -
to zók te hát szün te len harc ban áll nak
az em ber tár sa ik üd vét fe nye ge tő
szel le mi ha tal mak kal és a hit bi zo -
nyos sá gát tő lük is el ra bol ni aka ró kí -
sér tő vel. Ami kor a Sanc tus be ve ze -
tő jé ben a föl dön küz dő egy ház ré szé -
nek vall juk ma gun kat, ak kor er re
gon do lunk, és sem mi kép pen sem a
vi lá got ural ma alá haj ta ni igyek vő kö -
zép ko ri egy ház „ecc le sia mi li tans” fel -
fo gá sá val aka runk azo no sul ni. 

g Vég he lyi An tal

„…a�föl�dön�küz�dő�egész�egy�há�zad�dal�együtt…”�–
avagy„ecclesiamilitans”alutheriteológiában?

ré g i-ú j liturg ikuS
Sarok

Mennyei édes Atyánk! Kö szön jük,
hogy hoz zád for dul ha tunk ké ré se ink -
kel. Annyi min den hí vo gat, az zal
biz tat, hogy fon to sak va gyunk, de
csak el nyel ni akar nak. Kö szön jük,
hogy te vég te len sze re tet tel for dulsz
fe lénk, iga zat szólsz, és meg hall -
gatsz. Kö szön jük, hogy rád bíz hat juk
ké ré se in ket, vá gya in kat, mert te
meg adod azt, ami min ket és má so -
kat hoz zád emel.

Kö nyör günk te rem tett vi lá go dért.
Bo csásd meg, hogy lus ta és csa ló bé -
re sek mód ján ural juk. Ké rünk, bo -
csásd meg hűt len sé gün ket. Adj sze -
re te tet és fe le lős sé get szí vünk be,
hogy en ged jük meg ma rad ni al ko tá -
so dat. Te rem tő ha tal mad dal ja vítsd
meg mind azt, amit az em ber tönk -
re tett.

Kö nyör günk a vi lág ke resz té nye -
i ért. Urunk, tölts el Szent lel ked del,
hogy vi gyük hí rét meg men tő sze re -
te ted nek. Tégy ta nú id dá az em be rek
kö zött. 

Kö nyör günk ha zán kért, ma gyar
nem ze tün kért. Ed dig meg tar tot tál
min ket, Urunk, add, hogy erőt me -
rít sünk múl tunk ból, és sze re tet tel
épít hes sük jö vőn ket. Ne en gedd,
hogy szét hú zás sal por lasszuk né -
pün ket! Add, hogy meg lás suk egy -
más ban a fe le ba rá tot.

Kö nyör günk evan gé li kus egy há -
za dért, gyü le ke ze te i dért. Té ged ké -
rünk, sza po rítsd meg szá mát a ben -
ned hí vők nek gyü le ke ze te id ben!
Ne künk pe dig adj al kal ma kat és le -
he tő sé ge ket, hogy igéd del táp lál juk
egy más hi tét, és épít sük kö zös sé ge -
in ket.

Kö nyör günk hoz zád az ör ven de -
ző kért! Em lé kez tesd őket ir gal ma san,
hogy min dent tő led kap tak. 

Kö nyör günk az ag gó dó kért. Se gíts
ne kik te rád bíz ni ügye i ket! 

Kö nyör günk a meg ke se re det te -
kért. Vi lá go sítsd meg szí vü ket evan -
gé li u mod dal! 

Kö nyör günk a szo mor ko dó kért.
Vi dá mítsd meg őket jó sá god dal! 

Kö nyör günk a ma gá nyo so kért.
Adj ne kik ta lál ko zá so kat és kap cso -
la to kat! 

Kö nyör günk a be te ge kért. Gyó -
gyítsd meg őket ha tal mad dal! 

Kö nyör günk a hal dok ló kért. Vidd
át őket ke gyel me sen a ha lál völ gyén! 

Kö nyör günk a gyá szo ló kért. Vi -
gasz tald meg őket igéd del és a fel tá -
ma dás ígé re té vel.

Ir gal mad ba ajánl juk a csa lá do kat.
Add, hogy a há zas tár sak se gít sék
egy mást az élet ben és a hit ben. Aján -
dé kozd meg őket bé kes ség gel és bol -
dog ság gal. 

Kö nyör günk a szü lő kért. Töltsd
meg szí vü ket sze re tet tel, hogy gyer -
me ke i ket jók ká sze res sék. 

Kö nyör günk a gyer me ke kért. Adj
sze re te tet, tisz te le tet, bi zal mat a szí -
vük be szü le ik és ne ve lő ik iránt, és ne
en gedd, hogy csa lód ni uk kell jen.

Kö nyör günk sze ret te in kért kö -
zel ben és tá vol ban, és kö nyör günk
ön ma gun kért. Is ten, légy ir gal mas
hoz zánk, bű nö sök höz!

Mennyei Atyánk! Ké rünk, ve zess
min ket éle tünk ben Szent lel ked del,
ne hogy az örök ha lál út já ra té ved -
jünk. Ma radj ve lünk! Jé zus ne vé ben
ké rünk, hall gass meg. Ámen.

Oratio
œcumenica

„Ugyan így, ha egy ház ég, nem len -
ne sza bad ki- vagy el fut ni, hogy me -
ne kül jünk, mert a tűz vész is Is ten
bün te té se. Ha va la ki nagy víz be esik,
nem len ne sza bad a part hoz úsz nia,

ha nem a víz re – mint Is ten bün te té -
sé re – kel le ne bíz nia ma gát. No sza,
ha meg tu dod ezt ten ni, ak kor tedd
meg, és ne tedd pró bá ra az Is tent, de
hagyd, hogy má sok is azt te gyék, amit
meg tud nak ten ni. Ha son ló kép pen,
ha va la ki el tö ri a lá bát, vagy meg sé -
rül, vagy meg ha rap ják, nem len ne
sza bad meg gyó gyí ta ni, ha nem azt
kel le ne mon da nia: ez Is ten bün te té -
se, ame lyet el aka rok hor doz ni, amíg
ma gá tól meg nem gyó gyul. A té li fagy

is az Is ten bün te té se, amely ben meg -
hal hat az em ber. Mi ért mész a tűz -
höz vagy a szo bá ba? Légy erős, és
ma radj a fagy ban, amíg új ra me leg
nem lesz. Ugyan így nem len ne sza -
bad gyógy szert be ven ni vagy or vos -
hoz men ni, mert min den be teg ség Is -
ten bün te té se. Éh ín ség és szom jú ság
is szin tén nagy bün te tés és kín szen -
ve dés, mi ért eszel és iszol ak kor, és
mi ért nem ha gyod, hogy bűn hődj –
vár hat nád, hogy ma gá tól el múl jon.

Vé gül az ilyen be széd del odá ig jut hat -
nánk, hogy nem mon da nánk töb bé
a Mi atyán kot, és nem imád koz nánk:
»…sza ba díts meg a go nosz tól.
Ámen.« Mert min den go nosz Is ten
bün te té se. Nem kér nénk a jö vő ben
azt, hogy ke rül jük el a pok lot, mert
az is Is ten bün te té se. Mi len ne en nek
a kö vet kez mé nye?” 

d Lu ther Már ton:
El me ne kül he tünk-e a ha lál elől?

(Ko vács Áron for dí tá sa)

Se mper refor m anda
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b Az aláb bi kér dés éket az Evangé-
likusÉlet szer kesz tő bi zott sá gá -
nak két tag ja in téz te az egy ház -
ke rü let lel ké szi ve ze tő jé hez, de
a kér de zés le he tő sé ge ter mé -
sze te sen vál to zat la nul nyit va áll
ol va só ink előtt is. Kér dé se i ket
to vább ra is az evelet@luthe-
ran.hu cím re vár juk.

– Egyet ért az zal a re for má to ri
gon do lat tal, hogy „az is ko la az egy -
ház ve te mé nyes kert je”? Mi ként be fo -
lyá sol ja az is ko lai hit ok ta tás az
egy ház jö vő jét?

– Min den fe le lős, hosszú tá von
gon dol ko dó em ber tud ja, hogy a fi -
a ta lok kö zött vég zett mun ka ki hat a
jö vőnk re. Ez igaz az egy ház ra is. A
ve te mé nyes kert re for má to ri ké pe
a mag ve tés fe lől kap ér tel met. A ve -
te mé nyes kert ben jó ma got vet nek,
és tö rőd nek a kis haj tá sok kal, cse pe -
re dő nö vény kék kel. Ha kell, la zít ják
a ta lajt, meg tisz tít ják a te rü le tet a
gaz tól, lo csol ják, táp lál ják a nö vé nye -
ket, óv ják őket az idő já rás szél ső sé -
ge i től.

Az egy ház nak va la hogy így kell az
is ko lák ra, az is ko lá sok ra gon dol nia,
ilyen ér te lem ben kell az is ko lák ban
ránk bí zot tak kal tö rőd nünk. Az is ko -
lák iga zi ér té két ugyan is min dig és
min de nütt a ben ne ta nu ló gyer me -
kek és fi a ta lok je len tik. Nagy aján dé -
ka Is ten nek, hogy egy há zi is ko lák ban
ta nít ha tunk, és hogy a kö te le ző törzs -
anyag át adá sa mel lett Is ten igé jé nek

jó mag ját is sza ba don, re mény ség gel
vet het jük. 

Azt azon ban egy pil la nat ra sem sza -
bad el fe lej te nünk, hogy a nö ve ke dés
min dig Is ten cso dá ja. A kér dés má so -
dik fe lé re annyit tu dok fe lel ni, hogy a
hit ok ta tás esz köz. Az órá kon ta lál ko -
zá sok zaj la nak. A hit ok ta tó vagy lel -
kész esélyt kap ar ra, hogy ta nús kod -
jon ar ról, ami szá má ra drá ga ér ték. 

Két ség te len, hogy az adó és a ve vő
ol da lán is van nak olyan prob lé mák,
ame lyek mi att nem vagy nem jól
megy át az üze net. A rosszul meg vá -
lasz tott mód szer, a to la ko dó vagy
erő sza kos hoz zá ál lás akár el len té tes
ha tást is ered mé nyez het, mint ami lyet
a hit ok ta tás sal el sze ret nénk ér ni.
Igen, saj nos van ar ra is pél da, hogy a
„rossz ta nús ko dás” va la kit az igaz ság
meg is me ré sé ben aka dá lyoz. 

Ám a rosszul gya ko rolt hit ok ta tás
mi att nem bölcs ar ra a kö vet kez te tés -
re jut ni, hogy a hit ok ta tás mint ke -
ret al kal mat lan esz köz len ne. Ar ra vi -
szont fel hív hat ja a fi gyel met, hogy a
ma gunk mun ká ját is fo lya ma to san,
Is ten szí ne előtt, őszin tén kont rol lál -
nunk kell. Nyi tott nak és kész nek
kell len nünk ar ra, hogy szük ség ese -
tén a mód sze re in ken, stí lu sun kon,
hoz zá ál lá sun kon vál toz tas sunk! Ép -
pen a ránk bí zot ta kért. 

– Amint az EvÉ let is meg ír ta, egy -
há zunk – más tör té nel mi ke resz tény
fe le ke ze tek hez ha son ló an – az utób -
bi idő ben több, ko ráb ban ön kor -
mány za ti fenn tar tá sú in téz ményt
vett át. Mi a vé le mé nye er ről, jó vagy
rossz-e ez az egy ház nak?

– Ez at tól függ, hogy mi ként tu -
dunk él ni ez zel a le he tő ség gel. Ve -
gyük ész re, hogy a je len ben mi lyen
nagy bi za lom mal for dul a tár sa da -
lom az egy há zi is ko lák fe lé! A rend -
szer vál tás utá ni is ko la át vé te lek so -
rán – em lék szünk rá – nem rit kán
sza bá lyos há bo rúk rob ban tak ki az
egy há zak sze rep vál la lá sa mi att. Szü -
lői til ta ko zá sok, tün te té sek, el len ző
alá írá sok gyűj té se is elő for dult. Ma
pe dig ön kor mány za tok ke re sik meg
az egy há za kat, és ajánl ják fel is ko -
lá i kat. 

Tu dom, hogy eb ben az ál la mo sí -
tás tól, a be zá rá sok tól va ló fé le lem is
ben ne van, de az jel zés ér té kű, hogy
so kan az egy há za kat az ál lam nál
jobb gaz dá nak lát ják. Emö gött nyil -
ván va ló an az el múlt évek sok jó ta -
pasz ta la ta is meg hú zó dik. Mert a ne -
héz in du lás után va ló ban ko moly fej -
lő dés volt meg fi gyel he tő az egy há zi
ok ta tás ban. 

A mi egy há zunk is ko lá i ban is sok
ki vá ló ta nár, igaz ga tó és is ko la lel kész
ál dott szol gá la ta já rult, já rul hoz zá
az egy há zi ok ta tás na gyobb tár sa dal -
mi el fo ga dott sá gá hoz. Van nak, akik
fél nek a túl vál la lás tól. A bib li ai só ké -
pe ar ra mu tat rá, hogy egy kis
mennyi sé gű só át jár ja az ételt, ízt ad
az egész nek. Em be ri leg jó re mény -
sé günk, hogy az egy há zi ok ta tás ban
ed dig meg szer zett ta pasz ta lat az új
in téz mé nyek szá má ra is el ér he tő
lesz, me rít het nek be lő le. Egy há zunk
biz to sí ta ni fog ja a ta pasz ta lat cse re és
az egy más tól va ló ta nu lás le he tő sé -
gét. Azon le szünk, hogy az új in téz -

mé nyek át vé te le egy há zunk ja vá ra le -
gyen!

– A cik lus vé gez té vel ho gyan ér té -
ke li a zsi nat hat éves mun ká ját?

– Én nem tar to zom a „zsi nat -
pesszi mis ták” kö zé. Ter mé sze te sen
én is hal lok olyan han go kat, ame lyek
erő sen kri ti zál ják „par la men tün -
ket”. Van nak, akik egé szen odá ig
el men nek kri ti ká juk ban, hogy a
„zsi na to lást” tel je sen be fe jez nék,
mert annyi ra za var ja őket a vé le mé -
nyek sok fé le sé ge és az, hogy a tes -
tü let eset leg más dön tés re jut, mint
az egy há zi ve ze tés. 

Az el múlt zsi na ti cik lus ban az or -
szá gos iro da igaz ga tó vá lasz tá sa vert
ha tal mas hul lá mo kat, ame lyek éve ken
át gyű rűz tek to vább. Az Evan gé li kus
Élet ha sáb ja in is je len tek meg olyan
írá sok, ame lyek az egy ház lé nye gé től
ide gen nek ne vez ték a de mok ra ti kus
sza bá lyok egy há zi al kal ma zá sát. 

Ez a be ál lí tás ezer seb ből vér zik. A
lát ha tó egy ház eb ben a vi lág ban em -
be ri szer ve zet ként mű kö dik, és a
ko rai egy ház éle té ből és gya kor la tá -
ból ki in dul va több fé le, bib li kus ala -
pon ál ló és teo ló gi a i lag he lyes mű kö -
dé si ke ret le ve zet he tő. A sok fe le ke -
zet ben élő egy ház pe dig elég szí nes
re per to árt vo nul tat fel, mi köz ben a
több ség a le he tő leg job bat, az Is ten
ügyé hez a leg in kább il lőt és mél tót,
a leg job ban mű kö dőt sze ret né meg -
ta lál ni. Meg győ ző dé sem, hogy mind -
egyik ke ret le het Is ten mun ká já nak
esz kö ze. Is ten ha tal má nak és mun -
ká já nak ugyan is a mi em be ri sza bá -
lya ink nem tud ják út ját áll ni! 

Ugyan ak kor az egy ház ban is ko -
mo lyan kell ven ni a bűnt, amely be -
lül ről is tá mad. A hi e rar chi kus, em -
be ri leg is fe lül ről szer ve ző dő és fe lül -
ről irá nyí tott egy há zak ban ugyan úgy,
mint az alul ról szer ve ző dő, „de mok -
ra ti kus nak” mon dott, a pro tes táns
ha gyo má nyo kat erő seb ben al kal ma -
zó kö zös sé gek ben. A prob lé ma tu laj -
don kép pen so ha nem a be ren dez ke -
dés sel és a mű kö dés ke re te i vel van,
ha nem min dig az egy há zat al ko tó
em be rek kel… 

A zsi nat a mi egy há zunk mű kö dé -
sét igye ke zett és igyek szik se gí te ni,
ke re te it jó irány ba for mál ni. Ha
nem si ke rült is ezt a mun kát ma ra -
dék ta la nul el vé gez ni és be fe jez ni, a
cik lus vé gén va la mennyi zsi nati
atyá nak és anyá nak, va la mint a zsi -
na tot ve ze tő el nök ség nek kö szö -
net tel ta to zunk. 

g E. É.

Növényéssó
Aki vá la szol: Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke

é gtájolÓ

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

b Egy há zas den ge le gen már a re for má ció
szá za dá ban meg je len tek az evan gé li ku -
sok. Sor su kat több eset ben is be fo lyá sol -
ták a re for má ci ót kö ve tő in du la tok, de ők
so sem ad ták fel. BáróPodmaniczkyMi-
hály kü lö nö sen ked vel te a te le pü lést és la -
ko sa it. A mai temp lom elő de i nek fel épí -
té sét – előbb egy kis fá ból ké szült ima há -
zat, majd a he lyén épült kő temp lo mot is
– a bá ró ada ko zá sa tet te le he tő vé. Mi u -
tán a 18. szá zad ele jén meg fosz tot ták
anya egy há zi jel le gé től, a gyü lek eze tet
le ány egy ház ként a szom szé dos Szi rák hoz
csa tol ták. Egy év szá zad telt el, ami kor is -
mét fel erő sö dött a sa ját temp lom épí té -
sé nek vá gya. 

1837. áp ri lis 17-én ke rült sor az alap kő le té tel -
re, és mind össze négy hó nap múl va, au gusz -
tus 5-én be fe jez ték a mun kát: el ké szült a to rony
és a ha jó. (A bel ső mun ká la tok még öt évig tar -
tot tak.)

Az egy há zas den gele gi gyü le ke zet ok tó ber 7-
én száz het ven öt év táv la tá ból te kin tett vissza
múlt já ra, és adott há lát az el múlt két év ben kí -
vül-be lül meg szé pült haj lé kért. A szó szé ket –
mi vel szer ke ze te meg gyen gült – el bon tot ták,
de az ere de ti ál la pot vissza ál lí tá sá nak ter vei már
el ké szül tek, és re mény ség sze rint rö vid időn be -
lül en nek az anya gi fe de ze te is meg lesz.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny Ta más
püs pök szólt 1Sám 7,12 alap ján: „Mind ed dig
meg se gí tett ben nün ket az Úr!” A temp lom épí -
tés ide jé re, a re form kor ra utal va a püs pök a fej -
lő dést emel te ki. Egy-egy mér föld kő nél meg -
áll va a vissza te kin tés nek ar ra a fel is me rés re kell
in dí ta nia ben nün ket, hogy meg lás suk: nem a
te het ség, ha nem az Úr se gít sé ge vit te elő re a kö -
zös ség épü lé sét. 

To váb bi két sá mu e li igét idéz ve az Észa ki
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je a mai kor
(„Szólj, Uram, mert hall ja a te szol gád!”) és a
jö vő fe lé („ne tér je tek el az Úr tól”) irá nyí tot ta
az ün nep lők fi gyel mét. A szol gá lat kez de te az
Is ten re hall ga tás, nem pe dig az em be ri be széd
és az okos ko dás. Szük sé ges, hogy a fi a tal nem -
ze dé kek is ko mo lyan ve gyék az öröm hír hor -
do zá sát, hogy ne vál ja nak gyö kér te len né, és
hogy mind in kább érez zék ma gu ké nak a gyü -
le ke zet kö zös sé gét és an nak jö vő jét – hív ta fel
a fi gyel met a püs pök.

A köz gyű lést – ame lyet az ének kar és a gyer -
me kek szol gá la ta szí ne sí tett – Ru gá né Lau kó
Mar git gyü le ke ze ti fel ügye lő ve zet te. Min de nek -
előtt a gyü le ke zet ben ki lenc éve szol gá ló Bar tos
Zol tán lel kész idéz te fel a tá vo li és a kö zel múl -
tat. Kö szön tőt szá mos egy há zi és nem egy há zi
ven dég mon dott. Az egy ház ke rü let ne vé ben
mind a je len le gi, mind pe dig a le kö szö nő – egy -
ben tisz te let be li – fel ügye lő is kö szön töt te a je -
len lé vő ket: dr. Fáb ri György és Ben czúr Lász ló.

g – HHÁ – 

Netérjetekel!
175 éves az egy há zas den gele gi temp lom

Me kis Ádám ige hir de té sé ben Lk 5,17 alap ján a
le le mé nyes ség ről be szélt, amely re egy lel kész -
nek nagy szük sé ge le het, hisz aho gyan a te tőt
bon tó, nagy hi tű ba rá tok nak-be teg szál lí tók nak,
ne ki is meg kell ta lál nia a meg fe le lő uta kat és

mód sze re ket ah hoz, hogy a reá bí zott „lel ki be -
te ge ket” Jé zus elé vi hes se. 

A lel ké szi meg bí zó le vél ün ne pé lyes át adá sa
után ál dá sok kö vet kez tek. Ál dást mon dott – töb -
bek kö zött – Ben ce Im re, a Bu dai Egy ház me gye
es pe re se és Ha na Pe nič ko vá, Laj tos Já nos egyik
elő ző, ha tá ron tú li szol gá la ti he lyé nek, az ipoly -
sza kál los–száz di egy ház köz ség nek szlo vák lel -
kész nő je. Az őr bottyá ni re for má tus és a bap -
tis ta gyü le ke zet lel ki pász to rai – Sza bó Gá bor
Fe renc és Ko tán Bé la – az öku me né je gyé ben
hoz ták igei út ra va ló ju kat. (Ugyan is az őr -
bottyá ni evan gé li kus kö zös ség a cso má di nak
a leány gyü le ke ze te.)

Az újon nan be ik ta tott lel kész a szó szék re vo -
nul va Mt 7,7–8 nyo mán az Is ten től va ló ké rés
mód ja i ról és az is te ni vá lasz le het sé ges for má i -
ról be szélt. Ne héz el fo gad ni, ha azt a vá laszt kap -
juk: „nem” – fo gal ma zott. „Ne héz meg ér te ni azt,
hogy a mi aka ra tunk ke vés, és úgy tu dunk csak
Is ten nel él ni, ha aka ra tunk be le si mul az övé be.
Kér ni kell te hát azt is, hogy akar juk, amit Is ten
akar” – hang sú lyoz ta a be ik ta tott lel kész. Pré di -
ká ci ó ja vé gén Laj tos Já nos el mond ta, hogy a cso -
má di–őr bottyá ni evan gé li ku sok nak olyan ve ze -
tő je kí ván len ni, aki a gyü le ke zet min den egyes
tag ját sze mé lye sen is imád ság ban hor doz za.

Az is ten tisz te let ün ne pi köz gyű lés sel foly ta -
tó dott. El ső ként a nép vi se let be öl tö zött cso má -
di if jú ság ked ves kö szön tő it és da la it hall gat hat -
ta meg a gyü le ke zet. A húr sza ka dás se szeg te
ked vét a ha gyo mány őr ző szol gá lat te vők nek,
gi tár ral vagy gi tár nél kül, de szólt az ének.

A hi va ta los kö szön tők so rá ban Esz lé nyi
Lász ló ar ra hív ta fel utód ja fi gyel mét, hogy az
el ső hely min dig Jé zu sé. A ven dég lel ké szek, va -
la mint a he lyi pres bi té ri um né hány tag ja mel -
lett Kle ment Já nos, Cso mád pol gár mes te re is
szó lás ra emel ke dett. De rült sé get kel tett dr.
Cser há ti né Sza bó Iza bel la fó ti evan gé li kus
lel kész nő rög tön zött „név elem zé se”: a laj tos ko -
csi vi zet szál lít, te hát Já nos, az az „Is ten ke gyel -
me” egy laj tos ko csi val hoz hat él te tő vi zet, az -
az élő vi zet a cso má di gyü le ke zet be. Így le gyen!

g Ki nyik Ani ta 

Visszaagyökerekhez
Lel kész ik ta tás Cso má don

Laj tos Já nos 1974-ben Vá cott szü le tett,
gyer mek ko rát Acsán töl töt te. Hát ra hagy -
va gyár tás tech no ló gu si pá lyá ját, 1994-ben
kezd te el teo ló gi ai ta nul má nya it. 2000-től
gyü le ke ze ti mun ka társ ként, majd se géd lel -
kész ként, vé gül be ik ta tott lel kész ként szol -
gált Nagy bör zsöny ben és szór vá nya i ban,
va la mint a szlo vá ki ai Száz don és Ipoly sza -
kál lo son. Ti zen két évi szol gá lat után hív ták
meg most Cso mád ra. Fe le sé ge, Laj tos né Du -
dok Má ria tör té ne lem ta nár, gyógy pe da gó -
gus. Négy gyer me künk van: Sá ra, Ven cel,
Már ton és An ge li ka.

b A cso má di „erős vár”, mely nek ol tár ké pén
Krisz tus bor dó kö pe nyes, hí vó alak ja áll,
zsú fo lá sig meg telt ok tó ber 7-én, ami kor
MekisÁdám, az Észak-Pest Me gyei Egy -
ház me gye es pe re se be ik tat ta hi va ta lá ba
LajtosJánost(képünkön).A sta fé tát, vagy -
is a szol gá la tot az idén szep tem ber ben
nyug díj ba vo nult EszlényiLászlótól vet -
te át a gyü le ke zet meg vá lasz tott új lel ké -
sze. Az acsai szár ma zá sú Laj tos Já nos
ez zel tá gabb szü lő föld jé re tért vissza.

D
o

m
it

e
r

 Z
o

lt
á

n
 f

e
lv

é
t

e
le

H
o

r
v

á
t

H
-H

e
g

y
i 

á
r

o
n

 f
e

lv
é

t
e

le



 e 2012. október 14. Evangélikus Életkeresztutak

Az in du lás kor hu szon öt or szág kép -
vi se lő je volt je len, igaz, ak kor még egy -
sé ges ál lam ként sze re pelt Ju go szlá via,
a Szov jet unió és Cseh szlo vá kia. A
Ma gyar or szá got kép vi se lő Pász tor Já -
nos né és Ke ve há zi né Czégé nyi Klá ra is
nép köz tár sa ság ból ér ke zett Gwatt ba. 

A har minc év alatt na gyon sok po -
li ti kai és tár sa dal mi vál to zás tör tént
a ber li ni fal le om lá sá tól az Eu ró pai
Unió bő vü lé sé ig. A ju bi le u mi együtt -
lét szer ve zői még sem ezt kí ván ták a
kö zép pont ba ál lí ta ni. Az al ka lom ra
össze ál lí tott em lék könyv cí me – Há -
rom ge ne rá ció (fel tölt ve) ener gi á val és
lá tás sal – utalt a ta nács ko zás köz vet -
len cél já ra. 

Har minc esz ten dő alatt az utat tö -

rő asszo nyok át ad ták a sta fé ta bo tot
a kö vet ke ző ge ne rá ci ó nak, a kö zép -
ko rú ak lel kes tá bo rá nak, de köz ben
meg je lent egy újabb kor osz tály is, a
len dü let tel te li fi a tal lá nyok ha da,
amely új öt le te i vel fe sze ge ti a fó rum
szer ve ze ti ha tá ra it.

Ho gyan vál hat iga zán gyü möl csö -
ző vé a kor osz tá lyok együtt mű kö dé se,
mi lyen mó don épít het nek az újak a ré -
gi ek ta pasz ta la ta i ra, és ho gyan kap hat
szárny ra a ki csit meg fá radt idő sebb az
if jak friss ere jé vel? – mind ezek re a kér -
dé sek re ke res ték a vá laszt a részt ve -
vők a ple ná ris ülé se ken, a ká vé szü ne -
tek ad ta kö tet len be szél ge té se ken.
Sőt ezek a té mák ke rül tek elő még ak -
kor is, ami kor a szer ve zet hi va ta los

ügye i nek in té zé sé re ke rült sor. Az
el nö kök be szá mo ló já ból, a pénz tá ro -
si je len tés ből is nyil ván va ló vá vált: a
fó rum egy re in kább épí te ni sze ret ne
a fi a tal nők szol gá la tá ra. 

Köz ben a részt ve vők azért meg is -
mer het ték az ang li ai hely színt is: gyö -
nyör köd het tek a Mal vern vá ro sát öve -
ző dom bok lát vá nyá ban, meg kós tol -
hat ták az ott ere dő for rá sok üdí tő vi -
zét, vik to ri á nus há zak övez te szűk
ut cács kák ban sé tál hat tak vissza szál -
lás he lyük re. A vá ros apát sá gá ba szer -
ve zett lá to ga tás so rán pe dig ta lál koz -
hat tak a he lyi gyü le ke ze tek tag ja i val is. 

Itt, a ki lenc száz hu szon öt éves temp -
lom ban mu tat ta be a brit se gély szer ve -
zet (Ch ris ti an Aid) mun ká ját Lor et ta
Min ghel la igaz ga tó, és itt ta lál koz hat -
tak a részt ve vők Ja na Je ru ma-Grin ber -
ga evan gé li kus püs pök asszonnyal, aki
a ki sebb ség ben élő egy há zak sze re pé -
ről szólt az egy be gyűl tek nek. 

A kon fe ren cia csúcs pont ja ter mé -
sze te sen még is az a dél után lett, ami -
kor a fó rum har minc évét do ku men -

tá ló em lék köny vet aján lot ták a je -
len lé vők fi gyel mé be. Elő ször a szer -
kesz tők be szél tek a kon cep ci ó juk ról.
Az ezt kö ve tő pó di um be szél ge tés nek
részt ve vő je volt Ruth Ept ing ba se li
nyu gal ma zott teo ló gi ai ta nár is, aki -
nek ki tar tó mun ká ja ré vén jö he tett lét -
re az az el ső gwat ti ta lál ko zó, ame lyen
meg szü le tett az Eu ró pai Ke resz tény
Nők Öku me ni kus Fó ru ma. 

A tu dó sí tás vé gén áll jon itt egy rö -
vid idé zet a ju bi le um ra ké szült könyv
nyi tó fe je ze té ből, an nak a ko re ai
asszony nak, dr. Me ehyun Chung nak
a tol lá ból, aki Ruth Ept ing ta nít vá nya
és a fó rum szü le té sé nek ta nú ja le he -
tett: „Észak ke let-Ázsi á ban gyak ran
idéz zük Kon fu ci ust, ha va la ki nek a
szü le tés nap ját ün ne pel jük. Ő azt
mond ta: aki el ér te a har min ca dik
élet évét, az úgy for mál hat ja a tár sa dal -
mat, mint aki nek már jo ga van pa ran -
csol ni. Kí vá nom, hogy a fó rum asszo -
nya i nak erő tel jes hang ját így hall ják
meg egy ház ban, tár sa da lom ban.” 

g BPM

Háromévtized–háromgeneráció
Har minc esz ten de je ala kult meg 

az Eu ró pai Ke resz tény Nők Öku me ni kus Fó ru ma

– Bi zony meg ta nul tam a Krisz tus -
ra ha gyat ko zó hi tet, azt, hogy fé lel -
mek nél kül ra gasz kod jam az igaz ság -
hoz. Min den ki tud ja, hogy a Hit val -
ló Egy ház tag jai szem be mer tek he -
lyez ked ni a ná ci idő szak hi va ta los
egy há zi irány vo na lá val, vagy is ők
nem vol tak haj lan dók tá mo gat ni a
nem ze ti szo ci a liz must. En gem olyan
lel ké szek ta ní tot tak Ber lin ben, aki ket
el bo csá tot tak gyü le ke ze ti szol gá la -
tuk ból vagy meg fosz tot tak hi va tá suk -
tól ép pen e bá tor ki ál lá suk mi att.
Ren dít he tet len hi tük élet re szó ló
pél da lett előt tem. Ezek ben az évek -
ben per sze meg ta nul tam az óva tos -
sá got is. A ná ci ha ta lom ter mé sze te -
sen meg pró bál ta be épí te ni a ma ga
em be re it, sa ját be sú gó it az is ko lá ba…

– Ak kor nem oko zott gon dot Ön -
nek a fó rum in du lá sa kor, a nyolc va -
nas évek ben, hogy Ke let-Eu ró pá ban
még erő sen meg fi gyel ték az egy há za -
kat. Ta lán még Önt is gya nús nak ta -
lál ták…

– Két ség te len, hogy vol tak ne héz -
sé gek. Sok he lyen ta pasz tal tam,

hogy az egy há zi ve ze tők nem dönt -
het tek sza ba don. Ret ten tő kö rül mé -
nyes volt pél dá ul az orosz or szá gi or -
to do xok kal va ló kap cso lat tar tás.
Las sí tot ta mun kán kat, hogy a ke let-
eu ró pa i ak nak elő ször min den re en -
ge délyt kel lett kap ni uk. Az ala ku ló
fó rum alap sza bály za tá nak össze ál -
lí tá sa csak kín ke ser ve sen si ke rült. De
nem csak a ke le ti ek mi att. Mi, nyu -
ga ti ak is ide ge sí tők le het tünk a túl -
zott pre cíz sé günk kel. Órá kig tud -
tunk vi tat koz ni egy-egy ki fe je zé -
sen, jel zőn. 

– A fó rum nak ma már kész az
alap sza bá lya. El múlt a szó be li „csa -
tá ro zá sok” idő sza ka. Mi lyen nek lát -
ja a szer ve zet je le nét?

– Vissza tér ve a múlt vi tá i ra: en gem
ak kor az szo mo rí tott el mély sé ge sen,
hogy Eu ró pa mennyi re meg osz tott.
Nem csu pán ke let és nyu gat vo nat -
ko zá sá ban, ha nem or szá gon ként. A
het ve nes évek ele jén két évig Ka me -
run ban ta ní tot tam az ot ta ni teo ló gi -
án. Ak kor is mer tem meg, hogy mi -
lyen Af ri ka: a sok szí nű, még is egy sé -

ges kon ti nens. Ott na gyobb az össze -
tar tás. Nem vé let le nül ala kult meg az
af ri kai nők öku me ni kus szer ve ze te a
fó rum nál jó val ko ráb ban.

Bár lá tok ja vu lást e té ren, hi szen az
Eu ró pai Unió tag ja i nak kö re is bő vül,
még is úgy vé lem, Eu ró pa nem egy fe -
lé húz. Eb ben se gít het so kat, ha a ke -
resz tény nők pél dát ad nak. A mos ta -
ni, mal ver ni együtt lét nek, az ün nep -
lé sünk nek egyik ér de me ép pen ez:
mind azt, ami re em lé ke zünk, együtt
hoz tuk lét re, kö zös hi tünk gyü möl cse.
És ez az ered mény nem akár mi. Nincs
más olyan egy há zi szer ve zet, amely -
ben így kép vi sel ve len ne mind egyik
ke resz tény fe le ke zet!

– A har min ca dik év for du ló al kal -
má ból ki adott könyv be mu ta tó ján
Önt gyak ran szó lí tot ták meg úgy, mint
a fó rum szü lő any ját. So kan az Ön sze -
mé lyé vel azo no sít ják a szer ve ze tet.

– Amit na gyon rosszul tesz nek.
Már a fó rum meg ala ku lá sa kor hang -
sú lyoz tuk, hogy ez töb bünk kez de -
mé nye zé se és vá gya. Nem csak pro -
tes tán so ké, és nem csu pán a Genf

kör nyé kén élő sváj ci né met asszo -
nyok el kép ze lé se va ló sult meg, hi szen
ak tív sze re pet vál lal tak a szer ve zet
lét re ho zá sá ban an gol ka to li ku sok,
gö rög or to do xok, skan di náv bap tis -
ták, lu the rá nu sok is.

A cé lunk ép pen az volt, hogy ezen
a fó ru mon min den ki egy for mán fon -
tos nak, ér té kes nek érez hes se ma -
gát. Az el ső évek ben tiszt sé get sem
vál lal tam. Az tán meg kér tek, hogy
tisz te let be li el nök ként – amíg erőm
en ge di – kí sér jem fi gye lem mel a
szer ve zet fej lő dé sét. De itt én nem lel -
kész nő va gyok, a dok to ri ti tu lu som
sem szá mít. Egy sze rű en csak Ruth
va gyok min den ki szá má ra.

– S va jon mi lyen nek ta lál ja a
„gyer mek” fej lő dé sét? Jó irány ba ha -
lad a fó rum?

– Az ün nep sé gen meg kér dez ték,
nem volt-e pesszi miz mus ben nem az
in du lás kor. Hi szen ab ban az idő szak -
ban a jó részt fér fi ak ból ál ló egy há zi
gré mi u mok kis sé gya nak vó an vi szo -
nyul tak egy női szer ve zet meg ala kí tá -
sá nak kér dé sé hez. Én azt vá la szol tam:
aki pesszi mis ta, az ne fog jon be le
sem mi be. Most is csak ezt mond ha -
tom a kér dé sé re: aki pesszi mis ta, az
csak ag gód jon. Én azon ban re mény -
ség gel te kin tek a jö vő be, bi zal mat
sza va zok a har ma dik ge ne rá ci ó nak, a
fi a ta lok nak. Ha nem csu pán ér tel mük -
kel, ha nem szí vük kel és egész sze mé -
lyi sé gük kel Krisz tust kö ve tik, ak kor
nagy cso dá kat él het nek majd át ők is,
s le het nek esz kö zök a tör té nel met for -
má ló Úr is ten ke zé ben. 

g B. Pin tér Már ta

Híven,rendületlenül
Be szél ge tés az Eu ró pai Ke resz tény Nők Öku me ni kus Fó ru má nak 

tisz te let be li el nö ké vel

b Dr.RuthEptinget, az Eu ró pai Ke resz tény Nők Öku me ni kus Fó ru má -
nak örö kös tisz te let be li el nö két so kan a szer ve zet „szü lő any ja ként”
em lí tik. A ki lenc ven har ma dik esz ten de jé ben já ró re for má tus lel kész -
nő nem csu pán hosszú, ha nem él mé nyek ben is igen gaz dag éle tet tud -
hat ma ga mö gött. Már a pá lyán va ló el in du lá sa is iz gal mas ra si ke re -
dett. Svájc ban élő né met ál lam pol gár ként teo ló gi ai ta nul má nya it a ná -
ci Né met or szág fő vá ro sá ban, Ber lin ben kezd te meg, Burck hard tha -
us ban, a Ke resz tény If jú sá gi Egye sü let bib lia is ko lá já ban. Itt olyan lel -
ké szek kel ke rült kap cso lat ba – köz tük MartinNiemöllerrel–, akik va -
la mennyi en a Hit val ló Egy ház hoz tar toz tak. 

Lu�the�rá�nus
folytonosság,�

avagy
tablóroman�ti�ka�
az�EHE�fo�lyo�só�in

A föld hi va tal lal szem ben ég re apel -
lá ló in téz mény a teo ló gia. A Ró zsa -
völ gyi köz be ékelt lu the rá nus szi get –
ha nem is la tin- vagy hé ber nyelv-óra
előtt – igen idil li kö zeg. Múlt bé li
könnyebb-ne he zebb idők után, jö vő -
be ni vi rág zás re mé nyé ben. Va la hol a
zug lói temp lom csönd je és a Bos nyák
té ri ko fák ki ál tá sai, va la hol a mor -
zsák után kap ko dó ga lam bok és a fa -
na ti kus ió taha so ga tók kö zött.

Ha mar meg le het szok ni. A ka pu -
bip pe lést, a re cep ci ós mo solyt, az is te -
nes-an gya los hí re ket szer te a hir de tő -
táb lá kon, az eme le ten – Lu ther szi go -
rú te kin te té vel szem ben – a fo tel ba
süp pe dést, a „min den ki min den kit
is mer” ér zést, a fo ci zó ko le szo sok za -
ját, a nyüzs gést a mo nu men tá lis, sta -
ti kus óri ás kö rül és azt a ked ves ta ka -
ros sá got, mely vol ta kép pen az egész
épü let re és lég kör re jel lem ző. 

Mi u tán be pe csé te lik a Lu ther-ró -
zsát az em ber sok fé le ira tá ba, és tit -
kos kó dok bir to ká ba jut va ma ga is
ott ho no san mo zog hat a szi get la kók
rend sze ré ben, vég re fel lé le gez het – és
kö rül néz het.

Nem is is me rős után ku tat, csu pán
is mer ked ni kí ván, még is egy szer re ro -
han ják meg a fa lak ról is me rős ré gi ek,
il let ve ma i ak – ré gi for má juk ban. 

Sza bó Er zsé bet (Zsó ka né ni) so -
kat mon dó an mo so lyog az 1986/87-es
év ről ké szült tab lón, fö löt te – pár
arc cal bal ra – Ta másy Ta más (Ta -
más bá csi) is me rős ko moly ság gal
néz a fo tó ap pa rát ba. Le het sé ges,
hogy most épp az iro dá ban szor gos -
kod nak oda át.

Ve lük szem ben, a már jó val te re -
bé lye sebb ’91/92-es tab lón újabb ar -
cok: Ve ress Ist ván láng lel kű if jú -
ként, Var ga Gyön gyi – ki vel épp az
imént volt Ótes ta men tum-ol va sás -
ra lel ke sí tő órá ja – még hosszú haj -
jal, Ara di György el szán tan, csí kos
nyak ken dő ben, Bol la Zsu zsa jó kis -
lá nyo san, ma új ra di va tos nagy
szem ü veg  ke ret tel, ta lár ral… 

De rül. Most már tu da to san ke res,
nem csak né ze get. 

A szom szé dos, 2001/2002-es tab -
lón rá lel a zug lói ifi ből is mert ré gi
ked ves teo ló gus lá nyok ra: Eni kő re,
Te o dó rá ra, a Lu ther Ki adó né hány
dol go zó já ra, fönt, a ká vé au to ma ta
mel lett pe dig még hety kén le gé nyes
igaz ga tó já ra. 

A ’75/76-os tab lón dr. Szent pé -
tery Pé ter egye te mi do cens még ke vés -
bé „do cen sen”, lá za dó fri zu rá val lát -
ha tó; ha son ló at ti tűd del fe dez he tő fel
a nagy va ló szí nű ség gel Beat les-ked -
ve lő, ma győr-mo so ni es pe res, Kiss
Mik lós. A je len leg Bu da vá rá ban tró -
no ló Ba li cza Iván is itt sze re pel, te kin -
te te nem hagy két sé get afe lől, hogy ő
már le tet te a vok sát…

El ré ved kis sé a sok be szé lő fe ke te-
fe hér től. Olyan je len va ló nak tet sze nek
kö zel ről. 

Le fe lé me net – el ha lad va a Prőh -
le-szo ba mel lett – azon tű nő dik,
hogy ha egy ál ta lán ké szül ilyen, ő va -
jon hogyan néz majd ab ba a je lent le -
nyo ma to ló ap pa rát ba, és az ő ké pét
va jon hogy né zik majd jö vő be ni lu the -
rá nus if jak…

g – ka nyi ka –

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

b Bár egy éven ként meg ren de zett, egy sze rű ko or di ná to ri ta nács ko zás ra
szólt a meg hí vó, az a hat van asszony, aki szep tem ber 19–23. kö zött az
ang li ai Mal vern vá ros Elim kon fe ren cia-köz pont já ban (bal oldali
képünkön) tar tóz ko dott, rend kí vü li, ju bi le u mi al ka lom ta nú ja le he tett.
Ugyan is har minc esz ten de je, 1982 má ju sá ban jött lét re a sváj ci Gwatt vá -
ro sá ban az EcumanicalForumofEuropeanChristianWomen, a ma gya -
rul rö vi den csak „női fó rum ként” em le ge tett öku me ni kus szer ve zet. 

Záró istentisztelet a Szent Jakab-templomban

B
. 

P
in

t
é

r
 m

á
r

tA
 f

e
lv

é
t

e
le

i

A
 s

Z
e

r
Z

ő
 f

e
lv

é
t

e
le



Evangélikus Élet 2012. október 14. f keresztutak

g Dr. Frenyó V. Lász ló

Az igaz ság meg is me ré sé re tö re ked ve,
a „te rem tés vé de lem” ap ro pó ján ve -
gyük szem ügy re anya gi vi lá gunk né -
hány jól is mert je len sé gét. Irá nyít suk
fi gyel mün ket ar ra, hogy mi lyen koc -
ká za ti té nye zők ter he lik te rem tett vi -
lá gun kat, mi lyen kö vet kez mé nyeit
lát juk en nek már ma, ho gyan hat ez
ránk, em be rek re, s e fel is me ré sek ho -
gyan in dít hat nak ben nün ket az Is ten -
nel va ló kap cso la tunk el mé lyí té sé re.

Fó kusz ál junk te hát rö vi den az
ener gia for rá sok erő sen kor lá to zott
vol tá ra, a so kat em le ge tett glo bá lis
fel me le ge dés kér dés kö ré re, az ezek -
ből kö vet ke ző né hány más fon tos
kör nye ze ti té nye ző re és az em be ri
szer ve ze tet mind ezek kap csán érin -
tő koc ká za tok ra, hogy az után el jus -
sunk e fe szí tő ba jok és ag go dal mak
egye dü li meg ol dó já hoz, a hús vét -
ban meg je lent Szó tér hoz, a sza ba dí -
tó, meg vál tó, meg tar tó, üd vö zí tő Is -
ten hez.

a fosszi lis ener gia for rá sok 
ha tá rai és al ter na tí vái
A vi lág ed dig is mert leg na gyobb ho -
za mú olaj kész le tei csak nem ki vé tel
nél kül el ér ték már a ki ter me lés csúcs -
ér té két, te hát egy ki ter me lé si stag num,
majd csök ke nés prog nosz ti zál ha tó. Ez
a fo lya mat vi szont a gaz da ság rend kí -
vül ener gia igé nyes nö ve ke dé sé nek
drá mai vissza esé sét ered mé nye zi.

Ha a könnyű ola jon kí vül az egyéb
po ten ci lis olaj ter mé ke ket (olaj pa la,
szén, gáz, bi o üzem anyag) is fi gye lem -
be vesszük, ak kor a ki ter me lé si csúcs
még to váb bi ti zen öt-húsz év vel ki tol -
ha tó, de en nek igen sú lyos ára van.

A fel szín hez kö zel el he lyez ke dő
olaj pa la el éré sé hez a fö löt te lé vő
ős er dőt el kell tá vo lí ta ni, hogy mint -
egy het ven öt mé ter mély ség ben az
olaj pa la ré teg hez jus sa nak. Ide óri á -
si mennyi sé gű gőzt nyom nak be,
hogy fel old ják az olaj pa lát, majd
ki pum pál va vegy sze res ke ze lés sel
tart ják ol dat ban ah hoz, hogy több
ezer ki lo mé te res olaj ve ze té ken fi no -
mí tók ba szál lít sák. Egy ér tel mű te hát,
hogy a fo lya mat óri á si kör nye ze ti
kár té tel lel jár.

A szén kész let is zsu go ro dik, és az
eb ből va ló nyers olaj-elő ál lí tás igen
költ sé ges. A föld gáz kész let sem vég -
te len. Az Eu ró pát dön tő en el lá tó
orosz föld gáz vár ha tó an 2025-ig tud -
ja fe dez ni az igé nye ket.

A meg úju ló ener gia ter me lés
(szél- és nap ener gia, bio massza), bár
rend kí vül fon tos elem, de fej lesz té -
sé vel, el ter jesz té sé vel igen nagy ké -
sés ben va gyunk. Ezen kí vül óri á si a
te rü let igé nye, és csak li mi tált há nya -
dát tud ja fe dez ni az össz ener gia-
 igény nek.

A nuk le á ris ener gia sem tö ké le tes
al ter na tí va. A je len le gi erő mű vek a
235-ös urán izo tóp ra épül nek, en -
nek kész le te i ben 2050-től fo lya ma -
tos csök ke nés vár ha tó (az egyéb
nuk le á ris for rás ra épü lő re ak to rok –

pél dá ul sza po rí tó re ak tor – gya kor -
la ti al kal maz ha tó sá ga pe dig még
na gyon messze van). Föl dön kí vü li
ener gia for rás ként szó ba jö het pél dá -
ul a hé li um-3, amely a hold ról ki ter -
mel ve biz ton sá gos, kör nye zet ba rát
üzem anyag je lölt, de az ez zel mű kö -
dő fú zi ós re ak tor még csak el mé let -
ben lé te zik.

Mind eköz ben a Föld né pes sé ge
2011-ben hét mil li árd fő volt, és ha son -
ló üte mű nö ve ke dést fi gye lem be vé -
ve 2100-ra tíz mil li árd ra nő (sőt ezt
meg ha la dó becs lé sek is van nak). Ez a
lét szám óri á si ener gia igényt tá maszt.

Te hát kör nye ze tünk – a be lát ha tó
jö vő ben – a nö vek vő né pes ség és a szű -
kü lő ener gia kész le tek ket tős szo rí tá -
sá ban lesz.

le ve gő – glo bá lis fel me le ge dés
– a víz kész le tek hely ze te
A Föld lég kö ri szén-di o xid-tar tal ma
280-ról 390 ppm-re (parts per mil -
li on) emel ke dett az ipa ro so dás óta. 

Iz gal mas kér dés a föl me le ge dés.
Per sze ezt nem le het csu pán a szén-
di o xid szám lá já ra ír ni, mert egyéb
gá zok még in ten zí veb ben fe le lő sek
az úgy ne ve zett üveg ház ha tás ki ala -
kí tá sá ért (ózon, di nit ro gén-oxid,
me tán stb.). 

A ci vi li zá ci ónk nak ott hont adó
kör nye ze tet a gaz da sá gi nö ve ke dés
szük ség sze rű sé ge ürü gyén igen nagy
szennye zés nek tesszük ki. Küzd
ugyan ez zel a kör nye zet vé de lem, ör -
ven de te sen erő sö dik a kör nye zet -
tu da tos ter me lés és gon dol ko dás -
mód, na gyon ígé re tes pél dá ul az
úgy ne ve zett öko ló gi ai me ző gaz da ság
meg je le né se szá mos or szág ban, ar -
ról azon ban egy ál ta lán nem be szél -
he tünk, hogy glo bá li san egy sé ges
fo lya mat ról len ne szó, hi szen óri á si
kü lönb sé gek van nak egyes föld ré -
szek, il let ve or szá gok ilye tén tö rek -
vé sei kö zött.

To váb bi glo bá lis ve szé lyek is fe nye -
ge tik a kö röt tünk lé vő vi lá got, mint
pél dá ul a víz kész le tek kor lá to zott
vol ta, a ren del ke zés re ál ló víz mi nő -
sé gé nek elég te len sé ge.

A né ha lé leg zet el ál lí tó se bes ség gel
fej lő dő, ma gas szín vo na lú tech no ló -
gia, amely ről úgy hisszük, hogy nem
tud nánk le mon da ni ró la, ugyan csak
nincs tel jes biz ton ság ban, mint hogy
a fej lő dé se fenn tart ha tó sá gá hoz szük -
sé ges nyers anyag kész le tek (pél dá ul
rit ka fé mek) ugyan csak kor lá to zott
mennyi ség ben áll nak ren del ke zés re.

az em ber és az anya gi vi lág
kap cso la ta
Szán dé ko san erős le egy sze rű sí tés sel
azt mond hat juk, hogy itt ál lunk te -
hát egy olyan vi lág ban, amely az
em ber nek ada tott – sok szor le nyű -
gö ző – fel is me ré sek, fel fe de zé sek, újí -
tá sok ré vén fo lya ma to san kí nál újabb
és újabb tech ni kai, tech no ló gi ai le he -
tő sé ge ket ar ra, hogy az em ber élő
kör nye ze te mi nél in kább szol gál -
has sa az em ber kom fort ér ze tét. Köz -
ben pe dig ez az is te ni in dít ta tá sú nak
is ne vez he tő po zi tív fo lya mat ko eg -

zisz tál a meg rom lott em be ri ter mé -
szet ből fa ka dó ne ga tív tö rek vé sek
pár hu za mos tér nye ré sé vel, amely
so rán megint csak az em ber ugyan -
azon nagy sze rű fel is me ré se ket jobb
eset ben csak a sa ját ön ző cél ja i ra,
rosszabb eset ben so kak – tö me gek,
né pek, nem ze tek – meg nyo mo rí tá -
sá ra, fö löt tük va ló ural ko dás ra hasz -
nál ja. Ez a tö rek vés hát tér be szo rít -
ja az ér té kek meg őr zé sét és gaz da gí -
tá sát, és elő tér be he lye zi sa ját ön ző
ér de ke it.

E két alap ve tő em be ri tö rek vés
pár har ca zaj lik az em be ri ség egész
tör té nel me so rán, en nek men tén
for má lód nak a tár sa dal mi-po li ti kai
vi szo nyok, ame lyek egy-egy pil la nat -
ban meg ha tá roz zák, hogy a ket tő
kö zül me lyik tö rek vés do mi nan ci á -
ja ér vé nye sül. Esz kö zö ket ka pott
az em ber ar ra, hogy az idők so rán
ex po nen ci á lis gyor su lás sal vál toz tat -
has sa meg a kör nye ze tet a ma ga ja -
vá ra, és ugyan ezen esz kö zök kel te -
szi tönk re, mind na gyobb in ten zi -
tás sal és ha té kony ság gal, ugyan -
ezt a kör nye ze tet.

Mind ezek a vál to zá sok nem
hagy ják érin tet le nül az em -
bert ma gát sem, aki ugyan a
bűn eset ben vesz tes po zí -
ci ó ba ke rült, de pont itt, eb -
ben a föl di lét ben ka pott
esélyt ar ra, hogy a meg vál -
tá son ke resz tül vissza nyer -
hes se is te ni kép má sát. Ad dig
azon ban nem ma rad rá néz -
ve nyom nél kül mind az a kör -
nye ze ti vál to zás, amely ci vi li zá -
ci ónk mai ál la po tá ig vé gig kí sért
ben nün ket.

éle tünk tes ti-lel ki mi nő sé ge
Ves sünk egy pil lan tást em be ri éle -
tünk tes ti-lel ki mi nő sé gé nek ala ku -
lá sá ra, kon cent rál va ar ra, hogy a
kör nye ze tünk kel össze füg gő ci vi li zá -
ci ós ter he lés ho gyan érin ti pszi cho -
szo ma ti kus vi lá gun kat.

A tu do má nyos-tech ni kai for ra da -
lom kon zek ven ci á ja ként fo ko zó dó
ter me lé keny ség és a ve le együtt já -
ró kör nye zet ká ro sí tás együt te sen
ér vé nye sí ti ha tá sát. Szá mos te kin tet -
ben ja vul nak az élet fel té te lek, és
pár hu za mo san rom la nak a kör nye -
ze ti adott sá gok. A vi lág össz né pes -
sé gé nek – egy elő re fo lya ma tos –
emel ke dé se rend kí vü li nyo mást gya -
ko rol az élel mi szer-ter me lés re,
amely nek a nö ve lé sét cél zó tech no -
ló gi ai újí tá sok sok eset ben egész ség -
ká ro so dást is ered mé nyez het nek.
Mind ezek kel pár hu za mo san az
egész ség meg őr zés, az élel mi szer-
biz ton ság, a kör nye zet vé de lem te rén
is óri á si elő re lé pé sek ta núi va gyunk,
az ered mé nyes ség te kin te té ben
azon ban ki ál tó kü lönb sé gek van nak
a gló busz kü lön bö ző te rü le te in élő
tár sa dal mak kö zött.

A vál to zá sok szem lél te té sé re itt ki -
ra ga dott pél dá kon túl a leg lát vá -
nyo sabb és leg drá ma ibb ha tá sú ci vi -
li zá ci ós nyo mást az utób bi év ti ze dek
in for má ci ós-kom mu ni ká ci ós tech -
no ló gi ai rob ba ná sa gya ko rol ta az
em be ri ség re, szo ros össze füg gés -
ben a glo ba li zá ció tér nye ré sé vel. Az
in ter net és a mo bil te le fó nia és ezek
szin te ha von ta meg úju ló új ge ne rá -
ci ós konst ruk ci ói gya kor la ti lag az
egész vi lág szá má ra el ér he tők. Az in -
for má ció las san min den kié. Szin te
bár ki le het az in for má ció fel hasz ná -
ló ja és kre á ló ja is, en nek min den ál -
dá sos és ve sze del mes kon zek ven ci -
á já val együtt.

Te hát itt áll az em ber egy Is ten től
ka pott, de ön ma ga ál tal má ra ala po -
san be fo lyá solt kör nye zet ben, ci vi li -
zá ci ós tér nye ré sé nek le nyű gö ző vív -
má nya i val és ri asz tó kár té te le i vel;

nem cso da, hogy tes ti/lel ki konst ruk -
ci ó ja is az ál ta la meg boly ga tott kör -
nye zet ha tá sa alá ke rül.

Ép pen az in for má ció sza bad ság
kö vet kez té ben ma már min den ki
tisz tá ban le het a leg gya ko ribb ha lál -
okok kal. Ki ál tók az ada tok: pél dá ul
a ma gas vér nyo más vi lág vi szony lat -
ban a ha lál ese tek 13%-áért, a do -
hány zás a 9%-á ért, a cu kor baj és a
moz gás hi ány 6-6%-áért, míg a túl súly
és el hí zás a vég ze tes ese tek 5%-áért
fe le lős. Meg döb ben tő adat to váb bá,
hogy au ten ti kus for rá sok sze rint
2020-ra a de presszió lesz a má so dik
leg gya ko ribb be teg ség a vi lá gon. Ez
azért is fon tos adat, mert a de -
presszió együtt jár az im mun rend szer
gyen gébb re ak ció ké pes sé gé vel, ami
szá mos to váb bi egész ség ügyi koc ká -
zat for rá sa le het (nő az el hí zás, a kar -
dio vasz ku lá ris be teg sé gek stb. koc -
ká za ta).

A rö vi den fel so rolt koc ká za ti té nye -
zők te hát éle tünk tes ti/lel ki mi nő sé -
gét drá ma i an érin tik, és a ki út e hely -
zet ből leg alább olyan komp lex, mint
ami lyen a lét re jöt tét elő idé ző fi zi -
kai/lel ki/szel le mi ha tá sok együt te se.

a te rem tett ség hez 
va ló vi szo nyunk 
az evan gé li um tük ré ben
Most te hát, mi u tán né hány pil lan tást
ve tet tünk a kör nye ze tün ket al ko tó vi -
lág és ben ne az em be ri éle tet érin tő
koc ká za tok bi zo nyos hal ma zá ra, az
a re ak ció tű nik au to ma ti kus nak,
amely a pün kös di zűr za var ból in du -
ló meg vi lá go so dás kap csán tört elő
a Pé tert hall ga tó so ka ság ból: „Mit cse -
le ked jünk, atyám fi ai?”

Pé ter per sze elég egy sze rű vá laszt
adott: „Tér je tek meg és ke resz tel ked -
je tek meg… [vagy is me rül je tek be le az
Atya, Fiú, Szent lé lek lé nye gé be], és
meg kap já tok a Szent lé lek aján dé -
kát.” (Ap Csel 2,37–38) És ahogy Jé zus
mond ja: „A Párt fo gó pe dig, a Szent -
lé lek… ő ta nít majd meg ti te ket min -
den re.” (Jn 14,26)

De hát ad dig is, amíg a meg té rés
kér dé sé ben elő rébb ju tunk, ér de mes
át gon dol ni, hogy ezt a bűn eset utá -
ni anya gi vi lá got, amely Is ten ke -
gyel mes gon do la ta ré vén állt elő, mi,
em be rek, ho gyan ke zel tük. Van-e
sze mé lyes fe le lős sé günk az anya gi vi -
lág és ben ne ön ma gunk mint az anya -
gi vi lág hasz ná la tá ban érin tett „bi zo -
má nyo sok” je len ál la po tát il le tő en?

Ha úgy ránk kér dez ne az Úr, mint
ahogy Jób nál ol vas suk, hogy „ki az,
aki gán csol ja az örök ren det?” (Jób
42,3), va jon rá esz mé lnénk-e ar ra,
hogy az anya gi vi lág ban ész lel he tő
min den szin tű „rend za va rás” hát te -
ré ben gyak ran az em ber ből ki in du -
ló mo ti vá ci ók áll nak?

A ter mé sze ti kör nye zet le rab lá sa,
ki zsák má nyo lá sa, ben ne az ön ma gá -
nak ked vez ni aka ró em ber ön pusz -
tí tá sa va la hol mind ab ból fa kad,

amit Ja kab apos tol le ve lé ben ol va -
sunk: „Hon nan van nak vi szá lyok és
har cok kö zöt te tek [és ben ne tek]?
Nem a tag ja i tok ban dú ló ön ző kí ván -
sá gok okoz zák-e eze ket? Kí ván tok
va la mit, és nem kap já tok meg, öl tök
és irigy ked tek, de nem tud tok célt ér -
ni, har col tok és vi szály kod tok. Még -
sem kap já tok meg azért, mert nem
ké ri tek. Vagy ha ké ri tek is, nem kap -
já tok meg, mert rosszul ké ri tek [il let -
ve: nem jó ra ké ri tek]: csu pán él ve ze -
te i tek re akar já tok azt el té ko zol ni.”
(Jak 4,1–3)

Mint ha ezt a ma ga tar tást lát hat -
nánk az em be ri ség egész tör té ne tén
vé gig hú zód ni. Ez a ma ga tar tás jel -
lem ző az úgy ne ve zett utol só idők
em be ré re. „Az em be rek ugyan is ön -
zők, pénz só vá rak lesz nek, di csek -
vők, gő gö sek (…), sze re tet le nek, kér -
lel he tet le nek (…), mér ték te le nek, jó -
ra nem haj lan dók…., akik in kább az
él ve ze te ket sze re tik, mint az Is tent.”
(2Tim 3,2–4)

Na gyon úgy hang zik, mint ha a
rég múlt tól kezd ve egé szen a kö -

zel múl tig a vál sá gok ki rob ba ná -
sá hoz az em ber nek ezek a

ka rak te risz ti kus vo ná sai ve -
zet tek vol na. Ha te hát az
em ber nek ezt a fe le lős sé gét
el is mer jük, és ma gunk ra
néz ve is ta lá lunk ben ne fel -
is mer ni va lót, ak kor ér de -
mes ke res nünk itt la ká sunk

ér tel mét. Amit Is ten vi lá go -
san meg ha tá ro zott: ke res sük

az Is tent, hát ha ki ta pint hat -
nánk és meg ta lál hat nánk, „hi -

szen nincs is messzi re egyi künk től
sem; mert őben ne élünk, moz gunk és
va gyunk” (Ap Csel 17,26–28). 

Ha ez igaz, ak kor min den, amit te -
szek e vi lág ban, az lé nye gé ben a ve -
le va ló vi szo nyo mat fog ja tük röz ni.
Eb ből ki in dul va ér de mes ke res nem
Is tent az al ko tá sa i ban is, hi szen az ő
örök ha tal ma és is ten sé ge a vi lág te -
rem té sé től fog va al ko tá sa i nak ér tel -
mes vizs gá la ta ré vén meg lát ha tó
(Róm 1,19–20).

Nincs per sze kö vet kez mé nyek nél -
kül az a kár té tel, ame lyet az em ber a
kö rü löt te lé vő vi lág ban el kö vet, de a
vég ső szó a kö nyö rü lő Is te né (Róm
9,16). Ter mé sze te sen „nem ké sik el az
ígé ret tel az Úr, mint né me lyek ké se -
de lem nek tart ják; ha nem hosszan
tűr éret tünk, nem akar ván, hogy né -
me lyek el vessze nek, ha nem hogy min -
den ki meg té rés re jus son” (2Pt 3,9). Eb -
ben a meg té rés pro jekt ben le het re -
mény ked ni.

Ha igaz szá munk ra, hogy „őben ne
élünk, moz gunk és va gyunk”, ak kor
min den le het sé ges esz köz zel őt kell
kép vi sel nünk az anya gi vi lág tör té né -
se i vel kap cso lat ban is. Ami kor lát juk
és meg ért jük a Ró mai le vél ben írot -
ta kat (8,23), ak kor nem néz het jük tét -
le nül a mak ro- és mik ro kör nye zet, a
ci vi li zá ció egé szé nek ve sze del mét
oko zó té nye zők tér nye ré sét, ha nem
cse lek vő mó don, pro ak tí van ten -
nünk kell, ami e té ren ke zünk be
ada tik. 

Mind eze ken túl pe dig biz tos ígé -
re tünk van ar ra néz ve, hogy ma ga a
„ te rem tett vi lág is meg sza ba dul a rot -
ha dan dó ság rab sá gá tól az Is ten fi ai
di cső sé gé nek sza bad sá gá ra” (Róm
8,21), vagy is „új eget és új föl det vá -
runk az ő ígé re te sze rint, amely ben
igaz ság la ko zik” (2Pt 3,13).

A szer ző a Szent Ist ván Egye tem Ál -
lat or vos-tu do má nyi Kar Élet ta ni és
Bio ké mi ai Tan szé ké nek tan szék ve -
ze tő pro fesszo ra, evan gé li kus pres bi -
ter. Írá sa a pest szent lő rin ci evan gé li -
kus gyü le ke zet ben el hang zott elő -
adá sá nak ki vo na ta.

Ateremtményfelelősségeateremtésben
b A te rem tés kor Is ten az ő tö ké le tes in teg ri tá sá ból hoz ta elő az em bert,

aki igen nagy cse lek vé si sza bad ság gal ru ház ta tott fel, és mint műve-
lőésőriző tel je sí tet te a rá eső fel adat kört az Is ten mel let ti ál la pot ban.
Meg is mer tet te ve le Is ten az ér vé nyes élet sza bá lyo kat – hogy mit le -
het és mit nem le het ten ni az élet lét ál la po tá nak meg őr zé se ér de ké -
ben –, de sza bad aka rat tal aján dé koz ta meg, amely nek bir to ká ban
érint kez he tett a kö röt te lé vő vi lág gal. Ugyan ezen sza bad aka rat ból
eredt az a vég ze tes lé pés, amely a bűn eset hez ve ze tett, és ez zel az em -
ber ki esett az „igenjó” ál la pot ból, tá voz nia kel lett az éde ni kör nye -
zet ből. Is ten azon ban nem tu dott be le nyu god ni eb be a hely zet be, és
adott egy pót vizs ga-le he tő sé get, fel en ge dett a ke gye lem szín pa dá ra,
az ál ta lunk is mert anya gi vi lág ba, hogy ér vé nye sül hes sen ve lünk kap -
cso la tos aka ra ta, „hogymindenemberüdvözüljön,ésazigazságisme-
retéreeljusson” (1Tim 2,4).
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Weiss Mi hály ne ve iro dal mi vo nat -
ko zás ban nem csak köl tő ként, ha -
nem kró ni ka író ként is is mert. A Li -
ber An na li um gyűj te mé nyes cím
for rás ér té kű tör té nel mi ada lé ko kat
ta kar. Az ere de ti leg ma gyar, né met és
la tin nyel ven az 1593 és 1611 kö zöt ti
idő szak ról kro no ló gi ai sor rend ben le -
jegy zett ese mény sor Bras só vá ros, Er -
dély, sőt a há rom rész re sza kadt
Ma gyar or szág vo nat ko zá sá ban egy -
aránt ér té kes ada to kat tar tal maz. 

Bár cson kán ma radt ránk (ami
gya kor ta elő for du ló mű fa ji „sa já tos -
ság”), így is kí vá na tos len ne, hogy a
Traus c hen fels Je nő-fé le Deu tsche
Fund g ru ben zur Ge schich te Si eben -
bür gens 1860-as év fo lya má ban pub -
li kált anya got ma gyar
át irat ban ol vas has suk.
Va la hogy úgy, aho gyan
az Os ter mayer Je ro -
mos-fé le Er dé lyi kró ni -
ka és Ol tard Már ton
mű ve, a Dá cia rö vid
kró ni ká ja pár esz ten -
dő vel ez előtt össze vont
ki adás ban nap vi lá got
lá tott. (Hi e rony mus Os -
ter mayer: Er dé lyi kró ni -
ka – 1520–1570; Mar tin
Ol tard: Dá cia rö vid
kró ni ká ja – 1143–1571.
Kri ter ion Könyv ki adó,
Ko lozs vár, 2005. Ez zel
la punk 2011/3. szá má -
ban, Os ter mayer élet -
raj zát fel vá zo ló írá sunk -
ban rész le te i ben is fog -
lal koz tunk, lásd Re zsa -
bek Nán dor: Üs tö kös az
or go na fe lett – Os ter -
mayer Je ro mos em lé ke -
ze te, 2011. ja nu ár 16.)

Weiss Mi hály, mint
min den „va la mi re va ló”
his tó ri ás, fel je gyez te az
ég bol ton lát ha tó, ál ta la
fon tos nak vagy lát vá -
nyos nak ítélt csil la gá -
sza ti je len sé ge ket. Ezek
egy sze ri, más hon nan
pó tol ha tat lan tu do má -
nyos ada tok, az egye te -
mes csil la gá szat tör té -
net szá má ra is ada lé kul
szol gál hat nak. 1599-ben
Bras só ban „Áp ri lis 4-
ik nap ján, es te tíz óra
táj ban, nagy su ho gás sal
tűz esett az ég ből”. A je len ség vél he -
tő en egy fé nyes me te or, az az tűz -
gömb le he tett. (Bart ha La jos: Égi je -
le né sek. In: Az Élet és Tu do mány ka -
len dá ri u ma, 1984. Hír lap ki adó Vál -
la lat, Nyír egy há za, 1983.) 

Az 1607-es esz ten dő fé nyes ko mé -
tá it Nagy sze ben ből meg fi gyel ve így
írt: „Szep tem ber 3-án két üs tö kös
csil la got lát tunk az égen nap ke let irá -
nyá ban. Ok tó ber 24-én egy va ló ban
iszo nya to sat lát tunk dé li irány ban.”
Eze ket Bi elz Ede Al bert 1862-es Beit -
rag zur Ge schich te merk wür di ger
Na tur be ge ben hei ten in Si eben bür -
gen cí mű mun ká ja em lí ti. (Keszt he -
lyi Sán dor: Ré gi ma gyar or szá gi Hal -
ley-üs tö kös-le írá sok. In: A Hal ley-üs -
tö kös. Urá nia Csil lag vizs gá ló, Bu da -
pest, 1985.) Meg je gyez zük, hogy az
em lí tett üs tö kö sök kö zül egyik sem
az utóbb Ed mond Hal ley an gol csil -
la gász ról el ne ve zett Hal ley-üs tö kös
me net rend sze rű vissza té ré se volt.

Weiss mun kás sá gát a ma gyar csil -
la gá szat tör té net egy má sik vo nat ko -

zás ban is szá mon tart ja. Aszt ro nó mi -
ai mű vek ben gaz dag könyv tá rá nak
egyik félt ve őr zött kin cse a vi lág kép -
for má ló aszt ro nó mus, Ni ko laus Ko -
per ni kusz egyik kö te te volt. A mű vet
– könyv tá rá val egye tem ben – 1608-
ban a vá ros evan gé li kus gim ná zi u má -
nak ado má nyoz ta. A ki ad vány bib li -
og rá fi ai ada tai így be ke rül tek az in -
téz mény 1625-ös össze írá sá ba. Az
egy ko ri for rá sok vi szont nem em lí -
tik, hogy ez az 1543-as nürn ber gi vagy
az 1566-os bá ze li ki adás volt-e. Saj -
nos a De re vo lu tio ni bus or bi um coe -
les ti um egy 1689-es tűz vész so rán el -
pusz tult. (Far kas Gá bor Far kas: Ré -
gi köny vek, új csil la gok. Ba las si Ki adó,
Bu da pest, 2011.)

Nem csak his tó ri ás
volt Weiss Mi hály, ha -
nem ma ga is tör té nel mi
sze mé lyi ség. Éle té ről és
mun kás sá gá ról Mi ka
Sán dor nak a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia
és a Ma gyar Tör té nel mi
Tár su lat meg bí zá sá ból a
19. szá zad vé gén ké szült
mű vé ben ol vas ha tunk.
(Mi ka Sán dor: Weiss
Mi hály 1569–1612 – Egy
szász ál lam fér fiú a
XVII. szá zad ból. Ma -
gyar Tör té nel mi Tár su -
lat, Bu da pest, 1893.) 

Weiss Mi hály 1569.
ja nu ár 13-án Med gye sen
szü le tett. Bár egész éle -
tét az er dé lyi szá szok
fel emel ke dé sé nek szen -
tel te, „fé lig” kül hon ból
szár ma zott. Ap ja cseh
föld ről ván do rolt Er -
dély be; any ja szü le tett
med gye si pol gár csa lád -
ban. Ta nul má nya i nak
vé gez té vel Szat már ka -
to nai pa rancs no ká nak
ír no ka, majd a prá gai
ma gyar ki rá lyi kan cel lá -
ria hi va tal no ka lett. Ru -
dolf Habs burg csá szár
és ma gyar ki rály itt
emel te ne me si rang ra. 

Eu ró pai ván dor lá sát
meg sza kít va és ha zá já -
ba vissza tér ve Bras só -
ban lett vá ro si ta ná csos,
ka pi tány és bí ró, a te le -
pü lés or szág gyű lé si kép -

vi se lő je. Dip lo ma ta ként er dé lyi fe je -
del mek kö ve te volt: Bá tho ry Zsig -
mond, Rá kó czi Zsig mond és Bá tho -
ry Gá bor vet te igény be szol gá la ta it. 

Az er dé lyi szá szok ki vált sá ga it fe -
nye ge tő – és a Weiss tö rek vé se i vel
szem be for du ló – Bá tho ry fe je de lem
el le ni csa tá ban vesz tet te éle tét 1612.
ok tó ber 16-án. A bras sói se re gek az
Olt fo lyón át kel ve, a Föld vár és Bras -
só köz ti sí kon áll tak fel. A had test
egy sé ge azon ban meg bom lott, és a
ka to nák kény sze rű me ne kü lés be
kezd tek. Weiss Bras só fe lé vág ta tott,
de a Bar ca vi zé nél ki dőlt a lo va; egy
haj dú utol ér te, és rö vid kö zel harc
után le te rí tet te. 

Fe jét le vág ták, majd Nagy sze ben -
be küld ték a fe je de lem hez, aki a pi -
ac té ren nyárs ra hú zat ta, ahon nan há -
rom nap múl va, egy rend kí vül he ves
vi hart kö ve tő en el tűnt. Tes tét a bras -
só i ak a csa ta után pár nap pal ke res -
ték, meg ta lál ták, és a vá ros ba szál lít -
va mél tó mó don el te met ték.

g Re zsa bek Nán dor

WeissMihályemlékezete
b Köz éle ti sze rep lő, ta ná csos és bí ró, kö vet ség ben ba rá ti és el len sé ges

ha tal mak kal és ha tal mas sá gok kal tár gya ló dip lo ma ta, köl tő, ter mé -
szet tu do má nyos vo nat ko zá so kat is le jegy ző kró ni ka író és bib lio fil volt
egy sze mély ben: WeissMihály er dé lyi szász lu the rá nus po li hisz tor -
ra em lé ke zünk ha lá lá nak négy szá za dik év for du ló ján.

b Újon nan meg vá lasz tott és új ra -
vá lasz tott fel ügye lő i nek, gyü le -
ke zet ve ze tő i nek rész vé te lé vel
tar tott kon fe ren ci át ok tó ber el -
ső hét vé gé jén a pi lis csa bai Bé -
thel Evan gé li kus Misszi ói Ott -
hon ban a Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let. 

So kan hosszú utat meg té ve, fá radt ság -
gal ve gyes vá ra ko zás sal ér kez tek Pi -
lis csa bá ra. Fel ügye lők, gond no kok,
pénz tá ro sok, pres bi te rek és más tiszt -
ség vi se lők, is me rő sök és egy más szá -
má ra még ide ge nek gyü le kez tek a
nap sü tés ben ok tó ber el ső pén te kén.
Ra dos né Len gyel An na ke rü le ti fel -
ügye lő kö szön té sé vel kez dő dött meg
az új hat éves cik lust in dí tó fel ügye lői,
gyü le ke zet ve ze tői kon fe ren cia.

A rö vid kö szön tő után Gáncs Pé -
ter el nök-püs pök áhí ta ta ad ta meg az
alap han got a szűk hu szon négy órás
együtt gon dol ko dás hoz. A pén tek
dél után tól szom bat dél utá nig tar tó
kon fe ren cia ki vé te les al kal mat nyúj -
tott az is mer ke dé sen, ta nu lá son kí -
vül gya kor la ti kér dé sek tisz tá zá sá ra
is, mint ami lyen pél dá ul a gyü le ke -
zet ve ze tők el ér he tő sé ge it tar tal ma -
zó cím lis ták fris sí té se.

A kon fe ren cia ve zér fo na lát a dr.
Sza bó La jos, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem rek to ra ál tal szer -
kesz tett, Tarts, Uram, a ke zed ben cí -
mű könyv ad ta, amely a Lu ther Ki adó
gon do zá sá ban lá tott nap vi lá got.

Az el ső elő adó, dr. Sza bó La jos A ci -
vil szol gá lat sza bad sá ga cí mű tar tal -
mas elő adá sá val na gyon ma gas ra he -
lyez te a mér cét. A hét vé ge szín vo na -
lát az tán a töb bi prog ram is mél tó képp
emel te, de az is ha mar nyil ván va ló vá

vált, hogy bi zony jól jön nek a ki osz -
tott jegy zet fü ze tek. Ol va só ink nak
íze lí tő ül, a részt ve vők nek pe dig em -
lé kez te tő ül egy gon do la tot idéz nénk
csu pán: „A fel ügye lők és a pres bi té ri -
um a nö ve ke dés »ide gen ve ze tői«,
akik re á lis ké ped ad nak a hi -
tet, kö zös sé get és élet célt
ke re sők nek.”

A rek to ri elő adást Ben -
kó czy Pé ter kő bá nyai lel -
kész, drá ma pe da gó gus in -
ter ak tív, já té kos egy más ra
han go lá sa kö vet te, amely -
nek so rán – vál to za tos mó -
do kon meg moz gat va a je -
len lé vő ket – al ka lom nyílt
egy más meg is me ré sé re.

A nap zá rá sa ként Sza bó -
né Mát rai Ma ri an na püs -
pök he lyet tes „Ez a nap is
csen de sen…” cím mel tar -
tot t es ti áhí ta tot.

A má so dik nap dr. Si mor
Fe renc sik ló si fel ügye lő áhí -
ta tá val in dult. Gon do la tai
töb bek nek könnyet csal -
tak a sze mé be. 

A nap in dí tó el mé lyü lést
dr. Cser mely Pé ter pro fesz-
szor (ké pün kön) elő adá sa
kö vet te Is ten há ló za tai,
evan gé li kus kö zös ség épí té -
sünk a 21. szá zad ban cím -
mel. A nem zet kö zi hí rű
há ló zat ku ta tó le bi lin cse lő elő adá sa
olyan mennyi sé gű és mi nő sé gű in for -
má ci ó val hal moz ta el a kon fe ren cia
részt ve vő it, ami egy tu dó sí tás ke re -
té ben nem ad ha tó vissza, így ez út tal
is ön ké nye sen vá lasz tot tunk egy
gon do la tot íze lí tő ül. 

Jid du Krish na mur ti in di ai fi lo zó -
fus így ta nít a tu dás és a böl cses ség
kü lönb sé gé ről: „A tu dás: a vi lá got al -

ko tó rész le tek is me re te. A böl cses ség:
a vi lág össze füg gé se i nek is me re te.”

A há ló za tok ere jé ről és di na mi ká já -
ról is szó ló elő adást kö ve tő en Cser mely
pro fesszort Ra dos né Len gyel An na
ke rü le ti fel ügye lő in vi tál ta a részt ve vők -

kel kö zös gon dol ko dás ra, pár be széd -
re. Ez után cso port mun ka kö vet ke zett,
majd a két nap össze fog la lá sa ként a cso -
por tok já té kos for má ban szá mol tak be
ta pasz ta la ta ik ról, él mé nye ik ről.

A kon fe ren ci át Ra dos né Len gyel
An na bú csú sza vai és Gáncs Pé ter úti
ál dá sa zár ta.

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

A„növekedésidegenvezetői”
tartottakkonferenciátPiliscsabán

b Kéz zel ké szí tett kis ha jó kat kap -
tak aján dék ba a szer ve ző For rás
Evan gé li kus Ke resz tyén Óvo da
dol go zó i tól azok a pe da gó gu sok,
akik részt vet tek a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let ben ti -
zen ket ted szer meg ren de zett
kon fe ren ci án. Az ok tó ber 6-án
Vár pa lo tán tar tott ta lál ko zó el -
ső sor ban a lel ki fel töl tő dést és a
ta pasz ta lat cse rét szol gál ta. A
nap fő té má ja a hit tan órán kí vül
zaj ló ke resz tyén ne ve lés volt.

A prog ram a temp lom ban, is ten -
tisz te let tel kez dő dött, ame lyen Sze -
me rei Já nos püs pök hir det te Is ten igé -
jét. A li tur gi á ban Tóth At ti la he lyi lel -
kész se géd ke zett. 

Az egy ház kerü let lel ké szi ve ze tő -
je Lk 12,49–53 alap ján a jé zu si tűz ről,
ke reszt ség ről és bé két len ség ről szólt.
„Jé zus az él te tő tűz ről be szél, amely
újat kezd, és a gyó gyu lás esz kö ze” –
mond ta, majd hoz zá tet te: „A jé zu si
bé két len ség az élet in du lá sá nak ha -
tal ma, az élet men tés fe szült küz del -
me. Bár csak föl ver né a ha mis nyu gal -
mat, amely be be le szok tunk!”

Az úr va cso rai al kal mat kö ve tő en
ad ták át az idei Gyu rátz Fe renc-dí ja -
kat. A ke rü le ti el is me rést Os gyán Gá -
bor né Bau er Emí lia, a Ba kony cser -
nyei Evan gé li kus Óvo da ve ze tő je,
va la mint Raj nai Ká roly, a sop ro ni
Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és
Ál ta lá nos Is ko la igaz ga tó ja ve het te át.

Ezek után a részt ve vők át sé tál tak az
óvo da épü le té be, ahol az óvo dá sok ver -
ses-da los mű so rán ke resz tül is mer het -
ték meg az in téz mény ben fo lyó mun -
kát. Las su Ta más né óvo da ve ze tő és
Ta la bér Már ta vár pa lo tai pol gár mes -
ter is kö szön töt te a je len lé vő ket.

A be mu tat ko zó kör után Wag ner
Szi lárd sop ro ni is ko la lel kész tar tot ta
meg elő adá sát Ke resz tyén ne ve lés a
hit tan órán kí vül cím mel. „A ke resz -
tyén ne ve lés min den pe da gó gust érint
– evan gé li kus in téz mé nyen be lül és kí -
vül, gyü le ke ze ten be lül és kí vül” – fo -
gal ma zott, majd ki emel te a csa lá di kö -
zös ség mel lett a pe da gó gus és a lel kész
sze re pét is: „Azért fon tos min den
te rü le ten a ke resz tyén ne ve lés, mert
ha mi nem vé gez zük, ak kor más fog
más faj tát vé gez ni he lyet tünk.”

Wag ner Szi lárd el mond ta azt is:
vizs gá la tok sze rint a négy fé le ne ve -
lé si mód szer kö zül (tel je sen te kin tély -
el vű, te kin tély tisz te lő, en ge dé keny
vagy tel je sen el ha nya go ló) a te kin tély -
tisz te let re va ló ta ní tás bi zo nyult a leg -
ha té ko nyabb nak, mi vel ez biz tos
ala pot ad, amely meg óv a tár sa da -
lom el le nes moz gal mak hoz va ló csat -
la ko zás tól. A ke resz tyén ne ve lés fon -
tos te rü le tei: az imád ság, a nyi tott je -
len lét és a fi gye lem. Az elő adó több
gon do lat éb resz tő kér dést is fel tett,
ame lyek kap csán Jan csó Kál mán né
mo de rá lá sá val ér de kes be szél ge tés
ala kult ki.

Az ebéd szü net után a részt ve vők
két szek ci ó ban foly tat ták az esz me cse -
rét. Az óvo da pe da gó gu sok meg be szé -

lé sét Szar ka Éva ba kony cser nyei lel -
kész és Ács György né győ ri óvo da ve -
ze tő, az ál ta lá nos és kö zép is ko lá ban
dol go zó ok ta tók cso port ját pe dig
Mes ter há zy Ba lázs sop ro ni lí ce u mi is -
ko la lel kész és Szücs Gá bor, a pá pai
Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko la igaz ga tó ja ve zet te.

Az ezt kö ve tő fó ru mon a je len lé -
vők Sze me rei Já nos püs pök nek, Var -
ga Már tá nak, egy há zunk or szá gos
iro dá ja ne ve lé si és ok ta tá si osz tá lya
ve ze tő jé nek és Rozs-Nagy Szil via
hit tan re fe rens nek te het ték fel kér dé -
se i ket. A Wag ner Szi lárd ál tal mo de -
rált fó rum be szél ge tés ben Rozs-Nagy
Szil via el mond ta: fel mé rést ter vez nek
az zal a cél lal, hogy meg ta lál ják a
gyü le ke ze te ink ben élő evan gé li kus
pe da gó gu so kat és hit ok ta tó kat, il let -
ve elő se gít sék az össze fo gá su kat.

A zá ró úti ál dás ban a hit tan re fe -
rens ar ról be szélt, mit je lent az Is ten -
be ve tett bi za lom. „Éle tünk bol dog -
sá ga, sőt egy há zunk jö vő je is at tól
függ, me rünk-e ta nul ni a gye re kek -
től, me rünk-e bíz ni Is ten ben és egy -
más ban” – fo gal ma zott.

A na pot a részt ve vő pe da gó gu sok
„Az Úr a pász to rom…” kez de tű ká non
há rom szó lam ban va ló el ének lé sé vel
fe jez ték be, majd lel ki leg gaz da god -
va in dul hat tak el, hogy a hal lott gon -
do la to kat sa ját in téz mé nyük ben hasz -
no sít sák. Kö vet ke ző ta lál ko zó juk ra
2013. ok tó ber 4–5-én ke rül sor a
sop ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
(Lí ce um) Gim ná zi um ban.

g Adá mi Má ria

Keresztyénnevelés–hittanóránkívül?
Pe da gó gu sok ta lál ko zó ja a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let ben
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– Ahogy múl nak az évek,
az em ber nek egy re gyak rab -
ban eszé be jut a gye rek ko ra –
kez di az em lé ke zést. – És
egy re in kább fog lal ko zik az
ak ko ri tör té né sek kel. Nem
va gyok kö ze li kap cso lat ban
az uno ka test vé re im mel, va la -
hogy messzi re ke rül tünk egy -
más tól. A leg kö ze leb bi uno ka -
öcsém meg halt a nyá ron! Há -
rom és fél éves le het tem, ami -
kor ha za hoz ták a kór ház ból,
mert ak kor szü le tett. A ha lá -
la ret te ne te sen meg rá zott.
Ne kem so ká ig ő volt a kis test -
vé rem, na gyon sze ret tük egy -
mást. Az után mi el köl töz -
tünk tá vol ra, ke ve seb bet ta lál -
koz tunk, de most egy sze ri ben
elő jöt tek a kö zös em lé kek… 

Ne kem nagy sze rű édes -
anyám volt. Bé ké sen ne vel tek,
nagy sze re tet ben. Mi kor szü -
let tem, édes apám a Don-ka -
nyar nál szen ve dett, és ka pott
két hét sza bad sá got, hogy
meg lá to gas son. A fe le rá ment
az uta zás ra, de a töb bit ve lünk
tölt het te.

Apám öccse fran cia fog -
ság ba esett, 1946-ban ke rült
vissza. Anyai ágon még két
fér fi is tá vol volt tő lünk, vé gül,
hál’ Is ten nek, min den ki ha za -
tér he tett. Anyám édes ap ját
Hel fens tein nek hív ták, a csa lád
800-ból ere dez te ti ma gát,
Svájc ban a Land es Mú ze um -
ban van egy szo ba, ahol az
egyik ősöm re em lé kez nek.
Kö zöt tük, úgy mond ják, úton -
ál ló és őr gróf is ta lál ha tó. 

Az anyai nagy szü lők fel vi -
dé ki ek, az apa i ak szin tén on -
nan jöt tek. Az apai nagy ma -
mám tel je sen szlo vák volt,
nagy apám fé lig szlo vák, fé lig
ma gyar. Egy na gyon sok hely -
ről jött és össze ko vá cso ló -
dott csa lád ba ke rül tem el ső
uno ká nak. 

Úgy men tem ha za, hogy
min dig várt va la ki, aki vel le he -
tett be szél get ni vagy ját sza ni.
Meg ér tem azo kat a gye re ke -
ket, akik ar ra vágy nak, hogy
így lak ja nak. Uno ká im is mon -
do gat ják, két ház kel le ne egy -
más mel lett, kö zöt tük pe dig
egy híd, hogy bár mi kor át le -
hes sen men ni lá to ga tó ba.

– Ho gyan ke rült a szí né szi
pá lyá ra?

– Nem tu dom. De azt igen,
hogy apu kám min dig me sél te,
Amb rus nagy apám sze re tett
vol na bo hóc len ni. Apá mat
min dig vit te a Be ke tov-cir -
kusz ba és a Jan csi-aré ná ba, és
bá mu lat tal néz te a bo hó co kat.
Ne kem el ső ál ta lá nos ban, az
év vé gén a ta ní tó né ni adott
egy ver set, Jó zsef At ti lától a
Ma mát. Nem ép pen gye rek -

vers, de anyu kám olyan szé -
pen és tü re lem mel ér tet te meg
ve lem a vers lé nye gét, hogy az
utol só ta ní tá si na pon, mi kor
be jö het tek a szü lők meg -
néz ni, mit ta nul tak a gye re -
ke ik, olyan si ke rem volt,
hogy at tól kezd ve én let tem
az is ko la vers mon dó ja.

El köl töz tünk, de az új he -
lyen is fel fe dez te a ta nár nő a
vers mon dó te het sé ge met.
Sőt nagy sze rű ének ta ná rom
lett, aki ma ga is nép dal gyűj -
tő volt. Azt mond ta, szé pen
éne ke lek, és be vett az is ko -
la kó ru sá ba, ahol sok szor
éne kel het tem szó lót. Ren ge -
te get jár tam szín ház ba, lel -
ke sen mo zi ba, de meg nem
for dult a fe jem ben, hogy a
szí né szet, az hi va tás, mes ter -
ség. Mi kor meg ma gya ráz ták
ne kem, már nem vol tam bi -
zony ta lan, ha kér dez ték a
fel nőt tek, hogy mi le szel, ha
nagy le szel. Érett sé giz ni kell,
az tán fel vé te li vizs gát kell ten -
ni a Szín mű vé sze ti Fő is ko lán,
mond ta egy okos em ber, és
sok-sok ver set kell tud ni. Ez
ne kem iga zán nem ment ne -
he zen! Meg pró bál tam, és sze -
ren csé re az el ső ne ki fu tás ra si -
ke rült.

– Kik kel járt együtt?
– Na gyon jó év fo lyam volt.

Bé res, Tor dai, Sze ge di, Po ló nyi,
Do bos. Mi vol tunk a lá nyok az
osz tály ban. Két évig nem le he -
tett kül ső sze rep lést vál lal ni.
Má sod év vé gén be jött hoz -
zánk Ke le ti Már ton, Ba csó Pé -
ter és Szász Pé ter, és azt mond -
ták, hogy egy fil met for gat nak
gim na zis ták ról. Esős va sár -
nap volt a cí me, né gyen ját -
szot tunk ben ne: Bé res Ilo na,
Po ló nyi Gyön gyi, Tor dai Te ri
és én. Mi kor vé gez tünk a fő is -
ko lán, két év re kö te le ző volt
vi dék re szer ződ ni, de mi kor
mi le töl töt tünk egy évet – én a
Pé csi Nem ze ti Szín ház ban –,
fel ol dot ták a ren de le tet, és
Vár ko nyi rög tön le szer ződ te -
tett a Víg szín ház ba. Az el ső
elő adás ban együtt játsz hat -
tam Dar vas Iván nal, aki szin -
tén ab ban a sze zon ban szer ző -
dött a Víg szín ház hoz. Vár ko -
nyi volt a ren de ző, és a pre mi -
er fer ge te ges si ker rel zá rult.
Úgy érez tem, film ben ugyan
már ta lál koz tam a szín ház sok
tag já val, de most a tag jai kö -
zé is be fo ga dott a tár su lat.

– Nem félt szí nész óri á sok kal
együtt ját sza ni?

– So ha nem fél tem. Ők
nagy sze rű em be rek vol tak,
ki vé te les szí né szek. Ha el fo -
gad tak va la kit, ak kor kol lé -
gák vol tunk, és nem szá mí tott,
ki mö gött mi lyen szí né szi múlt

van, csak az, hogy az nap es te
mi lyen az elő adás ban. A kö -
zön ség nél sen ki nek sincs pro -
tek ci ó ja…

– Vissza te kint ve me lyik sze -
re pét ér zi a leg fon to sabb nak?

– Mind egyik fon tos volt
ak kor, ami kor csi nál tuk. A
szín ház mű vé szet ke gyet len,
né hány hét múl va már alig
em lé kez nek egy ala kí tás ra. És
új ra ját sza ni pon to san úgy nem
le het so ha egy elő adást. Ezt én
tu dom, a kö zön ség jó, ha egy-
egy pil la na tot meg őriz egy
ala kí tás ból.

Az el ső te le ví zi ós já ték,
amely ben sze re pel tem, Szép
Er nő egy fel vo ná so sa, a Má jus
volt. Agár di Gá bor és Sza bó

Gyu la vol tak a part ne re im, a
nagy sze rű Ádám Ot tó ren -
dez te. Ezért gra tu lált ne kem
Vár ko nyi a fő is ko la fo lyo só ján,
ami óri á si meg tisz tel te tés volt.
Szép Er nő stí lu sa en gem na -
gyon meg ra ga dott, na gyon
kö ze li nek érez tem ma gam -
hoz. El is ol vas tam min dent,
amit írt, és az volt a vá gyam,
hogy egy szer el játsz has sam
Tóth Man ci sze re pét a Li la
ákác ban. És úgy ad ta az élet,
hogy el játsz hat tam fil men, az -
zal a ren de ző vel, aki ren ge teg
ré gi, si ke res ma gyar fil met
ké szí tett, mint pél dá ul a Hyp -
po lit, a la kájt. De sze ret tem a
Sza bó Ist ván Sze rel mes film jé -
ben ját szott sze re pe met, Ró zsa
Já nos és Kar dos Fe renc Gye -
rek be teg sé gek cí mű film jét, az
Is me ret len is me rőst – és so rol -
hat nám to vább, hi szen csak
ak kor vál lal tam el egy sze re -
pet, ha hit tem a ren de ző ben,
és a sze re pet is jó nak ta lál tam.
Sok nagy sze rű em ber rel dol -
goz tam, szí nésszel és ren de ző -
vel, akik már saj nos nin cse nek
kö zöt tünk…

– Em lí tet te, mennyi seb zett
gyer mek van. A mű vész em -
ber is ér zé keny. Ho gyan tud el -
iga zod ni eb ben a gyű löl kö dő
vi lág ban?

– Egy re ne he zebb tisz tán
lát ni. Ne kem tel je sen mind egy,
ki nek a gye re ke ül a né ző té ren.
Igyek szem min dig a tel je set
ad ni, meg aján dé koz ni őket
va la mi szép pel. Azt mon dom,
amit gon do lok; a kon cert az
egyet len olyan hely, ahol sen -
ki nem mond ja meg, hogy
mit te gyek, mit vál toz tas sak,
mi lyen sor rend be te gyem a
da lo kat. Min den gye rek cso da,
előt tük a jö vő.

– So kan úgy is me rik, mint
aki a gye re kek nek éne kel.

– A fő is ko la el vég zé se után
éne kel tem egy fran cia san -
zont, amely nép sze rű lett. Na -
gyon tet szett, amit az Il lés-
együt tes ját szott, a szö ve gek is
jók vol tak, jól tük röz ték az
én kor osz tá lyom nak a ho va -
tar to zá sát, szel le mi sé gét. Is -
mer tük egy mást a ze ne kar ral,
s egy szer Bródy Já nos le vett a
polc ról egy Weö res Sán dor-
kö te tet, és el ját szot ta a Csi ri -
bi rit… Az után meg szü le tett a
Mi ci mac kó. Az el ső le mezt
nem gye re kek nek ké szí tet tük,
sok min den volt ben ne. Ami
ne kem je len tett va la mit az
éle tem ben, ar ról éne kel tem, de

el ső sor ban ver se ket. A fi -
am ak kor múlt két éves, ki -
men tünk a ját szó tér re, és
hal lot tam, hogy a ki csik a
bu gyu ta slá ger szö ve gek he -
lyett azt ének lik, hogy „Bó -
bi ta, bó bi ta tán col”. A kö vet -
ke ző le mezt már gye re kek -
nek szán tuk. Egy szer az tán
meg je lent az öl tö zőm ben
há rom fi a tal em ber a Boj -
tor ján együt tes ből, és azt
mond ták, tud ják min den
da lo mat, lép jünk fel együtt.
A gye re kek kel va ló ta lál ko -
zás olyan ha tás sal volt rám,
hogy má ig sem tu dok sza ba -
dul ni tő lük.

– Mit ját szik a kö zel jö vő -
ben?

– A je len le gi re per to ár ból
négy elő adás ban ját szom. A
He ge dűs a ház te tőn nagy sze -

rű elő adás, ze nés da rab; Túl a
Ma szat-he gyen, Var ró Dá ni el
ver ses me sé je Pres ser Gá bor
ze né jé vel; a Syl via egy ame ri -
kai víg já ték, és ti zen hat éve
sze re pel a mű so runk ban. És
ját szom egy szá mom ra na -
gyon ked ves elő adás ban is, a
Mo nok li ban, ame lyet Mol nár
Fe renc írá sa i ból ál lí tott össze
Feszt ba um Bé la, aki ren de ző -
je is az elő adás nak. Ezek az írá -
sok pon to san száz éve szü let -
tek, de sem mit nem ve szí tet -
tek ak tu a li tá suk ból. Az elő adás
má sik ér de kes sé ge, hogy szá -
mom ra na gyon ked ves kol lé -
gák kal le he tek együtt: Kern
And rás, Ta hi Tóth Lász ló, Lu -
kács Sán dor, Har ká nyi End re,
Raj ho na Ádám; Ven c zel Ve ra,
Sze ge di Eri ka, va la mint jó -
ma gam va gyunk a „lá nyok”.

– Vé gül az Evan gé li kus Élet
ol va sói ne vé ben kér de zem hi -
té ről, a kö zel gő ün ne pek ről.

– Van egy kis evan gé li kus
kö tő dé sem. A gim ná zi um ban
az ak ko ri egyik leg jobb ba rát -
nőm édes ap ja bu da vá ri es pe -
res volt. Ha együtt le het tünk,
be szök tünk a temp lom ba, és
az or go nát pró bál tuk be in dí ta -
ni. A fér jem val lá sát kö vet ve a
fi un kat evan gé li kus nak ke -
resz tel tük. Én ka to li kus va -
gyok, hí vő em ber, de sok szor
hi ány zom a temp lo mok ból.
Ka rá csony gyö nyö rű ün ne pén
azért elő for du lok ked ves temp -
lo mom ban. So kat ba ran go -
lunk Olasz or szág ban, fő leg
Tos ca ná ban és Um bri á ban.
Egyik temp lom ból a má sik ba
me gyünk, ta lán ott pó to lok
va la mit mu lasz tá som ból, hi -
szen egy mást érik a fan tasz ti -
kus él mé nyek. Tit kos cso dák.

g Feny ve si Fé lix La jos

Halennetöbbidő
Szü le tés na pi be szél ge tés Ha lász Ju dit szín mű vésszel

b Az egyik leg bol do gabb ma gyar szí nész: sze re tik a fel nőt -
tek, ra jong va hall gat ják a gye re kek, együtt ének lik ve le
WeöresSándor ver sét: „Csi ri bi ri csi ri bi ri / zab szal ma –
/ négy csil lag közt / al szom ma.” Be teg sé gé ről tu do mást
sze rez ve az egész or szág ag gó dott ér te, és fel só haj tott, mi -
kor hal lot ta a jó hírt: meg gyó gyult, új ból ját szik szín há -
zá ban. Is me rő sö ket, ba rá to kat kér dez tem: né zik-e Halász
Juditot?Volt, aki azt mond ta: „Re ményt su gá roz a mo so -
lya.” A má sik azt fe lel te: „Már nem né zem, egy idő sek va -
gyunk, és ő fi a tal nő.” Bi zony le ta gad hat na sok évet a het -
ven ből, an nak el le né re, hogy ki csit fá rad tan ér ke zett. Ne -
héz na pok után és szo ros na pok előtt, de ami kor édes any -
já ról kér dez tem, szü le té se má sik „hő sé ről”, új ból a ked -
ves ar cot lát tam ma gam előtt.

100.születésnapon
a100.zsoltár

Tát rai Vil mos-em lék hang ver seny

b Áhí tat tal egy be kö tött hang ver se nyen em lé kez tek szü le té -
sé nek szá za dik év for du ló ja al kal má ból TátraiVilmos he -
ge dű mű vész re a De ák té ri evan gé li kus temp lom ban. A Tát -
rai Ala pít vány szer vez te, ok tó ber 7-i kon cert ré sze an nak
az ok tó be ri prog ram so ro zat nak, amellyel az 1999-ben el -
hunyt vi lág hí rű he ge dű mű vész em lé ke előtt tisz te leg nek. 

Az evan gé li kus Tát rai Vil mos a 20. szá za di ma gyar ze nei élet
egyik meg ha tá ro zó egyé ni sé ge ként 1946-ban ala pí tó ja volt a Tát -
rai-vo nós né gyes nek, és hosszú év ti ze de ken ke resz tül (1978-ig)
kon cert mes te re az Ál la mi Hang ver seny ze ne kar nak. 1965–
1998 kö zött a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Fő is ko la ta ná ra ként,
majd pro fesszo ra ként ge ne rá ci ók kap tak tő le élet re szó ló út ra -
va lót a ze ne vi lá gá ban. Emel lett nem zet kö zi ze nei ver se nyek
rend sze re sen meg hí vott zsű ri tag ja ként is te vé keny ke dett, és több
mint száz le mez fel vé tel fű ző dik a ne vé hez.

Szám ta lan ki tün te té se mel lett töb bek kö zött a Kos suth-díj
(1958), a Bar tók–Pász to ry-díj (1985), a Ma gyar Köz tár sa sá gi Ér -
dem ke reszt (1992), a Fe ren csik-gyű rű (1992) és a Mu si ca Om -
nia Nagy díj (1993) bir to ko sa is volt. 

Tát rai Vil mos ra em lé kez tek a va sár na pi ün ne pi hang ver seny
elő adó mű vé szei, a kon cer ten je len lé vő csa lád tag jai, ba rá tai, is -
me rő sei, a ze ne ba rá tok és az evan gé li kus gyü le ke zet. 

Az ün ne pi ese ményt Prőh le Ger gely nyi tot ta meg. A Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye lő je be szé dé ben
meg em lé ke zett az egy kor a kis pes ti gyü le ke zet hez tar to zó cip -
szer ipa ros csa lád gyer me ké ről, Tát rai Vil mos ról, aki re gaz dag
ze nei pá lya fu tá sa, vi lág hí rű si ke rei ré vén „Bach egy há za és Ko -
dály or szá ga” mél tán büsz ke le het. Prőh le meg kö szön te a ze -
ne sze re tő ma gyar evan gé li ku sok nak – töb bek kö zött dr. Kamp
Sa la mon kar nagy nak és Tát rai Vil mos csa lád já nak –, hogy a va -
sár na pi em lék hang ver seny lét re jö he tett. 

A hang ver seny el ső szá ma ként G. F. Hän del Pas sa cag liá ja
hang zott el Szent he lyi Mik lós (he ge dű) és Fa lu di Ju dit (csel ló)
elő adá sá ban (képünkön). A szép szá mú kö zön ség tet szés sel fo -
gad ta a mű sort, mely ezek után J. S. Bach Já nos-pas si ó já nak
(BWV 245) Ich fol ge dir gleich falls szop rán ári á já val foly ta tó dott
Fü löp Zsu zsan na elő adá sá ban. A mű vész nő, be tölt ve a temp -
lom akusz ti kai te rét, ki emel ke dő szín vo na lon éne kelt, szí nes és
egyé ni hang ján. A Lu the rá nia ének- és ze ne kar elő adá sá ban
hang zott fel ez után – Kamp Sa la mon ve zény le té vel – Bach Ein
fes te Burg ist un ser Gott (BWV 80) kan tá tá ja. (Az evan gé li kus
ko rált Lu ther Már ton 1527 és 1529 kö zött ír ta.)

A kan tá ta el ső ré szé ben né mi arány ta lan sá got ve het tünk ész -
re, mi vel a kó rus hang zá sa fe lül múl ta a vo nó sok össz hang ere jét,
de ez ké sőbb, Jekl Lász ló (basszus) és Cza bán An ge li ka (szop rán)
ári á i nak kí sé re te alatt vissza állt a meg fe le lő ará nyok ra, s a Bach-
kan tá tát az együt tes meg győ ző mű vé szi tar ta lom mal ad ta elő. 

A Lu the rá nia ének kar biz tos szó lam be lé pé sek kel, di na mi kák -
kal, ért he tő szö veg mon dás sal és az or go na nyu godt con ti nuo kí -
sé re té vel iga zi ün ne pet va rá zsolt. Né meth Ju dit (alt) és Csa pó Jó -
zsef (te nor) ári á ja is meg ka pó volt, to váb bá ki emel ke dő en fi nom
ze nei hang zást pro du kált a ze ne kar oboa mű vé sze, aki vissza fo -
got tan kí sér te az éne ke sek szó la ma it. 

Az ün ne pi hang ver se nyen Gáncs Pé ter hir de tett igét. Egy há -
zunk el nök-püs pö ke Tát rai Vil mos szá za dik szü le tés nap já ra, az
ün ne pi hang ver seny re a 100. zsol tárt idéz te fel a gyü le ke zet szá -
má ra. E há la adó zsol tár ral kö szön te meg ezt a kü lön le ges al -
kal mat, a mű vé szek mun ká ját, il let ve ez zel mon dott kö szö ne -
tet a mű vész csa lád já nak. 

Ige hir de té se után foly ta tó dott a Lu the rá nia elő adá sa, majd
ze nei zá rás ként Bach D-moll cha conne-ja hang zott el Ba rá ti Kris -
tóf (he ge dű) elő adá sá ban. A kö zön sé get le nyű göz te a he ge dű -
mű vész rend kí vül szug gesz tív elő adás mód ja. Mind mo ti vi kus,
mind ak kor di kus já té ka biz tos tech ni kai tu dá sát bi zo nyí tot ta.
S eh hez hoz zá já rult az az em be ri, nyu godt tem pó ke ze lés, aho -
gyan vit te a ze nét a he ge dű húr ja in. Ma gá val ra ga dó nyu ga lom
áradt já té ká ból. A hall ga tó szin te egye dül érez te ma gát a
temp lom ban Bach ze né jé vel, mely szin te nem is em be ri hall -
ga tó ság nak, ha nem az égi ek nek szólt. Azok nak is, akik már nin -
cse nek ve lünk, de em lé ke zünk rá juk.

g He tessy Csa ba
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könyv az egykori ne mes ké ri kán tor ta ní tó ról
Meg je lent a Tóth Er nő evan gé li kus kán tor ta ní tó élet tör té ne te cí mű
könyv. Kap ha tó: Tóth Csa bá nál (8960 Len ti, Zrí nyi Mik lós u. 8/b; tel.:
92/351-093), va la mint a sop ro ni evan gé li kus temp lom irat ter jesz té sé nél.
A könyv ára 1000 fo rint.

fel ügye lők or szá gos ta lál ko zó ja – 2012
A mun ka na pok no vem be ri át ren de zé se mi att az idén a hó nap utol só hét -
vé gé jén, te hát no vem ber 23. és 25. kö zött ren dez zük szo ká sos rév fü lö -
pi kon fe ren ci án kat az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.
Sze re tet tel vár juk a gyü le ke ze ti, egy ház me gyei és ke rü le ti fel ügye lő ket
or szá gos ta lál ko zónk ra. A rész le tes prog ram meg je le né sé ig (ok tó ber 28.)
is fo gad juk a je lent ke zé se ket a rev fu lop@lu the ran.hu cí men. A hét vé -
ge tá mo ga tott rész vé te li dí ja 6000 fo rint.

Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 10. Le mon dá si ha tár idő: no vem ber 16.
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő

H i r D e t é s

meg hí vó asz ta li be szél ge tés re
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze -
um mal együtt mű köd ve sze re tet tel vár ja az ér dek lő dő ket ok tó ber 25-én,
csü tör tö kön 18 órá ra kö vet ke ző dis pu tá já ra a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um -
ba (Bu da pest V. ker., Ká ro lyi Mi hály u. 16.). Dis pu ta part ne rek: Er dé lyi
Zsu zsan na nép rajz ku ta tó, folk lo ris ta és Fa bi ny Ti bor, a Ká ro li Gás pár Re -
for má tus Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak tan szék ve ze tő egye -
te mi ta ná ra.

Té ma: „Szá za do kon át pap ta la núl”, avagy a hu sza dik szá zad má so -
dik fe lé nek szub jek tív meg kö ze lí té se.

Be lé pő: fel nőt tek nek 600 Ft, di á kok nak és nyug dí ja sok nak 300 Ft. A
be lé pő jegy árá val a meg je len tek a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze u mot tá mo gat -
ják. A be szél ge tés ről élő in ter ne tes köz ve tí tést adunk a pim.hu ol da lon.

Ott foly ta tom, ahol hu szon há rom éve
ab ba hagy tam. 1989-ben É mint Észt -
or szág cím mel ír tam cik ket az Evan -
gé li kus Élet be. Egye bek mel lett utal -
tam a gye nes di á si Ka per na um ebéd -
lő jé ben lát ha tó fest mény re, ame lyen
há rom fe nyő lát ha tó: a két egy más -
hoz kö ze li a fin ne ket és az ész te ket,
a tő lük ki csit lej jebb lé vő pe dig a ma -
gya ro kat jel ké pe zi. A kép nem ze te -
ink sors kö zös sé gé re utal – ír tam.

Ma gam is a vál to zá sok lá zá ban ég -
tem ak kor – nem sok kal vol tunk a
Nagy Im re-te me tés előtt –, és egy
észt lel kész be szá mo ló ja nyo mán
lel ke sül ten tu dó sí tot tam ar ról, hogy
Tal linn leg ma ga sabb tor nyá ra a kék-
fe ke te-fe hér észt tri ko lórt tűz ték ki
a szov jet zász ló he lyett, il let ve hogy
a „da lo ló for ra da lom” je gyé ben száz -
ez rek vo nul nak az ut cá ra, füg get len -
sé get és de mok rá ci át kö ve tel ve. 

Hei no ba rá tom szó be li és le vél ben
kül dött be szá mo lói nyo mán ar ról is
ír hat tam, hogy a meg úju lás el ér te az
észt evan gé li kus egy há zat is: vissza -
kap tak ko ráb ban be zárt – és gyak ran
rak tár nak vagy mo zi nak hasz nált –
temp lo mo kat, mind több fi a tal fel nőt -
tet ke resz tel tek meg és kon fir mál tak,
és az egy ház zal kap cso la tos hí rek
cen zú rá zat la nul je len tek meg a vi lá -
gi saj tó ban is. Négy és fél év ti ze des el -
nyo más után a sza bad ság má mo rá ban
él tek ak kor az észt evan gé li ku sok. 

* * *

Egy há zunk ti zen hat fős kül dött sé ge
– ki egé szül ve öt er dé lyi test vé rünk -
kel – a Tar tu ban ez év szep tem ber 26.
és 30. kö zött meg ren de zett finn -
ugor lel kész kon fe ren cia ke re té ben
ab ba pil lant ha tott be le, hogy mi -
lyen az ész tek mai éle te. A tör té nel -
mi múlt ra vissza te kin tő vá ros ban
azért is sok a park, mert a há bo rús
bom bá zá sok ban el pusz tult há zak
több sé gét nem épí tet ték új já. Egy em -
lék táb lán Bá tho ry Ist ván ne ve sze re -
pel: len gyel ki rály ként ő ural ko dott
Livó ni án, a mai Dél-Észt- és Lett or -
szág nak ezen a te rü le tén. 

Egé szen más tör té nel mi kort idéz
meg az a fel irat, amely – el ső lá tás -
ra meg le pő mó don – a cse csen ve zér,
Dzsohar Du da jev em lé két őr zi há lás
sze re tet tel. A füg get len né vá lá si fo -
lya mat leg kri ti ku sabb éve i ben ugyan -
is ő volt a tar tui ka to nai re pü lő tér pa -
rancs no ka, és Moszk va uta sí tá sa it
meg ta gad va nem lö ve tett az ut cán
tün te tő ész tek re. 

Az egye te mi vá ros ban per sze ren -
ge teg a fi a tal, akik nek im már ke vés
sze mé lyes em lé kük van a Szov jet uni -
ó ról. A han gu la tos di ák kocs má ban
ru bel he lyett nem észt ko ro ná val, ha -
nem im már eu ró val fi ze tünk a sö rért. 

Az el ső finn ugor lel kész ta lál ko zó -
ra ép pen het ven öt éve, 1937-ben ke -
rült sor Bu da pes ten, és az óta vál to -
zó hely szí ne ken foly nak ezek a kon -
fe ren ci ák. A mos ta ni ju bi le u mi ta lál -
ko zón össze sen kö zel száz észt, finn,
ma gyar, in ke ri és mord vin részt ve vő

volt együtt. Utób bi ak azok az orosz -
or szá gi nyelv ro ko na ink, akik év ti ze -
de ken ke resz tül il le ga li tás ban él het -
ték csak meg evan gé li kus sá gu kat. 

A nyi tó is ten tisz te let nek az a Já -
nos-temp lom adott ott hont, ame lyet
csak az el múlt évek ben ve he tett bir -
tok ba az egy ház, hi szen a leg utób bi
éve kig pa lánk kal kö rül vé ve, ro mo san
ár vál ko dott. Ige hir de té sé ben jog gal
szólt And res Pö der észt evan gé li kus
ér sek a meg úju lás cso dá i ról. A kon -
fe ren cia hely szí né ül szol gá ló Pál-
temp lom más fél év ti ze den át ro mos
volt, majd a hat va nas évek ben a vá -
ros mú ze u mot és rak tá rat ala kí tott ki
ben ne. Most azon ban va ló sá gos kis
kon fe ren cia-köz pont is meg fér a
temp lom mal. 

A két nyi tó elő adást Joób Oli vér
nyug dí jas lel kész, il let ve Paa vo Ket -
tu nen teo ló gi ai pro fesszor tar tot ta.
Előb bi az 1947 előt ti, utób bi az azt kö -
ve tő finn ugor egy há zi kap cso la tok -
ról szólt, mind ket ten olyan tu do má -
nyos igé nyes ség gel, hogy az el hang -
zot tak ké sőb bi ku ta tók szá má ra is
cse me gét je lent het nek majd. 

A re fe rá tu mo kat az „oral his to ry”
je gyé ben sze mé lyes él mé nyek kel egé -
szít het te ki szá mos je len le vő, egy ko -
ri finn és ma gyar ösz tön dí jas. A sze -
mé lyes be szél ge té sek ben per sze
több ször ki tér tünk az ész tek és a még
ki sebb né pek és egy há zak rész vé te -
lé re is. 

* * *

Min den elő adás nál be szé de sebb volt
az a pil la nat, ami kor Ee nok Ha a mer
nyug dí jas lel kész a ma gyü le ke ze ti te -
rem ként szol gá ló he lyi ség egy sar ká -
ra mu tat va ezt mond ta: „Itt volt Ka -
jos Já nos ma gyar ösz tön dí jas szo bá -
ja!” Az egy kor há rom éves pap gye rek -
ben egy élet re nyo mot ha gyott a
ma gyar ven dég ott lé te. Jel lem zi a két
vi lág há bo rú köz ti vi szo nyo kat, hogy
a tő le ta nul tak kö zül a „vi szont lá tás -
ra” mel lett a „nem, nem, so ha” szó -
for du lat ra em lék szik… 

A má sik észt or szá gi ma gyar ösz -
tön dí jas Má tis Ist ván volt. A tar tui
egye te men tett lá to ga tá sunk so rán
ar ról be szél ge tünk Ri ho Alt nur mé val,
a teo ló gi ai fa kul tás dé kán já val, hogy
ta lán mód vol na az in téz mé nye ink
kö zöt ti együtt mű kö dés re, akár hall -
ga tói vagy ok ta tói cse re prog ram ke -
re té ben. (A dísz te rem ben lát ha tó

ki ál lí tás egyéb ként ar ról is ta nús ko -
dik, hogy Liszt Fe renc 1842-ben,
Hun falvy Pál 1869-ben járt a tar tui
egye te men.)

Vissza tér ve a kon fe ren ci á ra: a leg -
több új don sá got az in ke ri ek től tud -
tuk meg, akik kö zül töb bek kel már a
négy év vel ez előt ti rév fü lö pi lel kész -
kon fe ren ci án is ta lál koz tunk. Kö zé -
jük tar to zik Alek szej Alj os kin igaz ga -
tó lel kész is. Be szá mo ló ja ele jén el -
mond ta, hogy a szov jet idők ben mi -
lyen sok lel ké szü ket tar tóz tat ták le
vagy vé gez ték ki, hány és hány in ke -
ri la kost szám űz tek Szi bé ri á ba, Ka -
zahsz tán ba vagy messze észak ra. A
je len ről szól va az tán egy há za misszi -
ói el kö te le zett sé gé ről be szélt, fel -
idéz ve a kö zel múlt bib li ai tá bo rát,
ame lyen két száz húsz gye rek és negy -
ven ön kén tes vett részt. Szólt to váb -
bá ar ról, hogy a sze ku la ri zá ci ós fo lya -
ma tok kö ze pet te ők tu da to san a
kon zer va tív egy há zi utat kö ve tik. 

Be szá molt a meg ál lít ha tat lan nak
tű nő fo lya mat ról, hogy a fal vak ból
mind töb ben köl töz nek a vá ro sok ba,
va la mint ar ról a le gá lis és il le gá lis
mig rá ci ó ról, amely nek so rán sok
mo ha me dán és budd his ta ke rül kö -
zös sé ge ik be. „Ne künk nem kell szé -
les e vi lág ra men ni, a szé les vi lág jön
hoz zánk…” – mond ta. A más val lá -
sú be ván dor lók kö zül so kan meg ke -
resz tel ked nek, sőt bib lia is ko lát vé gez -
nek, és teo ló gi át ta nul nak. El be szé -
lé sei alap ján iz gal mas nak ígér ke zik a
négy év múl va ese dé kes újabb finn -
ugor lel kész ta lál ko zó, amely nek há -
zi gaz dá ja a ter vek sze rint – a fin nek
se gít sé gé vel – az in ke ri egy ház lesz. 

* * *

A hét vé gét – a ko ráb bi ta lál ko zók
gya kor la tá nak meg fe le lő en – a részt -
ve vők a ven dég lá tó egy ház gyü le ke -
ze te i ben töl töt ték. Jó, hogy most
már nem csak finn–ma gyar test vér -
gyü le ke ze tek ről be szél he tünk, ha -
nem eb be a há ló zat ba im már az ész -
tek és az er dé lyi ma gya rok is be kap -
cso lód nak. 

Ma gam a hét vé ge el ső fe lét Pö der
ér sek és fe le sé ge ven dé ge ként Tal -
linn ban töl töt tem. Ve lük már a ki -
lenc ve nes évek ele je óta kap cso lat ban
va gyok, ép pen egy „gyü le ke ze ti négy -
szög” je gyé ben. A kő bá nyai gyü le ke -
zet hu szon öt éve test vér kap cso la tot
ápol ugyan is a finn or szá gi Loh ja

finnugortestvéri

Pa�ró�ku�si�al�kal�mas�sá�gi
vizs�gá�lat�Győrött

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let szék há zá ban ok tó ber 1-jén tar tott meg -
mé ret te té sen négy be osz tott lel kész vizs gá zott az egy ház ke rü let ve ze tő sé -
gé ből, va la mint es pe re sek ből, fel ügye lő lel ké szek ből és gyü le ke ze ti fel ügye -
lők ből ál ló bi zott sá gok előtt. A vizs gá zók nak el ső sor ban ar ról kel lett szá -
mot ad ni uk, hogy teo ló gi ai tu dá suk mel lett al kal ma sak-e egy gyü le ke zet ügye -
i nek ön ál ló in té zé sé re. A vizs gán mind annyi an si ke re sen sze re pel tek, így
mos tan tól meg vá laszt ha tók. Képünkön a vizsgázók (balról jobbra): Pong -
rácz Má té, Papp Ju dit, Welt ler Gá bor és Kó sa Ger gely, középütt pedig Szeme -
rei János, az egyházkerület püspöke.

g A. M.

meg hí vó az or szá gos ci gány misszi ói kon fe ren ci á ra
Idén ok tó ber 20-án, szom ba ton 10.30–16.30 kö zött tart juk kon fe ren ci -
án kat egy há zunk bu da pes ti kol lé gi u má ban, a Ró zsák te re 1. alatt. Azo -
kat a test vé re ket vár juk, akik már a ci gány misszi ó ban szol gál nak, vagy
fog lal koz tat ja őket az in du lás gon do la ta a ci gány ság fe lé, vagy töb bet sze -
ret né nek meg tud ni er ről a misszi ói mun ka ág ról.

A nap té má ja a se gít ség lesz. Ige hir de té sek, gon do lat éb resz tő elő adá -
sok hang za nak el, és cso por tos be szél ge té se ken oszt hat juk meg ta pasz -
ta la ta in kat, örö me in ket, kér dé se in ket, eset le ges ké te lye in ket egy más sal.

Sze re tet tel hí vunk min den érin tet tet! 
Or szá gos Ci gány misszi ói Szol gá lat

X I I .  f I N N u g o r 

Őszi csen des hét Szar va son
Új hely szí nen, a fes tői kör nye zet ben lé vő szar va si Holt-Kö rös part ján lé -
vő üdü lő ben tart juk őszi csen des he tün ket szen ve dély be teg ség ben élő,
de presszi ó val küz dő és lel ki fel töl tő dés re vá gyó test vé re ink ré szé re no -
vem ber 5–9. kö zött. A vi dék ről ér ke zők nek 2-3 ágyas szo bák ban szál -
lást, va la mint tel jes el lá tást az üdü lő épü le té ben biz to sí tunk. A rész vé -
tel költ sé ge i hez 6000 fo rin tos hoz zá já ru lást kell fi zet ni. 

Je lent kez ni min den nap 17 óra után le het Mi kó Lász ló nál a 20/824-
9914-es szá mon ok tó ber 27-ig. A rész vé tel fel té te le a 6000 fo rint át uta -
lá sa ok tó ber 30-ig a kö vet ke ző bank szám lá ra: 11733058-20015556 OTP.

Kö zép hal mi Evan gé li kus Misszió Ala pít vány
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evan gé li ku sa i val; eb be a gyü möl -
csö ző együtt mű kö dés be kap csol tuk
be a ki lenc ve nes évek ben az er dé lyi
Olt sza ka dá tot és az észt or szá gi Pär -
nut, ahol a mai ér sek an nak ide jén lel -
kész ként és es pe res ként szol gált. 

Az éj sza ká ba nyú ló be szél ge tés so -
rán nem csak ko ráb bi él mé nye in ket
ele ve nít het tük fel, de vé le ményt cse -
rél het tünk ar ról is, mi ként le het hi tün -
ket, evan gé li kus sá gun kat a li be ra liz -
mus és a kon zer va ti viz mus kö zöt ti ké -
nyes egyen súlyt meg te remt ve a sze -
ku la ri zá ló dó tár sa da lom ban meg él ni. 

A tu da to san vál lalt kon zer va ti -
viz mus je lét is mer het tem meg a pär -
nui gyü le ke zet ben. Itt Enn Auks -
man lel kész, es pe res a li tur gi kus
ele mek bő sé ges tár há zá val – egye bek
mel lett la tin szö ve gek és ta ber ná ku -

lum fel hasz ná lá sá val – pró bál ja az
egy ház nak a vi lág tól va ló kü lön bö zé -
sét bi zo nyí ta ni. 

Elő re el ké szí tett ige hir de té sem -
ben én min den eset re bő sé ge sen idéz -
tem Lu ther Már tont, egye bek mel lett
A ke resz tény em ber sza bad sá gá ról cí -
mű írá sa alap ján. Az is ten tisz te let
után saj nos nem volt mód ar ra, hogy
a hí vek kel ke zet fog jak, a lel kész és
csa lád ja vi szont ba rát ság gal fo ga -
dott. Ki de rült, hogy ked venc re gé -
nyük az Eg ri csil la gok, és há zas sá guk
ele jén a férj hosszú fe je ze te ket ol va -
sott fel eb ből if jú fe le sé gé nek…. 

* * *

A vé gé re hagy tam az egyik leg szebb
él ményt. A Ten kes ka pi tá nyá ról el ne -

ve zett tal lin ni ma gyar ét te rem ben
ta lál koz tunk kö zel húsz észt or szá gi
ma gyar ral, köz tük Ha upt Erik nagy -
kö vet tel és dr. Éger György ta ná csos -
sal. Az itt élő ma gya rok több sé ge
Kár pát al já ról szár ma zik: a szov jet
idők ben ma gyar ként ugyan is nem igen
vet ték őket fel a ki je vi egye tem re, ezért
a bi ro da lom tá vo lab bi vé gén, Tar tu -
ban ta nul tak to vább. Ko ráb bi egy há -
zi ta lál ko zók ról so kuk kal már ré gi is -
me rős ként kö szönt het tük egy mást. 

An ni ka La ats észt or szá gi lel kész –
aki tol mács ként so kat tett a kon fe ren -
cia si ke ré ért – csa lád já nak szá mos
tag ja is itt volt. Má sok mel lett az ő
édes any ja is bol do gan szá molt be ar -
ról, hogy a kö zel múlt ban kap ta meg
a ma gyar ál lam pol gár sá got, hi szen
1943-ban a Ma gyar Ki rály ság te rü le -

tén, Mun ká cson szü le tett. Más azt
me sél te öröm mel, hogy vég re nem a
hon ta la nok szür ke út le ve lé vel kell
utaz nia. A tár sa ság köz pont ja Bán
Ist ván ma gyar tisz te let be li kon zul. Az
ok tó ber 12-én ese dé kes észt–ma -
gyar fut ball meccs re utal va ezt mond -
ta: „Mi, észt or szá gi ma gya rok ezen
csak győz he tünk.”

Ha za fe lé a re pü lő té ren még vá sá -
rol hat tunk a mi Tú ró Ru dink hoz
fel tű nő en ha son ló, ám koc ka ala kú,
Ko hu ke ne vű édes ség ből, majd ki cse -
rél het tük ta pasz ta la ta in kat. A kö vet -
ke ző finn ugor lel kész ta lál ko zó ugyan
csak négy év múl va ese dé kes, ám ad -
dig is a kap cso lat tar tás sok fé le for má -
ját él het jük meg.

g Fa bi ny Ta más

Teo�ló�gi�ai
re�le�van�cia

Finn ugor lel készkon fe ren cia. E két
szó össze pá ro sí tá sa el ső hal lás ra
olyan ön ké nyes nek tű nik, mint a prím
ház szám alatt la kó soly má szok ré szé -
re szer ve zett tea dél után. Ha pe dig tü -
ze te seb ben meg vizs gál juk a kon fe -
ren cia két att ri bú tu ma mö gött el te rü -
lő esz me rend sze re ket, nem csak az
ön ké nyes ség, ha nem az el lent mon dá -
sos ság gya nú ja is fel me rül ben nünk.

A finn ugor kul tú rák kép vi se lői és
ku ta tói ugyan is kez det től fog va a
sok szí nű ség és to le ran cia szó vi vői
vol tak, ez zel szem ben a ke resz tény ség
– leg alább is ko lo ni a lis ta misszi ós
irány za ta – hit be li egy sé ge sí tés re tö -
rek vés sel jel le mez he tő, ahol a kul tu -
rá lis és nyel vi kü lönb sé gek in kább
csak hát rál tat ják a mun kát.

Mi az, ami még is össze köt min ket,
finn ugor lel ké sze ket? – tet ték fel a kér -
dést a kon fe ren cia egyik kis cso por tos
be szél ge té sén. Fel me rült a kény sze rű -
en fo ga dott ger mán té rí tés vagy a fel
nem tárt szo ci a lis ta múlt örök sé ge.
Ezek az öt le tek azon ban nem il le nek
egy for mán min den finn ugor nép re; az
elő re mu ta tó kö zös jel lem ző in kább
az, hogy nyel ve ink a be szé lők szá mát
te kint ve a ki seb bek kö zé tar toz nak. 

A ki csiny ség, a ha ta lom nél kü li -
ség ál dá sa i nak meg ta pasz ta lá sa le -
het ne az az él mény, amely nek egy -
mást gaz da gí tó meg osz tá sa teo ló gi -
a i lag is re le váns sá te het né a finn ugor
lel kész kon fe ren ci ák össze hí vá sát.

g Ben ce Áron

Tar tu vá ro sát és a Tar tui Egye te met
ezer szál fű zi a ma gya rok hoz. Az ak -
kor még Tar ba tu név re hall ga tó föld -
vá rat 1030-ban le ro ha nó és Jur jev né -
ven „új ra ala pí tó” Bölcs Ja roszláv fe -
je de lem le á nya, Anasz tá zia I. And rás
ki rá lyunk kar ján vo nult be a ma gyar
tör té ne lem be. 

Ké sőbb Bá tho ry Ist ván er dé lyi fe -
je de lem len gyel ki rály sá ga ré vén
Livó nia (a mai Dél-Észt or szág és
Lett or szág te rü le te) és Ma gyar or szág
egy bi ro da lom ré szét ké pez het te.
Bá tho ry ala pí tot ta meg 1538-ban a
tar tui je zsu i ta kol lé gi u mot, mely a
mai Tar tui Egye tem előd je: II. Gusz -
táv Adolf svéd ki rály 1632-ben már a
kol lé gi um ra ala poz va hoz hat ta lét re
pro tes táns egye te mét, az Aca de mia
Gus ta via nát – az im már Dor pat
név re hall ga tó vá ros ban. Az egye te -
men a kez de ti idő szak ban tu do má -
sunk sze rint há rom er dé lyi és egy fel -
ső-ma gyar or szá gi evan gé li kus teo ló -
gus ta nult.

Az 1919-től észt ta ní tá si nyel vű in -
téz mény ben Virá nyi Ele mér sze mé lyé -
ben 1923-tól mű kö dött ma gyar lek tor.
1930-ban Kle bels berg Kunó is el lá to -
ga tott a Tar tui Egye tem re. Az 1930-as
évek ben vi rág zó ösz tön dí jas cse re ala -
kult ki az in téz mény és az Eöt vös-kol -
lé gi um kö zött; teo ló gu sa ink kö zül
Ma tis Ist ván és Ka jos Já nos töl tött
hosszabb időt észt kör nye zet ben.

Mi u tán Észt or szág 1940. au gusz -
tus 8-án „ön ként” csat la ko zott a

Szov jet uni ó hoz, je len tő sen le szű kül -
tek a kül föl di kap cso lat tar tás le he -
tő sé gei. Ka to nai re pü lő te re mi att
Tar tu zárt vá ros nak szá mí tott, kül -
föl di – köz tük ma gyar – lá to ga tók
is csak né hány órát tölt het tek itt.
Ugyan ak kor a szov jet kor szak alatt
je len tős szá mú kár pát al jai ma gyar
di ák ta nult a Tar tui Egye te men,
ahol a kö zös ki sebb sé gi sors nak
kö szön he tő en ked ve ző fo gad ta tás -
ra ta lál tak. 

Anyai ágon eh hez a ha gyo mány -
hoz kö tő dik a kon fe ren ci án köz pon ti
sze re pet, egy ben tol mács szol gá la tot
is vál la ló An ni ka La ats lel kész nő.

A füg get len ség hely re ál lí tá sa
(1991. au gusz tus 20.) óta ma már az
ötö dik ma gyar lek tor mű kö dik a vá -
ros ban – Jan urik Bog lár kát a ma -
gyar lel kész cso port ki vá ló ide gen -
ve ze tő je ként is mer het tük meg. A
ma gyar or szá gi tu do mány egye te -
mek kel mű kö dik a két ol da lú ösz -
tön dí jas cse re, ma gam is en nek ke -
re té ben vál hat tam an nak ide jén
tar tui di ák ká.

A kon fe ren cia nyo mán fel me rült
a kap cso lat épí tés ör ven de tes le he tő -
sé ge a Tar tui Egye tem Hit tu do má nyi
Ka ra és az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem kö zött. 

Ad ja Is ten, hogy egy há zunk ból is
so kan meg ta pasz tal has sák a Tar tui
Egye tem év szá za dos szel le mi örök -
sé gé nek gaz da gí tó él mé nye it!

g Pap Kin ga Mar jat ta

Tartu,
„amagyarokvárosa”

Heik ki Ko i vis to finn és Al gur Ka er ma észt lel késszel
má jus ban ta lál koz tam Ke mi ben. Ott ve tő dött fel a gon -
do lat, hogy a finn ugor lel kész kon fe ren ci án is jó vol -
na együtt len ni. Al gur ven dég lá tó ként je len le he tett,
a fin nek szo kás sze rint je lent ke zés sel egé szí tik ki a hi -
va ta los kül dött ség ke re tét – így Heik ki is je lent kez he -
tett –, ma gyar vi szony lat ban azon ban meg hí vás sal le -
het a kül dött ség be ke rül ni. Ezért cso da ként él tem meg,
ami kor Pap Kin ga Mar jat ta ré vén a meg hí vás hoz zám
is el ér ke zett. 

Finn test vér gyü le ke ze tünk kel rend sze re sen ta lál ko -
zunk, Észt or szág ban azon ban most jár hat tam elő ször.
Ami ed dig csak sza va kon ke resz tül ju tott el hoz zám,

azt most sa ját sze mem mel lát hat tam. Test vér gyü le ke -
ze ti há rom szö günk ki tisz tult ez ál tal. 

Fon tos tud ni azt is, hogy amit ez a há rom gyü le ke zet
egy má sért tesz, az nem el szi ge telt je len ség, ha nem egy -
há za ink egé sze eb ben a sze re tet szö vet ség ben él. Azon a
va sár na pon, ame lyen az észt gyü le ke ze te ket lá to gat tuk,
ide ha za az Efe zu si le vél egyik mon da ta hang zott a szó -
szé kek ről: „Az egész test pe dig az ő ha tá sá ra egy be il lesz -
ked ve és össze fog va, a kü lön fé le kap cso la tok se gít sé gé vel
és min den egyes rész sa ját adott sá gá nak meg fe le lő en mű -
köd ve gon dos ko dik ön ma ga nö ve ke dé sé ről, hogy épül jön
sze re tet ben.” (Ef 4,16) Ezt él tük meg Észt or szág ban. 

g Ben c ze And rás

A kon fe ren ci ák tör té ne té ben elő ször
for dult elő, hogy tá bo ri lel ké sze ket is
meg hív tak. Az érin tet te ket ma gyar
rész ről e so rok író ja kép vi sel te. Az észt,
finn, ma gyar ka to na lel ké szek szá -
má ra hét vé gé re kü lön prog ra mot
szer ve zett az észt tá bo ri fő lel kész,
Ta a vi La ane pe re. 

Az Észt or szág dom bo sabb, ta vak -
kal tar kí tott dé li ré szén te le pült Ku -
perj anov-zász ló alj lak ta nyá ja Võru -
ban fes tői kör nye ze ti adott sá ga it te -

kint ve – az idő sza kos, ob li gát fegy ver -
ro po gást le szá mít va – min den to váb -
bi nél kül fel ven né a ver senyt bár me -
lyik jól me nő nyu gat-eu ró pai sza na -
tó ri um mal: kris tály tisz ta le ve gő, ős -
feny ves, sport pá lyák és a leg mo der -
nebb tech ni ká val el lá tott, fel újí tott la -
kó épü le tek. Szom bat dél után itt ke -
rült sor a sa já tos ka to na lel ké szi esz -
me cse ré re, mely nek tár gya el ső sor ban
tá bo ri lel ké sze ink kül misszi ó ban va -
ló együtt mű kö dé se, va la mint a harc -

té ri se be sü lé se ik mi att le sze relt ka to -
nák nak nyúj tan dó lel ki pász to ri tá -
mo ga tás volt.

Más nap reg gel a ter mé szet já ró
észt ha gyo má nyo kat kö vet ve meg te -
kin tet tük a Ta eves ko ja egye dül ál ló,
ha tal mas ho mok kő kép ződ mé nye it,
majd az együtt lét mél tó le zá rá sa ként
a põlvai gyü le ke zet ben kö zö sen vet -
tünk részt az ün ne pi is ten tisz te le ten.

g Ná nai Lász ló End re 
evan gé li kus tá bo ri lel kész

Tá�bo�ri�lel�ké�szi�szem�mel…

„Eu ró pa ke resz tyén gyö ke rei sor vad nak, a krí zi sek, for ra dal mi vál to zá -
sok és a nö vek vő si ker kul tusz fe je te te jé re for dít ják az ér ték ren dün ket,
meg ráz zák az alap ja it és a tisz te le tet a szent sé gek iránt. Nagy, éle tet hor -
do zó, össze fo gó esz mét egy re ne he zebb ta lál ni, ha en nek az elő fel té te -
lei még ki vá ló nak tűn nek is” – fo gal ma zott a lel kész kon fe ren cia nyi tó
is ten tisz te le té nek ige hir de té sé ben And res Pö der, az Észt Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház ér se ke. 

Az igei mot tó ra – „Jé zus Krisz tus teg nap, ma és mind örök ké ugyan -
az” – ala pozó elő adá sok ré vén meg is mer het tük a test vér egy há zak múlt -
ját, je le nét, jö vő ké pét. A kon fe ren cia kulcs fo gal ma a misszió volt. „A
misszió az egy ház meg ha tá ro zó lé nye ge” – hang sú lyoz ta elő adá sá ban
Ador já ni De zső Zol tán (képünkön), a Ro má ni ai Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház püs pö ke. 

g Tóth Zol tán felvétele

Történelmi falak között Tartuban
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         zda”, Seppo Häkkinen mikkeli finn püspök
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H i r D e t é s

Dr. Ver mes Mik lós, akit a di á kok
csak Mu ki bá csi nak hív tak, hu szon -
há rom éven át, az is ko la meg szün te -
té sé ig ta ní tott a fa so ri gim ná zi um ban
ma te ma ti kát, fi zi kát és ké mi át. Szám -
ta lan ne bu lót in dí tott el a ter mé szet -
tu do má nyos pá lyán, nem
egy kö zü lük nem zet kö zi
kar ri ert fu tott be. 

Azok a ta nít vá nyai, akik -
nek nyolc éven át volt az
osz tály fő nö ke, min den év -
ben (!) Mik lós-nap kor tart -
ják osz tály ta lál ko zó ju kat.
Mu ki bá csi hu szon két éve
hunyt el, az osz tály min den
év de cem ber 6-án a sír já hoz
is el lá to gat.

A Bu da pest-Fa so ri Evan -
gé li kus Gim ná zi um ut cai
front ján fel ál lí tott szo bor –
Solt ra F. Ta más mű ve – köz -
ada ko zás ból jött lét re. Ki-ki a
le he tő sé gei sze rint – két ezer
fo rint tól két ezer dol lá rig – já -
rult hoz zá a költ sé gek hez. A
szük sé ges összeg fe lét ti zen -
öt kül föl dön élő öreg di ák ad -
ta össze, a töb bit el ső sor ban
itt hon élő volt ta nít vá nyok,
va la mint egy há zi, ál la mi és tár sa dal -
mi szer ve ze tek áll ták.

A szep tem ber utol só szom bat ján
tar tott ün nep sé gen a fő ado má nyo -
zó, a Bra zí li á ban élő Mil kó Gyu la, il -
let ve dr. Be ren dik Iván lep lez te le a
Mu ki bá csi nak em lé ket ál lí tó al ko tást.
Mind ket ten több mint hat van éve
érett sé giz tek a Fa sor ban. 

Mi le het az, ami ennyi idő el tel té -
vel is oda köt az is ko lá hoz? Mi lyen
sze mé lyi ség le he tett Mu ki bá csi?
Iga zi hu ma nis ta volt – aho gyan ezt
le ve lé ben Mil kó Gyu la is ko la tár sa, a
szo bor öt let adó ja és lét re jöt té hez
szin tén je len tős összeg gel hoz zá já ru -
ló – ma ame ri kai ál lam pol gár – Ha -
im Lo ran ír ta. (A le ve let dr. Be ren dik
Iván ol vas ta fel az ava tá son.)

Dr. Lip tay György cím ze tes egye -
te mi ta nár, a Bu da pes ti Evan gé li kus
Gim ná zi um Volt Nö ven dé kei Egye -
sü le té nek el nö ke ka riz ma ti kus egyé -
ni ség nek ne vez te a ta nár urat. Em lék -
be szé dé ben meg idéz te a Mu ki bá csi

ve zet te ki rán du lá so kat és kul tu rá lis
lá to ga tá so kat, hang sú lyoz va, hogy
Ver mes Mik lós ér dek lő dő, min den -
re: tu do mány ra, mű vé szet re nyi tott
pe da gó gus volt.

– Bi zo nyá ra nem jó szem mel né -
zi a ta nár úr, hogy most szob rot
ava tunk a tisz te le té re – mond ta –, so -
sem sze ret te ugyan is a pro to kol lá ris
dol go kat. Még is szük ség van er re –
mu ta tott rá Lip tay pro fesszor –, az itt
ta ní tók nak és ta nu lók nak tud ni uk
kell, hogy egy kor itt, a Fa sor ban ta -
ní tott, ne velt – mi ként er ről a szo bor
fel ira ta is ta nús ko dik – Ver mes Mik -
lós. Nap mint nap el sé tál nak előt te,
nap mint nap meg erő sít he ti, ösz tö -
nöz he ti őket Mu ki bá csi em lé ke. 

g Ki nyik Ani ta

é SZ ak-a me ri k á tÓl Br a Z í li  án át a fa S o rig

egyszoborelőtörténete
b La punk elő ző szá má ban (EvÉlet, ok tó ber 7., 6. ol dal) már hí rül ad tuk,

hogy a hu szon ket te dik Fa sor-na pon fel avat ták VermesMiklós szob -
rát és em lék táb lá ját. Most es sék szó ar ról, mi ként lett a hat van éves
érett sé gi ta lál ko zón szü le tett öt let ből va ló ság, mi lyen előz mé nyek után
gyü le kez he tett össze a szep tem ber 29-i ün ne pi al kal mon a mint egy
száz húsz – job bá ra idő sebb – öreg di ák.

A M I N T  r ö V I d e N  M á r  H Í r ü l  A d T u K …

Hol volt, hol nem volt, volt egy szer
egy or szá gos evan gé li kus pap né ta lál -
ko zó a ba la ton szár szói Kon fe ren -
cia- és Misszi ói Ott hon ban az Úr
2012. esz ten de jé nek utol só szep tem -
be ri hét vé gé jén.

Az im már hat éves múlt ra vissza te -
kin tő össze gyü le ke zést idén Gyö ke rek
és szár nyak a sok ar cú me sé ben cím -
mel  ren dez ték meg. A há rom egy ház -
ke rü let ak tív szol gá lat ban ál ló lel ké -
sze i nek há zas tár sai kö zül mint egy
negy ve nen töl töt tek együtt há rom tar -
tal mas, kö zös kér dés fel te vés sel és
vá lasz ke re sés sel tar kí tott na pot Fa bi -
ny Ka ta lin, Gáncs Pé ter né, Ken deh K.
Jo han na, Pé ter fia Zsu zsan na, Sze -
me re i né Szi ge thy Eni kő és Völ gyessy
Szo mor Fan ni gon dos, min den rész -
let re ki ter je dő szer ve zőmun ká já nak
(is) kö szön he tő en. A hét vé ge lel ki ve -
ze tő je Pán gyánsz ky Ág nes pi li si lel -
kész nő, egy ben lel kész né volt. 

A ta lál ko zó fő té má já hoz kap cso -
ló dó an Sch nel ler Ka ti ta ní tó nő elő -
adá sá ban be mu tat ta, hogy a me sék
sok ré tű sé gü kön ke resz tül ho gyan
nyúj ta nak le he tő sé get az élet bár mely
sza ka szá ban, de kü lö nö sen krí zis -
hely ze tek ben ön ma gunk ren de zé -
sé re, meg ta lá lá sá ra. Az el mé le ti ala -
po zás után egy orosz nép me sét, a

szép sé ges Vas zi li sza tör té ne tét dol -
goz ták fel kre a tív mó don a je len lé vők,
va la mint a kéz mű ves-fog lal ko zás ke -
re té ben egy ba ba el ké szí té sé re is le -
he tő sé gük nyílt. 

A ta lál ko zót to váb bi szí nes kí sé rő -
prog ra mok gaz da gí tot ták: le he tő ség
volt reg ge li test moz gás ra, es ti bor kós -
to lás ra és a Mi hály-na pi vá sá rok ha -
gyo má nyá nak egy faj ta foly ta tá sa ként
ka cat pi a con lel het tek ré gi tár gyak új
gaz dá ra. A több ér te lem ben is tel jes
nap le zá rá sa ként dr. Lo vász Irén nép -
dal éne kes, nép rajz ku ta tó ének ta ní tás -
sal és sok kö zös ének lés sel tar kí tott
elő adá sá ra ke rült sor, mely a ma gyar
nép köl té szet ben és a min den na pok -
ban meg je le nő női han gok té ma kö rét,
va la mint a da lo lás te ra pi kus le he tő sé -
ge it jár ta kö rül. 

A ki fe je zet ten er re a ta lál ko zó ra
össze ál lí tott, az Evan gé li kus éne kes -
könyv ta lán ke vés bé is mert éne ke i ből,
a gyü le ke ze ti li tur gi kus éne kes könyv
éne ke i ből, nép da lok ból, ká no nok -
ból és ta izéi éne kek ből ál ló vá lo ga tás -
nak kö szön he tő en a kö zös ének lés, il -
let ve ének ta nu lás, va la mint a kö -
zös ség ének lé sen ke resz tül tör té nő
meg élé se mind vé gig na gyon hang sú -
lyo san je len volt an nak a Lo vász
Irén ál tal idé zett au gus ti nu si gon do -

lat nak mint egy meg erő sí té se kép -
pen, mely sze rint aki éne kel, az két -
szer imád ko zik. 

A hét vé ge vál to za tos mű fa jú spi -
ri tu á lis al kal mai alatt hosszú lel ki utat
jár hat tak be a pap nék ból ál ló gyü le -
ke zet tag jai: a nyi tó áhí ta ton Pán -
gyánsz ky Ág nes tet te fel a kér dést,
hogy mit rejt a je len lé vők tás ká ja, és
meg mu tat ta, mit tar tal maz az övé.
Az áhí ta tok gon do la ti ívét foly tat va
a sze re tet és a bé kes ség je gyé ben zaj -
ló csend sé tán ve het tek részt a lel kész -
fe le sé gek. A ta lál ko zót vé gül is ten tisz -
te let zár ta, mely nek elő ké szí té sé -
ben, il let ve le bo nyo lí tá sá ban a tel jes
kö zös ség részt vett. 

A ka cat pi ac be vé te lét, va la mint a
zá ró is ten tisz te let of fer tó ri u mát a
Tes se dik Sá mu el Evan gé li kus Sze re -
tet ott hon és Csa lá dok Át me ne ti Ott -
ho na (ta lán so kak szá má ra is mer tebb
ne vén a gö döl lői anya ott hon) ja vá ra
aján lot ták fel. 

A lel kész fe le sé gek az ebéd utá ni
bú csú zás pil la na ta i ban an nak tu da -
tá ban vál tak el, hogy ami tör tént, az
nem csak me se, de va ló ság is volt. Aki
nem hi szi, jár jon utá na – mond juk az
Úr 2013. esz ten de jé ben ugyan ak kor,
ugyan ott. 

g Dr. Ba csa And rea

Még�a�szár�szói�me�sé�ken�is�túl
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az mee or szá gos 
je lö lő bi zott sá gá nak köz le mé nye

Az or szá gos je lö lő bi zott ság a VII. törv. 34. § (1) meg -
ha tal ma zá sa alap ján meg in dí tot ta a je lö lé si el já rást
a zsi nat ala ku ló ülé sén meg vá lasz tan dó, az aláb bi -
ak ban fel so rolt or szá gos egy há zi tiszt ség vi se lőket és
tes tü le ti ta gokat illetően:

el nök-püs pök, or szá gos fel ügye lő, el nök-püs pök he -
lyet te se, or szá gos fel ügye lő he lyet te se, zsi nat lel ké szi
el nö ke, zsi nat nem lel ké szi el nö ke, zsi nat lel ké szi al -
el nö ke, zsi nat nem lel ké szi al el nö ke, or szá gos ügyész,
or szá gos szám ve vő szék el nö ke, dia kó ni ai bi zott ság el -
nö ke, egy ház ze nei bi zott ság el nö ke, evan gé li zá ci ós és
misszi ói bi zott ság el nö ke, épí té si és in gat lan ügyi bi -
zott ság el nö ke, gaz da sá gi bi zott ság el nö ke, gyer mek-
és if jú sá gi bi zott ság el nö ke, gyűj te mé nyi ta nács el nö -
ke, ne ve lé si és ok ta tá si bi zott ság el nö ke, saj tó bi zott -
ság el nö ke, or szá gos szám ve vő szék tag jai, or szá gos
bí ró ság lel ké szi bí rói, or szá gos bí ró ság jo gász bí rói,
or szá gos bí ró ság nem lel ké szi jegy zői.

Az or szá gos je lö lő bi zott ság a VII. törv. 20. § (2) b
pont ja alap ján aján lás té tel re hív ta fel az egy ház me -
gyei pres bi té ri u mo kat. Az aján lá sok be kül dé si ha tár -
ide je: ok tó ber 26.

g Dr. Smi dé li usz Lász ló,
az or szá gos je lö lő bi zott ság el nö ke
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„Gyó gyíts meg, Uram, ak kor meg gyó -
gyu lok, sza ba díts meg, ak kor meg sza -
ba du lok.” (Jer 17,14)

Szent há rom ság ün ne pe után a 19. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li s he ti igéi az
ál dott or vos pél dá ját elénk tár va bá -
to rí ta nak: jár junk el hí vá sunk hoz mél tó an a mun ká ban, mert Jé zus is mind
ez ide ig mun kál ko dik (lásd Jn 5,17). Is ten Fia Aty ja aka ra tát be tel je sí tet te e vi -
lág ban, ta ní tott és gyó gyí tott: „Mert én, az Úr, va gyok a te gyó gyí tód.” (2Móz
15,26) S én ezt meg ta pasz tal va – a he ti igét foly tat va – „csak té ged di csér lek”.
Mert: „Jó az Úr, örök ké tart az ő ke gyel me és hű sé ge nem ze dék ről nem ze -
dék re.” (Zsolt 100,5; LK) „Bol dog az az em ber, ki nek az Úr nem ró ja fel bű -
nét, és ki nek lel ké ben sem mi ál nok ság nin csen.” (GyLK 692) Jé zus Is ten, így
ne ki van ha tal ma bű nö ket meg bo csá ta ni a föl dön; ezért igé jé vel így gyó gyí -
tot ta meg a bé nát, akit le le mé nyes hit tel tet tek elé: „Fi am, meg bo csát tat tak
a bű ne id.” Az pe dig, en ge del mes ked ve az Em ber fia sza vá nak, „fel kelt, azon -
nal fel vet te az ágyát, és ki ment”. (Mk 2,5.12) S akik már át él ték az Úr igé jé nek
tes tet-lel ket gyó gyí tó ere jét, fel öl tö zik „az új em bert, aki Is ten tet szé se sze rint
va ló sá gos igaz ság ban és szent ség ben te rem te tett” (Ef 4,24). A vak Bar ti me us
ki tar tó, bá tor hi te – „Dá vid Fia, kö nyö rülj raj tam!” – Jé zus lá tá sá hoz, kö ve -
té sé hez ve ze tett. „Menj el, a hi ted meg tar tott té ged.” (Mk 10,48.52) Ő a lep -
rás ké ré sé ben is meg lát ja a ké tel ke dés nél kü li hi tet: „Uram, ha aka rod, meg
tudsz tisz tí ta ni en gem.” Gyó gyí tó érin té se és igé je – „Aka rom, tisz tulj meg!”
– ha tá sá ra „azon nal le tisz tult ró la a lep ra”. (Lk 5,12.13) A bölcs pré di ká tor a
föl di élet vé gét szem lé le tes ké pek kel áb rá zol ja: „Vé gül el sza kad az ezüst kö tél,
össze tö rik az arany po hár… A por vissza tér a föld be…, a lé lek pe dig vissza tér
Is ten hez, aki ad ta.” (Préd 12,6–7) Jé zus a ti zen ket tő re ugyan azt a szol gá la tot
bíz ta, amit ő vég zett (lásd Mt 4,23). „A ta nít vá nyok pe dig hir det ték az em be -
rek nek, hogy tér je nek meg; sok be te get meg gyó gyí tot tak.” (Mk 6,12–13) Ám az
Is ten Fia „Má so kat meg men tett, ma gát nem tud ja meg men te ni. …száll jon le
most a ke reszt ről, és hi szünk ben ne!” (Mt 27,42) Az őt gú nyo lók és gya lá zók
nem ér tet ték az Írá so kat: „Ő bűn hő dött, hogy ne künk bé kes sé günk le gyen, az
ő se bei árán gyó gyul tunk meg.” (Ézs 53,5) Liszt rá ban egy szü le té sé től fog va sán -
ta lá bú em ber „hall gat ta Pál be szé dét, aki rá te kin tett, és lát ta, hogy van hi te
ah hoz, hogy meg gyó gyul jon. Ezért han go san így szólt: »Állj a lá ba id ra egye -
ne sen!« Ek kor az talp ra ug rott, és járt.” És Pál hir det het te a po gá nyok nak az
evan gé li u mot: „tér je tek meg az élő Is ten hez”. (Ap Csel 14,9–10.15) Összeg zés -
ként Lu ther így kér dez és fe lel: „Mi ért is en ge di Is ten a szen ve dést az ő sze -
ret te i re? Azért, hogy meg óv ja őket az el bi za ko dott ság tól; hogy pél da ké pül hasz -
nál has sa őket; hogy meg ta lál ják Krisz tust, és ná la ma rad ja nak.” Mond ha tod:
„A te gyó gyí tó szent ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam, // Nem ad tál át a ha lál -
nak, // Én Uram, üd vös sé gem, / Jé zus, én re mény sé gem!” (EÉ 373,3–5)

g Ga rai And rás

HeTIÚTrAVAlÓ
El ső eu ró pai uta mat so sem fo gom el -
fe lej te ni. A ke resz tény üz let em be rek
vi lág ta lál ko zó já ra ké szül tem, amely -
nek a né met or szá gi Ro then burg ob
der Ta u ber volt a hely szí ne. Úgy ren -
dez tem, hogy egy hét tel előbb el
tud jak in dul ni, hogy Ma gyar or szá gon,
Bu da pes ten csat la koz has sak a nagy -
né ném hez és a nagy bá tyám hoz, mert
ők ta pasz talt uta zók vol tak. 

Mi vel ma gyar szár ma zá sú va gyok,
iz ga tot tan vár tam, hogy lát has sam
azt az or szá got, ahol a nagy szü le im
szü let tek, mint aho gyan azt is, hogy
rö vid lá to ga tást te gyek a né met or szá -
gi Gi es sen ben, ahol én szü let tem,
ami kor apám az ame ri kai had se reg -
ben szol gált. 

A re pü lő út az ame ri kai Geor gia ál -
lam be li At lan tá ból rend ben volt, de
ami kor Né met or szág ban, Stutt gart -
ban lan dol tunk, a pi ló ta kö zöl te,
hogy a gép mű sza ki hi ba mi att nem
tud ja foly tat ni az út ját Bu da pest re. Az
uta so kat Frank furt ba vit ték egy má -
sik já rat hoz. 

Még so sem érez tem ma gam ilyen
egye dül. Frank furt fe lé a bu szon
hall gat tam a né me tül be szé lő em be -
re ket, de – be kell val la nom – egy
kuk kot sem ér tet tem. Ag gód tam,
ho gyan ta lá lom majd meg a bu da -
pes ti já ra tot, és ami att is, hogy hon -
nan tud ja meg a nagy bá tyám, ha
meg ér kez tem Bu da pest re. Mit csi ná -

lok, ha nem lesz ott? Ma gya rul sem
be szé lek! 

Gon dol hat ják, mi lyen fe szült vol -
tam ezen az el ső ten ge ren tú li uta -
mon, de vé gül min den ag go dal mam
el pá rol gott, mert az összes prob lé ma
meg ol dó dott. An go lul be szé lő uta -
zók hoz csat la koz tam, idő köz ben
fény de rült rá, hogy me lyik lé gi tár sa -
ság biz to sít ja szá munk ra a csat la ko -
zást, s ami kor meg ér kez tem Bu da -
pest re – bár a me net rend hez ké pest
né hány órás csú szás sal –, az ame ri -
kai szü le té sű, de ma gya rul is fo lyé ko -
nyan be szé lő nagy bá tyám várt rám. 

Ked ves ol va sóm, át élt már va la ha
is ha son ló hely ze tet? Le het, hogy
nem uta zás köz ben, ha nem eset leg
egy nagy pro jekt kel lős kö ze pén
érez te ma gát el szi ge telt nek, anél kül
hogy bár ki hez is se gít sé gért for dul -
ha tott vol na. Le het, hogy egye dül kel -
lett meg küz de nie va la mi lyen bo -
nyo lult ma gán éle ti prob lé má val: há -
zas sá gi gon dok kal, gyer me ke sú lyos
be teg sé gé vel, ha tal mas pénz ügyi ne -
héz sé gek kel vagy a mun ká ját érin tő
nagy krí zis sel. Hogy érez te ak kor ma -
gát? Mit tu dott csi nál ni eb ben a
hely zet ben? 

Meg ta nul tam, hogy a Bib lia mit
ajánl ne künk, mit te gyünk ezek ben a
„ma gunk ra ma radt” pil la na ta ink ban: 

So sem va gyunk iga zán egye dül. Le -
het, hogy sok ez res tö meg ben tel je sen

el ve szett nek érez zük ma gun kat. Le het,
hogy egyet len is me rős ar cot sem lá -
tunk, de Is ten azt ígé ri kö ve tő i nek,
hogy bár ho vá men je nek is, ve lük lesz:
„Ne félj, mert én ve led va gyok, ne
csüg gedj, mert én va gyok Is te ned! Meg -
erő sít lek, meg is se gít lek, sőt győ zel mes
job bom mal tá mo gat lak.” (Ézs 41,10) 

Is ten so sem hagy el. Éle tünk fo lya -
mán né ha – még a ré misz tő pil la na -
tok ban is – el ke rül he tet le nül bi -
zony ta lan hely zet be ke rü lünk. Is -
ten azon ban meg ígé ri, hogy gyer me -
ke i vel ma rad a kö rül mé nyek re va ló
te kin tet nél kül. „Le gye tek erő sek és
bát rak, ne fél je tek és ne ret teg je tek tő -
lük, mert ma ga az Úr, a te Is te ned
megy ve led, nem hagy el té ged, és nem
ma rad el tő led.” (5Móz 31,6) 

So sem tu dunk meg szök ni Is ten szí -
ne elől. Van egy mon dás: „Fut hatsz,
de el nem rej tőz hetsz.” Is ten elől
sem! El té ved he tünk egy ha tal mas, is -
me ret len vá ros kö ze pén, egye dül le -
he tünk egy szál lo da szo bá já ban, vagy
túl ter helt nek érez het jük ma gun kat az
író asz ta lunk nál, a mun ka he lyün kön
– mind egy, hol va gyunk: Is ten azt
ígé ri, ott lesz ve lünk. „Ho va men jek
lel ked elől? Or cád elől ho va fus sak?
Ha a menny be száll nék, ott vagy, ha
a hol tak ha zá já ban fe küd nék le, te ott
is ott vagy.” (Zsolt 139,7–8)

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

Amikoregyedülvagyunk

Gyű lö let, ön vizs gá lat, ta lá lat, meg -
ol dás.

Kü lö nös úton ve ze tett en gem az
Úr. Csak mos ta ná ban ér tek meg ese -
mé nye ket, de biz tos, hogy eze ken kí -
vül is van még olyan tör té net, ame -
lyet egy szer át kell ér tel mez nem.

Csak meg ér jem azt az időt, ami kor
ki gyó gyu lok vét ke im se be i ből. Cso -
dá la tos ér zés, ha fel sza kad a gyű lö -
let be to ko so dott ke le vé nye, és ki tisz -
tul a seb. Át él tem. El mon dom, hogy
tör tént.

A há bo rú előtt, még óvo dás ko -
rom ban sok szor és so kat áll tam
sor ban. Édes anyám he lyett vár tam
a ke nyér re, a tej re. Ő a kis test vé re -
met gon doz ta, ne kem meg sem -
mi más dol gom nem volt,
mint áll ni a sor ban. Hall gat -
tam a fel nőt tek be szé dét.
Leg több ször az előt tünk
ál ló há bo rú val fog lal koz -
tak, és az orosz ka to nák
bar bár cse le ke de te i vel ré -
miszt get ték egy mást. Olyan
dol gok ról me sél tek, ame lye -
ket nem ér tet tem ugyan, de fé -
lel met ger jesz tet tek ben nem is.
Ab ban az idő ben úgy is min den től
fél tünk.

Az tán el vit ték apu ká mat ka to ná -
nak, és a „fel sza ba dí tó” orosz ka to -
nák más vá gány ra te rel ték a vo nat -
át. Apám meg sem állt a Fe ke te-ten -
ge rig, majd a ba kui olaj me ző kön
kö tött ki. Négy és fél évig tar tot ták
fog va. A sem mi ért.

Köz ben ki sebb lett az or szá gunk,
és a nagy ma mák nál nya ra ló uno ka -
test vé re im hir te len má sik or szág ba
ke rül tek. Élet jel sem ér ke zett fe lő lük.
Az édes anyák az őrü let ha tá rán szen -
ved tek. Kö ze li ro ko na im. Lát tam a
gyöt rel mü ket.

Apu ka nél kül, ál lás és fi ze tés hi á -
nyá ban az éh ha lál szé lé re sod ród -
tunk. Ak ko ra ter het je len tett a gon -
do zá sunk, hogy anyu ka majd nem be -
le rok kant. És vissza tért a há bo rú
előt ti kép. Orosz ka to nák.

Elő ször fél tem a hí rek től, az tán az
ost rom tól, majd a hi á nyok szí tot ták
ben nem a gyű lö le tet. Nem volt kü -

lö nös bűn bá na tom mi at ta, más is így
ér zett irán tuk.

Ta lán so ha nem gyó gyul tam vol -
na ki eb ből a lel ki kín ból, de Is ten
olyan úton ve ze tett, ame lyi ken egy -
szer el ha gyott en gem a szí vem.

A párt ál lam ki emel ke dő is ko lá já -
ban kap tam mun kát, és ami kor meg -
szűnt a spe ci á lis orosz is ko la, a nö -
ven dé kek és az anya nyel vi ta ná rok a
mi is ko lánk ba ke rül tek. Ér de kes
meg fi gye lé se im vol tak. Ne he zen tud -
tam be szél ni ve lük, de az éle tük – bár
min den jó ban ré szük le he tett – még -
is saj ná la tot éb resz tett ben nem. 

Sen ki nem sze ret te őket. Nem
volt tár sa sá guk. A ro ko na ik ször nyű

nél kü lö zés ben él tek, nem győz tek
cso ma got kül de ni ne kik. Leg több jük
ha ma ro san egye dül ma radt, el vált
asszony lett, és csak azért nem utaz -
tak vissza a csa lád juk hoz, mert nem
lett vol na, aki anya gi lag se gíti őket.
Tan év vé gén sen ki től nem kap tak egy
szál vi rá got sem. Ami kor meg osz tot -
tam ve lük az én ten ger nyi csok ro mat,
sír va kö szön ték meg. El gon dol kod -
tam a gyű lö le te men, de még ra gasz -
kod tam hoz zá. Az édes apá mért. A
ro ko na i mért. A sa ját nyo mo rú sá -
gos gyer mek ko ro mért.

Va la me lyik el ső osz tá lyom ban egy
fél  ke zére bé na kis lányt kap tam.
Agy vér zés sel szü le tett. Az édes ap ja
sze re te te és gon dos ko dá sa meg ha tó
pil la na to kat szer zett min den na pi
mun kám so rán. Ami kor meg néz -
tem a gyer mek ada ta it, lát tam, hogy

a szü lei orosz ka to nák. Az 56-os
sza bad ság harc le ve ré sé re ér kez tek
ha zánk ba…

Nagy kér dé sek áll tak előt tem. Sze -
re tem-e a tün dé ri gyer me ket, vagy
ma gá ra ha gyom? Meg bün te tem-e
ezt a sze ren csét len csa lá dot, vagy
meg adok ne kik min den se gít sé get a
gyer mek fej lő dé sé hez? Mi lesz a szí -
vem ben élő gyű lö let tel?

A tan év te le volt könnyes, meg ha -
tó él ménnyel. Az édes apa gyen géd
sze re te te, a kis lány ked ves sé ge, a
há lás anyu ka tört sza vú kö szö ne te
mind ol vasz tot ta a szí ve met. Meg sze -
ret tem a kis lányt, tisz tel tem az édes -
apát, és na gyon saj nál tam őket.

A bi zo nyít vány osz tás ide jén a
bol dog ta lan édes apa az össze -

gyűlt szü lők előtt le tér del ve kö -
szön te meg a kis lány igye ke -
ze tét. Ott áll tunk né mán,
nem tud tam vol na ki ej te ni
egyet len szót sem. Be fe lé
folyt a könnyem.

Ak kor el ha gyott en gem a
szí vem. 
Meg ta nul tam sze ret ni azo -

kat, akik meg ér de mel ték, akik pa -
ran csot tel je sí tet tek, akik szin tén
vesz te sek let tek, és le het, hogy na -
gyobb kárt szen ved tek, mint én.

Mé lyen be le néz tem a szí vem ré gi,
el sár gult em lék köny vé be, el szé gyell -
tem ma gam. Is ten hez for dul tam:
tud na-e még sze ret ni en gem, aki
annyi em ber től von tam meg a meg -
be csü lé se met, aki meg fosz tot tam
őket em be ri mél tó sá guk tól, bár nem
is is mer tem sze mé lye sen őket?

Is ten er re a pil la nat ra várt. Ezért a
per cért he lye zett ab ba az is ko lá ba.
Ezért a kis lá nyért kel lett meg ta nul nom
ta ní ta ni. Isten út jai ki szá mít ha tat la nok,
és sze re te te vég te len. Még irán tam is.
Meg akart sza ba dí ta ni a tő le ide gen,
szá mom ra vét kes in du la tok tól.

Ön vizs gá lat.
Há la az örök ké va ló sze re tet nek,

hogy el ve zet a meg bá nás út já ra, és
le ol vaszt ja szí vünk ről a gyű löl kö dés
je gét.

Uram, add, hogy így le gyen!
g Fritt mann Mag da

És�a�szí�vem�is�el�ha�gyott�en�gem…

pá lyá za ti fel hí vás – lo gó ter ve zés
A Győ ri Evan gé li kus Egy ház köz ség pá lyá za tot hir det a Ráth Má tyás Evan -
gé li kus Gyűj te mé ny logójának megtervezésére.

A pá lyá za ton bár ki részt ve het, aki be töl töt te 16. élet évét, s ked vet érez
ma gá ban a meg mé ret te tés re. A mun ká kat sza bad kéz zel és szá mí tó gép -
pel is el le het ké szí te ni, el bí rá lás ra azon ban csak pa pír ala pon nyújt ha -
tók be. A pár tat lan ság biz to sí tá sa ér de ké ben kér jük a mun ká kat jel igé -
vel el lát ni s a sze mé lyes ada to kat kü lön, le zárt bo rí ték ban el he lyez ni. Fel -
hív juk a fi gyel met ar ra, hogy előnyt él vez nek azok az in du lók, akik mun -
ká juk kal utal nak akár a név adó ra, akár a gyűj te mény iden ti tá sá ra vagy
funk ci ó já ra (le vél tár, könyv tár és mu ze á lis tár gyak őr ző he lye).

A pá lya mun ká kat a gyü le ke zet tiszt vi se lői ál tal ki vá lasz tott szak mai
zsű ri ér té ke li. Meg fe le lő szá mú pá lya mű ér ke zé se ese tén a be ér ke zett mű -
vek ből ki ál lí tást szer ve zünk a győ ri öt temp lom fesz ti vál ke re te in be lül.

Dí ja zás: I. díj: 30 000 Ft • II. díj: 15 000 Ft • III. díj: 5000 Ft.
A pá lyá zók a pá lyá za ton va ló rész vé te lük kel au to ma ti ku san el fo gad -

ják, hogy a be ér ke zett pá lya mű vek fel hasz ná lá sá val kap cso la to san jo gi
kö ve te lés sel a ké sőb bi ek so rán nem él het nek, azo kat a pá lyá za tot ki író
egy ház köz ség sza ba don fel hasz nál hat ja.

Be kül dé si ha tár idő: no vem ber 16. (pén tek).
Pos ta cím: Győ ri Evan gé li kus Egy ház köz ség, 9025 Győr, Pe tő fi tér 2.
A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: Lo gó pá lyá zat, Ráth Má tyás Evan gé li kus Gyűj -

te mény.

kon fe ren cia meg hí vó
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um sze re tet tel meg hív ja a Re for má ció és
nők év prog ram ja ke re té ben meg ren de zen dő, „Ál dott vagy te az asszo -
nyok kö zött” – Má ria és az evan gé li ku sok Ma gyar or szá gon cí mű tu do -
má nyos kon fe ren ci á ra.

A kon fe ren cia hely szí ne: Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Gyü le -
ke zet ta nács ter me (Bu da pest V. ker., De ák tér 4.). Idő pont ja: ok tó ber 16.,
kedd, 9.30–18.00.

Zug lói ze nés es ték – „klasszi kus ver seny mű vek”
Sze re tet tel vá runk min den ér dek lő dőt ok tó ber 28-án, va sár nap 18 órá -
ra a bu da pest-zug lói evan gé li kus temp lom ba a Zug lói ze nés es ték so ro -
zat har ma dik éva dá nak nyi tó al kal má ra. A kon cer ten El la Dá ni el oboa -
mű vész, Ko vács Ger gely és Be nyus Já nos kürt mű vé szek lesz nek a szó -
lis ták, köz re mű kö dik a zug lói Con ti nuo ka ma ra ze ne kar. A kon cer ten hall -
ha tó lesz Bach: A-dúr oboa d’amo re ver se nye, Mo zart: Esz-dúr kürt ver -
se nye és Haydn: Esz-dúr ket tős ver se nye.

A be lé pés díj ta lan, ado má nya i kat a so ro zat fenn tar tá sá ra szí ve sen fo -
gad juk!

H i r D e t é s
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Mi�re�elég�
72�óra?

Há rom nap, az az het ven két óra. Va jon mi fér be -
le há rom nap ba, mi re le het elég het ven két óra?

A vá lasz at tól is függ, ki nek áll ren del ke zé -
sé re ennyi idő. A di á kok nak, egye te mis ták nak
elég le het fel ké szül ni egy dol go zat ra vagy zh-
ra. Az egy más tól tá vol élő ro ko nok nak ar ra,
hogy meg lá to gas sák egy mást. An nak, aki
egész hé ten dol go zik, elég egy hosszú hét vé -
gé re, hát ha ki tud ja pi hen ni ma gát, vagy vég -
re rend be tud ja ten ni a la kást. Min den ki nek
mást és mást je lent, hi szen há rom nap a mi ke -
zünk ben le he tő ség – va la ki más ke zé ben vi -
szont min den.

Há rom nap alatt el le het vá lasz ta ni a vi lá gos -
sá got a sö tét ség től, az ég bolt fe let ti vi ze ket az
ég bolt alat ti tól, va la mint a ten ge re ket a szá raz -
föld től. De há rom nap alatt a „le rom bolt”
temp lo mot is fel le het épí te ni, vagy a már szó -
lás ként hasz nált ki je len tés sel él ve azt is mond -
hat nám: „há rom nap alatt a vi lá got meg le het
vál ta ni”. Há rom nap a mi ke zünk ben va la mi re
elég, va la mi re ke vés – Is ten ke zé ben vi szont szó
sze rint min den re ele gen dő.

Sze ret ném fel hív ni a ked ves ol va sók fi gyel -
mét egy ok tó ber 11. és 14. kö zé eső prog ram -
ra. A fel adat, amely re a pro jekt hív ben nün ket,
le he tő ség, hogy se gít sünk fenn tar ta ni azt a vi -
lá got, ame lyet Is ten ránk bí zott. Er ről szól a 72
óra komp ro misszum nél kül cí mű pro jekt, mely
Né met or szág ból in dult út já ra a ke resz tyén
egy há zak szer ve zé sé ben.

A kez de mé nye zés lé nye ge, hogy a ren del -
ke zé sünk re ál ló het ven két órá ban ön kén te sen
te gyünk a te rem tett vi lág meg óvá sá ért és a kö -
rü löt tünk élő em be re kért. Het ven két óra,
ami kor csak a kép ze let szab ha tárt, ami kor
bár mit te he tünk, ami vel véd jük a ter mé sze -
tet, óv juk az ál la to kat, és örö met szerzünk,
mond juk a kö rü löt tünk élő el esett, idős em -
be rek nek.

Oros há zán a Szé kács Jó zsef Evan gé li kus
Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um ta nu -
ló i val idén har ma dik al ka lom mal ve szünk
részt eb ben a kez de mé nye zés ben. Év ről év re
gaz da gabb és át fo góbb az ilyen kor vég zett
ön kén tes mun kánk. Töb bek kö zött ku tya -
men he lyet lá to ga tunk, temp lom ker tet ta ka rí -
tunk, kór ház ban éne ke lünk, vi lág há bo rús ka -
to na sí ro kat te szünk rend be, idő se ket gon do -
zunk, ételt osz tunk. Nem azért, mert el vár ják,
nem azért, mert ezt kér ték, nem azért, mert kö -
te le ző, ha nem mert szí ve sen tesszük, ön ként.
Mert hisszük, hogy a má sik em ber irán ti fe le -
lős sé günk, ér té ke ink ápo lá sa és a ránk bí zott
vi lág vé del me nem csak a 72 óra pro jekt cél jai
le het nek, ha nem ke resz tyén ér ték rend sze -
rünk alap pil lé rei is.

Há rom nap sok min den re elég, sok min den -
re ke vés. Mi nem tud juk meg vál ta ni a vi lá got
vagy el vá lasz ta ni a szá raz föl det a ten ge rek től,
de Is ten nem is ezt ké ri tő lünk, vi szont van le -
he tő sé günk ten ni egy má sért s a vi lá gért. Mi -
re elég há rom nap? Ar ra, hogy ez idő alatt Is -
ten mun ka tár sa i vá vál junk.

g Ri bársz ki Ákos

Az oldalt szerkesztette: Vitális Judit

név jegy: 
ri bársz ki ákos
Az oros há zi Szé kács Jó -
zsef Evan gé li kus Óvo -
da, Ál ta lá nos Is ko la és
Gim ná zi um ban töl töm
be hi va tá so mat mint is -
ko la lel kész. A kis óvo dá -

sok, a kis di á kok és a nagy gim na zis ták na -
gyon kü lön bö ző ki hí vá sok és fel ada tok
elé ál lít ják az em bert. De pont ezek a ki hí -
vá sok ad ják meg az is ko la lel ké szi mun ka
szép sé gét. Meg mu tat ni a he lyes irányt,
hogy le het más kép pen is. Le het eb ben a vi -
lág ban is ke resz tény ként él ni. Sőt csak
úgy ér de mes. Mert: „Nem azt ké rem, hogy
vedd ki őket a vi lág ból, ha nem hogy őrizd
meg őket a go nosz tól.” (Jn 17,15)

má ria a Szent írás ban
Má ri át, Jé zus any ját csak az evan gé li u mok em -
lí tik, Az apos to lok cse le ke de te i ről írt könyv és
az apos to li le ve lek hall gat nak ró la. Pál egyet -
len al ka lom mal, Gal 4,4-ben – ne vé nek em lí -
té se nél kül – utal rá: „De ami kor el jött az idő
tel jes sé ge, Is ten el küld te Fi át,
aki asszony tól szü le tett a tör -
vény nek alá vet ve…”

Az evan gé li u mok Má ri át
min de nek előtt Jé zus fo gan ta -
tá sá val és szü le té sé vel kap -
cso lat ban em lí tik. Má té
evan gé li u ma az ele jén tö -
mö ren meg ál la pít ja: „Jé zus
Krisz tus szü le té se pe dig így
tör tént. Any ja, Má ria je gye -
se volt Jó zsef nek, de mi előtt
egy be kel tek vol na, ki tűnt,
hogy ál dott ál la pot ban van a
Szent lé lek től.” (Mt 1,18) Majd
el mond ja, hogy Jó zsef – az
an gyal tól ka pott in for má ci ót
el fo gad va – vá ran dós je gye -
sét nem bo csá tot ta el, ha nem
„ma gá hoz vet te fe le sé gét, de nem érin tet te ad -
dig, amíg meg nem szül te fi át, akit Jé zus nak ne -
ve zett el” (Mt 1,24–25). 

Má té ez után el mond ja a nap ke le ti böl csek
tör té ne tét, majd a szent csa lád Egyip tom ba me -
ne kü lé sét, il let ve He ró des ha lá la utá ni ha za té -
ré sét és Ná zá ret ben va ló le te le pe dé sét. Má té
evan gé li u ma Má ri át ezek ben a tör té ne tek ben
em lí ti utol já ra. Má té pas sió tör té ne té ben és hús -
vé ti el be szé lé sé ben a Má ria ne vű sze rep lők
egyi ke sem azo nos Jé zus any já val.

Márk evan gé li u má ban egyet len egy szer tör -
té nik uta lás Má ri á ra, Jé zus any já ra. Jé zus Ná -
zá ret ben tett lá to ga tá sa kor kér de zik az össze -
gyü le ke zők: „Nem de az ács ez, Má ria fia, Ja -
kab, Jó zsef, Jú dás és Si mon test vé re? Nem itt él -
nek-e kö zöt tünk hú gai is?” (Mk 6,3) Ez bi zony
nem zár ja ki, hogy Jé zus nak – mi u tán Má té sze -
rint Jó zsef csak az ő szü le té sé ig nem „érin tet -
te” Má ri át – akár vér sze rin ti test vé rei is le het -
tek. De az az ősi ha gyo mány sem zár ha tó ki,
hogy itt az idős és ko ráb ban ta lán meg öz ve gyült
Jó zsef el ső há zas sá gá ból szár ma zó fél test vé rek -
ről van szó.

Lu kács bő be szé dűbb Má ri á val kap cso lat ban.
Rész le te sen mond ja el a Jé zus fo gan ta tá sát be -
je len tő Gáb ri el an gyal lá to ga tá sát a Dá vid há -
zá ból szár ma zó szűz nél, Jó zsef je gye sé nél,
aki nek a ne ve Má ria (Lk 1,27). Lu kács el -
mond ja, hogy mi u tán a „fér fit nem is me rő” Má -
ria ér tet len ked ve hall gat ja az an gyal sza va it
gyer me ke fo gan ta tá sá ról, vé gül en ge del me sen
igent mond Is ten ter vé re: „Íme, az Úr szol gá -
ló le á nya: tör tén jék ve lem a te be szé ded sze rint!”
(Lk 1,38) El fo gad ja a sze re pet, amely re Is ten ki -
vá lasz tot ta. Be le egye zik, hogy a Meg vál tó
any ja le gyen. Majd meg lá to gat ja ro ko nát, Er -
zsé be tet, aki idős ko ra el le né re a nem so ká ra
meg szü le tő Ke resz te lő Já nost hord ja mé hé ben. 

Er zsé bet kö szön té sét hall va meg moz dul Má -
ria mé hé ben a mag zat, és Má ria a Mag ni fi cat né -
ven is mert, Is tent ma gasz ta ló ének be kezd:
„Ma gasz tal ja lel kem az Urat, és az én lel kem uj -
jong Is ten, az én Meg tar tóm előtt, mert rá te kin -
tett szol gá ló le á nya meg alá zott vol tá ra: és íme,
mos tan tól fog va bol dog nak mond en gem min den
nem ze dék, mert nagy dol go kat tett ve lem a
Ha tal mas, és szent az ő ne ve…” (Lk 1,46–49) 

Má ria ez után a ka rá cso nyi tör té net ben sze -
re pel, il let ve Lu kács azt is el be szé li, hogy ami -
kor a szü lés utá ni tisz tu lás Mó zes tör vé nyé ben
elő írt nap jai le tel tek, a kis ded Jé zus sal Má ria
és Jó zsef fel ment Je ru zsá lem be, hogy fel ajánl -
ja az elő írt ál do za tot. Ek kor az agg Si me on meg -
áld ja őket, pró fé tál a gyer mek kül de té sé ről, és
Má ri á nak ezt mond ja: „…a te lel ke det is éles
kard jár ja majd át –, hogy nyil ván va ló vá le gyen
sok szív gon do la ta.” (Lk 2,35) Lu kács evan gé li -
u má ban Má ria – Jó zsef fel együtt – még egy -
szer sze re pel, ami kor a ti zen két éves Jé zust há -
rom na pi ke re sés után ta lál ják meg a je ru zsá -

le mi temp lom ban az írás tu dók tár sa sá gá ban (Lk
2,42–52).

Já nos evan gé li u ma Jé zus fo gan ta tá sá nak és
szü le té sé nek kö rül mé nye i ről nem tesz em lí tést.
Má ri át ez zel szem ben Jé zus nak a ká nai me -
nyeg zőn tett cso dá já val kap cso lat ban em lí ti. Ő

hív ja fel Jé zus fi gyel mét, hogy
nem so ká ra el fogy a bor. Jé zus
elő ször el uta sít ja, ar ra hi vat -
koz va, hogy még nem jött el
az ő nyil vá nos szín re lé pé sé -
nek órá ja. Má ria azon ban
to vább in téz ke dik, és uta sít -
ja a szol gá kat, hogy te gye nek
meg min dent, amit Jé zus
mond. Jé zus ek kor nem szé -
gye ní ti meg, ha nem vég hez -
vi szi el ső cso dá ját: a kő ved -
rek ben tá rolt vi zet bor rá vál -
toz tat ja (Jn 2,1–11). Ez a tör -
té net nem annyi ra Má ria
köz ben já rá sá nak, mint Jé zus
se gí tő kész nagy vo na lú sá gá -
nak a pél dá ja. 

Egye dül Já nos evan gé li u -
má ban vá lik Má ria a szen ve dés tör té net nek is
sze rep lő jé vé. Já nos sal, a sze re tett ta nít vánnyal
együtt ott áll Jé zus ke reszt je alatt, és a hal dok -
ló Jé zus két tő mon dat tal egy más ra bíz za őket:
„Ami kor Jé zus meg lát ta ott áll ni any ját és azt a
ta nít ványt, akit sze re tett, így szólt any já hoz:
»Asszony, íme, a te fi ad!« Az után így szólt a ta -
nít vány hoz: »Íme, a te anyád!« És et től az órá -
tól fog va ott ho ná ba fo gad ta őt az a ta nít vány.”
(Jn 19,26–27)

Össze gez ve el mond hat juk, hogy a Szent írás
Má ri át Jé zus fo gan ta tá sa kor szűz nek vall ja, Is -
ten alá za tos szol gá ló le á nyá nak mond ja, akit – sa -
ját sza vai sze rint – „bol dog nak mond min den
nem ze dék”, de aki azt kö ve tő en, hogy Jé zust a vi -
lág ra hoz ta, az evan gé li u mok ban leg fel jebb csak
epi zód sze rep lő ként je le nik meg. Jé zus mel lett
nincs a meg vál tás mű vét be fo lyá so ló sze re pe. Az
apos to li le vél iro da lom sem tud sem mi ilyen ről.

má ria az egy há zi ha gyo mány ban
Meg le he tő sen szi lárd nak tű nik az a ha gyo mány,
hogy Jé zus menny be me ne te le után Má ria Já -
nos apos tol efe zu si ott ho ná ban élt, és ott is fe -
jez te be föl di éle tét. Ugyan ezen ha gyo mány sze -
rint tes te „el szen de rü lé se” után el tűnt, mert an -
gya lok ál tal a menny be emel te tett. Az er ről tu -
dó sí tó hosszabb és rö vi debb el be szé lés azon -
ban en nek üdv tör té ne ti je len tő sé get nem tu -
laj do nít. Még csak uta lás sincs ben ne ar ra, amit
a ró mai ka to li kus egy ház ké sőbb ta ní ta ni kez -
dett, hogy tudniillik Má ria az an gya lok ki rály -
né já nak, il let ve a mennyek ki rály né já nak ko ro -
ná ját nyer te el. Vi szont tény, hogy ez a ha gyo -
mány ke let ke zé se ko rá ban vagy a ké sőb bi szá -
za dok ban so sem ké pez te hit vi ta tár gyát. Fi gye -
lem re mél tó az is, hogy mi köz ben az apos to -
lok te met ke zé si he lyét kez det től fog va szá mon
tar tot ták – Já nos apos tol nak pél dá ul há rom sírt
is tu laj do ní ta nak –, ad dig Má ria sír já nak hol -
lé té ről sem mi lyen for rás sem tesz em lí tést. 

Az egy ház ban Má ria tisz te le te az el ső szá za -
dok ban is me ret len volt, sa já tos mó don a ne gye -
dik szá zad krisz to ló gi ai vi tá i nak „gyü möl cse ként”
ala kult ki és ter jedt el. Ami kor az volt a vi ta tár -
gya, hogy Jé zus nak va ló sá gos em ber ként le he -
tett-e is te ni ter mé sze te, ak kor a kér dést úgy tet -
ték föl, hogy Má ria Is tent szült-e, ami kor Jé zust
vi lág ra hoz ta, vagy csak em ber nek adott éle tet.
Az ale xand ri ai Atha na si us püs pök nek a Krisz -
tus is te ni ter mé sze tét ta ga dók kal szem ben 430
és 589 kö zött ke let ke zett hit val lá sa – amely egy -
há zunk hit val lá si ira ta is (!) – Má ri át theo tok osz -

nak, ma gya rul is ten szü lő nek ne ve zi, aki em ber
lé té re nem csak va ló sá gos em bert ho zott a vi lág -
ra, de Is tent szült, ami kor Jé zus nak éle tet adott.
Ez a teo ló gi a i lag tel je sen kor rekt meg fo gal ma -
zás ké sőbb szám ta lan fél re ér tés hez ve ze tett, és
egy ko runk ban Má ri át ese ten ként már-már is -
ten nő ként tisz te lő kul tusz for rá sa lett a ró mai
ka to li kus egy ház ban. 

lu ther sa já tos má ria-tisz te le te
Tud nunk kell, hogy Lu ther ko rá ban a Má ria-
kul tusz kö rül még ko ránt sem ala kul tak ki a ko -
runk ban is mert fej le mé nyek. A 16. szá zad ban
in kább a szen tek „fö lös le ges” jó cse le ke de te i -
nek ér de mé re ala po zott bú csú, a szen tek ér de -
mé ért élők nek és hol tak nak osz tott bűn bo csá -
nat volt a hit nek az a bot rány kö ve, amelyet pro -
tes táns ke resz té nyek szá má ra ma nap ság a ró -
mai ka to li kus Má ria-kul tusz je lent. (Má ria
át ere dő bűn nél kül va ló fo gan ta tá sá nak, is mer -
tebb ne vén a „szep lő te len fo gan ta tás nak” a dog -
má ját – amely nem té vesz ten dő össze Jé zus
szűz től va ló fo gan ta tá sá val – pél dá ul csak
1854-ben hir det te ki a pá pa.) 

Lu ther nak ezért sok kal in kább a szen tek tisz -
te le te kö rü li vissza élé sek okoz tak prob lé mát.
Má ria tisz te le tét vi szont meg pró bál ta a fél re -
ér té sek től meg tisz tít va meg őriz ni. Ezért egyet -
len Má ria-ün ne pet sem tö rölt el, még Má ria „el -
szen de rü lé sé nek” au gusz tus 15-i em lék ün ne pét
is meg tar tot ta. Ugyan ak kor min dig rá mu ta tott
a Má ria-ün ne pek krisz to ló gi ai tar tal má ra, és azt
emel te ki. A ka rá csony nap ja előtt ki lenc hó nap -
pal, már ci us 25-én ün ne pelt „gyü mölcs ol tó
Bol dog asszony” ün ne pé nek lé nye gét pél dá ul ab -
ban lát ta, hogy Krisz tus meg fo gant az Is ten ál -
tal er re elő re ki vá lasz tott Má ria szű zi mé hé ben.
Mert ez az üdv ese mény, és nem az, hogy Má -
ria Gáb ri el an gyal kö szön té sé re igent mon dott,
és – szűz lé té re – fi út fo gant. Lu ther szá má ra
ez az ün nep min de nek előtt Jé zus fo gan ta tá sá -
nak az ün ne pe volt, amely ből ter mé sze te sen
Má ria sem hagy ha tó ki, mint ahogy a ka rá csony
ün nep lé sé ből sem.

Lu ther ugyan ak kor Má ri át szim bo li kus ér -
te lem ben az egy ház any já nak és min den hí vő
any já nak is val lot ta, de nem azért, mert Jé zus
Já nos apos tolt a ke reszt je alatt ál ló Má ri á ra bíz -
ta, ha nem sok kal in kább azért, mert úgy lát ta:
ami ként Má ria a Szent lé lek től fo gant Jé zust ki -
lenc hó na pig a mé hé ben hord ta, úgy az egy ház
is a Szent lé lek től „fo gan ja”, „mé hé ben” – mint
egy anya (ma ter ecc le sia, az az anya szent egy ház)
– „ki hord ja” és „szü li” a hí vő ket az evan gé li um
és a ke reszt ség ál tal. 

Aki pe dig mé lyeb ben meg akar ja is mer ni Lu -
ther bib li kus ala pú Má ria-tisz te le tét, an nak fi -
gyel mé be aján lom Lu ther ma gya rul is hoz zá -
fér he tő Mag ni fi cat-ma gya rá za tát.

nagy bol dog asszony – a ma gyar má ria-
kul tusz sa já tos prob lé má ja
Bár a lu the rá nu so kat a 16. szá za di Ma gyar or -
szá gon – mint „a bol dog sá gos Szűz Má ria” el -
len sé ge it – meg ége ten dő eret ne kek nek tar tot -
ták, en nek a vád nak nem volt alap ja. A lu the -
rá nu sok so sem vol tak – és nem is le het nek –
Szűz Má ria el len sé gei, csak tisz te lői. 

A Mag ni fi cat igé je – „bol dog nak mond en -
gem min den nem ze dék” – a lu the rá nu sok
nem ze dé ke it is kö te le zi. De ez nem je lenti azt,
hogy a lu the rá nu sok ne emel né nek szót a Má -
ria-tisz te let kör nye ze tük ben el ter jedt vad haj tá -
sai el len. Ezek kö zül pe dig ki emel ke dik Má ri á -
nak, Jé zus any já nak a ma gya rok ke resz tény ség
előt ti ős val lá sá ban Nagy bol dog asszony ként
tisz telt po gány is ten nő vel va ló össze mo sá sa,
nem rit kán nyílt azo no sí tá sa. A már Krisz tus
szü le té se előtt is tisz telt po gány Nagy bol dog -
asszony ne vű is ten nő höz ne künk – mint ke -
resz té nyek nek – sem mi kö zünk sem le het, és
saj ná la tos nak tart juk, ha ró mai ka to li kus test -
vé re ink eb ben a kér dés ben nem tisz táz zák vi -
lá go san az ál lás pont ju kat. 

g Vég he lyi An tal

Mária,Jézusanyja
b Reformációésnők – a re for má ció kez de té nek 2017-ben ese dé kes öt szá za dik év for du ló -

já ra ké szül ve egy há zunk ban ez az idei esz ten dő sa já tos te ma ti ká ja. Az év bib li ai sze mé -
lye: Má ria, Jé zus any ja. Rá irá nyít ja fi gyel me te ket aláb bi írá sá ban Véghelyi Antal
evan gé li kus lel kész, teo ló gi ai re fe rens, la punk Avasárnapigéje ro va tá nak ve ze tő je. (VJ)

pá lyá zat – val lo má sok a Bib li á ról
A ma xi mum 2000 ka rak te res (a szó kö zök is szá mí ta nak!) pá lya mű ve ket – pá lyá zón ként egy
írást – ok tó ber 15., hét fő éj fé lig vár juk a kö vet ke ző e-mail cí mek re, egy ide jű leg mind ket tő -
re: eve let@lu the ran.hu és zs.v.ju dit@gmail.com. A pály zat rész le tes ki írá sát meg ta lál já tok
a szep tem ber 16-i és a szep tem ber 30-i Evan gé li kus Élet if jú sá gi ol da lán.
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z s I N AT z á r Ó  b e s z á M o l Ó K

Két lé nye ges ve zér lő elv ről sze ret nék
szól ni tör vény al ko tó mun kánk kal
kap cso lat ban. Elő ször is: min dig szem
előtt kell tar ta nunk azt, hogy egy há -
zun kat nem a tör vé nyek tart ják fenn.
Egy há zunk fő fel ada ta Jé zus Krisz tus
öröm hí ré nek hir de té se a vi lág ban, s
ez a mun ka el ső sor ban a gyü le ke ze -
te ink ben fo lyik. Eh hez a kül de tés hez
a zsi nat csak szür ke hát tér tes tü let –
fő fel ada tá nak a szük sé ges fel té te lek
biz to sí tá sát kel le ne te kin te nünk. Az
ered mény a lé nye ges, hogy adott
eset ben el já rá sok, költ ség ve tés és jó
rend áll jon ren del ke zé sé re an nak,
aki a misszi ói mun kát vég zi. 

Má sod szor: rá kell jön nünk, hogy
a zsi nat mun ká ja na gyobb részt egy -
há zunk em be ri ol da lát je len ti: a jó
rend, a pénz és az, hogy mi nek ho -
gyan já runk a vé gé re, nem Is ten től
ren delt, eset leg a Szent írás ból ki ol -
vas ha tó do log, ha nem sa ját erőnk ből
lét re ho zott, sa ját gon do la ta in kon
ala pu ló, sa ját mun kán kon mú ló al ko -
tás. Nem örök ér vé nyű, ha nem a mi
éle tünk né hány év ti ze dé re szó ló
rend, me lyet alá zat tal kell a fő cél ér -
de ké ben ki mun kál nunk.

Az el ső elv ből az kö vet ke zik, hogy
mun kánk nak Jé zus Krisz tus fé nyét
kell ma gán hor doz nia. A má so dik ból

pe dig az, hogy lel ki is me re te sen és
foly to no san csi nál ni kell. Mind ket tő -
ben van még – nem ke vés – pó tol -
ni va lónk.

A zsi nat dön té se i ről, a ha tá ro zat -
ké pes ség ről és a mun ka fe le lős sé gé -
ről so kat be szél tünk, nem tu dunk
újat mon da ni. Gyak ran va gyunk fel -
ké szü let le nek, s ez dön té se ink ben is
tük rö ző dik. Min dig a ha tá ro zat ké -
pes ség ha tá rán küz dünk, ami szük -
ség te le nül sok ener gi át visz el azok -
ról a te rü le tek ről, ame lye ken egy há -
zun kat épít het nénk. Sok szor ta pasz -
tal hat juk azt, hogy ke ve sen ér zik
ma gu ké nak a zsi nat mun ká ját.

A zsi nat szer ve ze té nek át ala kí tá -
sa té ma volt a múlt évi struk tu rá lis
mó do sí tá sok kö zött. Re mé nye ink
sze rint a zsi na ti bi zott sá gi rend szer
vissza ál lí tá sa nagy vál to zást je lent
majd az ak ti vi tás ban is. A ha tá ro zat -
ké pes ség ha tá rá nak meg vál toz ta tá sa
és az eh hez kap cso ló dó, mó do sí tott
pót tag rend szer szin tén ab ban a re -
mény ben szü le tett, hogy eze ket a
prob lé má kat meg old ja. Ám az iga zi
vál to zást az oda adó, kö vet ke ze tes és
ki tar tó mun ka hoz za meg.

(…)
Egy há zunk zsi na ta éven te négy

ülés sza kot tar tott. Azt a kér dést,

hogy sok-e ez, nem tar tom ér de mes -
nek hossza san bon col gat ni: annyi
ülés sza kot kell tar ta nunk, amennyi a
mun kánk el vég zé sé hez szük sé ges.
Ed di gi ta pasz ta la tunk sze rint há -
rom ta lál ko zás ra ed dig min dig szük -
ség volt, és nem kel lett min dig két -
na pos zsi na tot tar ta ni. 

Mun kánk ala pos sá ga azon ban ál -
lan dó té má ja el nök sé gi ülé se ink nek.
A be ad vány – tá jé ko zó dás – ki dol go -
zás – bi zott sá gi elő ké szí tés – (eset leg
több szö ri) ple ná ris tár gya lás fo lya -
mat sor ban szin te min den lánc szem -
nél van ja ví ta ni va lónk: zsi nat nak és
be ad vány szer zők nek egy aránt.

(…)
Fog lal koz nom kell az zal is, hogy a

be ad vá nyok mi lyen tar tal mú ak. Sok -
szor hall juk kri ti ka ként, hogy „a zsi -
nat nem al kot ta meg…”, „a zsi nat
nem dol goz ta ki…” Je len tem: a zsi nat
nem ké pes ar ra, hogy a má sok ál tal
fel ve tett kér dé sek re a kér de ző se gít -
sé ge nél kül olyan vá laszt ad jon, amely
meg nyug ta tó an ko di fi kál ha tó. A kér -
dés fel ve té se mö gött lát nunk kell,
hogy a prob lé ma mi ért me rült fel, mi -
lyen meg ol dá so kat lát a kér de ző, s mi -
ért lát ja azo kat he lyes nek. A zsi nat ar -
ra tud vál lal koz ni – s ez szi go rú fel -
ada ta is –, hogy a meg ol dást úgy ala -

kít sa, hogy az ne csak a konk rét
eset ben le gyen vá lasz a kér dés re, ha -
nem va la hány szor ilyen kér dés fel ve -
tő dik, ke re tet ad jon an nak konk rét
meg vá la szo lá sá hoz. (…) A be ad vá -
nyok nak tar tal maz ni uk kel le ne a fel -
ve tés okát, eset leg előz mé nye it, va la -
mint a meg ol dás ra vo nat ko zó ja vas -
la to kat és ezek alá tá masz tá sát.

(…)
Utób bi éve ink ben a bi za lom meg -

ko pott: tár sa dal munk ban és egy há -
zunk ban egy aránt. Zsi na ti vi tá in kat
is át itat ja a kor szel lem. Il lik a tör vényt
úgy meg al kot ni, hogy ab ban a bi zal -
mat lan ság hang ja le gyen a leg erő -
sebb, hi szen a tör vény nek al kal mas -
nak kell len nie min den el kép zel he tő
eset ke ze lé sé re – így a leg rosszabb
eset, a „worst ca se” ha tá roz za meg a
jog al ko tás gon dol ko zás mód ját. Ez zel
vé de ke zünk, ha nem bíz ha tunk az
em be rek jog kö ve tő ma ga tar tá sá ban
(…) Le het így is, de ne künk nem ez
a ren dünk. 

A jog és a hit kö zött ép pen ez a kü -
lönb ség: a jog a va kon kö ve ten dő, ki -
ját szan dó em be ri rend, míg a hit a
bel ső meg győ ző dés ar ról, hogy én is,
te is Is ten gyer me kei va gyunk. A
jó rend pe dig fel hasz nál ja az em -
be ri al ko tást is, de su gá roz za a

krisz tu si ma ga tar tást. És, ked ves
Test vé rek, el ső sor ban a mi fel ada -
tunk, az egy ház ban jól lát ha tó em be -
rek fel ada ta, hogy Krisz tus ra mu tas -
sunk. Amíg kö zöt tünk sze mé lyes ke -
dés, bi zal mat lan ság van, ad dig sem
min ket, sem jog sza bá lya in kat nem
öve zi tisz te let, és ad dig nincs ér tel -
me a mun kánk nak.

Kör nye ze tünk vál ság ban van: nem
úgy hasz nál juk, mint gon dos gaz da.
Gaz da sá gunk vál ság ban van: egy re
több meg szo rí tás kö zött kell gaz dál -
kod nunk, s a ter me lé si, az al ko tá si
több let hi ány zik éle tünk ből, amely
meg for dít hat ná a fo lya ma tok irá -
nyát. Er köl csi vál ság ban élünk: töb -
bet fog lal ko zunk má sok kal, mint
ma gunk kal és Is ten nel. Egy há zunk -
nak ezek ben a kér dé sek ben kel le ne
pél dát mu tat nia. Mó ricz Zsig mond -
dal szól va: „Hagyd a po li ti kát, épít -
kezz!” Sze ret nénk, ha az ezt meg hir -
de tő egy há zi meg úju lás nak a zsi nat
pél da mu ta tó elöl já ró ja le het ne.

Eh hez a meg úju lás hoz ké rem a no -
vem ber ben össze ülő zsi nat szá má ra
Is ten ál dó ke gyel mét és se gít sé gét.

g Mun tag And rás

részletekazsinatnemlelkészielnökénekbeszédéből

(…) A zsi nat – vál to zó fel adat- és ha -
tás kö re i vel együtt – min den kor ki -
emel ten fe lel a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház ta nít vá nyi kö zös sé -
gé ben a ren dért, s ezért ki emel ten kö -
te les sé ge meg hal la ni és ér vé nye sí te ni
Jé zus nak er re vo nat ko zó sza va it is. A
jó rend – vagy ahogy Lu ther Már ton
nyo mán ha zai teo ló gi ai örök sé günk -
ben ez össze gyó gyul va, egy be ír va is
meg je lent: a „jó rend” – evan gé li kus ha -
gyo má nyunk egyik leg ér té ke sebb da -
rab ja. Ez még ak kor is így van, ha –
ugyan csak Lu ther nyo má ban jár va –
ép pen a kí sér tés, a pró bá ra té tel szem -
be sít min ket sok szor az zal, hogy mi -
lyen nagy ér té kek fo rog nak koc kán
egy-egy ap ró lé kos dön tés ben vagy
vé ge ér he tet len vi tá ban. 

A rend te hát, amely re Jé zus hely re -
uta sí tá sa irá nyul, ma ga sabb ren dű tar -
ta lom, nem csak kül sőd le ges tör vény,
pa rag ra fus vagy jog vi ták ered mé nye.
Ezen az ala pon fel tá rul a rend szer vál -
to zás ko ra be li és az óta is út ját ke re ső
Ma gyar or szág és ma gyar tár sa da lom
egyik nagy drá má ja: az al kot má nyos -
ság rög zí té sé ből ugyan el vi leg kö vet ke -
zik az is, hogy a kö zös ség tag jai azt tisz -
te let ben tar ják, ám azok nak, akik azt re -
mél ték, hogy a kül ső ke re tek rög zí té -
se ele gen dő ah hoz is, hogy azt bel ső
meg győ ző dés ként be is tart sák, sú lyo -
san csa lód ni uk kel lett. A kö zöt tünk le -
vő rend ugyan is szo ros test vér ség ben
áll a ben nünk le vő rend del, mely nek hi -
á nya vagy za va rai köz vet len kö vet -
kez mé nyek kel jár nak mind a kö zös ség -
re, mind ránk, egyé nek re néz ve. 

Ez a bel ső baj gyak ran jel lem zi egy -
há zun kat is. Az 1991-ben el kez dő dött
zsi na ti tör vény al ko tás rész ben volt és
lett csak si ke res ab ban, hogy jó ren det
tud jon al kot ni. Az egyes ku dar cok fe -

le lő sei után nyil ván hossza san le het ne
ku tat ni, a prob lé ma, a drá ma azon ban
en nél sok kal mé lyebb: ki sebb-na gyobb
mér ték ben be lő lünk, ma gunk ból is
hi ány zik a kö zös sé gi rend, ezt pe dig ön -
ma gá ban sem mi lyen tör vény könyv -
vel nem le het ha té ko nyan gyó gyí ta ni,
nem hogy he lyet te sí te ni. A kér dés itt is
nyi tott: akarsz-e gyó gyul ni? Az ál la mi-
tár sa dal mi élet ben meg fi gyel he tő pár -
hu za mos gon dok és za va rok er re is
szol gál nak ele gen dő és meg fon to lan dó
ta nul ság gal: sem mi fé le okt ro jált, erő -
vel át vitt új, kí sér le te ző tör vény adás sem
old hat meg sem mit, ha a tár sa da lom (a
haj lék ta lan tól az ál la mi ve ze tő ig) nem
akar jog kö ve tő len ni, vagy mind ezt sa -
ját ma gunk ra for dít va: ha az evan gé li -
kus egy ház tag jai nem akar nak kö zös -
sé gi em be rek ké – majd egy kö vet ke ző
lé pés ben hit test vé rek ké – len ni.

Kö zöt tünk a rend nem a ta nít vá nyi
ülés rend ről szól, ha nem an nak ko mo -
lyan vé te lé ről, hogy az asz tal főn min -
dig Jé zus Krisz tus ül, el nö köl és ural -
ko dik, s hogy az ő je len lé té ben eb ből
egy mé lyebb, még a köz mo rál nál is
sok kal messzebb re ha tó kö zös sé gi tu -
dat – amely egy szer re kor lát és sza bad -
ság – kö vet ke zik. Az el múlt hat esz -
ten dő leg fon to sabb kér dé sei min dig
ezek vol tak, a lé nye get te kint ve gyak -
ran füg get le nül at tól, hogy me lyik
na pi ren di pont kö rül is zaj lott a mun -
ka. Meg győ ző dé sem, hogy a jó rend
iránt el kö te le zett ta nít vány és egy ház -
tag bár mi lyen tör vé nyi vagy struk tu -
rá lis sza bá lyo zás ke re tei kö zött meg
tud ja ta lál ni Jé zus fél re ért he tet len pa -
ran csá hoz az utat: a szol gá lat út ját –
hi szen Jé zus ez zel foly tat ta Mt 20-ban
az apos to lok hely re iga zí tá sát.

Eb ben az össze füg gés ben kell ar ról
is szól nom, hogy mi lyen el nö ki fel fo -

gást akar tam és igye kez tem kö vet ni az
el múlt négy év ben. Itt kell kö szö net -
tel meg em lí te nem elő döm, Smi dé li -
usz Zol tán ne vét, aki mel lett a cik lus
el ső két évé ben lel ké szi al el nök ként
dol goz hat tam, s aki vel a kö zös hi va -
ta li évek nél sok kal több kö tött és köt
össze az óta is. 

A zsi nat lel ké szi el nö ké nek – a tör -
vény ben fel so rolt kö te le zett sé ge in túl
– leg főbb fel ada ta a zsi nat kö zös sé gé -
nek fi gye lem mel kí sé ré se, egy ben tar -
tá sa, lel ki-szel le mi egész sé gé nek ápo -
lá sa, va la mint a tes tü let kö zös sé gé ben
tör tént vagy a zsi nat ra vo nat ko zó
kül ső, egyé ni és kö zös sé gi meg nyi lat -
ko zá sok nak a jó zan, ki egyen sú lyo zó,
in te gra tív ke ze lé se. A kép vi se let a
szer ve zés, a ve ze tés és a köz ve tí tés sa -
já tos ke ve ré ke – ame lyek kö zül a köz -
ve tí tés, a me di á ci ós fel ada tok arány -
ta la nul nagy részt vet tek ki eb ben a
nyug ta lan hat év ben. Ez egy ilyen
nagy lét szá mú és sok szí nű tes tü let ese -
té ben nagy erő pró ba. Jó lel ki is me ret -
tel mon dom, hogy a ki sebb-na gyobb
vi ha rok és konflik tu sok kö zött is igye -
kez tem min den ki nek utá na men ni, a
zsi na ti kö zös ség és mun ka ér de ke it
szem előtt tart va in teg rál ni, amíg le -
he tett, az el té rő ál lás pon to kat. Aki eb -
ben a sok szí nű, az egy há zunk kü lön -
bö ző irány za ta it, ke gyes sé gi és vi sel -
ke dé si kul tú rá it egy aránt hí ven rep re -
zen tá ló és fe gyel me ző en egy más mel -
lé ál lí tó cik lus ban min de nek előtt mun -
kál kod ni – Jé zus sza vá val él ve: a töb -
bi ek nek szol gál ni – akart, az biz to san
meg ta lál hat ta kö zöt tünk a he lyét.

(…)
Fü lem be cseng az Ágos tai hit val lás

klasszi kus for du la ta is, amely a kö zös
hit té te le ket ve ze ti be: ecc le si ae apud nos
mag no con sen su do cent… (A gyü le ke -

ze tek ná lunk nagy egyet ér tés sel ta nít -
ják…) Mag no con sen su – nagy egyet -
ér tés sel! Hit val lá sos ala punk nem csak
azt ál lít ja gaz dag je len tés tar ta lom mal,
hogy evan gé li kus hit test vé rek kö zött le -
het sé ges az egyet ér tés, amely egy -
azon kö zös ér ze ten (meg ta pasz ta lá son,
va ló ság ér zé ke lé sen, meg győ ző dé sen)
ala pul, ha nem azt is, hogy a kon szen -
zus el éré se szem pont já ból lé te zik egy
vi lá gos fon tos sá gi sor rend. Té te le sen el -
mond ja azt, hogy az egy ház va ló di egy -
sé gé hez mi ben kell és mi ben nem
szük sé ges az egyet ér tés. 

Meg győ ző dé sem, hogy na gyon sok -
szor nem az iga zán lé nye ges kér dé sek -
ről vi táz tunk, nem ezek re for dí tot tuk
a leg több időt, erőt, ener gi át – ez nem -
csak a zsi nat ra ér vé nyes, ha nem a most
zá ru ló hat éves cik lus szá mos tes tü le -
té re, ülé sé re, meg be szé lé sé re is. Ez
rossz is, meg jó is. Rossz, mert ké pe -
sek va gyunk a hit test vé ri kö zös ség ben
ide ig le ne sen vagy tar tó san a fon to sab -
bak elé he lyez ni ap ró-csep rő, oly kor
sze mé lyes ke dő dol go kat, s köz ben
nem is él ni még a fon to sab bak ban va -
ló kö zös ség gyó gyí tó, bi zal mat te -
rem tő, ha té kony sá got sok szo ro zó ere -
jé vel sem. Ugyan ak kor leg alább az jó,
ha kö zös kér dé se ink fe lett együtt vagy
egy más sal küsz köd ve leg alább a kö zös
ala po kat si ke rül nem be le rán gat ni – és
ez zel ron gál ni, gyen gí te ni – nagy hir -
te len a vi ta he vé ben. 

A le kö szö nő zsi nat el nö ke ként itt is
sze ret ném meg erő sí te ni egyet ér té se -
met a püs pö ke ink ál tal ki fe je zett cél -
ki tű zés sel, akár a bi za lom, akár az egy -
há zi in teg rá ció épí té se ként vagy hely -
re ál lí tá sa ként fo gal maz zák is meg.
Alig ha le het mást ér te nünk a két
meg fo gal ma zá son, s alig ha le het más
út az el éré sé re, mint Jé zus sza vá nak

ma gunk ra vé te le a ta nít vá nyi kö zös -
ség rend jé ről.

(…)
Ha akar nám, ak kor sem tud nám el -

ke rül ni, hogy rö vi den szól jak ar ról a
zsi na ti és or szá gos pres bi té ri u mi mun -
ka so rán szer zett meg győ ző dé sem ről,
hogy egy há zunk kö zös sé ge és szer ve -
ze te lé nyeg be vá gó ki hí vá sok előtt
áll. Leg fő kép pen az okoz za a ne héz sé -
ge ket, hogy egy szer re kell ke zel ni az
egy re több za var ral és vál ság gal küsz -
kö dő ré gi, nép egy há zi for má kat, s
ugyan ak kor kell fel ké szül ni, meg te -
rem te ni a meg úju lás hoz szük sé ges
ala po kat is. Bár a zsi na ton több nyi re
or szá gos egy há zi ügyek kel fog lal ko -
zunk, én most min de nek előtt a gyü -
le ke ze te ink re s a gyü le ke ze te ink ben
szol gá la tot vál la ló lel ké szek re és csa -
lád juk ra, va la mint vi lá gi mun ka tár sa -
ik ra, hit test vé re ink re és gyü le ke ze ti
tag ja ink ra gon do lok. Vég ső so ron
min den ott fog el dől ni. 

A meg újít ha tó ság és meg úju lás
kér dé se i vel te hát sok kal töb bet kel lett
vol na fog lal koz nunk az el múlt hat
esz ten dő ben egy há zunk egé szé ben. A
vál ság ke ze lés és meg úju lás lé leg zet el -
ál lí tó gya kor la tá ból sok ma radt a kö -
vet ke ző cik lus ra vá lasz tott tiszt ség vi -
se lők nek és tes tü le tek nek is, mint
ahogyan az en gem a zsi nat ba de le gá -
ló Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
kö zös sé gé nek is. 

Va ló ban igaz, hogy ma nincs olyan
kér dés, amely nek ne len ne misszi ói
vo nat ko zá sa is – de azt is hoz zá kell
ten nünk, hogy en nek a misszi ó nak az
irá nya min de nek előtt Is ten igé jé nek
hir de té se, hogy a gyü le ke zet na pon -
ta nö ve ked jék az üd vö zü lők szá má -
ban. (…)

g Dr. Ko rá nyi And rás

részletekalelkészielnökbeszédéből

f
o

tó
K

: 
H

o
r

v
á

t
H

-B
o

ll
A

 Z
s

u
Z

s
A



Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap. Liturgikus szín: zöld. 
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Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Agod Anett; de. 10. (német) Jo han -
nes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hű vös -
völ gyi út 193. de. 9. Veperdi Zoltán; Sarepta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Szto -
ja no vics And rás; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fo dor
Vik tor; Csil lag hegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth Lász ló;
Óbu da, III., Dé vai Bíró M. tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest, IV., Lebs tück
M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; Káposztásmegyer, Tóth Ala dár
út 2–4. de. 9. Soly már Péter Tamás; Deák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Dar -
vas Anikó; de. 11. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; du. 6. (asztali be szél ge -
té sek) Zászkaliczky Péter; Fa sor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (an gol
nyel vű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros, VIII., Ül lői
út 24. de. fél 11. Románné Bolba Már ta; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlo -
vák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hil da; VIII., Karácsony S. u. 31–
33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Fe renc vá ros, IX., Gát u. 2. (ka to li -
kus templom) de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; du. 6. (ves pera) Rozs-Nagy Szil -
via, li turgus: Mun tag Lőrinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Ben kó czy
Pé ter; Ke len föld, XI., Bocskai út 10. de. fél 11. (úrv., 84. temp lom szen te lő ünnep)
dr. Orosz Gábor Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné; Bu -
da gyön gye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Ben ce Imre; Bu da hegy -
vi dék, XII., Kék Golyó u. 17. de. 10. (úrv.) Keczkó Szil via; An gyal föld, XIII.,
Kas sák Lajos u. 22. de. 10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11.
(úrv., hálaadó istentisztelet) Hulej Enikő; XIV. Gyar mat u. 14. de. fél 10. (úrv.)
Ta má sy Tamás; Pest újhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. And rás;
Rá kos pa lo ta, XV., Régi Fóti út 73. (nagy temp lom) de. 10. Po nicsán Er zsé -
bet; Rá kos szent mi hály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cin -
ko ta, XVI., Ró zsa le vél u. 46. de. fél 11. Ha lász Alexandra; Mátyásföld, XVI.,
Pro dám u. 24. de. 9. Halász Alexandra; Rá kos hegy, XVII., Tessedik tér de.
9. Ko vács Áron; Rá kos ke reszt úr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron;
Rá kos csa ba, XVII., Pé celi út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rá kos li get, XVII.,
Gó zon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos suth
tér 3. de. 10. De ák László; Pest szent im re, XVIII., Rákóczi út 83. (re for mátus
temp lom) de. 8. Deák László; Kis pest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Éva;
XIX., Hun  gá ria út 37. de. 8. Széll Éva; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de.
10. (csa lá di) Győri János Sámuel; Cse pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Bu da fok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker Zsolt; Bu da örs, Sza badság
út 75. de. 10. Endreffy Géza; Bu da ke szi, Fő út 155. (gyü le ke ze ti terem) de.
fél 10. (családi) dr. Lacknerné Pus kás Sára; Pilisvörösvár (református temp -
lom) du. 2.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Az ön ma gá ban is dal la mos lí rai szö -
veg és a dal lam mal tár sí tott ver ses
for ma szö vet ke zett a má so dik bar ca -
sá gi val lá sos vers- és ének mon dó-
ta lál ko zó al kal má ból. 

A nem hi va tá sos vers mon dók szá -
má ra meg hir de tett ver seny re tör té -
nel mi egy há za ink val lá sos lel kü le tű
tag jai ne vez tek be. Idén hu szon ki lenc
je lent ke ző vá lo ga tott iro dal munk
gaz dag tár há zá ból. A ver seny zők az
egyé ni sé gük nek meg fe le lő ver set, il -
let ve dalt vá lasz tot tak, így min den
vers és dal, min den ki mon dott, tol -
má csolt gon do lat egy-egy hi te les ki -
nyi lat koz ta tás volt Is ten és em ber
örök kap cso la tá ról.

„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket!”
– hir det te az öku me né je gyé ben
szer ve zett együtt lét mot tó ja, hisz a
sza vak ból épí tett szö veg és a dal lam -
mal tár su ló gon do lat fü zér a leg hi te -
le sebb ki fe je ző je ér zé se ink nek, bi -
zony ság té te le hi tünk nek. 

A zsű rit dr. Nagy Éva, a ro má ni ai
Ok ta tá si, Ku ta tá si, If jú sá gi és Sport -
mi nisz té ri um ál lam tit ká ri ka bi net -
jé nek igaz ga tó ja, Dé nes Ida ta ní tó nő,
Fü löp Ká roly ta nár, Ko zsik Jó zsef ma -
ros vá sár he lyi szín mű vész, il let ve a
tes tü let el nö ke ként dr. Ba lázs Ádám,
a bu ka res ti ma gyar nagy kö vet ség el -
ső be osz tott dip lo ma tá ja al kot ta.

Az el ső dí jat Ia ni And rás nak
(Négy fa lu), a má so di kat Ma lics ki
Irén ke-Imo lá nak (Négy fa lu) ítél te
oda a zsűri, a har ma dik he lye zett
pe dig Bol di zsár Nor bert Ben ja min
(Bras só) lett. 

A dí ja zot tak szep tem ber 30-án
részt vet tek a szer ve ző egy ház köz ség
temp lo má ban tar tott öku me ni kus is -
ten tisz te le ten, majd a Zaj zo ni Rab
Ist ván-díj át adá sá nak ün nep sé gén, s
itt az ál ta luk vá lasz tott ver sek egyi -
ké vel já rul tak hoz zá a díj át adó ün -
nep ség ki tel je se dé sé hez. 

A Bras sói La pok kü lön dí ját a gyer -
gyó szent mik ló si Szent An na Gyer -
mek ott hon ból ér ke zett csa pat nyer -
te el, az Er dé lyi Ma gyar Nem ze ti
Ta nács ál tal fel aján lott kü lön dí ja kat
az el ső há rom he lye zett kap ta. A bu -
ka res ti ma gyar nagy kö vet ség kü lön -
dí ját Ia ni And rás ér de mel te ki.

A zsű ri ál ta lá nos vé le mé nye sze -
rint a ta lál ko zó, il let ve a ver seny el -
ér te cél ját, hi szen a meg szó lí tott,
hi tük és egy há zuk mel lett el kö te le zett
if jak val lo más té te le egy ér tel mű volt.
A tes tü let tag jai re mé nyü ket fe jez ték
ki, hogy a ta lál ko zó nak ered mé nyes
foly ta tá sa lesz. 

g Fü löp Ká roly,
a Bras sói Evan gé li kus-Lu the rá nus

Egy ház me gye fel ügye lő je

„énekeljetekazÚrnak
újéneket!”

Val lá sos ver sek és éne kek tol má cso ló i nak
barca sá gi ta lál ko zó ja

b Im már má so dik al ka lom mal szer vez ték meg a val lá sos vers- és ének -
mon dók ver se nyét a Bras sói Evan gé li kus-Lu the rá nus Egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé ben. A szep tem ber 29-i ta lál ko zót a he lyi evan gé -
li kus gyü le ke zet, a lu the rá nus püs pök ség, a bras sói ka to li kus, re for -
má tus és uni tá ri us egy ház köz sé gek, va la mint bar ca sá gi pe da gó gu sok
ren dez ték.

Pá pa vá ro sa előtt nem is me ret len az
em lék he lyek or szá gos ta lál ko zó ja,
hi szen 1986-ban – az el sők kö zött –
a vá ros adott ott hont a ran gos ese -
mény nek. A pá pai Pe tő fi Asz tal tár -
sa ság ta va lyi kez de mé nye zé sé re az
Or szá gos Pe tő fi Sán dor Tár sa ság és
Pá pa Vá ros Ön kor mány za ta fel vet te
a kap cso la tot egy más sal, és a nagy
múl tú Pá pai Re for má tus Gyűj te mé -
nyek kel kar ölt ve – hu szon hat év
után – ez év szep tem ber 29-én új ra
Pá pán szer vez ték meg a ta lál ko zót.

A 26. al ka lom ra a pá pai re for má -
tus Ótemp lom ódon fa lai kö zött ke -
rült sor – ahol akár Pe tő fi is meg for -
dul ha tott pá pai kol lé gi u mi di ák ként.
Var ga Gé za nyug dí jas gim ná zi um -
igaz ga tó fel ve ze tő je után, a Pe tő fi re
em lé kez te tő elő adá sok meg kez dé se
előtt Pá pa vá ros pol gár mes te re, dr.
Ál do zó Ta más kö szön töt te a sok fe -
lől a te le pü lés re ér ke zett Pe tő fi-kul -
tusz-ápo ló kat, majd Kis pál né dr. Lu -
cza Ilo na, a tár sa ság el nök asszo nya,
va la mint Kön tös Lász ló gyűj te mé nyi
igaz ga tó üd vö zöl te a ta nács ko zást. 

A pá pai Pe tő fi Sán dor Gim ná zi um

di ák ja i nak iro dal mi össze ál lí tá sát kö -
vet ve előbb dr. Hu di Jó zsef le vél tár ve -
ze tő Pá pa re form ko ri egye sü le te i nek

éle té ről, majd Me zei Zsolt fő könyv tá -
ros a vá ros Pe tő fi hez kö tő dő em lé ke -
i ről, vé gül a hí res pá pai re for má tus
gim ná zi um ta ná ra, Ve ress Zsu zsan na
Pe tő fi Pá pán írt köl te mé nye i ről be szélt
elő adá sá ban. Az elő adá sok vé gén pá -

pai Pe tő fi-em lé kek ből össze ál lí tott ki -
ál lí tást te kint het tek meg a je len lé vők. 

A Már ci us 15. té ren ál ló Pe tő fi-szo -
bor nál ko szo rú zás zaj lott, a te le pü lé -
sek kül döt tei he lyez ték el a tisz te let
vi rá ga it. A te kin té lyes ren dez vé nyen
he lyi lo kál pat ri ó ták is meg je len tek,
köz tük Fe jes Sán dor, Hu szár Já nos és
Ke re csé nyi Zol tán. Utób bi ket tő ko -
ráb ban szá mos pub li ká ci ót, kö te tet je -
len te tett meg a hal ha tat lan szel le mű
– az idén ke rek száz het ven esz ten de -
je Pá pán Pet ro vics ból Pe tő fi vé vált –
evangélikus po é tá ról.

A pá pai ta nács ko zás részt ve vői
hall hat tak a haj da ni pá pai di ák éle té -
nek ke vés bé köz is mert mo men tu -
ma i ról s kü lö nös kép pen ver se i ről;
azok ról, ame lyek ről ke vés szó esik az
ok ta tás ban. Hal lat la nul él ve ze tes és
meg ra ga dó elő adást tar tott Ve ress
Zsu zsan na, a re for má tus gim ná zi -
um ta nár a; az el hang zot ta kat sok
mai fi a tal nak hal la nia kel lett vol na. Ki -
tűnt, hogy Pe tő fi nek ha tal mas igaz ság -
ér ze te volt, foly ton ke res te, ku tat ta az
élet nagy kér dé se it, s val lot ta, hogy ő
nem a vi lág gal akar el ső sor ban bé ké -
ben él ni, ha nem a sa ját lel ki is me re té -
vel. Pe tő fi sze rint az em ber egye düli
nagy ér té ke a jel lem; ha va la ki nek
nincs jel le me, ak kor sem mi je sincs. 

Nem is mer ték és ma sem is me rik
Pe tő fit elég gé, túl azon, hogy azt a
húsz-har minc ver sét idéz ge tik, ame -
lyek a szö veg gyűj te mé nyek ben is
meg ta lál ha tók. A ha zai Pe tő fi-ku ta tás -
nak, a kul tusz to vább őr ző i nek nagy
fel ada tuk van a jö vő ben is, hi szen –
bár mennyi re hi he tet len is – Pe tő fi ről
még min dig nem tu dunk eleget. 

g EvÉlet-infó

Találkoztak
aPetőfi-emlékhelyekápolói

b PetőfiSándor sok fe lé járt az or szág ban, talán egyet len ma gyar köl tő
nem gya lo golt annyit a ha zai tá jak or szág út ja in, mint ő. Ahol meg for -
dult, ahol élt, ahol al ko tott, alak ját má ig le gen dák övezik, és a ké sei
utó dok fél tőn őr zik ott-tar tóz ko dá sá nak szel le mi vagy tár gyi em lé ke -
it. Ezek a te le pü lé sek, por ták te kint he tők Pe tő fi-em lék he lyek nek. A
nyil ván tar tá sok sze rint 64 ilyen lé te zik, eb ből 20 ha zai, 15 az egy ko ri
Fel vi dé ken, 3 Kár pát al ján, 26 pe dig Er dély ben ta lál ha tó. Az Or szá gos
Pe tő fi Sán dor Tár sa ság a nyolc va nas évek től kezd ve min den év ben meg -
szer ve zi az em lék he lyek ta lál ko zó ját, ahol le he tő ség nyí lik ar ra, hogy
tu do mány és kul tusz ta lál koz zék, és új ku ta tá si ered mé nyek ke rül je -
nek át a köz mű ve lő dés be, az ok ta tás ba, a min den na pi élet be.

b Szin te egész Szlo vá kia ma gyar
evan gé li kus gyü le ke ze tei kép vi sel -
tet ték ma gu kat azon a ren dez vé -
nyen, ame lyet a torn al jai ágos tai
hit val lá sú evan gé li kus egy ház -
köz ség ma gyar anya nyel vű hí vei
szer vez tek. A he lyi evan gé li kus
temp lom ban zaj lott szep tem ber
22-i ese mény nek Ma gyar or szág -
ról ér ke zett ven dé gei is vol tak.

A misszi ói nap nyi tá nya ként Nagy
Oli vér al só sze li evan gé li kus lel kész
üd vö zöl te az össze gyü le ke zett hí -
ve ket. Kö zü lük so kan nagy utat meg -
té ve ér kez tek Tor nal já ra: je len volt dr.
Ga rá di Pé ter, a Bu da ör si Evan gé li kus
Egy ház köz ség fel ügye lő je – akit mél -
tán ne vez het nénk a fel vi dé ki ma gyar
evan gé li kus misszió leg el hi va tot -
tabb já nak – és ne je, il let ve a nyír te -
le ki Fi la del fia gyü le ke zet tag jai is
együtt ün ne pel tek a he lyi ek kel.

A prog ra mot a sa jó gö mö ri György -
fi Tün de he ge dű já té ka nyi tot ta, el káp -
ráz tat va az egy be gyűl te ket, majd a
szin tén fi a ta lok ból ál ló sa jó szent ki -
rá lyi evan gé li kus női kó rus éne ke
csen dült föl.

A nyi tó áhí ta tot Rusz nyák De zső
sa jó gö mö ri lel kész tar tot ta, a ven -
dég lá tó gyü le ke ze tet pe dig Do ró
György he lyi pres bi ter mu tat ta be.
Fel idéz te, hogy az egy ház köz ség élt
már át na gyon ín sé ges idő sza ko kat,
de min den ne héz ség el le né re ma is
él és te vé keny ke dik a gyü le ke zet. Je -
len leg is az zal a ténnyel kell szem -
be sül nie a kö zös ség nek, hogy lel ké -
sze csak szlo vák nyel ven tud ja hir -
det ni az igét. 

Az ilyen vál sá gos idők ben – ta lán
már egy év szá za da – a sa jó gö mö ri
egy ház köz ség min den ko ri lel ké sze
se gí ti ki a torn al ja i a kat, így van ez
ma is. A szep tem be ri misszi ós nap
sem jö he tett vol na lét re nél kü lük. A
he lyi gyü le ke zet nagy se gít sé get ka -

pott to váb bá – Rusz nyák De zső lel -
kész mel lett – Ló czy Ti bor sa jó gö mö -
ri pres bi ter től, il let ve jó né hány tá mo -
ga tó tól, akik nek az ado má nyai ugyan -
csak hoz zá se gí tet tek az ér té kes prog -
ram meg szer ve zé sé hez.

Az evan gé li zá ció ke re té ben a Nyír -
te lek ről ér ke zett ven dé gek őszin tén
be szá mol tak meg té ré sük ről, és ar ról
is szól tak, hogy en nek ered mé nye ként
mi lyen po zi tív vál to zá sok tör tén tek a
lel kük ben és élet for má juk ban. Ze nés
össze ál lí tá su kat nagy fi gye lem mel
kí sér te, tet szés sel fo gad ta a „szín ül -
tig telt” temp lom kö zön sé ge.

A dél előt ti prog ram vé gén Györ fi
Mi hály, a Fi la del fia gyü le ke zet lel ké -
sze tar tott evan gé li zá ci ót A ke reszt
bot rá nya cím mel, majd sze rény ebéd -
del zá rult a nap el ső ré sze. A ki tű nő
gu lyást a sa jó len kei szlo vák anya nyel -
vű ean gé li ku sok ké szí tet ték el, és a
fel szol gá lá sá ban is se géd kez tek.

A dél utá ni prog ram nak is a temp -
lom volt a hely szí ne. Ke rek asz tal-
besz ége tést hall gat hat tak meg az ér -
dek lő dők Göll ner Pál nak, az Evan gé -
li ku sok Kö zös sé ge az Evan gé li u mért
al el nö ké nek a ve ze té sé vel. 

A si ke res misszi ós nap úr va cso rai
is ten tisz te let tel zá rult Adá mi Lász -
ló nyír egy há zi lel kész szol gá la tá val.
Az úr va cso ra osz tás ban Vi li am So lá -
rik gö mör hosszú szói, il let ve Ištván
Mar cel torn al jai lel kész se géd ke zett.
Mi u tán szin te a gyü le ke zet egé sze
ma gá hoz vet te Krisz tus tes tét és vé -
rét, Is ten ke gyel mé ben meg nyu god -
va és meg tisz tul va éne kel te el az
evan gé li kus him nuszt.

g Do ró György
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„Az ün nep lé nye ge sze rint négy lép cső -
ből áll: oda fi gye lés, fel fe de zés, meg ér -
tés, há la adás – oda fi gyel ni a te rem tett
vi lág ra, fel fe dez ni szép sé ge it, meg ér -
te ni, hogy ez aján dék és cso da, va la mint
há lát ad ni ér te Is ten nek. Is ten egy
cso dá la to san szép vi lá got te rem tett szá -
munk ra, és mi sze re tet ben és bé ké ben
él het nénk itt. Ugyan ak kor ör ven de zők -
ből gyak ran vá lunk szo mor ko dók ká,
gaz da gok ból sze gé nyek ké… de Wass
Al bert sze rint sze gé nyek azok, akik
nem ér nek rá örül ni a nap fény nek, a
víz nek, a le ve gő nek, az élet nek” – így
fo gal ma zott gyü le ke ze ti új sá gunk
egyik szá má ban Er dé lyi Csa ba lel kész,
aki már ne gye dik al ka lom mal szer vez -
te meg vá ro sunk, Al ber tirsa öku me -
ni kus kö zös sé gé ben a te rem tés he té -
nek ren dez vény so ro za tát.

Az idei prog ram az irs ai evan gé li -
ku sok szep tem ber 30-i gyü le ke zeti
nap já nak zá ró al kal má val össze köt ve
kez dő dött. Már a dél előt ti is ten tisz -
te le ten fel csen dült az óvo dá sok té má -
ba il lő éne ke: „Ki te rem tet te ezt a vi -
lá got? Atyánk, Is te nünk.” A dél utá ni
al kal mon a li tur gia szol gá la tát Er dé -
lyi Csa ba, va la mint Ol te án Zsolt ta -
nár ve ze té sé vel a he lyi ró mai ka to li -
kus kö zös ség KÖSZ („Krisz tus öröm -
hí rét sugá roz zuk zené vel”) if jú sá gi
együt te se vé gez te.

Bár dossy Ti bor evan gé li kus lel kész
a te rem tés ün ne pé nek ve zér gon do -
la tá val kap cso lat ban utalt ar ra, hogy
az el ső és má so dik hit ága zat üze ne -
te mi lyen szo ro san össze függ. „Úgy
sze ret te Is ten a vi lá got…” – te hát
nem csak az em bert, ha nem az ál ta -

la te rem tett és az em ber ál tal meg -
ron tott vi lá got, a Szent írás szó hasz -
ná la ta sze rint a föl det. A föl det,
amely meg ren dült Jé zus ha lá la kor és
fel tá ma dá sa kor. Aho gyan az ün nep -
kör höz ké szí tett se géd anyag fo gal -
maz: „Nincs olyan ré sze az üdv tör -
té net nek, krisz tu si lé tünk nek, amely -
nek ne len ne kö ze a föld höz, amely -
ből vé tet tünk, ame lyen áll nunk kell,
amely be vissza té rünk, és amely ből
föl tá ma dunk.”

A má so dik nap té má ja a víz volt.
Az al ber ti evan gé li kus ima te rem -
ben Uher ko vich né Per ge Tí mea re for -
má tus lel kész Jn 10,4-ből in dí tot ta
gon do la ta it. Jé zus kér: adj in nom! A
szom ja zók ne vé ben most is kér, hi -
szen az ivó víz hi á nya már ma is va -
ló sá gos prob lé ma. Jé zus ad. Élő vi zet
ad, hogy az be lő lünk, kép má sa i ból
foly jon to vább a má sik em ber hez.

A tűz az Ótes ta men tum ban Is ten
meg tisz tí tó sze re te té nek, né ha meg -
emész tő ha tal má nak jel ké pe – er ről
szólt a har ma dik na pon Ne mes he gyi
Zol tán bap tis ta lel ki pász tor. Az Új -
tes ta men tum ban is ezt te szi a Szent -
lé lek: meg vi lá go sít és meg tisz tít. Le -
gyünk há lá sak ér te, hogy nem meg -
emészt – hív ta föl a fi gyel met.

A te rem tett vi lág aján dék Is ten től
– mond ta a ne gye dik na pon Ki szel
Mi hály plé bá nos –, ame lyért fe le lő -
sek va gyunk. A négy elem kö zül a le -
ve gőt tud juk a leg rö vi debb ide ig nél -
kü löz ni. A friss le ve gő jel ké pe a meg -
úju lás nak. XXI II. Já nos pá pát idéz ve:
„Nyis suk ki az egy ház ab la ka it…”

Az ötö dik na pon Győ ri Já nos Sá -

mu el evan gé li kus lel kész hang sú -
lyoz ta, hogy tu laj don kép pen nem
te rem tés tör té ne tet kel le ne mon da -
nunk, ha nem te rem tés üze ne tet, mert
a cso dá la tos nö vény vi lág – de az
egész min den ség is – a ma ga ren de -
zett sé gé vel a mö göt te lé vő sze mély -
re, Is ten re utal.

Csadó Ba lázs evan gé li kus lel kész
Ézs 1,3-t is idéz ve ar ról be szélt, hogy
egy re töb bet tu dunk a vi lág ról, de Is -
ten ről nem aka runk tu do mást ven ni,
mert min den kép pen mi aka runk irá -
nyí ta ni. Pe dig még a há zi ál la tok is tud -
ják, hogy ki hez tar toz nak. Ezért ra -
gasz kod nak gaz dá juk hoz. Csak az
em ber nem akar ra gasz kod ni gond vi -
se lő Is te né hez. De Is ten hely re ál lí tot -
ta a kap cso la tot Jé zus Krisz tus ál tal.

Is ten gon dos ko dott az em ber ről,
el he lyez te az éden kert jé ben – mu -
ta tott rá a he te dik na pon Tú ri Krisz -
ti na evan gé li kus lel kész. De a te rem -
tett em ber, el fe led kez ve Te rem tő jé -
ről, cél ja it ma ga kezd te el ki tűz ni.
Köz ben egy re na gyobb ra nö vel te a
tá vol sá got ön ma ga és te rem tő Aty -
ja kö zött. Éle tünk cél ját, tar tal mát mi,
ma élő em be rek sem lát juk, és nem
ta lál hat juk meg ma gunk tól. Nincs
más irány, mint az Is ten hez va ló
kö ze le dés irá nya.

A ró mai ka to li kus temp lom ban
tar tott zá ró is ten tisz te let után min -
den ki kéz hez kap ta a hét össze fog la -
lá sa ként As si si Fe renc Nap him nu szát.

g Bár dossy Ti bor

Jézusésateremtettvilág
A te rem tés ün ne pe Al ber tirs án
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F i z e s s e n  e l ő  l a p u n k r a !

ÜZ enet aZ ar ar átrÓl

Rovatgazda: Sánta Anikó

Hogy mi min den fér be le egyet len
ren dez vény be, ha az a cél, hogy a mai
kor nyel vén fe jez zük ki ke resz tény hi -
tün ket, és élet mód be li-kul tu rá lis al -
ter na tí vát mu tas sunk fel egy alap ve -
tő en hi tet len kor ban? Úgy lát szik, na -
gyon is sok. 

Az Ez az a nap! Szer ve ző iro da kü -
lön fé le ke resz tény kö zös sé gek ből össze -
gyűlt mun ka tár sai már az el múlt tí zen -
két esz ten dő ben is rá mu tat tak, hogy
mi lyen sok fé le mó don te he tünk ta nú -
sá got Jé zus Krisz tus ról, az élő ről, aki
ne künk is éle tet ad. Lás suk hát az idei
prog ra mot egy ki csit rész le te seb ben!

Azok, akik in ten zí vebb el mé lyü lés -
re vágy nak Is ten je len lé té ben, már
ok tó ber 19-én, pén te ken es te ti zen -
egy órá tól részt ve het nek a hu szon -
négy órás di cső í tő össze jö ve te len az
aré na kü lön ter mé ben. A szín pa don
órán ként di cső í tő csa pa tok vált ják
egy mást, egé szen szom bat dél után
négy órá ig, ez után pe dig a nagy -
szín pa don foly ta tó dik Is ten di csé re -
te. Er re az al ka lom ra az or szág min -
den ré szé ről, sőt a ha tá ron túl ról is
hív tak a szer ve zők együt te se ket kü -
lön bö ző egy há zi kö zös sé gek ből.

Több ér de kes prog ram is meg kez -
dő dik a „fő mű sor” előtt. Már több al -
ka lom mal kap cso ló dott az Ez az a
nap! ren dez vény hez a Misszió Ex pó
ki ál lí tás, ame lyen evan gé li zá ci ós
szer ve ze tek, misszi ós mód sze rek,
ok ta tá si in téz mé nyek mu tat koz nak
be. Ke resz tény üze ne tet hor do zó
köny vek, CD-k is kap ha tók lesz nek.
Az ed di gi évek hez ha son ló an a
misszi ós ki ál lí tás a Ma gyar Evan gé -
li u mi Ali ansz tá mo ga tá sá val jön lét -
re. Az ex pó 12-től 17 órá ig lá to gat ha -
tó majd.

Mit mond a Lé lek? cím mel 14.30-
tól ke rek asz tal-be szél ge tés lesz. Kü -
lön bö ző egy há zak pap jai, lel ké szei vi -
tat ják meg, mi lyen üze ne te van szá -
munk ra ma a Szent lé lek nek, ho gyan
vá la szol ő a mai kor ki hí vá sa i ra. Ez -
után az es te fő szó no ká val, a köny vei
révén ha zánk ban is is mert Phi lip
Yan cey vel ta lál koz hat nak az ér dek lő -
dők, és a szer ző de di kál ja is kö te te it.

Dél után négy kor ve szi kez de tét az
aré na nagy csar no ká ban az a di cső í -
tő ta lál ko zó, ame lyen a ma gyar ke -
resz tény ze ne meg ha tá ro zó alak ja in
kí vül – a ko ráb bi ren dez vé nyek hez

ha son ló an – a vi lág él vo na lá ból is
hall ha tunk elő adó kat. 

A ma gyar részt a tra di ci o ná li sabb
gosp el hang zást meg szó lal ta tó, nagy
lét szá mú kó rus, a Gol go ta Gos pel
nyit ja meg. Utá nuk a ze ne ta ná rok ból
ál ló di cső í tők kö vet kez nek, majd –
már ha gyo má nyo san egy blokk ban –
Pin tér Bé la és Csisz ér Lász ló lép a kö -
zön ség elé. Az ő meg szó la lá su kat –
őszin te, min den hang ju kon át sü tő
is ten ke re sé sük mi att – már most is so -
kan tü rel met le nül vár ják. A sok ze ne
után kö vet ke zik a már szin tén ha gyo -
má nyos kö zös imád ság a nem ze tért,
kü lön bö ző kö zös sé ge ket kép vi se lő
lel ké szek köz re mű kö dé sé vel.

Ez után ér kez nek a kül föl di ven dé -
gek. Ze ne ka rá val lép fel Tim Hug hes,
az Alpha-kur zus szü lő he lye ként is -
mert té lett lon do ni Holy Tri nity
Bromp ton ang li kán plé bá nia di cső í -
tés ve ze tő je, a Wors hip Cent ral ne vű
moz ga lom ala pí tó ja. Ő elő ször szol -
gál Bu da pes ten, csak úgy, mint az
LZ7 ne vű ze ne kar. Ők már ki fe je zet -
ten a fi a ta lok hoz szó ló ze nét ját sza nak,
de fel dol go zott té má ik – pél dá ul a mo -
dern ko ri rab szol ga ság kér dé se – az
idő seb be ket is meg szó lít hat ják. 

Phi lip Yan cey – nem ze nés, ha nem
pró zai – meg szó la lá sa is ér de kes nek
ígér ke zik. Egyik ked venc té má ja a hit
és a tu do mány vi szo nya, de szí ve sen
be szél sze mé lyes hit ta pasz ta la tá ról is. 

Az est zá ró kon cert jét a mai ke resz -
tény ze ne egyik élő klasszi ku sa, Matt
Red man ad ja, aki 2008-ban szol gált
már ná lunk, a soul- és gos pel fesz ti -
vá lon, a bu da pes ti Wes tend te tő te ra -
szán. Min den sal lang tól men tes, sze -
rény és őszin te sze mé lyi sé ge azon nal
szim pa ti kus sá te szi, ugyan ak kor Is -
ten imá dá sá nak rit kán ta pasz tal ha -
tó mély sé ge i be és ma gas sá ga i ba ve -
ze ti be hall ga tó it, iga zi, ma ra dan dó
szel le mi él ményt nyújt va. Az es tét
ha tal mas fi ná lé ko ro náz za meg, min -
den köz re mű kö dő rész vé te lé vel.

A gye re ke ket 16 és 20 óra kö zött
vi dám és tar tal mas gyer mek prog ram
vár ja majd a kü lön te rem ben. 

g K. Z.

Bő vebb in for má ció a www.eza za -
nap.hu és a fa ce book.com/eza za nap
ol da lon

ok tÓ Ber 20. – papp láSZ lÓ Bu da peSt Sport aré na

ÚjraEz�az�a�nap!
b A ta va lyi, nagy si ke rű ta lál ko zó után idén is mét a Papp Lász ló Bu da -

pest Sport aré ná ban jön nek össze azok a Krisz tus-hí vők, akik fon tos -
nak tart ják, hogy más egy há zak hoz, ke resz tény kö zös sé gek hez tar to -
zó test vé re ik kel együtt di cső ít se nek, imád koz za nak nem ze tünk szel -
le mi meg úju lá sá ért. Bár a nagy szín pad prog ram ja ok tó ber 20-án, szom -
ba ton dél után négy kor kez dő dik, a kí sé rő ren dez vé nyek már a dé li
órák ban in dul nak, sőt az épü let már elő ző es té től he lyet ad majd a hu -
szon négy órás di cső í tés egy mást vál tó ze ne ka ra i nak.

A fó ti Evan gé li kus Kán tor kép ző In té -
zet so kak ál tal jól is mert, han gu la tos
hely szín, jó vá lasz tás nak bi zo nyult az
ok tó ber 5–7. kö zött meg tar tott ha to -
dik evan gé li kus fér fi kon fe ren cia szá -
má ra is. 

A ren dez vény Scher mann Gá bor ta -
ta bá nyai lel kész nek az el ve szett drah -
ma pél dá za ta alap ján tar tott áhí ta tá -
val kez dő dött, majd a prog ram ban el -
ső ként dr. Fischl Vil mos evan gé li kus
lel kész, isz lám szak ér tő, a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá -
nak fő tit ká ra tar tott elő adást Az isz lám
mint fér fi as val lás cím mel. 

Mint ki fej tet te, az isz lám tu laj don -
kép pen „tel je sít mény val lás”, amely -
nek öt fő elő írá sa van, s eze ket min den
isz lám hí vő nek meg kell tar ta nia, ha -
csak va la mely ob jek tív aka dály nem hi -
ú sít ja ezt meg. Az öt pil lér:
a hit meg val lá sa, a na pi
öt szö ri imád ság, a böjti
hó nap meg tar tá sa, az ada -
ko zás, az az a sze gé nyek tá -
mo ga tá sa és a mek kai za -
rán dok lat tel je sí té se. 

Az isz lám elő írá sai sok -
ban ha son lí ta nak az egy -
ko ri zsi dó fa ri ze u sok gya -
kor la tá hoz, és fény de rült
ar ra is, hogy a fel vi lá go so -
dás – amely re egyéb ként a
hall ga tó ság kér dé se i nek jó
ré sze vo nat ko zott – nem
volt nagy ha tás sal az isz lám ra, mert az
in kább a hét köz na pi élet tel össze fo nó -
dott élet mód nak te kint he tő. 

Az elő adó ki tért ar ra, hogy nap ja -
ink fun da men ta lis ta túl zá sai azok -
ban az or szá gok ban je lent kez nek,
ahol a ra di ká li so kat el nyom ták. Ahol
vi szont ha ta lom ra ju tot tak, ott bi zo -
nyí ta ni kel le ne, hogy meg tud ják ol da -
ni a prob lé má kat, ami nem könnyű.

Mi vel Fischl Vil mos a kül szol gá lat ra
ké szü lő ka to ná kat is ok tat ja a Nem ze ti
Köz szol gá la ti Egye te men, elő adá sá ban
az isz lám val lá sú em be rek kel tör té nő
ta lál ko zás ese tén ta nú sí tan dó vi sel ke -
dés re is fel hív ta a fi gyel met.

A má sik elő adó, Welt ler Re zső lel -
kész, in for ma ti kus, a győ ri Evan gé li -
kus Sze re tet ház nyu gal ma zott igaz ga -
tó ja Be há lóz va cím mel a ma te ma ti ka,
a va ló szí nű ség szá mí tás, kö ze lebb ről a
gráf el mé let rej tel me i be en ge dett be -
te kin tést. A Fa ce book kö zös sé gi por -
tál éb resz tett rá min ket ar ra, hogy mi -
lyen ki csi a vi lág – mond ta –, de ez ko -
ráb ban is így volt. Nincs a vi lá gon két
olyan em ber, akik leg fel jebb öt má sik
em be ren ke resz tül ne kap cso lód ná nak
egy más hoz. Pél dá ul Ka rin thy Fri gyes
és a svéd ki rály együtt ha tó ja – vagyis

azok nak az em be rek nek szá ma, akik
ket te jü ket össze kö tik – egy, még pe dig
egy kö zös te nisz part nerük ré vén.

Ez a köz tes ség az egy há zi mun ká -
ban, a gyü le ke zet épí tés ben rend kí vül
fon tos do log – hív ta fel a fi gyel met
Welt ler Re zső. A nap ja ink ban di va tos
há ló zat épí tés kér dé se i ben já ra tos elő -
adó kéz zel fog ha tó pél dát is em lí tett: a
lel kész, aki el ső kör ben egy há zi te rü -

le ten mo zog, az is ko lá ban, az ön kor -
mány zat ban vagy va la me lyik egye sü -
let ben újabb és újabb – ese ten ként tel -
je sen más be ál lí tott sá gú – em be rek kel
ta lál ko zik. De igaz ez pél dá ul a pres -
bi te rek re is, te hát nem árt őket er re fel -
ké szí te ni. A fér fi ak egyéb ként is gyak -
rab ban ta lál koz nak ide ge nek kel, mint
a nők, a fér fi kö rök fel ada ta te hát az is,
hogy a ta gok az egy há zi as vé le ményt
meg tud ják fo gal maz ni má sok előtt.

A ta nács ko zás to váb bi ré szé ben
nagy öröm mel hall gat ták meg az
egy be gyűl tek – töb bek kö zött – az
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
két hall ga tó já nak, Szől lő sy Ist ván -
nak és Né meth Gá bor nak a be szá mo -
ló ját a nem ré gi ben in dult fér fi kör
te vé keny sé gé ről. Fel me rült egy fér fi -
misszi ós hon lap lét re ho zá sá nak a

gon do la ta is, eh hez se gí -
tők re len ne szük ség.

A fér fi kon fern cia prog -
ram ja azon ban nem me -
rült ki a re fe rá tu mok meg -
hall ga tá sá ban: a részt ve vők
fel ke res ték a Ká ro lyi-kas -
télyt és a gyer mek vá rost, és
ki rán du lást tet tek a tör té -
nel mi Fáy-pin cé hez. A
ren dez vény a fó ti gyü le ke -
zet is ten tisz te le tén va ló
rész vé tel lel zá rult, ahol –
mint egy a gráf el mé let iga -
zo lá sa kép pen – sok köz -

vet len és köz tes is me rős sel ta lál koz tak.
A kon fe ren ci a si ke ré hez nagy ban

hoz zá já rult So han Lász ló gond nok
se gít sé ge és ven dég sze re te te is. 

Re gi o ná lis fér fi na pot ren dez nek
no vem ber 17-én Pest er zsé be ten, er re
Drüsz ler Fe renc, a he lyi fér fi kör ve ze -
tő je nyúj tot ta át a meg hí vót. A ren de -
zők sze re tet tel vár ják az ér dek lő dő ket.

g Ko há ry Fe renc

férfiasvallásésgráfelmélet
Fér fi kon fe ren cia új hely szí nen

A szombathelyi férfikör tagjai
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VASÁRNAP

9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó — barokkmánia
Benne:
Charpentier: Te Deum
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(www.radio17.hu)
11.25 / M1
Református magazin
11.45 / Mezzo Tv
Haydn: Üstdobmise
14.30 / M2
Mai hitvallások
15.05 / Bartók rádió
Musica Sacra
16.20 / Duna Tv
Rokonok
(magyar játékfilm, 1954)
20.20 / Duna World
A nap vendége
Gryllus Dániel zenész

HÉTFŐ

9.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
11.00 / Bartók rádió
Ahogy tetszik – 
klasszikus zenei
kívánságműsor
12.10 / Duna Tv
Magyar elsők
Az első magyar művészeti iskola
19.25 / Kossuth rádió
Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora
19.35 / Bartók rádió
A Budapesti Kamaraegyüttes
hangversenye
Milhaud: A világ teremtése –
balettszvit, Op. 81.
21.30 / M2
Öveges professzor
(magyar portréfilm)
23.45 / M1
Aranymetszés
(kulturális magazinműsor)

KEDD

13.00 / Viasat History
Barokk!
(angol ismeretterjesztő
sorozat)
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: 
Georg Philipp Telemann
Opera és templom
16.00 / Duna Tv
Világvédett lehetne
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Tengerszem Sárospatak felett
18.30 / M1
Maradj talpon! (kvízműsor)
19.35 / Bartók rádió
Rossini: Mózes Egyiptomban
(háromfelvonásos opera)
20.51 / Kossuth rádió
Vers napról napra
1.40 / Tv2
Arccal a földnek
(magyar filmdráma, 2001) (83’)

SZERDA

9.05 / M1
Kenyérmese
(magyar ismeretterjesztő film
gyermekeknek)
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Reger: 
Változatok és fúga 
egy Beethoven-témára, 
Op. 86.
9.35 / Duna Tv
Napok, évek, évszázadok
Tőkéczki László műsora
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
13.30 / Mezzo Tv
Haydn: A teremtés
22.15 / Pax Tv
Chicken Fly-koncert
(koncertfilm)

CSÜTÖRTÖK

11.30 / Kossuth rádió
Vendég a háznál
Gyerekekről felnőtteknek
13.05 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Krónika 1956-ról
20.00 / Duna World
,,A remény hullámhosszán...’’
A Magyar Rádió ostroma, 1956
(magyar dokumentumfilm)
20.10 / Duna Tv
Irgalom
(magyar tévéfilmsorozat)
6/1. rész
20.35 / M2
A rágalom iskolája
(magyar tévéjáték) (89’)
21.40 / Bartók rádió
Sztárparádé
Benne: Robert Woolley orgonál
23.35 / M1
Angi jelenti
(magyar dokumentumfilm)
Jövőmentés Erdélyben

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
9.05 / Bartók rádió
Hang-fogó
Benne:
Sebestyén János orgonál
9.30 / Duna Tv
A püspök kincse, avagy: 
A restitúció elmaradt
(magyar dokumentumfilm)
14.00 / Bartók rádió
A hét zeneszerzője: 
Georg Philipp Telemann
Benne: Utolsó ítélet
19.41 / Kossuth rádió
Tiszta hangok
Bródy János dalai 
gyermekek előadásában
22.45 / Duna World
A nap vendége: 
Jelenits István piarista tanár
22.45 / M1
Egressy Zoltán: Portugál
(színmű két részben)

SZOMBAT

6.30 / Duna Tv
Szentföldi szent helyek
üzenete
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
6.45 / Duna Tv
Századfordító magyarok
Latinovits Zoltán
9.30 / M1
Vízi túra
(életmódmagazin)
10.00 / Kossuth rádió
Szombat délelőtt
(magazinműsor)
16.45 / Pax Tv
Családok a Bibliában
(bábfilm)
18.05 / Kossuth rádió
130 év 130 dal
Vendég: Gryllus Dániel
23.35 / M1
MüpArt
A Dresch Quartet koncertje
a Művészetek Palotájában

VASÁRNAP

9.30 / Mezzo Tv
Bach: h-moll mise
10.15 / M1
Evangélikus magazin
11.15 / M1
Balaton-felvidéki református
templomok
12.05 / Bartók rádió
Budapesti Bach-hét, 2012
Annie Laflamme (barokk
fuvola) és Dobozy Borbála
(csembaló) hangversenye 
a Deák téri evangélikus
templomban
14.30 / M2
Raoul Wallenberg 100 éve
született
21.04 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Molnár Ferenc: Menyegző
22.05 / Bartók rádió
Az emberi hang dicsérete
John Taverner: 
O splendor gloriae

VAsárNAPTÓlVAsárNAPIg
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból október 14-étől október 21-éig

va sár nap (ok tó ber 14.)
Va ló ban nagy nye re ség a ke gyes ség meg elé ge dés sel. 1Tim 6,6 (Péld 16,8; Mk 2,1–
12; Ef 4,22–32; Zsolt 137) Az anya gi meg elé ge dett ség ér ze te, amely ről itt Pál ír,
nem egy bi zo nyos anya gi ál la pot el éré se után ala kul ki, ha nem élet szem lé let.
Aki elé ge dett, az ész re tud ja ven ni, hogy Is ten meg ad ja mind azt, ami szük sé -
ges. A gond vi se lés be ve tett hit új és új bi zo nyí té kot ta lál Is ten kö zel sé gé re. Nem
az ese mé nyek mi att, ha nem a hi te mi att, hogy min den a ja vá ra tör té nik. A hi -
te így nem is az ese mé nyek hez kö tő dik, ha nem az élő Is ten hez. Az anya gi meg -
elé ge dett ség ezért a ke gyes ség egyik formája, az az az Is ten nel va ló kap cso lat.

Hét fő (ok tó ber 15.)
A bűn nem fog ural kod ni raj ta tok, mert nem a tör vény, ha nem a ke gye lem
ural ma alatt él tek. Róm 6,14 (Mik 7,9c; Mk 10, 46–52; JSir 3, 34–66) Ha a
ked ves ség, öröm és sze re tet, az az az evan gé li um töl ti be min den gon do la -
tun kat és cse le ke de tün ket, ak kor min den ki hez jók va gyunk, nem le het meg -
bán ta ni min ket, te le va gyunk tett vággyal és re mény ség gel. Ha Is ten jó sá ga
ölel kö rül min ket, ez vá lik éle tünk haj tó mo tor já vá. Oly kor így is el ron tunk
dol go kat, ami per sze na gyon fáj, de nem ez a dön tő, ha nem az ir ga lom, és
hogy Is ten el fo gad min ket úgy, ahogy va gyunk. 

kedd (ok tó ber 16.)
Ahol ket ten vagy hár man össze gyűl nek az én ne vem ben: ott va gyok kö zöt tük.
Mt 18,20 (Jer 15,20; Lk 5,12–16; JSir 5,1–22) Ta lál nunk kell ezen a na pon még
egy vagy két em bert. Nem tel het el úgy a mai nap, hogy Jé zus ne le gyen kö -
zöt tünk! Csak le gyen még egy vagy két em be rünk! A zsi dók ha lot ti imá já -
hoz, a kad dis hoz leg alább tíz fér fi nak kell együtt len nie. Ah hoz, hogy a fel -
tá madt Krisz tus kö zöt tünk le gyen, elég két vagy há rom em ber. A ha lot ti imá -
hoz olyan könnyen össze gyűl nénk – van-e két vagy há rom em ber, aki össze -
gyűl ne egyet ér tés ben az élet kö rül?

Szer da (ok tó ber 17.)
Di csér jé tek Is te nün ket, ti szol gái mind nyá jan, akik fé li tek őt, ki csi nyek és na -
gyok! Jel 19,5 (Zsolt 51,17; Préd 12,1–7/8/; 2Kor 1,1–11) Oly kor na gyon is ki -
csi va gyok az élet ben, gyen ge, bá tor ta lan, ki szol gál ta tott. Oly kor pe dig nagy,
erős, bá tor és ha tá ro zott. Min den ki így van ez zel. Mind egy, hogy mi lye nek
va gyunk, csak le gyünk Is ten em be rei! A Je le né sek mo nu men tá lis ví zi ói nem
en ge dik meg az em ber gyen ge sé gét. Csak a hi bát la nok, a helyt áll tak és erős
hi tű ek ma rad hat nak meg Is ten nél. Jé zus azon ban va ló sá gos em be rek kel ta -
lál ko zott, nem egy ha tal mas li tur gia mennyei szol gá ló i val. Esen dő sé günk -
ben is Is ten hez ki ál tunk, ki ál tá sunk tesz szol gá ivá min ket. Hi tet len imád -
sá ga ink jár ják át a Min den ha tót kö rül ve vő li tur gi át.

csü tör tök (ok tó ber 18.) 
Áb ra hám hit ál tal ka pott erőt ar ra, hogy Sá rá val nem zet sé get ala pít son, no -
ha már idős volt, mint hogy hű nek tar tot ta azt, aki az ígé re tet tet te. Zsid 11,11
(Zsolt 33,4; Mk 6,7–13; 2Kor 1,12–24) Áb ra há mot az tet te fér fi vá, hogy bí zott
Is ten ben. Iden ti tá sa Is ten biz ta tá sa mi att tel je se dett ki. Mi cso da erő for rás az
Is ten be ve tett bi za lom! Áb ra hám le szál ló éle te erőt me rí tett be lő le. Mennyi
os to ba sá got meg te szünk azért, hogy fi a ta labb nak lát sszunk, vagy be le tö rő dünk
ab ba, hogy öre gek let tünk. Az öreg Áb ra hám tett erős fi a tal lett – mert Is ten -
ben bí zott. Fi a tal sá ga azon ban nem ön cé lú volt, nem a hosszú éle tet ke res te,
ha nem Is ten szán dé kát akar ta min den áron tel je sí te ni.

pén tek (ok tó ber 19.) 
Jön az Úr nap ja, bi zony, kö zel van már! Jó el 2,1 (Mk 14,38; Mt 27,39–44; 2Kor
2,1–11) Az Úr nap ja az Ószö vet ség ben min dig nagy for du la tot je len tett. Va -
la ki nek a szü le té se vagy ha lá la, egy há bo rú kez de te vagy vé ge vagy va la mi
ha son ló, min den kép pen Is ten cse le ke de te. Is ten va la hogy be le avat ko zik a vi -
lág sor sá ba: ez az Is ten nap ja. Jó el nél ret te ne tes nap az Is ten nap ja. Pün kösd -
kor Pé ter az össze gyűlt em be rek nek ar ról be szél, hogy Jé zus hoz kell tér ni,
mi előtt el jön a Jó el ál tal meg jó solt pil la nat. Jé zus ar ra bá to rít, hogy Is ten nap -
ja te le lesz öröm mel és bol dog ta lál ko zás sal. 

Szom bat (ok tó ber 20.) 
Más ala pot sen ki sem vet het a meg le vőn kí vül, amely a Jé zus Krisz tus. 1Kor 3,11
(1Sám 2,2; Ap Csel 14,8–18; 2Kor 2,12–17) Éle tünk leg fon to sabb kér dé se, hogy
mi re ala pul. Pál itt gon do la ti rend sze rek ről be szél, és di csé ri ko rinthu si utód -
ját, Apol lóst, hogy Krisz tus ta ní tá sá hoz kö töt te a sa ját ta ní tá sát. Szív ügye, hogy
az, ami a ke resz tyén ség hez kap cso ló dik – le gyen az szó, gon do lat vagy tett –,
min dig Krisz tus sze mé lyén tá jé ko zód jon. Ek kor még azo nos kor ban élő, egy -
mást kö ve tő szol gák ról volt szó. Az óta hány nem ze dék kezd te ki ezt a ra gasz -
ko dást! Ma a kér dés még ége tőbb: olyan könnyű üres te vé keny sé gek kel fel cse -
rél ni Krisz tus sze mé lyét. Pe dig ma sincs va ló di egy ház a meg lé vő alap nél kül.

g Ko czor Ta más

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK

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

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

Referencia:www.harangontes.hu.

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

meg hí vó a kán tor kép ző be
A Kán tor kép ző In té zet 2012–2013. évi té li tan fo lya má nak meg nyi tó ját
no vem ber 3-án, szom ba ton 10.30-kor tart juk a Man dák-ott hon ban (Fót,
Ber da Jó zsef u. 3.). Ugyan az nap 16 óra kor há la adás sal em lé ke zünk a száz
éve szü le tett Kiss Já nos ra.

To váb bi in for má ci ók a kan tor ke p zo.lu the ran.hu ol da lon lesz nek el -
ér he tők. Sze re tet tel vá runk min den ré gi fó tit eb be a nagy kö zös ség be!

A szer ve zők

H i r D e t é s

gyü le ke ze ti mun ka tár sak to vább kép zé se
Ked ves Test vé rek!
To vább kép ző kon zul tá ci ót tar tunk gyü le ke ze ti mun ka tár sak szá má ra no -
vem ber 16–18. kö zött Pi lis csa bán, a Bé thel Misszi ói Ott hon ban (Szé che nyi
u. 8–12.) a már tan fo lya mot vég zett test vé re ink ré szé re té rí tés men te sen.

Je lent ke zé si ha tár idő: no vem ber 2. Je lent kez ni le het le vél ben: 1085 Bu -
da pest, Or szá gos Iro da (Po lyák Ka ta); te le fo non: 486-3553; mo bi lon:
20/824-2013; vagy a ka ta.po lyak@lu the ran.hu e-mail cí men.

A je lent ke ző ket öröm mel vár ja:
D. Sze bik Im re nyu gal ma zott püs pök, tan fo lyam ve ze tő

APRÓHIRDETÉSEK

Há lá san kö szön jük meg min den ki nek,
hogy Wisz ki densz ky And rás te me té -
si is ten tisz te le tén meg je le né sük kel,
szó ban vagy írás ban el jut ta tott gon -
do la ta ik kal ki fe jez ték fáj dal munk ban
osz to zó sze re te tü ket. 

A gyá szo ló csa lád

Ta káts Esz ter le for gat ta El ha jolt cí -
mű da lá nak vi deo klip jét a bu da vá ri
evan gé li kus temp lom ban.

mai hit val lá sok a ma gyar te le ví zi ó ban
Ok tó ber 14-én, va sár nap a Ma gyar Te le ví zi ó ban az M2-n 14.30-kor a Mai
hit val lá sok cí mű mű sor ban dr. Sza bolcs Zol tán szív se bész hez lá to ga tunk.
Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző-ope ra tőr: Hor váth Ta más.


