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„Az elő adó saj ná la tá nak adott han got, ami ért 
ha zánk ban nincs hi va ta los mun ka kap cso lat 
a ka to li kus és a pro tes táns bib lia for dí tók kö zött,
és emi att – a nyu gat-eu ró pai gya kor lat tól el té rő en
– ná lunk nem lé te zik öku me ni kus bib lia for dí tás.”

Kiadós viták a bibliafordításokról f 8–9. oldal

„Egy há zunk ma is ne héz hely zet ben van, ez a hely zet azon ban
le he tő sé get is rejt – mu ta tott rá a ta nács ko zást meg nyi tó 
kö szön té sé ben a há zi gaz da, Ko rá nyi And rás, az EHE do cen se.
Ér té ke lé se sze rint je len le gi hely ze tünk ke gyel mi ál la pot, 
mert ki kény sze rí ti a kö zös el gon dol ko dást: ho gyan to vább?”

Evangélikus értelmiségi – gyülekezete közösségében f 5. oldal

A jó pásztor f 2. oldal
Bővített korálkönyv f 2. oldal
Lelkésziktatás Bokodon f 3. oldal
Hittel az egyetemeken f 4. oldal
Húsvét a Barcaságban f 7. oldal
Lutheránus zsoltározás f 10. oldal

„Cso dá la tos ál la pot 
az is ten ke re sés, mert ez
már is ten kö zös ség a lé lek
mély ré te gé ben.”
Akiket szívük arra indított…

f 11. oldal

g László Jenő Csaba

Ami kor 2010 ad vent jén a kor mos pa -
ró ki á ból men tet tük ki azt, ami meg -
ma radt a tűz után, sok min den re -
mény te len nek tűnt. Nem a hi deg
éj sza ká tól fél tünk, hisz azon nal akad -
tak töb ben is, akik me leg szo bát kí -
nál tak a fe dél nél kül ma radt lel kész -
csa lád nak. A jö vő től tar tot tunk. 

Ben ne volt a fa gyos le ve gő ben: ta -
lán nem csak egy kor sze rűt len épü -
let, ha nem egy kö zel száz húsz éves
gyü le ke zet vált füst té azon az es tén.
A sta tisz ti ka, a szá mok kal te li táb lá -
zat ugyan is a de cem be ri éj sza ká nál
is ri de gebb tud len ni. At tól fél tünk,
hogy ha ko moly szá mol ga tás kez dő -
dik, és az egy ház min den fe le lős
dön tés ho zó ját a gaz da sá gi ra ci o na -
li tás ve ze ti, egy vi har sar ki, las san-las -
san fo gyó fa lu ban, egy gyen gü lő
gyü le ke zet ben, ahol a „ket ten vagy
hár man össze gyűl tek” kö zös sé ge
nem el vont pél da, ha nem időn ként
ma ga az át élt va ló ság, so ha nem
épül pa ró kia, és azon az ad ven ten
szól utol já ra evan gé li kus lel kész a fa -
lu ige hall ga tó i hoz.

Az tán va la mi ért – lás suk be, da col -
va a sta tisz ti kai táb lá za tok ból ki ol vas -
ha tó szá mok kal – Pusz ta föld vá ron
még is fel épült egy egy sze rű, ám mégis
kor sze rű haj lék, így nem szűnt meg az
evan gé li um hir de té se szak rá lis tér ben.

Ek kor kap cso lód tak a tör té net be
ők ket ten. Ba rá ti há zas pár, ko ráb ban
még sem vol tak a fa lu ban, és so ha
nem vet tek részt is ten tisz te le ten.
Elő ször az épü let szen te lé si ün nep -
sé gén jár tak ná lunk. Ér dek lőd ve ül -
tek be az is ten tisz te let re. Le nyű göz -
te őket a püs pök „ép pen ne kik szó -
ló” ige hir de té se, majd a ki csiny gyü -
le ke zet lel kes asszo nya i nak sze re te -
te, amely ab ban is meg nyil vá nult,
hogy há zi kol básszal kí nál ták őket a
fel ava tott pa ró kia ud va rán. 

Kö vet ke ző ta lál ko zá sun kig nem
kel lett so ká ig vár ni, épp egy hét tel ké -
sőbb az új épü let ben tar tott el ső
„hét köz na pi” is ten tisz te le ten is ve -
lünk vol tak, együtt et tük meg a te ra -
szon az ün nep ről meg ma radt csí pős
pap ri kás fi nom sá got. Az tán jöt tek
gyü le ke ze tünk misszi ói est jé re, ahol
éj fél fe lé kö ze led ve ők is éne kel ték:
„Ó, ma radj vé lem, az est kö zel get…”

Né hány he ten te új ra és új ra meg -
je len tek, vál lal va a vá ros és fa lu kö -
zöt ti tá vol sá got, ami kor pe dig nem
tud tak ve lünk len ni, fris sen be szer -
zett Bib li á ju kat ta nul má nyoz ták.
Szin te nap ra pon to san két év vel a tűz
után együtt él tük át a cso dát: az új
gyü le ke ze ti ter münk ben meg élt el ső
ad vent so rán ők ket ten meg ke resz -
tel ked tek. Meg hat va áll tak az ad venti
ko szo rúk fé nyé ben, ami kor ma rék -
nyi an ál dást éne kel tünk szá muk ra,
majd kör be fog va őket nyúl tunk sor -
ban az úr va cso ra ke he lyért.

Meg ren dül ve él tük át mi is a tör -
tén te ket. Ket te jük tör té ne te, a mi kö -
zös tör té ne tünk meg szé gye ní tet te
hi tet len sé gün ket, és fel nyi tot ta a

sze mün ket: Is ten nem csak a tö me -
gek Is te ne.

Iz ga tot tan la poz zuk a sta tisz ti kai
táb lá kat, köz ben pe dig ki mon dott és
ki nem mon dott kér dé sek za ka tol nak
a fe jünk ben. Há nyan va gyunk?
Mennyit te met tünk? Mennyit ke -
resz tel tünk? Há nyan val lot ták ma gu -
kat ke resz tény nek, evan gé li kus nak
2001-ben, és mennyi en tíz év vel ké -
sőbb?

A Szent lé lek vi szont nem szá mol,
csak csen de sen mű kö dik. Ott is,
ahol a sta tisz ti ka, az éssze rű ség és a
mi hi tet len sé günk is meg álljt pa -
ran csol.

Nem ál lí tom, hogy ha nem épül a
fa lunk ban pa ró kia, ők ket ten so ha
nem hal lot ták vol na meg az evan gé -
li u mot, de az szin te biz tos, hogy a
leg utób bi ad vent ben nem ke resz te -
lő vel in dí tot tuk vol na az egy há zi
esz ten dőt. Tu dom, hogy ez a szent -
ség nem a vég ső győ ze lem, csak va -
la mi na gyon hosszú, né ha fáj dal -
mas harc nak a kez de te az ő éle tük -
ben. A ke reszt víz ben ugyan is még
csak egy pil la nat ra csil lan meg a
menny or szág min dent be töl tő fé -
nye. Rá adá sul az új épü let is ak kor
töl ti be ren del te té sét, ha a jö vő ben is
akad nak majd, akik oda áll nak ol tá ra
mel lé bűn bo csá na tért kö nyö rög ve.

Ide je len ne azon ban be lát nunk: Jé -
zus nak az egy és a ket tő is fon tos, ne -
ki ők ket ten is fon to sak vol tak. A
Mes ter nem csak az öt ezer em ber rel
vál lalt kö zös sé get, ha nem har mad -
ma gá val asz tal hoz ült Má ria és Már -
ta há zá ban, és időt, ener gi át „pa za -
rolt” Zá ke us meg té rí té sé re is. 

Mert Jé zus nál nem sok volt, ha nem
egy és egy… és még egy. Ő tud ta, hogy
a leg na gyobb gyü le ke zet is sok-sok
sze mé lyes meg té rés tör té net ered mé -
nye. Mind annyi unk, a ke resz tény ség
hús vét utá ni tör té ne te sem há rom -
száz ezer, de nem is két száz ti zen öt ezer
evan gé li kus sal, ha nem mind össze két
re mény vesz tett ta nít vánnyal kez dő -
dött az em mau si úton.

Az idei nagy csü tör tök ki csit más mi -
lyen volt. Ta lán be ár nyé kol ta ün nep -
lé sün ket az a dél előt ti hír, hogy tíz év
alatt több mint nyolc van ezer em bert
ve szí tett az evan gé li kus egy ház, és az
ál lam ala pí tás óta so ha nem lá tott
mély pont ra süllyedt a ke resz tény fe -
le ke ze tek hez tar to zók szá ma. Kö zös -
sé gi ol da la kon, le ve le ző lis tá kon, ba ráti
be szél ge té sek ben kon gat ták meg a
vész ha ran got egy há zért ag gó dó lel ké -
szek és vi lá gi ak: va la mit ten ni kel le ne.

Ne kem még is él mény volt az idei
nagy csü tör tök. Ami kor – gyü le ke zeti
szo kás sze rint – az utol só va cso ra
lég kö rét meg idéz ve az is ten tisz te let
ide jé re egy asz tal kö ré te le ped tünk,
és egy más nak ad tuk kör be a ko -
vász ta lan ke nye ret és a kely het, töb -
ben vol tunk, mint egy év vel ko ráb -
ban. Ott vol tak ők ket ten is…

A szerző jogtanácsos, evan gé li kus
gyü lekezeti kán tor, az Evangélikus
Élet ro vat gaz dá ja

PluszkettőSzentesi
szentelés

Gyü le ke ze ti ter met ava tott áp ri lis
7-én Szen te sen a Dé li Egy ház ke rü let
és a Nyu gat-bé ké si Egy ház me gye
ve ze tő sé ge a he lyi evan gé li kus ság
ün nep lő tag ja i val. Az al föl di vá ros ki -
csiny lu the rá nus kö zös sé ge – köz egy -
há zi és ön kor mány za ti se gít ség gel –
a temp lom kar za ta alat ti részt le vá -
laszt va ala kí tott ki gyü le ke ze ti al kal -
mak meg tar tá sá ra szol gá ló ter met. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten a Déli
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je, Gáncs
Pé ter hir det te az igét. A Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke
a hó nap el ső va sár nap já ra ki je lölt
evan gé li u mi ige sza kasz (2Kor 5,14–17)
alap ján rá mu ta tott ar ra, hogy hús vét
cso dá ja a Csong rád me gyei vá ros -
ban is to vább adan dó üze net.

Az al kal mon részt vett és kö szön tőt
mon dott Szen tes vá ros pol gár mes te -
re, aki egy ben or szág gyű lé si kép vi se -
lő is. Szirbik Im re hang sú lyoz ta, hogy
a vá ros ve ze tés fe le ke zeti ho va tar to zás -
tól füg get le nül tá mo gat ta és tá mo gat -
ja a te le pü lés temp lo ma i nak fel újí tási
mun ká la ta it. A gyü le ke ze tet kö szön -
töt te még Ra dos né Len gyel An na ke -
rü le ti fel ügye lő és ter mé sze te sen a
há zi gaz da lel kész, Ve res-Ra vai Ré ka is. 

A temp lo mi együtt lé tet kö ve tő
sze re tet ven dég ség hely szí ne már a
Gáncs Pé ter ál tal fel ava tott te rem
volt. Itt – Lá zár Zsolt nyu gat-bé ké -
si es pe res öt le te nyo mán – „szék-
örök be fo ga dási ak ci ót” hir det tek,
ami a gya kor lat ban a gyü le ke ze ti te -
rem be ren de zé sét se gí tő gyűj tést je -
lent. A kez de mé nye zés hez a vá ros
ha tá ra in túl ról is bár ki csat la koz hat,
a szen te si lel ké szi hi va tal ban kö szö -
net tel fo gad ják az ado má nyo kat. 

g Kiss Ta más fel vé te le

HazánkbalátogatottazEVTfőtitkára
Dr. Olav Fyk se Tve it nor vég evan gé li -
kus lel kész sze mé lyé ben az Egy há zak
Vi lág ta ná csá nak (EVT) fő tit ká ra lá to -
ga tott hét főn ha zánk ba, a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csa
(ME ÖT) evan gé li kus fő tit ká rá nak,
dr. Fischl Vil mos nak a meg hí vá sá ra. Az
áp ri lis 8–10. kö zött zaj lott prog ram
egyik el ső ál lo má sa ként a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs -
pö ke fo gad ta hi va ta lá ban a ven dé get
(ké pünk bal szé lén) és ven dég lá tó ját.
Gáncs Pé ter jobb ján dr. Da ni el Bu da
ro mán or to dox pap jegy ze tel, aki ma -
ga is tit ká ri szol gá la tot lát el a vi lág szer -
ve zet gen fi köz pont já ban. (A lap zár -
tánk kor kez dő dött tár gya lás so ro zat ról
bő veb ben jö vő he ti szá munk ban.)

g Kiss Ta más fel vé te le
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A jó pász tor va sár nap já nak evan gé li -
u má ban (Jn 10,11–16) idén is el hang -
zik Jé zus ki je len té se: „Én va gyok a jó
pász tor.” Urunk „Én va gyok…” kez de -
tű mon dá sai min dig ki zá ró la gos igé -
nyű ek. Ez alól nem je lent ki vé telt a mai
va sár nap nak ne vet adó mon da ta sem:
„Én va gyok a jó pász tor.” Ez a va sár nap
egye dül és ki zá ró lag ró la ta nús ko dik.
Egye dül ő – és sen ki más – az Is ten
nyá já nak jó és igaz pász to ra. 

Ma nem ar ról kell el mél ked nünk,
hogy mi mi ként le he tünk, le het nénk
egy más jó vagy jobb pász to rai. Ma az
egyet len jó pász tort ün ne pel jük! Azt
a Krisz tust, aki meg jár ta a ha lál ös vé -
nyét, de har mad nap ra győz te sen tért
vissza. Aki nek az óta is sza bad be- és
ki já rá sa van a ha lál bi ro dal má ba.
Ab ba a bi ro da lom ba, aho vá egy na -
pon ki vé tel nél kül mind annyi unk nak
be kell lép nünk, és aho vá föl di ha lan -
dó nem kí sér het el ben nün ket. 

Le het nek itt a föl dön jó és hű sé ges
lel ki pász to ra ink, de er re az is me ret -
len, ti tok za tos és ép pen ezért fé lel me -
tes út ra egyi kük sem kí sér het el. Ha -
lá lunk pil la na tá ban a leg jobb és leg -
hű sé ge sebb föl di „pász to runk nak” is
– ha van, és ha mel let tünk van – el
kell en ged nie a ke zün ket. 

A jó pász tor va sár nap já nak evan gé -
li u ma ép pen ezért a le he tő leg na -
gyobb öröm hír mind annyi unk szá má -
ra: ha lá lunk pil la na tá ban még sem le -
szünk egye dül! Nem el ha gyot tan és
ma gá nyo san kell majd be lép nünk a ha -
lál is me ret len és fé lel me tes bi ro dal má -
ba! Ve lünk lesz az egyet len, a va ló di,
az Is ten ál tal hús vét kor iga zolt jó
pász tor: a bű ne in kért ha lált szen ve dett,
de még is élő Jé zus. Mert ő az, aki ről
Dá vid a 23. zsol tár ban jö ven dölt: „Az

Úr az én pász to rom, nem szű köl kö döm.
(…) Ha a ha lál ár nyé ka völ gyé ben já -
rok is, nem fé lek sem mi baj tól, mert te
ve lem vagy…” (1. és 4. vers)

Idén is ez, és csak is ez a nem vé let -
le nül hús vét után két hét tel ün ne pelt
jó pász tor va sár nap já nak üze ne te:
ha hi szünk Jé zus ban, ha lá lunk órá ján
nem le szünk el ha gyot tak, mert hús -
vét kor – a Zsi dók hoz írt le vél szer ző -
jé nek sza vá val – „a bé kes ség Is te -
ne…, aki az örök szö vet ség vé re ál tal
ki hoz ta a ha lot tak kö zül a mi Urun -
kat, Jé zust, a ju hok nagy pász to rát…”
(Zsid 13,20), az örök élet fe je del mé -
vé is tet te őt, hogy ben ne ott is éle tet
ta lál junk, sőt bő völ köd jünk az élet ben
(és nem a föl di élet ja va i ban, lásd Jn
10,10), ahol egyéb ként nincs élet, és
nin cse nek ad va az élet fel té te lei. 

Is ten ószö vet sé gi né pé nek a pusz -
tai ván dor lás ide jén negy ven évig kel -
lett ta nul nia a lec két: szá muk ra az
élet fel té te le nem a víz és a ke nyér;
szá muk ra az élet egyet len fel té te le a
ve lük ván dor ló Is ten. Ha Is ten ve lük
ván do rol, szá muk ra ki es hely a pusz -
ta is, ahol egyéb ként az élet fel té te -
lei hi á nyoz nak. 

Így ha a ha lál órá ján Jé zus, a ju hok
nagy és ha lá lon győz tes pász to ra
ve lünk van, ak kor ben ne a ha lál ban
is éle tünk lesz, sőt ki es hely lesz
szá munk ra a ha lál bi ro dal ma, ahol az
élet fel té te le i nek hi á nyá ban is bő völ -
kö dünk (Jn 10,10) az élet ben. Hi szen
az élet egyet len va ló di fel té te le az az
Is ten, aki Jé zus ban nem csak a föl dön
lett úti tár sunk ká, ha nem a ha lál ba is
el kí sér ben nün ket.

Je re mi ás nak az Is ten né pe pász to -
rai el len ma el hang zó pró fé ci á ja sem
vál toz tat hat ezen. Ez a fe nye ge tés

min de nek előtt az ószö vet sé gi nép
pász to ra i ra, a ki rá lyok ra vo nat ko zott.
Per sze nem árt, ha az új szö vet ség né -
pé nek pász to rai, az egy há zi ve ze tők is
meg fon tol ják. De a jó pász tor va sár -
nap ján nem er ről kell szól nunk, ha nem
a pró fé ci á nak azt a mon da tát kell
meg hal la nunk, amely ígé ret: „Össze -
gyűj töm nyá jam ma ra dé kát min den
or szág ból, aho vá szét szór tam őket, és
vissza te re lem le ge lő jük re, ahol sza -
po rod ni és so ka sod ni fog nak… – így
szól az Úr.” Ez az ígé ret – mi ként a pró -
fé ci ák több sé ge – több di men zi ós. 

Elő ször az ószö vet sé gi nép éle té ben
tel je se dett be, ami kor a ba bi lo ni
szám űze tés het ven esz ten de jé nek el -
tel té vel ha za tér het tek őse ik föld jé re. 

Má sod szor Krisz tus föl di éle té ben
tel je sült, aki – mint pász tor a nyá jat
– ma ga kö ré gyűj töt te nem a test sze -
rin ti Iz rá elt, ha nem azo kat, akik hit -
tek ben ne, és így Is ten lel ki ér te lem -
ben vett né pét al kot ták. 

Har mad szor az egy ház misszi ó já -
nak ma is tar tó nap ja i ban tel je sül ez
a pró fé cia, ami kor a fel tá madt Krisz -
tus a Szent lé lek ál tal min den nép kö -
zül föl di nyá já ba gyűj ti azo kat, akik
hisz nek őben ne.

A pró fé cia vég ső be tel je se dé se
azon ban az örök ké va ló ság ban van.
Akik a ha lál ka pu ján át lép tek már,
azok szá má ra ez örök je len idő. Akik
még itt élünk, vár juk a vég ső be tel -
je se dést, ami kor az Is ten nyá já nak
ezen a föl dön kü lön bö ző tör té nel mi
idők ben élt ju hai tel jes szám ban
össze gyűl nek a jó pász tor örök ké va -
ló ki rály sá gá ban.

Je re mi ás a ma ga ide jé ben nem csak
a föl di pász to rok te vé keny sé gé vel
volt elé ge det len. Hi szen nem csak a

nép ve ze tő it fe nye get te het ven évi
szám űze tés sel, ha nem az egész né pet.
Mint ahogy a het ven esz ten dő el tel -
té vel a ha za té rés ígé re te is az egész
nép nek szólt. A het ven év az em be -
ri át lag élet kor nak fe lel meg. 

Ma nap ság per sze hí vő em be rek
sem sze ret nek hal la ni ar ról, hogy a
föl di élet szám űze tés. Még is vi tat ha -
tat lan tény, hogy eb ben az élet ben Is -
tent szín ről szín re sen ki sem lát hat -
ja. Ezt va ló ban csak ak kor él jük át
szám űze tés ként, ha nem csak hi -
szünk Is ten ben, ha nem sze ret jük is.
Ak kor bár örü lünk, hogy Jé zus, és
ben ne Is ten, hit ál tal most is a szí -
vünk ben él; örü lünk, hogy új ra meg
új ra ön ma gát kí nál ja ne künk ele de -
lül és ita lul tes té nek és vé ré nek szent -
sé gé ben – örö münk még is csak ak -
kor le het tel jes, ha Is ten nel va ló kö -
zös sé günk nem csak hit ben lesz meg -
él he tő, ha nem szín ről szín re lát hat -
juk őt. Ha Is tent sze ret jük, ak kor az
a nap – le gyen bár föl di éle tünk
utol só nap ja vagy a vi lág utol só nap -
ja – a szám űze tés ből va ló ha za té rés
töb bé el nem mú ló örö mé vel fog ben -
nün ket is be töl te ni. 

g Vég he lyi An tal

Imád koz zunk! Mennyei Atyánk! Kö -
szön jük, hogy gon dot vi selsz egy há -
zad ra, és osz tat lan sze re tet tel ve -
szed kö rül min den gyer me ke det. Add,
hogy nap mint nap az ér tünk ha lál -
ba ment, de har mad nap ra győz te sen
fel tá madt Urunk nyo má ban jár junk,
és együtt ör ven dez hes sünk, ami kor
nyá ját örök öröm ben egye sí ti el jö ven -
dő or szá god ban. Ámen.

HÚS vét Ün ne pe U tán 2.  va Sár nap (mi Se ri Cor di a d o mi ni)  – je r 23,1–4

Ajópásztor
a va Sárnap ig éje

b Mai cik künk más fé le kép pen
rend ha gyó, mint nagy he ti és
hús vé ti írá sunk volt. Egy olyan
hír hát te rét bont ja ki, amely ről
el ső lá tás ra úgy tűn het, csak
szűk ré te get érint: meg je lent az
Evangélikuskorálkönyv új, bő ví -
tett ki adá sa.

Ve gyük sor ra az előz mé nye ket. Egy ko -
rál könyv fel ada ta, hogy se gít sé get
nyújt son a kán to rok nak: kí sé re tet ad -
jon a hasz ná lat ban lé vő éne kes könyv
éne ke i hez. Egy há zunk 1982 óta al kal -
maz za je len le gi éne kes köny vét és az
ah hoz ki adott ko rál köny vet. Nem rég
azon ban tel je sen el fo gyott a kí sé rő -
könyv má so dik ki adá sa, és szük sé ges -
sé vált a har ma dik ki adás elő ké szí té se.

2007-ben je lent meg a Gyü le ke zeti
li tur gi kus könyv (GyLK), amely a
gyü le ke ze ti éne kek és ver ses zsol tá rok
cso port já ban ki egé szí ti az Evan gé li kus
éne kes könyv ének anya gát, más mű fa -
jok ban pe dig – an ti fó ná val ke re te zett
re ci tált zsol tá rok, him nu szok, egyéb
li tur gi kus té te lek, ének ver ses cik lu sok,
kü lön le ges is ten tisz te le tek és áhí tat -
for mák – gaz dag új vá lo ga tást ad.
(2009 áp ri li sa és de cem be re kö zött
he ti la punk rész le te sen be mu tat ta e
kö te tet, cik ke ink el ér he tők az evan ge -
li kus elet.hu ol da lon.)

Az Evan gé li kus Kán tor kép ző In -
té zet Ze nei In té ze te az zal a cél lal jött
lét re, hogy gon doz za és se gít se az
egy ház ze nei éle tet. A kan tor ke p -
zo.lu the ran.hu hon la pon Egy ház ze -
nei se géd anyag cím mel évek óta kí -
nál ének kí sé re te ket, ko rál fel dol go zá -
so kat, kó rus mű ve ket az egy há zi év
min den ün nep nap já ra. Fo ko za to san

köz zé tet te a GyLK éne ke i hez fris sen
ké szí tett har mo ni zá lá so kat is.

Ter mé sze tes hát, hogy az in té zet
mun ka tár sai kap ták az új ki adás el -
ké szí té sé nek fel ada tát. A kö tet elő sza -
va így mu tat ja be a mun kát:

„Az 1982-es ko rál köny vet az ere deti
vál to zat hoz min den ben ha son ló an
igye kez tünk meg újí ta ni, an nak el le né -
re, hogy a tel jes kot ta anya got im már di -
gi tá lis gra fi ká val ad juk köz re. Amennyi -
re le he tett, meg őriz tük az ed dig meg -
szo kott kot ta ké pet. Az évek fo lya mán
fel is mert, ke vés szá mú saj tó hi ba ja ví -
tá sán kí vül csak a kö vet ke ző vál toz tatá -
sok tör tén tek: az el ső fe je zet be – A va -
sár na pi is ten tisz te le tek ál lan dó éne kei

– be ke rült a Szó zat kí sé re te (7. ol dal),
két ko rált pe dig az éne kes könyv től el -
té rő hang nem ben köz lünk. (…)

Je len tős gya ra po dás azon ban, hogy
e ki adás ban a – 2007-ben, az éne kes -
könyv ki egé szí tő kö te te ként meg je -

lent – Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
(GyLK) ver ses éne ke i hez is adunk kí -
sé re tet. A két éne kes könyv szá mo zá -
sa fo lya ma tos, a hat száz nál na gyobb
szá mú éne kek és ének ver ses ren -
dek a GyLK-ban ta lál ha tók.

Az 1982-es éne kes könyv szer kesz -
tői a ko rál könyv össze ál lí tá sa kor
egy sé ges stí lus ra tö re ked tek, és tar -
tot ták ma gu kat az úgy ne ve zett ve -
zény lő basszus hoz, ahol nem kap
min den egyes dal lam hang új har mó -
ni át. Így igye kez tek ki emel ni a dal la -
mok szép sé gét és elő se gí te ni a gyor -
sabb tem pó jú ének lést.

Az új kí sé re tek meg szer kesz té se -
kor elő de ink nél na gyobb sza bad ság -

gal jár tunk el: az egyes éne kek jel leg -
ze tes sé gei, stí lu suk és sze re pük ha tá -
roz ta meg a kí sé ret mi lyen sé gét. Ez
kü lö nö sen igaz az ének ver ses ren dek -
ben sze rep lő ének kí sé re tek re, hi szen
ilyen kor pon tos li tur gi kus funk ció és

ál ta lá ban egyet len meg ha tá ro zott
szö veg tár sul a ko rál dal lam hoz.”

A kö tet a GyLK-ból csak a stro fi -
kus éne ke ket tar tal maz za; nem ke rül -
tek be le a gre go ri án ala pú té te lek. (A
gre go ri án alap ve tő en egy szó la mú
ze ne kul tú ra, ahol össz hang zás csak
a dal lam han gok idő be li sor rend jé ben
jön lét re.) Ta lál ha tó ben ne vi szont al -
ter na tív har mo ni zá lás het ven hat
éne kes köny vi dal la munk hoz. A kí sé -
re tek al kal maz kod nak az adott ko rál
stí lu sá hoz; né hány eset ben a har mo -
ni zá ció is ko ra be li szer ző mun ká ja.

Az új kí sé rő könyv össze ál lí tá sán
gya kor ló egy ház ze né szek ből ál ló mun -
ka tár si kö zös ség dol go zott: Ben ce Gá -
bor, Mun tag Lő rinc és Sze bik At ti la
mun ká ját e so rok író ja ko or di nál ta.
Győr ffy Ist ván evan gé li kus ze ne szer ző
ta ná csa i val és né hány té tel lel se gí tett,
va la mint el len őriz te az új éne kek kí sé -
re te it. A kot ta gra fi kát Cser nyik Fe -
renc és Pócs Mik lós ké szí tet te, a kö tet
kor rek tú rá zá sát Ecse di Klá ra vé gez te.

Egy új ki ad vány ha tá sa nem ér vé -
nye sül azon nal. Évek tel het nek el, míg
szé le sebb kör ben el ter jed, és be fo lyá -
sol ja a gyü le ke ze tek ének is me re tét,
ének lé si stí lu sát. Így volt ez 1982-es
éne kes köny vünk kel és a hoz zá ké szült
ko rál könyv vel, és így lesz a Gyü le ke -
ze ti li tur gi kus könyv vel és a ko rál -
könyv új, bő ví tett ki adá sá val is.

Re mény sé günk te hát az, hogy ez
a kö tet be épül kán to ra ink kép zé sé -
be és tu da tá ba, és ez ál tal se gí ti gyü -
le ke ze te ink ének is me re té nek, lá tó kö -
ré nek bő vü lé sét, hi té nek erő sö dé sét.

g Dr. Ecse di Zsu zsa

Korálkönyvbővülőtartalommal

Mennyei Atyánk! Há lát adunk, hogy
szent Fi a dat fel tá masz tot tad a ha lál -
ból, és ál ta la utat nyi tot tál az örök ké -
va ló ság ra. Kö szön jük gond vi se lő jó -
sá god min den aján dé kát. Kö szön jük
leg fő kép pen az írott és hir de tett ige
aján dé kát, amely ben éle tün ket for má -
ló erő rej lik. 

Imád ko zunk az egész te rem tett vi -
lá gért. Bűn bá nat tal vall juk, hogy mind -
az zal, amit ka punk, sok szor nem élünk
jól, fe le lős ség tel je sen. Oly sok szor nem
gon do lunk a tá vol élők re, sem az el jö -
ven dő nem ze dé kek re. Ta níts min ket jó -
zan mér ték le tes ség re és fe le lős ség re! 

Imád ko zunk azo kért, akik ne héz
ter he ket kény te le nek hor doz ni. Eléd
visszük a be te ge ket, a meg kö tö zöt te -
ket és azo kat, akik má sok go nosz sá gá -
tól vagy a ma gány tól szen ved nek. 

Imád ko zunk nem ze tün kért, lel ki
meg úju lá sun kért. Kö nyör günk, is -
mer tesd meg ön ma ga dat min den em -
ber rel. Add, hogy el ső sor ban ne má -
so kat, ha nem ön ma gun kat akar juk le -
győz ni! Ta níts min ket alá zat ra ve -
lünk élő em ber tár sa ink iránt! 

Imád ko zunk gyü le ke ze tün kért, egy -
há zun kért és az egész ke resz tyén sé -
gért. Szent lel ked ál tal add, hogy fel is -
mer jük bű ne in ket, in díts min ket bűn -
bá nat ra, és adj őszin te vá gya ko zást a
bűn bo csá nat ra! Adj tü rel met, hogy
em ber tár sa in kat aka ra tod sze rint tud -
juk el hor doz ni! Nö veld ben nünk a sze -
re tet ké pes sé gét, és add, hogy erő sebb
le gyen, mint ön zé sünk, ér zé keny sé -
günk, ké nyel münk! Adj nyi tott szí vet,
és ta níts min ket en ge del mes ség re,
hogy el fo gad juk aka ra to dat, és szí ve -
sen kö ves sük út mu ta tá so dat! 

Add, hogy az örök ké va ló ság vi lá gos -
sá ga ra gyog ja be az éle tün ket, an nak
fé nyé ben lát has suk éle tünk egé szét:
múl tun kat, je le nün ket és jö vőn ket!
Add, hogy szent Fi ad fel tá ma dá sa a re -
mény ség for rá sá vá vál jon szá munk ra!
Kö nyör günk erő ért és böl cses sé gért,
hogy föl di pá lya fu tá sun kat aka ra tod
sze rint fut has suk meg. Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„Is mét meg je len nek hát ama zok meg -
té vesz tő sza vuk kal: »Igen, csak hogy a
bű nös haj lam még nem ha lá los bűn«,
s új ra csak azt hi szik, hogy nem va kok,
hogy na gyon is jól tud ják, hogy mi a na -
pon kén ti, és mi a ha lá los bűn. Pe dig
pon to san vé ve ép pen ezen vak sá guk -
ban nyúl nak Krisz tus íté lő szé ke után.
Bár igaz, hogy a na pon kén ti bűn nem
visz kár ho zat ba, még sem lé tez nek ter -
mé sze tünk ből fo lyó an ilyen na pon kén ti
bű nök, csu pán azok szá má ra, akik nek
Is ten ke gyel mé ből ilyet »na pon ként«
en ge dé lyez. De csak azok kal tesz ilyen
ki vé telt, akik egy ál ta lán nem ve szik
sem mi be a na pon kén ti bű nö ket. Ép pen
ezért na gyon is ve szé lyes na pon kén ti
bűn ről be szél ni, ha eb ből biz ton sá got
aka runk me rí te ni és ha mis vi gasz ta lást,
amely út já ban áll az is ten fé le lem nek, s
ti tok ban Is ten íté le té nek meg ve té sét ta -
nít ja. Mert ha az em ber nek az íté let
nap ján min den fe les le ges, hi á ba va ló
szó ról szá mot kell ad nia (Mt 12,36), ak -
kor ki me ré szel ne olyan bá tor nak len -
ni, hogy ne tar tóz kod jék a »na pon kén ti
bűn től«, il let ve ne könnyek kö zött
bán ja meg azo kat, s így alá za tos fé le -
lem ben ko mo lyan ne vá gya koz zék Is -
ten ke gyel me és ir gal mas sá ga után?” 

g Lu ther Már ton:
A hét bűn bá na ti zsol tár utó sza va 

(Welt ler Ödön for dí tá sa)
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En gem is erősen fog lal koz tat nak a
nép szám lá lás ered mé nyei. Ezért ve -
szem át a té ma fo na lát Gáncs Pé ter el -
nök-püs pök úr tól itt, az Ég tá jo ló ban.

A nép szám lá lá si ada tok tük röt
tar ta nak elénk, és ren ge teg kér dést
vet nek fel. Az ered mé nyek nagy csü -
tör tö ki nyil vá nos ság ra ho za ta la óta
alig több mint egy hét telt el, és már
ed dig is ren ge teg gyors elem zés je lent
meg az egy há zi és a vi lá gi, az írott és
az elekt ro ni kus saj tó ban. A lel ké szi le -
ve le ző lis tá kon is for ró a té ma. 

A vé le mé nyek kö zött volt „hó fe -
hér kés”, vagy is a lát vá nyért a tük röt
hi báz ta tó épp úgy, mint vész ha ran -
got kon ga tó, fe le lő sö ket ku ta tó, vá -
das ko dó, né mi túl zás sal már az egy -
ház te me té sét szer ve ző is. Volt olyan
is, amely a haj na li órán csu kott
szem mel, fél álom ban tü kör elé ál ló,
em lé ke zet ből ref lex sze rű en fé sül kö -
dő em ber re ha son lít, aki a lát vány -
nak – ez eset ben az ered mé nyek nek
– nem tu laj do nít kü lö nö sebb je -
len tő sé get, mert az nem is jut el a tu -
da tá ig.

Ez a tü kör és a ben ne lát ha tó kép
ak kor is fon tos, ha Pál apos tol sza va -
i val fo gal maz va e kér dés ben is igaz,
hogy „tü kör ál tal ho má lyo san lá tunk”.

A té ma a mö göt te lé vők mi att
fon tos. Iga zán az em be rek a fon to sak.
Azok, akik nyi lat koz tak fe le ke ze ti

kö tő dé sük ről, és azok, akik nem.
Akik evan gé li kus nak, más fe le ke ze -
tű nek vagy ép pen nem hí vő nek val -
lot ták ma gu kat. Azok is fon to sak,
akik nem tar tot ták lé nye ges nek, hogy
a val lá si kér dés re vá la szol ja nak. Hogy
mi lyen fon to sak, ar ra az evan gé li um -
ban kap juk meg a vá laszt. „…úgy sze -
ret te Is ten a vi lá got, hogy egy szü lött
Fi át ad ta, hogy aki hisz őben ne, el ne
vesszen, ha nem örök éle te le gyen.”
(Jn 3,16)

Néz zük, mit mu tat nak a szá mok,
és mi van mö göt tük!

A leg in kább szem be tű nő adat,
hogy a ma gu kat tör té nel mi egy há -
zak hoz tar to zó nak val lók szá ma
(köz tük az evan gé li ku so ké) drá ma i -
an csök kent. 

„Vissza vo nu ló ban a tör té nel mi
egy há zak” – ír ta a nép szám lá lá si
ada tok val lá si táb lá ját kom men tál va
az egyik ve ze tő in ter ne tes por tál. Ha
vi szont az ada tok mö gé né zünk,
szem be tű nik, hogy a tü kör mennyi -
re tor zít. 

Sir Win ston Chur chill ci ni ku san
szel le mes sza vai jut nak eszem be:
„Csak an nak a sta tisz ti ká nak hi szek,
amit én ma gam ha mi sí tot tam…”

Az in ter ne tes cikk szé pen tag lal ja,
hogy a ka to li kus egy ház hoz tar to zók
szá ma 5,5 mil li ó ról 3,8 mil li ó ra esett
vissza, a re for má tu so ké 1,6 mil li ó ról

1,15 mil li ó ra, az evan gé li ku so ké 304
ezer ről 214 ezer re. Ez zel szem ben azt
is kor rekt mó don jel zi, hogy az egyik
egy ház hoz sem tar to zók szá ma 1,5
mil li ó ról 1,8 mil li ó ra nőtt. 

Ha össze ad juk a szá mo kat, ki tű -
nik, hogy a tör té nel mi egy há zak
együt tes lé lek szá m csök ke né se 2 mil -
lió 240 ezer fő. Ugyan ak kor az egyik
fe le ke zet hez sem tar to zók szá ma
or szá go san en nél jó val ki sebb arány -
ban, mind össze sen 300 ezer rel nőtt.
Hol van nak a hi ány zók?

A fen ti ek ből lo gi ku san an nak kel -
le ne kö vet kez nie, hogy ra di ká lis át -
ren de ző dés tör tént a fe le ke ze tek kö -
zött. Akik tíz éve az úgy ne ve zett
nagy egy há zak nál vol tak, és nem let -
tek „egyik fe le ke zet hez sem tar to zók”,
azok nak más fe le ke zet ben kel le ne
len ni ük. (Az or szág gyű lé si vá lasz tá -
sok al kal má val négy éven ként en nél
jó val na gyobb vál to zá so kat is lát tunk
már a po li ti kai pár tok tá mo ga tói
kö ré ben.)

A kis egy há zak nál va ló ban volt is
nö ve ke dés, de messze nem ilyen ará -
nyú. A kis egy há zat meg je lö lők szá ma
együt te sen 71 ezer rel ma ga sabb a tíz
év vel ez előt ti hez ké pest. Ez vi szont
csak tö re dé ke an nak, ami a nagy egy -
há zak nál lát szó lag el tűnt.

Hol van nak a hi ány zók? Ho vá
tűn tek?

Akik nem vá la szol tak, azok a sta -
tisz ti ká ból ol vas ni kí vá nók szá má ra
a szür ke köd be vesz nek, más szó val
a ho mály zó ná já ban tar tóz kod nak. 

Több lel kész el mond ta, hogy konk -
ré tan az ő gyü le ke ze te te rü le tén a
nép szám lá ló biz to sok ke ve sebb evan -
gé li kust ta lál tak, mint ahá nyan ön -
kén tes ál do za tuk kal anya gi lag is hor -
doz zák a gyü le ke zet ter he it. (Meg -
jegy zem, ilyen nel a tíz év vel ez előtti
nép szám lá lás ada tai kö zött én is ta -
lál koz tam a lá tó kö rö mön be lül.) 

Né hány ilyen eset tel azon ban nem
le het fel ol da ni ezt a prob lé mát. Még
ak kor sem, ha ma gá tól ér te tő dik,
hogy ami kor a ma gyar la kos ság több
mint ne gye de nem vá la szol, ak kor az
ő ada ta ik hi á nyoz nak az egész ből. 

A bán tó an nagy mér té kű csök ke -
nés egyik meg ha tá ro zó oka egy ér tel -
mű en a val lá si kér dé sek re nem vá la -
szo lók ra di ká lis nö ve ke dé se volt. 

Hogy en nek mi van a hát te ré ben, azt
ko mo lyan meg kell vizs gál ni. Aki sze -
ret ne vég re meg nyu god ni, hogy nincs
sem mi prob lé ma, csak lát szat csök -
ke nés sel van dol gunk, azt ki kell áb rán -
dí ta nom. Az összes „eny hí tő kö rül -
mény” fi gye lem be vé te le mel lett is van
fo gyat ko zás. Saj nos ezt sok gyü le ke zet -
ben nép szám lá lá si ada tok nél kül is fáj -
dal ma san érez zük. Ezért kell ez zel a fá -
jó kér dés sel őszin tén szem be néz nünk,

az oko kat fel ku tat nunk, hogy azon, ami
raj tunk áll, vál toz tat has sunk. 

Szük sé ges, hogy ne csak a sta tisz -
ti kák nak, ha nem sa ját hit éle tünk -
nek, egy há zi gya kor la tunk nak is ko -
mo lyan a mé lyé re néz zünk. Mert ha
a szá mok tö ké le te sen tisz ta ké pet
nem ad nak is, üzen ni azért tud nak. Fi -
gyel jünk fel er re. Azo kért, akik fon -
to sab bak, mint a szá mok. Fi gyel jünk
fel azo kért, akik Is ten nek annyi ra
fon to sak, hogy Jé zus ban a leg na -
gyobb ál do za tot is meg hoz ta ér tük!
Ránk azt a nagy fe le lős sé get bíz ta,
hogy az ő sze re te té ről ta nús kod junk.

Amimögöttevan… é gtájoló

Szemerei János püspök
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület

„Most a nyi tott ka pu kért, a meg nyílt
le he tő sé ge kért ad ha tunk há lát –
mond ta Jer 22,2 alap ján tar tott pré di -
ká ci ó já ban Sze me rei Já nos püs pök. –
Ez a temp lom is esélyt, le he tő sé get ad
ar ra, hogy az igét hall juk, hogy Is ten -
nel és test vé re ink kel ta lál koz zunk.”

Az is tentiszteletet kö ve tő köz gyű -
lé sen Sza bó Vil mos, a len ti ek pász to -
ro lá sá val is meg bí zott za la eger sze gi
lel kész adott tá jé koz ta tást a temp lom
tör té ne té ről, va la mint az el vég zett fel -
újí tás ról. Kö szö ne tet mon dott mind -
azok nak, akik ado má nya ik kal hoz zá -
já rul tak a mun ká la tok meg va ló su lá -
sá hoz: kü lö nö sen a he lyi ön kor mány -
zat nak, va la mint Bu da pest-Te réz vá -
ros ön kor mány za tá nak. Smi dé li usz
Zol tán es pe res kö szön tő jé ben ar ra
biz tat ta a je len lé vő ket: az élő ige és a
re mény ség re hí vó szó so se fogy jon ki
in nen, és a szí vük ből sem.

A he lyi re for má tus kö zös ség ne vé -

ben Ho dá nics Pé ter lel ki pász tor szólt,
ki emel ve a két test vér fe le ke zet jó
kap cso la tát, amely le he tő vé tet te,
hogy ha von ta há rom va sár na pon a re -
for má tus hí vek hasz nál has sák az
evan gé li kus temp lo mot. Jó kí ván sá ga it
fe jez te ki töb bek kö zött Ben ce Ut ro -
sa Gab ri el la, az al só lend vai gyü le ke -
zet fel ügye lő je, Né meth Csa ba ró mai
ka to li kus káp lán, Pin tér Lász ló or szág -
gyű lé si kép vi se lő, Has say Zsó fia, Bu -
da pest-Te réz vá ros, va la mint Hor váth
Lász ló, Len ti pol gár mes te re.

Nagy Dá ni el nyu gal ma zott re for -
má tus lel ki pász tor sze re tet tel em lé ke -
zett a len ti ek kö ré ben töl tött szol gá -
la ti éve i re. Zá rás ként Sze me rei Já nos
püs pök mon dott kö szön tő sza va kat,
hang sú lyoz va az ün nep ség leg fon to -
sabb üze ne tét: Is ten nek a ki csik is fon -
to sak. Az al ka lom a he lyi ét te rem ben
tar tott va cso rá val zá rult.

g AM

– Hi deg lesz a temp lom?
– Na gyon hi deg!
Így az tán min den ki igye ke zett jól

fel öl töz ni, hogy ne fáz zék. Ta lán en -
nek volt kö szön he tő, hogy sen ki
nem vet te ész re, hogy sza lad az idő
Bo ko don áp ri lis 6-án, szom ba ton,
ami kor Kó sa Ger gely lel készt (ké pün -
kön) ik tat ta hi va ta lá ba Szar ka Ist ván
fej ér-ko má ro mi es pe res. Vagy in -
kább Is ten nek a nagy ün nep re össze -
se reg lett né pe me le gí tet te fel az ősi
temp lo mot. Ha csak nem a Lé lek he -
ví tet te a részt ve vők szí vét! 

* * *

Kó sa Ger gely a Bo ko di Evan gé li kus
Egy ház köz ség hu szon ha to dik be ik ta -
tott lel ké sze. Az el ső lel kész
1628-tól Krasz nay Já nos
volt. Töb ben szol gál tak
hosszú időn ke resz tül a
gyü le ke zet ben. A 20. szá -
zad fo lya mán Po hán ka
Sán dor har minc két, Si -
mon fay Fe renc hu szon há -
rom éven át vé gez te a lel ké -
szi kül de tést Bo ko don. Az
utób bi tíz év ben nem volt
be ik ta tott lel ké sze a gyü le -
ke zet nek, de az Úr eb ben
az idő ben is meg szó lal tat -
ta az evan gé li u mot, össze -
gyűj tet te a gyer me ke ket,
fi a ta lo kat Sztruh ár And -
rás gyü le ke ze ti mun ka társ
oda adó mun ká ja nyo mán. 

Kó sa Ger gelyt Itt zés Já -
nos püs pök küld te ki szol gá lat ra há -
rom év vel ez előtt. Ami kor be mu tat -
koz ni jöt tek fe le sé gé vel, And re á val –
em lé ke zett Zseb ők Ist ván fel ügye lő –
, su gár zó, sze re tet tel jes há zas párt
is mert meg ben nük a pres bi té ri um. 

A hi tet, Is ten és Jé zus Krisz tus is -
me re tét Kó sa Ger gely gyer mek kor -
ban kap ta, aho gyan édes any ja a ké -
pes Bib li á ból ol va sott ne ki. Most ő is
ezt ol vas sa fe le sé gé vel gyer me kük -
nek. Élő, sze mé lyes hit re az Evan gé -
li u mi Sza bad Ek lé zsi á ban ju tott. A
gyü le ke zeti éle tet szü lő vá ro sá ban,
Ba la ton fü re den is mer te meg, ahol Ri -
czin ger Jó zsef evan gé li kus lel kész
ige hir de té se it hall gat ta. Fi a tal ko rá nak

lel ké sze most is sze mé lyes han gon
kö szön töt te őt be ik ta tá sa al kal má ból. 

A gyü le ke zet és a lel kész egy -
más ra ta lá lá sa nem volt zök ke nő -
men tes, azon ban az egy más fe lé ve -
ze tő út aka dá lyai in kább erő sí tet ték,
mint sem gyen gí tet ték az össze tar to -
zást. Er re utalt Szar ka Ist ván es pe -
res ige hir de té sé ben. Az Apos to lok
cse le ke de tei 1,15.21–26 részt ol vas ta
fel, és bá to rí tot ta a gyü le ke ze tet,
hogy imád koz zék lel ké szé ért, és áll -
jon mel lé a szol gá lat ban, aho gyan ezt
ed dig is tet te. 

Szem lé let vál tás ra van szük ség a
gyü le ke ze tek ben – mond ta az es pe -
res –: a je ru zsá le mi mo dell ről az an -
ti ókhi ai mo dell re kell át tér nünk. A je -

ru zsá le mi mo dell sze rint a kö zös ség
zárt he lyen össze gyü le ke zik, és vár -
ja, hogy mi nél töb ben jöj je nek; az an -
ti ókhi ai mo dell alap ján pe dig a gyü -
le ke zet mun ka tár sa kat vá laszt ki és
ké szít fel a szol gá lat ra. Ez új tí pu sú
lel ké szi mun kát is igé nyel, va la mint
a pres bi té ri um ak tí vabb je len lé tét.

Er re szin te vá lasz ként hang zott
Kó sa Ger gely ige hir de té se 2Tim 4,1
alap ján. Az élő gyü le ke zet élő hi tű ta -
gok ból áll. A be ik ta tott lel kész em lé -
kez tet te a gyü le ke ze tet, mennyi lel -
ki aján dé kot kap tak kü lön-kü lön.
Ez zel a sok fé le ke gyel mi aján dék kal
szol gál ja nak, eze ket en ged jék ki -
bon ta koz ni! 

Tud ja – mond ta ige hir de té sé ben
a lel kész –, hogy ne ki tü rel mes nek
kell len nie, ezt a ta ná csot kap ta Szar -
ka Ist ván es pe res től, de azt ké ri a gyü -
le ke zet től, hogy azt a se bes ség fo ko -
za tot, amely re az Úr ál lí tot ta a gyü -
le ke ze tet és lel ké szét, ve gye fel. 

Az egy más ra ta lá lás ab ban is ki fe -
je ző dött, aho gyan a gyü le ke zet ver -
sek kel és éne kek kel kö szön töt te be -
ik ta tott lel ké szét, s ami lyen nagy
öröm mel fo gad ták a temp lom ban és
a szom szé dos tor na te rem ben is a
ven dé ge ket. 

A be ik ta tott lel kész va ló ban a he lyén
van. Ez tük rö ző dött a Nyu gati (Du nán -
tú li) Egy ház ke rü let kö szön té sét ho zó
Mé szá ros Ta más fel ügye lő nek, a Fej -

ér-Ko má ro mi Egy ház me -
gye ré szé ről kö szön tést
mon dó Van csai Jó zsef es -
pe res he lyet tes nek és Mol -
nár Ist ván fel ügye lő nek, az
előd Sztruh ár And rás nak,
il let ve a fa lu pol gár mes te -
ré nek, Szöll ősi Mik lós nak
a sza va i ból, va la mint az
EKE (Evan gé li ku sok Kö -
zös sé ge az Evan gé li u -
mért) kö zös ség ne vé ben
je len lé vő, a bo ko di gyer -
me ke ket is meg éne kel -
te tő Ora vecz And rás nak
a kö szön té sé ből. 

Az ik ta tó ün nep sé gen
a test vér egy há zak kép vi -
se lői – a bo ko di és da di
re for má tus gond no kok,

il let ve Ge ren dai Sán dor ró mai ka to -
li kus plé bá nos – is úgy szól tak a be -
ik ta tott lel kész hez, mint aki kez de -
mé nye ző je és len dí tő je az iga zi ke -
resz tyén egy ség nek, a Jé zus ról szó ló
kö zös bi zony ság té tel nek. 

* * *

Bi zo nyos hát, hogy a Lé lek he ví tet te
a je len lé vők szí vét. Mert a be ik ta tott
lel kész ről, a gyü le ke zet te vé keny sé gé -
ről nem szól ha tunk más ként, csak ha
a Lé lek in dít bi zony sá got ten ni ar ról,
amit ha lot tunk és lát tunk:

– Az Úr fel tá madt!
– Az Úr va ló ban fel tá madt! 

g Ben c ze And rás

Fűtötttemplomban Akicsikisfontosak
Nyolc van éve áll a len ti evan gé li kus temp lom

b Temp lo muk meg úju lá sá ért ad tak há lát a len ti gyü le ke zet tag jai az áp -
ri lis 7-én, va sár nap dél után tar tott ün ne pi is ten tisz te le ten. A ki csiny
temp lom, amely nek nem rég volt a nyolc va na dik „szü le tés nap ja”, a
Gusz táv Adolf Se gély szer ve zet se gít sé gé vel szé pül he tett meg a je les
év for du ló ra. A meg em lé ke ző al kal mon SzemereiJános, a Nyu ga ti (Du -
nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke hir det te Is ten igé jét. A li tur gi át Smi-
déliuszZoltán, a So mogy-Za lai Egy ház me gye es pe re se, SzabóVilmos
he lyi lel kész és HodánicsPéter re for má tus lel ki pász tor vé gez te.
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b Egy há zunk or szá gos iro dá já nak
gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya
idén Szom bat he lyen ren dez te
meg a nyu ga ti ke rü le ti if jú sá gi
na pot. Re mek le he tő ség volt ez
a du nán tú li evan gé li kus fi a ta lok -
nak ar ra, hogy újabb él mé nyek -
ben, lel ki fel töl tő dés ben gaz -
dag órákat tölt se nek el együtt.
Az áp ri lis 6-i ren dez vény mot tó -
ja „TárjátokkezeitekazélőIsten
felé” volt, er re épült a reg geli áhí -
tat, az elő adás, az if jú sá gi cso -
por tok pan to mim-elő adá sa, az
in ter ak tív cso port fog lal ko zá -
sok, il let ve ez ad ta a be szél ge tő -
kö rök té má ját. 

Az ér ke zés után az evan gé li kus
temp lom ban vet te kez de tét a prog -
ram kö zös áhí tat tal, il let ve elő adás -
sal. Az al ka lom ze nei szol gá la tát a
ka pos vá ri Lé leK vár együt tes vé gez -
te. Tor ma-Ha sza Mó ni ka és Papp Ju -
dit he lyi, il let ve Lá zár né Tóth Szil via
szé kes fe hér vá ri lel kész áhí ta ta után
Welt ler Gá bor ma lom so ki lel ki pász -
tor be szélt a nap té má já ról. E fel ve -
ze tő vé gén az if jú sá gi cso por tok lát -
vá nyos elő adá sok ban mu tat ták be,
mi re hasz nál juk, mi re hasz nál hat juk
ke ze in ket. 

Az al kal mon kö rül be lül száz het ven

fi a tal vett részt kü lön bö ző gyü le ke ze -
tek ből. Az is mer ke dést kö zös já té kok,
cso port be szél ge té sek szol gál ták, ame -
lyek hét hely szí nen zaj lot tak. 

Dél ben for ró gu lyás le ves vár ta a
már kel lő kép pen éhes fi a ta lo kat,
majd dél után foly ta tód tak a prog ra -
mok. A Vek ker+ együt tes re mek
han gu la tú kon cert je után „Hasz náld
a ke ze det!” jel mon dat tal hív ták és
vár ták az egy be gyűl te ket a kü lön bö -
ző hely szí ne ken. Együtt ze nél het -
tek a Te ki Band del, kéz mű ves-fog lal -
ko zá so kon ve het tek részt, fény ké pe -
ken örö kí thet ték meg a nap ese mé -

nye it, sőt jel nyel ven ta nul hat ták meg
a Mi atyán kot.

A nap zá rá sa ként fel lé pő Te ki
Band után Tor ma-Ha sza Mó ni ka
lel kész nő ré sze sí tet te úti ál dás ban a
részt ve vő ket.

Ezek a ta lál ko zók na gyon jó al kal -
mak ar ra, hogy az egy ház ke rü let
kü lön bö ző pont ja i ról ér ke ző fi a ta lo -
kat össze ko vá csol ja, hogy új ba rá to -
kat sze rez ze nek, ré gi e ket meg erő sít -
se nek, és ter mé sze te sen ar ra, hogy ki -
tár ják ke ze i ket Is ten fe lé.

g Gre ger sen-La bos sa Jú lia,
Men czin ger Ta más

„Tárjátokkezeitek…”
Egy ház ke rü le ti if jú sá gi nap Szom bat he lyen

or go na hang ver seny Bu da hegy vi dé ken
A bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (XII. ker., Kék Go lyó u. 17.)
áp ri lis 14-én, va sár nap 18 óra kor kez dő dik Al másy Lász ló At ti la or go na -
mű vész hang ver se nye. A mű sor ban D. Bux te hu de és J. S. Bach hús vé ti ko -
rál fel dol go zá sa it kö ve tő en C. Franck Pre lú di um, fú ga és vál to zat, va la mint
Liszt Fe renc B-A-C-H pre lú di um és fú ga cí mű mű vét hall hat juk.

Sze re tet tel vár juk az or go na mu zsi ka ked ve lő it a hús vét utá ni má so -
dik va sár na pon!

a Bet há nia Ce Szö vet ség csen des nap ja
Sze re tet tel meg hív juk a Bet há nia CE Szö vet ség ala pí tá sá nak száz ti ze dik év -
for du ló ja al kal má ból ren de zett or szá gos csen des nap ra, amely „Re mény tel -
jes jö vőt adok nek tek” össze fog la ló cím mel áp ri lis 20-án 10 óra kor kez dő -
dik a Bu da pest VI II. ker., Sa lét rom u. 5. alat ti re for má tus temp lom ban. 

Al kal munk 16 órá ig tart, és ez lesz egy ben éves köz gyű lé sünk is. Ebéd -
szü net ben szend vi csek kel és te á val tu dunk szol gál ni a részt ve vők szá -
má ra. Gyer me kek ré szé re bib li ai és kéz mű ves-fog lal ko zá so kat tar tunk.
Bő vebb in for má ció: www.ce-union.hu.

Ami kor ele ink meg ér kez tek azok hoz,
akik nem is mer ték őket, nem kezd -
ték rög tön rész le tek be me nő en ma -
gya ráz ni, kik is ők, és hon nan jöt tek.
Szé pen las san, sok ért he tő és sze ret -
he tő gesz tus után jött el an nak az ide -
je, hogy el ma gya ráz zák, mi ért is
tesz nek úgy, ahogy. 

Ha meg győ ző dé sün ket (Jé zust)
kö vet ve nem az erő szak út ját vá -
laszt juk, és az in kul tu rá ció nemcsak
szép elv, ha nem az egye dü li va lós
meg ol dás, ak kor ma sem te he tünk
más kép pen. Ahogy egy kor a benn -
szü löt tek a szi get vi lág ban, úgy ma -
nap ság a nagy vá ro sok (érin tő)kép er -
nyő előtt élő benn szü lött jei sem szó -
lít ha tók meg más sal, csak jól ért he -
tő üze net tel. Az okos és fel vi lá go sult
eu ró pai em ber a ma ga mód sze rét kell,
hogy gya ko rol ja ön ma gán is. Még
szel le mi fel leg vá ra ink, az egye te mek
sem le het nek ki vé te lek ez alól. Sőt! 

Ha son ló ered mény re ju tot tak az
el múlt hé ten Szom bat he lyen, a Mar -
ti ne um Fel nőtt kép ző Aka dé mi án a ti -
zen ki len ce dik al ka lom mal meg ren -
de zett pasz to rá ci ós kon fe ren cia egye -
te mi lel ké szei és lel kész sé gi mun ka -
tár sai. A fel is me rés re – hogy ért he -
tő en, öku me ni ku san, mély pe da gó gi -
ai ér zék kel le het és kell a ránk bí zot -
ta kat gon doz ni – fel ké szült elő adó -
gár da ve zet te el a részt ve vő ket: Fa -
ra gó Sán dor, a Nyu gat-ma gyar or -
szá gi Egye tem rek to ra, Pá koz di Ist -
ván bu da pes ti ró mai ka to li kus egye -
te mi lel kész, Ve res And rás szom bat -
he lyi me gyés püs pök és Krá nitz Mi -
hály, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem tan szék ve ze tő je. A Hit tel az
egye te men cí met vi se lő ren dez vé -
nyen jó volt át él ni, hogy nem csak a
fi a ta labb test vér fris ses sé ge kí ván ja az
öku me ni kus meg kö ze lí tést, ha nem az
idő sebb, a „nagy” test vér elöl já rói is
er re biz tat ják egye te mi lel ké sze i ket.

A kö zel két év ti ze de min den év ben
meg ren de zett kon fe ren ci át idén áp ri -
lis 4–6. kö zött a szom bat he lyi II. Já nos

Pál Ka to li kus Kol lé gi um és Szak kol lé -
gi um igaz ga tó ja, Né meth Nor bert és
mun ka tár sai tet ték va ló di szel le mi él -
ménnyé. Mun ká juk ba be kap cso lód ha -
tott a szom bat he lyi evan gé li kus gyü le -
ke zet há rom lel ké sze is – Gre ger sen-La -
bos sa György, Tor ma-Ha sza Mó ni ka és
Papp Ju dit –, akik es ti áhí ta tu kon li tur -
gi kus köny vünk Krisz tus-di csé re tét
tet ték köz kinccsé. Mi köz ben a ve re tes
mon da tok mo no to ni tá sa az imád ság
ré gi-új for má ját hoz ta elénk, a hát tér -
be ve tí tett ké pek sok-sok gon do la tot in -
dít hat tak el mind annyi unk ban. 

Az egye te mi misszió sok új le he -
tő sé get rejt ma gá ban. Az el múlt év -

ti zed ben evan gé li kus egy há zi ber ke -
ink ben is szé le se dett ez a szol gá la ti le -
he tő ség. Az „ősi” Bu da pes ti Egye te -
mi és Fő is ko lai Gyü le ke zet mel lett
im már (fél év hí ján) egy év ti ze de fo -
lyik mun ka a Mis kol ci Öku me ni kus
Egye te mi Lel kész sé gen, il let ve jó pár
éve a Deb re ce ni és a Győ ri Evan gé -
li kus Egye te mi Gyü le ke zet ben, va la -
mint a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye te men, Pi lis csa bán.

Vá ra koz va te kin tünk a pé csi és a
sop ro ni kez de mé nye zé sek re. Az
egye te mi lel ki mun ka ki emelt fon tos -

sá gú misszi ós te rü le te le het egy há -
zunk nak, hi szen azok a fi a ta lok szó -
lít ha tók meg ilyen mó don, akik kel -
lő en fel ké szül tek már az egyé ni gon -
dol ko zás ra. Mind ezt éle tük utol só
olyan sza ka szá ban te szik, ami kor
meg fe le lő mennyi sé gű időt tud nak az
őket ér dek lő té mák ra sza kí ta ni, hi -
szen nem áll nak már a kö zép is ko la
kö te le ző irá nyí tá sa alatt, il let ve nin -
cse nek még mun ka he lyi vagy csa lá -
di kö te le zett sé ge ik. Az egye te mi idő -
szak alatt kezd ki ala kul ni a fe le lős fel -
nőt ti den ti tás, a va ló di és ön kén tes el -
kö te le ző dés örö mé vel va ló ta lál ko zás
so rán. Az egye te mi gyü le ke ze ti mun -

ka ered mé nyei mind emel lett nem lát -
vá nyo sak, hi szen si ke rei ta lán évek -
kel ké sőbb mu tat koz nak csak meg.

Or szág szer te szé pen (és las san)
nö ve ked nek az öku me ni ku san gon dol -
ko dó, er re tö rek vő egye te mi misszi ós
„te le pek”. A ré gi mód szer most is mű -
kö dik: ren ge teg hát tér mun ká val, fel -
ké szül ten, ért he tő en és sze ret he tő en
fel mu tat ni Is ten je len lé tét. 

g Bu day Bar na bás 
egye te mi lel kész

(Mis kol ci Öku me ni kus 
Egye te mi Lel kész ség)

Hittelazegyetemeken
Kon fe ren cia az egye te mi lelkészi mun ká ról

Szen ve dély be te gek nap pa li el lá tá sát
vég ző le en dő in téz mény alap kö vét
rak ta le áp ri lis 7-én Tót kom ló son a
Dé li Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.
Ezt meg elő ző en az ün ne pi is ten tisz -
te le ten Gáncs Pé ter az evan gé li kus
mű em lék temp lom jég hi deg fa lai
kö zött hir det te Is ten igé jét. 

A hű vös fo gad ta tás után a püs pök
a gyü le ke ze ti ház ud va rán – im már
ta va szi nap sü tés ben – rak hat ta le a
jó részt pá lyá za ti for rás ból meg épü -
lő, kor sze rű szen ve dély be teg-el lá tó
köz pont alap kö vét a szlo vák gyö ke -
rű gyü le ke zet lel ké sze i vel, Szpi sák At -

ti lá val és Unyi Ani kó val. Az alap kő -
le té tel re össze gyü le ke zett kom ló si a -
kat Ra dos né Len gyel An na egy ház ke -
rü le ti fel ügye lő és Bu da An na má ria,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
Or szá gos Iro dá ja Dia kó ni ai Osz tá lyá -
nak ve ze tő je kö szön töt te. 

Az úgy ne ve zett DA OP (Dél-al föl -
di ope ra tív prog ram) pro jekt ből több
mint öt ven mil lió fo rint ér ték ben fi -
nan szí ro zott épít ke zés jó vol tá ból az
el lá tó köz pont a ter vek sze rint már
egy év múl va meg nyit hat ja ka puit
mint egy öt ven rá szo ru ló előtt. 

g Kiss Ta más fel vé te lei

Tótkomlósialapkő
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b Létbiztonságésértelmiségiszerepvállalás
cím mel ren dez ték meg a Ma gyar Evan gé -
li kus Ér tel mi sé gi Tár sa ság (Me vét) idei
kon fe ren ci á ját. Az áp ri lis 6-i ta nács ko zás -
nak az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem (EHE) adott ott hont.

A ne héz tör té nel mi és em be ri hely ze tek ben a ke -
resz tyén hit min dig biz tos ka pasz ko dó tu dott
len ni – er re hív ta fel a fi gyel met nyi tó áhí ta tá ban
Sze me rei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház -
ke rü let püs pö ke. „1950-ben egy ki csi fa lu temp -
lom épí té si láz ban égett. Min den olyan tö ré keny
és bi zony ta lan volt kö rü löt tük, az ot ta ni ak
még is épí tet ték a temp lo mu kat” – mond ta, majd
szem lél te tés ként né hány mon da tot idé zett egy
csa lád fel jegy zé sei kö zül: „Min den e föl dön
csak el mú lan dó. E pa pír is szét mál lik. Mi is meg -
ha lunk. E temp lom is össze dől. Ég és Föld el múl -
nak. De Is ten igé je, az Is ten igé jén ál ló egy ház
s az Is ten igé jé ben hí vők so ha el nem múl nak.”
Elő de ink pél dá ja mu tat ja – hív ta fel a fi gyel met
a püs pök –, hogy a hit olyan ka pasz ko dó, „ami
el vi sel he tő vé te szi az el vi sel he tet lent”.

Egy há zunk ma is ne héz hely zet ben van, ez
a hely zet azon ban le he tő sé get is rejt – mu ta -
tott rá a ta nács ko zást meg nyi tó kö szön té sé ben
a há zi gaz da, Ko rá nyi And rás, az EHE do cen -
se. Ér té ke lé se sze rint je len le gi hely ze tünk ke -
gyel mi ál la pot, mert ki kény sze rí ti a kö zös el -
gon dol ko dást: ho gyan to vább?

Gre ger sen-La bos sa György szom bat he lyi
lel kész, a dia kó ni ai bi zott ság ve ze tő je (ké pün -
kön) elő adá sá nak be ve ze té se ként a nép szám -

lá lás ada ta i ról szólt. „Ha az egy há za kat a ci vil
szer ve ze tek mér cé jé vel mér nénk, ak kor meg -
ál la pít hat nánk, hogy ma Ma gyar or szá gon
nincs olyan szer ve zet, amely he ten te rend sze -
re sen annyi em bert moz gó sít, mint összes sé -
gé ben az egy há zak – mond ta. – A »vi har vert -
ség« el le né re a ma gyar vi dék egyes ré sze in ma
egyet len mű kö dő in téz mény van: a temp lom.
Egyet len ér tel mi sé gi a pap, aki hely ben is él.”
Hoz zá tet te: „Van olyan nagy vá ros, ahol a há -
zas ság kö té sek nagy ré sze temp lo mi, és szin te
is me ret len a pol gá ri te me tés.”

A dia kó ni á ról szól va az elő adó idéz te Wil -
helm Lö he gon do la tát, mely sze rint az „az ol -
tár tól in dul ki, és az ol tár hoz ér ke zik vissza”. Az
pe dig „az úr va cso rai ol tár nál nem megy, hogy
az egyik jól la kot tan, a má sik kor gó gyo mor ral
ér ke zik”. Így az úr va cso rai kö zös ség ből ter mé -
sze te sen kö vet ke zik a dia kó nia, a szük sé get
szen ve dők fel ka ro lá sa. A dia kó nia leg fon to sabb
kér dé se a gaz da sá giak mel lett, hogy lé te zik-e
gyü le ke zet, amely ott hely ben mö gé áll. A dia -
kó ni ai szol gá la tot ilyen tar ta lom mal új ra fel kel -
le ne fe dez ni és meg kel le ne erő sí te ni egy há -

zunk ban. Az ilyen szol gá lat ma gát a se gí tő gyü -
le ke ze tet is meg erő sí ti – szö gez te le Gre ger sen-
La bos sa György. 

Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség (LVSZ)
tör té ne tét és ka ri ta tív te vé keny sé gét mu tat -
ta be egy-egy rö vid film se gít sé gé vel. El mond -
ta, hogy ter vek sze rint a szö vet ség 2017-ben
ese dé kes vi lág gyű lé se jel zés ér té kű en a dé li fél -
te kén, Na mí bi á ban lesz. Be szélt ar ról, hogy az
LVSZ ak tu á lis „bűv sza vai” mi ért a kon tex tu -
a li tás, a ho lisz ti kus szem lé let és a párt fo gás
(ad vo cacy). A szer ve zet sze rint a lu the rá nus -
ság szá má ra ér ték a mél tó ság és igaz sá gos ság,
az együtt ér zés és el kö te le ző dés, a sok szí nű ség
tisz te le te; a be fo ga dás és az ak tív rész vé tel, il -
let ve az át lát ha tó ság és az el szá mol tat ha tó ság,
te hát ezek ér vé nye sü lé sé re kell tö re ked nünk
kö zös sé ge ink ben.

Ro szik György, a bu da ör si gyü le ke zet tag ja
be szá molt ar ról, hogy Bu da hegy vi dé ken evan -
gé li kus vá sár lói kör ki ala kí tá sán dol goz nak. A
cél a ter me lők és a fo gyasz tók köz vet len össze -
kap cso lá sa a köl csö nös elő nyök alap ján.

Ko rá nyi And rás elő adá sá ban rész le te sen
ele mez te az evan gé li kus ér tel mi ség sze re pét.
Pro vo ka tív han gú in dí tás sal raj zol ta meg a mai
hely zet ké pet: „Ki cso da az evan gé li kus ér tel mi -
sé gi az egy ház ban és a gyü le ke zet ben? Elő ször
is kel le met len alak, ezt mind annyi an tud juk.
Mert egy részt ön ál ló gon do la tai van nak, más -
részt eze ket nem is tud ja min dig a töb bi ek kel
egyez tet ni; emel lett ál lan dó an eze ket akar ja át -
vin ni min den egyes pres bi te ri ülé sen és sza va -
zá son, és ha nem hall gat ják meg va la hol, ak kor
a kö vet ke ző al ka lom mal is na pi rend re tű zeti

őket. Mér he tet len gya nak vás sal te kin te nek
ránk, és en nek a gya nak vás nak je len tős ré sze
tel je sen jo gos” – fej tet te ki az elő adó. 

Eb ből ugyan ak kor egy sa já tos misszi ói sze -
rep is kö vet ke zik mind a gyü le ke zet ben, mind
az egy ház ban: tu dá sát, szak ér tel mét és ví zi ó ját
bib li ai mér cé jű ma ga tar tás sal ve gyít ve kell ki -
tar tó an kép vi sel nie – an nak re mé nyé ben, amit
Klaus Doug lass így fo gal ma zott meg: „Meg va -
gyok győ ződ ve ró la, hogy az eu ró pai ke resz tyén -
ség leg szebb évei még előt tünk áll nak.” (Ko rá -
nyi And rás elő adá sá nak szer kesz tett vál to za tát
la punk jö vő he ti szá má ban ad juk köz re.)

Mi há lyi Zol tán, a Me vét el nö ke fel idéz te,
hogy az ér tel mi sé gi tár sa ság Bu da hegy vi dé ken
in dult 1985-ben, és az óta már több mint két -
száz elő adást tar tot tak. Je len leg már más ér tel -
mi sé gi cso portok is mű ködnek az egy ház ban,
sa ját elő adás-so ro za tok kal.

Ká kay Ist ván, egy há zunk or szá gos iro dá já -
nak igaz ga tó ja zár sza vá ban hang sú lyoz ta, hogy
meg kell moz dí ta ni a köz vé le ményt, és eh hez
fel aján lot ta az or szá gos egy ház se gít sé gét.

g Prőh le Pé ter

Evangélikusértelmiségi–
gyülekezeteközösségében

A Me vét kon fe ren ci á ja
Al bert Eins teint nem a bo rá szat te rén nyúj tott tel -
je sít mé nyé ért szo kás em le get ni, még is rá kel lett
utal nom a múlt pén te ken. Ne ve a re la ti vi tás el -
mé le té vel kap cso ló dik össze, mely sze rint a
dol go kat tér- és idő be li össze füg gé sük ben kell
szem lél ni. Így fi gyel tek az egy be gyűl tek Fe ke te Ist -
ván Té li be rek cí mű re gé nyé nek egy rö vid sza -
ka szá ra: Tu ta jos és Bü työk a vo na ton bort kós -
tol, amely „olyan, mint az anya tej”. 

A ne mes ne dűt il le tő e meg ál la pí tás a Ba la ton-
fel vi dé ken volt hasz ná lat ban. Itt – pon to sab ban
Rév fü lö pön – ren dez ték meg im már he te dik al -
ka lom mal az evan gé li kus bor fesz ti vált. Az Or dass
La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont a részt ve vő -
ket idén áp ri lis 5–7. kö zött, a hús vét utá ni el ső va -
sár na pot meg elő ző na pok ban vár ta, ami kor a be -
ve ze tő zsol tár ke ret ver se így kez dő dik: „Mint új -
szü lött cse cse mők, az ige tisz ta te jét kí ván já tok.”
(Né hány je lent ke zőt ár ví zi vé de ke zés kény sze rí -
tett ott hon ma ra dás ra.)

A szak mai véd nök Ur bán And rás, a Hegy köz -
sé gek Nem ze ti Ta ná csá nak ko ráb bi főtit ká ra
volt. Tö mör kö szön tő jét két elő adás kö vet te.
Töm böl Lász ló ve zér ez re des, volt ve zér ka ri fő -
nök a bor és a pro to koll kap cso la tát he lyez te tör -
té nel mi és nem zet kö zi ko or di ná ták kö zé, a
Keszt hely ről ér ke zett Bra zsil Jó zsef egye te mi do -
cens pe dig – aki a kez de tek től elő adó ja a ta lál -
ko zók nak – a bo rá szok és a nap tár, az ün ne pek
kap cso la tá ról szólt.

Az el ső es te a ha gyo má nyos, ol dott han gu -
la tú kós tol ga tás sal telt, a ré gi ba rá tok – egy ben
ál lan dó ri vá li sok – egy más bo rát vizs gál gat ták,
el is me rő en, né ha kri ti ku san, más kor szak mai
ala pos ság gal ér té kel ve a hegy le vét, a má sik
mun ká ját.

A szom bat reg ge li áhí tat után ke rült sor a dél -
előt ti ver seny re, amely há rom bi zott ság előtt zaj -
lott. Össze sen több mint száz min tát kel lett tesz -
tel ni ük a szak ér tők nek. Volt már en nél na -
gyobb mennyi ség is, de tud juk, hogy az elő ző év
– a ke vés csa pa dék mi att – in kább a mi nő ség -
nek, mint a mennyi ség nek ked ve zett. A részt ve -
vők köz ben ter mé sze te sen nem csak né zői le het -
tek az ese mé nyek nek, ha nem ma guk is ér té kel -
het ték a min tá kat.

A pont szá mok át la go lá sa, az el len őr zés és az
ok le ve lek ki ál lí tá sa alatt sem unat koz hat tak a ven -
dé gek. Dél után elő ször Bra zsil Dá vid be szélt a

bo rá sza tot kü lö nö sen is érin tő, a vi lág ban zaj ló
ese mé nyek ről és gaz da sá gi ha tá sok ról, majd
Wal ter Gyu la mu tat ta be pécs vá ra di bo rá sza tát.
Ré gi ma gyar faj tá kat ter meszt, olya no kat is, ame -
lyek má sutt már meg sem ta lál ha tók. A szép ké -
pek mel lett bo rai is alá tá masz tot ták sza va it.

Va cso ra előtt ke rült sor az ok le ve lek át adá sá -
ra. Két nagy arany érem je lez te, hogy a ma xi má -
lis 20 pont ból még a 19,5 el éré se sem le he tet len.
Sok arany, ezüst és bronz  ok le vél ta lált gaz dá ra. 

És itt egy pil la nat ra vissza kell tér nünk Eins -
tein hez, a re la ti vi tás ugyan is az ér zék szer vi
vizs gá la tok so rán sem zár ha tó ki: né hány bor
nem hoz ta a ter me lői el vá rást, má sok azon ban
a várt nál job ban sze re pel tek.

Es te Gyö re Dá ni el, az Ag rár gaz da sá gi Ku ta -
tó in té zet tu do má nyos se géd mun ka tár sa az
össze fo gás, il let ve a kö zös rek lám és ke res ke de -
lem le he tő sé gé ről és a köz vet len ér té ke sí tés ről
adott tá jé koz ta tást. Zol tán And rás, az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem pro fesszo ra a szlá vok
és a bo rok kap cso la tá ról osz tot ta meg gon do la -
ta it a je len lé vők kel, meg vi lá gít va né mely szak -
ki fe je zés ere de tét. Ezek után már a mi nő sí té sek
is me re té ben nyílt le he tő ség a be ne ve zett min ták
kö ze leb bi meg is me ré sé re.

Va sár nap Ha fen scher Ká roly evan gé li kus lel -
kész nek, az ok ta tá si köz pont igaz ga tó já nak
ige hir de té sé vel és úr va cso rai kö zös ség gel zá rult
a ren dez vény, je lez ve: nem csak a mun ka, az ér -
dek lő dé se kö zös, de min de nek fe lett hi tünk is.

Az évek so rán több bor vi dék – Pécs, Szek -
szárd, Tol na, Kis kun ság vagy Ba da csony – kép -
vi se lő i nek rész vé te le „ma gá tól ér tő dő vé” vált a
fesz ti vá lon. Győr-Pan non hal ma nem rég csat la -
ko zott, né mi ki ha gyás után Kő szeg is vissza tért.
Sop ron és a Som ló bo rá szai – mint hogy szá muk -
ra nem volt meg fe le lő az idő pont – nem vol tak
je len. Idén nagy öröm volt vi szont, hogy az iga -
zán „ext rém szór vány ban” élő to ka ji evan gé li kus -
ság is kép vi sel tet te ma gát.

A fel so ro lás nem tel jes kö rű, hi szen van még
né hány olyan evan gé li kus gyü le ke zet, amely a
„bor tér ké pe ken” elő ke lő he lyet fog lal el, de bo -
rá szai még nem vol tak részt ve vői a rév fü lö pi csa -
lá di as al ka lom nak. Őket is, és a ré gi e ket is vár -
ja 2014. áp ri lis 4–6. kö zött Rév fü lö pön a nyol -
ca dik evan gé li kus bor fesz ti vál.

g LP

„Csaktisztapohárból….”
Evan gé li kus bor fesz ti vál Rév fü lö pön he ted szer
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Csak lé pés ben le he tett ha lad ni. A le -
hul lott ha vat ká sás sá ta pos ták az
au tók, alat ta meg lát ha tat lan zá -
tony ként bújt meg az egye net len né
fa gyott, je ges és gö csör tös út.

– Kész élet ve szély ilyen kor köz le -
ked ni – gon dol ta a fér fi, és na gyot só -
hajt va hát ra dőlt a ké nyel mes ülé sen.
Az tán va la hogy még sem mert így
ma rad ni, a bi zony ta la nul ka csá zó
ke re kek nyug ta lan ná tet ték. Elő re ha -
jolt, és me re ven fi gyel te az utat ma -
ga előtt.

Hát igen. Ilyen kor az tán hi á ba
min den. Szép, gon do san kar ban tar -
tott ko csi ja van, még sem tud gyor -
sab ban cél ba ér ni. Csúsz kál va óva ko -
dik elő re, és re mény ke dik, hogy sem -
mi vá rat lan do log nem tör té nik,
mert ha itt fé kez nie kell, hát nem tud -
ni, mi fog tör tén ni.

Érez te, hogy lük tet a vér a ha lán -
té kán, a te he tet len ség in ge rült té tet -
te. Rá gyúj tott, az min dig meg nyug -
tat ja. Az ab la kot le en ged te, hogy ne
re ked jen benn a füst. Hi deg le ve gő
csa pott az ar cá ba.

Hi á ba, es te le dik, té len ha mar le száll
az éj sza ka, és ak kor már az erőt len nap
gyen ge su ga rai sem fű tik ezt a hó bo -
rí tot ta vi lá got. Va cog va húz ta fel jebb
az ab la kot. A hosszú ve ze -
tés köz ben most érez te
csak, hogy meg iz zadt. 

Le kel lett vol na ven ni
a ka bá tot, de most már
mind egy. Húsz per cen
be lül ki ér a fő út ra. Azt
azért re mél he tő leg sóz -
ták. On nan már szá guld -
hat ha za nor má lis tem -
pó ban. Jó lesz vég re ha za -
ér ni, egy for ró für dő, fi -
nom va cso ra, és el fe lejti
ezt a ne héz na pot. Meg -
vi gasz tal ta ez a gon do lat.

Be kap csol ta a rá di ót.
Kel le me sen vi dám mű sor
hang jai árad tak szét.
Már is job ban érez te ma -
gát. Me rev tar tá sa is la -
zult, és va la hogy kö ze leb -
bi nek érez te a meg ér ke -
zést. Könnye dén és gond -
ta la nul ke rül te ki az út
szé lén ha la dó ron gyos kis
öreg asszonyt. Tu laj don -
kép pen ész re sem vet te.

Fá radt volt. Moz gal -
mas nap állt mö göt te, és a
sok fé le fel adat, ame lyet
mind ne ki kell el lát nia,
ki me rí tet te. Itt is, ott is
meg kell fe lel ni, min den -
nel ide jé ben vé gez ni, köz -
ben meg ez a foly to nos
kö te le ző op ti miz mus. Huh! Na gyot
ásí tott, és jó ízűt nyúj tóz ko dott.

– Na, ezt nem sza bad csi nál ni a
mun ka he lyen – gon dol ta gú nyo san
el húz va a szá ját. – Nem tud ják ezek,
mi az élet. Az em ber tel je sen meg me -
rev szik kö zöt tük. Vi sel ked nek egész
nap, tán már nem is em lé kez nek rá,
mi lyen jó pa pucs ban, kön tös ben vé -
gig cso szog ni a pu ha sző nye gen, vagy
ke reszt be ve tett láb bal la zán be le süp -
ped ni egy öb lös fo tel ba. Le het, hogy
ott hon is úgy ti peg nek, húz zák szé -
les mo soly ra a szá ju kat, tart ják tisz -
te le tet pa ran cso ló an egye ne sen a
ge rin cü ket, mint a cég nél?

Vagy más is el áb rán do zik az em be ri
élet ről, akár csak ő ma ga? Egy ál ta lán,
van-e még iga zi ér zés a vi lá gon? Ré gen
azért más volt min den. Nem ta pos ták
így egy mást a mun ka tár sak, leg alább is
az any ja min dig ezt me sé li. Per sze le -
het, hogy ez csak amo lyan „bez zeg az
én időm ben”. Meg szé pült, kö dös ré gi
em lék. Az tán a fe ne se tud ja. De va la -
hogy tény leg em ber te len ez a ro ha nás.
Leg alább is ő ne he zen vi se li. 

Most is med dig volt benn! Tes sék,
mind járt hat óra, és nem is elő ször
for dult elő ezen a hé ten. Sem mi re
nincs ide je az em ber nek. Se egy mo -
zi, se egy kis ki ruc ca nás a ha ve rok -
kal. A mun ka tár sai hív ják, de hát eb -
ből a me rev ség ből épp elég ek ko ra
adag na pon ta. Ha még az éj sza kát is
ve lük töl te né, tán el is tűn ne min den,
ami ő ma ga. Csak egy meg ke mé nye -
dett, mo soly gós ké pű ál arc ma rad na
be lő le. Azt meg nem sze ret né. 

Ne ki kel le nek az iga zi ér zel mek,
őszin te ség, sze re tet, fi gyel mes ség –
szó val min den fé le kon zer va tív ér ték.
Őt még úgy ne vel ték. Ket tes ben él -
nek az any já val hosszú évek óta, tán
azért is ra gasz ko dik hoz zá a szí ve mé -
lyé ből olyan na gyon. 

Na tes sék, most majd nem el ütöt -
te ezt az öreg asszonyt! Pe dig jó a
reflek to ra. Mond juk elég gé csil log ez
a hó. Huh, ijesz tő volt a hely zet.
Lát ha tó sá gi mel lény nél kül per sze
nem len ne sza bad köz le ked nie an nak
sem. Szür kü let ben ne héz ész re ven -
ni ilyen idő ben bár kit. Huh, job ban
kell fi gyel nie! Az em be rek fe gyel me -
zet le nek, vi gyáz ni kell na gyon, mert
könnyen baj ba so dor nak. 

* * *

Te me tés ről jött. Egy vad ide gen te me -
té sé ről. Tu laj don kép pen csak egy
tár sát he lyet te sí tet te, aki most az
any ját lá to gat ja, és nem ért vissza er -
re az al ka lom ra. 

Meg ma gya ráz ha tat lan, mi ért ráz -
ta meg még is. Ott állt a ra va ta lo zó ban
a ko por só mel lett, és el bú csúz tat ta azt
a so sem lá tott né nit, aki re úgy ta lál -
tak rá a szom szé dok, hogy már ki volt
hűl ve. A gye re kei kül föl dön dol goz -
nak, nem tud tak na pon ta rá néz ni. Be -
teg nek meg nem lát szott, azt mond -
ták, be vá sá rolt, fő zött, el lát ta ma gát
szé pen. Nem te he tett er ről sen ki.
Ért he tet len, hogy még is – csak úgy
hir te len – el ra gad ta a ha lál. So kan azt
sut tog ták, sze ren csés volt, mert nem
szen ve dett so kat, a leg könnyebb így
men ni el, fáj dal mak nél kül, egy pil la -
nat alatt. Még is hát bor zon ga tó, hogy
az egész csak úgy meg tör té nik.

Ő vi gasz ta ló igét vitt, de ke se rű
száj íz ma radt ben ne. Olyan tö ré keny
az em ber. Ma még él, dol go zik, és hol -
nap ta lán csak a le ve tett tes te lesz itt.
Nem vá dol sen kit, hogy is te het né, csak

fáj ne ki, hogy olyan egye dül volt ott, ab -
ban a pil la nat ban az az is me ret len
né ni. Ta lán te het nénk töb bet, fi gyel het -
nénk job ban egy más ra. Az em ber él,
dol go zik, ve zet, pré di kál, az tán… 

Az út szé lén, a ra gyo gó fe hér hó ban
va la mi rongy cso mót pil lan tott meg.

Meg ma gya ráz ha tat lan rossz ér -
zés ke rí tet te ha tal má ba. Ez ma ilyen
nyug ha tat lan nap. Ta lán egy front le -
het az oka? 

Óva to san ki ke rül te a kosz lott ku -
pa cot. Las san ve ze tett ed dig is, mert
rit kán tu dott egye dül ma rad ni a
gon do la ta i val, és nagy szük sé ge volt
ezek re a per cek re. Most azon ban
egy ál ta lán nem lé pett a gáz ra, fi no -
man hagy ta meg áll ni az au tót. Lát -
ni akar ta, mi az ott. 

Ki szállt az au tó ból, ro po gott a hó
a ci pő je alatt. Az al ko nyat ró zsa szín -
re fes tet te az ólom szí nű eget, egy pil -
la nat ra há lá san szív ta ma gá ba a friss,
tisz ta le ve gőt. Az tán el bor zad va ráz -
ta meg a fe jét. 

A rongy cso mó egy öreg asszony
volt. Hát tal az út nak fe küdt a hó ban
össze göm bö lyöd ve, mint ha alud na.
A ke zé re fonnyadt nej lon ta sak volt
kö töz ve, az ar ca zsí ros, rán cos, sok
gon dot őr ző arc.

Nem, nem üt het ték
el, mert ak kor ta lán lát -
sza na raj ta va la mi vér
vagy ilyes mi, de a hi deg
biz to san nem tesz jót
ne ki. Ta lán él még. Föl
kel le ne se gí te ni.

De mi van, ha már ré -
gen fek szik itt? Ha nem is
él? Ho va vi gye? 

Ta lán van ná la va la mi
irat. Meg kell néz nie,
mit te het ér te.

Még sem mer te meg -
érin te ni, va la mi ri ad tan
til ta ko zott ben ne. 

– Csak baj ba ke ve red
ma gad – mo tyog ta. –
Könnyen le het, hogy
haj lék ta lan. Nem ke re si
sen ki. Ne ki is könnyebb
lesz, ha ha gyod ott, ahol
van. A fagy ha lál nem
fáj, azt mond ják, csak el -
al szik szép bé ké sen az
em ber. Ha rang szót hall,
és csak meg nyí lik a
menny ka pu ja.

Az tán a két ke zé be
te met te az ar cát.

– Is te nem, még so ha
nem érin tet tem meg ha -
lot tat, fé lek! Lel kész va -
gyok, a te szol gád, szé -
gyel lem ma gam! Adj

erőt! – ki ál tott az ég re.
– Biz to san tet ves, bol há ja van,

vagy rü höt kapsz tő le. 
– Meg hal, ha itt ha gyod!
– Már ré gen ha lott, és nem is ke -

re si sen ki. 
Vi as ko dott a lel ke. 
Mé lye ket lé leg zett, az tán re me gő

kéz zel fel emel te az öreg asszonyt a
föld ről. Az ügyet len moz du lat tól az
öreg asszony fe je le ko nyult.

– Nem me rev, ezek sze rint még él -
het! – uj jon gott fel ma gá ban. 

Ami kor kar já ba vet te a bűz lő öreg
tes tet, a nő egy pil la nat ra még a
sze mét is ki nyi tot ta. Az tán fá rad tan
be is csuk ta új ra, de most már biz tos
volt, hogy él. Él! Nem gon dol ko dott
to vább, si e tős lép tek kel az au tó hoz si -
e tett, és óva to san a hát só ülés re fek -
tet te a tes tet. 

Már in dí tot ta is az au tót, a fű tést
fel jebb ál lí tot ta, las san, óva to san ve -
ze tett, a tü kör ből rá-rá pil lan tott az
emel ke dő-süp pe dő rongy cso mó ra, és
mo soly gott. A kö vet ke ző ka nyar nál
a kór ház fe lé for dult.

Fül ler Tí mea

Havasúton

Szir may Ta más a tör té ne tét egé szen
a ta tár já rá sig vissza ve ze tő ősi ne me -
si fa mí lia sar ja. Nagy Iván Ma gyar or -
szág csa ládai cí mű mun ká já nak 1863-
as ki adá sú 10. kö te te rész le te sen közli
mind a szer te ága zó csa lád tör té ne tét,
mind az ő élet raj zát. 

Ta más Szir may (III.) Mik lós és Sem -
sey An na gyer me ke ként lát ta meg a
nap vi lá got 1688-ban (a hó nap és a nap
a múlt ho má lyá ba vész) a fel vi dé ki
Kom lós ke resz te sen (ma: Chme ľov,
Szlo vá kia). Lu the rá nus csa lád ban
szü le tett. Az egye te met 1705 és 1707
kö zött né met föl dön, Gre ifs wald -
ban vé gez te.

Ta nul má nya it a XII. Ká roly svéd ki -
rály jó vol tá ból el nyert ösz tön díj se gí -
tet te. Bo gár Ju dit Egy kés már ki po li hisz -
tor éle te és mun kái – fel jegy zé se i nek tük -
ré ben. Ifj. Buch holtz György nap ló ja
(1709–1737) cí mű, 2009-es disszer tá ci -
ó já ból tud juk, hogy az ösz tön dí jat a
pro tes táns ren dek kül döt te i nek – Szir -
may édes ap já nak, Mik lós nak és Meltzel
Mi hály nak – a köz ben já rá sá ra az ural -
ko dó te het sé ges lu the rá nus di á kok
szá má ra ala pí tot ta. Év ti ze dek kel ké sőbb
be teg ágyán Ta más ma ga volt az, aki
ado má nyo zá sát új já szer vez te. 

Az is ko la el vég zé se után a kor
szo ká sai sze rint be utaz ta Eu ró pát,
majd a ka to nai pá lyát vá lasz tot ta
élet hi va tá sul: a Bu da fel sza ba dí tá sá -
ban fő sze re pet ját szó Sa voyai Je nő
pa rancs nok sá ga alatt grá ná tos lett. A
ka to nai rang lét rán emel ked ve 1709-
ben el ér te a szá za do si ran got. 

1711-ben vissza tért ha zá já ba. Bir -
to ka i nak jö ve del me i ből tar tot ta fenn
ma gát, Gö mör-Sá ros-Sze pes-Zemp -
lén táb la bí rá já vá ne vez ték ki, és ő
kép vi sel te kö vet ként a vár me gyé ket
az ese dé kes or szág gyű lé se ken. Egy -
há zunk ban a ti szai egy ház ke rü let
fel ügye lő sé gét lát ta el – Zo vá nyi Je -
nő 1977-es ki adá sú Ma gyar or szá gi
pro tes táns egy ház tör té ne ti le xi kon já -
ból szár ma zó ada tok sze rint – 1735-
től ha lá lá ig. 1711-ben vet te nő ül Med -
nyánsz ky An na Má ri át, aki től An na
lá nya szü le tett. 

1741-ben (mint min den élet raj za
meg jegy zi) Má ria Te ré zia ol da lán
sa ját ma ga szer ve zett gya log ez re -
det. Had tes té vel a rá kö vet ke ző két
esz ten dő ben két szer is meg üt kö zött
a po ro szok kal. Bá tor sá gá val ki tűn ve
mél tó mó don ve zet te had ere jét. Egy
gyors és meg ál lít ha tat lan le fo lyá sú tá -
bo ri be teg ség 1743. jú li us 9-én vit te
el Am berg ben, majd a kö ze li Alt dorf -
ban he lyez ték örök nyu ga lom ra.

* * *

E so rok író já nak lá tó kö ré be Szir -
may Ta más éle té nek csil la gá sza ti vo -
nat ko zá sai mi att ke rült. Szir may
gre ifs wal di egye te mi dol go za ta a Ré -
gi Ma gyar Könyv tár (RMK III.) 4592-
es jel ze tén sze re pel. Az 1707-ben
jegy zett dip lo ma mun ká ban az ab ban
az esz ten dő ben áp ri lis 17-én lá tott tel -
jes hold fo gyat ko zás ról ér te ke zik. 

A té má val fog lal ko zó szak iro da lom
(M. Zemp lén Jo lán: A ma gyar or szá -
gi fi zi ka tör té ne te 1711-ig, 1961; uő: A
fel vi dé ki fi zi ka tör té ne te, 1998) meg -
ál la pí tá sa sze rint az írás kor sza kos fej -
lő dést je lent a ma gyar or szá gi csil la -
gá szat tör té ne té ben. Je len tő sé ge ab -
ban áll, hogy – a ko ráb bi ha son ló dol -
go za tok kal el len tét ben – „meg tör tént
aszt ro nó mi ai ese ményt ele mez, és az
ál ta lá nos meg ál la pí tá so kat ezek hez
fű zi”. Ko per ni kusz, az evan gé li kus
Kep ler és a meg fi gye lé sek nél kü löz -
he tet len esz kö ze, a táv cső di csé re te
mel lett „eg zakt aszt ro nó mi ai és ma -
te ma ti kai is me re te ket árul el”. 

A dol go zat si ke res vé dé sén az aszt -
ro nó mi ai és teo ló gi ai mun ká kat jegy -
ző ma te ma ti ka pro fesszor, Je re mi as
Pap ken el nö költ. Az egye te mi ru tin -
nak meg fe le lő en már a dol go zat el ké -
szí té sé ben is ko moly sze re pe le he tett,
de M. Zemp lén meg ál la pí tá sa sze rint
a meg fi gye lés és szá mí tás min den bi -
zonnyal Szir may mun ká ja. 

Ér de kes ség ként je gyez zük meg,
hogy bár a meg fi gye lés már jó val a táv -
cső fel ta lá lá sa után tör tént, nincs
egy ér tel mű bi zo nyí ték ar ra, hogy
Gre ifs wald ban Szir may nak meg fe le -
lő te lesz kóp állt-e ren del ke zé sé re, és
ha igen, a meg fi gye lé sek so rán élt-e a
mű szer nyúj tot ta le he tő sé gek kel. Az
vi szont biz tos, hogy a szük sé ges csil -
la gá sza ti és ma te ma ti kai táb lá za to kat
is mer te és for gat ta, hi szen ezek ről em -
lí tést is tett csil la gá szat tör té ne ti je len -
tő sé gű mun ká já ban.

g Re zsa bek Nán dor

MáriaTeréziaezredese
Szir may Ta más em lé ke ze te

b „Életünketésvérünket!”– ki ál tot ták a ma gyar ne me sek 1741-ben a po zso -
nyi or szág gyű lé sen. MáriaTeréziaa ma gyar- és a ren di ki vált ság-el le nes
in téz ke dé sek ér vény te le ní té sé ért cse ré be ma gyar ka to nai se gít sé get tud -
ha tott ma gá nak a Habsburgok trón vi szá lyá ban. Tör té ne lem ből és iro da -
lom ból is jól is mert mon dat, fest mé nye ken meg örö kí tett je le net. A se gít -
ség nyúj tás va ló ban két irá nyú volt: a gö döl lői ki rá lyi re zi den ci á ra lá to gat -
va kéz zel fog ha tó, hogy GrassalkovichAntal en nek kö szön het te sa ját és
csa lád ja fel emel ke dé sét. A tör té nel mi ta nul má nyok nyil ván szé le sebb szem -
ta núi és részt ve vői kört tár tak fel. Mi az egyik részt ve vő re, az evan gé li -
kus SzirmayTamásra em lé ke zünk szü le té sé nek 325. év for du ló ján.

Új szö vet sé gi elő adá sok a teo ló gi án
Sze re tet tel hív ja és vár ja az ér dek lő dő ket az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem áp ri lis 16-án, ked den 10 és 13 óra kö zött a 10-es elő adó te rem -
be Rek ha Chen nat tu in di ai bib li kus pro fesszor elő adá sa i ra: Új evan gé -
li zá ció mint ke resz tény lét for ma, Nők a Bib li á ban: a szo ci á lis sze rep vál -
la lás kép vi se lői. Az an gol nyel vű elő adá sok tol má cso lá sá ról a szer ve zők
gon dos kod nak. A két elő adás kö zött rö vid szü ne tet tar ta nak.

A pro fesszor az el ső szer ze tes nő vér – a ka to li kus Menny be Fel vett Szűz -
anya apos to li kong re gá ció tag ja –, aki nek bib li kus tu do má nyok ból van dok -
to rá tu sa. Ha zánk ban sem is me ret len, hi szen 2010-ben a Her me ne u ti kai
Ku ta tó köz pont meg je len tet te A Bib lia és az in di ai exe gé zis cí mű kö te tét.

h i r d e t é s
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Kaj csa Lász ló fű rész me zei lel ké szék
ba rá ti meg hí vá sá ra csa lá dom mal a
Bar ca ság ban, Er dély e jel leg ze te sen
evan gé li kus vi dé kén tölt het tük a fel -
tá ma dás ün ne pét. 

Az itteni csán gó fal vak – ame -
lyek ben ugyan ki sebb ség ben él a ma -
gyar ság – evan gé li kus szem pont ból
ko moly erőt kép vi sel nek. Az öt ve nes
évek ben Săc elé vé át ne ve zett Négy fa -
lu fő ut cá ján egyik evan gé li kus temp -

lom éri a má si kat. Jó meg ta pasz tal ni,
hogy az itt szol gá ló lel ké sze ket mi lyen
szo ros ba rá ti kap cso lat is össze fű zi. 

Ál ta lá ban ugyan ez a test vé ri lég kör
jel lem zi a Bras sói Egy ház me gye lel ké -
szi mun ka kö zös sé gét is, amely nek
kö ré ben elő adást tart hat tam, majd be -
szá mol hat tam a ma gyar or szá gi evan -
gé li ku so kat fog lal koz ta tó kér dé sek ről.
Az ér te kez le tet meg elő ző en al kal -
munk volt e jel leg ze tes vi dék szép sé -
gét és tör té nel mi je len tő sé gét meg is -
mer ni, mi köz ben né hány nap alatt tél -
ből ta vasz ba for dult az idő.

* * *

Sep si szent györgy, ahol Ze le nák Jó zsef
es pe res szol gál, im már Há rom szék
leg je len tő sebb vá ro sa. Az es pe res ka -
la u zo lá sá val a gyü le ke zet múlt ját és je -
lenét is mer het jük meg. Egy 1942-
ben ké szült fény ké pen öröm mel fe de -
zem fel hi va ta li elő dö met, Tú róczy
Zol tánt, amint nyír egy há zi püs pök -
ként vi zi tá ci ó ra ér ke zik a gyü le ke zet -
be. Sep si szent györgy ugyan is még
ép pen ar ra a te rü let re esett, amely a
má so dik bé csi dön tés kö vet kez té ben
vissza ke rült Ma gyar or szág hoz. 

A kö zel múlt ban szép temp lom
épült a vá ros ban. Fe le sé gem a most
pa ró ki á nak hasz nált ré gi épü let ud -
va rán ma gya ráz ta gye re ke ink nek,
hogy 1988-ban a ke len föl di gyü le ke -
zet két fi a tal já val, Rét he lyi Or si val és
Thur nay Bar na bás sal ér kez tek ide,
há ti zsák juk ban aján dék nak szánt
ma gyar nyel vű Bib li ák kal, tar tós éle -
lem mel és tisz tí tó sze rek kel. Most
azért ala kít ják át a pap la kot, hogy he -
lyet ké szít se nek a gyü le ke zet ben
mű kö dő dia kó ni ai mun ka ág nak. 

* * *

Bras só Er dély leg na gyobb vá ro sa -
ként a szá szok köz pont ja volt. Jó lát -
ni, hogy mi lyen szé pen fel újí tot ták a
hí res fe ke te temp lo mot, amely mel lett

a re for má tor Hon te rus szob ra mu tat -
ja fel emelt kéz zel a kö ve ten dő irányt.
A ve le szem ben ál ló pa ti nás gim ná zi -
um ba ma túl nyo mó rész ben ro mán
di á kok jár nak, hi szen a vá ros ban im -
már alig ér zé kel he tő az egy kor ve ze -
tő sze re pet ját szó szá szok je len lé te. A
ma gyar di á kok az óvá ros szé lén ta lál -
ha tó Áp rily La jos Lí ce um ba jár nak. 

Kosz ta Ist ván lel kész szí vé lye sen
mu tat ja meg a bras sói In su la Lu the -

ra na kö ze pén ál ló temp lo mot, ahol
is mét rá cso dál koz ha tunk a kar za ton
füg gő kü lön le ges sző nye gek re, ame -
lye ket ko ráb bi szá za dok ke res ke dői
aján dé koz tak a gyü le ke zet nek. Az
iga zi meg le pe tés a nem rég épült
gyü le ke ze ti ház elő te ré ben vár: itt he -
lyez ték el ugyan is az it te ni ma gyar -
ság szó szo ros ér tel mé ben szét tö rött
múlt já nak egy jel leg ze tes da rab ját. 

1896-tól a vá ros fe let ti Cenk-he gyen
állt – húsz mé ter ma gas osz lo pon –
egy hon fog la lás ko ri har cos há rom és
fél mé te res szob ra, amely a köz tu dat -
ba Ár pád-szo bor né ven vo nult be. Az
em lék mű vet 1913-ban két bessz ará bi -
ai na ci o na lis ta di na mit tal fel rob ban -
tot ta, a hely re ál lí tá sá ra pe dig az el ső
vi lág há bo rú, majd fő kép pen a tri a no -
ni ha tár vál to zá sok mi att nem volt
mód. Nem rég ki de rült, hogy a szo bor
fe je a vá ro si mú ze um pin cé jé ben he -
ver. A ma gyar evan gé li ku sok el kér ték,
és mél tó kö rül mé nyek kö zött őr zik ezt
a tör té nel mi re lik vi át.

* * *

A szob rok nak Négy fa lu ban is meg -
van a ma guk sor sa. A fő té ren egy kor
em lék mű állt azon már tí rok tisz te le -
té re, aki ket 1848 vé res ka rá cso nyán
a te le pü lés re rá tö rő ro mán csa pa tok
öl tek meg. Tri a non után ezt el kel lett
tá vo lí ta ni. He lyé re 1931-ben egé szen
más üze ne tet hor do zó szo bor ke rült:
egy ro mán ka to na az Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia cí mer paj zsán ta -
pos. Jó, hogy a ma gya rok leg alább a
hosszú fa lu-al sze gi te me tő ben meg -
őriz het ték az ere de ti szob rot.

Ugyan ak kor az eset sa já tos meg -
is mét lé sé nek is ta nú ja le he tek. Ke -
reszt fi unk, Ló ránd, aki most a ko lozs -
vá ri teo ló gi án ta nul, a You Tu be vi -
deo meg osz tó csa tor nán lát ha tó fel -
vé telt mu tat. Jól lát szik raj ta, hogy a
ko lozs vá ri Má tyás-szo bor előtt szél -
ső sé ges ro má nok föld re dob ják, majd

ének szó kísére té ben meg ta pos sák azt
a ko szo rút, ame lyet a már ci us 15-i ün -
nep ségen a szo bor nál he lyez tek el a
ma gyar lel kész je löl tek. 

Csak re mél ni tud juk, hogy ez az et -
ni kai gyű löl ség vég re el tű nik. Hús vé ti
ige hir de té sem ben min den eset re a
fel tá ma dott Jé zus bé két hir de tő sza -
vát köz ve tít ve ké rem a szép szá mú
gyü le ke ze tet, hogy egy más sal és má -
sok kal – és fő kép pen Is ten nel – ki -
en gesz te lőd ve él je nek. Az alap igé ül
szol gá ló sza kasz ból a Je le né sek köny -
vé ben em lí tett hét ki s-ázsi ai gyü le ke -
zet ne vét pe dig tu da to san be he lyet -
te sí tem a hét fa lu si te le pü lé sek ne vé -
vel, így is je lez ve, hogy az egy ko ri üze -
net sze mé lye sen ne kik szól. 

* * *

Sza bad időnk ben el lá to ga tunk a cso -
dá la tos, hóbo rí tot ta he gyek kö zé.
Előbb ke resz tül kell men nünk azon
a völ gyön, ahol Er dély ta lán leg na -
gyobb ci gány te le pe ta lál ha tó, majd a
Tö mö si-szo ros ban a Mo nar chia egy -
ko ri vám há zai mel lett el ha lad va
meg ér ke zünk a tör té nel mi Ma gyar -
or szág ha tá rá hoz. 

Az es té be be le fér egy jég ho ki -
meccs is a bras sói csar nok ban: a
he lyi csa pat a nagy ri vá lis Csík sze re -
dát fo gad ja. Köz tu do má sú, hogy
utób bi szín ma gyar együt tes. Mar ci
ba rá tom azon ban a Bras só nak szur -
kol, jól le het ná la ke vés ma gya rabb ér -
zel mű em ber él a Bar ca ság ban. Nem -
csak azért húz a szí ve a há zi gaz dák -
hoz, mert két fia is itt ko ron go zik, ha -
nem azért is, mert a Bras só csa pa tá -
nak jó nyolc van szá za lé ka ugyan csak
ma gya rok ból áll. Na jó, van még
egy finn lé gi ós.

Az ugyan csak bar ca sá gi Apá cán
má ig él a ka kas lö vés ha gyo má nya. A
le gen da sze rint a ta tár já rás ide jén egy
ka kas árul ta el az itt rej tő ző ma gya ro -
kat, ami ért az tán egy sze gény szár nyas -
nak min den hús vét kor bűn hőd nie
kell. Sze ren csé re ma már csak jel ké pe -
sen gya ko rol ják ezt a ha gyo mányt: va -
ló di ál lat he lyett egy táb lá ra fes tett ka -
kas ra cé loz nak a rész ben nép vi se le tes,
rész ben jel mezt vi se lő le gé nyek. 

A he lyi lel kész há zas pár, Si mon
Lász ló és Ilo na a ré gi ba rát ság gal fo -
gad ben nün ket. Nem csak a temp lo -
mot mu tat ják meg, ha nem a fa lu két
hí res szü löt té nek em lék mű vét is: a 17.
szá zad sok ol da lú tu dó sá nak, Apá czai
Cse re Já nos nak az em lé két szo bor és
ró la el ne ve zett is ko la is őr zi, míg a fa -
lu má sik hí res szü löt té re, Bar ta lis Já -
nos ra kop ja fa em lé kez tet. 

Ugyan csak szé pen fa ra gott kop ja -
fa őr zi an nak az An dor ka Esz ter nek
az em lé két, aki a De ák té ri gyü le ke -
zet és a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus

If jú sá gi Szö vet ség kép vi se le té ben
szá mos al ka lom mal járt Apá cán. 

Im po ná ló, ahogy a gyü le ke zet
nem csak ven dég há zat, ha nem – ma -
gyar or szá gi se gít ség gel – ok ta tó -
köz pon tot is mű köd tet. Itt egye bek
mel lett kon fe ren ci á kat tar ta nak, át -
kép zé se ket szer vez nek, il let ve szá mí -
tó gé pek kel bő sé ge sen fel sze relt
könyv tár nak, ki ál lí tó te rem nek és
nem utol só sor ban asz ta los mű hely -
nek is he lyet ad az épü let. 

* * *

A lel kész kon fe ren ci á ra a négy fa lu si
Csán gó Ház ban ke rül sor. Vi dá man
ér kez nek a lel ké szek, hi szen a kö zel -
ben la kók az elő ző na pi „ön tö zés” ke -
re té ben meg lá to gat ták már egy más
fe le sé gét és le á nya it. 

A Bar csa Ist ván bács fa lu si lel kész
ál tal tar tott nyi tó áhí ta ton részt vesz -

nek a gyü le ke zet tag jai is. A lel ké szek,
akár csak a ma gyar or szá gi lel ké szi
mun ka kö zös sé gi ér te kez le te ken, kö -
zö sen ké szül nek a kö vet ke ző va sár -
na pi ige hir de tés re. 

Öröm mel lá tom azt is, mi lyen
lel ke sen ké szül az egy ház me gye ti -
zen hat lel ké sze a bé kés csa bai és pé -

csi lá to ga tás ra. Ta nul sá gos ugyan ak -
kor az a je le net is, amely nek a szü -
net ben va gyok ta nú ja: Ilyés Már ton
bu ka resti lel kész né hány ro mán
nyel vű Bib li át nyújt át az egyik hét -
fa lu si kol lé gá nak. 

A fő vá ros ban év ti ze dek óta lé te zik
ro mán nyel vű evan gé li kus gyü le ke -
zet, de oly kor im már a Bar ca ság ban
is kell ro má nul szol gál ni, el ső sor ban
a ve gyes há zas sá gok mi att. Nem hi -
szem, hogy meg kel le ne ezen üt köz -
nünk: el len ke ző leg, a re for má ció

egyik alap el ve, az anya nyel vű ige hir -
de tés ér vé nye sül het eb ben a for má -
ban. Az evan gé li u mot to vább kell ad -
ni, Re mé nyik Sán dor szel le mi sé gé ben
is, „ahogy le het”. 

Bib li kus elő adá so mat itt is az zal az
igé vel ve ze tem be, ame lyet ha tá ron
tú li kö zös sé gek ben szí ve sen idé zek:

„Menj, és nézd meg, jól van nak-e
test vé re id és a nyáj.” (1Móz 37,14) Sze -
re tem Krisz tus bar ca sá gi nyá ját, és
most öröm mel adom hí rül: jól van -
nak. És ké rik, osszuk meg egy más sal
le ge lő in ket, és együtt kö ves sük a
Pász tort.

g Fa bi ny Ta más

HúsvétaBarcaságban

Az apácai oktatóközpont udvarán

Közel tízezren élnek a garcsini cigányok telepén

Kakaslövés után

A Nagykő-havas alatt
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Dr. Bal la Pé ter nek, a KRE rek to rá nak
meg nyi tó sza vai után a kon fe ren cia
el nö ke ként dr. Fa bi ny Ti bor, a Her -
me ne u ti kai Ku ta tó köz pont ve ze tő je
kö szön tet te a rész tve vő ket a szer ve -
zők – dr. Zsen gel lér Jó zsef, a KRE Hit -
tu do má nyi Ka rá nak dé kán ja és dr. Pe -
csuk Ot tó, a Ma gyar Bib lia tár su lat fő -
tit ká ra – ne vé ben is. 

Be ve ze tő elő adá sá ban Fa bi ny pro -
fesszor rö vi den szólt a Her me ne u ti -
kai Ku ta tó köz pont kül de té sé ről. A
köz pont az ál ta la szer ve zett kon fe -
ren ci ák kal, va la mint a Her me ne u ti -
kai fü ze tek ed dig meg je lent har -
minc öt kö te té vel nem csak a pro tes -
táns egy ház ta go kat kí ván ja meg -
szó lí ta ni, ha nem min den ma gyar
ke resz tényt és min den Szent írás
iránt ér dek lő dő hí vő, ke re ső vagy
nem hí vő em bert. A ku ta tó köz pon -
tot mű köd te tő, ka to li kus, evan gé li -
kus, re for má tus és bap tis ta szak em -
be rek ből ál ló ku ra tó ri um tag ja it az
a cél ve zet te kez det től fog va – és ezt
a kon fe ren ci át is ki mon dot tan en nek
a cél nak a je gyé ben szer vez ték –,
hogy a szö veg ma gya rá zat leg újabb
tu do má nyos mód sze re i nek be mu ta -
tá sá val se gít se a Szent írás mé lyebb
meg ér té sét, és ösz tö nöz ze a bib li ai
ira tok ol va sá sát, rend sze res ta nul má -
nyo zá sát. 

Fa bi ny Ti bor né hány sze mé lyes
pél dá val is meg vi lá gí tot ta, hogy az
egyes fe le ke ze tek ál tal hasz nált bib -
lia for dí tá sok nak iden ti tás erő sí tő sze -
re pük van, vagy is az adott for dí tás
nyel ve erő tel je sen be fo lyá sol ja a fe -
le ke ze ti hit élet nyelv hasz ná la tát. En -
nek kap csán az elő adó saj ná la tá nak
adott han got, ami ért ha zánk ban
nincs hi va ta los mun ka kap cso lat a ka -
to li kus és a pro tes táns bib lia for dí tók
kö zött, és emi att – a nyu gat-eu ró pai
gya kor lat tól el té rő en – ná lunk nem
lé te zik öku me ni kus bib lia for dí tás.

is ten ve re tes sza va ma gya rul: 
a Ká ro li-Bib lia
A kon fe ren cia el ső szek ci ó ja a ma -
gyar iro dal mi nyelv ki ala ku lá sá ban is
kulcs sze re pet be töl tő Ká ro li-Bib li á -
val és az 1908-as re ví zi ó já val kap cso -
la tos kér dé se ket tár gyal ta. 

Zsen gel lér Jó zsef dé kán át fo gó
elő adá sá ban rész le tes tör té ne ti át te -
kin tést nyúj tott a Ká ro li-Bib lia meg -
szü le té sé től a kü lön fé le ma gyar és
nyu gat-eu ró pai ki adá sok ver zi ó in át
egé szen a 19. szá zad vé gén meg kez -
dett nagy sza bá sú át dol go zás, az úgy -
ne ve zett „re vi de ált Ká ro li” meg je le -
né sé ig. Re fe rá tu má ban is mer tet te
azo kat a for dí tá si és szö veg kri ti kai el -
ve ket, ame lyek men tén a re ví zi ót
vég ző bi zott ság egy jól ol vas ha tó, az
ak ko ri nyel vi ál la pot hoz nagy mér ték -
ben hoz zá iga zí tott, még is ré gi e sen
hang zó, emel ke dett han gu la tú, ve re -

tes szö ve get al ko tott. (Ke ve sen tud -
ják, hogy Ká ro li Gás pár ere de ti for -
dí tá sa és a re vi de ált szö veg kö zött na -
gyobb a tá vol ság, mint az 1908-as Ká -
ro li-Bib lia és a pro tes táns új for dí tás
szö ve ge kö zött.)

A ma gyar or szá gi ke resz tény fe le -
ke ze tek kö zött ér de kes szín folt nak
szá mí ta nak a na za ré nus gyü le ke ze tek.
Kö zös sé ge ik ugyan is hi va ta lo san még
ma is az 1908-as re vi de ált Ká ro li-szö -
veg előt ti Ká ro li-for dí tást hasz nál ják
az is ten tisz te le ti li tur gi á ban és az
ige hir de té sek alap igé i ként. Sza bó
Zol tán építész mér nök, na za ré nus
la i kus ige hir de tő Mi ért a „ré gi” Ká ro -
lit hasz nál ják ma a na za ré nu sok? cí -
mű elő adá sá ban el ső sor ban fe le ke zet -
szo cio ló gi ai okok ra ve zet te vissza a
na za ré nus gyü le ke ze tek nek a „ré gi”
Ká ro li-Bib li á hoz va ló ra gasz ko dá sát. 

Na za ré nus fel fo gás sze rint Is ten
igé jé nek meg ér té se el ső sor ban
nem in tel lek tu á lis fo lya mat, vagy -
is a hí vek nem annyi ra ésszel,
mint in kább a szí vük kel ér tik
meg az Ige üze ne tét. A ma már
he lyen ként ne he zen ért he tő szö -
veg és a na za ré nus hí vek ál ta lá ban
ala cso nyabb is ko lá zott sá gi szint -
je ezért nem ke rül el lent mon dás -
ba a fe le ke zet hit éle té ben. A na -
za ré nu sok nál – job bá ra ipa ros- és
pa raszt csa lá dok ban – a tisz ta szo -
ba asz ta lá nak ál lan dó köz pont ja
és kel lé ke volt a Bib lia. 

A ha tó sá gi lag so kat ül dö zött fe -
le ke zet a Bib li át is mer te el egye -
dü li te kin tély nek, amely egy részt
tar tást adott az Is ten nel va ló sze -
re tet kap cso lat leg fon to sabb esz -
kö ze ként, más részt „vá lasz fal -
ként” is funk ci o nált a „hi tet len”
kül vi lág gal szem ben. A tra dí ci ók -
hoz va ló erős kö tő dés, az újí tá sok -
kal szem be ni ide gen ke dés, a na -
za ré nus kö zös ség sa já tos tör té ne ti
gyö ke rei és a moz ga lom szi lárd
iden ti tás tu da ta a na za ré nus hit
meg élé sé nek és meg val lá sá nak
szer ves ré sze ként je le nik meg.

Mi ért az 1908-as re ví zi ót hasz -
nál ja a Ke resz tény Ad vent Kö zös -
ség? – ez zel a cím mel tar tot ta meg
elő adá sát a So la Scrip tu ra Teo ló -
gi ai Fő is ko lá ról ér ke zett Hor váth
Or so lya. Azt kí ván ta meg vi lá gí -
ta ni, mi lyen meg fon to lá sok alap -
ján dönt het úgy egy fe le ke zet,
hogy is ten tisz te le ti éle té ben ma is
hi va ta lo san az 1908-as re vi de ált
Ká ro li-for dí tást hasz nál ja. Két –
utóbb a hall ga tó ság szá má ra is
nyo mós nak bi zo nyult – ér vet so -
ra koz ta tott fel az 1908-as Ká ro li
mel lett: az ih le tett sé get és a szö -
veg hű sé get. Mind két szem pont –
sa ját el mon dá sa sze rint is – ne he zen
ha tá rol ha tó kö rül, ob jek tív kri té ri u -
mok alap ján nem ha tá roz ha tó meg. 

Az 1908-as Ká ro li még re ví zió tu -
dott ma rad ni, meg őriz te az ere de tit,
ugyan ak kor ért he tőb bé is tet te azt.
Az elő adó hang sú lyoz ta ugyan ak kor,
hogy az ad ven tis ták nem vi tat ják el
az új for dí tás ké szí tő i től a Ká ro li-re -
ví zi ó hoz ha son la tos alá za tos mun kát,
en nek el le né re va la mi képp emel ke -
det tebb nek, Is ten sza vát hí veb ben
köz ve tí tő nek ér zi kö zös sé gük az
1908-as Ká ro lit.

Győ ri Ta más Jó zsef evan gé li kus lel -
kész, az újon nan re vi de ált Ká ro li-Bib -
lia szer kesz tő bi zott sá gá nak tag ja és
a ki ad vány pro jekt me ne dzse re ar ról
adott szá mot, mi lyen szem pon tok
alap ján re vi de ál ta a Ká ro lit a Pro tes -
táns Mé dia Ala pít vány. A kon fe ren -
cia egyet len evan gé li kus elő adó ja
el mond ta: azért tar tot ták szük sé -
ges nek a re ví zi ót, hogy az a ha tás,
ame lyet a Ká ro li-for dí tás – sok fé le
vál to za tán ke resz tül – év szá za do kon
át gya ko rolt a nem zet re, to vább él -
hes sen. Egy Jób köny vé ből va ló ige ver -
sen ke resz tül be mu tat ta, mi ként vál -
to zott a Ká ro li-szö veg, rá mu tat va,
hogy az új re ví zió vál toz ta tá sai el tör -
pül nek az 1908-as re ví zió mó do sí tá -
sai mel lett. Hang sú lyoz ta, hogy mun -
ká juk kal egy lé te ző ha gyo mány foly -
ta tói, ame lyet olya nok kezd tek meg,
mint Szen czi Mol nár Al bert vagy
Tót fa lu si Kis Mik lós, il let ve hogy e
mun ká nak nem zet kö zi ana ló gi ái is
van nak a né met Lu ther-Bi bel vagy az
an gol Aut ho ri zed King James Vers ion
ese té ben. 

A szö veg hű ség meg tar tá sa mel lett
a szer kesz tő bi zott ság tag ja i nak alap -
ve tő cél ja a mo der ni zá lás volt, ez zel
együtt azon ban igye kez tek meg őriz -
ni, il let ve hely re ál lí ta ni azt a jel leg ze -
tes ízt, amely ve re tes sé tet te Ká ro li

Gás pár több mint négy száz éves
for dí tá sát. Alap ve tő en a Ká ro li-Bib -
lia re ví zi ó já val fog lal ko zó utol só –
má so dik vi lág há bo rú utá ni – szak bi -

zott ság ki in du ló cél ja it kö vet ték. En -
nek meg fe le lő en az új re ví zió is cé -
lul tűz te ki, hogy ki kü szö böl je az
1908-as ki adás hi bá it, és hely re ál lít -
sa az ere de ti Ká ro li-for dí tást ott,
ahol meg rom lott, mind emel lett pe -
dig te kin tet be ve gye az újabb tu do -
má nyos ered mé nye ket. „Ha nem
hin nénk a fö lül ről jö vő se gít ség ben,
nem mer tünk vol na er re vál lal koz ni”
– zár ta hu mo ro san mon dan dó ját
Győ ri Ta más Jó zsef.

A Pat mo sz Ki adó re vi de á lá si mód -
sze re i ről, el já rá sá ról és cél ja i ról Ruff
Ti bor, a Hit Gyü le ke ze té nek teo ló gu -
sa, a Szent Pál Aka dé mia ok ta tó ja be -
szélt. A Jé zus sza va it az an gol New In -
ter na ti o nal Vers ion ne vű bib lia for dí -
tás nyo mán pi ros sal sze dő, Ká ro li
„sze mé lyes hi te les sé gét, fe lül múl -
ha tat lan egye di sé gét” nagy ra tar tó,
mi ni má lis vál toz ta tás ra tö rek vő ki -
adás el sőd le ges cél ja a he lyes írá si hi -
bák ki kü szö bö lé se és a könnyebb
ol vas ha tó ság el éré se volt. (A Pat mosz
Ki adó fe le ke ze ti leg a Hit Gyü le ke ze -
té hez kö tő dik.)

A leg ér de ke sebb rész ta lán a szek -
ci ót zá ró disz kusszió volt. Ki ar ról
kér dez te az elő adó kat, hogy kon fir -
man du sa i nak me lyik bib lia ki adást
aján dé koz za, ki a ki adók kö zöt ti kon -
ku ren cia ké nyes té má ját fe sze get te.
Pe csuk Ot tó tól meg tud hat ta a kö zön -
ség, hogy a Ma gyar Bib lia tár su lat nak
át la go san évi tíz ezer rel ke ve sebb
Bib li á ja fogy, ami óta a Pro tes táns Mé -
dia Ala pít vány és a Pat mo sz is meg -
je lent a pi a con.

Ka to li kus bib lia for dí tá sok
A má so dik szek ci ót a ka to li kus bib -
lia for dí tá sok nak szen tel te a kon fe ren -
cia. El ső ként Je le nits Ist ván pi a ris ta

szer ze tes, egye te mi ta nár tar tott
rend- és pa pír ha gyó elő adást a Szent
Ist ván Tár su lat bib lia ki adá sá ról.
Meg lá tá sa sze rint „min den ta po ga -

tó zó tö ké let len sé ge mel lett” na gyon
so kat je len tett a hí vek nek az 1974-ben
meg je lent, már nem a la tin Vul ga tá -
ra, ha nem az ere de ti szö ve gek re épí -
tő for dí tás. 

Je le nits Ist ván el árul ta, hogy nem
tu dott nem ma gyar ta nár ként kö ze -
led ni a szö veg hez. Ezért min den el -
is me ré se mel lett né hány il luszt ra tív
pél dát is ho zott a for dí tás ból, rög tön
az írás ele jét idéz ve: „Kez det kor te -
rem tet te az Is ten az eget és a föl det.”
Je le nits ta nár úr sze rint olyan ma gyar
szó, hogy „kez det kor”, nem lé te zik.
El kép ze lé se sze rint ez a ha tá ro zó szó
olyan, mint „vi o lin kulcs egy kot ta ele -
jén”. Ha az em ber eb ben a for má ban
ol vas sa, jog gal gon dol hat ja: „Na jó,
ak kor én in kább Dan tét ol va sok.”

Je le nits Ist ván igye ke zett plasz ti -
kus sá ten ni mon dan dó ját, el ját szott
pél dá ul a heb ra iz mu sok el ide ge ní tő
ha tá sá val, és hang sú lyoz ta, hogy a
ma gyar ban fél re ért he tők ezek a sze -
mély te len nek ha tó passzív szer ke ze -
tek, ugyan is „hi á ba zör get va la ki,
an nak bi zony nem nyit ta tik meg,
csak is az Is ten ál tal”. Ki emel te még az
el ső for dí tás egy szin tén nem sze ren -
csés szó vá lasz tá sát, az „em ber tár sat”.
A szó vé le mé nye sze rint „elv tár sat és
pad tár sat” előbb idéz, mint – a sok -
kal ben ső sé ge sebb – „fe le ba rá tot”. A
hall ga tó ság nagy de rült sé gé re em lí -
tet te meg azt az ige he lyet, amely ben
„a sá tán mint or dí tó orosz lán kó -
szál…” Sze rin te itt az ige vá lasz tás
hely te len, mert a sá tán na gyon is cél -
tu da tos. 

Ér de kes for dí tói di lem mák kal ér ke -
zett Tar já nyi Bé la, a Szent Je ro mos
Ka to li kus Bib lia tár su lat ügy ve ze tő
el nö ke, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem Hit tu do má nyi Ka ra Új szö -

vet sé gi Tan szé ké nek ve ze tő je is,
aki a Szent Je ro mos Tár su lat (Kál -
di-Ne o vul ga ta) ki adá sát mu tat ta
be. Az 1979-ben meg je lent Ne o vul -
ga ta után nagy meg le pe té sük re a
püs pö ki kar ál dá sát ad ta mun ká -
juk ra, mely Kál di György mél tat -
la nul el ha nya golt bib lia for dí tá sát
kí ván ta meg ele ve ní te ni és a meg -
újí tott Vul ga tá val egy be dol goz ni.
A nagy nép sze rű ség nek ör ven dő
Bib li á nak egy iga zán ko moly prob -
lé má ja akadt: nagy mé re te mi att
in kább a kon ku rens Ká ro lit tet ték
zseb re a hí vek. 

Pan non hal má ról jött a tu do -
má nyos szim pó zi um kö vet ke ző –
fog lal ko zá sát te kint ve klasszi ka-
fi lo ló gus – elő adó ja, Dej csics Kon -
rád ben cés szer ze tes, a Pan non -
hal mi Fő apát ság Könyv tá rá nak
igaz ga tó ja. A Bé kés–Da los-for dí -
tás tör té ne tét osz tot ta meg a
hall ga tó ság gal. 

Bé kés Gel lért – a ró mai Szent
Anz elm Egye tem ta ná ra – az
emig rá ci ó ban élő ma gya rok kö ré -
ben vég zett pasz to rá ci ós szol gá -
la tot. Dej csis Kon rád idé zett Bé -
kés atya ma gá val ra ga dó ön élet -
írá sá ból, mely olasz ki kö tők
messzi part jai fe lé ha jó zó hon ta -
lan ma gya rok szo mo rú tör té ne tét
idéz te. Bé kés Gel lért és se gí tő tár -
sa, Da los Pat rik úgy dön tött: pap -
ri ka vagy ró zsa fü zér he lyett Bib -
li át ad a ki ván dor lók ke zé be. A
for dí tás ugyan hagy né mi kí ván -
ni va lót ma ga után – leg alább is az
idé zett kri ti kák ta nú sá ga sze rint
–, még is je len tős tel je sít mény,
amit a két ba rát meg cse le ke dett.

A má so dik szek ció zá ró elő -
adá sát Kiss Ete le mű vé szet tör té -

nész tar tot ta az or to dox ke resz té nyek
bib lia hasz ná la tá ról. Pe csuk Ot tó
szek ció el nök hu mo ro san meg is je -
gyez te, hogy ezen a bib lia for dí tá si

b Két nap, két ke rek asz tal, öt szek ció, öt disz kusszió (öt ká vé szü net),
nyolc kép vi selt vagy meg idé zett fe le ke zet, ti zen hét elő adás, szá mos
lel ki ség, vég te len be nyú ló, le zár ha tat lan vi ták… A bib lia for dí tás
nem csu pán nyel vi kér dés, leg alább annyi ra teo ló gi ai prob lé ma:
szö veg ma gya rá zat és -ér tel me zés is egy ben. Ezen túl me nő en a Szent -
írás nyel ve ze te ha zánk ban a ma gyar egy ház tör té net so rán szo ro san
össze kap cso ló dott a fe le ke ze ti hit élet gya kor la tá val, a hit meg val lá -
sá val is. Mi lyen nyel ven vall juk meg hi tün ket? Ka to li kus ma gya rul,
pro tes táns ma gya rul, eset leg zsi dó ma gya rul be szél jünk? Izajást,Ézsai-
ást vagy Jesaját,Getszemáni- vagy Gecsemáné-kertet,Kafarnaumot
vagy Kapernaumot hasz nál junk? Me lyik for dí tást ad juk a ke resz tény
ta ní tás iránt ér dek lő dők ke zé be? Me lyik szö veg köz ve tí ti hí veb ben Is -
ten sza vát? Ilyen kér dé se ket igye ke zett kö rül jár ni és meg vá la szol ni
a Bibliaolvasás és bibliafordítások a mai Magyarországon cí mű
kon fe ren cia, ame lyet a leg na gyobb ma gyar bib lia for dí tó ne vét vi se -
lő Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem (KRE) Hit tu do má nyi Ka rá nak
Val lás tör té ne ti és Bib li ai Teo ló gi ai Tan szé ke, Böl csé szet tu do má nyi
Ka rá nak Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont ja és a Ma gyar Bib lia tár su lat
szer ve zett áp ri lis 2–3-án a hit tu do má nyi kar Rá day ut cai épü le té ben.

A vizsolyi Biblia 1981-es reprintjének címlapja
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kon fe ren ci án meg va ló sul ha tott a
nyu ga ti és a ke le ti egy ház egy sé ge. Az
or to do xok az ősi ha gyo mányt kö vet -
ve má ig a Sep tu ag in tát (a hé ber Bib -
lia gö rög for dí tá sát) te kin tik alap szö -
veg nek. A má ra már hasz ná la ton
kí vül ke rült 1802-es evan gé li u mi és
apos to li pe rikó pák gyűj te mé nye he -
lyett job bá ra a Szent Ist ván Tár su lat
ál tal ki adott vagy az öku me ni kus
Bib li át hasz nál ják. 

A 20. szá zad ban két fon tos for dí -
tás is szü le tett: az úgy ne ve zett Pró fé -
t olo gi on ból – amely ben pél dá ul Jé zus
Si rák fia köny ve is he lyet kap, amely
a pro tes táns Bib li ák ban nem sze re pel
– szű kebb vá lo ga tást ké szí tett a zsol -
tár for dí tá sa i ról is ne ves Ber ki Fe riz,
a má sik, na gyobb sza bá sú mű pe dig
a leg utób bi gö rög ka to li kus Mé nea
(az az a hó na pos szer tar tás könyv),
amely Roh ály Fe renc tel jes for dí tá sát
ala pul vé ve az or to dox egy ház je len -
le gi püs pö ke i nek, Ko csis Fü löp nek és
Orosz Ata náz nak a mun ká ja. 

a Szent írás mai nyel ven: 
az új pro tes táns for dí tás
A re for má tus és az evan gé li kus egy -
ház ban egy em ber öl tő vel ez előtt
nagy je len tő sé gű vál to zás ment vég -
be, ami kor az 1975-ös – pro tes táns új
for dí tás nak ne ve zett – ki adás hasz -
ná la tát ren del ték el a gyü le ke ze tek -
ben. Amíg a re for má tus egy ház ban
a zsi na ti dön tés a Ká ro li-Bib lia 1908-
as re vízi ó já nak hasz ná la tát is meg en -
ged te, ad dig a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház hi va ta lo san az új for -
dí tás is ten tisz te le ti al kal ma zá sát
aján lot ta.

A har ma dik szek ció el ső elő adó ja,
Karasszon Ist ván, a KRE Hit tu do má -
nyi Ka ra Ószö vet sé gi Tan szé ké nek
ve ze tő je Az 1975-ös bib lia for dí tás
cím mel is mer tet te a 20. szá zad leg -
na gyobb sza bá sú ma gyar pro tes táns
tu do má nyos vál lal ko zá sá nak, az új
for dí tás el ké szí té sé nek tör té ne tét. 

Ami kor a Ma gyar Bib lia ta nács (a
mai bib lia tár su lat előd je) 1949-ben
meg ala kult, rög tön vá lasz tás elé ke -
rült: so kan úgy vél ték, hogy az 1908-
as Ká ro li-re ví zió újabb re vi de á lás ra
szo rul, ezért ezt a mun kát kell el vé -
gez ni. Vol tak azon ban, akik azt a né -
ze tet kép vi sel ték, hogy ez nem ele -
gen dő, te kin tet tel a 20. szá zad el ső fe -
lé ben meg sza po ro dott exe ge ti kai
ered mé nyek re, va la mint fő ként a
bib lia for dí tás el mé le ti kér dé se i ben
be állt vál to zá sok ra. Új for dí tás ra,
nem csu pán re ví zi ó ra van szük ség. 

A bib lia for dí tók szá má ra a leg fon -
to sabb az volt, hogy a kor exe ge ti kai
ered mé nye it kel lő kép pen kép vi sel jék
for dí tá suk ban. Emel lett az 1975-ben
meg je lent for dí tást ele ve li tur gi ai
hasz ná lat ra al kal mas szö veg nek szán -
ták. Ezt a for dí tók úgy kí ván ták biz -
to sí ta ni, hogy nyo ma té ko san nem
írott, ha nem el hang zó szö vegnek
te kin tet ték az új kiadást. 

A leg több vi tát az a kér dés vál tot -
ta ki, hogy a bib lia for dí tó el ve ket mi -
ként le het és sza bad al kal maz ni egy
li tur gi kus cél ra is szánt bib lia for dí tás
kap csán. A bib lia for dí tó bi zott sá -
gok tel je sen ma gu ké vá tet ték a di na -
mi kus ek vi va len cia el vét, amely hang -
sú lyo zot tan nem egyes sza vak szó
sze rin ti meg fe le lő it, ha nem ki fe je zé -
se ket, il let ve azok ér tel mét ad ja
vissza a for dí tás ban. A for dí tói el vek
al kal ma zá sát Karasszon Ist ván né -
hány pél da se gít sé gé vel mu tat ta be a
hall ga tó ság nak. Az 1975-ös for dí -
tást ér té kel ve meg je gyez te, hogy
negy ven év vel ez előtt Ma gyar or szá -
gon ke vés ha son ló an si ke res vál lal ko -
zás volt, amely az új pro tes táns bib -
lia for dí tás hoz len ne mér he tő.

Ami kor az új for dí tás 1975-ben
meg je lent, a Ma gyar Bib lia ta nács az
egy há zi la pok ban fel hí vást tett köz -
zé, kér ve az ol va só kat, hogy küld jék
be ész re vé te le i ket, job bí tó ja vas la ta -
i kat. Ezek nek az össze gyűj té se, fel dol -
go zá sa után ke rül he tett sor az új for -
dí tás át dol go zá sá ra és ja ví tott ki -
adá sá ra. Pe csuk Ot tó, a Ma gyar Bib -
lia tár su lat fő tit ká ra Az 1990-es bib lia -
for dí tás és mai re ví zi ó ja cím mel fog -
lal ta össze az 1990-ben ki adott re ví -
zió rö vid tör té ne tét és for dí tás el mé -
le ti kér dé se it. 

A la i kus ol va sók hoz in té zett fel hí -
vás el ső sor ban tar tal mi és sti lá ris
szem pon tú ja vas la to kat kért, me -
lyek a for dí tá si hi bák ra, fél re ért he tő
szó hasz ná lat ra, ne héz kes vagy ide -
gen sze rű fo gal ma zás ra vo nat koz -
nak. Mint egy 1250 hoz zá szó lás, 2087
bib li ai hely re vo nat ko zó ja vas lat ér -
ke zett be az évek fo lya mán. Fel dol -
go zá suk hoz 1987 vé gén fo gott hoz zá
a re for má tus, evan gé li kus és bap tis -
ta teo ló gi ai ta ná rok ból ál ló bi zott ság.
Más fél évig tar tó mun ká val meg vizs -
gál tak min den ész re vé telt és ja vas la -
tot, és ahol in do kolt volt, azok fi gye -
lem be vé te lé vel át dol goz ták az egész
Bib lia szö ve gét – azon elv alap ján,
hogy „a hoz zá szó lá so kat ma xi má li -
san fi gye lem be vé ve, de mi ni má lis
vál toz ta tás sal” tör tén jék ez az át -
dol go zás. Vé gül is mint egy 5300 he -
lyen ja ví tot ták, dol goz ták át a szö ve -
get, ki sebb rész ben (1500 he lyen) az
Ószö vet sé get, na gyobb mér ték ben
(3800 he lyen) az Új szö vet sé get.

A re ví zi ós mun ka ki adói fá zi sá nak
egyik kar di ná lis dön té se volt a vissza -
té rés az 1975-ös Bib li át jel lem ző egy -
ha sá bos tör de lés ről a Ká ro li-Bib lia és
a bib lia ki adás ha gyo má nyát job ban
ki fe je ző, az ol vas ha tó sá got meg -
könnyí tő két ha sá bos tör de lés re,
mely nek ered mé nye ként az ad dig

102 íves új for dí tá sú Bib lia 76 íves,
job ban ke zel he tő kö tet té vált.

Az 1908-as re vi de ált Ká ro li-Bib lia
utá ni kor szak ér de kes szín folt ja Kecs -
ke mé thy Ist ván, a 19–20. szá zad for -
du ló ján élt mű for dí tó  és re for má tus
teo ló gus ha tal mas vál lal ko zá sa, aki
éle te so rán a tel jes Bib li át le for dí tot -
ta. Bib lia for dí tá sá ról Tu nyo gi Le hel, a
Ko lozs vá ri Pro tes táns Teo ló gi ai In té -
zet ok ta tó ja ál lí tott össze rö vid is mer -
te tést, ame lyet – a szer ző tá vol lé té ben
– dr. Zsen gel lér Jó zsef ol va sott fel.

Újabb bib lia for dí tá si kí sér le tek
Eg zo ti ku sabb vi zek re eve zett a ne gye -
dik szek ció, mely ben újabb mai for -
dí tá sok ról és kí sér le tek ről hall ha -
tott a pub li kum. 

Az „Új vi lág”, az az a Je ho va Ta núi
fe le ke zet bib lia for dí tá sá nak prob lé -
má it Sza lai And rás, az Apo ló gia
Ku ta tó köz pont ügy ve ze tő igaz ga tó -
ja is mer tet te. Ő volt az egyet len elő -
adó, akit kül ső szak ér tő ként kér tek fel
egy fe le ke ze ti bib lia for dí tás ér té ke -
lé sé re. Ez an nak fé nyé ben ért he tő,
hogy mi vel az em lí tett val lá si kö zös -
ség szem ben áll a Szent há rom ság Is -
ten be ve tett hi tet kép vi se lő ke resz -
tény ha gyo mánnyal, egy ke resz tény
ala po kon ál ló tu do má nyos in téz -

mény a ke resz tény ség hit el ve i vel
szem be for du ló irány zat kép vi se lő it
már – ép pen hit be li okok mi att –
nem tud ja nyi tott lé lek kel hall gat ni. 

Sza lai And rás elő adá sá ban szö veg -
sze rű en bi zo nyí tot ta, hogy ez a bib -
lia for dí tá si kí sér let szak ma i lag és
eti ka i lag egy aránt in ga tag lá ba kon áll,
mint hogy „ön ké nyes mó don sa ját
teo ló gi á ját ír ja be le a szö veg be”. 

Ruff Ti bor teo ló gus má sod szor ra
is szó ra emel ke dett a kon fe ren ci án,
a Hit Gyü le ke ze te új for dí tá sá nak ku -
lissza tit ka it tár va a kö zön ség elé. A
Szent Pál Aka dé mia ok ta tói évek
óta dol goz nak a for dí tá son, mely nek
fő cél ja, hogy a Bib li át a ma gyar át -
lag ol va sók (az az a fel mé ré sek sze rint
zö mé ben funk ci o ná lis anal fa bé ták)
szá má ra is „fo gyaszt ha tó vá” te gye.
En nek ér de ké ben olyan me rész lé pé -
sek re is vál lal koz nak, mint hogy a
Krisz tus szót – mely vé le mé nyük
sze rint már el ve szí tet te ere de ti sú lyát,
egye sek Jé zus csa lád ne ve ként ér tel -
mez he tik – Mes si ás ra cse ré lik.

A Nem zet kö zi Bib lia for dí tó Köz -
pont (az az a te xa si il le tő sé gű World
Bib le Trans la ti on Cen ter) mód sze re -
i vel és „gyors tal pa ló” tan fo lya ma i val
is mer ked he tett meg a hall ga tó ság a
kö vet ke ző elő adó, a szak má ját te kint -
ve bio ló gus és öko ló gus egye te mi ta -
nár, Szőcs Zol tán jó vol tá ból. A köz -
pont 1978 óta har minc egy tel jes bib -
lia for dí tást ké szí tett töb bek kö zött kí -
nai, hin di, ne pá li, arab, spa nyol,
orosz, ta mil és vi et na mi nyel ven. A

fe le ke zet sem le ges kez de mé nye zés
cél ja, hogy bár ki min den fé le elő ze tes
is me ret nél kül könnyen meg ért hes -
se a Bib lia üze ne tét (leg alább is nyel -
vi leg). 

A World Bib le Trans la ti on Cen ter
for dí tói mun ká já ba – nem zet kö zi
pro fi ve ze tők irá nyí tá sá val – bár ki be -
kap cso lód hat, aki anya nyel vét meg -
fe le lő szin ten bír ja. A ma gyar nyel -
vű úgy ne ve zett „Egy sze rű for dí tás”
(rö vi den: EFO) 2012 szep tem be ré ben
je lent meg, és nagy nép sze rű ség nek
ör vend. 

az „idő sebb test vér” 
Bib li á já nak ma gyar for dí tá sai
A kon fe ren cia má so dik nap ján ke rült
sor a ta lál ko zó utol só, ötö dik szek ci -
ó já ra, amely A zsi dó Bib lia ma gya rul
cí met vi sel te. A szek ció mind két
elő adá sát Kö ves Slomó, az Egy sé ges
Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség
ve ze tő rab bi ja tar tot ta A Ta nach
(hé ber Bib lia) for dí tá sai és az IMIT-
for dí tás, va la mint Mi lyen Bib li át ol -
vas ma a hé be rül nem tu dó ma gyar
zsi dó ság? cím mel. 

A zsi dó hit ere de ti leg Mó zes öt
köny vé nek min den be tű jét szent -
nek és ih le tett nek tar tot ta, így a hé -
ber Bib lia hi te les for dí tá sa más nyel -
vek re ko moly teo ló gi ai prob lé má kat
vet het fel. Kö ves Slomó elő adá sá ban
a zsi dó teo ló gia tör té net és a rab bi ni -
kus írás ma gya rá za ti el vek fej lő dé sé -
be is be pil lan tást nyúj tott, és azok ha -
tá sát a Szent írás ból vett mon da tok

kü lön bö ző for dí tá si pél dá i nak össze -
ve té sé vel is ki mu tat ta az egyes for dí -
tá sok ban.

A hé ber Bib lia ma gyar nyelv re
for dí tá sá nak gon do la ta csak a 19.
szá zad ele jé nek po li ti kai ese mé nyei,
a ma gyar or szá gi zsi dók pol gá ro so dá -
sa és „ma gya ro so dá sa” nyo mán me -

rült fel, s en nek egyik kö vet kez mé -
nye ként ma gyar nyel vű zsi dó bib lia -
ki adá sok so ra je lent meg. Az egyik
leg el ső ezek kö zött Bloch Mó ric
(meg ke resz tel ke dé se után Bal la gi
Mór) mun ká ja, aki Mó zes öt köny vét
for dí tot ta le, és jegy ze tek kel is el lát -
ta. A hé ber szö ve get is tar tal ma zó öt
kö tet 1840-ben je lent meg; ma gyar
nyel ve ze te és stí lu sa a kor leg ma ga -
sabb kö ve tel mé nye i nek is meg fe lelt. 

Má ig a leg je len tő sebb nek te kint -
he tő az a bib lia for dí tás, ame lyet
1898–1907 kö zött a ma is köz is mert
Iz ra e li ta Ma gyar Iro dal mi Tár su lat
(IMIT) je len te tett meg négy kö tet ben
(ez az úgy ne ve zett IMIT-Szent írás).
E for dí tás nak a bib lia tu do má nyi és
val lás gya kor la ti je len tő sé ge ma is
ki emel ke dő a zsi dó hit élet ben. (Hé -
ber szö veg gel bő ví tett re print ki -
adá sa 1994-ben je lent meg.)

for dí tá si kér dé sek 
a ke rek asz tal kö rül
Az elő adá so kat kö ve tő en ke rek asz -
tal-be szél ge té sek for má já ban ke rül -
tek te rí ték re a bib lia for dí tás leg több
vi tá ra okot adó tu do má nyos prob lé -
mái. Az el ső be szél ge tőkör meg hí vott
dis pu ta part ne rei az Ószö vet ség leg -
ne he zeb ben át ül tet he tő sza ka sza i val
kap cso la tos gon do la ta i kat osz tot ták
meg egy más sal és a hall ga tó ság gal. 

Kus tár Zol tán, a Deb re ce ni Re for -
má tus Hit tu do má nyi Egye tem Ószö -
vet sé gi Tan szé ké nek ve ze tő je, Hack
Már ta, a Szent Pál Aka dé mia Óko -
ri Nyel vi Tan szé ké nek ve ze tő je és Xe -
ra vits Gé za, a Sa pi en tia Hit tu do -
má nyi Fő is ko la Bib lia tu do má nyi
Tan szé ké nek ve ze tő je az Ézs 52,13–
53,12-ben, va la mint Bír 17,1–5-ben ol -
vas ha tó hé ber szö ve gek alap ján be -
szél get tek for dí tás el mé le ti kér dé -
sek ről és a hé ber ru ah (lé lek) szó for -
dí tá sá nak sok szor ne he zen meg old -
ha tó ese te i ről. A dis pu tát Zsen gel lér
Jó zsef dé kán mo de rál ta.

Az új szö vet sé gi gö rög nyelv for dí -
tá si prob lé mái kö ré szer ve ző dött a
má so dik ke rek asz tal, mely nek részt -
ve vői – Cser há ti Sán dor, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem pro fes -
sor eme ri tu sa, Vla dár Gá bor, a Pá -
pai Re for má tus Teo ló gi ai Aka dé mia
rek to ra, Tar já nyi Bé la, a Páz mány-
egye tem új szö vet sé gi tan szé ké nek
ve ze tő je és Ruff Ti bor teo ló gus – a
pá li ant ro po ló gia leg ne he zeb ben for -
dít ha tó ter mi nu sa i nak je len té sé ről és
vissza ad ha tó sá gá ról be szél get tek. 

Mo de rá to ri sze rep kö ré ben Pe -
csuk Ot tó nak ne héz dol ga volt, hogy
a fó rum be szél ge tés me ne tét fe sze sen
tart sa, a kö zön ség so ra i ból ugyan is
szá mos kér dés hang zott el a dis pu -
ta té má i val kap cso lat ban: in ten zív ér -
dek lő dést vál tott ki a „test” je len té -
sű két gö rög szó, a szarx és a szó ma,
va la mint a „lé lek” je len té sű pszük hé
és pne u ma ma gyar nyelv re va ló át ül -
tet he tő sé gé nek rend kí vül össze tett
teo ló gi ai, exe ge ti kai, je len tés ta ni és
for dí tás el mé le ti prob le ma ti ká ja.

A kon fe ren cia zá rá sa ként Fa bi ny
Ti bor, a tu do má nyos szim pó zi um
evan gé li kus el nö ke össze gez te a két -
na pos ta lál ko zó ered mé nye it, majd
be je len tet te, hogy a szer ve zők az el -
hang zott elő adá sok szer kesz tett vál -
to za ta i ból a kö zel jö vő ben ta nul -
mány kö te tet ké szülnek ki ad ni.

Addig is az elhangzott előadások
hang anya gai a Magyar Bibliatársulat
hon lap ján (bibliatarsulat.hu/?p=3314)
letölthetők és meg hall gat ha tók.

Amint a konferencia Balla Péter
rek tor imádságával kezdődött kedd
reg gel, úgy szerda este Zsengellér Jó -
zsef áldásával zárult.
g Ki nyik Ani ta – Pet ri Gá bor

A World Bible Translation Center
által fordított „EFO” Bibliát nép sze -
rű sí tő póló részlete

Az IMIT 1903-as fordítása
A Magyar Bibliatársulat új for dí tá -
sá nak 2003-as kiadása

Békés Gellért és Dalos Patrik Új szö -
vet ség-for dí tá sa 1951-ből

Károli Gáspár fordításának újonnan
revideált kiadása (2011) 
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b Életzsoltárhangra– Tóth-Máthé
Miklósnak a zsol tár for dí tó Szen-
cziMolnárAlbertről írt tör té nel -
mi re gé nye cí mét köl csön vé ve
le het tö mö ren és ve lő sen össze -
fog lal ni, hogy mit is je lent a
Zsoltárokkönyve Jé zus és kö ve -
tői szá má ra. Az Újszövetségben
leg töb bet idé zett ószö vet sé gi
könyv ről van szó, amely po zi tív
ér te lem ben mé lyen rá nyom ta
bé lye gét nem csak Jé zus nak és
apos to la i nak gon dol ko dás mód -
já ra, de a zso lozs má zó szer ze te -
sek től a re for má ció nagy alak ja -
i nak ke gyes sé gén át mai kor -
társ ke resz té nyek mil li ó i nak
imád sá gos éle té re is.

Ho gyan ol vas suk ma a zsol tá ro kat?
Ezt a kér dés kört jár ta kö rül már ci us
21–26-a kö zött a Lu the rá nus Vi lág -
szö vet ség (LVSZ) her me ne u ti kai
kon fe ren ci á ja, ame lyet a né met or szá -
gi Ei se nach vá ro sá ban ren dez tek
meg. Nem min den előz mény nél kül,
hi szen egy fo lya mat ról van szó, amely
ta valy vet te kez de tét a ke nyai Nai ro -
bi ban, ahol Já nos evan gé li u ma állt a
fi gye lem fó ku szá ban. 

A mos ta ni kon fe ren cia har minc -
öt részt ve vő je Ar gen tí na, Bra zí lia,
Dá nia, Dél-Af ri ka, az Egye sült Ál la -
mok, az Egye sült Ki rály ság, Észt or -
szág, Eti ó pia, Fran cia or szág, Hol lan -
dia, In dia, In do né zia, Ka na da, a
Kö zép-af ri kai Köz tár sa ság, Ma gyar -
or szág, Né met or szág, Svéd or szág,
Szlo vá kia és Zim bab we or szá ga i ból
gyűlt össze – a lu the ra niz mus szé -
les spekt ru mát meg je le nít ve a föld
min den ré szé ről. A meg hí vot tak
mind a teo ló gia tu do má nyos mű ve -
lői kö ré ből ke rül tek ki: ószö vet sé gi
és új szö vet sé gi ku ta tók, rend sze res
és gya kor la ti teo ló gu sok te kin tet ték
át, hogy me lyek a zsol tá rok kal kap -
cso la tos ak tu á lis kér dé sek, ol va sati
le he tő sé gek. 

Az ószö vet sé gi ku ta tás zsol tá rok -
ra vo nat ko zó leg fris sebb ered mé -
nye i től új szö vet sé gi fel hasz ná lá suk,
Jé zus ra vo nat koz ta tá suk kér dés kö rén

és Lu ther Bib lia- és Krisz tus-ér tel -

me zé sé ben ját szott sze re pén át a
mai li tur gi kus és lel ki gon do zói al kal -
ma zá si le he tő sé ge kig ter jedt a vizs -
gá ló dás tág kö re.

Ma gyar or szág ról há rom részt ve -
vő je is volt az ese mény nek: Fa bi ny
Ta más püs pök az LVSZ al el nö ke ként
és a her me ne u ti kai kon zul tá ci ós fo -
lya mat szer ve ző bi zott sá gá nak tag ja -
ként az el ső két nap mun ká já ban vett
részt. Jut ta Ha us mann, az Evan gé li -
kus Hit tu do má nyi Egye tem (EHE)
Ószö vet sé gi Tan szé ké nek tan szék ve -
ze tő pro fesszo ra és e sorok író já nak
sze mé lyé ben az EHE Új szö vet sé gi
Tan szé ké nek dok to ran du sza akik az
egész he tes, cso por tok ban fo lyó
mun ka mel lett elő adás sal, il let ve
ige hir de tés sel is szol gáltak.

A kon fe ren cia so rán mint egy hu -
szon egy negy ven öt per ces elő adás
hang zott el, ame lye ket ple ná ris ülé -
sek és cso port be szél ge té sek kö vet tek.
Ezek cél ja egy nyi lat ko zat elő ké szí -
té se volt, amely a tag egy há zak szá -
má ra ja vas la to kat fo gal maz meg a
zsol tá rok imád sá gos, li tur gi kus, lel -
ki gon do zói al kal ma zá sá val kap cso -
lat ban. Mind emel lett a do ku men tum
össze fog lal ja majd, hogy a vi lág
evan gé li kus sá gá nak kü lön bö ző élet -
hely ze tei ho gyan be fo lyá sol ják, mi -
lyen ér tel me zé si le he tő sé gek kel gaz -
da gít ják bib lia ol va sá sun kat, Is ten-is -
me re tün ket. 

A kon tex tu a li tás lé nye ge, hogy fi -
gye lem mel van mind a szent szö veg
ere de ti ke let ke zé si kö rül mé nye i re,
mind pe dig az ol va só, ér tel me ző
tör té nel mi-tár sa dal mi-kul tu rá lis sa -
já tos sá ga i ra, ta pasz ta la ti hát te ré re,
ame lyek be fo lyá sol ják ta lál ko zá sát az
igé vel és ige ér tel me zé sét. 

Kü lö nö sen nagy ha tást gya ko rolt
a hall ga tó ság ra pél dá nak oká ért az
in di ai Mo ni ca J. Me lancht hon pro -

fesszor elő adá sa, aki a 140. zsol tárt
mint egy ne mi erő sza kot el szen ve -
dő nő imád sá gát ele mez te vers ről
vers re ha lad va. Ez zel ál lí tot ta pár hu -
zam ba a 2012. de cem ber 16-án Del -
hi ben tör tént – ha tal mas or szá gos
til ta ko zó meg moz du lá so kat el in dí -
tó – cso por tos ne mi erő szak nem
sok kal ké sőbb el hunyt ál do za tá nak
el be szé lé sét. A bor zal mas ese mé -
nyek me ne te és kö rül mé nyei, va la -
mint a zsol tár „dra ma tur gi á ja” szin -
te kí sér te ti es pár hu za mos sá got mu -
tattak. 

Ha son ló an iz gal mas mai gya kor -
la ti al kal ma zá si le he tő sé ge ket vil -
lan tott fel a wup per ta li And rea Bi eler
pro fesszor asszony elő adá sa a poszt -
tra u ma ti kus stressz szind ró má ban
(PTSD) szen ve dő ame ri kai ve te rá nok
lel ki gon do zá sá val kap cso lat ban. 1990
óta mint egy egy mil lió-hat száz -
ezer, há bo rú ból ha za tért ame -
ri kai ve te ránt ke zel tek
ez zel a prob lé -

má val. Szin tén be szé des adat, hogy
az Egye sült Ál la mok ban ön gyil kos -
sá got el kö ve tők húsz szá za lé ka a le -
sze relt ka to nák kö ré ből ke rül ki. 

A ci vil la ko sok el len el kö ve tett
gyil kos sá gok ban, erő szak ban va ló
rész vé tel vagy pusz tán ezek nek a be
nem avat ko zó át élé se so -
kak nál „mo rá lis sé rü lé -
sek hez” és poszt tra u ma -
ti kus stressz szind ró má -
hoz ve zet nek, amely mar -
do só bűn tu dat ban, fe les -
le ges ség ér zés ben, vissza -
té rő rém ké pek és -ál mok
for má já ban tör fel szín re.
Az el kö ve tők ből így lesz -
nek egy ben a há bo rú pszi -
chés ál do za tai is. 

A ve te rán kór há zak ban
lel ki gon do zást vég ző lel -
ké szek bár nem hi va tá -
sos te ra peu ták, még is
igye kez nek hoz zá já rul ni
a gyó gyu lá si fo lya mat hoz.
A pá ci en sek val lá sos, spi -
ri tu á lis kér dé se i re fó ku -
szál va a kö vet ke ző kér -
dé se ket te szik fel, ame -
lye ket írás ban kell meg vá -
la szol ni: 1. Ho gyan kel -
ted fel Is ten fi gyel mét? 2.
Mi lyen pa na sza id van -
nak? 3. A bi za lom ki fe je -
zé se. 4. Mit akarsz? 5. A
bi zo nyos ság ki fe je zé se,
hogy meg hall ga tás ra ta lál -
tál. 6. Há la adás. 

A poszt tra u ma ti kus
stressz szind ró má ban szen ve dő pa -
na szá nak és ben ső ér zé se i nek ily
mó don va ló for má ba ön té se gya -
kor la ti lag kö ve ti a bib li ai pa nasz zsol -
tá rok struk tú rá ját. Így az után a zsol -
tá rok ha té kony imád sá gos esz köz zé
vál nak az el mond ha tat lan trau ma Is -
ten elé vi te lé ben és a gyó gyu lás út ján
va ló el in du lás ban.

A pa nasz zsol tá rok nak – és egy ál -
ta lán a pa nasz nak mint mű faj nak –
a li tur gi kus éle tünk ből va ló el tű né -
sé vel több elő adás is fog lal ko zott.
Nem vé let len, hogy a pa nasz alap ve -
tő imád ság for ma ként je lent meg a
Zsol tá rok köny vé ben, és bi zony a
mai em ber nek is nagy szük sé ge len -
ne kül ső és bel ső szo ron gat ta tá sa i nak
ar ti ku lá lá sá ra mind egyé ni, mind is -
ten tisz te le ti kö zös sé gi szin ten. 

Több elő adás – így Jut ta Ha us -
man né is – a zsol tá rok szö ve gé ben
elő for du ló erő szak kér dé sét jár ta
kö rül (pél dá ul a 137. zsol tár). Ezek -
kel a szö ve gek kel szá mos vissza élés
tör tént a tör té ne lem fo lya mán, hi szen
al sóbb ren dű nek tar tott nép cso por -
tok, tár sa dal mi ré te gek vagy nők el -
nyo má sá nak iga zo lá sá ra is fel hasz nál -
ták őket. Kér dés, hogy pél dá ul a
bosszú zsol tá rok bot rá nyos nak tű -
nő szö veg rész le tei mennyi ben és
mi lyen ér tel me zé si for má ban le het -
nek ma Is ten né pé nek imád sá gá vá,
vagy ho gyan ér tel mez he tők ke resz -
tény szem pont ból.

* * *

A meg fe szí tett mun ka tem pó jú hat
nap so rán két dél után le he tő ség nyílt
ki rán du lás ra is. El ső al ka lom mal a
részt ve vők a mind össze fél órá nyi
tá vol ság ra lé vő Wart burg vá rá ba sé -
tál hat tak fel (lent), amely szá mos
tör té nel mi és kul tu rá lis vo nat ko zás -

sal bír ma gyar és evan gé li kus
szem pont ból egy aránt. 

Az épü let együt tes a csá szá ri ház -
zal ro kon ság ban lé vő tü rin gi ai tar to -
mány gró fok köz pont ja ként épült a 11.
szá zad ban. Itt élt fér je, La jos őr gróf
ol da lán a kö zép kor egyik leg nép sze -
rűbb alak ja, Ár pád- há zi Szent Er zsé -
bet (1207–1231) is. Éle té nek moz za -

na ta it gyö nyö rű fres kók és mo za ik -
ké pek örö kí tik meg a vár ban. 

A le gen da sze rint ezen a hely szí -
nen tör tént a hí res ró zsa cso da, ami -
kor a sze gé nyek nek kö té nyé ben rend -
sze re sen élel met csem pé sző Er zsé be -
tet fér je vagy a só go ra „le fü lel te”. A
kér dés re, hogy mit visz, Er zsé bet
azt fül len tet te, hogy ró zsá kat. Ami -
kor kény te len volt meg mu tat ni, va -
ló ban il la tos ró zsák buk kan tak elő a
kö té nyé ből, mert Is ten nem akar ta,
hogy a szent asszony ha zud jon. 

Az óta Er zsé be tet ró zsák kal az ölé -
ben áb rá zol ják, így pél dá ul a bu da -
pes ti Ró zsák te rén lát ha tó szob ron is,
mely egy há zunk kö zép is ko lai kol lé -
gi u má val szem közt áll. Nem vé let len,
hogy Er zsé bet szü le té si he lye, Sá ros -
pa tak és Ei se nach ma test vér vá ro sok. 

Evan gé li kus szem pont ból ki emelt
je len tő sé gű, hogy 1521 má ju sá ban
Bölcs Fri gyes szász vá lasz tó fe je de lem
a worm si bi ro dal mi gyű lést bi ro -
dal mi átok kal a fe jén el ha gyó Lu thert
a sa ját biz ton sá ga ér de ké ben el ra bol -
tat ta, és Jun ker Jörg (György lo vag) ál -
né ven Wart burg vá rá ban rej tet te el.
Lu ther itt sem tét len ke dett, hi szen ti -
zen egy hét alatt le for dí tot ta a gö rög
Új szö vet sé get né met nyelv re, amely
az után a könyv nyom ta tás nak kö -
szön he tő en ro ha mos se bes ség gel
ter jedt el az egész bi ro da lom ban. 

Lu ther mun ká já nak sú lyát csak
ak kor ért het jük meg iga zán, ha fi gye -
lem be vesszük, hogy a for dí tás so rán
ti zen nyolc né met nyelv já rást, dia lek -
tust vett fi gye lem be, és igye ke zett
eze ket oly mó don össze gyúr ni, hogy
a Bib li át min den táj egy ség la kó ja
meg ért hes se. Ez zel tu laj don kép pen
meg te rem tet te az iro dal mi né met
nyel vet.

Igen hí res még Wart burg vá rá nak
csar nok ter me a kö zép ko ri tru ba dúr -
köl té szet né met meg fe le lő i nek, a
min nesän ge rek nek a dal nok ver se -
nye i ről. En nek ál lít em lé ket Wag ner
Tan nhäu ser cí mű ope rá já ban.

Ugyan eb ben a te rem ben ta nács koz -
tak jó val ké sőbb a 19. szá za di né met
egye sí tés ben nagy sze re pet ját szó
di ák egye sü le tek is. A mai na pig lát -
ha tó ki ál lít va a zász la juk, ame lyen
elő ször je len nek meg együtt a mai né -
met nem ze ti szí nek.

Ma ga Ei se nach vá ro sa ar ról is hí -
res, hogy Lu ther 1498 és 1501 kö zött
itt volt a la tin is ko la ta nu ló ja és a Szent

György-temp lom kó ris tá -
ja, ami kor is a vá ro si pat rí -
ci us Kot ta csa lád ott ho ná -
ban la kott Kot ta Or so lya
párt fo golt ja ként. Egyéb ként
ugyan eb ben a temp lom ban
kö tött há zas sá got Ár pád -
há zi Szent Er zsé bet is Tü -
rin gi ai La jos sal, va la mint
itt ke resz tel ték meg a vá ros
leg hí re sebb szü löt tét, Jo -
hann Se bas ti an Ba chot.

* * *

A má sik dél utá ni ki rán du -
lás We im ar ba és Er furt ba
ve ze tett. Előb bi vá rost mél -
tán tart ják a né met kul tú ra
fel leg vá rá nak, hi szen hu -
za mo sabb ide ig itt él tek és
al kot tak olyan ki emel ke dő
sze mé lyi sé gek, mint Goe -
the, Schil ler, Her der, Bach,
Liszt, Wag ner és Ri chard
Strauss is. A we ima ri Her -
der-temp lom ban lát ha tó az
idő sebb Lu cas Cra nach ta -
lán leg mo nu men tá li sabb
al ko tá sa, a lu the ri teo ló gi -
át pá rat lan ké pi mó don
össze fog la ló szár nyas ol -
tár kép.

Er furt ban az ágos to nos rend ma
már evan gé li kus temp lo mát és egy -
ko ri ko los to rát te kint het ték meg a
részt ve vők. Lu ther 1501-ben köl tö zött
Er furt ba és kezd te el egye te mi ta nul -
má nya it. 1505-ben szin tén itt vo -
nult be a fent em lí tett ko los tor ba.
1507-ben eb ben a temp lom ban, a ma
is meg lé vő ere de ti ol tár nál mu tat ta
be el ső mi sé jét is. 

Ér de kes ség, hogy az ol tár mö göt ti
üveg ab lak al só ré szén lát ha tó egy
ró zsa áb rá zo lás, ame lyet Lu ther mi séi
so rán éve ken ke resz tül gyak ran szem -
lélt. Ez vált ké sőbb csa lá di cí me ré nek,
a Lu ther-ró zsá nak az alap já vá. 

Er furt ne ve ze tes sé ge a szin tén kö -
zép ko ri, ha tal mas gó ti kus Do mon -
kos-ren di temp lom, ahol a vá ros és
a né met nyelv tör té net és a ke resz tény
misz ti ka köz vet ve Lu ther re is nagy
ha tást gya kor ló alak ja, Eck hart mes -
ter (1260 k. – 1328) pré di ká ci ói hang -
zot tak év ti ze de ken ke resz tül. A temp -
lom 56 re gisz te res és 4302 sí pos or -
go ná ján elő adott pa zar kon cert meg -
hall ga tá sá val zá rult a ki rán du lás.

* * * 

A her me ne u ti kai kon fe ren cia so ro zat
nem ért ez zel vé get. Má té evan gé li -
u ma, majd pe dig Pál apos tol teo ló -
gi á já nak ak tu á lis kér dé sei ke rül nek
még te rí ték re a hát ra lé vő két al ka -
lom mal. Ha ma ro san vár ha tó a mos -
ta ni kon fe ren cia zá ró nyi lat ko za tá nak,
va la mint az el hang zott elő adá sok ból
vá lo ga tott, an gol nyel vű ta nul mány -
kö tet nek a meg je le né se is. 

A ter vek sze rint a ha zai ér dek lő -
dő ol va só kö zön ség szá má ra is el ér -
he tő vé vá lik ma gyar for dí tás ban né -
hány ko ráb ban Nai ro bi ban és most
Ei se nach ban el hang zott elő adás egy -
há zunk teo ló gi ai szak fo lyó ira tá nak,
a Lel ki pász tor nak a ha sáb ja in.

g Lász ló Vir gil
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Jé zus Krisz tus mond ja: „Én va gyok a
jó pász tor. Az én ju ha im hall gat nak
a han gom ra, és én is me rem őket, ők
pe dig kö vet nek en gem. Én örök éle tet
adok ne kik.” (Jn 10,11.27–28)

Hús vét ün ne pe után a 2. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li s he ti igéi a fel tá ma dott és élő Krisz tust és pász to rolt gyü le -
ke ze tét ál lít ják elénk. Jé zus jó pász tor ként a ha lál ból örök élet re ve zet. „Az Úr
az én pász to rom, nem szű köl kö döm.” (GyLK 683) Pász to runk a Jé zus, hoz -
zá tar to zunk?! „Én Krisz tus ked ves bá rá nya va gyok; vál lá ra vesz, és né kem csak
en ged nem kell, hogy hor doz zon. Míg bá rá nya ma ra dok, míg Pász to ro mat meg
nem ta ga dom, s tő le bo to rul el nem sza ka dok – ad dig nem vesz he tem el” –
vall ja dr. Lu ther! „Krisz tus meg halt min den ki ért, hogy akik él nek, ez után ne
ma guk nak él je nek, ha nem an nak, aki ér tük meg halt és fel tá madt.” (2Kor 5,15;
LK) Az üres ke reszt két ezer éve hir de ti: Mi se ri cor dia Do mi ni! „Az Úr sze re -
te té vel te le van a föld”, s kér het jük is: „Ma rad jon ve lünk, Uram, sze re te ted, mert
mi is ben ned re mény ke dünk!” (Zsolt 33,5.22) Ké ré sünk alap ja Jé zus heti igénk
sze rin ti ön ki je len té se; hús vét után tud hat juk is: „…én éle te met adom a ju ho -
kért. (…) Én és az Atya egy va gyunk.” (Jn 10,15.30) Pé ter az Úr szen ve dő szol -
gá já ról szól: „Ő bűn hő dött, hogy ne künk bé kes sé günk le gyen, az ő se bei árán
gyó gyul tunk meg. Mind nyá jan té ve lyeg tünk, mint a ju hok…” (Ézs 53,5–6) „Mert
olya nok vol ta tok, mint a té vely gő ju hok, de most meg tér te tek lel ke tek pász to -
rá hoz és gond vi se lő jé hez.” (1Pt 2,25) Már Mó zes is azért kért utó dot, hogy ha -
lá la után „ne le gyen olyan az Úr kö zös sé ge, mint a pász tor nél kül va ló nyáj. (…)
Ma ga mel lé vet te Jó zsu ét…, rá tet te a ke zét, és be ik tat ta tisz té be…” (4Móz
27,17.22–23) Az Úr az apos to lo kat utol só kul ál lí tot ta, Pál „még is” sze re ti gyü -
le ke ze tét, „mert az evan gé li um ál tal én va gyok a ti atyá tok a Krisz tus Jé zus -
ban. Kér lek te hát ti te ket: le gye tek az én kö ve tő im.” (1Kor 4,15–16) S azért te -
he ti, mert őt is meg ra gad ta Krisz tus, s az óta ben ne él. Fő pa pi imá já ban Jé zus
azo kért kö nyö rög, kik ta nít vá nyai sza vá ra hisz nek ben ne az idők so rán, és ez
az utol só kí ván sá ga: „Atyám, azt aka rom, hogy aki ket ne kem ad tál, azok is ott
le gye nek ve lem, ahol én va gyok, hogy lás sák az én di cső sé ge met… És meg is mer -
tet tem ve lük a te ne ve det…, hogy az a sze re tet, amellyel en gem sze ret tél, ben -
nük le gyen, és én is őben nük.” (Jn 17,24.26) Is ten ma is küld „né me lye ket apos -
to lo kul, má so kat pró fé tá kul, is mét má so kat evan gé lis tá kul vagy pász to ro kul
és ta ní tó kul, hogy fel ké szít se a szen te ket a szol gá lat vég zé sé re, a Krisz tus tes -
té nek épí té sé re”. (Ef 4,11–12) El fo gá sa előtt meg mond ta Jé zus: „Meg ve rem a pász -
tort, és el szé led nek a nyáj ju hai. De mi u tán fel tá mad tam, előt te tek me gyek…”
(Mt 26,31–32) Az óta is pász to rol ja föl di gyü le ke ze tét, s ké ri: „…higgye tek Is -
ten ben, és higgye tek én ben nem.” Vissza jön övé i ért, s ma ga mel lé ve szi őket; ám
ön ma gát re kesz ti ki, aki el uta sít ja ez egyet len le he tő sé get: „Én va gyok az út,
az igaz ság és az élet; sen ki sem me het az Atyá hoz, csak is énál ta lam” (Jn 14,1.6)
„Jé zus, te vagy az út ma gad. / Si ess, add né kem – ma ga dat!” (EÉ 396,5) 

g Ga rai And rás

HETi ÚTrAVAló

Van nak is ten ke re sők! Aki ket a szí vük
in dít Is ten ke re sé sé re, de en nek meg -
ha tó tit ka az, hogy e ke re sés mö gött
a szent sé ges Is ten áll. A ke re sett is -
te ni sze mély, a mi Urunk ke res te ti
ön nön ma gát. Nem az em be ri lé lek
gyü möl cse az is ten ke re sés, ha nem is -
te ni kez de mé nye zés ről van szó. 

Cso dá la tos ál la pot az is ten ke re sés,
mert ez már is ten kö zös ség a lé lek
mély ré te gé ben. Egy szer csak ki nyí -
lik a bim bó, és a hit szép vi rá ga bo -
rít ja be éle tünk fá ját, így te rem
meg fe le lő gyü mölcs. Szel le mi ka -
land ez, amely re sa ját ér de künk -
ben kell vál lal koz nunk, mert úgy
al ko tott meg min ket a Te rem -
tőnk, hogy min dig több re vágy -
junk an nál, mint ami vel ép pen
ren del ke zünk. Ez igaz az anya gi -
ak ra, de na gyon igaz a lel ki, szel -
le mi igaz sá gok ra néz ve is: min -
dig több kell. 

Sok ér de kes és ta nul sá gos tör -
té nel mi be szá mo lót ol vas ha tunk a
Bib li á ban. Emel jük ki most kö zü lük
azt, amely Ro bo ám és Je ro bo ám há -
bo rús ko dá sá ról szól. A tör té net ma -
ga el szo mo rí tó, de van ben ne egy cso -
dá la tos jel zés az is ten ke re sés igaz sá -
gá val össze füg gés ben (2Krón 11). 

Nem bo nyo ló dunk be le a há bo rús -
ko dó ki rá lyok köl csö nös te rü le ti kö -
ve te lé se i nek le írá sá ba, mert örök ké
is mét lő dő em be ri alap kép let ez a
min dent meg sze rez ni aka ró kap zsi -
ság. S még csak nem is ki rá lyok és ha -
tal ma sok, bi ro dal mak és or szá gok
kö zött be szél he tünk er ről, ha nem van
en nek in di vi du á lis szint re le bont ha -
tó ér tel me zé se is. 

Ro bo ám és Je ro bo ám tör té ne té ből
elég annyit tud nunk, hogy mind a
ket ten igényt tar tot tak a ki rá lyi cím -
re és ha ta lom ra, és en nek volt vég ze -
tes kö vet kez mé nye egy öl dök lő há -
bo rú le he tő sé ge. Ál ta lá nos és el szo -
mo rí tó igaz ság, hogy ha em ber for -
dul em ber el len bir tok lá si vágy mi -
att, azon nal kész a ve sze ke dés re,
harc ra, gyil ko lás ra. 

A tör té net ben azon ban Is ten köz -
be avat ko zik, meg bíz za kül döt tét a
kö vet ke ző kép pen: Is ten em be re pa -
ran csot ka pott ar ra, hogy tán to rít sa
el a gyű löl kö dő fe le ket a há bo rú tól,
mond ván, „ne har col ja tok test vé re i -
tek kel”. Is ten cso dát tett, mert leg -
alább az egyik fél en ge del me sen hall -
ga tott az Úr sza vá ra. 

Ro bo ám volt az, aki hall ga tott az
Úr sza vá ra, és nem há bo rúz ni in dult,
ha nem el len ke ző leg: biz ton sá got te -
rem tő épít ke zés be kez dett, és biz to -
sí tot ta a nél kü lö ző la ko sok élel mi -
szer-el lá tá sát, a bé kés és mun kás
éle tet. Ez a bé kés, épí tő, bölcs po li -
ti kai dön tés óri á si ha tás sal volt
messzi kör nyék la kó i ra, pa pok ra és
lé vi ták ra, akik haj lan dók vol tak még
in gó sá ga i kat, me ze i ket és há za i kat is
el hagy va tö me ge sen csat la koz ni a
bé kés épít ke zést foly ta tó ki rály hoz.
Mert az egész sé ges em ber bé ké re és
nor má lis élet re vá gyik. 

Ám nem csak pa pok és lé vi ták
vágy tak er re a bé kés és har mo ni kus
élet re: „A pa pok után Je ru zsá lem be
men tek Iz rá el va la mennyi tör zsé ből
azok is, aki ket szí vük ar ra in dí tott,
hogy ke res sék Iz rá el Is te nét, az Urat,
és ál doz za nak őse ik Is te né nek, az
Úr nak.” (2Krón 11,16) Is ten ke re ső
em be rek ről ol va sunk a Szent írás -
ban, aki ket szí vük in dí tott ar ra, hogy
az Urat ke res sék, mert élt ben nük a
lé lek ősi sej té se, ame lyet majd a ná -
zá re ti Jé zus – az ószö vet sé gi Szent -
írást idéz ve – ezek kel a sza vak kal tesz
új szö vet sé gi ki je len tés sé: „Meg van ír -
va: Nem csak ke nyér rel él az em ber,

ha nem min den igé vel, amely Is ten
szá já ból szár ma zik.” (Mt 4,4; és vö.
5Móz 8,3) 

Nem csak ke nyér rel, anya gi ak kal,
e vi lá gi ér té kek kel él az em ber! Ha -
tal mas lel ki igaz sá got mon dott ki Jé -
zus ab ban az igé ben is: „Mit hasz nál
ugyan is az em ber nek, ha az egész vi -
lá got meg nye ri, lel ké ben pe dig kárt
vall?” (Mk 8,36) 

Óri á si ígé ret van eb ben az igé ben
is: „De ke res sé tek elő ször az ő or szá -
gát és igaz sá gát, és ezek is mind rá -
adá sul meg adat nak nek tek.” (Mt
6,33) Is ten or szá gá nak ke re sé se mel -
lett, alatt és ál ta la meg ol dód hat nak
anya gi gon dok is, de hisszük, hogy
nagy kér dé se ink re is vi lá gos vá la szo -
kat ka punk a Szent lé lek ál tal. 

Nem ál lít juk, hogy ko runk ban tö -
me ges je len ség len ne az is ten ke re sés,
de ta pasz ta la ta ink sze rint egy re töb -
ben van nak, akik szí vük ben ti tok za tos
és kü lön le ges nyug ta lan sá got él nek
meg. Le het ne ezt a nyug ta lan sá got fe -
lü le te sen és di va tos szó val „ide ges ke -
dés nek” is ne vez ni. Ez az „ide ges ke dés”
egy olyan el ké pesz tő, mo dern je len ség,
amely nek oká ra sen ki sem tud ér tel -
mes ma gya rá zat tal szol gál ni, csak ta -
lál ga tá sok van nak. 

Ezt a nyug ta lan sá got ta pasz tal ta
meg Au gus ti nus, és hí res köny vé ben
(Val lo má sok) így fo gal maz ta meg:
„Nyug ta lan a mi szí vünk, míg meg
nem nyug szik ben ned.” Mert csak ide -
ig-órá ig elég sé ges az em ber szá má ra
a föl di lét. Bár ki éle té ben el ér kez het
a szent nyug ta lan ság, a dol gok, a lét
lé nye gé re vo nat ko zó kér dé sek ide je.
Mi fé le nyug ta lan ság ról van szó? 

Eb ben a lel ki ka land ban Is te né a
fő sze rep. Mert igaz, hogy mi, em be -
rek él jük át ezt az ok ta lan – lát ha tó
okok nél kü li – ide ges sé get, nyug ta -
lan sá got, de nyug ta lan sá gunk mö gött
a szent sé ges Is ten ér he tő tet ten éle -
tünk ben: „Vi gasz ta lódj, nem ke res nél,
ha már meg nem ta lál tál vol na.”
(Blaise Pas cal hí res ál lí tá sa.) A ke re -
sés lel ki ál la po tá ban már Is ten fe lé
for dul tam, már a von zás kö ré ben va -
gyok, csak még nem lá tok vi lá go san. 

Az is ten ke re ső em ber hit tel össze -
füg gő kér dé se ket tesz fel, és mél tán
re mény ked het olyan vá la szok ban,
ame lyek to vább se gí tik éle te lel ki
küz del me i ben. A Szent írás ból tud juk,
hogy cso dá la tos ál dá sok kí sé rik azok
éle tét, akik „az Urat ke re sik”. Elő ször

is ez a ke re sés nem re mény te len,
mert ép pen a ke re sett szent Sze mély
áll a ke re sé se ink mö gött, más részt
pe dig Pál apos tol sze rint Is ten „nincs
is messzi re egyi künk től sem; mert
őben ne élünk, moz gunk és va gyunk”.
(Ap Csel 17,27–28) 

Is ten ke re sé sünk leg biz ta tóbb lel -
ki hát te re a Szent lé lek Is ten, aki már
az ószö vet sé gi tör vény könyv ben ilyen
ki je len tést ad: „De ha ke res ni fo god
ott az Urat, a te Is te ne det, meg ta -
lá lod, ha tel jes szív vel, lé lek kel ke -
re sed.” (5Móz 4,29) Mond hat -
nánk, hogy biz tos ra me gyünk. De
nem a mi ki tar tá sunk mi att, ha -
nem Is ten szent ígé re te mi att. 

Aki ke res, ta lál (Mt 7,8, il let ve
Lk 11,10)! Aki Is tent ke re si, már
meg is ta lál ta, csak meg kell ad -
ni a sa ját lel ke szá má ra a kér dé -
sek re ke re sett vá la szok be éré sé -
nek szent ide jét. A ve tés és a be -
érés kö zött idő nek kell el tel nie. A

kér dé sek fel ve té se és a vá la szok
meg emész té se idő igé nyes. 

Ál dás jár együtt az is ten ke re sés -
sel. Olyan ál dás, amely ről nem is ál -
mod na az em ber, még hoz zá a bol -
dog ság ál dá sa. A zsol tár író sze rint:
bol do gok, akik „tel jes szív vel ke re sik
őt” (Zsolt 119,2). S ez már a bol dog -
ság nak az a tit ka, ame lyet Jé zus He -
gyi be szé dé nek so ro za tá ba il leszt he -
tünk (Mt 5,1 kk.). 

Is ten ke re sők ma is van nak. Hi vat -
koz hat nánk ne ves lé lek gyó gyá szok
em pi ri kus té te le i re, hogy az em be ri
lé lek nek pe dig van val lá sos funk ci ó -
ja, amellyel tö rőd ni szük sé ges, de
mi itt nem ezt tesszük, mert tar tóz -
kod ni sze ret nénk a bál vány imá dás
leg hal vá nyabb ve szé lyé től is. Mert az
em ber ma gá tól nem az élő Is tent ke -
re si, ha nem egy ren del ke zé sé re ál ló,
hasz nál ha tó is tent, az az bál ványt, és
el ső sor ban er re vo nat ko zik – a bűn -
eset mel lett – a meg ren dí tő és min -
ket le lep le ző ál lí tás: „…nin csen, aki
ért se, nin csen, aki ke res se Is tent.”
(Róm 3,11; vö. Zsolt 14,2)

Ám is ten ke re sők azért van nak, mert
az élő Is ten in dít er re a ke re sés re, és ő
ma ga akar ne künk az ő tet szé se sze rin ti
élet hely ze tünk ben és idő pont ban ér -
vé nyes vá laszt ad ni a kér dé se ink re. Jé -
zus meg kér dez te a be tes dai be te get:
„Akarsz-e meg gyó gyul ni?” (Jn 5,6) Jé -
zus kér dé se itt és most: „Akarsz-e
kér dé se id re tő lem vá laszt nyer ni?” 

Egyet len esé lyün ket ol vas hat juk ki
Ta más tör té ne té ből. A ne gye dik
evan gé lis ta tö mö ren el mond ja, hogy
a ta nít vá nyok meg ren dült bol dog ság -
gal szá mol nak be Ta más nak ar ról,
hogy lát ták az Urat, a Fel tá ma dot tat.
Ta más vissza uta sít ja ezt egy la ko ni -
kus, de na gyon mo dern mon dat tal:
„Ha nem lá tom a ke zén a sze gek he -
lyét, és nem érin tem meg uj jam mal a
sze gek he lyét, és nem te szem a ke ze -
met az ol da lá ra, nem hi szem.” 

Há nyan mond ják: ha nem lá tom,
nem hi szem. Ta más mo dern ké tel ke -
dő, le het ne kor tár sunk is. S el jött az
éle té ben az a pil la nat, ami kor Jé zus
meg állt előtte, és meg mu tat ta ne ki
ma gát, sőt ja va sol ta se be i nek meg ta -
pin tá sát. Ta más „csak” le bo rult, nem
volt több ké te lye és kér dé se, ki -
mond ta tö mör hit val lá sát: „Én Uram,
és én Is te nem!” (Jn 20,25 kk.) 

Kér dez ge té sünk vég ső esé lye ez:
Jé zus sal ta lál koz ni! Ha át él tük ezt a
ta lál ko zást, ak kor Jé zus sza va ránk is
ér vé nyes: „…és azon a na pon nem
kér dez tek én tő lem sem mit.” (Jn 16,23) 

Nem ke res nénk őt, ha ő nem éb -
resz te ne vá gyat a lel künk ben!

g Ri bár Já nos 
nyu gal ma zott es pe res

Akiketszívükarraindított,
hogykeressékazUrat

Örökség–örökké?
Mind annyi unk nak meg van a ma ga „cso mag ja”, ame lyet hor do zunk, és
en nek a cso mag nak nagy ré szét a szü le ink től kap tuk. Jót és rosszat is,
sza va kat, szo ká so kat, szem lé le tet, min tá kat. Idő vel to vább is ad juk eze -
ket a gyer me ke ink nek.

De nem min den ál dás, amit kap tunk: a gyen ge sé ge ink, a gör cse ink, a
fé lel me ink, a be töl tet len hi á nya ink… Ezek is meg ha tá roz zák az éle tün ket. 

Mi az, amit a cso mag ból jobb el fo gad nunk, mert akár ja vunk ra is vál -
hat, mi az, ami től in kább meg kel le ne sza ba dul nunk? Ezek re a kér dé sek -
re ke res sük kö zö sen a vá laszt sok ze né vel és a gye re kek szá má ra is ér -
de kes szem lél te tő esz kö zök kel.

Sze re tet tel vá runk ben ne te ket!

Ta más-mi se lesz áp ri lis 14-én, va sár nap 18 óra kor a Lágy má nyo si Öku -
me ni kus Köz pont ban (Bu da pest XI., Ma gyar tu dó sok kör út ja 3.) –
https://www.fa ce book.com/ta mas mi se.

h i r d e t é s



Az ár tat lan el len té te. 

A ta nít vány, aki nek a ne ve kő szik lát je lent. 

Zár va vol tak, Jé zus még is be ment a szo bá ba. 

Ta más má sik ne ve. 

Ek kor je lent meg Jé zus a ta nít vá nyok nak. 

A ke reszt re fe szí tés hez hasz nált esz köz. 

Jé zus meg mu tat ta a ta nít vá nyok nak a ….. és az ol da lát. 

Ilyen, aki nem lát és hisz. 

Ennyi nap múl va je lent meg Jé zus új ra a ta nít vá nyok nak. 

Itt állt meg Jé zus a szo bá ban. 

„…… az Urat!” – mond ták a ta nít vá nyok Ta más nak. 

Ilyen volt Ta más. 

Lát ni aka rom a szö gek ……! – mond ta Ta más. 

Ez volt el hen ge rít ve Jé zus sír ja elől hús vét haj nal ban.
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Ha ma gát a ma da rat nem is, de a vi -
dám „ka kukk” ki ál tást min den ki is -
me ri. Áp ri lis má so dik fe lé ben ér ke -
zik ha za Af ri ká ból, a ka kukk szó et -
től kezd ve min den fe lé hall ha tó.

Ked ve li a li ge tes er dő ket, az al föl -
di csa tor nák kör nyé két, ahol a par ti
fűz fá kon ül dö gél, de fel buk kan a vá -
ro si par kok ban, li ge tek ben is.

Fur csa ma dár: nem épít fész ket,
nem ne vel fi ó ká kat, még is sza po ro -
dik. Egyé ni mód sze re fej lő dött ki a
sza po ro dás ra: má sok ra, az úgy ne ve -
zett gaz da- vagy daj ka ma da rak ra
bíz za a to já sa it és a fi ó ká it.

A vi zek, ná da sok kö ze lé ben a ná di -
ri gó, az er dők ben, li ge tek ben a vö rös -
begy a ka kukk leg gya ko ribb gaz da ma -
da ra. En nek oka na gyon egy sze rű:
azo kon az élő he lye ken ezek a leg gya -
ko ribb szó ba jö he tő ma dár fa jok. 

A ka kukk to jó fi gyel, le si, hol lát
fész két épí tő ma da rat. Meg jegy zi a
he lyet, és ami kor a to jás ra kás meg -
kez dő dik, egy al kal mas pil la nat ban
ki emel egy to jást, el nye li, és a ma gá -
ét toj ja a he lyé re.

A to jás szín ben rit kán al kal maz ko -
dik tel je sen a gaz da ma dá ré hoz, de a
ka kukk tes té hez mér ten na gyon ki -
csi, nem lóg ki a töb bi kö zül. A gaz -
da ma da rak több nyi re nem is ve szik
ész re a cse rét, a to jó nyu god tan kot -
lik a to já so kon. 

A kis ka kukk vi szont na gyon si et: ko -
ráb ban kel ki, mint mos to ha test vé rei,
és csu pa szon, még zárt sze mek kel
nyom ban mun ká hoz lát. Há tá val és
szárny csonk ja i val tol ja ki fe lé a to já so -
kat vagy a már ki kelt fi ó ká kat, és
egyen ként lö ki át őket a fé szek pe re mén. 

A vö rös begy vagy a ná di ri gó mind -
ezt kö zöm bö sen né zi, és et től kezd -
ve a kis ka kukk nak hord ják azt a ren -
ge teg her nyót és más ro vart, amellyel
a sa ját fi ó ká i kat kel lett vol na fel ne vel -

ni ük. Ete tik ak kor is, ami kor már el -
hagy ta a fész ket. 

Egy szer lát tam egy olyan fény ké pet,
ame lyi ken a fi a tal ka kukk egy osz lo -
pon ült, ér ke ző mos to há ja pe dig nem
tu dott elé je száll ni. De a fi ó ka meg ol -
dot ta a prob lé mát: a ma gá nál jó val na -
gyobb mos to há ja vál lá ra ült, aki úgy
dug ta a tor ká ba a ho zott ro va ro kat.

Min den ka kukk egy fé szek alj nyi
ma dár pusz tu lá sa árán nő fel, de

nem sza bad ha ra gud nunk rá. Ha a
vö rös be gyek nek és a töb bi ek nek csak
tő le kel le ne tar ta ni uk, nem len ne
okuk pa nasz ra.

A ka kukk vé dett. Ter mé szet vé -
del mi ér té ke öt ven ezer fo rint.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mind egyik ka kukk szür ke?
2. Hány to jást to jik egy to jó éven te?
3. Va jon ha zánk ban hány faj fész ké -
ben ta lál tak már ka kukk to jást?

Kakukk

Vá la szok: 1. Nem, a to jók kö zött van -
nak vör he nyes szí nű ek is; 2. két so ro -
zat ban egy szer re ki lenc-tíz to jást rak,
a so ro za tok kö zött több hét szü net te -
lik el; 3. több mint har minc fa jé ban.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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Jól le het az aj tók zár va vol tak, Jé zus egy szer csak még is meg -
je lent a szo bá ban, és meg állt kö zé pen. Kö szön töt te őket,
és meg mu tat ta ne kik a se bek he lyét a ke ze in és az ol da lán.
A ta nít vá nyok na gyon meg örül tek, hogy lát ják a Mes tert,
aki új ra élt. Jé zus pe dig meg erő sí tet te őket a Szent lé lek ere -
jé vel, és el küld te őket, hogy mond ják el bát ran má sok nak
is: a Meg vál tó fel tá madt! Ez zel el tűnt a sze mük elől.

Ami kor Ta más meg ér ke zett, rög tön el me sél ték ne ki,
mi tör tént. Ő azon ban nem hit te. Azt mond ta:

– Ha nem lá tom a ke zén a sze gek he lyét, és nem érin -
tem meg az uj jam mal az ol da lán a se bet, nem hi szem el.

Nyolc nap múl va Jé zus új ra meg je lent a ta nít vá nyok -
nak. Ez al ka lom mal Ta más is ott volt. Jé zus oda hív ta ma -

gá hoz, és azt kér te tő le, hogy érint se meg a se be it a ke -
zén és az ol da lán.

– Ne légy hi tet len, ha nem hí vő! – mond ta ne ki a Mes ter.
Ta más alig ju tott szó hoz, csak annyit tu dott mon da ni:
– Én Uram, és én Is te nem!
Jé zus azon ban nem ha ra gu dott rá, ha nem azt fe lel te:
– Mi vel látsz en gem, hi szel. Bol do gok, akik nem lát -

nak és hisz nek.

Írjátokbeaszínesajtókbaamegfelelőszavakat!Api-
rossaljelölthelyekenlévőbetűkbőlösszeolvashatjá-
tok,hogyanköszöntötteJézusatanítványokat.

TamásésJézus
b Mi u tán Jé zus fel tá madt, az el ső es te meg je lent a ta nít vá nyok nak, akik

egy szo bá ban gyűl tek össze. Még min dig fél tek és ag gód tak, hogy ba -
juk es het, ezért gon do san be zár ták az aj tó kat. Jú dás ek kor már nem
élt, Ta más pe dig, akit Iker nek hív tak, épp nem volt ve lük.

g ye r me Kvár

!
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a ma gyar or szá gi evan gé li kus egy ház 
gyűj te mé nyi ta ná csá nak pá lyá za ti fel hí vá sa

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) Gyűj te mé nyi Ta ná csa pá -
lyá za tot ír ki a gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek – köny vek/könyv tá rak, le vél -
tá ri és irat anyag – ré szé re. A pá lyá zat cél ja a gyü le ke ze ti gyűj te mé nyek
mű kö dé sének, ren de zé sének és ál lag meg óvá sának elő se gí tése.

b Ta valy má jus ban Bécs ben kon -
fe ren ci át ren dez tek JohannGe-
nersich (1761–1823) kés már ki lí -
ce u mi és bé csi teo ló gi ai ta nár
élet mű vé ről. A kon fe ren cia elő -
adá sai nem rég kö tet ben is nap -
vi lá got lát tak. 

A Bé csi Ma gyar Tör té ne ti In té zet ki -
ad vá nya i nak so ro za tá ban fi gye lem re
mél tó kö tet je lent meg: Die Zips – Ei -
ne kul tur ge schicht li che Re gi on im 19.
Jahr hun dert – Le ben und Werk
von Jo hann Ge ner sich (1761–1823)
(A Sze pes ség – Egy kul túr tör té neti
ré gió a 19. szá zad ban – Jo hann
Ge ner sich [1761—1823] éle te és
mű ve) cím mel (szerk. Fa ze kas
Ist ván, Karl W. Sch warz, Sza bó
Csa ba, Bécs, 2013, 238 ol dal). 
A 18–19. szá za di Habs burg-mo -
nar chia egyik leg ér té ke sebb, nyel -
vi leg sok szí nű, kul tu rá li san fej lett
ré gi ó já nak, a Sze pes ség nek a kul -
túr tör té ne ti je len tő sé gé ről szól ez
a mun ka. Ma gyar, szlo vák, oszt rák
ku ta tók pél da sze rű össze fo gá sa
és együtt mű kö dé se se gít kö zel
hoz ni ezt a haj dan nagy hí rű, má -
ra jó részt fe le dett tá jat. 

Két kon fe ren cia is zaj lott Jo -
hann Ge ner sich sze mé lyé ről és
ko rá ról 2011-ben és 2012-ben,
Kés már kon és Bécs ben. Nagy
sze re pe volt a szer ve zés ben dr.
Tan kó At ti lá nak, az 1991-ben lét -
re ho zott, Ge ner sich An tal or vos pro -
fesszor ról el ne ve zett ala pít vány tit -
ká rá nak, aki e 16. szá zad tól is mert lő -
csei–kés már ki csa lád tör té ne té nek
fel tá rá sát, ne ves sze mé lyisége i nek
kutatá sát szív ügyé nek te kin ti. 

A ne ves csa lád ta gok kö zé szá mít
a 16. szá za di lő csei bí ró, Mel chi or Ge -
ner sich, va la mint a 17. szá zad kö ze -
pén élt öt vös és vá ros bí ró, Da vid Ge -
ner sich. A csa lád Kés márk ra ke rült,
és a 18–19. szá zad ban ott szü le tett az
a há rom test vér, akik mind egyi ke je -
len tős sze re pet ját szott a Sze -
pes ség, de mond hat ni, az egész
or szág kul tu rá lis éle té ben: Ch ris -
ti an Ge ner sich kés már ki lel kész,
hely tör té net író, Jo hann Ge ner -
sich tör té nész, pe da gó gi ai író és
Sa mu el Ge ner sich lő csei or vos és
ter mé szet tu dós. 

Tan kó At ti la szer ve ző mun ká -
já nak kö szön he tő en az elő ző
évek ben bu da pes ti evan gé li kus
teo ló gu sok is mer het ték meg a
Sze pes sé get, EU-s pá lyá za ti tá -
mo ga tás sal Kés már kon, Lő csén
és Ne dec vá ron ma gyar, szlo vák és
len gyel részt ve vők kel nem zet kö -
zi kon fe ren ci á ra ke rül he tett sor.
Az ala pít vá nyi tit kár fá ra do zá sai
nyo mán a lő csei te me tő ben meg -
újult Sa mu el Ge ner sich sír em lé -
ke, és má ra Ge ner sich An tal nak,
a ko lozs vá ri és bu da pes ti egye tem
rek to rá nak kés már ki la kó há zát
em lék táb la je lö li. 

Jo hann Ge ner sich két száz öt -
ven éve szü le tett, sze mé lyét még
a 18–19. szá zad szel le mi éle té ben
ott ho no san moz gók sem na gyon
is me rik. Pe dig mennyi sé gét és mi nő -
sé gét te kint ve is te kin té lyes élet mű -
vet ha gyott hát ra. A hí res kés már ki
lí ce um ne ves ta ná ra ként vér be li pe -
da gó gus volt: igye ke zett a kor sze rű,
fel vi lá go sult esz mé ket a gya kor lati
ne ve lés szol gá la tá ba ál lí ta ni. Pe da gó -
gi ai re gé nye ket és iro dal mi szö veg -
gyűj te mé nye ket írt az ak kor még
új don ság szám ba me nő nő ne ve lés ről,
majd kü lön a le á nyok és if jak ne ve -
lé sé ről. Fog lal ko zott a ha za sze re tet
fo gal má val, a sze pe si szá szok nyel vé -
vel, és nagy könyv so ro zat ban fog lal -
ta össze a Habs burg-mo nar chia tör -

té ne tét. Élet mű vé vel az utó kor nem
bánt mél tá nyo san: köny vei má ra alig
fér he tők hoz zá, több or szág könyv -
tá ra i nak mé lyén mint könyv rit ka sá -
gok rej tez nek.

Sze mé lyé nek je len tő sé gét és mű -
ve it ép pen ezért idő sze rű ki emel ni a
fe le dés ho má lyá ból. 

A kon fe ren cia kö tet ezt a fel ada tot
messze me nő en szem előtt tar tot ta.
Tu do má nyos ní vón, a ne mes is me ret -
ter jesz té si ha gyo má nyo kat is te kin -
tet be vé ve, min den ki szá má ra ért he -
tő stí lus ban jár ja kö rül Jo hann Ge ner -

sich ko rá nak szel le mi éle tét, ma gá -
nak Ge ner sich nek és kor tár sa i nak
mun kás sá gát. 

Az el ső két re fe rens a Sze pes ség
kul túr tör té ne ti je len tő sé gét mu tat ja
be. Kulcs fon tos sá gú e táj Jo hann
Ge ner sich élet mű vé ben, aki lo kál pat -
ri ó ta ként em le ge ti szü lő föld jét Wil -
hel mi ne cí mű ver sé ben (1817): „Ich
wer de Zip sens Pracht und Ruhm
verb re i ten, / Nur Zip sen, Zip sen
soll mein Lob li ed se in.” (A Sze pes ség
di cső sé gét és hí rét fo gom hir det ni, /

Da lom csak e tá jat szán dé ko zik di -
csér ni. [Nyers for dí tás – Cz. M.]) 

Jo hann Ge ner sich Kés már kon szü -
le tett 1761-ben, szü lő há za a vá ros
fő te rén ma is áll. Ti zen két test vé re
volt. Mint mű velt evan gé li kus sze pe -
si szász (cip szer) pol gár csa lád iva dé -
ka gon dos ne ve lés ben ré sze sült. Szü -
lő vá ro sa né met nyel ve mel lett meg -
is mer ke dett Deb re cen ben a ma gyar,
Gö mör ben a szlo vák nyelv vel. A po -
zso nyi lí ce um ban ta nult, majd a jé nai
egye te men fe jez te be ta nul má nya it. 

Pá lya fu tá sát ne ve lő ként kezd te az
evan gé li kus fő úri Ca lisch csa lád nál.

1788-ban ke rült szü lő vá ro sa, Kés -
márk ne ves lí ce u má ba ta nár ként,
ahol har minc há rom évet el tölt ve
élet mű ve nagy ré szét meg al kot ta.
Két al ka lom mal rek to ra is volt a ne -
ves tan in téz mény nek (1815–1816,
1818–1819). Em be ri tu laj don sá ga it
egyik volt di ák ja így jel le mez te: „Ba -
rát sá gos, sze rény, elő zé keny, ud va ri -
as és igen szol gá lat kész. A kés már ki
di á kok szá má ra je len tős ér té ket kép -
vi se lő könyv tá ra min dig nyit va állt.”
Élet mű vét két évi bé csi teo ló gi ai ta -
nár ság gal ko ro náz ta. Itt, a csá szár vá -

ros ban halt meg 1823-ban. 
A kö tet szám ba ve szi Ge ner -

sich pe da gó gi ai mű ve it, me lyek a
né met ké ső jo ze fi niz mus és bie -
der mei er stí lu sá ban az if jú ság
íz lé sét kí ván ták for mál ni. A mű -
velt le á nyok és a tu dás ra vá gyó if -
jak ta ní tá sá ra és igé nyes szó ra koz -
ta tá sá ra szánt mű vek ben a kor
mű velt sé gi prog ram já nak meg fe -
le lő en ter mé sze ti ké pe ket, tör té -
ne ti le írá so kat ta lá lunk. 

Jo hann Ge ner sich a ma gyar or -
szá gi és kö zép-eu ró pai ké ső fel -
vi lá go so dás ere de ti szer ző je, pe -
da gó gi ai-di dak ti kai mű ve i vel a
kor sze rű fi lant ro p is ta és új hu -
ma nis ta irány kép vi se lő je. Kés -
már ki ta nár ként el ső sor ban az ak -
ko ri evan gé li kus is ko lák gya kor -
la tát te kin tet te alap nak. Né ze te
sze rint a hit tan ok ta tás kö zép -
pont já ban az iga zi sze re tet nek, az
el fo ga dás nak, a to le ran ci á nak

kell áll nia, a tu do má nyok ok ta tá sa pe -
dig a szép ér zé ket és az er köl csi fej -
lő dést kell, hogy szol gál ja. A nő ne ve -
lés cél ja el ső sor ban alap ve tő tár sa dal -
mi és ház tar tá si is me re tek el sa já tí tá -
sa. Ge ner sich sze rint a ta nár nak
sza bad sá got és au to nó mi át kell biz -
to sí ta ni, az egyes ta nu ló kat és cso -
port ja i kat is te het sé gük től füg gő en
dif fe ren ci ál tan kell ok tat ni. 

A kö tet ben Ge ner sich ko rá nak
sze rep lő i vel és fon tos hely szí ne i vel is
meg is mer ked he tünk. Jo seph von Son -

nen fels bé csi pro fesszor, a fel vi lá -
go so dott ab szo lu tiz mus ideo ló gu -
sa, Ja kob Gla tz sze pe si szár ma zá -
sú bé csi evan gé li kus lel kész és
pe da gó gi ai szak író egy aránt Ge -
ner sich ko rá hoz, tár sa dal mi kör -
nye ze té hez tar tozott. 

El lá to ga tunk Kés márk mel lett
a má sik fon tos sze pe si vá ros ba,
Lő csé re, amely nek evan gé li kus lí -
ce u ma ugyan csak a 18–19. szá zad
for du ló ján in dult je len tős fej lő -
dés nek Mar tin Li ede mann ve ze -
té se alatt. Jo hann Sa mu el Fuchs
ne ves lő csei ta nár, ké sőb bi kés -
már ki, majd lem ber gi lel kész Ge -
ner sich nek nem csak kor tár sa,
ha nem ba rát ja is volt. 

Ge ner sich ta nít vá nya volt a
szláv (szlo vák) iro da lom tör té net
nagy alak ja, Pa vol Jo zef Šafá rik, aki
1810–1814 kö zött ta nult a kés -
már ki lí ce um ban. 

A kö tet füg ge lé ké ben Ge ner -
sich egyes mű ve i nek rész le te i vel
is mer ked he tünk. El lá to gat ha tunk
a Ma gas-Tát rá ba, amely nek fel fe -
de zé sé ből a há rom Ge ner sich

test vér is ki vet te a ré szét. A lő csei
evan gé li kus mű em lék te me tő ben te -
he tünk sé tát egye dül ál ló kul tu rá lis ér -
té kek kel is mer ked ve. Itt ta lál juk Jo -
hann test vé ré nek, Sa mu el Ge ner sich -
nek fel újí tott sír em lé két is. 

g Czen the Mik lós

Az is mer te tett kö tet egy-egy pél dá nya
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye -
tem könyv tá rá ban és az Evan gé li kus
Or szá gos Könyv tá r ban meg ta lál ha -
tó. A kon fe ren cia prog ram ja meg te -
kint he tő a href.hu/x/jn67 hon la pon.

Kötetegyszepesievangélikustudósról
a z  m e e  p Ü S  p ö  K i  ta  n á  C S á  n a K  K ö z  l e  m é  n y e

az evan gé li ku sok tel jes kö rű tá jé koz ta tás sal se gí tik 
a hit ok ta tás ról dön tő szü lő ket

2013 szep tem be ré től in dul az ál la mi ál ta lá nos is ko lák ban a kö te le ző en
vá laszt ha tó hit- és er kölcs tan-, va la mint az er kölcs tan ok ta tás, amely a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) szá má ra is ki emelt fel adat. 

Szak ér tő ink se gít sé gé vel – a köz ne ve lé si tör vény ál tal lét re ho zott új hely -
zet ki hí vá sa i hoz is iga zod va – gon dol tuk át hit ok ta tá sunk ed di gi for má it,
s meg újult tan ter vek kel és tan köny vek kel ké szü lünk az előt tünk ál ló fel ada -
tok ra. Cé lunk az, hogy az eti kai té má kat és a di á kok élet kér dé se it kör be -
jár va is mer jük meg Jé zus éle tét és ta ní tá sát, ér té kel jük az em be ri kap cso -
la to kat, fe dez zük fel kö zös sé ge ink és a kör nye zet je len tő sé gét, va la mint se -
gít sünk ke resz tény ér ték rend re épü lő ön is me re tet fej lesz te ni a di á kok ban.

A szü lők és a gyer me kek tá jé koz ta tá sá hoz lét re hoz tunk egy hon la pot,
a hit ok ta tas.lu the ran.hu ol dalt, ahol meg ta lál ha tó há rom rö vid vi deo kli -
pünk is az evan gé li kus hit ok ta tás élet ké pe i ről. Itt ol vas ha tók to váb bá tan -
ter ve ink, mód szer ta ni és ne ve lé si el ve ink, va la mint a hit ok ta tás sal kap -
cso lat ban leg gyak rab ban fel me rü lő kér dé sek és azok ra adott vá la sza ink.

Egy há zunk lel ké szei és hit ok ta tói az is ko lai fó ru mo kon is mer tet ték a leg -
fon to sabb tud ni va ló kat, most azon ban a szü lők nek kell dön te ni ük ar ról, hogy
gyer me kük er kölcs tant vagy fe le ke ze ti hit- és er kölcs tant ta nul jon.

Re mél jük, min den ki nek si ke rül e ko moly kér dés ben fe le lős dön tést
hoz nia. 

Bu da pest, 2013. áp ri lis 7.
g Gáncs Pé ter, Fa bi ny Ta más, Sze me rei Já nos püs pö kök

pá lyá za ti tud ni va lók
1. A pá lyá zók kö re: evan gé li kus egy -
ház köz sé gek, ame lyek nem ren del -
kez nek az or szá gos gyűj te mé nyi ke -
ret ből tá mo ga tott szak gyűj te ménnyel.

2. Pá lyáz ni csak hi ány ta la nul
kitöl tött űr la pon le het, amely a
gyt.lu the ran.hu/pa lya zat cí men
letölt hető, il let ve a Gyűj te mé nyi
Ta nács el nö ké től igé nyel he tő te le fo -
non (20/430-5980) vagy e-mail ben
(gy uj te me nyi-ta nacs@lu the ran.hu).

3. A pá lyá zat pos tá ra adá sá nak
ha tár ide je: 2013. áp ri lis 25. Ha tár -
időn túl ér ke zett pá lyá za to kat nem
fo gad ha tunk el.

A ki töl tött űr la pot a gör dü lé ke -
nyebb ad mi niszt rá ció ér de ké ben a
Gyűj te mé nyi Ta nács el nö ké nek cí -
mé re kér jük vissza kül de ni:

Ko vács Ele o nó ra, 8000 Szé kes -
fe hér vár, Ko ro ná zó tér 1.

4. A be nyúj tott pá lyá za tok el bí -
rá lá sá ról a nyer tes pá lyá zó kat 2013.
má jus 15-ig ér te sít jük.

5. A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak
ide je: 2013. má jus 15. – de cem ber 15.

6. Ha a gyü le ke zet több té má ra
is pá lyá zik, min den egyes té má hoz
(pá lyá za ti al pont hoz) kü lön űr la -
pot kell ki töl te nie.

7. A meg pá lyá zott összeg hez
ön részt kell biz to sí ta ni (mér té két
lásd a pá lyá za ti té mák nál).

8. Nem pá lyáz hat nak azok a gyü -
le ke ze tek, ame lyek 2008–2012-ben
nem küld ték vissza az or szá gos gyűj -
te mé nyi fel mé rés kér dő íve it, vagy
nem szá mol tak el ko ráb bi pá lyá za -
tuk kal.

9. Min den pá lyá zó a pá lyá zás té -
nyét, té má ját tu das sa egy ház me -
gyé jé nek gyűj te mé nyi elő adó já val. 

10. El szá mo lás: az el nyert összeg -
ről és az el vég zett mun ká ról 2013.
de cem ber 20-ig kell el szá mol ni. Az
el szá mo lás hoz mel lé kel ni kell:

– az el vég zett mun kák kal kap cso -
la tos be szá mo lót és a gyü le ke zet ne -
vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát;

– a köny vek ről és/vagy az irat -
anyag ról ké szült jegy zé kek má so -
la tát, il let ve a szá mí tó gé pes táb lá -
za tot a pá lyá zat ban elő ír tak sze rint;

– a be szer zett esz kö zök kel, tár -
gyak kal kap cso la tos, a gyü le ke zet
ne vé re ki ál lí tott szám lák má so la tát.

Ha a pá lyá zó a ka pott összeggel
nem szá mol el, a tel jes összeget
vissza kell utal nia az MEE szám lá já -

ra, és a kö vet ke ző há rom év ben
nem pá lyáz hat.

pá lyá za ti té mák
1. Ren de zés és fel dol go zás
Hely be li szak em be rek, gyűj te mé -
nyi elő adók vagy az or szá gos gyűj -
te mé nye ken ke resz tül kért szak em -
ber ál tal el vég zett mun ka dí já ra le -
het pá lyáz ni.

1.1. A gyü le ke zet köny ve i ről lel tár
ké szí té se: a köny vek be pe csé te lé se,
lel tá ri szám mal va ló el lá tá sa, lel tár -
könyv be va ló be írá sa és jegy zék ké -
szí té se Open Offi ce Calc vagy Mic -
ro soft Ex cel táb lá zat ban.

– Pá lyáz ni le het 200 könyv nél
na gyobb mennyi ség fel dol go zá sá -
hoz szük sé ges mun ka díj ra: meg bí -
zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra vagy
szám lás ki fi ze tés re.

– A meg pá lyáz ha tó összeg max.
brut tó 150 000 Ft + 25% ön rész.

1.2. A gyü le ke zet le vél tá ri és/vagy
irat anya gá nak ren de zé se: az ira tok
ren de zé se, jegy ze te lé se (a cso -
mók/dosszi ék/kö te tek sor szám mal
va ló el lá tá sa); cso ma go lás (dosszi é -
ba, köp p ersza lag gal át kö tés, nyi -
tott pol con tá ro lás ese tén do bo zo -
lás); le vél tá ri jegy zék ké szí té se szö -
veg szer kesz tő vel az irat egy sé gek
szám sor rend jé ben (a fon to sabb ira -
tok ról da rab szin tű jegy zék).

– Pá lyáz ni le het mun ka díj ra:
meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka -
i ra vagy szám lás ki fi ze tés re.

– A meg pá lyáz ha tó összeg max.
brut tó 200 000 Ft + 25% ön rész.

2. Ál lag meg óvás
2.1. A gyü le ke zet köny ve i nek

és/vagy le vél tá ri/irat anya gá nak
és/vagy mű tár gya i nak biz ton sá -
gos meg őr zé sét se gí tő esz kö zök be -
szer zé se, be ru há zás (pl. ri asz tó,
zár, zár ha tó szek rény, le vél tá ri és
könyv do bo zok, te rí tők tá ro lá sá ra
al kal mas hen ger).

A meg pá lyáz ha tó összeg max.
brut tó 200 000 Ft + 25% ön rész.

Az esz köz be szer zés pá lyá za ti té -
má hoz ár aján lat csa to lá sát is kér jük!

2.2. A gyü le ke zet mu ze á lis ér té -
kű köny ve i nek res ta u rá lá sa. A pá -
lyá zat hoz mel lé kel ni kell a szak res -
ta u rá to ri ár aján la tot, amely nek
be szer zé sé ben az Evan gé li kus Or -
szá gos Könyv tár se gít.

A meg pá lyáz ha tó összeg max.
brut tó 200 000 Ft + 25% ön rész.

h i r d e t é s

Az evangélikus teológusok 2008-as szepességi
lá to ga tásának szervezői: Ara tó Lóránt teo -
ló gus és dr. Tankó Attila ala pít vá nyi tit kár
a késmárki evangélikus temp lo mok előtt
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Húsvét ünnepe után második vasárnap. Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 10,11–16; 1Pt 2,21–25. Textus: Jer 23,1–4. Énekek: 334., 261.

Budavár, I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német) Johannes
Erlbruch; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; Fébé, II., Hűvösvölgyi út 193.
de. 9.; Sa rep ta, II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ör -
dög árok u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; du. 5. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csil lag -
hegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bí -
ró M. tér de. 10. Kovács Viktor; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Pé -
ter Tamás; Káposztásmegyer, IV., Tóth Aladár út 2–4. de. 9. Solymár Péter Tamás;
De ák tér, V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Gáncs
Pé ter; du. 6. (asztali beszélgetések ); Fasor, VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (angol
nyel vű, úrv.) Scott Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; du. 6. (dzsessz-istentisztelet) Pelikán
And rás; Józsefváros, VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Románné Bolba Márta; VIII., Rá -
kó czi út 57/a de. 10. (szlovák, kétnyelvű családi) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Ka -
rá csony S. u. 31–33. de. 9. (úrv.) Románné Bolba Márta; Ferencváros, IX., Gát u. 2.
(ka to li kus templom) de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás, liturgus: Mun tag Lő -
rinc; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 10. Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Gáncs Tamás; de. 10. (úrv., rádiós közvetítés) Gáncs Tamás; du. 6. (ves -
pe ra) dr. Blázy Árpád; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Missura Tibor; XI., Egye te mi
és fő is ko lai gyü le ke zet, Ma gyar tu dó sok krt. 3. du. 6. Ta más-mi se; Bu da gyön gye,
XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó
u. 17. de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; Angyalföld, XIII., Kassák Lajos u. 22. de.
10. Grendorf Péter; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; du. 6. (zenés
áhí tat) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Tamásy Ta más né; Pestújhely,
XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kis -
temp lom) de. 10. Ponicsán Erzsébet; Rákosszentmihály, XVI., Hő sök tere 10–11. de.
10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Rózsalevél u. 46. de. fél 11. Halász Alexandra; Má -
tyás föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Halász Alexandra; Rá kos hegy, XVII., Tessedik
tér de. 9. Kovács Áron; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Kovács Áron;
Rá kos csa ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Győri
Gá bor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (re for má tus templom) de. 8. Győri Gábor;
Kis pest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bul csú; XIX., Hungária út 37. de. 8. Széll
Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (családi) Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Má tyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. Hokker
Zsolt; du. 5. (gyermek-is ten tisz te let) Hok ker Zsolt; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10.
End ref fy Géza; Budakeszi, Fő út 155. (gyülekezeti terem) de. fél 10. (családi) dr. Lacknerné
Pus kás Sára.

istentiszteleti rend • 2013. április 14.

Összeállította: Balla Mária

h i r d e t é s

b Nagy szer dán és nagy pén te ken is
ren dez tek kon cer tet a kecs ke -
mé ti evan gé li kus temp lom ban,
me lyek té má juk ban a hús vét ra
va ló fel ké szü lést szol gál ták.
Nagy szer dán a CantusNobilis
kó rus adott hang ver senyt Bach,
Purcell és Schütz mű ve i ből. 

A kó rus 1961-es meg ala ku lá sa óta
(ak kor még Pe da gó gus kó rus né ven) je -
len tős sze re pet ját szik Kecs ke mét
hang ver seny éle té ben. Kö zel har minc
évig Er dei Pé ter irá nyí tot ta az együt -
test, je len le gi kar na gyuk Lacz kó Já nos.

A kon cert nyi tó da rab ja Jo hann
Se bas ti an Bach Jesu, mei ne Freu de cí -
mű te me té si mo tet tá ja volt, mely nek
alap ját a ma gya rul Jé zus, bol dog sá -
gom kez det tel is mert ko rál dal lam

és en nek szö ve ge ad ja (az Evan gé li -
kus éne kes könyv 357. éne ke). Az
egyes stró fák kö zött Pál apos tol Ró -
ma i ak hoz írt le ve lé ből han goz nak
el rész le tek. 

Hen ry Pur cell szin tén te me té si
mű vel sze re pelt a kon cert prog ram -
já ban. Az an gol szer ző (akit a ma gyar
kö zön ség leg in kább ta lán Di do és
Aene as cí mű ope rá já ról is mer) a Fu -
neral Sen ten cest 1694-ben Má ria
ki rály nő te me té sé re ír ta. 

Vé gül Hein rich Schütz két mű ve
hang zott el, az egyik a Má té-pas sió
zá ró kó ru sa (Eh re sei dir Ch ris te – Di -
cső ség ne ked, Krisz tus), a má sik egy
zsol tár meg ze né sí tés: Lobe den Her -
ren mei ne Se ele (Áld jad, lel kem, az
Urat), mely a 103. zsol tár ból dol goz
fel rész le te ket. Ez utób bi da rab már
a szen ve dé sen túl mu tat va a hús véti
öröm hír re irá nyí tot ta a fi gyel met.

A má sik kon cer ten, a nagy pén te kin
Vizin Vik tó ria ope ra éne kes és más,
kecs ke mé ti kö tő dé sű elő adók lép tek
fel. A ren dez vény öt let gaz dá ja és szer -
ve ző je Rá tkai Er zsé bet Fe ren czy No -
é mi-dí jas jel mez ter ve ző volt. A mű so -
ron Haydn, Brit ten, Ver di, Hän del,
Bach mű vei, va la mint nép da lok, egy
ko rál (Ó, Krisz tus fő, sok seb bel) és
Ka lász Már ton ver sei sze re pel tek. 

Vizin Vik tó ria Kecs ke mé ten szü -
le tett, in nen in dult, és má ra már a vi -
lág szá mos kon cert ter mé ben, ope ra -
há zá ban fel lé pett – töb bek kö zött a
New York-i Met ro po li tan ben. A
kon cer ten Hän del Mes si ás cí mű ora -
tó ri u má ból éne kelt rész le te ket, töb -
bek kö zött a He was des pi sed and re -
jec ted kez de tű ári át (Ézsa i ás köny ve
53,3-tól), mely ben a pró fé ta a nagy -
pén te ki ese mé nye ket ve tí tet te elő re.

g Si pos So ma Mi hály

nagyhetikoncertekakecskeméti
evangélikustemplomban

Az Evan gé li kus Élet 2006/11. szá má -
ban Pe tő fi az ég bol ton című írá som ban
szól tam a ma gyar fel fe de zé sű és el ne -
ve zé sű, nap rend szer be li ob jek tu mok -
ról. Ro han az idő, el telt hét esz ten dő,
de a té ma to vább ra is ak tu á lis, hi szen
az óta újabb ma gyar sze mély- és te le -
pü lés ne vek ke rül tek az ég bolt ra. 

A 2006-os írás ban még csak a
Pe tő fi ről el ke resz telt asz te ro i dá ról
te het tem em lí tést. A 4483-as szá mot
vi se lő ob jek tum az úgy ne ve zett Hun -
ga ria kis boly gó csa lád tag ja. A nyolc-
tíz ki lo mé ter át mé rő jű, a köz ponti
égi tes tünk től a Nap–Föld-tá vol ság
két sze re sé re ke rin gő asz te ro i dát
1986-ban a Szov jet uni ó ban fe dez ték
fel, 1993-as név adá sa is egy orosz csil -
la gász nak kö szön he tő.

De tér jünk a lé nyeg re: a leg fris sebb
hí rek alap ján egy újabb Pe tő fi-ob jek -
tum mal bő vült a Nap rend szer! Az
el ne ve zé se kért (egye dül és ki zá ró lag!)
fe le lős Nem zet kö zi Csil la gá sza ti Unió
dön té se alap ján a ma gyar köl tő és for -

ra dal már em lé két a jö vő ben a Mer kúr
egyik krá te re vi se li. A hi va ta los dön -
tést stíl sze rű en már ci us 15-én hoz ták. 

A Nap hoz leg kö ze leb bi pla né ta 61
ki lo mé ter át mé rő jű fel szí ni alak za -
ta az égi test –83,5-es szé les sé gi és

+241,3-es hosszú sá gi fo kán ta lál -
ha tó meg.

Az el ne ve zés öt le te a boly gó kö rül

ke rin gő Mes sen ger tu do má nyos ku -
ta tó cso port já tól szár ma zik. Az 1970-
es évek ben ar ra já ró Ma ri ner–10-et
kö vet ve 2004-ben in dí tott ame ri kai
űr szon da 2008-ban ér ke zett meg a
boly gó hoz, 2011-ben lett mes ter sé ges
hold ja: fo lya ma to san fény kép fel vé te -
lek kel és a leg kü lön fé lébb ada tok kal
szol gál va a tu do mányt.

Az űr misszió már ci us 26-án ki -
adott hír le ve lé ben ez áll:

„Pe tő fi Sán dor (1823–1849) ma gyar
köl tő és li be rá lis for ra dal már tisz te le -
té re. Az ál ta la írt Nem ze ti dal elő se gí -
tet te az 1848-as ma gyar for ra da lom ki -
tö ré sét, mely az oszt rák csá szár ság
el le ni sza bad ság harc hoz ve ze tett.”

Az or szág és a ma gyar nem zet
szá má ra igen meg tisz te lő a név adás.
Az evan gé li kus temp lom ban ke resz -
telt köl tő fe je de lem pe dig il luszt ris
tár sa ság ba ke rült, hi szen a boly gón Jó -
kai, Bar tók és Liszt ne vét vi se lő krá -
te rek szé lén ló gáz hat ja lá bát.

g Re zsa bek Nán dor

PetőfiaMerkúron

Köz gyű lés 
a dé li egy ház kerületben
A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü -
let köz gyű lé se áp ri lis 26-án 10
órai kez det tel ülést tart a Szek -
szár di Evan gé li kus Egy ház köz ség
gyü le ke ze ti ter mé ben. Er re az al -
ka lom ra a köz gyű lé si ta go kat és
min den ked ves ér dek lő dőt sze -
re tet tel vá runk.

Ra dos né Len gyel An na 
egy ház ke rü le ti fel ügye lő

Gáncs Pé ter püs pök

Köz gyű lés az észa ki egy ház ke rü le tben 
Az Észa ki Evan gé li kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sét a 2005. évi IV. tv. 84. §
alap ján áp ri lis 19-én, pén te ken 14 órai kez det tel az Eg ri Evan gé li kus Egy -
ház köz ség temp lo má ban (Eger, Vö rös mar ty u. 28.) tart juk. Az ülés vár ha -
tó an 18 órá ig tart. Er re az ülés re az egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek sza va zati
és ta nács ko zá si jog gal ren del ke ző tag ja it a 2005. évi IV. tv. 84. § (1) be kez -
dé se alap ján tisz te let tel és sze re tet tel össze hív juk. Erős vár a mi Is te nünk!

Dr. Fáb ri György egy ház ke rü le ti fel ügye lő
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök

Köz gyű lés 
a du nán tú lon

Tisz te let tel és sze re tet tel hív juk
a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan gé li -
kus Egy ház ke rü let köz gyű lé sé nek
sza va za ti és ta nács ko zá si jog gal
ren del ke ző tag ja it, va la mint min -
den ér dek lő dőt a pá pai evan gé -
li kus gyü le ke ze ti te rem ben (Pá -
pa, Szé che nyi u. 15.) áp ri lis 27-én,
szom ba ton dél előtt 9.30-kor kez -
dő dő gyű lés re.

Mé szá ros Ta más 
egy ház ke rü le ti fel ügye lő

Sze me rei Já nos püs pök

egyházkerületi közgyűlések
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Hol van nak már azok az idők, ami -
kor az egyes cé gek egyen hír le ve le ket
küld tek az ér dek lő dők nek, vagy leg -
fel jebb a cím zet tek ne vét vál toz tat -
ták meg az ol dal te te jén! A ké ret len
rek lám üze ne tek annyi ra za va ró ak,
hogy tör vény sza bá lyoz za a kül dé sü -
ket, a leg na gyobb baj még is in kább
az, hogy ál ta lá ban nem a fo ga dó, ha -
nem a kül dő szá má ra tar tal maz nak
hasz nos in for má ci ó kat.

Az in ter ne ten nyo mo kat ha gyunk.
Ha pél dá ul egy on-line köny ves bolt -
ban vá sá ro lunk két köny vet, ak kor a
kö vet ke ző vá sár ló nak az egyik könyv
ki vá lasz tá sa ese tén a rend szer már -
is fel ajánl hat ja a má sik meg vé te lét, hi -
szen gya nít ha tó an azt is ér de kes nek
fog ja ta lál ni. Elő for dul hat per sze,
hogy az egyik köny vet ma gunk nak,
a má si kat pe dig a pár éves uno ka -
öcsénk nek vet tük, de a nagy szá mok
tör vé nye előbb-utóbb itt is győ ze del -
mes ke dik: sok vá sár ló nak fog olyan
köny ve ket aján la ni a rend szer, ame -
lyek nagy va ló szí nű ség gel tény leg
fel kel tik majd az ér dek lő dé sü ket. 

Szá mos he lyen – nem csak on-line
bolt ban – mű kö dik te hát az „akik
meg vet ték ezt a köny vet, eze ket is
meg vá sá rol ták” mód szer. Egy hír ol -
da lon pél dá ul a meg te kin tett írá sok
alap ján tud a rend szer má sik ol vas -
ni va lót aján la ni, egy kö zös sé gi ol da -
lon pe dig akár a kö zös is me rő sök
nagy szá ma alap ján egy új ba rá tot.

A leg több nagy in ter ne tes ol dal tisz -
tá ban van a kép let tel: a Fa ce boo kot a
ta gok a na pi ru tin juk ba épít ve hasz -
nál ják, de más pro jek tek nek szük sé -
gük van ar ra, hogy idő ről idő re új ra
„be vonz zák” ko ráb bi lá to ga tó i kat. Így
pél dá ul a Twit ter ne vű mikrob log-

szol gál ta tás ba nem kell fel tét le nül
be je lent kez ni, mert a cég ki nek-ki nek
akár na pon ta el kül di e-mail ben az is -
me rő sei ál tal írt leg ér de ke sebb be jegy -
zé se ket. Ugyan így a leg több szol gál -
ta tás kí nál na pi vagy he ti össze sí tőt a
leg fon to sabb ese mé nyek ről.

A Slides ha re.com ér de kes kö zös sé -
gi ol dal, ugyan is alap ve tő en azt a
célt szol gál ja, hogy a ve tí tett ké pes
elő adá sok pre zen tá ci ó it na gyobb tö -
me gek szá má ra el ér he tő vé le hes sen
ten ni, ugyan ak kor mi vel mó dot ad is -
me rő sök gyűj té sé re is, az ál ta luk ér -
de kes nek tű nő elő adá sok ról is könnyű
ér te sül ni. 

E hosszú be ve ze tő va ló já ban azt a
célt szol gál ta, hogy e so rok író ja fel -
hív ja a fi gyel met a kö zös sé gi meg osz -
tás ra épü lő is me ret szer zés ha té kony -
sá gá ra, il let ve be szá mol jon egy pre -
zen tá ci ó ról, ame lyet majd hogy nem
vé let le nül „so dort elé be a szél”.

Eti en ne Gar bug li elő adá sa (href.hu -
/x/jni0) ar ról szól, hogy mi lyen idő -
gaz dál ko dá si tip pe ket sze re tett vol na
kap ni húsz éves ko rá ban. Mi vel azon -
ban nem ka pott, kény te len volt eze -
ket ma ga fel fe dez ni. Sza bad úszó in for -
ma ti kai szak em ber ről van szó, ezért
ta ná csa i nak leg több jén érez he tő, hogy
er re a mun ka kör re il le nek leg in kább,
de vél he tő en min den ki ta lál hat hasz -
no sít ha tót kö zöt tük. 

„Egy nap ra leg fel jebb négy-öt órá -
nyi iga zi mun kát ter vezz be” – mond -
ja Da vid Hei ne mei er Hans son, az is -
mert 37Sig nals fej lesz tő cég egyik tu -
laj do no sa. A nap úgy is min dig ki töl -
tő dik, fe les le ges stressz től kí mél jük
meg ma gun kat, ha nem cen ti zünk ki
min dent má sod perc re pon to san.

A több mun ka óra va ló já ban nem je -

lent na gyobb pro duk ti vi tást, a leg jobb
haj tó erő ugyan is a ha tár idő. A ke vés
idő min dig fo ku szált tá és pro duk tív -
vá tesz. Né ha per sze, ami kor na gyon
be le jö vünk a mun ká ba, tel je sen ter mé -
sze tes, hogy akár ti zen két órát is dol -
go zunk, de ha nem megy, ak kor ér de -
mes az eről te tés he lyett in kább pi hen -
ni. Az sem árt, ha az em ber úgy bá nik
a sa ját ide jé vel, mint ha ezért fi zet nie
kel le ne ma gá nak. Rög tön job ban meg
fog ja be csül ni, és előbb-utóbb má sok
is job ban be csü lik majd.

Egy szer re so ha ne vé gez zünk több
fel ada tot, egy nap le he tő leg csak egy
pro jekt tel fog lal koz zunk. A fi gye -
lem fo lya ma tos vál toz ta tá sa azt ered -
mé nye zi, hogy ke vés bé tu dunk oda -
fi gyel ni. Ér de mes ki ala kí ta ni a na pi
ru ti nun kat, a szer ve ze tünk al kal -
maz kod ni fog hoz zá.

Né ha ne héz el kez de ni a mun kát, de
min den fé le mo ti vá ció nö ve lő gya kor -
lat he lyett egy sze rű en csak el kell
kez de ni – elő ször a leg könnyebb fel -
ada tok kal, és mi re azok kal vég zünk,
már be le is len dül tünk. Vá lasszuk
kü lön a prob lé má ról va ló gon dol ko -
dás nak és a prob lé ma tény le ges meg -
ol dá sá nak a fá zi sa it, így mind két fá -
zis ban ered mé nye seb bek le szünk.

És bár az ere de ti írás nem tar tal -
maz za, em lít sük meg: hasz nos, ha az
új is me re tek szer zé sét a na pi fel ada -
ta ink kö zé il leszt jük. Akár úgy, hogy
át fut juk a né ha ha szon ta lan nak tű nő
le ve le ket is, mert jó dol gok is la pul -
hat nak ben nük…

g N. B.

oszdbe,ésuralkodj!
e g yH áz é S vil ág H áló

Rovatgazda: Nagy Bence

Megrendelőlap

Ezen nel meg ren de lem az EvangélikusÉletet

negyed évre: 3575 fo rin tért              fél év re: 7150 fo rin tért              egy év re: 14 300 fo rin tért

Megrendelő neve és címe:

Kézbesítési név és cím:
(ajándék előfizetés esetén)

A fenti előfizetési díjak belföldre (illetve Románia és Szlovákia területén) érvényesek!

Kér jük, a szel vényt NYOM TA TOTT NAGY BE TŰK KEL tölt se ki, és küld je vissza az aláb bi cím re:
Evan gé li kus Élet szer kesz tősé ge, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24.
(A bo rí ték ra szí ves ked jék rá ír ni: „Elő fi ze tés”.)
A szel vényt az 1/486-1195-ös fax szám ra is el küld he ti.

Kér jük, hogy eset le ges kér dé se i vel, az elő fi ze tés sel kap cso la tos prob lé má i val ke res se
szerkesztőségünket az 1/317-1108-as vagy a 20/824-5519-es te le fon szá mon.
Elő fi ze tés sel kap cso la tos e-ma il jét az elofizetes@evelet.hu cím re küld he ti el.

AJÁNDÉ KOZ Z ON EVAN GÉ LIKUS É LETET!

E V A N G É L I K U S É L E T . H U

Evangélikushónyúl
A hús vét előt ti ha vas na pok sok mű vész -
lel kű em bert meg ih let tek, a solt vad kerti
evan gé li kus óvo da kis gyer me ke it és ne ve -
lő it is. Ők az év szak hoz és az al ka lom hoz
il lően – hó nyu lat épí tet tek.

g Ifj. Káposzta Lajos felvétele

e vé l&le vé l

Kö szö net nyil vá ní tás
Nagy meg tisz tel te tés ér te a vác kis új fa lui kis evan gé li kus le ány gyü le ke ze tet,
hogy ide is el lá to gat tak a har mad éves teo ló gu sok pas sió já té kuk kal. Ál ta luk
mi is át él het tük Jé zus szen ve dé sét, lel ki leg fel ké szül het tünk a hús vé ti fel tá -
ma dás ra.

Az elő adást és a lel kész nő ige hir de té sét könnye kig meg ha tód va hall gat -
tuk evan gé li kus és ka to li kus test vé rek együtt.

Is ten ál dá sát kér jük to váb bi mun ká juk ra és ta nul má nya ik ra!
Erős vár a mi Is te nünk!

A vác kis új fa lui evan gé li kus gyü le ke zet 

evan gé li kus is ko lák ku ta tó ta ná ra i nak  i. kon fe ren ci á ja
Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um, 2013. áp ri lis 23.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) min den ér dek lő dőt sze re tet tel vár ha gyo mány te rem tő cél lal élet -
re hí vott kon fe ren ci á já ra, ahol a ma gyar or szá gi evan gé li kus is ko lák ban ta ní tó és sa ját szak te rü le tü kön pe da -
gó gi ai mun ká juk mel lett tu do má nyos ered ményt is fel mu ta tó ku ta tó ta ná rok, dok tor je löl tek és dok to rand uszok
mu tat ják be ku ta tá si mun ká ju kat. A tör té ne lem tu do mány, az iro da lom- és nyelv tu do mány, a ter mé szet tu do -
mány, a pe da gó gia, va la mint a mű vé szet te rü le tén el ért tu do má nyos ered mé nye ket a ku ta tó ta ná rok nyil vá nos
szek ció ülé sek ke re té ben tár ják a nyil vá nos ság elé.

prog ram: 9.30–10.00: Re giszt rá ció • 10.00–12.00: Kö szön tés és ple ná ris elő adá sok • 12.00–12.45: Ebéd •
12.45–15.30: Szek ció ülé sek • 15.30–16.00: Zár szó
Hely szín: Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim ná zi um, 1071 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 17–21.

To váb bi in for má ci ók Ér falvy Lí via ta nár nő nél sze rez he tők be a li via@er falvy.hu e-mail cí men. Ebé det is eze n
az el ér he tő sé gen le het igé nyel ni áp ri lis 19-ig.

g Dr. Fa bi ny Ta más püs pök
Var ga Már ta, az MEE Or szá gos Iro dá ja Ne ve lé si és Ok ta tá si osz tá lyá nak ve ze tő je

in for má ci ós nap gyü le ke ze ti fenn tar tá sú 
in téz mé nyek ve ze tői és mun ka tár sai szá má ra

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja in for má ci ós na -
pot ren dez áp ri lis 25-én 10.00–15.00 kö zött a gyü le ke ze ti fenn tar tá sú in -
téz mé nyek ve ze tői és mun ka tár sai szá má ra. Hely szín: MEE Or szá gos Iro -
da, Bu da pest VI II. ker., Ül lői út 24.

Rész vé te li szán dé kát, kér jük, je lez ze a fel nott kep zes@lu the ran.hu cí -
men áp ri lis 22-ig.

prog ram
9.00-tól: Ér ke zés, re giszt rá ció
10.00–10.15: Kez dő áhí tat – dr. Lack ner Pál lel kész
10.15–10.30: Kö szön tő – Ká kay Ist ván iro da igaz ga tó
10.30–11.00: Jo gi is me re tek, in téz mé nyi tör vény – dr. Ben kő Ing rid jog -
ta ná csos
11.00–11.15: Szü net
11.15–12.00: Gaz da sá gi, ügy vi te li kér dé sek, LIB RA – Cser ven ák An na fő -
köny ve lő
12.00–12.30: Bü fé ebéd
12.30–14.00: 
• Dia kó ni ai in téz mé nyek fó rum be szél ge té se – Bu da An na má ria, a dia -
kó ni ai osz tály ve ze tő je, Gre ger sen-La bos sa György bi zott sá gi el nök, va -
la mint az osz tály mun ka tár sai
• Az ok ta tá si in téz mé nyek fó rum be szél ge té se – Var ga Már ta, az ok ta -
tá si osz tály ve ze tő je, Töl li Ba lázs bi zott sá gi el nök, va la mint az osz tály
mun ka tár sai
14.00–14.15: Szü net
14.15–14.45: Ta nul sá gok, össze fog la lás – osz tály ve ze tők, bi zott sá gi el nö kök
14.45–14.50: Zár szó – Ká kay Ist ván iro da igaz ga tó
14.50–15.00: Úti ál dás – dr. Lack ner Pál lel kész

jó té kony sá gi kon cert 
a sváb he gyi re for má tus temp lom ban

Zsol tár fel dol go zá sok és di csé re tek mel lett olasz és ko re ai egy há zi éne -
kek is fel csen dül nek az áp ri lis 14-én, va sár nap dél után 6 óra kor kez dő -
dő jó té kony sá gi kon cer ten a sváb he gyi re for má tus temp lom ban (Bu da -
pest XII., Fel hő u. 10.). Fel lép a mi lá nói Im ma nu el misszi ós kó rus, amely -
nek tag jai ko re ai fi a ta lok. Kó rus ve ze tő: Kim Yo ung Don. Re mél jük, ki -
vé te les ze nei él mény ben gaz da god nak, és egy ben hoz zá já rul nak a sváb -
he gyi temp lom épí té sé nek tá mo ga tá sá hoz. 

A be lé pés hat éves ko rig in gye nes. Be lé pő je gyek elő vé tel ben: 800 fo -
rint/fő, csa lá dok nak 2500 fo rint; a hely szí nen: 1000 fo rint/fő, csa lá dok -
nak 3000 fo rint. Az ezen fe lü li ado má nya i kat kö szö net tel fo gad juk. Bank -
szám la szá munk: 10918001-00000017-35180007. 

Hisszük, a sze re tet ből fa ka dó jó cse le ke det nek van ér tel me.

h i r d e t é s

h i r d e t é s

h i r d e t é s
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Elő fi zet he tő köz vet le nül a ki adó nál vagy pos ta utal vá nyon. Az elő fi ze té si díj bel föl dön (illetve Románia és Szlovákia
területén) ne gyed év re 3575 Ft, fél év re 7150 Ft, egy év re 14 300 Ft, európai országba egy évre 48 100 Ft (172 euró), egyéb
külföldi országba egy évre 56 320 Ft (201 euró). Csak a min den hó nap 15-ig be ér ke ző le mon dá so kat tud juk az azt kö ve tő
hó nap el se jé vel regisztrálni, el len ke ző eset ben még egy hó na pig jár az új ság. Be kül dött kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem
kül dünk vissza. Az adott lap szám ba szánt kéz ira to kat a meg elő ző hét csü tör tö ké ig kér jük le ad ni! A hét fő dél utá ni lap zár ta kor
ki zá ró lag a hét  vé gi ese mé nyek kel össze füg gő (és a szer kesz tő ség gel elő ze te sen egyez te tett) írá so kat tud juk fi gye lem be ven ni.
Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

VASÁRNAP

7.05 / M1
A Biblia 
a magyar képzőművészetben
8.30 / Régió Rádió 1485
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.04 / Kossuth rádió
Evangélikus istentisztelet
közvetítése a budapest-
kelenföldi templomból
Igét hirdet: Gáncs Tamás lelkész
14.00 / Budaörs Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(budaorsradio.hu)
21.10 / Duna Tv
Sátántangó
(magyar játékfilm, 1994) (422’)

HÉTFŐ

9.25 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.55 / Duna Tv
Isten kezében
13.06 / Kossuth rádió
Rádiószínház
Márai Sándor: Napló 1955–1959
5/1. rész
20.40 / Duna World
Ünnepi vacsora
(magyar játékfilm, 1956) (78’)
21.22 / Bartók rádió
Soproni régi zenei napok, 2012
A Capella Savaria 
Bach-hangversenye
23.00 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
23.05 / Duna Tv
Századfordító magyarok
Illyés Gyula író

KEDD

12.05 / Bartók rádió
A 90 éves Nemzeti
Szimfonikus Zenekar
hangversenye
Beethoven: IX. szimfónia
16.00 / Duna Tv
Emlékezzünk – 
Corvus-Kora Róbert 
Holokauszt című panorámaképe
(magyar dokumentumfilm)
18.15 / M2
Magyar népmesék
(magyar rajzfilmsorozat)
20.00 / Corvinus Rádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
22.55 / Duna Tv
Jó estét, Wallenberg úr!
(magyar–norvég–svéd
játékfilm, 1990) (114’)

SZERDA

9.45 / Duna Tv
Táncvarázs
Standard táncok 
magyar bajnoksága, Budapest
10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Harald Fryklöf: 
Szimfonikus darab
13.30 / Kossuth rádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
20.00 / Duna World
Végváriak
(magyar dokumentumfilm)
21.15 / Duna Tv
Mesés férfiak kurblival
(csehszlovák játékfilm, 1978) (83’)
23.10 / Duna Tv
Koncertek az A38 hajón
(koncertfilm)
Kéknyúl trió 
feat. Big John Whitefield

CSÜTÖRTÖK

10.00 / Bartók rádió
Hang-fogó
Vivaldi: 
Nulla in mundo
11.07 / Kossuth rádió
A Hely 
(riportműsor)
21.15 / Duna Tv
Anna filmje
(magyar játékfilm, 1992) (79’)
22.00 / Bartók rádió
Dzsessz a Márványteremben
A Kőszegi–László–Lattmann
trió koncertje
22.35 / HBO
A Rolling Stones története
(angol dokumentumfilm)
(58’)
22.45 / M1
Rejtélyes XX. század
(történelmi magazin)
22.50 / Duna Tv
MüpArt classic
Orosz klasszikusok

PÉNTEK

5.20 / M1
Hajnali gondolatok
11.25 / Agnus Rádió
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
12.00 / Kossuth rádió
Déli harangszó az orosházi
evangélikus templomból
14.07 / Kossuth rádió
Alma és fája (portréműsor)
14.30 / M1
Történetek a nagyvilágból
(nemzetközi riportmagazin)
15.00 / Duna Tv
Mesélő cégtáblák
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
A Zsolnay
16.40 / Duna World
Vajdasági orgonák
(magyar dokumentumfilm)
0.15 / Duna Tv
Vannak vidékek
Hármas határ

SZOMBAT

7.40 / Duna Tv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő sorozat)
A két Tisza közt
8.30 / Duna Tv
Élő egyház (vallási híradó)
9.00 / Duna Tv
Isten kezében
9.30 / Rádió 17 (Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
15.05 / Bartók rádió
Zenebeszéd
Mozart: 
D-dúr (Prágai) szimfónia
20.15 / M1
Neveletlen hercegnő
(amerikai családi vígjáték,
2001) (111’)
21.15 / Duna Tv
A királyné nyakéke
(amerikai játékfilm, 2001) (113’)

VASÁRNAP

8.00 / Civil Rádió
(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
8.10 / Duna Tv
Világ-Nézet
Püspökkenyér
9.30 / Bartók rádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
10.30 / M1
Baptista magazin
14.06 / Kossuth rádió
Szonda
(tudományos magazin)
21.00 / Duna Tv
Jutalomutazás
(magyar játékfilm, 1974) (81’)
0.50 / M1
MüpArt-koncertek
Palya Bea koncertje 
a Művészetek Palotájában

VASárnAPTólVASárnAPig
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból április 14-étől április 21-éig
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va sár nap (áp ri lis 14.)
Jé zus Krisz tus mond ja: „Mi ért né zed a szál kát atyád fia sze mé ben, a sa ját sze -
med ben pe dig nem ve szed ész re a ge ren dát?” Lk 6,41 (Zsolt 119,37a; Jn 10,11–16/27–
30/; 1Pt 2,21b–25; Zsolt 23) Nem az a prob lé ma, hogy fel is me rem a má sik lá tás -
gyen ge sé gét vagy vak sá gát, és se gí te ni aka rok raj ta. A va ló di lá tás ja vu lás ön vizs -
gá lat tal kez dő dik. A né ző pon tot meg for dít va rá döb be nek, hogy nincs jo gom ítél -
kez ni: a sa ját tisz tán lá tá so mat is el tor zít ja va la mi. Ter mé sze te sen a lá tá sun kat
aka dá lyo zó té nye zők el tá vo lí tá sá ra szük ség van – le gye nek akár ap rók, mint egy
szál ka, vagy na gyok és sú lyo sak, mint egy ge ren da. A lé nyeg azon ban az, hogy
a hi bák fel is me ré se és ki ja ví tá sa ne a köl csö nös ítél ke zés és mé rics ké lés szel le -
mé ben, ha nem a konst ruk tív össze fo gás lel kü le té vel tör tén jen. Így le het tel jes
lá tá sunk gyó gyu lá sa – és egy más ra is más szem mel néz he tünk.

Hét fő (áp ri lis 15.)
Mert ha élünk, az Úr nak élünk, ha meg ha lunk, az Úr nak ha lunk meg. Te hát akár
élünk, akár meg ha lunk, az Úréi va gyunk. Róm 14,8 (Ez 18,17; 4Móz 27,/12–14/15–
23; Kol 3,18–4,1) Pál apos tol az élet és a ha lál fo gal ma i val össze fog lal ja az em be ri
lét tel jes sé gét. Azt fe je zi ki ez zel, hogy min den, ami az éle tünk ben tör té nik, az
Úr nak, az Úr ban tör té nik. Ez azt je len ti, hogy a Krisz tus ban va ló hit ál tal tel je -
sen őhoz zá tar to zunk, az ő tu laj do na va gyunk. Ugyan ak kor ez az zal a fe le lős -
ség gel is jár, hogy az éle tünk ró la szól. Az, aho gyan élünk, mind az, amit te szünk,
őrá mu tat, őér te tör té nik. A kér dés az: ön ma gam nak élek, vagy az Úr nak? Ön -
ma ga mat aka rom meg va ló sí ta ni, vagy Krisz tus ural ma vál hat va ló ság gá ben nem?
Az Úr nak él ni és hal ni azt je len ti, hogy az éle tem töb bé nem a ma ga mé, ha nem
Is ten tu laj do ná nak te kin tem, amellyel ő ren del ke zik tet szé se sze rint.

Kedd (áp ri lis 16.)
Nem ha ta lom mal és nem erő szak kal, ha nem az én lel kem mel! – mond ja a Se -
re gek Ura. Zak 4,6b (2Tim 2,22b; 1Kor 4,9–16; Kol 4,2–6) Ha ta lom és erő szak
– ez a két té nye ző ha tá roz za meg az em be ri tör té ne lem for du la ta it. Saj nos
a ke resz tyén ség tör té ne té ben is új ra és új ra elő for dult, hogy ezek kel az esz -
kö zök kel pró bál ták meg elő re vin ni az egy ház és Is ten ügyét. Is ten nél azon -
ban nem így mű köd nek a dol gok. A ha ta lom és az erő szak gya kor lá sa nem
hoz va ló di vál to zást, meg úju lást – sem az or szá gok és a né pek, sem az egy -
há zak, sem az egyes em ber éle té ben. Át for má ló ere je egye dül Is ten Lel ké nek
van. Az ő ha tá sa sok szor nem lát vá nyos. Mun kál ko dá sa sze münk elől rej tet -
ten, lát szó lag gyen gé ken és erőt le ne ken ke resz tül megy vég be. 

Szer da (áp ri lis 17.)
Ami kor ki ál tot tam, meg hall gat tál en gem, bá to rí tot tál, lel kem be erőt ön töt tél.
Zsolt 138,3 (Róm 10,12; Jn 17,20–26; Kol 4,7–18) A zsol tár író ja, Dá vid gyak -
ran át él te éle te so rán, hogy Is ten vá la szolt imád sá gá ra. A szer ző el mond ja, hogy
Ura nem csak meg hall gat ta őt, ha nem bá to rí tó an szólt hoz zá. Tő le kap ta aján -
dék ba azt az erőt, amely re szük sé ge volt, hogy ki tart son a konflik tus hely ze tek -
ben, el len sé ges em be rek kö zött. Ta pasz ta la tai szá munk ra is bá to rí tást je lent -
het nek, hogy bi za lom mal kö nyö rög jünk, ki ált sunk Is ten hez. Ő min ket is meg -
aján dé koz lel ki erő vel, hogy ne omol junk össze a min den na pi élet meg ol dan -
dó fel ada tai, a mun ka és a csa lád sok fé le prob lé má já nak sú lya alatt.

Csü tör tök (áp ri lis 18.)
Is ten mond ta: „Nem ma ra dok el tő led, sem el nem hagy lak té ged.” Ezért bi za -
kod va mond juk: „Ve lem van az Úr, nem fé lek, em ber mit árt hat ne kem?” Zsid
13,5b–6 (JSir 3,57; Ef 4,/8–10/11–16; Dán 1,1–21) Mi ben ke re sem a biz ton sá got,
ha el fog a kö rül mé nyek mi at ti ag gó dás, a ki szá mít ha tat lan vé let le nek től vagy
az em be rek től va ló fé le lem? Anya gi ja vak kal pró bá lom be biz to sí ta ni ma gam?
Vagy sa ját erőm ben, ké pes sé ge im ben, ne tán hasz nos kap cso la ta im ban ke re -
sek se gít sé get? A Zsi dók hoz írt le vél szer ző je mai igénk ben egy má sik utat mu -
tat. Azt hang sú lyoz za, hogy egye dül Is ten sza vá ra épít he tünk. Az ő ígé re té re
ala poz va mond hat juk el, hogy nincs okunk a fé le lem re. 

pén tek (áp ri lis 19.)
Mert nem tisz tá ta lan ság ra hí vott el min ket az Is ten, ha nem meg szen te lő dés re. Aki
te hát ezt meg ve ti, az nem em bert vet meg, ha nem az Is tent, aki Szent lel két is re -
á tok áraszt ja. 1Thessz 4,7–8 (3Móz 19,14a–b; Mt 26,30–35; Dán 2,1–26) Is ten
meg szen telt élet re hív ja az ő gyer me ke it. Ez az élet mód na pon ta pró bá ra tesz,
na pon ta ki hí vá sok elé ál lít. Mit je lent a meg szen telt élet? Azt, hogy éle tem min -
den te rü le tét át adom Is ten nek, és éle te met egy re in kább az ő Szent lel ke hat ja át.
Ez nem em be ri tel je sít mény, ha nem egy fo lya mat és az ő át for má ló mun ká já -
nak ered mé nye.

Szom bat (áp ri lis 20.)
Jé zus így vá la szolt ne kik: „…Va kok lát nak, sán ták jár nak, lep rá sok tisz tul nak meg,
sü ke tek hal la nak, ha lot tak tá mad nak fel, a sze gé nyek nek az evan gé li um hir det -
te tik, és bol dog, aki nem bot rán ko zik meg én ben nem.” Lk 7,22–23 (Jób 37,5; Jn 14,1–
6; Dán 2,27–49) Is ten sze re ti a gyen ge, tö ré keny, nem tö ké le tes em bert – és meg
akar ja gyó gyí ta ni. Ir ga lom mal for dul a nyo mo ré kok, az élő ha lot tak, a tár sa da -
lom ki ta szí tott jai fe lé – és meg vál to zott éle tet kí nál ne kik. Jé zus Krisz tus ma is
hir det te ti sza ba dí tó ha tal má nak, ke gyel mé nek öröm hí rét a lel ki vak ság ban és
sü ket ség ben szen ve dő, össze tört tes tű és lel kű em be rek nek. Vi gyáz zunk, hogy
meg ne bot rán koz zunk raj ta: ő még azo kat is sze re ti és meg akar ja men te ni, akik -
re mi ir tó zás sal, un dor ral né zünk, akik től mi meg ve tő en el for du lunk.

g Adá mi Má ria

Újnap– újkegyelemHÍREK, HIRDETÉSEK
APRÓHIRDETÉS

Ked ves szü lők, fi a ta los na gyi va gyok,
vál la lok gyer mek fel ügye le tet, gyer me -
ke óvo dá ba, is ko lá ba, prog ra mok ra
va ló el kí sé ré sét. Hat hó na pos kor tól.
Al kal mi, ál lan dó idő szak ra, nap köz -
ben, es te is. Be szé lek an go lul, fran ci -
á ul. Czö vek Mar gó (czo vek.mar go -
@gmail .com), 30/721-6020.

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 (harangjátékokat is) a ha ran gok kal
kap cso la tos bár mely mun ká hoz.

harangontes.hu–harangontode.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.

GYÁSZ HÍR
Szo mo rú szívvel tu dat juk min den ki vel, aki is mer te és sze ret te, hogy dr.
Nagy Gyu lá né, szü le tett Sch midt ba u er Mar git, dr. Nagy Gyu la nyu gal -
ma zott püs pök fe le sé ge és egy éle ten át hű tár sa már ci us 31-én, hús vét
va sár nap ján, éle té nek 91. évé ben el hunyt.

Bú csúz ta tá sa is ten tisz te let ke re té ben áp ri lis 13-án, szom ba ton 12 óra -
kor lesz a De ák té ri temp lom ban. 

Gyá szol ják fér je, gyer me kei, uno kái, déd uno kái. Köz le mény
Vla di ka Zsó fia a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház il le té kes bi -
zott sá ga ál tal – az 1997. évi II.
tör vény 10/A § (2) be kez dé se, va -
la mint a 3/2003. (V. 23.) or szá gos
sza bály ren de let ren del ke zé se sze -
rint – 2013. áp ri lis 4-én le foly ta -
tott pa ró ku si al kal mas sá gi vizs -
gát ered mé nye sen meg ál lot ta.
Vla di ka Zsó fia ön ál ló gyü le ke zeti
szol gá lat vég zé sé re al kal mas, er -
re a szol gá lat ra meg vá laszt ha tó
vagy meg hív ha tó.

Az Evangélikus Élet
2005–2011. évi lap -
számai PDF formá -
tumban letölthetők a
www.evangelikuselet.hu
címről.


