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„Gyárt hat juk sor ra stra té gi ai iro má nya in kat, ke res het jük 
újabb és újabb mód sze rek be ve té sé vel a »rej tőz kö dő«, »ano nim« 
evan gé li ku sa in kat, jö het nek a »mo soly kam pá nyok«, a ke resz tyén 
má zú nagy fesz ti vá lok, szak ma i nál szak ma ibb kon fe ren ci ák. Egy biz tos: 
amíg min ket ez a »lan gyos ság« jel le mez […], nem lesz el moz du lás.”

Feleljen a jövőért! f 3. oldal

„Azt vá la szol ta, meg szé pí tett
ké pet nem akar fes te ni, 
a va ló sá got vi szont nem 
ten né köz szem lé re.”

Cantate vasárnapja a
Cantate rovatban f 2. oldal

Új ének f 2. oldal
Híradás a bajor zsinatról f 4. oldal
Gyermeknap és hittanverseny f 5. oldal
Igéhez térítő f 6. oldal
„Legyen a zene mindenkié!” f 7. oldal
Közgyűlés az északi kerületben f 13. oldal

„Az »olaj fa-meg bé ké lés« a nem ze tek kö zött 
és a zsi dó nép pel – ter mé szet fö löt ti. Mi ön -
magunk tól nem va gyunk ké pe sek er re – 
ezért nyis suk meg szí vün ket Is ten előtt, és ne
hagy juk, hogy az igaz ság el ke rül jön min ket!”

Történelmi önvizsgálat f 8–10. oldal

Láng Edit, Nick Vujicic és Boby Robert – egy vak „te rep mun kás”, egy vég ta gok nél kül evan gé li zá ló „mo ti vá ci ós tré -
ner” és egy, a ha zá já ból ke resz tény hi te mi att el ül dö zött af ri kai me ne kült. A kö zös „tör té nel mi” fo tó Nick Vu ji cic
múlt he ti ma gyar or szá gi elő adás-so ro za tá nak utol só hely szí nén, a deb re ce ni Fő nix Csar nok ban ké szült. Je len lap -
szá munk ban azon ban még nem a tet ra-am el ia szind ró má val szü le tett pré di ká tor ez rek szá má ra ka tar ti kus él ményt
nyúj tó hit éb resz tő-hit mé lyí tő al kal ma i ról írunk. Az Evan gé li kus Élet 9. ol da lán – egy „vé let len nek” kö szön he tő en
– most Láng Edit írá sát ad hat juk köz re az ál ta la ké szít te tett áp ri lis 20-i fo tó tör té ne té ről, vagy is ar ról, hogy az Úr -
is ten mi kép pen fűz össze élet út szá la kat. Mert az evan gé li kus kö rök ben sem is me ret len „te rep mun kás” leg utób bi
deb re ce ni út já nak tör té ne te sen kö ze van ah hoz a zsi dó–ke resz tény pár be széd szol gá la tá ba ál lí tott prog ram so ro -
zat hoz is, amely ről a Pa no rá ma ol da lon Edit ba rát nő jének, Má tis Lil lának a ri por tját közöljük.

Tedd tel jes sé a mo solyt!
Áp ri lis 27-én, szom ba ton egy há zunk dia kó ni ai szol gá la tá nak szer ve zé sé -
ben az or szág szá mos pont ján osz tunk me leg ételt rá szo ru lók nak. Mun -
ka tár sa ink és ön kén te se ink össze sen tíz ezer adag ebéd del vár ják azo kat,
akik más kor ta lán rit kán esz nek me leg ételt. 
Biz to sak va gyunk ben ne, hogy az étel mel lett jó szót és be fo ga dó kö zös -

sé get kap nak azok, akik fel ke re sik egy há zunk ki he lye zett ál lo má sa it Bu da -
pes ten a De ák té ren, Bé kés csa bán, Cell dö möl kön és kör ze té ben (Bán hal mán,
Cell dö mölk-Izsák fán, Du kán, Kis pi ri ten, Nagy pi ri ten, Bo bán, Ne mes ko cson,
Kis som lyón), to váb bá Dom bó vá ron, Győ rött, Mis kol con, Nyír egy há zán és
ré gi ó já ban, Szar va son és Ör mény kú ton, il let ve Tót kom ló son. Bony há don
a csa lád se gí tő szol gá lat köz re mű kö dé sé vel és evan gé li kus gim na zis ták be -
vo ná sá val egész na pos sze re tet ven dég sé get és fog lal ko zá so kat tar ta nak. 
Nem sze ret nénk ma gunk előtt kür töl tet ni (Mt 6,2), de szán dé kun kat nyil -

vá nos ság ra kí ván juk hoz ni an nak ér de ké ben, hogy mi nél töb bek hez el jus -
sunk. Azért is élünk a nyil vá nos ság esz kö zé vel, mert így sze ret nénk se gí -
tő ket to bo roz ni: örül nénk an nak, ha eb be a mun ká ba és egy há zunk egyéb
dia kó ni ai te vé keny sé gé be mi nél több gyü le ke ze ti ta gunk be kap cso lód na. 
Már a szer ve zés so rán ta pasz tal juk az ön zet len ség ben és az össze fo gás -

ban rej lő ál dá so kat, hi szen több szá zan dol goz nak jó ked vű en azért, hogy
em be rek ez rei lak ja nak jól. Az étel osz tás és az azt öve ző prog ram min den
hely szí nen a Tedd tel jes sé a mo solyt! cím mel fut. Is me re tes, hogy ez zel a
szlo gen nel hir det tük meg egy há zunk 1%-os kam pá nyát is. A kampánypla -
ká to kon lát ha tó fe le más ar cok – ame lyek nél kü lö zik az össz han got és a ter -
mé sze tes de rűt – ar ra utal nak, hogy mi lyen sok a mo soly ta lan em ber. 
A ké pek to váb bá azt is em lé ke ze tünk be kí ván ják idéz ni, hogy or szá gunk -

ban jó val töb ben él nek a ci vil szer ve ze tek nek jut tat ha tó 1%-ok fel aján lá sá -
val, mint ahá nyan az egy há zak ja vá ra ren del kez nek az 1%-ról, jól le het az
adó zó szá má ra egyik sem jár több let ki adás sal. Az 1%-os be vé te lek je len -
tős mér ték ben hoz zá já rul nak egy há zunk tár sa dal mi szol gá la tá hoz.
Fog junk össze an nak ér de ké ben, hogy or szá gunk ban mi nél ke ve sebb

le gyen a nél kü lö ző, és mi nél töb bek ar cán le gyen tel jes a mo soly. „Mi kor
jó ra for dí tot ta Si on sor sát az Úr, olya nok vol tunk, mint az ál mo dók. Ak -
kor meg telt a szánk ne ve tés sel…” (Zsolt 126,1–2a) 

g Dr. Fa bi ny Ta más,
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 
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Bu dán ma tesszük le az új Sa rep ta-
ott hon alap kö vét. A több év ti ze des
múlt ra vissza te kin tő dia kó ni ai in -
téz mény ben most is 99 idős és 77
sú lyos  fo gya ték kal  élő  em ber  –
köz tük sok kis gye rek – él. 
A  Sa rep tát  az  a Szteh lo Gá bor

ala pí tot ta,  aki  a  vész kor szak ban
evan gé li kus lel kész ként előbb több
ezer zsi dó gyer me ket men tett meg,
majd a bé lis tá zá sok ide jén azo kat
gyűj töt te össze a ma ga Ga u dio po -
li sá ban, akik nek a szü le it be bör tö -
nöz ték. Ami kor a kom mu nis ta ál -
lam el vet te tő le „az öröm vá ro sát”,
ak kor for dult fi gyel me a fo gya ték -
kal élők  fe lé, és szer vez te meg az
evan gé li kus egy ház dia kó ni ai mun -
ká ját. 
Be szé des név a Sa rep ta. Ar ra az

ószö vet sé gi tör té net re utal, amely -
ben Il lés pró fé ta Sa rep ta vá ro sá nak
szé lén  egy  öz vegy asszony tól  kért
en ni va lót. Az asszony ezt mond ta
ne ki: „…nincs hon nan ven nem. Csak
egy ma rék liszt van a fa ze kam ban,
és egy ke vés olaj a kor sóm ban. Ép -
pen most sze de ge tek pár da rab fát,
hogy ha za men ve ételt ké szít sek ma -
gam nak és a fi am nak. Ha azt meg -
esszük, az után meg ha lunk.” (1Kir
17,12) A pró fé ta azon ban így vá la -
szolt ne ki: „Ne félj, csak menj, és tégy
úgy, aho gyan mond tad; de előbb ké -

szíts be lő le egy kis le pényt, és hozd
ki ne kem. Ma gad nak és a fi ad nak
csak az után ké szíts! Mert így szól az
Úr…: A lisz tes fa zék nem ürül ki, és
az ola jos kor só nem fogy ki…” (1Kir
17,13–14) 
És  Sa rep tá ban  meg tör té nik  a

cso da: mi vel az asszony előbb a má -
sik nak  ad,  és  csak  azt  kö ve tő en
ma guk nak,  min den ki nek  jut.  A
lisz tes fa zék nem ürül ki, és az ola -
jos kor só nem fogy ki.
Az óta Sa rep ta a vi gasz és a re -

mény jel ké pe. Vi gaszt je lent azok -
nak, akik nél kü lö zé sek kö ze pet te él -
nek, és úgy gon dol ják, hogy raj tuk
már sen ki és sem mi sem se gít het.
Akik úgy ér zik, hogy kö rül mé nye -
ik mi att ha lál ra van nak ítél ve. Ám
egy szer csak meg tör tén het a cso da:
min den em be ri ta pasz ta lat ra rá cá -
fol va nem ürül ki a lisz tes fa zék, és
nem fogy ki az ola jos kor só. 
Mint ahogy az új szö vet sé gi tör -

té net ben Jé zus öt ár pa ke nyér rel és
két  hal lal  jól la ka tott  öt ezer  em -
bert. Csak tör te és ad ta a ke nye ret
– az nem fo gyott el  so ha. Mi ért?
Mert ön ma gát ad ta oda. Min den -
ki nek ju tott, sőt még ma radt is ti -
zen két te le ko sár ral. 
A sa rep tai öz vegy tör té ne te ar -

ra  ta nít, hogy be le  le het ka pasz -
kod ni a föl di re a li tá sok ra rá cá fo ló

re mény be.  Sen ki nek  az  éle té ről
sem  sza bad  le mon da ni,  min den
em ber sor sa fon tos. Van ér tel me az
öz vegy és fia éle té nek. A va ké nak
és a cson ka bon ká é nak. Tar ta lom -
mal  le het  meg töl te ni  a  ke re kes
szé ke sek vagy sú lyos fo gya ték kal
élők éle tét. Ők nem em be ri ron -
csok, ha nem Is ten kép má sai. Szé -
pek és ér té ke sek. 
Mi köz ben az ő éle tü kön pró bá -

lunk  se gí te ni,  gyak ran  érez zük,
hogy szű kö sek a for rá sok. Sok ba ke -
rül  a mél tó –  és még  az Eu ró pai
Unió el vá rá sa i nak is meg fe le lő – kö -
rül mé nyek meg te rem té se. Ám ma
is át él het jük a cso dát: a lisz tes fa zék
nem ürül ki, és az ola jos kor só nem
fogy ki. 
Eh hez per sze az kell, hogy a sa -

rep tai öz vegy hez ha son ló an hall gas -
sunk a pró fé tai szó ra. Ő előbb má -
son se gí tett, és csak utá na tö rő dött
ön ma gá val. Cse le ke de tét a hit és a
bi za lom ha tá roz ta meg. Ha ránk is
ez jel lem ző, ak kor is mét meg tör tén -
het a cso da: a lisz tes fa zék nem ürül
ki, és az ola jos kor só nem fogy ki.

g Fa bi ny Ta más

El hang zott a Kos suth rá dió Va sár -
na pi új ság cí mű mű so rá ban áp ri lis
21-én

Sa rep ta egy kor és maA re mény ség alap kö ve
Hi deg kú ton

Sá to ros ün nep a fo gya ték kal élők ja vá ra

b Egykorkocsmavolt,aztánművelődésiházlett,későbbévekig„szel-
lemház”,majdelbontották,ésatelekimmárépítésiterület.Múltva-
sárnapelhelyeztékazújépületalapkövétis.Vannakmárjótékonyado-
mányozók,deaköltségeknekcsaknyolcvanszázalékáravanfedezet.
Mégháromszázmillióforinthiányzikahhoz,hogymásfélévmúlvafel-
épüljönafogyatékkalélőkújevangélikusotthona,aSareptakorsze-
rűpesthidegkútiépülete.

f Folytatás a 4. oldalon

Az új épületegyüttes makettjét tartja Sztojanovics András és Torsten Silberbach
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A reménység kútjai f 8–9. oldal
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Saj ná la tos,  hogy  egy há zunk ban  a
hús vét utá ni va sár na pok szin te tel -
je sen el ve szí tet ték hús vé ti jel le gü ket.
Mi köz ben büsz kék va gyunk rá, hogy
már csak mi hasz nál juk ezek nek a
va sár na pok nak az ősi la tin el ne ve zé -
sét, el fe led ke zünk ar ról, hogy az is -
ten tisz te let be vo nu lá si zsol tá rá nak
(Int ro i tus) la tin kez dősza vá ból vett
ne vek hús vét egy-egy kö vet kez mé -
nyét hi va tot tak alá húz ni.
Így a mai int ro i tus zsol tár an ti fó -

ná ja – „Éne kel je tek az Úr nak új éne -
ket, mert cso dá kat tett, és jobb ja sza -
ba du lást szer zett!” (Zsolt  98,1)  –
Krisz tus ha lál fö löt ti győ zel mét ün -
nep li.  Az  az  új  ének,  amely nek  az
ének lé sé re a zsol tá ros a gyü le ke ze tet
hív ja, nem más, mint a ha lál  fö löt ti
győ ze lem,  a  ha lál  ha tal má tól  va ló
meg sza ba du lás  öröm éne ke.  Krisz -
tus föl tá ma dá sá nak kö vet kez mé nye,
hogy ezt az éne ket mi is éne kel het jük.
Ami kor Dá vid – a Ki rá lyok el ső

köny vé bőlmá ra ki je lölt tex tus ta nú -
sá ga  sze rint  –  elő ször  bíz za  meg
Ászá fot és test vé re it, hogy ma gasz -
tal ják az Urat, zeng je nek ne ki zsol -
tárt, di cső ít sék ne vét, és em le ges sék
min den cso dá ját, ak kor ez zel ar ra bá -
to rít ja a gyü le ke ze tet, hogy a ré gen
élt atyák hoz ha son ló an ők is mer je -
nek Is ten hez fo lya mod ni, és mer je -
nek  cso da te vő  ha tal má ban  bíz ni.
Hi szen Is ten már a Dá vid ural ko dá -
sa előt ti idők ben is szám ta lan cso dát
tett né pe meg men té sé ért. A leg na -
gyobb cso dá kat pe dig min dig olyan -
kor vit te vég hez, ami kor a nép úgy
lát ta, hogy már min den vesz ve van,
töb bé nincs re mény, ment he tet le nül
el pusz tul nak. Ezek a vá rat lan for du -

la tot ho zó cso dák min dig a ha lál tor -
ká ból men tet ték meg őket. 
El ső és ta lán leg na gyobb volt ezek

kö zött a Vö rös-ten ger vi zé nek ket -
té vá lasz tá sa. Ha Is ten nem nyi tott
vol na utat né pe előtt a ten ger med -
rén át, ak kor az őket be érő egyip to -
mi had se reg könnyű szer rel le mé szá -
rol ta vol na őket. Ezért az a pil la nat,
ami kor  a  Vö rös-ten ger  hul lá mai
össze csap tak a fá raó és had se re ge fö -
lött, Is ten né pe szá má ra a ha lál tól va -
ló meg sza ba du lás pil la na ta volt. A
ne kik szánt ha lál őket el ke rül te, és
azo kat nyel te el, akik őket ké szül tek
meg öl ni. Is ten ha tal ma szó sze rint az
utol só pil la nat ban meg for dí tot ta a
dol gok ki me ne te lét. 
Dá vid azért fog lal tat ja ezt és a ha -

son ló cso dá kat zsol tár ba, hogy az Is -
ten né pe min den idő ben em lé kez zen
rá: Is ten nek a leg utol só pil la nat ban
is van rá ha tal ma, hogy a vesz ni lát -
szót  meg ment se,  az  el há rít ha tat -
lan nak tű nő ve sze del met el osz las sa.
Van ha tal ma, hogy a ra ga do zó kar -
mai kö zül az utol só pil la nat ban ki -
sza ba dít sa zsák má nyát. Van ha tal ma,
hogy az ap ró ter me tű Dá vid nak ad -
ja a győ zel met a ha tal mas Gó li át fö -
lött. Is ten ha tal ma a leg ki lá tás ta la -
nabb hely zet ben is esélyt ad az élet -
nek a ha lál lal szem ben. Nincs olyan
re mény te len hely zet,  amely ben ne
len ne ér de mes Is ten hez és az ő ha -
tal má hoz fo lya mod ni. 

Lu ther azon ban jog gal jegy zi meg,
hogy amíg Is ten az ószö vet ség ide jén
csak a ha lál tor ká ba vit te övé it, hogy
on nan sza ba dít sa meg őket, ad dig az
új szö vet ség ben egye ne sen a ha lál ba
vi szi őket. Nem azért, hogy el vessze -

nek, ha nem hogy ha tal má val győz tes -
sé te gye őket a ha lál fö lött. Hogy Is -
ten ha tal ma er re va ló ban elég sé ges,
an nak  ki nyi lat koz ta tá sa  a  hús vé ti
cso da. Krisz tus föl tá ma dá sá val Is ten
hús vét kor nyil ván va ló vá tet te azt, ami
egyéb ként még ma sem nyil ván va ló,
ha nem rejt ve van a vi lág sze me elől.
Ez pe dig nem más, mint az örök élet.
Já nos apos tol, aki ma ga is szem ta nú -
ja volt a föl tá madt Krisz tus nak, ezért
ír ja le ve lé ben: „Mert meg je lent az élet,
mi pe dig lát tuk, és bi zony sá got te -
szünk ró la, és ezért hir det jük nek tek
is az örök éle tet, amely az előtt az
Atyá nál volt, most pe dig meg je lent ne -
künk.” (1Jn 1,2) 
A föl tá madt Krisz tus ban nyil ván -

va ló lett, hogy nem csak bio ló gi ai élet
van, ha nem van örök élet is, és a bio -
ló gi ai éle tet ki ol tó ha lál az örök éle -
tet  sen ki től  sem  ra gad hat ja  el.  Ez
nem azt je len ti, hogy az örök éle tet
nem  le het  el ve szí te ni.  De  nem  a
bio ló gi ai  ha lál  az,  amely  az  örök
éle tet  ve szé lyez te ti.  Jé zus  ép pen
ezért in tet te így ta nít vá nya it: „Ne fél -
je tek azok tól, akik meg ölik a tes tet, de
a lel ket meg nem öl he tik. In kább at -
tól fél je tek, aki a lel ket is, meg a tes -
tet is el tud ja pusz tí ta ni a gye hen ná -
ban.” (Mt 10,28) 
Vagy  ahogy Lu kács nál ol vas suk:

„Nek tek, ba rá ta im nak mon dom: Ne
fél je tek azok tól, akik meg ölik a tes tet,
de az után töb bé nem árt hat nak.
Meg mon dom nek tek, ki től fél je tek: at -
tól fél je tek, aki nek azon fe lül, hogy
meg öl, ar ra is van ha tal ma, hogy a
gye hen ná ra ves sen. Bi zony, mon dom
nék tek: Tő le fél je tek.” (Lk 12,4–5) 
Jé zus nak ezek a va sár na pi evan gé -

li u mok kö zött nem sze rep lő és ezért
ta lán ke vés bé is mert sza vai az egy -
há zunk ban is tért hó dí tó ho lisz ti kus
ant ro po ló gi ai  szem lé let tel  per sze
ne he zen  ér tel mez he tők.  Lu ther tól
még tá vol állt ez a szem lé let, mert
kü lön ben  az  Urunk  szí ne vál to zá -
sá nak tör té ne té ben Mó zes és Il lés Jé -
zus  di cső sé gé nek  fé nyé ben  va ló
meg je le né sét nem kom men tál hat ta
vol na an nak bi zo nyí té ka ként, hogy
„a szen tek va la mennyi en Krisz tus -
ban van nak”. És ezt az ószö vet sé gi
idők szent je i ről épp úgy ál lít ja, mint
az új szö vet ség ide jén üd vö zül tek ről. 
Mert akik eb ben az élet ben Krisz -

tus ban hisz nek, őt kö ve tik, és ve le jár -
nak, és az ige és a szent sé gek ál tal va -
ló sá go san Krisz tus él ben nük, azok -
nak már most örök éle tük van. A bio -
ló gi ai ha lál ezt a hit ben már el nyert
örök éle tet nem ra gad hat ja el tő lük.
Krisz tus föl tá ma dá sa ezt a most még
el rej tett  tit kot  tet te  nyil ván va ló vá. 
Most még csak a föl tá madt Krisz -

tus ra te kin tő hi tünk ra gad hat ja meg
ezt  a  tit kot,  egy  na pon  azon ban
min den ki  előtt  nyil ván va ló  lesz.
Ezért ír ja Pál apos tol: „Mi kor Krisz -
tus, a mi éle tünk meg je le nik, ak kor
ve le együtt ti is meg je len tek di cső ség -
ben.” (Kol 3,4) Ak kor min den üd vö -
zült tel együtt éne kel het jük majd azt
az új éne ket, ame lyet Já nos apos tol -
nak a Je le né sek köny ve 14. fe je ze té ben
le írt lá to má sa sze rint csak azok éne -
kel het nek,  akik  Is ten  Bá rá nyá nak
vé re árán vál tat tak meg, és akik hű -
sé ge sen  kö vet ték  a  Bá rányt  föl di
éle tük ben.
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Új ének
a va Sárnap ig éje

Can ta te va sár nap ja a Can ta te ro vat -
ban: jó le he tő ség, hogy új ra elő ke rül -
je nek  egy ház ze né vel  kap cso la tos
kér dé sek.
Az el múlt hó na pok ban tíz cikk író

szá molt  be  gyü le ke ze te,  in téz mé -
nye ének lé si szo ká sa i ról, egy ház ze nei
éle té ről, a hit tan órák ról vagy az is ten -
tisz te let-elő ké szí tés  fo lya ma tá ról.
Lát hat tuk a kö zös sé gek és al kal mak
sok fé le sé gét, de érez het tük a szer zők
stí lu sá nak, meg kö ze lí té sé nek kü lön -
bö ző sé gét is. A jö vő ben is szán dé -
kunk,  hogy  mi nél  több  he lyet  és
hely ze tet tár juk ol va só ink elé, mert
ezek ből öt le te ket me rít het nek az is -
ten tisz te le tért, an nak is ze nei ré szé -
ért fe le lős szol gá lat te vők.
Ta nul sá go sak a meg szü le tett tu dó -

sí tá sok; de el gon dol kod ta tó az, hogy
né hány be szá mo ló nem ké szül he tett
el, mert a fel kért mun ka társ azt vá -
la szol ta,  meg szé pí tett  ké pet  nem
akar fes te ni, a va ló sá got vi szont nem
ten né köz szem lé re. Na gyon ne héz kí -
vül ről meg ítél ni, mi az oka a disz har -
mó ni á nak; csak saj nál ni tud juk, hogy
ezek az  írá sok nem szü let tek meg.
Ta lán nem je lent ke zik ilyen prob -

lé ma, ha egye dül a lel kész ha tá roz za
meg az is ten tisz te let min den rész le -
tét (ez ak kor for dul elő, ha egy ál ta -
lán nincs kán tor, vagy ak ko ra a kü -

lönb ség a lel kész és a kán tor fel ké -
szült sé ge kö zött, hogy nem kér dés,
ki nek a sza va dönt). Ak kor le het fe -
szült ség, ha  a  lel ké szen kí vül más,
szak ma i lag fel ké szült sze mély is részt
vesz az is ten tisz te le tek elő ké szí té sé -
ben (ilyen kor az is me re tek szint jé nek,
az íz lés nek és a cé lok nak a kü lön bö -
ző sé ge ve zet het vi ták hoz). Ezek fel -
ol dá sá hoz ta nu lá si haj lan dó ság ra, a
má sik gon dol ko dá sa irán ti nyi tott ság -
ra van szük ség, ami nem könnyű (bár
a  2013-as  év  mot tó ja  egy há zunk -
ban: Re for má ció és to le ran cia).
Ho gyan le het akár egy sze rű esz kö -

zök kel  is, de a  li tur gi á hoz mél tó an
gaz da gab bá ten ni is ten tisz te le te in ket?
Ho gyan ke rül jük el a ru tin ba va ló be -
le szür kü lést?
Eh hez  né ha  csak  fi gyel me sen  el

kell  ol vas ni  li tur gi kus  ira ta in kat.
Evan gé li kus éne kes köny vünk 12. ol da -
lán pél dá ul ez áll. „Gyü le ke zet: az ige -
hir de tés hez il lő ének ver set éne kel be -
je len tés  sze rint  vagy  a  kö vet ke ző
ének ver set:  Jé zus, a te be szé ded…
(283,3)”  A  leg több  he lyen  vi szont
mint ha el fe led kez né nek a mon dat el -
ső fe lé ről (így a Jé zus, a te be szé ded
„ki rob bant ha tat lan”  elem nek  bi zo -
nyul). Pe dig ha tal mas táv lat rej lik ab -
ban, ha a lel kész rá ta lál ar ra az ének -
vers re, amely foly tat ja és ki tel je sí ti az

ige hir de tés gon do lat me ne tét! Ez per -
sze idő és fá rad ság, de meg éri. Bá to -
rí tunk min den kit, hogy él jen ez zel a
le he tő ség gel!
Az éne kes könyv 13. ol da la újabb

fel fe de zés sel  szol gál.  „Gyü le ke zet:
be fe je ző ének ver set éne kel a ki tű zött
ének szám sze rint vagy:…” (és itt kö -
vet ke zik négy aján lott ének vers). Itt
is ér de mes a mon dat el ső ré szé re fi -
gyel ni. Akár csu pán ige li tur gia, akár
úr va cso rás is ten tisz te let vé gé ről van
szó, ér de mes meg ra gad ni a le he tő sé -
get, hogy az ün nep nek, a hely zet nek
vagy  a  gyü le ke zet  sa já tos sá ga i nak
meg fe le lő zá ró éne ket vá lasszunk!
A kö vet ke ző ja vas lat hoz már szük -

ség  van  egy  kis  kó rus ra,  né hány
ének lés re fog ha tó gyü le ke ze ti tag ra.
A ki emelt ün ne pe ken (Can ta te va sár -
nap ján vagy pün kösd kor, a re for má -
ció ün ne pén vagy ka rá csony kor, ad -
vent ban vagy hús vét kor) a be ve ze tő
zsol tárt  éne kel ve  is  meg szó lal tat -
hat juk.
A  Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv

(GyLK) 34–35. ol da lán az Int ro i tus ki -
vi te le zé sé nek négy fé le mód ja is meg -
ta lál ha tó.  Az  itt  kö zölt  min ta dal -
lam ra bár me lyik zsol tár szö ve get el le -
het éne kel ni. (Akit ér de kel a le he tő -
ség, de csu pán az írott szö veg alap -
ján nem iga zo dik el a rész le tek ben, je -
lez ze ezt az ezsu@lu the ran.hu cí men;
meg ta lál juk a meg ol dást!)
Re mél he tő leg egy re  több he lyen

ter mé sze tes, hogy az is ten tisz te let –
Lu ther szán dé kát kö vet ve – két fó ku -
szú: a li tur gia az ige ol va sást-ige hir -
de tést és az úr va cso rai kö zös sé get is
ma gá ban fog lal ja. Ezek nek a gyü le -
ke ze tek nek  ajánl juk:  bát ran  hasz -

nál ják  a  GyLK  ének ver ses  rend je it
(618–629)! Ez a ti zen két – ze nei stí -
lus sze rint szer ve ző dő – cik lus a li -
tur gi kus té te le ket he lyet te sí tő hat-
hat ének vers ből áll: Do xo ló gia, Ky rie
és Glo ria az ige li tur gi á ban, Sanc tus,
Ag nus Dei és zá ró ének az úr va cso rai
rész ben (így időn ként vagy ál lan dó -
an az éne kes könyv 1–10., va la mint
11–13. li tur gi ái he lyé re lép het). Itt is -
mert dal la mo kon szó lal meg az is ten -
tisz te let  ál lan dó  ré sze i nek  szö ve ge
(mind össze há rom új ének ta lál ha tó
eb ben a fe je zet ben). 
Az  is ten tisz te let  ének kin csé nek

gaz da gí tá sán túl a szer kesz tő ket is se -
gí te né, ha mi nél töb ben al kal maz nák
eze ket a ren de ket, mert a rend sze res
ének lés meg mu tat ná, me lyik cik lus
vá lik be a gya kor lat ban, és me lyi ken
kell vál toz tat ni.
A ze ne a mi egy há zunk ban ige hir -

de tő ka rak tert hor doz. Öröm te li  a
kö vet kez mény: hogy az Evan gé li kus
Élet For rás ol da lán  egy ház ze né vel
fog lal ko zó  ro vat  kap hat  te ret.  A
Can ta te cik kei az el múlt hét év ben
több fé le mű faj ban szó lal tak meg: ál -
ta lá nos  is me ret ter jesz tés,  ta nács -
adás és sze mé lyes hit val lás is meg je -
lent e ha sá bo kon.
Re mé nyünk az, hogy mind annyi an

be kap cso lód ha tunk a nagy kó rus ba:
„Té ged, Is ten, di csé rünk, / Té ged Úr -
nak val lunk. // (…) Té ged szé les e vi -
lá gon / vall és di csér az anya szent egy -
ház. // Vég he tet len / fel sé gű Atya Is -
tent, // a te tisz te let re mél tó / igaz és
egyet len egy Fi a dat, // Szent lel ket, / a
Vi gasz ta lót. ” (Te De um– GyLK 788)
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Tö ré keny ta va szi töp ren gé sek – 
Can ta te va sár nap ján

[Lel kész:] Na gyok és cso dá la to sak a te
mű ve id, min den ha tó Úr Is ten, sze re -
tő mennyei Atyánk. Jé zus Krisz tus ban
test vé rünk ké let tél, az örök élet nyi -
tott sá gá val és örö mé vel aján dé koz tál
meg. Az ő ne vé ben ké rünk, hall gasd
meg imád sá gun kat.
[Lek tor:]  Kö nyör günk,  Atyánk,

hogy  eb ben  a  vi lág ban,  ahol  annyi
bán tó zaj, ha mis hang, ha zug be széd
hang zik el, szól has son a té ged di csé -
rő ének, a ró lad ta nú sá got te vő ige hir -
de tés, a bá tor sá got, örö möt és éle tet
aján dé ko zó evan gé li um. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!
[Lek tor:] Kö nyör günk egy há za dért,

gyü le ke ze tün kért. Igéd és szent sé ge -
id ál tal ar ra hív tál el ben nün ket, hogy
evan gé li u mod  aján dé kát  meg él jük
min den nap ja ink ban. Se gíts ne künk,
hogy eb ben az el hí va tás ban min den -
ki meg ta lál ja azt a han got, ame lyen
szól hat, éne kel het. Se gíts meg be csül -
nünk a má sik ban ka pott aján dé kot. Ne
en gedd, hogy em be ri hi bá ink, bű ne -
ink mi att ha mi san szól jon egy há zad
hang ja. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lek tor:]  Kö nyör günk  azért  is,

hogy mind annyi an úgy  jár has sunk
eb ben az élet ben, hogy min den két -
ség és fáj da lom el le né re meg tud junk
ma rad ni a ben ned va ló re mény ség bi -
zo nyos sá gá ban. Tölts el min ket új ra
és  új ra  a  ben ned  va ló  öröm ben,  a
ben ned va ló élet biz ton sá gá ban. Se -
gíts meg hal la nunk a te tisz ta han go -
dat, se gíts meg hal la nunk má sok pa -
na szát és se gít ség ké ré sét. És ké rünk,
adj ne künk is tisz ta han got, té ged di -
csé rő ének re in du ló lel ket, a te vi ga -
szo dat, öröm hí re det meg élő éle tet.
Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

Urunk, hall gass meg min ket!
[Lel kész:] Na gyok és cso dá la to sak

a te mű ve id, min den ha tó Úr Is ten,
sze re tő mennyei Atyánk. Há lát adunk
ne ked, hogy egy há zad éne ke össze -
csen dül az elő re men tek té ged di csé -
rő éne ké vel, és ben nün ket is vársz el -
jö ven dő or szá god ban, ahol te le szel
min den  min de nek ben  örök kön-
örök ké.

[Gyü le ke zet:] Ámen.

Oratio
œcumenica

C antate

„A ze ne mint Is ten cso dá la tos aján dé -
ka ter mé sze te sen jó se gít ség a szö veg -
hez,  kü lö nö sen  ha  a  ház nép  tel jes
ko moly ság gal  együtt  éne kel.  Dá vid
azon ban a zsol tá ra it Iz rá el zsol tá ra i -
nak ne ve zi. Nem akar hát azok kal ki -
zá ró la gos tu laj don ként csak ma ga di -
cse ked ni, ha nem azt akar ja, hogy Iz -
rá el is mer jen ben nük a ma gá é ra. Mert
na gyon fon tos, hogy Is ten né pe egy
igét s egy éne ket fo gad jon el. Ezért be -
szé lünk mi, ke resz tyé nek a mi zsol tá -
ro sa ink ról. Amb ro si us szép  éne keit
azért  ne vez zük  egy há zi  éne kek nek,
mert az egy ház el fo gad ta s hasz nál ja
azo kat, mint ha tu laj don szer ze mé nyei
vol ná nak. Ezért nem azt mond juk: így
éne kel Amb ro si us, Ger gely, Pru den ti -
us vagy  Se du lius, ha nem  hogy  így
éne kel  a  ke resz tyén  egy ház.  Mert
Amb ro si us és a töb bi az egy ház zal éne -
kel, s az egy ház őve lük. Az egy ház pe -
dig  ak kor  is  meg ma rad,  mi kor  ők
meg hal nak, s to vább ének li éne ke i ket.” 

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

(Sza bó Jó zsef for dí tá sa)

Se mper refor m anda

b Cantate vasárnapja–mintaböjtiésahúsvétutánivasárnapokleg-
többje–abevezetőzsoltárkeretversérőlkaptaanevét:„Énekeljetek
azÚrnakújéneket,mertcsodákattett,jobbjaszabadulástszerzett!”
(Zsolt98,1)ElsősorbanIstencsodálatostetteirefigyelünkmost;az
énekléséshálaadáserreadottválasz.Ezazokaannak,hogyeztazün-
nepetazéneklésvasárnapjánakisnevezzük.



Evangélikus Élet 2013. április 28. f Evangélikus élEt

A 2011. évi ma gyar or szá gi nép szám -
lá lás  ada ta it  a  bu da pes ti  szék he lyű
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal más fél
éves fel dol go zás után ez év már ci us
28-án, nagy csü tör tö kön hoz ta nyil vá -
nos ság ra. A fe le ke ze ti ho va tar to zás -
ról szó ló ada tok szá mom ra meg döb -
ben tő en szo mo rú ak, még sem okoz -
tak kü lö nö sebb meg le pe tést. Eset leg
ra di ká li sab ban, a nyers ada tok tük ré -
ben mu tat tak rá ar ra a fáj dal ma san
csök ke nő ten den ci á ra, ame lyet év ti -
ze dek óta ér zé ke lünk, mon do ga tunk. 
Mi vel ná lunk, Ro má ni á ban las sab -

ban őröl nek azok a bi zo nyos mal mok,
a 2011-es ada tok nak még nem va gyunk
hi va ta lo san a bir to ká ban, de az elő ze -
te sek alap ján alig va la mi vel jobb a val -
lá si, fe le ke ze ti hely zet adat mu ta tó ja,
mint Ma gyar or szá gon. Ja vunk ra szól -
jon – vagy in kább té nye ket tisz tá zan -
dó –: ha va la mi vel  job bak len né nek
(eset leg  ke vés bé  rosszak)  az  er dé lyi
ada tok, az rész ben a ki sebb sé gi hely -
zet „ál dá sa i nak”, a kon zer va tí vabb er -
dé lyi ma gyar tár sa da lom nak, va la mint
a több sé gi or to do xia ál tal ki ala kí tott
más men ta li tás nak, egy ház fel fo gás nak
len ne kö szön he tő. 
Er dély ben a fe le ke zet hez tar to zás

egy faj ta nyel vi, nem ze ti, tör té nel mi
iden ti tás jel zés  is,  lé nye ge sen  több
össze te vőt fog lal ma gá ban, mint Ma -
gyar or szá gon.  A  csök ke nő,  fo gyó
ten den cia azon ban itt is év ti ze dek óta
jel lem ző,  eb ben  az  anya or szági hoz
ha son ló sza bad esés ben va gyunk.
Az iga zán meg le pő ek szá mom ra

rész ben a saj tó egyik-má sik ágá nak,
de leg in kább a tör té nel mi egy há zak
ve ze tő sze mé lyi sé ge i nek, tes tü le te i -
nek a re ak ci ói vol tak. A Ma gyar Ka -
to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia Tit kár -
sá ga min den kü lö nö sebb elem zés, át -
gon do lás nél kül már már ci us 28-án
ki je len tet te, hogy „a nyil vá nos ság ra

ho zott ada to kat a val lá si ho va tar to -
zás ra vo nat ko zó an nem tud juk mérv -
adó nak te kin te ni”. 
Hi vat koz nak a rosszul meg fo gal -

ma zott kér dés fel ve tés re, a szá mí tó -
gé pes rend szer hi bás mű kö dé sé re, a
szám lá ló biz to sok  fel ké szü let len sé -
gé re. Egy ki csit úgy tű nik ne kem az
egész, mint ha egy tor zí tó tü kör ben
lát nánk  tes tün kön  a  csúf  fe ké lye -
ket, en nek el le né re a tü kör tor zí tá sát
hi báz tat nánk. 
Sem mi két sé gem afe lől, hogy az

adat nye rés és -fel dol go zás tük re itt-
ott tor zít, vol tak hi bák, le he tett vol -
na job ban, más képp, egy ér tel műb ben
kér dez ni. Voltak aka do zá sai a szá mí -
tó gé pes  rend szer nek,  és  po li ti kai
pár tok, ate is ta moz gal mak kam pá -
nyol tak amel lett, hogy az ál lam pol -
gá rok ne vall ják meg fe le ke ze ti ho va -
tar to zá su kat. 
Min den eset re tény, hogy a meg -

kér de zet tek 27%-a nem kí vánt sem -
mi lyen vá laszt ad ni a fe le ke ze ti ho -
va tar to zá sá val kap cso la tos kér dés re.
Ez a szá za lék szám 2,7 mil lió hon fi tár -
sat je lent. Mind ezek tük ré ben az ál -
ta lá nos csök ke nés a tör té nel mi fe le -
ke ze te ket il le tő en kö rül be lül 30%-os.
A le het sé ges né hány szá za lé kos té ve -
dést te kin tet be vé ve is a fo gyás rend -
kí vül fáj dal mas, egye ne sen tra gi kus. 
De fel hív nám a fi gyel met né hány

to váb bi szo mo rú adat ra is: a ma gyar
csa lá dok 50%-ában nin csen egyet len
gyer mek sem, és tíz év alatt több mint
200 ezer fővel csök kent Ma gyar or -
szág la kos sá ga – er dé lyi és egyéb be -
ván dor lás sal együtt. 
Nagy ra be csü löm Gáncs Pé ter püs -

pök tár sam jó zan szem be né zé sét a té -
nyek kel, bá tor ki ál lá sát a gyö ke res vál -

to zás szük sé ges sé gé ért. Ar ról szól va,
hogy a fe le ke ze ti ho va tar to zás ra vo -
nat ko zó kér dés re 2011-ben 2,7 mil li -
ó an nem ad tak vá laszt, e ha sá bo kon
meg je lent írá sá ban meg ál la pít ja: „Ez
a drá mai nö ve ke dés nem ma gya ráz -
ha tó csu pán a tár sa da lom sze ku la ri -
zá ci ó já val vagy az egy há zak hi tel vesz -
té sé vel.  Ugyan ak kor  két ség te le nül
jel zi, hogy egy re több em ber szá má -
ra nem eg zisz ten ci á lis kér dés a val lá -
si ho va tar to zás… Min den képp ön -
vizs gá lat ra kell, hogy in dít sa nak min -
ket a szak ma i lag akár még vi tat ha tó
nép szám lá lá si  ada tok.  Ugyan ak kor
nem sza bad a mar do só ön vá das ko dás
vagy a mér ge ző bűn bak ke re sés csap -
dá já ba  es nünk  (…). Ter mé sze te sen
szük sé ges  és  egész sé ges  az  őszin te
pár be széd és a fe le lős út ke re sés (…).
Bi zony szá mos sú lyos kér dés re kell fe -
le le tet  ta lál nunk.”  (Meg szám lál tat -
tunk, és hí já val ta lál tat tunk, Evan gé -
li kus Élet, 2013. áp ri lis 7., 3. o.)
Egyéb ként a „fe le let ke re sés” ma -

ga  sem  új  ke le tű  egy há za ink ban,
egy re-más ra  je len nek  meg  ta nul -
má nyok, köny vek, stra té gi ák, egyéb
írá sok. Nyak ra-fő re tartunk kon fe -
ren ci á kat,  hoz zuk  lét re  az  ilyen-
olyan mun ka cso por to kat. Be szé lünk
pa ra dig ma vál tás ról,  stí lus vál tás ról,
for ma vál tás ról, vi tat ko zunk li tur gi -
ai  gya kor la tunk  he lyes,  hely te len
vol tá ról, új mód sze rek be ve ze té sé ről,
ha té ko nyabb  kom mu ni ká ci ó ról,  a
kom pe ten ci ák meg osz tá sá ról, új igé -
nyek ről, új adott sá gok ról. 
Két ség te len, hogy az er ről szó ló,

szin te ál lan dó su ló (kli sé vé me re ve dő)
dis kur zu sok, az őszin te szem be né zés,
a  stra té gi ai  ta nul mány mind-mind
fon tos és szük sé ges, csak ép pen ön -

ma gá ban nem old ja meg a prob lé mát.
Nem old ja meg, mert nem a gon dok
gyö ke rét érin ti. Amit mi, tör té nel mi
egy há zak vég zünk, az jó mint tü ne ti
ke ze lés  –  de  a  tü ne ti  ke ze lés  so -
hasem old ja meg a prob lé mát. 
Egy részt  nem  elég  a  je len ség

„őszin te”, „szak sze rű” ki elem zé sé nél
le ra gad ni, nem elég a mód szer el mé -
le ti le írá sa, nem elég a fe lü le ti ke ze -
lés,  itt mély  gyö kér ke ze lés re  vol na
szük ség. A fő gond ugyanis az em be -
ri lel kek mé lyén rej tő zik. A gyö kér -
ke ze lés el ső lé pé sé nek ta lán azt te kint -
het nénk – hang sú lyo zom: csak az el -
ső  lé pé sé nek! –, ami kor be mer jük
val la ni, hogy nagy baj van a hit tel és
a hi te les ség gel. Mi lyen az egy ház ban
szol gá ló mun ka tár sak és a jó ke resz -
tyé nek  hi te?  Éget,  per zsel,  fel emel,
moz gás ba hoz ez a hit? Van va la mi
szép,  igaz, ma gá val  ra ga dó,  ro kon -
szen ves, élet sze rű a mi hi tünk ben? 
Más részt:  mit  tük röz  a  mi  éle -

tünk? Úgy cse lek szünk, ér zünk, élünk,
amint szép igaz sá ga in kat meg fo gal -
maz zuk? Hit és hi te les ség azo nos gyö -
ke rű szép sza vak, de éle tünk ben nyer -
nek-e va lós ér tel met? Lát ja-e a vi lág,
és di cső í ti-e a Min den ha tót? 
Úgy gon do lom, a baj iga zi gyö ke -

re az a min ket jel lem ző la o di ce ai lel -
kü let (Jel 3,14–22), amely át jár ja, át -
itat ja min den na pi éle tün ket. Ez a fel -
tét le nül min de nütt egyen súlyt, har -
mó ni át,  jó  ren det  kí no san  ke re ső
„lan gyos ság”, amely az úgy ne ve zett
leg főbb jó ér de ké ben komp ro misszu -
mot  köt  ott  is,  ahol  le he tet len  a
komp ro misszum.
Gyárt hat juk sor ra stra té gi ai iro má -

nya in kat, ke res het jük újabb és újabb
mód sze rek be ve té sé vel a „rej tőz kö -

dő”, „ano nim” evan gé li ku sa in kat, jö -
het nek a „mo soly kam pá nyok”, a ke -
resz tyén má zú nagy fesz ti vá lok, in -
téz mény konst ruk ci ók,  szak ma i nál
szak ma ibb kon fe ren ci ák. Egy biz tos:
amíg min ket ez a „lan gyos ság” jel le -
mez, ez a prog resszív nek is mon dott
os to ba komp ro misszum kész ség min -
den nel  és min den áron,  ad dig nem
lesz el moz du lás.
Akik néz nek, hall gat nak min ket,

va ló szí nű, ér zik a szín já té kot, lát ják
az üres bu bo ré ko kat, hall ják a szó vi -
rá go kat, az üre sen csen gő fo gal ma -
kat, és tud ják, ér zik, hogy ez sem hi -
deg, sem me leg, in kább ki kö pés re, el -
uta sí tás ra meg érett, lan gyos hely zet. 
Hit és hi te les ség – ez zel fe le lünk

a  jö vő ért! Ami  a  leg vi gasz ta lóbb  e
meg döb ben tő hely zet ben, az az, amit
Is ten üzen ne künk. Jel 3,19-ben ez áll:
„Akit én sze re tek, meg fed dem és meg -
fe nyí tem: igye kezz te hát, és térj meg!”

Fe lel jen a jö vő ért! é gtájolÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Romániai Evangélikus-Lutheránus

Egyház

Az ik ta tás szol gá la tát Pol gár di Sán dor,
a Veszp ré mi Evan gé li kus Egy ház me -
gye es pe re se vé gez te. Ige ol va sá sá ban
Pé ter gyö nyö rű hit val lá sát idéz te fel a
gyü le ke zet nek:  „Uram, ki hez men -
nénk? Örök élet be szé de van ná lad.” (Jn
6,68)  Be szé dé ben  fel ele ve ní tet te  a
ma lom so ki gyü le ke zet tör té ne tét – a
gá lya rab  lel kész től,  Ed vi Il lés Ger -
gely től kez dő dő en a mai na pig –, lel -
ké szek so rát, akik kö zé most a be ik ta -
tás ra ke rü lő lel kész is lép. Az es pe res
hang sú lyoz ta,  hogy  Welt ler  Gá bor
lel kész csa lád ból jött, hi szen nagy ap -
ja is lel kész volt, édes ap ja is az, s Gá -
bor a gyü le ke ze ti szol gá la tot édes ap -
já tól vet te át Ma lom so kon.
Az ik ta tás szer tar tá sa után Welt ler

Gá bor lé pett az ol tár elé, hogy az is ten -
tisz te le tet ve zes se. A gon do san fel épí -
tett  li tur gia,  az  ige hir de tés  alap já ul
vá lasz tott ige mind ar ról ta nús ko dott,
hogy Gá bor az ün nep kö zép pont já ban
nem  ön ma gát  lát ja,  és  nem  ma gát
akar ja oda ál lí ta ni, ha nem azt az Urat,
aki őt a lel ké szi szol gá lat ra el hív ta, és
aki most ma lom so ki gyü le ke ze té nek
gon do zá sá val meg bíz za. Aki nem más,
mint a meg fe szí tett Krisz tus.

„Mert úgy ha tá roz tam, hogy nem
tu dok kö zöt te tek más ról, csak Jé zus
Krisz tus ról, ró la is mint a meg fe szí -
tett ről” (1Kor  2,2)  –  hang zott  Pál
apos tol hit val lá sa im már a be ik ta tott
lel kész  szá já ból.  Pál  apos tol nak  a
meg fe szí tett Krisz tus sal volt csor dul -
tig  a  szí ve:  tel jes  meg győ ző dés sel
hir det te, hogy a ke reszt áll min de nek
kö zép pont já ban, és a ma gyü le ke ze -
te szá má ra ez azt je len ti, hogy a ke -
reszt nem egy út a sok kö zül, nem egy
vá lasz tás a sok fé le le he tő ség kö zül, és
nem egy teo ló gia a kü lön bö ző jel zős
teo ló gi ák kö zött, ha nem az egyet len,
amely üd vös ség re ve zet, az egyet len,
ame lyet  teo ló gi á nak  ne vez he tünk. 

Ha az éle tünk, a szí vünk kö zép pont -
já ban Krisz tus ke reszt je áll, ak kor ke -
rül he lyé re min den, ak kor ta lál egy -
más ra test vér és test vér, lel kész és gyü -
le ke zet. Krisz tus ke reszt je mel lett és
kö rü löt te ren de ződ nek el bé kes ség ben
a dol ga ink. Ezért lel kész nek és gyü le -
ke zet nek együtt Krisz tus ke reszt je elé
kell  áll nia  min dig,  min den  na pon.
Krisz tus pe dig ke reszt jé nek öröm hí -
ré ben ré sze sít az ige hir de té se és tes -
té nek-vé ré nek vé te le al kal má val – fe -
jez te be pré di ká ci ó ját Welt ler Gá bor.
Eb ben az öröm ben ér ke zett meg a

gyü le ke zet  az  is ten tisz te let  csúcs -
pont já hoz, az úr va cso rá hoz. Az ün -
nep lő né pes gyü le ke zet tag jai szin te
tel jes  lét szám ban  já rul tak Krisz tus
meg te rí tett ol tá rá hoz. 
Az  ik ta tás  ün ne pé hez  egy  má sik

ked ves ün nep is csat la ko zott: ezen a na -
pon dél előtt kö tött pol gá ri há zas sá got
Welt ler Gá bor vá lasz tott pár já val a gyü -
le ke zet tag ja i nak je len lé té ben. Így a há -
zas ság kö té sen ki mon dott „igen”, a társ -
nak ki mon dott örök hű ség vál la lá sa
szim bó lum má  is  vált:  szim bó lu ma
lett an nak az igen nek, ame lyet Krisz -
tus a ke resz ten mon dott ki övé i nek, és
amely nyo mán lel kész és gyü le ke zet is
igent mond ha tott egy más nak.
Egy ik ta tá si is ten tisz te let nem nél -

kü löz he ti az ün ne pi köz gyű lést, me -
lyen jegy ző könyv be fog lal ják az ik ta -
tás meg tör tén tét, és kö szön tik a be -
ik ta tott lel készt. 
Welt ler Gá bor lel kész be ik ta tá sa is

ez zel az egy ház jo gi ak tus sal zá rult, de
Is ten nek há la, nem te le pe dett  rá a
köz gyű lés az is ten tisz te let re. Így az
ün nep mind vé gig meg ma radt Krisz -
tus-ün nep nek,  a  Pál  apos tol  ál tal
hir de tett,  a  be ik ta tott  lel kész  ál tal
meg val lott, a meg fe szí tett Krisz tust
kö zép pont ba ál lí tó al ka lom nak.

g Isó Do rottya

A ke reszt előtt áll va Finn
vendé gek
vizitációja

Sep po Häk ki nenmik ke li püs pök (ké -
pün kön) ve ze té sé vel áp ri lis 11. és 14.
kö zött Ma gyar or szá gon járt a Finn or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház ke let-eu ró -
pai  mun ka cso port ja.  A  tíz fős  kül -
dött ség  el ső ként  lá to ga tást  tett  az
Evan gé li kus  Hit tu do má nyi  Egye te -
men, ahol dr. Sza bó La jos rek tor és dr.
Fa bi ny Ta más, az Észa ki Egy ház ke rü -
let  püs pö ke  fo gad ta.  A  kö vet ke ző
na pok ban a ven dé gek jár tak töb bek
kö zött a finn nagy kö vet sé gen, a pan -
non hal mi  ben cés  apát ság ban  és  a
Nyu ga ti  (Du nán tú li)  Egy ház ke rü let
köz pont já ban,  Győr ben  is.  Itt,  az
evan gé li kus gyü le ke ze ti köz pont és in -
téz mé nyek meg te kin té se után ke rült
sor a Sze me rei Já nos püs pök kel foly -
ta tott meg be szé lés re, mely nek so rán
test vér-egy ház ke rü le ti kap cso lat lé te -
sí té sé nek  le he tő sé gé ről  is  szó esett.

g Adá mi Má ria fel vé te le
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Welt ler Gá bor a sop ro ni evan gé li kus lí ce um ta nu ló ja ként (1996–2004) kap -
ta el hí vá sát a lel ké szi szol gá lat ra. 
Teo ló gi ai ta nul má nya it 2004-től 2010-ig vé gez te az Evan gé li kus Hit tu -

do má nyi Egye te men. Ta nul má nyai alatt kü lö nö sen is meg ra gad ta Lu ther
teo ló gi á ja, amely Pál apos tol nyom do kán jár va a ke reszt teo ló gi á ját hir -
de ti. Teo ló gi ai gon dol ko dá sá nak ki ala ku lá sá ra édes ap ja lel ké szi szol gá la -
ta és mun kás sá ga, Krisz tus-köz pon tú ige hir de té sei is ha tás sal vol tak. 
Ha tod éves  gya kor la tát  a  2009/2010-es  tan év ben  Szom bat he lyen

Gre ger sen-La bos sa György lel kész mel lett töl töt te. Itt cso dál ko zott rá az
is ten tisz te let li tur gi á já nak gaz dag sá gá ra, szép sé gé re és ar ra, hogy a li -
tur gia ta nu lá sa és is me re te, va la mint az ige hir de tés és ige hall ga tás mi -
lyen szo ros kap cso lat ban áll egy más sal.
2010. jú li us 10-én szen tel te lel késszé Itt zés Já nospüs pök Sop ron ban, s ugyan -

ezen év szep tem be ré től a 2010/2011-es tan évet a hei del ber gi egye te men töl -
töt te ösz tön dí jas ként, ahol el ső sor ban bib li kus teo ló gi á val fog lal ko zott.
2011. au gusz tus 1-je óta a ma lom so ki gyü le ke zet be osz tott lel ké sze és

a mar cal tői Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da is ko -
la lel ké sze. Be ik ta tá sá tól kez dő dő en im már pa ró kus ként vég zi to vább szol -
gá la tát. E nap tól kezd ve nős, fe le sé ge: Sző ke Iza bel la Mó ni ka.



az ün nep sé gen részt vett: 
Bé kés Ta más, a Pest hi deg kú ti Evan -
gé li kus Egy ház köz ség fel ügye lő je
Ben czúr Lász ló, a Sa rep ta-sze re tet -
ott hon igaz ga tó ta ná csá nak el nö ke,
az Észa ki Egy ház ke rü let tisz te let -
be li fel ügye lő je
Bu da An na má ria, egy há zunk or -
szá gos iro dá ja dia kó ni ai osz tá lyá -
nak ve ze tő je és az osz tály mun ka -
tár sai
Dr. Csa bai Pé ter, a Pest hi deg kú ti Vá -
ros ré szi Ön kor mány zat elöl já ró ja
Mar tin Du deckve ze té sé vel a Ste pha -
nus Stif tung fú vós ze ne ka ra
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök
Fo dor Vik tor, a Pest hi deg kú ti Evan -
gé li kus Egy ház köz ség lel ké sze
Gre ger sen-La bos sa György lel kész,
egy há zunk dia kó ni ai bi zott sá gá nak
el nö ke
Dr. Ka li na Ka ta lin, a Szteh lo Gá bor-
is ko la igaz ga tó ja
Kri zsán And rásmér nök, a terv pá lyá -
zat nyer te se

Dr. Láng Zsolt, a II. ke rü let pol gár -
mes te re
Lá nyi né dr. En gel mayer Ág nesgyógy -
pe da gó gus, a Bár czi Gusz táv Gyógy -
pe da gó gi ai  Ta nár kép ző  Fő is ko la
nyu gal ma zott igaz ga tó he lyet te se
Wolf von Mac ken sen ve ze té sé vel a
Jo han ni ter Hilfs ge me inschaft Bo -
den see kép vi se lői
Né me thy né Uzo ni An na egy ház me -
gyei fel ügye lő
Porcs almy Lász ló, a Jo han ni ta Lo -
vag rend ma gyar or szá gi ta go za tá -
nak ve ze tő je
Prőh le Ger gely, egy há zunk or szá -
gos fel ügye lő je, a Kül ügy mi nisz té -
ri um he lyet tes ál lam tit ká ra 
Dr. Rét he lyi Mik lós, az UNES CO
Ma gyar Nem ze ti Bi zott sá ga el nö ke
Sch mitt né Mak rai Ka ta lin, a volt
köz tár sa sá gi el nök fe le sé ge
Tor sten Sil ber bach lel kész, a ber li -
ni Step ha nus Stif tung ve ze tő je
A Lin zi Evan gé li kus Egy ház köz ség
kép vi se lői

 e 2013. április 28. Evangélikus ÉletEvangélikus élEt

Pont annyi hi ány zik, amennyi ért a tel -
ket meg vet ték egy kft.-től. Ti zen öt
évig tar tott a ké szü lő dés, vol tak két -
sé gek  és  ku dar cok. De  ami  fon tos,
volt ta ka ré kos ko dás: az ott hon ve ze -
tői fél re tet ték az ado má nyo kat, ami
le he tő vé  tet te,  hogy  meg szü les sen
az épít ke zés ről szó ló dön tés. El ké szül -
tek a ter vek (ezek ről la punk rész le tes
be szá mo lót kö zölt idei 7. szá má ban).
A ter vek sze rint öt ven fo gya ték kal

élő ott hon la kó más fél év múl va köl töz -
het be az új épü let be a ré gi Szteh lo-ott -
hon ból. Hi ány zik sok pénz, de – aho -
gyan  egy  evan gé li kus  in téz mény nél
meg szo kott – van re mény ség. Bíz nak
ab ban, hogy az ott hon la kók ról is szól
az evan gé li u mi ige: le gyen éle tük, „sőt
bő ség ben él je nek”. (Jn 10,10) 

Fa bi ny Ta más ige hir de té sé ben a sa -
rep tai öz vegy asszonyt idéz te fel: a ki
nem ürü lő lisz tes fa ze kat és a nem fo -
gyó ola jat. Az Észa ki Egy ház ke rü let
püs pö ke  szólt  ar ról  is,  hogy  Jé zus
már nem egy csepp olaj ról, ha nem bő -
ség ről be szélt. 
A bő ség a fo gya ték kal élők ese té ben

sem mi képp sem szó sze rint ér ten dő
fo ga lom, de a mos ta ni ál la po tok hoz
ké pest a ja vu lás is iga zi ké nyel met je -
lent majd. Ahogy Sztoj ano vics And -
rás igaz ga tó  lel kész  el mond ta,  ma
még szű kös ség, tö rött csem pék, el -
avult be ren de zé sek jel lem zik a Szteh -
lo Gá bor ala pí tot ta  épü le tet,  ahol
most nyolc an-ki len cen szo ron ga nak
egy szo bá ban. Ak kor, 1951-ben az is
cso da  volt,  hogy  lét re jö he tett  egy
evan gé li kus  in téz mény,  de ma már
kor sze rűt len az épü let, az uni ós kö ve -
tel mé nyek nek pe dig alig ha fe lel meg. 
Sztoj ano vics And rás be szé dé ben

ki tért ar ra is, hogy a dön tés előtt vol -
tak vi ták: kell-e tel ket ven ni, vagy a ré -
gi épü le tet kell új já épí te ni, sőt fel ve -
tő dött az is, hogy egy ál ta lán kell-e az
egy ház nak épít kez nie. Az tán egy ér -
tel mű lett, hogy a Sa rep tá ban nem le -
het szó le épí tés ről, nem küld he tik el
a la kó kat, nem uta sít hat ják el a je lent -
ke ző ket. „Le het, hogy me rész a terv
– mond ta az igaz ga tó lel kész –, de
több a tá mo ga tás, mint amennyi ne -
héz ség gel szem be sü lünk.”
Az alap kő le té te lé re so kan el jöt tek,

alig fér tek el a sá tor ban. Iga za van Szto -
jano vics  And rás nak:  na gyon  so kan
van nak mel let tük. Te hát iga zi sá to ros
ün nep  volt,  meg ha tó  is ten tisz te let,
sok szép kö szön tő. Volt elő adás is: az

ott hon la kói éne kel tek és sza val tak, ami
szá muk ra egy ál ta lán nem könnyű. 

Sza lay Krisz ti na szí nész nő  elő -
adá sá ban fel idéz te az ott hon egyik la -
kó já nak ti zen nyolc éves ko rá ból szár -
ma zó írá sát: 1948-ban bé nán szü le tett,
öl ben vit ték a temp lom ba. 1965 óta az
ott hon  la kó ja,  sok szor  dü hön gött
bé na sá ga mi att. Két hó na pig csak or -
dí tott, ami kor az ott hon ba ke rült, de
az tán meg bé kélt sor sá val, fő cél ja az
volt, hogy meg ta nul jon ol vas ni. 
Üd vö zöl te a részt ve vő ket dr. Láng

Zsolt II. ke rü le ti pol gár mes ter is. Van
ab ban  va la mi  jel ké pes  – mond ta  –,
hogy épp itt, Hi deg kú ton ta lált ott hon -
ra Szteh lo Gá bor in té ze te. Meg em lí tet -
te, hogy a ke rü let ben, a Hi deg kú ti úton
nap pa li fog lal koz ta tót kap tak a fo gya -
ték kal élők, most buszt vet tek ne kik. 
A szép ün nep re el jött a né met test -

vér in téz mény, test vér gyü le ke zet több
ve ze tő je és tag ja, ve ze tő ik sor ra üd vö -
zöl ték az ün nep ség részt ve vő it. Nem -
csak be szé dek vol tak, ha nem kéz zel -
fog ha tó tá mo ga tás is: egy ti zen két és
fél ezer eu rós csekk, ame lyet a Step ha -
nus Stif tung fú vó sai ado má nyoz tak az
ott hon nak. Ez a fellépé se ik után ta valy
ka pott ho no rá ri u muk volt. Most ők kí -
sér ték az evan gé li kus him nuszt, az Erős
vár a mi Is te nün ket.

Prőh le Ger gely, a  Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel ügye -
lő je, a Kül ügy mi nisz té ri um he lyet tes
ál lam tit ká ra nagy tet szést ara tott meg -
jegy zé sé vel: har so nák hang já ra om lot -
tak le a je ri kói fa lak, most har so nák ad -
nak jelt a hi deg kú ti épít ke zés re. A he -
lyet tes ál lam tit kár a kör nyé ken la kik,
csa lád já val ugyan ab ba a temp lom ba
jár, aho vá az ott hon la kói. 
Az épít ke zés mél tó kö rül mé nye ket

te remt az ott hon la kói szá má ra, kö ze -
lebb  hoz za  őket  hoz zánk  – mond ta
Prőh le Ger gely. Hoz zá fűz te, hogy Szteh -
lo Gá bort nem te kint het jük ke gyes lé -
lek nek, hi szen iga zi va gány volt – ak -
kor is ez kel lett az ott hon ala pí tás hoz. 
Nagy de rült ség fo gad ta Fa bi ny Ta -

más püs pök zá ró gon do la tát: „Van egy
jó és egy rossz hí rem. A jó hír, hogy
együtt van a pénz az épít ke zés re. A
rossz pe dig az, hogy a pénz az önök
zse bé ben van.” Ez per sze csak rész ben
igaz, hi szen egy 12 500 eu rós csekk
már is az épí tők zse bé be ke rült, s már
fel aján lást tett a pest hi deg kú ti evan -
gé li kus  gyü le ke zet,  amely nek  tag jai
együtt,  ugyan ab ban  a  temp lom ban
hall gat ják az igét a Sa rep ta la kó i val. 

g Wal kó B. György

A re mény ség alap kö ve
f Folytatás az 1. oldalról

A Sa rep ta Bu dai Evan gé li kus Sze re tet ott hon Idő sek és Fo gya té kos Sze -
mé lyek  Ott ho na  az  aláb bi  szám la szám ra  vár ja  az  ado má nyo kat:
11702036-22380599.

El fo gad va a he lyi evan gé li kus gyü le -
ke zet meg hí vá sát, Sze me rei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let
püs pö ke  áp ri lis  21-én,  va sár nap  a
szlo vá ki ai Sa jó gö mör be (Ge mer) lá -
to ga tott.
A dél előt ti is ten tisz te let kez de tén

az egy ház köz ség lel ké sze, Rusz nyák
De zső is mer tet te a száz har minc éve
ál ló, neo gót stí lus ban épült sa jó gö -
mö ri temp lom tör té ne tét. Ezt kö ve -
tő en  a  li tur gia  és  az  ige hir de tés

szol gá la tát  is  Sze me rei  Já nos  vé -
gez te.
A püs pök  Jel  3,20  alap ján  tar tott

pré di ká ci ó já ban ar ról be szélt, hogy a
szí vünk aj ta ján ko pog ta tó Jé zus a sze -
re tő Is tent mu tat ja be ne künk. „Nem
tö ri ránk az aj tót. Azt sze ret né, ha bel -
ső  fel is me rés ből  fa ka dó an,  örö mest
nyit nánk  ki  előt te”  –  fo gal ma zott.
Majd hoz zá tet te: Jé zus azért jön, hogy
át ad jon egy kul csot: az örök élet kul -
csát, me lyet a ke resz ten va ló szen ve -

dé sé vel és a ha lál fe lett ara tott győ zel -
mé vel szer zett meg szá munk ra.
Az  al ka lom  zá rá sa ként  if jú sá gi

éne ke ket adott elő a gyü le ke zet ének -
ka ra, majd a köl csö nös kö szön té sek -
re ke rült sor.
A pres bi te rek kel kö zö sen el köl tött

ebé det kö ve tő en pe dig Sze me rei Já -
nos püs pök az egy ház köz ség egyik
szór vá nyá ban,  Le ke nyén  tar tot ta
meg a dél utá ni is ten tisz te le tet.

g Adá mi Má ria fel vé te le

Püs pö ki lá to ga tás Sa jó gö mör ben

g Dr. Ha fEn schEr Ká roly

A ba jor egy ház négy ve ze tő tes tü le té -
nek egyi ke, a zsi nat áp ri lis 12–18. kö -
zött tar tot ta ülé sét Nürn berg ben. Már
ma ga a ki vá lasz tott hely is so kat mon -
dó volt. Az ün ne pé lyes, pél da sze rű en
elő ké szí tett és meg for mált nyi tó is ten -
tisz te le tet a 13. szá za di ala pok ra épült
ősi Lő rinc-temp lom ban tar tot ták, az
ülé sek hely szí né ül  azon ban nem az
óvá ros múl tat idé ző épü le te i nek egyi -
két vá lasz tot ták, ha nem a LUX-temp -
lo mot, amely ki zá ró lag a vá ros if jú sá -
gi gyü le ke ze té nek hasz ná la tá ban van. 
Már az is jel kép ér té kű, hogy az ülés

temp lom tér ben zaj lik. An nak, hogy ez
egy if jú sá gi temp lom, ki emelt üze ne -
te volt. Ami kor be lép  ide az em ber,
hang fa la kat, disz kó ból is mert vi lá gí tási
tech ni kát pil lant meg, még sem szó ra -
ko zó he lyen ér zi ma gát, ha nem olyan
tér ben, amely meg szen telt hely. Érez -
ni, hogy ha nem is tra di ci o ná lis, de is -
ten tisz te let zaj lik, amely nek ki su gár zá -
sa van. Fi a ta lok szá zai hall gat ják és élik
meg itt az evan gé li u mot hét ről hét re.
Eb ben a temp lom ban „zsi na tol ni” azt
je len ti: jö vő ori en tál tan gon dol ko dik az
egy ház ve ze tés. 
A püs pö ki be szá mo ló már az el ső

nap fog lal ko zott a köz pon ti gon do la -
ttal. A ta va szi zsi nat ugyan is ba jor test -
vé re ink nél min dig te ma ti kus ülés. A
té ma most az is ten tisz te let volt. Kö -
zel más fél év ti zed del a nagy is ten tisz -
te le ti re form után ugyan is úgy érez -

ték, is mét na pi rend re kell tűz ni az is -
ten tisz te let ügyét – hi szen az egy ház
min dig re for má ci ó ra szo rul, így a li -
tur gia, az ige hir de tés, az ének lés, az Is -
ten kö zel sé gé ben va ló kö zös sé gi élet
is be széd té ma kell, hogy le gyen. 
Az ak tu á lis tör vény ke zé si fel ada to -

kat  a  tes tü let  a  ren del ke zé sé re  ál ló
negy ven hat mun ka órá ból más fél óra
alatt el lát ta. Ez nem csak an nak volt kö -
szön he tő, hogy jól elő ké szí tet ték a be -
ter jesz tett anya got, ha nem an nak is,
hogy nem a ple ná ris ülé sen kezd tek el
öt let el ni,  új  as pek tu so kat  elő hoz ni.
Nem utol só sor ban azon ban an nak is
kö szön he tő e gyors és ha té kony mun -
ka, hogy nem akar nak túl biz to sí ta ni,
túl sza bá lyoz ni min dent, ha nem hagy -
ják, hogy a ve ze tők ve zes se nek, a fe -
le lő sen meg vá lasz tott elöl já rók leg jobb
igye ke ze tük kel tölt sék be kül de té sü ket.
Így van idő ér dem ben meg be szél ni az
egy ház lé nye gi tar tal mi kér dé se it, van
le he tő ség  tá jé ko zód ni  az  evan gé li -
kus sá got  érin tő  té mák ról.  Van  hát
mit  ta nul nunk  ba jor  test vé re ink től.
Az  is ten tisz te let  ügyé ről  há rom

elő adást  is  meg hall ga tott  a  zsi nat.
Ezek  nem  emo ci o ná lis  be szá mo lók
vol tak, ha nem szak sze rű és tárgy sze -
rű elő adá sok ar ról, mit ad az egy ház
vé gig imád ko zott  múlt ja,  a  bi zony -
ság te vők fel le ge (az élő és ha té kony tra -
dí ció), mi a va ló sá gos hely zet az is ten -
tisz te let-lá to ga tás sal,  az  is ten tisz te -
le ti ren dek be tar tá sá val, a meg úju ló
for mák egy re szí ne sebb ka val kád já val,
s mer re ve zet az út to vább, mi lyen mó -

don él het, ele ve ned het, gaz da god hat
az egy ház is ten tisz te le ti éle te.
Az ere de ti terv sze rint a zsi nat a zá -

ró ülé sen egy úgy ne ve zett „im pul zus -
pa pírt” adott vol na ki. A ple ná ris ülés
iz gal mas gaz dag sá ga  és  a bi zott sá gi
ülé sek  in ten zív  mun ká ja  nyo mán
azon ban meg vál toz tat ták az el kép ze -
lést. Olyan – a ba jor egy ház min den
(!) pres bi te ré nek meg kül den dő – le ve -
let fo gal maz tak, amely nem „fe lül ről”
di rek tí vá kat  ad va  ki nyi lat koz tat ni
akart, ha nem szin te be szél get ve meg -
gon do lan dó té má kat ve tett fel, min den
gon do la tot egy-egy kér dés sel zár va.
Ezek a kér dé sek hi va tot tak ar ra bá to -
rí ta ni, hogy min den gyü le ke zet ér dem -
ben el gon dol kod jék az is ten tisz te let -
tel kap cso la tos kér dé sek ről.
Két al ka lom mal is – a nyi tó ülé sen

üd vöz lő sza vak ke re té ben, bi zott sá gi
ülé sen pe dig be szá mo ló, il let ve ki lenc -
ven per ces „meg hall ga tás” ke re té ben
– elő ke rült a part ner kap cso la tunk ra
is ha tás sal lé vő tény: ha zánk nak és a
ma gyar kor mány nak a nyu ga ti saj tó -
ban igen ne ga tív a meg íté lé se az el -
múlt hó na pok ban. Szól tam hát an nak
fáj dal má ról,  hogy  ket tős  mér cé vel
mér nek  min ket,  s  hogy  mennyi re
ten den ci ó zus, rossz in du la tú és egy ol -
da lú  in for má ci ók  nyo mán  szü le tik
ez az ér ték íté let. Kér tem ba jor test -
vé re in ket, akik év ti ze dek óta kö zel -
ről és jól is mer nek min ket, hogy se -
gít sék ha zán kat az zal, hogy ve lünk
kap cso la tos  po zi tív  él mé nye ik kel,
part ner kap cso la tunk sok ál dá sá nak
be mu ta tá sá val el len sú lyoz zák a ró -
lunk ter jesz tett rossz hí re ket. 
A ba jor zsi na ton is mét át él het tem a

test vé ri  kö zös ség  ha tá ro kon  át íve lő
ere jét s hogy a kö zép pont ra fi gyel ve mi -
lyen kö zel va gyunk egy más hoz. Amit
Nürn berg ben  meg ta pasz tal tam,  ha -
tás sal lesz a ma gyar zsi nat mun ká já ra. 

A szerző egyházunk zsinatának lelkészi
elnöke

„…ne fe ledd el, mennyi jót tett ve led!”
Hír adás a ba jor zsi nat ról

b Haegyegyházvezetőnempanaszkodik,nemkesereg,hanemhálaadás-
rabiztat,akkornagyjótteszarábízottnyájjal.Egyolyankorszakban,
amikorlenneokacsüggedésre,elkelazilyenszó.HeinrichBedform-
Strom püspök,aBajorEvangélikusEgyházlelkivezetőjepedigilye-
neketmondotttestvéregyházunkzsinatánakmegnyitóelőadásában,
apüspökijelentésben.Azelőadáscímétazsoltárbólkölcsönözte:„…ne
feleddel,mennyijóttettveled!”Ezzelahálaadóattitűddellehetazide-
vezetőutatértékelni,ezzelalelkülettellehetajelentennivalóitfel-
mérni,sazebbőlfakadóbiztonsággallehetajövőtépíteni.

Szemerei János és Rusz nyák De zső a sa jó gö mör i gyülekezet féltve őrzött 1754-es Luther-Bibliája mellett
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b A8.országosevangélikusgyer-
meknappal kötötte össze idén
egyházunkországosirodájának
gyermek-ésifjúságiosztályaa
22.országoshittanversenyisko-
lai döntőjét. Az április 20-án
megrendezettalkalomnakazug-
lóievangélikusgyülekezetésaz
Evangélikus Hittudományi
Egyetem (EHE) adott otthont.

A négy hely szí nen zaj ló, más fél órás
tu dás pró ba után dr. Sza bó né Mát rai
Ma ri an na dé li ke rü le ti püs pök he lyet -
tes, az EHE Gya kor la ti In té ze té nek
ve ze tő je nyi tot ta meg az idei gyer -
mek na pot.  A  temp lom ban  tar tott
áhí ta tát a nap zsol tár mot tó ja alap -
ján tar tot ta – „Min den lé lek di csér -
je az Urat!” (Zsolt 150,6a) –, a kö zel
négy száz részt ve vő éne ke pe dig iga -
zi Is ten-di csé ret tel töl töt te meg a lel -
ki haj lé kot.
A  dél előt ti  prog ram  Ilyés Sza bó

An na szé kely me se mon dó Szü le i tek -
kel lás sá tok meg e be szé det! cí mű mű -
so rá val zá rult.

Az ebé det kö ve tő en az EHE teo -
ló gus hall ga tó i nak egy cso port ja szó -
ra koz tat ta a né pes gyer mek csa pa tot.
A Kéz já ték ze né re cí mű elő adá suk so -
rán szá mos ál la tot is meg je le ní tet tek
a ki csi nyek és na gyok örö mé re.
A ben ti prog ra mok után az iga zi

ta vasz ba bo rult ud va ron a gye re kek
fel sza ba dul tan kéz mű ves ked tek, kü -
lön fé le ügyes sé gi já té ko kat pró bál -
hat tak ki, de igen nép sze rű volt az
arc fes tés  és  a  csil lám te to vá lás  is.
Aki pe dig szí ve sen raj zol ta le a ked -
venc ál la tát, az egy plüss ál la tot ka -
pott aján dék ba a Rex Ku tya ott hon
Ala pít vány jó vol tá ból.
A hit tan ver seny ered mény hir de -

té se  előtt  a  Po é zis együt tes  adott
kon cer tet, amely nek ke re té ben 20.
szá za di ma gyar köl tők meg ze né sí tett
gyer mek ver sei hang zot tak el.
A hit tan ver seny vár va várt ered -

mény hir de té se kor Lip ták Ka ta gyer -
mek re fe rens szó lí tot ta a négy kor osz -
tály négy fős csa pa ta i nak kép vi se lő it
a mik ro fon hoz. 
A nap Grend orf-Ba logh Me lin da

if jú sá gi re fe rens úti ál dá sá val zá rult.
g Bo da Zsu zsa

Teszt kér dé sek től az ug rá ló vá rig
Or szá gos evan gé li kus gyer mek nap és is ko lai hit tan ver seny dön tő Zug ló ban
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a 22. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny 
is ko lai dön tő jé nek he lye zett jei

1–2. osz tá lyos kor cso port
1. he lye zett: Gyu rátz Fe renc Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la (Pá pa)
2. he lye zett: Má ria re me te–Hi deg kú ti Öku me ni kus Ál ta lá nos Is ko la
3. he lye zett: Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim -
ná zi um (Oros há za)

3–4. osz tá lyos kor cso port
1. he lye zet tek: Kmety György Evan gé li kus Ál ta lá nos Is ko la és Óvo da (Mar -
cal tő) és Szé kács Jó zsef Evan gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná -
zi um (Oros há za)
2. he lye zett: Ma gya rok Nagy asszo nya Ró mai Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko -
la (Al ber tirsa)
3. he lye zett: Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la (Sop ron)

5–6. osz tá lyos kor cso port
1. he lye zett: Hu nya di Já nos Evan gé li kus Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la (Sop ron)
2. he lye zet tek: Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, Szak -
kép ző Is ko la és Kol lé gi um (Sop ron) és Bu da pest-Fa so ri Evan gé li kus Gim -
ná zi um 
3. he lye zett: Nyíregyházi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um

7–8. osz tá lyos kor cso port
1. he lye zett: Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont (Győr)
2. he lye zett: Kecs ke mé ti Re for má tus Ál ta lá nos Is ko la
3. he lye zett: Evan gé li kus Egy ház Aszó di Pe tő fi Gim ná zi u ma, Szak kép -
ző Is ko lá ja és Kol lé gi u ma
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A nyi tó áhí ta tot és a hét fői nagy -
elő adást dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke
tar tot ta. Film- és ze nei rész le -
tek, haj da ni Evan gé li kus Élet-
cik kek és fény ké pek fel idé zé sé -
vel vit te kö ze lebb hall ga tó sá gát
an nak fel is me ré sé hez, hogy a
más ság fo gal mát rend kí vül sok -
fé le kö zös ség re (et ni kai, po li ti -
kai, val lá si, ne mi, ke gyes sé gi) le -
het  al kal maz ni;  mind ezek kel
kap cso lat ban az egy ház ta ní tá -
sa is kel lő en ár nyalt kell, hogy
le gyen. A dog ma ti kus és eti kai
el vek  tisz tá zá sán  túl  vi szont
nem  té veszt he tő  szem  elől  a
mind nyá jun kat kö te le ző krisz -
tu si sze re tet pa ran csa.
A to váb bi ak ban a Ci vil Ku -

rá zsi  Egye sü let  kép vi se le té -
ben Kö ve si Györ gyi prog ram -
ko or di ná tor,  eti ka ta nár  szá -
molt be rész le te sen ar ról, ho -
gyan  nyúj ta nak  le he tő sé get
er nyő szer ve zet ként a kü lön fé -
le ala pít vá nyok nak ar ra, hogy
az is ko lák ban rend ha gyó fog -
lal ko zá sok ke re té ben old ják a
fi a ta lok elő íté le te it kü lön fé le
tár sa dal mi  cso por tok  –  ro -
mák,  zsi dók,  haj lék ta la nok,
me le gek – irá nyá ban. 

A fel so rolt cso por tok kép -
vi se le tét  el lá tó  ala pít vá nyok
te vé keny sé gén  kí vül  egyéb
szer ve ze tek (Am nesty In ter na -

ti o nal,  Gyer me ki  és  If jú sá gi
Jog vé dő Ala pít vány, Ci vil Mű -
vek) mun ká já ról is szó esett. 
A dél után to váb bi ré szé ben

elő ze tes je lent ke zés után két,
egyen ként egy-egy órás „ér zé -
ke nyí tő mű hely mun kán” lehe -
tett részt ven ni, me lye ken a fent
em lí tett ala pít vá nyok és szer -
ve ze tek mun ka tár sai sa ját éle -
tük pél dá ján, in ter ak tív mó don
igye kez tek be mu tat ni egy-egy
cso port hely ze tét, ne héz sé ge -
it, a le het sé ges meg ol dá so kat,
il let ve azt, hogy mi ként le het a
ve lük szem ben fenn ál ló elő íté -
le te ket meg vál toz tat ni az is ko -
lák ban és az is ko lás kor osz tály -
ban.  A  mű hely mun ká ra  két
hely szí nen ke rült sor: a kon fe -
ren ci á nak he lyet adó misszi ói
ott hon mel lett a So li Deo Glo -
ria  re for má tus  kon fe ren cia-
köz pont biz to sí tott még ter me -
ket a meg be szé lé sek re. 
Az es ti áhí ta tot Sze me rei Já -

nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke tar tot ta az
erő sek fe le lős sé gé ről. Az es te
fo lya mán a sop ro ni Eöt vös Jó -
zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la
nép tánc cso port já nak mű so rát

lát hat ták a kon fe ren cia részt ve -
vői. A fi a ta lok szó ló és pá ros
ma gyar nép tán co kat mu tat tak
be nagy si ker rel. 

Az  est  utol só  ese mé nye  a
bor kós to ló volt, ame lyen Szent -
györ gyi né Szlo vák Má ria, a
Kis kő rö si Pe tő fi Sán dor Evan -
gé li kus Óvo da, Ál ta lá nos Is ko -
la,  Gim ná zi um  és  Ker té sze ti
Szak kö zép is ko la, il let ve Rod ler
Gá bor, a kő sze gi Evan gé li kus
Me ző gaz da sá gi, Ke res ke del mi,
In for ma ti kai Szak kép ző Is ko la
és Kol lé gi um igaz ga tó ja mu tat -
ta be az egy be gyűl tek nek bor -
vi dé kük jel leg ze tes sé ge it és azt,
hogy is ko lá juk ta nu lói mi ként
sa já tít ják el a bor ké szí tés alap -
ja it.  (Az  in téz mé nyek ben ké -
szült  bo ro kat  ter mé sze te sen
meg is le he tett íz lel ni.)
A  má so dik  na pon  reg geli

áhí ta tá ban Szűcs Má ria kis kő -
rö si  is ko la lel kész szólt ar ról,
hogy Krisz tus mi ként bont ja le
a kö zöt tünk lé vő vá lasz fa la kat.
Az in téz mény ve ze tők és is ko -
la lel ké szek ezt kö ve tő en in téz -
mény tí pu son kén ti bon tás ban
–  óvo dai,  ál ta lá nos  is ko lai,
kö zép is ko lai és is ko la lel ké szi
szek ci ó ban – vi tat ták meg az
ak tu a li tá so kat.
Az is ko la lel ké szi szek ci ó ban

sor ke rült a lel ké szi mun ka kö -
zös ség ve ze tő jé nek meg vá lasz -
tá sá ra is: a meg bí za tást dr. Wag -
ner Szi lárd, a sop ro ni Eöt vös Jó -
zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és
Egész ség ügyi Szak kö zép is ko la
is ko la lel ké sze nyer te el. 
A dél előt töt dr. Za cher Gá bor

to xi ko ló gus  fő or vos  elő adá sa
zár ta Min den na pi füg gő sé ge -
ink, ki to le rál ja a füg gőt?cím mel. 
Za cher  Gá bor  a  drog füg -

gő ség té má ja mel lett be szélt a
mai  fel nőt te ket  és  fi a ta lo kat
egy más tól el vá lasz tó kom mu -
ni ká ci ós kü lönb sé gek ről és az
ez zel já ró ve szé lyek ről is, hang -
sú lyoz va a kö zös nyelv és csa -
tor na meg ta lá lá sá nak fon tos -
sá gát a ge ne rá ci ók kö zötti pár -
be széd ben. 
A kon fe ren cia prog ram ja a

Gáncs Pé ter el nök-püs pök ál -
tal tar tott úr va cso rás is ten tisz -
te let tel zá rult.
A kon fe ren ci án el hang zot tak

fon tos lé pést je len tet tek a még
meg le vő, egy más jobb meg is -
me ré sét  sok szor  meg aka dá -
lyozó vá lasz fa lak le bon tá sá hoz. 

g Ré vész Ri ta
Rozs-Nagy Szil via

„Fo gad já tok be egymást…”
Ok ta tá si in téz mény-ve ze tők és is ko la lel ké szek kon fe ren ci á ja

Kirk Frank lin nel elő ször ima -
reg ge li ke re té ben ta lál koz tak
Bu da pes ten a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá nak  (ME ÖT),  a  Ma gyar
Bib lia tár su lat nak,  a  Pro tes -
táns  Új ság írók  Szö vet sé gé -
nek,  va la mint  a  Ma gyar or -
szá gon  mű kö dő  kü lön bö ző

misszi ós szer ve ze tek (az OM
Ma gyar or szág, az Evan gé li u -
mi Ali ansz, a Fi a ta lok Krisz tu -
sért Ala pít vány, az In ter ser ve
Misszi ós Tár sa ság, a Bap tis ta
Ok ta tá si  Köz pont)  kép vi se -
lői, to váb bá teo ló gu sok, Wyc -
lif fe-ön kén te sek,  a  Wyc lif fe
Ma gyar or szág mun ka tár sai és
az egy há zi saj tó kép vi se lői. A
Wes se lé nyi ut cai bap tis ta gyü -
le ke zet  ká vé zó já ban  tar tott
áp ri lis  20-i  al kal mon  je len
volt egy Ni gé ri á ba és egy, az
óce á ni ai szi get vi lág ba ké szü -
lő fi a tal misszi o ná ri us is. 
A  test vé ri  lég kör ben  tar -

tott össze jö ve tel cél ja az volt,
hogy a részt ve vők meg is mer -
jék egy más mun ká ját, és meg -
hall gas sák a nem zet kö zi szer -
ve zet fő igaz ga tó já nak elő adá -
sát a vi lág szer te fo lyó bib lia for -
dí tás mun ká já ról.
Kirk  Frank lin nek  nagy  ta -

pasz ta la ta  van  a  kül misszió
te rén, hi szen mint bib lia for dí -
tó ma ga is hosszú éve ket töl tött
Pá pua Új-Gui ne á ban  a  ke wa
nép cso port kö zött. Be szé dé ben
az  igaz ga tó szem be ál lí tot ta a
meg cson to so dott nyu ga ti ke -
resz tyén ség ál la po tát a Bib li át
újon nan meg is me rő nép cso -
por tok  lel ke se dé sé vel.  Pél da -
ként em lí tet te, hogy míg az el -
múlt szá za dok ban misszi o ná -
ri u sok  szá zai  men tek  Nagy-
Bri tan ni á ból  Ko re á ba,  most
Ko re á ból  ér kez nek  misszi o -
ná ri u sok  Eu ró pá ba,  és  hogy
Dél-Ko rea ma a má so dik leg -
na gyobb „kül dő or szág”, amely
misszi o ná ri u so kat ad azok nak
a nagy-bri tan ni ai gyü le ke ze tek -
nek is, ame lyek va la mi kor őket
misszi óz ták. Egy Lon don ban
szol gá ló  ko re ai  se géd lel készt
idé zett, aki sze rint mo rá lis kö -
te les sé gük nek ér zik, hogy se gít -
se nek  az  idő sebb  test vér nek. 

A  nem zet kö zi  fő igaz ga tó
be szélt  ar ról  is,  hogy  La tin-
Ame ri ká ban,  Ar gen tí ná ban,
Chi lé ben  nagy  éb re dés  ta -
pasz tal ha tó,  de  mi vel  ezek -
nek az újon nan ala kult, „höm -
pöly gő  fo lyam ként  ára dó”
szer ve ze tek nek nincs meg fe -
le lő anya gi bá zi suk és szer ve -

zett sé gük, így a misszi ó ba fek -
te tett ener gi ák nem elég ha té -
ko nyak. El mond ta: hisz ab ban,
hogy Is ten az ő ter vé ben épp -
úgy  hasz nál ni  tud ja  a  már
meg lé vő egy há zi szer ve ze te -
ket, mint  az  újon nan  in dult
moz gal ma kat.  A  kö vet ke ző
évek  meg ol dan dó  fel ada ta -
ként em lí tet te az új moz gal -
mak be vo ná sát a már in téz mé -
nye sí tett rend sze rek be. 
Be szélt az in for ma ti ká nak a

bib lia for dí tás mun ká já ban be -
töl tött hasz nos sze re pé ről, il -
let ve ar ról, hogy a bib lia pro -
jekt be  jól  be kap csol ha tók  a
mo dern esz kö zök höz ér tő fi -
a ta lok.  Egy  adat bá zis  lét re -
ho zá sá nak ter vét is meg em lí -
tet te: a kü lön bö ző nyel ve ken
el ké szült  összes  bib lia for dí -
tást  (le gyen  akár  csak  egy
vers) egyet len he lyen tá rol nák,
s ez a di gi tá lis könyv tár bár ki
szá má ra el ér he tő len ne bár hol
a vi lá gon…
Mint el kö te le zett bib lia for -

dí tó Kirk Frank lin vall ja: Is tent
nem ér dek li, hogy a mun kát
nagy szer ve zet, kis szer ve zet,
egyén vagy cso port vég zi. Ő
min den kit fel tud hasz nál ni ar -
ra, hogy mi nél több nép hez,
nép cso port hoz  el jus son  az
evan gé li um.
A ta lál ko zón részt vett dr.

Fischl Vil mos evan gé li kus lel -
kész,  a  ME ÖT  fő tit ká ra  is.
Hoz zá szó lá sá ban  el mond ta,
hogy  csök ken  a  Ma gyar or -
szág ról ki kül dött misszi o ná ri -
u sok szá ma is. Vál to zik a vi lág.
Utalt azok ra a né met evan gé -
li kus  gyü le ke ze tek re,  ahon -
nan ko ráb ban szá mos misszi -
o ná ri us  ment  Tan zá ni á ba,
Zim bab wé ba, és ame lyek ben
most fe ke te misszi o ná ri u sok is
pré di kál nak  ren des  lel ké szi
ál lás ban. Ezt hall va az af ri ka -

i ak sír nak, mert lát ják, hogy az
az Ige, amely egy kor oly so kat
je len tett  az  eu ró pa i ak nak,
most már nem so kat je lent ne -
kik, és at tól tar ta nak, hogy egy
ge ne rá ció után akár Af ri ká ban
is elő áll hat ugyan ez a hely zet. 
Más nap Új pes ten, a bap tis -

ta  gyü le ke zet ben  tar tot tak
Wyc lif fe-dél előt töt,  ame lyen
Kirk Frank lin né pes gyü le ke -
zet előtt hir det te Is ten igé jét.
Két elő adá sa is el hang zott A
nyelv és a Szent lé lek, va la -
mint A Bib lia és a kül misszió
kap cso la ta cím mel. A két elő -
adás kö zött Tó ka Ágos ton or -
go na mű vész imp ro vi zált. 
Kirk  Frank lin  be szé dé ben

ar ra hív ta fel hall ga tói fi gyel -

mét: so kan nem is tud ják, hogy
mint egy 6900 nyelv van vi lág -
szer te,  és  1900  nyelv re  még
egyet len bib lia vers sem lett le -
for dít va.  For dí tói  hit val lá sa
sze rint min den nyel ven, min -
den kul tú rá ban hir det ni kell Is -
ten igé jét. Hang sú lyoz ta, hogy
a Bib lia nem csak egy bi zo nyos
kor nak szólt, és nincs olyan té -
nye ző, amely a Szent írást má -
ra túl ha la dot tá tet te vol na. 
Ar ról is be szélt, hogy ma gá -

nak  a  Bib li á nak  a  bir tok lá sa
nem vál toz tat ja meg az  em -
bert. Szá mos ma gyar ott hon -
ban  is  ott  van  a  Bib lia,  de
sem mi re sem hasz nál ják. Fel -
tet te a kér dést: mit csi ná lunk
ez zel a könyv vel? Meg ha tá ro -
zó az éle tünk ben, vagy csak ott
po ro so dik a pol con? Auszt rál
ál lam pol gár lé vén is mer Mel -
bourne-ben ke resz tyén köny -
ves bol tot, ahol akár öt ven fé le
bib lia for dí tás  is  kap ha tó,  a
temp lom ba já rók szá ma még -
is egy re csök ken. Szo mo rú an
ál la pí tot ta meg, hogy Eu ró pá -
ban, Ame ri ká ban, Auszt rá li á -
ban (vagy is a nyu ga ti vi lág ban)
a  Bib lia  el vesz tet te  éle te ket
meg ha tá ro zó sze re pét, míg a
vi lág más ré sze in fi a tal, nö vek -
vő gyü le ke ze tek ki ál ta nak se -
gít sé gért, hogy te gyük el ér he -
tő vé szá muk ra az Igét. 
Vé gül fel tet te a kér dést: ta -

lán azért nem  tu dunk  lel ke -
sed ni  a Bib lia  ter jesz té sé ért,
mert szá munk ra nem is olyan
fon tos?  Pe dig  ha  vesszük  a
fá rad sá got a Bib lia ta nul má -
nyo zá sá ra, az sze mé lyes éle -
tün ket újít hat ja meg. Be szé dét
ez zel  a  fel szó lí tás sal  zár ta:
„Térj  vissza  az  Igé hez,  lásd
meg, hogy hoz zád is szól!”

g Ma ro si Nagy La jos, 
a Ma gyar Bib lia tár su lat 

ku rá to ra

Igéhez térítő
Wycliffe-főigazgató a bib lia for dí tás fon tos sá gáról

b Nevelésiésoktatásiintézményekvezetői,valamintiskola-
lelkészekrészvételévelrendeztekkonferenciátáprilis16–
17-énabalatonszárszóiEvangélikusKonferencia-ésMisszi-
óiOtthonban.Areformációéstolerancia événekkapcsán
atavaszitalálkozótémájaegymásmegismerése,elfogadá-
sa,befogadásavolt.Azelhangzottáhítatok,előadások,cso-
portosmegbeszélésekmindaRóm15,7igevers–„Azértfo-
gadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott
minketazIstendicsőségére”– üzeneteköréépültek.

b MagyarországonjártazelmúlthétenKirkFranklin(képün-
kön), avilágegyiklegnépesebbmissziósszervezetének,a
WycliffeGlobalAlliance-nak, vagyisaWycliffeBibliafor-
dítók globális szervezetének nemzetközi főigazgatója.
Vendéglátójaamagyarországitagszervezet,aWycliffeBib-
liafordítókEgyesületeigazgatója,abaptistaZentaiZsu-
zsanna, valamintazegyesületalelnöke,azevangélikusJó-
néJutasiAngelika volt.
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Kel le mes ta va szi nap vár ta az Arany Já nos te het ség gon do zó prog ram elő ké szí tő év fo lya mo -
sa it és kí sé rő i ket áp ri lis 19-én, pén te ken a bony há di in téz mény cso dá la tos park já ban. Az el -
ső nap az is mer ke dé si ve tél ke dő és a tech ni kai meg be szé lé sek je gyé ben telt. Szom ba ton hat
sport ág ban (asz ta li te nisz, fut ball, ko sár lab da, lö vé szet, röp lab da, sakk) mér ték össze fel ké szült -
sé gü ket a di á kok. A reg ge li kez dés nem volt szo kat lan a spor to lók nak, mint ahogy az sem, hogy
ké ső dél utá nig kö vet ték egy mást a ver seny szá mok. Az ered mény hir de tés és a va cso ra után adott
volt a to váb bi spor to lá si le he tő ség, ak kor már tét nél kül. Él tek is ez zel so kan, csak úgy, mint a
ze nés mu lat sá gon va ló rész vé tel lel. 
Va sár nap Szek szárd ra és Decs re ki rán dul tak a részt ve vők, ahol a me gye köz pont ne ve ze tes -

sé ge i vel, va la mint a Sár köz nép raj zi kin cse i vel is mer ked tek. A nagy tet szést ara tott prog ram ról
vissza tér ve már csak az igen fi nom ebéd és a bú csú volt hát ra. Mind a ven dé gek, mind a ven -
dég lá tók jól érez ték ma gu kat a ne mes ve tél ke dés ben és új ba rát sá gok szü le té sé ben bő vel ke dő
há rom nap alatt. A ki tű nő fel té te lek meg te rem té sé ért kö szö ne tü ket fe jez ték ki Óno di Sza bolcs
igaz ga tó nak, va la mint a prog ram fő szer ve ző jé nek, Sche id ler Gé zának, az intézmény ta nárának.

g V. Gänsz lEr BE á ta

Gym nas ion 2013, Bony hád
b TizenharmadikalkalommalfogadtavendégeitaGymnasion elnevezésűsporttalál-
kozónaBonyhádiPetőfiSándorEvangélikusGimnáziumésKollégium.Tizenkilenc
városhúszgimnáziumábólérkeztekazegyéniéscsapatsportágakbanversenyzők.
Aházigazdáksportolóivalkiegészülveközelkétszázötvendiákháromnapigküzdött
egymássalaminéljobberedményekértéshelyezésekért.
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház fenn tar tá sá ban mű kö dő Tes se -
dik Sá mu el Csa lá dok Át me ne ti Ott -
ho na fő fel ada ta olyan csa lá dok be -
fo ga dá sa és se gí té se, ame lyek nek a
lak ha tá sa nincs meg old va. Sok szor
– uzso ra, bán tal ma zás, a de vi za hi -
tel be dő lé se mi att vagy más ok ból –
ki sik lott  élet utak  ta lál koz nak  itt,
ahol egy éven ke resz tül lak ha tást és
biz ton sá got kap nak a csa lá dok. Ám
nem csak szo ci á lis el lá tás ban ré sze -

sül nek, ha nem hét ről hét re is ten tisz -
te le ten is részt ve het nek a szom szé -
dos idő sek ott ho ná ban.

Ro szík Gá bor evan gé li kus lel kész,
in téz mény igaz ga tó nyolc hó na pon
ke resz tül  tar tott  fog lal ko zá so kat
kon fi rman dus ko rú gyer me kek nek,
hogy el sa já tít has sák a Bib lia ta ní tá -
sát és az evan gé li kus teo ló gia alap -

ja it. Áp ri lis 14-én a gö döl lői Tes se -
dik Sá mu el Idő sek Ott ho ná ban az
is ten tisz te le tet meg elő ző en ke rült
sor a vizs gá ra, ame lyen a fi a ta lok be -
szá mol tak  tu dá suk ról.  A  si ke res
vizs gát kon fir má ci ói  is ten tisz te let
kö vet te, me lyen az if jú egy ház ta gok
ál dás után ré sze sül tek az úr va cso -
ra szent sé gé ben. 

Ro szík Gá bor ige hir de té sé ben ki -
tért ar ra, hogy az a faj ta sza bad ság,
ame lyet Is ten meg ta pasz ta lá sa nyújt,
ké pes fe lül ír ni azo kat az él mé nye ket
és sé rel me ket, me lye ket a há nya tott
élet sors ma gá ban hor doz. Pál apos tol
így  fo gal ma zott:  „…sem ma gas ság,
sem mély ség, sem sem mi fé le más te -
remt mény nem vá laszt hat el min ket

az Is ten sze re te té től, amely meg je lent
Jé zus Krisz tus ban, a mi Urunk ban.”
(Róm  8,39)  Az  ige hir de tés  alap ján
mi is meg vall hat juk, hogy a va ló di sza -
bad ság nem más, mint az Is ten nel va -
ló kö zös ség meg élé se, a vé ges em ber
vég te len hez va ló ra gasz ko dá sa.

g Ga lam bos Ádám
Forrás: Evangélikus.hu

Evangélikus Élet 2013. április 28. f kultúrkörök

1923-ban a bu da pes ti Vi ga dó
adott he lyet an nak az ün ne pi
kon cert nek,  mely re  Pest  és
Bu da  egye sí té sé nek  öt ve ne -
dik év for du ló ja al kal má ból ke -
rült sor. A kon cer ten Doh ná -
nyi Er nő ve zé nyelt,  s  Liszt-,
Ber li oz-,  Doh ná nyi-mű vek
mel lett  Bar tók  Bé la  (1881–
1945) és Ko dály Zol tán (1882–
1967) fris sen kom po nált mű -
vei szó lal tak meg. 
Ko dály mű ve, az 55. zsol tár

– Te nor szó ló ének- és ze ne kar -
ra –  amely  ké sőbb Psal mus
Hun ga ri cus (1923) cí men vo -
nult be a köz tu dat ba – e kon -
cer ten csen dült fel elő ször. A
mű  a  kecs ke mé ti  szü le té sű
ze ne szer ző  pá lyá já nak  egyik
fon tos ál lo má sa volt – a Nyu -
gat fo lyó irat rész le te sen tu dó -
sí tott  ró la  –,  olyan,  amely  a
Bar tók és Ko dály ál tal fel fe de -
zett  új ma gyar  ze ne  út ját  is
meg mu tat ta.  An nak  a  nép -
ze né vel szer ve sen össze forrt,
rend kí vül  össze tett,  gyak ran
nyers ere jű 20. szá za di ze né -
nek az út ját, me lyet  sok szor
sze gé lye zett  el uta sí tás  a  kö -
zön ség és a  szak ma ré szé ről
egy aránt. 
E  mű  kap csán  ér de mes

vissza te kin te ni Ko dály ze nei
pá lyá já nak né hány fon tos ese -
mé nyé re. 
1908-tól  a  bu da pes ti  Or -

szá gos Ma gyar Ki rá lyi Ze ne -
aka dé mia ze ne szer zés ta ná ra -
ként dol go zott. Bar tók kal – aki
ugyan itt zon go ra ta nár volt –
élet re szó ló ba rát sá got köt ve
ezek ben az évek ben in dul tak
el a Vi kár Bé la ál tal meg kez -
dett nép dal gyűj tés rö gös, ne -
héz út ján. Bar tók kal kö zö sen
fel is mer ve a nép ze ne fon tos -
sá gát,  kezd ték  ku tat ni  a  pa -
raszt ság ze né it, nép ha gyo má -
nya it. 
Bar tók 1907 nya rán a szé -

kely nép ze ne ta nul má nyo zá sá -
ra Csík me gyé be in dult gyűj -
tő út ra,  ez zel  vette  kez de tét
az  a  nép ze ne ku ta tás,  mely -
hez  Ko dály  is  kap cso ló dott.
Bar tók kal el osz tot ták egy más
kö zött a mun kát, ki-ki az ál ta -
la vá lasz tott te rü le ten gyűj tött,
ké szí tett fo no gráf fel vé te le ket.
A  fel lelt  és  hang fel vé te le ken
rög zí tett nép da lok rend sze re -
zé sét, vá lo ga tá sát, elem zé se i -

ket meg osz tot ták egy más sal,
és kö zö sen ké szí tet ték elő a ki -
adan dó  vá lo ga tá so kat.  Ér tő
mó don,  tu do má nyos  rend -
sze re zés sel  kü lön böz tet ték
meg ezt a tisz ta nép ze nei for -
rást a né pi es mű ze né től, amely
né hány  év ti zed del  ko ráb ban
még ma gát Liszt Fe ren cet is
meg té vesz tet te. 
1909-ben Zo bor vi dé ki nép -

szo ká sok, 1917-ben  Öt fo kú
hang sor a ma gyar nép ze né ben
cím mel je len tek meg Ko dály
írá sai a Ze nei Szem lé ben. 1937-
ben nap vi lá got lá tott a Ma gyar
nép ze ne cí mű  össze fog la ló
mű ve, mely nap ja in kig a fel ső -
fo kú  ta nár kép zés  egyik  tan -
köny ve, s összeg zé se a több év -
ti ze des nép ze nei ku ta tó mun -
ká nak. 
Bar tók és Ko dály egy mást

köl csö nö sen tisz tel ték. Bar tók
írá sa i ban Ko dály ról igen el is -
me rő en nyi lat ko zott, hang sú -
lyoz va kol lé gá ja és pá lya tár sa
sok ré tű mű vé sze tét, me lyet a
„ré gi ma gyar ze ne apo te ó zi sá -
nak” is ne ve zett. Ko dály nál a
vo ká lis kul tú ra szer ve sen be -
épült  sa ját  kom po zí ci ó i ba,
ezt  mű vel te  és  ok tat ta  egy -
szer re. 
Az 1920-as évek től kezd ve

Ko dály a ze ne pe da gó gia fe lé is
for dult, hang sú lyoz va az óvo -
dai  és  is ko lai  ze nei  ne ve lés
fon tos sá gát. Bar tók sze rint ő
„a leg na gyobb ma gyar ze ne -
szer ző-pe da gó gu sunk”, s er re
a  mi nő sí tés re  Ko dály  rá  is
szol gált szé les kö rű, több év -
ti ze des,  ki tar tó  mun ká já val,
áll ha ta tos  te vé keny sé gé vel.
Ne ve össze forrt a ma gyar or -
szá gi kó rus moz ga lom el in dí -
tá sá val, me lyet az el kö vet ke ző
év ti ze dek  s  a  há bo rú  utá ni
rend szer is zász ló já ra tű zött az
ok ta tás te rén. Kez det től fog va
fi gye lem mel  kí sér te  a  lel kes
bu da pes ti  és  vi dé ki  kó ru sok
szer ve ző dé sét, mű kö dé sét. 
A har min cas évek ben el in -

dult a Ma gyar Kó rus cí mű fo -
lyó irat, amely már Ko dály szel -
le mi kö ve tő i nek mun ká ját di -
csér te. Ko dály meg je len te tett
val lo má sa i ban, ön élet raj zi írá -
sa i ban an nak az em ber nek az
őszin te gon do la ta it ol vas hat -
juk,  aki  so ha  nem  al ku dott
meg  a  kü lön bö ző  po li ti kai

rend sze rek kel – me lyek  jöt -
tek-men tek –, ha nem a ma ga
fel ál lí tot ta,  em ber köz pon tú
mér ce sze rint élt, ne vel te kö -
zön sé gét és ve le az if jú sá got
mű ve in, ok ta tó mun ká ján ke -
resz tül. Em lít sük meg né hány
mű vét: Há ry Já nos (1927), Ma -
ros szé ki tán cok (1930),  Ga -
lán tai tán cok (1933), Fel szál lott
a pá va (1939).
A ki lenc ven éve be mu ta tott

Psal mus Hun ga ri cus Kecs ke -
mé ti Vég Mi hály köl tő-pré di -
ká tor 16. szá za di (Kö nyör gés
ha mis atya fi ak el len – Vi -
gasz ta ló dás Is ten ben) szö ve gé -
re  ké szült.  Ez  szin te  va la -
mennyi  pro tes táns  éne kes -
könyv ben  meg ta lál ha tó,  sőt
egyik va ri án sát a pan non hal -
mi ben cé sek kéz ira tos éne kes -
köny vé ben (1715) is fel lel ték. 
Ko dály  tu da tos  szö veg vá -

lasz tá sá val  a  ma gyar  köl té -
szet kez de te i hez, Ba las si ko -
rá ba  tért  vissza.  Ez zel  az
anyag gal for mál ta össze sa ját
ze nei el kép ze lé se it. Ze nei váz -
la tai a töp ren gés, a gon dol ko -
dás örök ké nyi tott köny ve, az
el hi va tott  ze ne szer zői  vé na
meg je le né sei. A mű ben egy -
szer re el rej tett s  fel mu ta tott
sí ró mo tí vum több fé le  je len -
tés sel is bír, mind tör té nel mi,
mind lel ki hit val lá si sí kon. A
ze ne  –  mely  Ko dály  egyik
leg re me kebb mű vé ben kö rül -
öle li a meg for mált szö ve get –
cso dá la tos  hang sze re lés sel
van fel vér tez ve. Ér zék le tes ze -
nei szö veg be mu ta tás, szí nes
dra ma tur gi ai esz kö zök, gaz -
dag ze ne ka ri és kó rus hang zás
jel lem zi a mű vet mind vé gig.
Ko dály ka ma ra ze nei mű ve i -
nek ha tá sa e mű vé ben is ki -
mu tat ha tó. 
Össze fog la ló, kor sza kos je -

len tő sé gű al ko tás a Psal mus
Hun ga ri cus. Ma gyar or szá gi
be mu ta tó ja  után  Eu ró pa  és
Ame ri ka szá mos ne ves kon -
cert ter mé be ju tott el, óri á si si -
ker rel. Tosc ani ni és Men del -
berg után ma ga Ko dály is ve -
zé nyel te kül föl dön. A ma gyar
kö zön ség szé les ré te ge it tud -
ta és tud ja meg szó lí ta ni, ez zel
is  be tel je sít ve  Ko dály  ze ne -
szer zői  és  ze ne pe da gó gi ai
szán dé ka it.
Ko dály  Zol tán  rend kí vül

szép  és  ne mes  gon do la ta  –
„Le gyen a ze ne min den kié!” –
nap ja ink ban  is  ak tu á lis.  Ki -
lenc ven év vel az ál ta la meg al -
ko tott  Psal mus Hun ga ri cus
után is ér de mes erőt és hi tet
me rí te ni a pro tes táns kö zös -
ség éne ke i ből, a zsol tá rok ból.
S  ab ból  a  vég te len  Ko dály-
mű vé szet ből,  mely  e  mű ből
su gár zik, és ont ja a fényt kö -
rü löt tünk,  ben nünk.  Hi szen
Ko dály or szá ga is va gyunk. 

g HE tEssy Csa ba

„Le gyen a ze ne min den kié!”
b 2012-benünnepeltükKodályZoltán zeneszerző,zeneku-
tató,zenepedagógusszületésének130.évfordulóját.A20.
századimagyarzenetörténetétBartók ésKodályneve
fémjelzi.Alkotóitevékenységük,közösnépzenekutató
munkájuk,publikációikrengetegszálonkapcsolódtak
össze.Zenepedagógus-nemzedékekvettékésveszikátitt-
hon és külföldön egymástól a Kodály által elindított,
hosszúésfáradságos,degyümölcsözőzenepedagógiai
módszert,melyetmaavilágKodály-módszernévenismer.
Művét,az55.zsoltárt,aPsalmusHungaricust kilencven
évemutattákbeBudapesten.

A ta nár úr idén már ci us 15-én,
a nem ze ti ün ne pen ve het te át
Bu da pes ten A Ma gyar Köz tár -
sa ság Ér de mes Mű vé sze ki -
tün te tést. A dí jat Ba log Zol tán
em be ri erő for rás-mi nisz ter ad -
ta át. A díj ki osz tón a mi nisz -
ter meg em lí tet te, hogy di ák ko -
rá ban a deb re ce ni kán tus ban ő
is éne kelt Til lai-mű ve ket… 

Az áp ri li si va sár nap es tén a
temp lom meg telt a gyü le ke zet
tag ja i val és a kó rus ba rá ta i val.
Ócsai Zol tán lel kész  me leg
sza vak kal kö szön töt te az egy -
be gyűl te ket. 

Szép, fé nyes Haj nal csil la -
gom – ez a cí me az Evan gé li -
kus éne kes könyv 361. éne ké nek.
Nos,  in dí tás ként  en nek  el ső
vers sza kát a kó rus és a gyü le -
ke zet együtt éne kel te. Az est
to váb bi ré szé ben a kó rus iro da -
lom re me ke i ből kap tak íze lí tőt
a  je len lé vők. Az  evan gé li kus
né met ro man ti kus mes ter, Jo -
han nes Brahms nyolc szó la mú
ve gyes  ka ri  mű ve,  a  Wo ist
ein so herr lich Volk után Grieg
Ave ma ris stel la cí mű da rab já -

ban a kó rus meg csil lan tot ta ki -
vá ló ké pes sé ge it, majd Ros si ni
Sta bat Ma te ré nek utol só előt ti
té te le, a Qu an do cor pus cí mű
hang zott el. 
A hang ver senyt szí ne sí tet -

te a Vil lá nyi vo nós né gyes já té -
ka. Schu bert a-moll vo nós né -
gye sé nek An dan te té te lét ad -
ták  elő.  (A  ka ma ra együt tes

tag jai: De ák Már ta, De ák An -
na, Mu rin Ja roszláv és Janz só
Il di kó.) 

Fa uré Sanc ta Ma ria cí mű
da lát a ka ma ra kó rus szó lis tá -
ja, Ko má ro mi Ali ce éne kel te
dr. Kop jár Gá bor or go na kí sé -
re té vel. Ez után is mét a gyü le -
ke zet tel együtt csen dült fel a
Szép, fé nyes Haj nal csil la gom 2.
és 3. ver se.
Ze nés áhí tat  lé vén a kon -

cert ige hir de tés sel és ige ma -
gya rá zat tal foly ta tó dott. Mó -
zes köny vé ből idé zett  Ócsai
Zol tán lel kész. Az Úr sze re te -
te  be töl ti  a  föl det.  Aki nek
nyi tott a szí ve, az meg ér zi az
is te ni sze re te tet. A mu zsi ka is
en nek a kü lön le ges ér zés nek,

a sze ret nek le het az egyik for -
rá sa – mond ta. 
„Az a szép, fé nyes Haj nal -

csil lag”… – er re a szö veg té má -
ra  há rom  kü lön bö ző  ze ne -
szer ző há rom vál to za tát hall -
hat ta a gyü le ke zet. Elő ször a
16. szá za di evan gé li kus mes ter,
Prae to ri us ve gyes kar ra és or -
go ná ra  kom po nált  dal la ma
hang zott  el,  majd  Men dels -
sohn fel dol go zá sa kö vet ke zett
kó rus ra és szop rán hang ra. A
szó lót Ko má ro mi Ali ce éne kel -
te. A har ma dik vál to za tot Til -
lai Au rél kar nagy kom po nál ta
kó rus ra és vo nó sok ra az evan -
gé li kus dal lam fel dol go zá sá val. 
A Pé csi ka ma ra kó rusmű so -

rá ban a  foly ta tás ban két esti
dal szó lalt meg: az Il tal a u lu,
vagy is a finn Es ti dalTil lai Au -
rél  fel dol go zá sá ban,  majd
Rhein ber ger Abend li ed je. A

né met  kom po nis ta  Ko dály
Zol tán „szel le mi  nagy ap ja -
ként” is is mert, mi vel Rhe in -
ber ger ta nít vá nya az a Köss ler
mes ter volt, aki Ko dály Zol tánt
is ta ní tot ta a bu da pes ti Ze ne -
aka dé mi án. A ze nés áhí tat be -
fe je ző szá ma ként Ko dály 114.
gen fi zsol tá ra csen dült fel Kop -
jár Gá bor  or go na kí sé re té vel. 
A hang ver seny vé gén ki tö -

rő taps sal ün ne pel te a hall ga -
tó ság  a  da lo so kat.  A  pé csi
evan gé li kus gyü le ke zet és az
evan gé li kus kó rus tag jai sze -
re tet ven dég ség gel, ba rá ti be -
szél ge tés sel kö szön ték meg a
ka ma ra kó rus igé nyes, szí vet-
lel ket me len ge tő mű so rát.

g Tör tEly Zsu zsa

Két héttel Cantate vasárnapja előtt
A Pé csi ka ma ra kó rus 

hang ver se nye a vá ros evan gé li kus temp lo má ban

b Zenésáhítatottartottakáprilismásodikvasárnapjának
estéjén Pécsett, a Dischka Győző utcai evangélikus
templombanaPécsikamarakórus közreműködésével.Az
Európa-szertehírnevetszerzetténekkarszámosversenyen
ésfesztiválonértelkimagaslóeredményeket.Mindigszí-
vesenlátottvendégavároslutheránustemplomában,sőt
néhánykórustagénekelapécsievangélikuskórusbanis.
Abarátságakétegyüttesközöttrégrőleredeztethetőte-
hát.Akamarakórusvezetője,alapítókarnagyaTillaiAu-
rélLiszt-díjasprofessoremeritus,apécsievangélikusgyü-
lekezettagja.
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„Hi szem:  ha son ló an  ah hoz,  mint
mi kor  egy  kút ba  be do bott  ka vics
kon cent ri kus kö rök ben hul lá mo kat
in dít el, mind az, amit mi át él tünk e
ta lál ko zók lég kö ré ben, to vább gyű -
rű ző dik, ki szé le se dik or szá gunk ban
és  azon  túl  is”–  mond ta  Si mo nyi
And rea, a pro jekt fő szer ve ző je a ta -
va lyi so ro zat be fe jez té vel. 
Az idei kon fe ren cia so ro zat prog -

ram ter ve ze te és a két le zaj lott ta lál -
ko zó – szá mom ra – már is ezt iga zol -
ta. Csak úgy, mint ta valy, több fe le ke -
zet ből  vol tak  együtt  ke resz té nyek,
zsi dók, hí vő és nem hí vő ho lo kauszt -
túl élők – ro mák, né me tek, oszt rá kok,
szlo vá kok, len gye lek –, ki egé szül ve
újabb em lé ke zők kel.

„ir ga lom is te ne…, gyó gyítsd
meg az em be ri ség be teg lel két”
A bu da pes ti ta lál ko zó nak ki vé te les és
tör té nel mi  pil la na tai  lesz nek  azok,
ami kor „a Ma gyar or szá got 1944. már -
ci us 19-én el fog la ló né met meg szál lók
uno ká i ból ál ló cso port tag jai ta lál koz -
nak a ho lo kauszt ma gyar túl élő i vel és
ve lünk,  ke resz tény ma gya rok kal  is,
hogy  meg ren dü lé sü ket  fe jez zék  ki
nagy szü le ik tet tei és a ná ci pusz tí tás
fe lett” – hir det te egy meg hí vó.

Dr. Schő ner Alf réd fő rab bi, az Or -
szá gos Rab bi kép ző – Zsi dó Egye tem
rek to ra tel jes nyi tott ság gal fo gad ta e
kü lö nös csa pat ab bé li ké ré sét, hogy
részt ve hes sen egy pén tek es ti is ten -
tisz te le ten. A ben ső sé ges han gu la tú

szom bat kö szön tő is ten tisz te let ke re -
té ben a fő rab bi így üd vö zöl te a ven -
dé ge ket: „Mind annyi an – ám kü lön -
bö ző kép pen – érin tet tek va gyunk a
ho lo kauszt ban. Ne kem har minc ki -
lenc csa lád ta go mat öl ték meg. De ti
azért vagy tok itt, mert bé ké ben akar -
tok él ni. Ezért zsi dó szo kás sze rint
kö szön te lek ti te ket: Bruc him Ha’Ba -
im, az az:  Is ten  ho zott!”  (Szó  sze -
rint: Ál dott le gyen jö ve te led!)
Jö ve te lük tény leg ál dott volt… A

rá kö vet ke ző két nap ban sok jó elő -
adást, szí vet me len ge tő bi zony ság té -
telt hall hat tunk, e he lyütt azon ban –
hely szű ke mi att – eze ket fel so rol ni
sincs mód. Az a va sár nap min den -
eset re fe lejt he tet len volt… 
Do ku men tum film-ve tí tés sel kez -

dő dött. Az al ko tást szin tén az Eu ró -
pa a pol gá ro kért – Ak tív eu ró pai em -
lé ke zet pá lyá zat ke re té ben ké szí tet -
te az el múlt egy év ben Si mo nyi And -
rea és a pro jekt társ szer ve ző je, Bán -
ki Mik lós Vi gasz tal já tok né pe met
(Ézsa i ás köny ve 41,1–2) cím mel. Sze -
rény le he tő sé gek kel és tech ni ká val,
ám még is jól, a tar ta lom, az el be szé -
lés ve lő kig ha tott.
A film ben Frisch György, a Ná ciz -

mus Ül dö zöt te i nek Or szá gos Egye -
sü le te el nö ke mond ja el tár gyi la gos
pon tos ság gal a Ma ros ut cai ren de lő
és kór ház, va la mint a Vá ros ma jor ut -
cai Bí ró Dá ni el Or to dox Kór ház és az
Al ma ut cai zsi dó sze re tet ott hon „ki -
ürí té sét”: a be te gek, az or vo sok, az
ápo lók és az idős em be rek nyi la sok
ál ta li le mé szár lá sát – mind ezt a há -
bo rú  utá ni  ex hu má lá su kat  do ku -
men tá ló fo tók kal il luszt rál va…
A Ma ros ut cai kór ház ban gyil kol -

ták le a hí res kéz se bész pro fesszort,
dr. Róth Mar cellt is. Két fi át Szteh lo
Gá bor evan gé li kus lel kész men tet te
meg: ne kik is me ne dé ket nyúj tott a
Bo gár ut cai gyer mek ott hon ban.
Le jegy zés re mél tó ak dr. Bod rog he -

lyi Lász ló fő igaz ga tó fő or vos (Ma ros
u. 16.) film ben el hang zott sza vai: „Az
em lék táb la  ró luk ott  van a hall ban
szem  előtt.  Az  em ber  ezt  min dig
lát ja, de min den nap nem emészt he -
tem ma gam ezen, mert má sik üze ne -

te is le het az em lé ke zés nek. A ro mo -
kon nő új élet, te hát föl le het és föl kell
áll ni. És ez zel nem sért jük meg az ál -
do za tok em lé két, ha nem in kább azt
mond juk ne kik, hogy bor zasz tó, ami
ve le tek tör tént, és ezt nem sza bad el -
fe lej te ni, de itt ál lunk a he lye te ken, és
gyó gyí tunk, úgy, mint ti tet té tek… Fo -
lya ma to san kell az em be ri ség be teg
lel két gyó gyí ta ni – ahogy az em lék -
táb lán  is  ír va  van  –  az ál tal,  hogy
egyen ként  gyó gyí tom  őket.  Igen is
oda kell fi gyel ni, hogy a go nosz ság mi -
kor és hol üti fel a fe jét, és ar ra re a -
gál ni kell. Az az em ber, aki tes ti-lel -
ki egész ség nek ör vend, az nem fog
má so kat le gyil ko lász ni, és az el len tud
áll ni az olyan jel le gű – akár rend szer -
szin tű – agy mo sá sok nak is, amik ide
ve zet het tek. Egész sé ges lel kü le tű em -
ber ből nem lesz nyi las pri bék.”
Meg szó lalt  a film ben Sze ve ré nyi

Já nos, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház  (MEE)  or szá gos  misszi ós
lel késze is: „Mi min den is ten tisz te -
le tet Jé zus ne vé ben kez dünk. És ha ő
az igaz ság, ak kor az igaz sá got ki kell
mon da ni, mert az igaz ság föl sza ba -
dít, aho gyan megint csak az evan gé -
li um  mond ja.  Még  ha  van nak  is
vesz te sé gei  a  bűn val lás nak,  a  bű -
nök fel tá rá sá nak, még is sok kal több
ál dás szár maz hat ezek ből a jö vő egy -
há za szá má ra.” 

le vesszük a hall ga tás lep lét
A film ve tí tés után – Jobst Bit tner lel kész
ve ze té sé vel – a tü bin ge ni TOS pro tes -
táns ka riz ma ti kus gyü le ke zet szol gá la -
ta kö vet ke zett a már ci us 3-i, bu da pesti
ta lál ko zón. Jobst Bit tner az, aki 2007-
ben el in dí tot ta a Menetelés az életért
mozgalmat Né met or szág ban. Gyü le -
ke ze té ben  szám ta lan  meg tért  fi a tal
van, akik fel dol goz ták ná ci nagy szü le -
ik, csa lád juk tör té ne tét. És most ott áll -
tak – szem ben a ma gyar ho lo kauszt -
túl élők egy cso port já val. Sír va hall gat -
ták vé gig, amint az idős höl gyek és urak
sor ban  fel idéz ték  egy-egy  fáj dal mas
em lé kü ket. Az után ők  is  el mond ták
csa lád juk  ter he it:  egyi kük  nagy ap ja
Deb re cen ben fel ügyel te és irá nyí tot ta
a de por tá lá so kat, egy má sik fi a tal lány

pe dig azt mond ta el könnyek kö zött,
hogy az ő nagy ap ja épí tet te be Ausch -
witz ban a gáz csö ve ket…
Mély bűn bá nat tal ha jol tak le egy-

egy szál vi rág gal az idős, meg ha tó dott
asszo nyok hoz. 
Bit tner lel kész el mond ta: „Le kell

ven ni a hall ga tás lep lét, ahogy ezek a
fi a ta lok sem hagy ták to vább hall gat -
ni nagy szü le i ket. Tud ni akar ták, mit
tet tek. És ha már ők ma guk nem is, de
az uno kák he lyet tük is bűn bá nat ra tér -
tek… A hall ga tás meg öli a kap cso la -
to kat Is ten nel. Fér fi és nő kö zött is, de
egy nem zet hall ga tá sa egy nem ze tet

öl meg… Jár juk az or szá go kat szol gá -
la ta ink kal,  hogy  se gít sünk  eb ben  a
szem be né zés ben, a meg szó la lás ban.”
Ami kor  a  lel kész  meg kér dez te,

hogy  a  ma gyar  je len lé vők  kö zött
van-e, aki nek szü lei vagy nagy szü lei
érin tet tek  a  ho lo kauszt  bű ne i ben,
né gyen tar tot ták fel ke zü ket, és men -
tek elő re. Imád koz tak ér tük és ve lük,
ők pe dig bo csá na tot kér tek a túl élők -
től. Ne héz le ír ni mind ezt, mert igen
őszin te, mé lyen meg érin tő pil la na tok
vol tak  –  a  bu da pes ti  kon fe ren cia
leg meg rá zóbb mo men tu mai.

Szent írá si re mény ség
Kas sán, a kon fe ren cia so ro zat má so -
dik  ál lo má sán  egy  –  az  evan gé li -
um ban meg újult – ka to li kus kö zös -

Önvizsgálat az evan gé li um és a tör té ne lem tükrében

A Gold mark fesz ti vál az egy kor el le -
he tet le ní tett zsi dó mű vé szek – kép -
ző mű vé szek, szí né szek, ze né szek –
meg se gí té sé re  pol gá ri  össze fo gás -
ból  lét re jött  Mű vész ak ci ó nak ál lít
em lé ket  nagy sza bá sú  ren dez vény -
so ro za tá val. En nek egyik „ak ci ó ja” az
Ér ték men tők cí mű, dr. Ba sics Be at rix
ál tal ren de zett ki ál lí tás. A Mű vész ak -
ci ót és a mű vé szi ak ci ó kat nagy ban
tá mo gat ta az 1909-ben ala kult OMI -
KE, mely az ön tu da tos zsi dó ma gyar

mű vé szet  ele ven sé gét  hir det te,  és
hir de ti ma is.
A há rom ter met meg töl tő  tár lat

har minc mű vész mint egy száz al ko -
tá sát mu tat ja be. A mű re me kek kö -
zött  fest mé nyek kel,  gra fi kák kal  és
szob rok kal egy aránt ta lál koz hat nak
a lá to ga tók. 
Fa bi ny Ta más a mű vé szek előtti

fő haj tás nak te kin ti a ki ál lí tá son va -
ló  köz re mű kö dést,  és mi nek utá na
már  volt  sze ren csé je  Szent end rén

egy Ámos Im re-ki ál lí tást meg nyit ni,
és so kat  idő zött zsi na gó gai ter mek -
ben is, tud kap cso lód ni a ké pek hez
– mond ta. 
A püs pök hang sú lyoz ta az evan gé -

li kus–zsi dó  kap cso la tok  épí té sé nek
fon tos sá gát az ősök pél dá in ke resz tül.
El ső ként az 1838-as pes ti ár víz tör té ne -
tét idéz te meg: mi kor a víz el ön töt te a
vá rost, Lang Mi hályDe ák té ri evan gé -
li kus lel kész fel eke zet re va ló te kin tet
nél kül  nyi tot ta meg a temp lom ka pu it
az ol ta lom ra szo ru lók előtt. Ezért ké -
sőbb Lőwy Her man, a zsi dó hit köz ség
elöl já ró ja egy ár ví zi je le ne tet áb rá zo -
ló ara nyo zott ezüst kely het aján dé ko -
zott  ne ki.  Be le vés ve  Ézsa i ás  pró fé ta
mon da ta ol vas ha tó hé be rül: „…erős sé -
ge a sze gény nek a nyo mo rú ság ban, ol -
ta lom a zi va tar ban…” (Ézs 25,4)
Újabb  pél da ként  Ke ken And rás

egyik 1944-es pré di ká ci ó ját em lí tet te
Fa bi ny Ta más: a De ák té ri lel kész, ér -
te sül ve a szom széd ut cá ban tör tént zsi -
dó gyil kos ság ról, a hely szín re si e tett.
Ami kor lát ta, mi tör tént, a rá di ós is -

ten tisz te let re szánt pré di ká ci ó ját meg -
vál toz tat va az  ir gal mas sa ma ri tá nus
pél dá za ta  alap ján  a  szó szé ken  el -
mond ta, mi tör tént, mit sem tö rőd ve
a kö vet kez mé nyek kel.
A ké pek él nek, és éle tet hir det nek,

mél tat lan – job bá ra erő sza kos – ha lált
halt al ko tó ik kal el len tét ben. Él Szent -
end re ko co gós macs ka kö ve i vel, ahogy
Ámos Im remeg fes tet te, vi rul a zöld Va -

dász End reké pe in, a tal mu dis ták most
is ott ta na kod nak Er dei Vik tor réz kar -
ca in. A te her min dig drá ga. Az ér ték
min dig men ten dő. Az ér ték ma ga a te -
rem tést mí me lő em be ri erő fe szí tés, lé -
gyen az élet hű kar co lat, bronz ból meg -
for mált va ló ság da rab, ár víz elől fe de -
zék be  hú zó  vagy  a  ma gyar  kul tú ra
fenn ma ra dá sá ért mun kál ko dó kéz.

g Ki nyik Ani ta

Ér ték men tő ak ci ók
b „Árvíztőlvérzivatarig”kalauzoltaamaroknyievangélikusérdeklő-
dőtFabiny Tamás püspökáprilis16-án,aholokausztemléknapjánaz
Értékmentők címűkiállításon.ADohányutcaizsinagógajobbszár-
nyábanműködőMagyarZsidóMúzeumbanfebruár28.ótamegtekint-
hetőtárlatazOrszágosMagyarIzraelitaKözművelődésiEgyesület
(OMIKE)Művészakciója keretében1939és1944közöttmegrendezett
hatkiállításműveibőlválogat,ésáprilis30-igvárjaanézőközönsé-
get.Püspökünkönkívülmégöt„szubjektívtárlatvezető”fűzhetettkom-
mentártaremekművekhez:HegedűsD.Géza színművész,Csáki György
közgazdász,SzütsMiklós festőművész,Falusi Mariann énekesnőés
Bálint András, aRadnótiSzínházigazgatója.

b AzEurópaapolgárokért–Aktíveurópaiemlékezet programkereté-
benidénistámogatásraméltónaktaláltaazEurópaiBizottságama-
gyarSegítségazÉlethezAlapítványelsőízbentavalymegrendezett
konferenciasorozatát.Miutánazeredendőenaközöszsidó–keresz-
ténybibliaigyökerekkutatásáraésmegismertetésérelétrejöttszer-
vezetalapvetőenholokauszttúlélőkkelfoglalkozik,azideikonferen-
ciákisasoáravalóemlékezésésemlékeztetésfontosságáthangsúlyoz-
zák,miközbenagyógyulás,amegbékélésigaziútját–„areménység
kútjait”–kívánjákkeresni,kutatniazevangéliumtükrében.Féléven
átKelet-Közép-Európakülönbözőhelyszíneinzajlanakazesemények.
AkétnaposnyitórendezvénynekismétabudapestiRadnótiMiklós
Gimnáziumadottotthontmárcius2–3-án,akövetkezőállomáspe-
digáprilis13-ánKassavolt.

Középen Jobst Bittner lelkész és egy lány a TOS-ból

A kassai ortodox zsinagóga belső te -
re a fel újí tás előtt – festett üveg ab la -
kok és a tó ra szek rény részlete
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ség, a Ko i no nia Gi o van ni Bat tis ta volt
a há zi gaz dánk. Az Olasz or szág ban
ala pí tott  kö zös ség nek  már  Iz ra el -
ben is van egy cso port ja, Szlo vá ki á -
ban pe dig há rom gyü le ke ze te mű kö -
dik. Ve ze tő jük Mi lan Be dna rik.
Nagy sze re tet tel  és gaz dag prog -

ram mal  vár tak ben nün ket. A nyi tó
elő adást dr. Ta tai Ist vánhat va ni re for -
má tus lel ki pász tor, teo ló gus tar tot ta
Szlo vá kok és ma gya rok: egyet len „olaj -
fá ba olt va” élünk?! cím mel. „Fon tos a
nem ze ti  iden ti tás,  és  fe le lő sek  va -
gyunk mind ezért Is ten előtt, mi több,
csak őe lőt te fe dez het jük fel nem ze ti
kül de té sün ket – mond ta. – Nem ze ti

fe szült sé ge in ket azon ban csak is Jé zus
pél dá ját  kö vet ve  tud juk meg ol da ni.
Az tán  néz he tünk  együtt  Iz ra el re.
Ben nün ket, ke resz té nye ket ugyan is az
Is ten Iz ra el hez köt. Ez az »olaj fa lét«.
Ró ma 15,10-ben ol vas hat juk: »És is mét
azt mond ja: Örül je tek, po gá nyok, az
ő né pé vel együtt.«” (Ká ro li-for dí tás)
Áp ri lis 13-án a leg kü lön bö zőbb fe -

le ke ze tek ből ér ke zett len gye lek, né me -
tek, szlo vá kok, ma gya rok együtt val -
lot tuk kö zös imá ban: Jé zus Krisz tus Úr!
Több  fe le ke zet  pász to ra  volt  je len
Kas sán,  Ma gyar or szág ról  evan gé li -
kus „szí nek ben” pe dig Sze ve ré nyi Já -
nos és Endre ffy Gé za lel ké szek.

amit né pe im leg ki sebb jé vel
tetté tek, ve lem tet té tek
Jo e la Krü ger nő vér,  a  darm stad ti
Evan gé li u mi  Má ria-nő vé rek  egyik
ve ze tő je Adós ság gal ter helt múl tunk
cím mel tar tott elő adást. „Vissza él tünk
a ke reszt tel és a hit tel… meg for dí tot -
tuk  a  ke resz tet,  és  kar dot  csi nál -

tunk be lő le, majd fo ko za to san ho rog -
ke reszt té for mál tuk, és vissza él tünk
a csil lag gal. A bet le he mi csil la got, a
re mény csil la gát a meg bé lyeg zés, az
ül döz te tés csil la gá vá tet tük” – hall -
hat ták tő le a je len lé vők.
Meg rá zó fil met lát hat tunk a kas sai

get tó és Ausch witz egyik – ma nyolc -
van éve sen Iz ra el ben élő –túl élő jé ről.
Je hu da Ber kovits egy  hul la hegy ből
ka par ta ki az ap ját. Nem is mert rá az
ar cá ra,  csu pán  a  kar ján  lé vő  szám
alap ján húz ta ki „hol tan”, majd von szol -
ta  be  a  ba rakk ba. Az  ak kor  tíz éves
gyer mek tár sai se gít sé gé vel el kezd te
hó val  dör zsöl ni  az  élet te len  tes tet.

Nem tud ta, mi ért te szi, de tet te. A gye -
re kek hord ták a ha vat, ő pe dig meg -
ál lás nél kül dör zsöl te édes ap ja tes tét…
Egy szer csak meg moz dult a sze me…
Ha ma ro san fel sza ba dult a tá bor… 
A gyer mek öt ven hét na pon át a

há tán ci pel te az ap ját, míg Kas sá ra
ér tek, a há zuk elé… Asszo nyok jöt -
tek meg bá mul ni őket. Egyi kük azt
kér dez te:  „Hát  te  még  élsz?”  De
nem ju tott eszük be egyet len po hár
vi zet sem ad ni…
A Búj ta tott Gyer me kek ne vű szlo -

vá ki ai cso port egyik tag ja, Ka te rina
ass szony pár éves volt a ho lo kauszt
ide jén.  Ke resz tény  csa lá dok  rej te -
get ték  töb bed ma gá val.  „Sze ret nék
kö szö ne tet  mon da ni  azon  egy há -
zak nak és csa lá dok nak, ame lyek min -
ket éle tü ket is koc káz tat va meg men -
tet tek” – fog lal ta össze so kak há lá ját.
A har minc hat éves Jusz kó Lász ló

szlo vák–ma gyar  jo gász  nyolc  éve
tag ja  a  fent  em lí tett  kö zös ség nek.
Mint a kas sai prog ram há zi gaz dá ja –

fi a tal ko ra el le né re – rend kí vül ér zé -
ke nyen, tisz ta hit tel és fe le lős ség tel -
jes  gon do la tok kal  kö töt te  össze  a
kü lön bö ző  be szé de ket,  film ve tí té -
se ket.  „Az  »olaj fa-meg bé ké lés«  a
nem ze tek kö zött és a zsi dó nép pel –
ter mé szet fö löt ti.  Mi  ön ma gunk tól
nem va gyunk ké pe sek er re – ezért
nyis suk meg szí vün ket Is ten előtt, és
ne hagy juk, hogy az igaz ság el ke rül -
jön min ket” – mon dot ta.
A szom ba ti na pot Kas sa gyö nyö -

rű óvá ro sá ban fe jez tük be, majd az
át ala kí tás alatt lé vő or to dox zsi na gó -
gá ban el éne kel tünk egy imát. A vá -
ros ban – amely  idén Eu ró pa egyik
kul tu rá lis fő vá ro sa – ma már csak pár
száz zsi dó él…

* * *

Idő köz ben le zaj lott – nagy si ker rel és
sok ál dás sal – a kon fe ren cia so ro zat kö -
vet ke ző ren dez vé nye is. A ho lo kauszt
em lék nap ján, áp ri lis 16-án a szín hely
Pan non hal ma  volt,  ahol  több  száz
ben cés  di ák nak  tar tot tak  elő adá so -
kat,  ve tí té se ket  töb bek  kö zött  Rick
Wi e nec ke Iz ra el ben élő és al ko tó ke -
resz tény szob rász mű vész rész vé te lé vel.
Mind ezt össze gez ve is mét Di et rich

Bon hoef fer re, a né met evan gé li kus lel -
kész re, teo ló gus ra gon do lok, aki nem
ment el az igaz ság mel lett, és nem is
hall ga tott ró la, csele ke dett, még éle -
te árán is. Kö ve tés cí mű cso dá la tos
köny vé ben (a Lu ther Ki adó ad ta ki
2007-ben dr. Bö röcz Eni kő for dí tá sá -
ban), A test vér cí mű fe je zet ben, a 106.
ol da lon a kö vet ke ző ket ol va som: „Jé -
zus  kö ve tő jé nél,  ahogy  a  rab bik nál
sem, nem vá laszt ha tó el töb bé az is -
ten tisz te let a test vér nek tett szol gá -
lat tól. A test vér meg ve té se va lót lan -
ná te szi az is ten tisz te le tet… Így vizs -
gál ja meg ma gát Jé zus ta nít vá nya i nak
gyü le ke ze te, va jon nem kell-e itt és ott
test vé rek kel szem ben bű nös nek tar -
ta nia ma gát, va jon a vi lág ked vé ért
nem  gyű lölt-e,  nem  ve tett-e  meg,
nem gya lá zott-e együtt, és így bű nös
a test vér el len el kö ve tett gyil kos ság -
ban!… Így vizs gál ja meg ma gát Jé zus
gyü le ke ze te, va jon adott-e je let a vi -
lág ál tal meg ve tet tek nek, meg gya lá -
zot tak nak Jé zus sze re te té ről, amely
éle tet akar meg tar ta ni, hor doz ni, óv -
ni!… Is ten nem hagy ja ma gát test vé -
rünk től  el vá lasz ta ni.  Nem  akar ja,
hogy tisz tel jék, ami kor egy test vért
meg gya láz nak.”

g Má tis Lil la

Las san hét éve, hogy af ri kai be ván dor -
lók nak se gí tek az élet min den te rü le -
tén.  Egyi kük  egy  fi a tal  li bé ri ai  fér fi,
Boby, aki múlt év ok tó be ré ben me ne -
kült – ül dö zött ke resz tény ként – ha -
zánk ba.  Mi u tán  édes any ja  ke resz -
ténnyé lett, mu zul mán ro ko nai egész
csa lád ját  ki ir tot ták.  (Édes ap ja  pro -
tes táns gyü le ke zet lel ké sze volt.) Boby
ma radt egye dül élet ben, akit rend sze -
re sen lá to ga tok Deb re cen ben. Is ko lá -
ba ké szü lünk, ahol asz ta los- vagy ács -
szak mát ta nul hat. El vit tem ma gam mal
őt Bu da pest re is, hogy a B. Pin tér Már -
ta evan gé li kus lel kész nő ál tal szer ve -
zett vi lág ima na pi kon fe ren ci án nyil vá -
no san is el mond has sa tör té ne tét.
Nem rég, ami kor Kas sá ra ké szül -

tem A re mény ség kút jai cí mű kon fe -
ren ci á ra,  meg kér tem  a  mennyei
Atyát, küld jön aján dé kot Boby nak.
Út köz ben a bu szon mel let tem ült egy
zsi dó, Jé zus ban hí vő (Mes si ás-hí vő)
ba rá tom. Töb bek kö zött a ke rék pá -
ros köz le ke dés ről  is be szél get tünk.
Boby ra gon dol tam, aki nek ha vi hét -
ezer fo rin tos zseb pén zé ből nem igen
te lik busz jegy re… Tud tam, hogy sze -
ret spor tol ni, és a ke rék pár mél tó sá -
got ad na ne ki. Nem kel le ne min den
hó nap ban  va la ki től  köl csön kér nie,
hogy köz le ked ni tud jon.
Imád ság  köz ben  egy  kép  je lent

meg előt tem, amint Jé zus egy bi cik lin
ül, és ál dást ad ne künk. Né hány nap
múl va  úti tár sam  je lent ke zett,  hogy
szer zett egy ke rék párt Boby nak…
Így  vá la szolt  az  imád sá gom ra  a

mennyei Atya, aki jól tud ja, ki nek mi -
re van szük sé ge. 
A meg le pe tés bi cik lit szo mo rú hír

kö vet te.  Az  aján dék át adás  nap ján
Boby  el mond ta,  hogy me ne dék jo gi
ké rel mét el uta sí tot ták. Ha nem fel leb -
bez, vissza to lon col ják or szá gá ba (Li -
bé ri á ba),  ahol  biz tos  ha lál  vár  rá.
Meg kért, hogy imád koz zak ér te.
Két nap múl va ér ke zett a vá ros ba

a karok és lá bak nél kül szü le tett pré -
di ká tor,  Nick Vu ji cic, aki Jé zus öröm -
hí rét hir de ti vi lág szer te. Meg hív tam

Bo bot, és je gyet vá sá rol tam ne ki a ren -
dez vény re.  Sikerült  ki har col nom,
hogy sze mé lye sen is ta lál koz has sunk
Nick kel. 
Nick nek sok sors tár sa él Af ri ká -

ban, Boby szü lő ha zá já ban is. A lá za -
dók cson kí tot ták meg őket. Érez tem,
amint Jé zus Nick és  Boby tör té ne tét
össze kö ti, ezért ne kem is kö vet nem
kell a pél dá ját. 
Meg ke res tem a deb re ce ni ren dez -

vé nyért fe le lős egyik sze mélyt: be mu -
tat koz tam, és rö vi den me sél tem ne ki
Boby ról. Ar ra kért, hogy elő adás előtt

áll junk a Nem Adom Fel Ala pít vány
asz ta la elé, ahol majd kar sza la got ka -
punk. Mert csak azok ta lál koz hat nak
Nick kel, akik tő lük kap nak kar sza la got.
Két aján dé kot is vit tünk Nick nek.

Az egyik egy ikon volt, ame lyen a fel -
tá ma dott Jé zus egy zárt aj tó előtt áll.
Ha Jé zus ké pes volt zárt aj tón ke resz -
tül be jut ni apos to la i hoz, min ket  is
tud zárt aj tó kon át ve zet ni a le he tet -
len hely ze tek ben. 
Az  ikon mel lé  egy üveg ma gyar

mé zet  is  cso ma gol tam.  A  hen ger
ala kú üveg a hé ber Bib lia – zsi na gó -
gák ban mind a mai na pig hasz ná la -
tos – te ker cse i re is em lé kez tet. 
Is ten igé je édes, mint a méz. Ha Is -

ten meg tar tot ta Iz ra el nek adott bib -
li ai ígé re te it, ma sem hagy ja cser ben
azo kat, akik hisz nek őben ne. 

g Láng Edit

Egy vak te rep mun kás 
tör té ne tei

b Örömmelgondolokvisszaegyévvelezelőttiélményemre,amikorPi-
liscsabán, az evangélikus belmissziói konferencián mesélhettem
történeteimről,arról,hogyanszolgálIstennekegyvakterepmunkás.
Látásomatcsecsemőkéntveszítettemel,kilencévesentértemmegJé-
zushoz.Márfiatalonéreztem,hogyIstenafrikaiakfeléhívmisszió-
ba,éshídszerepetisszánnekemkeresztényekészsidókközött.Az-
óta–felnőttként–afrikaibevándorlókfelészolgálok,ésrésztveszek
Areménységkútjai konferenciákszervezésébenis.

Je hu da Ber kovits – részlet a „Vigasztaljátok népemet” című dokumentumfilmből
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Ajándékátadás Bobynak…

Ajándék Nick Vujicicnak
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Van  Ág fal vá nak  egy  ut cács ká ja,  a
Hegy ut ca, vagy aho gyan né me te sen
mond ják, a „Berg gas se”. Sok min de -
nért kü lön le ges hely ez az ut cács ka.
Elő ször is azért, mert tény leg a „he -
gyen” van, az az Ág fal va leg ma ga sabb

domb ján. Má sod szor azért, mert az
ut cán sé tál va jól lát ha tó a két szom -
szé dos  oszt rák  fa lu,  Lé pes fal va  és
Som fal va.  Har mad szor meg  azért,
mert a fa lu evan gé li kus sá gá nak jó ré -
sze itt la kik egy tömb ben.
Ez a kis ut ca olyan, mint egy élő

skan zen. Ki csi fe hér há zak so ra koz -
nak egy más mel lett, ame lyek el ső rá -
né zés re nagy ha son ló sá got mu tat nak
a ma gyar pa raszt há zak kal, de épí té -
sze ti kü lön le ges sé gük, hogy hát ra fe -
lé ter jesz ked nek, és sok ici pi ci la kás
ta lál ha tó  ben nük  egy más  mö gött.
Olya nok ezek a há zak, mint a mai
tár sas há zak.  Bár  az  épü le tek  már
több nyi re  egy-egy  tu laj do nos hoz
tar toz nak, né hány év ti ze de még több
sze gény sor sú bá nyász csa lád osz to -
zott raj tuk. 
Mos tan ság a „tár sas” jel zőt leg in -

kább  az  ut cá ra  hasz nál hat nánk,
amely  nap fé nyes  idő ben  meg te lik
idős em be rek kel, akik ki ül nek a há -
zuk előt ti kis pad ra, hogy meg vi tas -
sák az élet  ap ró-csep rő dol ga it. És
nem akár ho gyan fo lyik itt a dis kur -
zus,  ha nem  né met  nyel ven,  azon
be lül  is  „hi an zi esch”  dia lek tus ban. 
1946 előtt Ág fal ván és a kör nyék te -

le pü lé se in  majd nem  ki zá ró lag  né -
met nem ze ti sé gű em be rek él tek, míg -
nem egy em ber te len ren de let ben fog -
lal ta kat em ber te len mó don tel je sít ve
la kos ság cse rét haj tot tak vég re a kör -
nyé ken. Az ág fal vi a kat és a kör nyék -
be li e ket – köz tük Sop ron la kos sá gá -
nak je len tős há nya dát – be va go ní roz -
ták, és Né met or szág ba vit ték. A tör -
té ne lem köny vek „ki te le pí tés ként” szó -
l nak er ről a bor za lom ról, fe lénk pe dig
„a né me tek el űzé sé ről” be szél nek –
ma is el-el csuk ló han gon. 
Ág fal vá ról 1436 em bert vit tek el,

az ak ko ri gyü le ke zet majd nem tel jes
egé szét. Csak a Hegy ut ca i ak ma rad -
hat tak. Nem az ut ca szép sé ge vagy
a ked ves öre gek mi att, ha nem azért,
mert eb ben az ut cá ban bá nyá szok él -
tek.  Olyan  nagy  sze gény ség ben,
hogy még egy ház adót sem rótt ki rá -
juk  ak ko ri ban  egy ház köz sé günk.
Még is egye dül rá juk tar tott igényt a
ma gyar ál lam, mi vel a bá nyá szok ra
szük ség volt az or szág új já épí té sé ben. 
A Fő ut cán és a töb bi kis ut cá ban

jó val mó do sabb pa raszt em be rek él -
tek. Ne kik men ni ük kel lett. Egy olyan

or szág ba, ahol ne kik is az új já épí tés
volt a fel ada tuk, és ahol hosszú éve -
kig  érez tet ték  ve lük  –  és  érez ték
ma guk is –, hogy ide ge nek. So kan év -
ti ze de kig nem jö het tek ha za.
Sze re tem a Hegy ut cát, sze re tem az

ar cu la tát, az ott élő ket és a tör té ne te -
i ket. Opa Ul rich ról is ott hal lot tam. 
A  vissza em lé ke zés  sze rint  Opa

Ul rich a Ba ra csi ut cá ban, a vas út mel -
let ti kert jé ben dol go zott, köz vet len
kö ze lé ben  azok nak  a  va go nok nak,
ame lyek mel lett a ki te le pí tés re vá ra -
ko zó em be rek so ra koz tak. Az egyik
ál do zat ki szólt a ko csi ból: 
– Mit gü ri zel, öreg? Jö vő hé ten ti -

te ket pa kol nak fel a ko csik ra!
– Nem, nem, mi bur gen lan di ak va -

gyunk, ezért ma rad ha tunk – mond -
ta Opa Ul rich, és to vább dol go zott.
A va gon ból ki a bá ló nak azon ban

saj nos iga za lett, és Opa Ul rich sok-
sok  száz  tár sá val  együtt  pár  nap
múl va  szin tén  egy  va gon ban  vár ta
sor sa ala ku lá sát.
A Hegy ut ca i ak sze rint Opa Ul rich

nem  lát ta  töb bé  a  kert jét,  há zát,
temp lo mát és Ág fal vát. Ro ko nai, ba -
rá tai és is me rő sei azon ban a het ve -
nes évek től kezd ve gyak ran ha za jár -
tak. Egy ko ri há za ik ban „te le pe sek”
lak tak (akik nek szin tén meg van a ma -
guk tör té ne te), ezért – ahogy hal lot -
tam – leg több ször a Hegy ut ca i ak fo -
gad ták be őket.
Bár már egy re ke veb ben él nek és

lá to gat nak ha za a ki te le pí tet tek kö -
zül,  kö te les sé günk  az  em lé ke zés.
Mi vel az em lé ke zés leg mél tóbb hely -
szí ne a temp lom, a fa lu és egy ház köz -
sé günk kö zös meg em lé ke zé se évek
óta az evan gé li kus temp lom ban van. 
Áp ri lis 20-án gyü le ke ze tünk tag -

jai, Ág fal va Né met Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány za ta és Ág fal va Köz ség Ön -
kor mány za tá nak  kép vi se lői,  va la -
mint egy Né met or szág ból jött de le -
gá ció kö zö sen haj tott fe jet a fa lunk -
ból el űzött né me tek re em lé kez ve. A
meg em lé ke zés több száz he lyi részt -
ve vő jé nek nagy ré sze a Hegy ut cá ban
la kik ma is.
A Hegy ut ca Ág fal va „élő em lé ke -

ze te”, egy át men tett kis da rab a múlt -
ból, amely ar ra em lé kez tet min ket,
hogy „nem az me ne kül meg a múlt -
tól, aki el fe lej ti”. 
Ad ja Is ten, hogy so ha ne vesszen

ki a né met szó Ág fal vá ról és kör nyé -
ké ről, és még so ká ig le gye nek em be -
rek, akik „Berg gas se”-ként em le ge tik
a Hegy ut cát! 

g Szöveg és fotó:
HEin richs Esz tEr

mi ért Berg gas sé nak hív ják
ma is a Hegy ut cát?

„Nem az me ne kül meg a múlt tól, aki el fe lej ti.”  (Brecht)
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b Anyolcvanasévekbenegykönyv-
bemutató után sorban álltunk
az író asztalánál aláírásért.Az
írótól,SütőAndrástól, azerdélyi
magyaroklegendásszócsövétől
ekkor diákként azt kérdeztem:
Mitüzenafelvidékieknek?Eztír-
ta a könyvbe: „A vox humana
nemelég:sírjonisazagyermek.”
Vox humana: a felvidéki (szlo-
venszkói) haladó értelmiség –
Győry Dezső, Szalatnay Rezső
és mások – elképzelése volt a
kisebbségi és evvel jogfosztott
sorsbakerültmagyarokösszekö-
tő, európai szerepéről. Ezmár
nemvoltelégakkor,amikorade-
dikációt kaptam… A felvidéki
magyarok kitelepítésének em-
léknapján, április 12-én sokan
emlékeztekegy„elfeledettnép-
csoportra”selfeledettszenvedé-
seire. Azokra, akik számára a
másodikvilágháborúvérzivatará-
nakvégenemmegnyugvástho-
zott, hanem jogfosztást. Az új
urak,agyőztesekbűnösnekkiál-
tottákkiaszlovákiaimagyarokat.
Az új urak szerint kollektívan
voltakfelelősek–acsecsemőtől
az aggastyánig – azért, mert
1939-benszéthullottegyolyanál-
lam,amelybecsaknemhúszév-
velazelőttmegkérdezésükésbe-
leegyezésüknélkülkerültek.

g CzEn thE Mik lós

Kas sá ról, Má rai Sán dor vá ro sá ból
hir det te meg „a né pek dok to ra”, Edu -
ard Be neš a jog fosz tás vég ze tes el ve -
it. A Be neš-dek ré tu mok a szlo vá ki -
ai ma gya ro kat meg fosz tot ták ál lam -
pol gár sá guk tól, is ko lá ik tól, nem le -
he tett az ut cán ma gya rul be szél ni.
Föld je i ket,  há za i kat  el ko boz ták,  a
ma gyar sá got  ki ül döz ték  ezer éves
szü lő föld jé ről. Ma gya rok tíz- és száz -
ez rei  let tek  né ma  ál do za tai  az  új
em ber te len ség e tob zó dá sá nak. 
A vad és ön ké nyes ki uta sí tá so kat

a ma gyar kor mány szí vós igye ke zet -
tel tud ta csak né mi leg ren de zet tebb
la kos ság cse ré vé  for mál ni:  ugyan -
annyi szlo vá ki ai ma gyart je löl het tek
ki ki te le pí tés re, ahány szlo vá kot tud -
tak rá ven ni a Ma gyar or szág ról va ló
„re pat ri á lás ra”.
De ez sem volt elég: az új urak for -

té lyos mó don ki ötöl ve el ha tá roz ták,
hogy a ma ra dék ma gya ro kat a ki űzött
szu dé ta né me tek he lyé re te le pí tik. A
té li hi deg ben ka to nák kal zár ták kör -
be a ma gyar fal va kat, la kó i kat va go -
nok ba kény sze rí tet ték, s vit ték őket a
tá vo li Cseh or szág is me ret len vi dé ke -
i re. Ott az után cseh gaz dák vá lo gat -
hat tak a mun ka erő ből, mint a haj da -
ni  óko ri  rab szol ga vá sá rok  ko rá ban. 
A prá gai ma gyar kor mány meg bí -

zott ek kor for dult a nagy ha tal mak -
hoz, hogy a cseh szlo vák ha tó sá gok
leg alább a rab szol ga ság el le ni nem -
zet kö zi jog sza bá lyok elő írá sa it tar tas -
sák be: ne le hes sen csa lá do kat szét -
sza kí ta ni… 
1945 után vol tunk, a há bo rú utá ni

új és de mok ra ti kus Eu ró pa kö ze pén. 
Akik mind ezek után is szü lő föld -

jü kön ma rad tak, azo kat ör dö gi mó -
don rá vet ték ar ra, hogy vall ják ma -
gu kat –  „ön ként” –  szlo vák nak. A
„resz lo va ki zá ció” nyo mán száz ez ré -
vel vál tak má ról hol nap ra ma gya rok
– szlo vák ká.

* * *

Va jon ma egy át lag ma gyar gim na zis -
ta vagy pol gár mit tud ezek ről az

idők ről? Tud ja-e,  hogy  a  het ve nes
évek  vé gén  az  író fe je de lem,  Illyés
Gyu la elő szót írt Ja nics Kál mán nak
A hon ta lan ság évei cí mű köny vé hez,
amely hí ven fog lal ta össze az 1945–
1948  kö zöt ti  jog fosz tott ság  ko rát?
A könyv csak Nyu ga ton je len he tett
meg,  el ső  ma gyar or szá gi  ki adá sa
csu pán 1989-ben  lá tott nap vi lá got. 
Va jon ki hal lott Fábry Zol tán író -

ról, iro da lom po li ti kus ról, a szlo vá ki -

ai ma gya rok ne ves sze mé lyi sé gé ről,
aki  1945  után A vád lott meg szó lal
cím mel for dult a cseh és szlo vák ér -
tel mi ség hez, til ta koz va a ma gya rül -
dö zés el len: „Nyel vem, mely az em -
be ri hang egyik leg cso dá sabb hang -
sze re  volt,  ki há gá si  ob jek tum má
szür kült.” Írá sa vád irat tá vált, amely -
ben rá mu tat, hogy az új Cseh szlo vá -

kia át vet te a le győ zött né met fa siz -
mus mód sze re it.
A  rend szer vál tás  után  az óta  is

alig is mert kö te tet ál lí tot tak össze.
Cí mét Gö möry Já nos eper je si és kas -
sai evan gé li kus tu dós le ve lé ből vet -
ték:  Mint fész ké ből ki za vart ma -
dár…A könyv a hon ta lan ság éve i nek
írá sos em lé ke it gyűj ti cso kor ba: egy -
sze rű  fa lu si ak  meg ren dí tő  so ra it,
ver se it, le ve le it. 

Meg em lé ke zé sünkben idéz zük eb -
ből a kö tet ből az evan gé li kus fel ső -
sze li ek vers be sze dett bú csú sza vát. A
kö tet ben a szer ző ről csak ennyi áll:
„Ma gyar…”

A szer ző az Evan gé li kus Or szá gos Le -
vél tár igaz ga tó ja

Sír jon is az a gyer mek…
A fel vi dé ki ma gya rok ki te le pí té sé nek nap já ra

Felsőszeliek búcsúzója
Han gos mo tor zú gás hal lat szik messzi ről,
Hur col ják a né pet el Fel ső sze li ből.
Han gos sí rás kö zött bú csúz ko dik a nép,
El vi szik a ma gyart, min den kit, aki ép.
Nincs ment ség szá má ra, se más se gít ség,
Csak át te le pü lő lap és sú lyos be teg ség.
Né hány bú tor ká ját au tó ra rak ják,
Itt hagy ják a töb bit, föl det, há zat, mar hát,
Amit szor gos kéz zel össze ku por gat tak,
El len ér ték nél kül pré dá nak ott hagy ják.
Nem te het tünk más képp, hisz nem volt ir ga lom,
A csen des fa lu né pe kö rül volt ke rít ve
Sű rű csa tár lánc cal, nem volt me ne dé ke.
Az úton, út fé len por tyá zó jár őrök.
Fegy ve res ka to nák, csend őrök, rend őrök,
Az iga zo lás nak se sze ri, se szá ma,
Gya nús volt az em ber sa ját fa lu já ba’…

Hur col ják az em bert messze ide gen be,
Hal lat szik a só haj: Is te nem, ne hagyj el.
Sza bad ság ra vá gyott Fel ső sze li né pe,
Még is szol ga ság lett szor gal má nak bé re.
Ahogy meg ér kez tek a rab szol ga vá sár ra,
Meg tud ták, hogy ki nek mennyi az ára.
Ol csó lett az em ber, és pré da a nem zet.
Saj nos ne künk kel lett el szen ved ni mind ezt.
Bár csak a jó Is ten kö nyö rül ne raj tunk,
Hall gat ná meg imánk, amit re beg aj kunk.
Ne sa nyar gat nák az ár tat lan né pet,
Ta nul nák meg egy mást sze ret ni, be csül ni,
Még ha nem is tud ják egy mást meg ér te ni.
Lát nák meg egy más ban Is ten szent tör vé nyét.
„Sze resd fe le ba rá to dat, mint ten ma ga dat” –
Ez vol na a föl dön a leg szebb pa ran cso lat.
Ha er re az alap ra épí te nék a bé két,
Meg lát nák a vi lág új já szü le té sét…
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„Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso dá kat tett!” (Zsolt 98,1)

Hús vét ün ne pe után a 4. hé ten az
Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi az élő Úr
Krisz tust és ének lő gyü le ke ze tét tár -
ják elénk, mert: „Jó do log az Urat di -
csér ni és éne ket zen ge ni a te ne ved nek, ó, fel sé ges!” (Zsolt 92,2; LK) Az Úr -
is ten hús vét kor cso dá la to san cse le ke dett: éne kel je tek! Jé zust a ha lá lon ara tott
győ zel mé ért új ének kel di cső ít sük: Can ta te! „Éne kel je tek az Úr nak új éne ket,
mert cso da dol go kat cse le ke dett. Sza ba du lást szer zett jobb ja, az ő szent sé ges
kar ja.” (GyLK 737,1–2) „Új ének ez az új or szág ról, az új te rem tés ről, az új em -
ber ről. Ép pen ezért ez az ige kár hoz tat min den két ke dő hi tet len sé get, amely
ezt mond ja: Hon nan tud jam, hogy Is ten a jobb ke zé vel, az az Fi á val né kem ilyen
győ zel met és cso dát ké szí tett?! Halld meg, mond ja a Lé lek, hogy né ked lett
mind ez, te éne kelj bol dog há la adás sal!” (Lu ther) Jé zus is ör ven dez ve ad há -
lát: „Ma gasz tal lak, Atyám, menny és föld Ura”, s ma is hív: „Jöj je tek én hoz zám
mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és meg vagy tok ter hel ve, és én meg nyug vást
adok nek tek. Ve gyé tek ma ga tok ra az én igá mat…” (Mt 11,25.28–29) Pál há rom -
szor is há la adás ra hív ja azo kat, akik fel öl töz ték az új em bert, s Krisz tus ban
van el rejt ve éle tük: „…le gye tek há lá da to sak. (… ) há la adás sal éne kel je tek szí -
ve tek ben az Is ten nek. (…) mind az Úr Jé zus ne vé ben te gyé tek, há lát ad va az
Atya Is ten nek őál ta la.” (Kol 3,15–17) Ja kab a cse lek vést, örök lé tet mun ká ló ige
te vé keny meg va ló sí tá sá ra s nem fe le dé keny hall ga tá sá ra kér: „Le gye tek az igé -
nek cse lek vői, ne csu pán hall ga tói, hogy be ne csap já tok ma ga to kat.” (Jak 1,22)
A kö vek ki ál tá sa he lyett a vi rág va sár na pi ho zsan ná ban a Jé zust di cső í tő, új ének
zeng: „Ál dott a ki rály, aki az Úr ne vé ben jön! A menny ben bé kes ség, és di cső -
ség a ma gas ság ban!” (Lk 19,38) A po gá nyok apos to la nem akar más mun ka -
te rü le tén mű köd ni, s misszi ói út jai ered mé nye ként: „Meg lát ják őt (Jé zust) azok,
akik nek még nem hir det ték, és akik még nem hal lot ták, azok meg ér tik.” (Róm
15,21) S a nyel ve ken va ló szó lás ról így ta nít Pál: „Há lát adok az Is ten nek, hogy
mind nyá ja tok nál job ban tu dok nyel ve ken szól ni, de a gyü le ke zet ben in kább
aka rok öt szót ki mon da ni ér te lem mel, hogy má so kat is ta nít sak, mint sem tíz -
ezer szót nyel ve ken. (…) Imád ko zom lé lek kel, de imád ko zom ér te lem mel is, di -
csé re tet ének lek lé lek kel, de di csé re tet ének lek ér te lem mel is.” (1Kor 14,18–19.15)
Jé zus a Ge cse má né-kert ben ha lá los gyöt rő dé sé ben lé lek kel s ér te lem mel így
imád ko zott Aty ját di cső ít ve, az ő aka ra tá nak el fo ga dá sá val: „…mind az ál tal
ne az én aka ra tom le gyen meg, ha nem a ti ed.”Urunk így bá to rít: „Kel je tek fel,
és imád koz za tok, hogy kí sér tés be ne es se tek!” (Lk 22,42.46) A zú go ló dás Is ten
ke mény igé je mi att min den kor a hi tet len ség je le, és Pé ter szá má ra tel jes kép -
te len ség nek tűnt, hogy el hagy ják Jé zust: „Uram, ki hez men nénk? Örök élet be -
szé de van ná lad. És mi hisszük és tud juk, hogy te vagy az Is ten nek Szent je.” (Jn
6,68–69) Vall juk: Jé zus Is ten! „Új ének mer re cseng? / Kél a hal le lu ja / És szól
a hár fa húr ja / Az an gyal ének zeng!”(EÉ 151) 

g Ga rai And rás

He TI ÚT RA VA LÓ

Az el múlt húsz év ben szá mos na gyon
si ke res ügy ve ze tő igaz ga tó val be szél -
get tem tisz tán üz le ti ügyek ről. Kö zü -
lük né me lyek na gyon ke vés tő ké vel
ha tal mas mé re tű re fej lesz tet tek vál la -
la to kat, az tán dol lár mil li ó kért ad ták
el őket. Má sok nagy vál la la to kat ve zet -
nek, több száz vagy akár több ezer em -
bert  al kal maz nak. De  va jon  ezek  a
kéz zel fog ha tó té nyek, üz le ti ada tok je -
len tik-e azt, hogy ezek az üz let em be -
rek va ló ban si ke re sek az élet ben?
A vá lasz er re ter mé sze te sen at tól

függ, ki ho gyan de fi ni ál ja a si kert. Te
mi kor gon do lod si ke res nek az éle te -
det? Azon mé red  le  a  si kert, hogy
mennyit ke re sel, mi lyen nagy ra nő a
vál la la tod,  vagy  in kább  kap cso la ti
meg kö ze lí tés sel, mond juk, hogy mi -
lyen  mi nő sé gű  kap cso lat ban  vagy

Is ten nel, a ba rá tok kal és csa lád ta gok -
kal? Mit gon dolsz, Is ten ho gyan mé -
ri éle ted si ke rét?
Szá mom ra a vá laszt er re az utol -

só kér dés re az ha tá roz za meg, hogy
tel je sí tem-e Is ten ad ta cé lo mat, és azt
te szem-e, amit Is ten kí ván tő lem a
mun kám ban és a csa lá dom ban, va -
la mint  az  is ten tisz te le ti  kö zös sé -
gem ben, ba rá ti kö röm ben, a tár sa da -
lom egé szé ben és a Te xas ál lam be li
Dal las ban, ahol élek.
Bi zo nyos  ér te lem ben  a  be fek te tő

szem üve gén ke resz tül mé rem a si kert.
Min den nap el kell dön te nem, hol fek -
tet he tem be, hasz no sít ha tom ma xi má -
lis ered ménnyel az idő met, ké pes sé -
ge i met, anya gi és kap cso la ti le he tő sé -
ge i met, fi zi kai ener gi á mat. Ezek mind
Is ten  aján dé kai,  ame lye ket  ő  bí zott

rám. Nem min dig könnyű, de fon tos
vá lasz tás, ho gyan és hol so ra koz ta tom
fel  őket.  Ahogy  Pál  apos tol  a  Ko -
rinthu si ak nak írt el ső le ve lé ben (4,2.5b)
mond ja: „Már pe dig a sá fá rok tól el ső -
sor ban azt kö ve te lik, hogy mind egyi kük
hű sé ges nek bi zo nyul jon. (…) Ő [az
Úr] majd meg vi lá gít ja a sö tét ség tit ka -
it, és nyil ván va ló vá te szi a szí vek szán -
dé ka it, és ak kor min den ki Is ten től
kap ja meg a di csé re tet.”
Pél dá ul: benn ma ra dok a mun ka -

he lye men „túl órá ban”, mert el ső az üz -
let, vagy ott hon töl töm el ezt az órát,
és együtt va cso rá zom a fe le sé gem mel,
csa lá dom mal?  Töl tök-e  rend sze re -
sen időt az zal va sár nap dél után, hogy
be szél ges sek  idős  édes anyám mal,
vagy ar ra szá nom ezt az időt, hogy be -
fek te té si le he tő sé gek után ku tas sak a

Wall Street Jour nal ban? El me gyek
ke rék pá roz ni va sár nap reg gel, vagy
ar ra hasz ná lom fel ezt az időt, hogy
is ten tisz te le ten ve gyek részt a gyü le -
ke ze tem ben? Részt ve szek egy bör -
tön misszi ós ese mé nyen, vagy sport -
mér kő zé sen  ját szom a vá ro si klub -
ban? Dön té sek,  dön té sek.  Ezek hez
böl cses ség re van szük ség Is ten től.
Min den  be fek te tő  meg pró bál ja

ma xi ma li zál ni  tő ke be fek te té sé nek
meg té rü lé sét. Én pon to san ezt pró bá -
lom ten ni éle tem egé szé ben. Ahogy
Pál apos tol Ko rinthu si ak nak írt el ső le -
ve le 4. ré szé ben (il let ve a Bib lia más
he lye in)  ol vas hat juk:  tu dom,  hogy
Is ten egy na pon majd át te kin ti az éle -
te met, ás ak kor majd szá mot kell ad -
nom ar ról, ho gyan fek tet tem be a tő -
le ka pott aján dé ko kat. Így mint ezek -

nek az aján dé kok nak a sá fá ra – nem
tu laj do no sa! – el kell gon dol kod nom
ar ról, hogy a Mes ter (a va ló di Tu laj -
do nos) ho gyan fek tet tet né be ve lem
azt, amit ő bí zott rám.
Mi köz ben ne künk el ső sor ban ar -

ra  kell  igye kez nünk,  hogy  jó  sá fá -
rok/be fek te tők le gyünk, mert sze ret -
jük Is tent, és őt akar juk szol gál ni, Is -
ten is mint te rem tőnk is me ri em be -
ri ter mé sze tün ket. Tud ja, hogy mind -
nyá jan sze ret nénk el is me rést és ju tal -
mat kap ni azért, hogy jó be fek te tők
va gyunk. És a Bib lia vi lá gos sá te szi,
hogy Is ten meg fog ju tal maz ni ben -
nün ket mind eb ben az élet ben, mind
a menny ben, ha hű sé ges be fek te tői és
sá fá rai vol tunk aján dé ka i nak.

g La nE Kra mEr 
For rás: Mon day Man na

Ho va fek te ted be az éle te det?

El ső tör vény: „Az Is ten nel csak az lép -
het he lyes vi szony ba, aki bű nös sé gét
s Is ten ke gyel mé re va ló mél tat lan sá -
gát el is me ri.”
Ar ra fi gyel mez tet ez a tör vény, hogy

ne a fa ri ze u so kat kö ves sük, akik még
a temp lom ban is, Is ten előtt is büsz -
kél ked ve és ön tel ten le né zik em ber tár -
sa i kat, de se gí te ni nem akar nak raj tuk.
Pe dig  ép pen  most  er re  len ne  nagy
szük ség. 
Ki ált sunk in kább Is ten hez: légy ir -

gal mas  hoz zám,  sze gény  bű nös höz!
Lás suk be, hogy Is ten előtt meg nem
áll ha tunk  úgy,  ahogy  va gyunk,  ha -
nem lép jünk a bűn bá nat út já ra. Si ras -
suk meg,  ami  rosszat  tet tünk,  vagy
amit el mu lasz tot tunk! Ke res sük az Úr
ke gyel mét, s ak kor Is ten az ő ir gal -
mas sá gá ban ré sze sít.
Több ször megkí sért en gem is az

a tit kos bű nös gon do lat, hogy ma -
ga mat va la mi vel kü lönb nek gon -
dol jam em ber tár sa im nál. Gyak ran
kell  emi att  bűn bá na tot  tar ta nom. 

* * *

Má so dik  tör vény:  „Csak az ré sze -
sül het az Is ten ke gyel mé nek bő sé gé -
ben, aki be vall ja, hogy az üd vös ség
meg szer zé sé re sem mit nem te het.”
Ne  akar junk még  olyan  szol gák

sem len ni, akik az Uruk előtt di cse -
ked nek.  In kább  szol gál juk  a  mi
Urun kat, és ha jol junk meg ke gyel me
előtt. Is mer jük el, hogy egy mus tár -
mag nyi hit tel, ame lyet az ő Szent lel -
ke kelt ben nünk, több re me he tünk,
mint bár mi lyen em be ri erő fe szí tés -
sel. Ha so kat tet tünk is az Úrért, tart -
suk ma gun kat ha szon ta lan szol gá -
nak, aki csak azt tet te, amit cse le ked -
nie kel lett. 
Az lesz a jó, ha az Úr szí vünk be

bol dog sá got ad, s meg di csér, ami ért
az ő ke gyel mes aka ra ta sze rint jár -
tunk el,  és üres di cső ség he lyett –
amely re a vi lág fi ai tör nek – sa ját is -
te ni bé kes ség és öröm osz tály ré sze -
sé vé tesz.
Gyak ran ta pasz ta lom én is, hogy

szol gá la ta im, ame lye ket tő le ka pok,
túl sá gos elé ge dett ség gel töl te nek el,
pe dig csak az ő fel hí vá sá nak te szek
ele get. Még meg kell ta nul nom Mes -
te rem től a szol gá lat alá za tát.

* * *

Har ma dik tör vény: „Csak az jut hat be
a di cső ség be, aki be lát ja, hogy a di -
cső sé get csak Jé zus ér dem li meg.”
Jé zus  ki fe jez te  ta nít vá nyai  előtt,

hogy ők nem ké pe sek  a meg vál tói
szen ve dé se ket el vi sel ni, s ez zel ér té -
sük re ad ta, hogy a di cső sé get nem ér -
dem lik  meg.  A  meg vál tói  kínt  és
gyöt rel met egye dül csak Jé zus szen -
ved he ti el. Jé zus tud ja, hogy ha ta nít -
vá nyai majd iga zán alá za tos ta nít vá -
nyai  lesz nek,  szen ved ni ük  kell,  ha
nem  is  meg vál tói  ha lált,  de  Uruk

ügyé ért ők is ki isszák majd a po ha -
rat.  Ám  akár mennyit  szen ved nek
is, vi gyáz za nak: az iga zi di cső ség be,
az örök bol dog ság ba csak azok me -
het nek be, akik nek a ke gye lem he lyet
ké szí tett.  Egy út tal  ar ra  in ti  őket,
hogy má sok nak va ló szol gá la tuk kal
igye kez ze nek na gyok len ni. A szol gá -
lat iga zi meg di cső í tő je az em ber nek
Fia lett. Az ő éle té nek cél ja is a szol -
gá lat volt, de a leg na gyobb és leg di -
csőbb szol gá lat: éle tét vált sá gul ad -
ni má so kért. Ép pen ezért ta nít vá nyai
is má sok szol gá la tá ra tö re ked je nek.
Le von tam ma gam szá má ra is a ta -

nul sá got: a má sok szol gá la tá val tu -
dom leg job ban di cső í te ni őt.

* * *

Ne gye dik  tör vény:  „Csak az lel het
igaz bol dog sá got Is ten or szá gá ban,
aki ma gát nem tart ja több nek szol ga -
tár sa i nál.”
Jé zus e tör vény meg vi lá gí tá sá ra Is -

tent  mun ka adó hoz  ha son lít ja,  aki
kü lön bö ző idő ben ál lít mun ká so kat
az ő sző lő jé be, és még a ti zen egye dik
órá ban be ál lí tott mun kás nak is annyit

ad, mint an nak, akit leg elő ször hí vott
el. Ez fi gyel mez te ti mind azo kat, akik
meg ve tik és ki csiny lik a so ká ig té vely -
gő ket, és nem akar nak ke zet szo rí ta -
ni azok kal, akik ke vés sel az előtt még
a bűn út ján jár tak, bár mily őszin te is
a bűn bá na tuk, és iga zi a hi tük. Sok -
szor ép pen az ilyen lel kek ra gad ják
meg az Úr sze re te tét oly erő vel, oly
el ra gad ta tás sal, hogy mun ká juk töb -
bet ér, mint azo ké, akik ta lán „nagy
ál mo san és hi de gen” éve ken ke resz -
tül mun kál kod tak az Úrért.
Le von tam a  ta nul sá got  a ma gam

szá má ra: nem le he tek sze mély vá lo ga -
tó, mert a leg bű nö sebb em ber tár sam
előtt is hit tel kell bi zony sá got ten nem.

* * *

Ötö dik tör vény: „Csak az biz to sít hat -
ja iga zán jö vő jét, aki nem a ma ga sze -
rez te fil lé rek re, ha nem Is ten gaz dag
ke gyel mi kin cse i re tá masz ko dik.”
A pél dá zat ban a ha mis sá fár azért

ked vez  az  adó sok nak,  hogy  azok
majd a ne kik nyúj tott elő nyö kért el -
tart sák. Leg jobb nak lát ja, hogy ura
va gyo ná val biz to sít sa a sa ját jö vő -
jét. Jé zus sze rint az ilyen ha mis sá -
fár a vi lág fi a i nak szem pont já ból
esze sen cse le ke dett, mert biz to sí -
tot ta jö vő jét, s mert ura kin cse i re
tá masz ko dott, és azok ból biz to sí -
tott ma gá nak előnyt. 
A hí vő em ber nek vi szont az Is ten

or szá ga szem pont já ból kell esze sen
cse le ked nie, az az biz to sí ta nia a jö vő -
jét, és pe dig Ura kin cse i ből. Az a ré -
gi hí res ma gya rá zat, amely sze rint a
pénz zel jó ba rát sá got kell köt ni, azt se -
gé lye zés re kell for dí ta ni, mert ak kor
azok, akik kel jót tet tünk, majd he lyet
ké szí te nek ne künk a menny or szág -
ban, tel je sen ha mis. Jé zus ugyan is e
pél dá zat ban nem pénz ről be szél, ha -
nem tu laj don kép pen a min ket meg
nem  il le tő  gaz dag ság ról.  A  sá fárt
nem azért di csér te az Úr, mert ha mis
volt, ha nem csak is azért, mert esze -
sen cse le ke dett, s az őt meg nem il -
le tő gaz dag ság ra tá masz ko dott.
Ő tő lünk  is eszes sé get kí ván, de

nem jó té kony ko dás ról szól, nem is
ha mis sá got ajánl. Ha nem azt ajánl -
ja, hogy a sze gény em be ri lé lek ké -
szül jön a nagy szám adás ra, ve gye te -
kin tet be, hogy sem mi je sincs, és tá -
masz kod jék böl csen s alá za to san az
ő gaz dag Aty ja ki fogy ha tat lan ke gyel -
mi kin cse i re. Ezek majd be jut tat ják
–  s  csak is  ezek  jut tat ják  be  –  az
örök ké va ló mennyei ha zá ba.
Eb ben tel jes bi zo nyos ság ra ju tot tam:

a vég ső szám adás ra ké szen kell áll nom!
Ott dől el sá fár sá gom he lyes sé ge.

g SzEn czi Lász ló

Az alá za tos ság meg szer zé sé nek 
öt tör vé nye

b AnapokbankezembekerültSzabóAladárnak (1860–1944),aneves
református lelkésznek, teológiai tanárnak 1907-ben Budapesten
megjelent,Jézusélete címűkönyve,ésebbenmegragadtafigyelmemet
Azalázatosságmegszerzéséneköttörvényecíműfejezet.Számomra
komolyfigyelmeztetésülszolgált,ésIstennelvalókapcsolatomvizs-
gálatárakésztetett.Érdemeselgondolkodniezekenatörvényeken!

Ja kus Im rE versei

A hit
A hit: bo tom,
nél kü le már
jár ni sem
tu dok,
de ve le
a hegy csú csok ra
is fel fu tok.

A re mény
A re mény: bár kám,
ha so sem szál lok
ki be lő le
át ju tok benn
az égi Ara rát
te tő re.

A sze re tet
A sze re tet: kar,
a két ki tárt kar
a té koz lót is meg in dí tó,
mi térd re hull va ej ti:
„nem va gyok im már mél tó”.
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A ne ve má ju si, de rend sze rint már
áp ri lis  vé gén  re pül,  egyes  évek ben
nagy tö meg ben. A 2,5-3 cen ti mé ter
hosszú, vö rös bar na szárny fe dő jű bo -
ga rat – leg alább is fa lu he lyen – min -
den gye rek jól is me ri. 
Nap le men te  után  kez de nek  re -

pül ni, és a fák ra eresz ked ve a le ve le -
ket rág ják. Az er dő ben fő leg a tölgy -
fá kat ked ve lik, és ami kor so kan van -
nak, egész er dő ré sze ket tar ra rág hat -
nak. Évek kel ez előtt a Ba la ton-fel vi -
dé ken lát tam ilyen tel je sen le ko pa szí -
tott töl gyest.
A nős té nyek a pár zást kö ve tő en a

la za ta laj ba rak ják pe té i ket, több al -
ka lom mal, egy szer re hat van-nyolc -
van da ra bot. Az öt-hat hét tel ké sőbb
ki ke lő lár vák ele in te hu muszt esz nek,
majd a gyö ke re ket kez dik rág csál ni.
A ker ti ve te mé nyek ben je len tős ká -
ro kat okoz hat nak.
Fej lő dé sük az idő já rás tól füg gő en

há rom-négy  évig  tart,  az  imá gók
ősszel kel nek ki, és a ta laj ban te lel -
nek át.

Nem kí mé lik a bo ga rak a gyü mölcs -
fá kat sem. A rág csá lást csak a hű vös
haj na li órák ban hagy ják ab ba, ek kor
der med ten ka pasz kod nak a le ve le ken. 
Gyer mek ko rom ked velt fog lal ko -

zá sa volt, hogy sor ra meg ráz tam a
gyü mölcs fák ága it, és vö dör be szed -
tem a le hul lott bo ga ra kat. Ami kor a
vö dör rel meg je len tem, a tyú kok és a
puly kák mind kö rém gyűl tek, és alig
vár ták, hogy elé jük szór jam a tar tal -
mát. Aki még nem lá tott ilyet, el sem
tud ja kép zel ni, mi lyen öröm mel fo -
gad ják a há zi szár nya sok ezt a fe hér -
je dús  ki egé szí tő  táp lá lé kot.  Ame -
lyik  bo gár  meg pró bált  fel re pül ni,
azt a le ve gő ben kap ták el.
A  cse re bo ga rak  csíny te vés re  is

in ge rel tek ben nün ket. Egy al ka lom -

mal  az  is ko lá ba  vit tünk  be  né há -
nyat, és egyet szám tan óra alatt (et -
től fél tünk a leg job ban) sza ba don en -
ged tünk. A ta nár úr per sze tud hat -
ta, hogy nem az ab la kon re pült be, de
be le ment a já ték ba. 
Kap kod tunk a rep de ső cse re bo gár

után, ker get tük, de vi gyáz tunk ar ra,
hogy el ne kap juk. Vé gül a bo gár ve -
tett vé get a mu lat ság nak: ki re pült a nyi -

tott ab la kon. A ta nár úr mo soly gott –
gon do lom, eszé be ju tott, hogy ő is volt
di ák va la mi kor –, és foly tat ta az órát.

g Sch midt Egon

Kér dé sek
1. Mi ről is mer he ted fel a hím cse re -
bo ga rat?
2. Van nak más cse re bo ga rak is ha -
zánk ban?
3. Van nak a cse re bo gár nak ter mé sze -
tes el len sé gei?

má ju si cse re bo gár

Vá la szok: 1. le gye ző csáp ja jó val na -
gyobb, mint a nős té nyé; 2. több faj is
van, pél dá ul a na gyon szép kal ló cse -
re bo gár; 3. igen, sok, pél dá ul a ku -
vik, a de ne vé rek, a lár vák nak pe dig
a va kond.

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

me SélneK az áll atoK

b Húsvétéspünkösdközötthatvasárnapvan.Azevangélikusegyház-
banszámontartjukmindegyiknekalatinelnevezését.Ezekkettőki-
vételévelegy-egyzsoltárversreutalnak.Avirágtartókésahozzájuk
tartozólocsolókannáksegítségévelmegtudhatjátokalatinelnevezé-
sekbibliaieredetét.

Va sár na pi
rejt vény

Qu a si
modo
geniti

Mi se ri cor dia Do mi ni

Ju bi la te

Exa u di

Ro gate

Can ta te

„Mint 
új szü lött 

cse cse mők.”
(1Pt 2,2)

„Az Úr 
sze re te té vel 

te le van a föld.”
(Zsolt 33,5)

„Ör vendj, 
egész föld, 
az Is ten nek!”
(Zsolt 66,1)

„Éne kel je tek 
az Úr nak 
új éne ket, 
mert 

cso dá kat tett!” 
(Zsolt 98,1)

„Szün te le nül
imád koz za tok!”
(1Thessz 5,17)

„Halld meg,
Uram, hí vó
han go mat!”
(Zsolt 27,7)
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Jé zus fel tá ma dá sa nap ján két ta nít vány
ment Je ru zsá lem ből Em maus ba. A fa -
lu hat van fu ta mnyi ra, az az ti zen egy ki -
lo mé ter re  fe küdt  Je ru zsá lem től,  így
bő ven volt ide jük be szél get ni mind -
ar ról, ami az utób bi na pok ban tör tént.
Leg in kább azon szo mor kod tak, hogy
el ve szí tet ték a Mes tert.
Egy szer csak egy em ber sze gő dött

mel lé jük. A fel tá madt Jé zus volt az.
De  nem  akar ta,  hogy  fel is mer jék,
ezért  a  ta nít vá nyok  azt hit ték,  egy
ide gen csat la ko zott hoz zá juk.
Na gyon meg le pőd tek, ami kor ki -

de rült, ez az úti tár suk sem mit sem
hal lott a pén te ki ki vég zés ről. El me -
sél ték ne ki, hogy azt az em bert fe szí -

tet ték ke reszt re, aki ről ők azt hit ték,
ő a Meg vál tó. Rá adá sul ezen a haj na -
lon  az  asszo nyok üre sen  ta lál ták  a
sírt. Még egy an gyalt is lát tak a szik -
la sír nál, aki azt mond ta: a ná zá re ti Jé -
zus fel tá madt.
A Mes ter lát hat ta, mi lyen ne he zen

hi szik el a ta nít vá nyok mind azt, ami ve -
le tör tént. Pe dig a pró fé ták már jó elő -
re pon to san meg mond ták eze ket, ezért
ma gya ráz ni kezd te ne kik az Írá so kat.
Köz ben Em maus ba ér tek. Ő  to -

vább akart men ni, de a ta nít vá nyok
ma rasz tal ták:
– Ma radj ve lünk, mert es te le dik.

A nap is le ha nyat lott már.
Így Jé zus ve lük ma radt. Ahogy a va -

cso rá hoz ül tek, a Meg vál tó fog ta a ke -
nye ret, meg ál dot ta, meg tör te, és ne -
kik ad ta. Ak kor „nyílt meg” a sze mük,
és is mer ték fel az ide gen ben a Mes tert!
Ő azon ban hir te len el tűnt a szo bá ból.
A  két  ta nít vány  még  ab ban  az

órá ban út ra kelt, hogy vissza si es sen
Je ru zsá lem be, és el mond ja a ti zen egy
ta nít vány nak a jó hírt: él az Úr, és ők
ta lál koz tak ve le.

Hahelyessorrendbenolvassátok
össze az útszélen levő betűket,
megtudhatjátok,hogyanhívtákaz
emmausi tanítványok egyikét. A
másikuknevétnememlítiLukács
evangéliuma aBibliában.

Az em mau si ta nít vá nyok
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b Az Evangélikus Élet február
17-iszámábanjelentmegannak
acikksorozatnakazelsőrésze,
amely a somogy-zalai lelkész
alkotókpályájáttekintiát.Ak-
koraszázhuszonötéveszületett
KutasKálmánt mutattukbe,a
jelenírásbanpedigahúszéveel-
hunytJakusImrének szeretnénk
emléketállítani.(Rovatunkban
hamarosanközölnifogjukaso-
rozattöbbirészétis.)

Ja kus Im re 1908. már ci us 11-én szü -
le tett  a  fel vi dé ki  Rozs nyó rud nán.
Édes ap ja – a ko ráb bi ba kony szom -
bat he lyi má sod ta ní tó – rö vid ide ig
eb ben a fa lu ban dol go zott kán tor ta -
ní tó ként. Édes any ja, Stel czer Emi lia
a ko ra be li ta ní tó fe le sé gek sor sá ban
osz to zott. 
Ja kus  Im re  kis gyer mek ként  ke -

rült Ta tá ra, ahol az apa (1910-től) ál -
la mi ta ní tó ként és hit ok ta tó gond -
nok ként mű kö dött. Ott járt ele mi is -
ko lá ba, s a gim ná zi u mot is Ta tán vé -
gez te, a pi a ris ták nál. On nan Sop ron -
ba, a pé csi Ma gyar Ki rá lyi Er zsé bet
Tu do mány egye tem Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Ka rá ra ve ze tett út ja. Ki -
vá ló  mi nő sí té sű  lel ké szi  ok le ve lét
1932. jú ni us 16-án kap ta kéz hez. Lel -
késszé 1932. ok tó ber 23-án Kő sze gen
avat ta Ka pi Bé la püs pök.
1932 de cem be ré ben ke rült Bar la hi -

dá ra se géd lel kész nek, hogy foly tas sa
a kör nye ző gö cse ji ap ró fal vak evan gé -
li ku sa i nak „misszi ói kör be” szer ve zé -
sét. 1933 nya rán ala kult meg a misszi -
ói gyü le ke zet Bar la hi da köz pont tal.
Még ab ban az év ben if jú sá gi há zat,
majd két év múl va temp lo mot épít te -
tett. A temp lom, „az or szág temp lo -
ma” épí té se ér de ké ben meg hir de -
tett gyűj tő kör út ja in be jár ta az
or szá got, rend sze rint ló há ton
vagy lo vas ko csin. Mind ezek
mel lett az egy ház éle tén túl -
mu ta tó  szer ve ző  te vé keny -
ség ként – Né meth Ist ván evan -
gé li kus ta ní tó val együtt mű köd -
ve – szív ügyé nek te kin tet te a fa -
lu és a kör nye ző fal vak nép ok ta tá sát,
is ko la ügyét. 
Bar la hi dá ról a temp lom fel épí té -

se után (1935 jú ni u sá ban) tá vo zott,
ám a gö cse ji em be rek és a táj vissza -
té rő,  al ko tá sok ra  ih le tő  em lék ként
ma rad tak meg éle té ben.
Za lá ból Né met or szág ba ment, Er -

langen ben, majd Göt tin gen ben foly -
ta tott teo ló gi ai ta nul má nyo kat 1937
nya rá ig. Ek kor Sár szent mik lós ra ke -
rült, hogy moz gás ba hoz za a fo gyó,
szunnya dó gyü le ke ze tet. A nincs te -
len, sok gyer me kes evan gé li kus csa -
lá dok  meg se gí té se  cél já ból  „Is ten
fa lu ja” né ven or szá gos ak ci ót hir de -

tett, s gyűj tő kör út ra in dult. Moz gal -
má hoz so kan csat la koz tak, s fel épült
a hat ház ból ál ló ut ca. Er ről szól az
Egy te nyér nyi fel hő cí mű fü ze te.
Sár szent mik ló si lel kész ként (1938-

ban) Né met or szág ban kö tött há zas sá -
got Füchl Sa rol tá val, akit gött in ge ni ta -

nul mány út ja so rán is mert meg. Gyer -
me ke ik Sa rol ta (1939) és Pé ter (1943).
Há zas sá gá nak is sze re pe volt ab ban,
hogy 1944 te lén né met fe le sé gé vel és
két  gyer me ké vel  együtt  Né met or -
szág ba tá vo zott. Csak a há bo rú után
(1947 ja nu ár já ban) tér tek ha za.
Sár szent mik ló si hi va ta lát köz ben

be töl töt ték,  ezért  Börcs re  ke rült
misszi ói lel kész nek, majd Ka pi Bé la
püs pök 1947 áp ri li sá ban meg bíz ta az
ár va ügy or szá gos ve ze té sé vel is. Így
kez dett „az ár vák temp lo ma” épí té sé -
nek  szer ve zé sé be.  Épít ke zé si  ter ve
azon ban az új vi szo nyok kö zött nem
va ló sul ha tott meg, de az ár vák men -
té sé ben Szteh lo Gá bor és Ke ken And -
rás mun ka tár sa ként  szol gál ha tott
1950. má jus 1-jé ig. Köz ben há zas sá ga
tíz év után vál ság ba ke rült. Má so dik

– 1949-ben Sza lay Pi ros ká val kö tött
– há zas sá gá ból szü le tett Im re (1950)
és Lász ló (1952) ne vű gyer me ke.
Kö zel fél év szá za dos lel ké szi mű -

kö dé sé ből  hu szon nyolc  éven  át
(1950–1978) volt a ta bi gyü le ke zet pa -
ró ku sa.  Itt  nem  kel lett  temp lo mot
épí te nie, fel ada ta a lel ki épít ke zés, a
kör nyék – kö zöt tük egy ko ri anya egy -
há zak: Bá bony me gyer és So mogy dö -
röcs ke – evan gé li ku sa i nak össze fo -
gá sa volt, de sza kí tott időt az iro da -
lom ra is. A pa ró ki án is szí ve sen lá tott

ba rá tai kö zé tar to zott Jan ko vich Fe -
renc, Ta kács Gyu la és Ta tay Sán dor.
Ta tay val gyak ran ta lál koz tak Ko ren
Emil bu da pes ti la ká sán is.
Nyug dí jas éve it Sió fo kon töl töt te,

ahol né hány hó na pig (1979-ben) he -
lyet tes lel kész ként is szol gált.
A szak mai kö rök ben is meg be csült

köl tő  és  no vel lis ta  nem  gyűj töt te
össze, nem rend sze rez te a pa pír la -
pok ra kéz írás sal rög zí tett és gyak ran
élő szó ban is kö zölt al ko tá sa it. Ba rá -
ti, csa lá di szek ré nyek ből ezért még
ke rül het nek  elő  el ve szett nek  hitt
„gyöngy sze mek”. Fő képp egy há zi ki -
ad vá nyok ban  (Ha rang szó, Új Ha -
rang szó, Evan gé li kus Élet, Evan gé li -
kus nap tár, Dia kó nia) je len tek meg
mun kái. Több ver sét kö zöl te a So -
mogy és a Mé hé szet is.
El ső ver ses kö te té vel 1934-ban je -

lent ke zett  ba rát já val,  a  fi a ta lon  el -
hunyt Ká dár Gyu la lel késszel Mag -
ve tőt vár a föld cí men. Hosszú évek
múl tán, 1947-ben ad ta ki ön ál ló ver -
ses kö te tét, a Szám adást.Ön ál ló fü -
zet ben je lent meg az Egy te nyér nyi
fel hő (1940), A har ma dik ta lál ko zás
(1947) és az Öten a sok kö zül (1948)
cí mű no vel la gyűj te mé nye. 
Az  evan gé li kus  lel ké szek  szép -

iro dal mi al ko tá sa it tar tal ma zó, Som -
vi rág cí mű kö tet be (1966) ver se i ből
és no vel lá i ból  is vá lo ga tott a  szer -
kesz tő, D. Kál dy Zol tán, amint Ta -
tay  Sán dor  Csepp a ten ger ben –

Evan gé li kus el be szé lők cí mű an to -
ló gi á já nak is egyik for rá sa volt
mun ká ja 1988-ban. 1950-ben
írt, Csil lag hul lás cí mű,  hat
ének ből ál ló, gö cse ji em lé ke -
it  fel dol go zó  bal la da so ro -
za ta kéz irat ban ma radt. Ki -
adat lan és be fe je zet len ma -
radt El ment a vo nat cí mű kis -

re gé nye is.
Egyik utol só fel lob ba ná sa a Ma -

ko vecz Im re ál tal  ter ve zett  sió fo ki
„finn” temp lom alap kő le té te lé re írt
köl te mé nye, ame lyet ő mon dott el,
nagy lel ke se dés sel, 1987. au gusz tus
15-én. Szö ve gét a temp lom alap kö ve
őr zi.  A  „tü zes  sza vú,  lo bo gó  hi tű,
temp lom épí tő” lel ki pász tor, a szak -
ér tő mé hész, a kö zös sé gért cse lek vő
em ber, a köl tő és no vel la író Sió fo kon
halt meg 1993. má jus 13-án.

g Dr. Já ni Já nos

Jakus Imre három verse a 11. oldalon
olvasható.

e van g é li KUS g y ű j te mé n yi Sz e m le

Ket tős el hi va tott ság gal
Vá lo ga tás So mogy-Za lai evan gé li kus lel ké szek iro dal mi mun ká i ból:

Ja kus Im re
tHe SaUrUS

Rovatgazda: Kovács Eleonóra

Bu day Bar na bás nak, a Bor sod-He -
ve si Egy ház me gye es pe re sé nek kez -
dő áhí ta ta után Ak lan Bé la Sán dor, a
ven dég lá tó gyü le ke zet ben  ti zen hét
éve szol gá ló lel kész ka pott szót, hogy
rö vi den be mu tas sa az eg ri evan gé li -
kus sá got, amely pár év ti zed del a lu -
the ri re for má ció kez de te után meg -
je lent a vá ros ban.
A je len té sek so rá ban el ső ként dr.

Fa bi ny Ta más ka pott szót. A püs pök
a hat egy ház me gyé ről szó ló hely zet -
je len té se  után  ki tért  a  fel ügye le te
alá  tar to zó  te rül etek re:  egy há zunk

kül ügyi, dia kó ni ai és saj tó mun ká já -
ra. Ezek kap csán em lí tés re mél tó a ta -
valy tett ti zen hét, több na pos kül föl -
di út ja, a saj tó mun ka mun ka ága i nak
in teg rá lá si kí sér le te, il let ve a ro mák
kö zött vég zett, egy re több fi gyel met
ka pó mun ka.

Dr. Fáb ri György egy ház ke rü le ti
fel ügye lő  je len té sé ben  sor ra  vet te
ed di gi egy há zi szol gá la ta it, az zal az
őszin te val lo más sal, hogy az el múlt
bő fél éves pe ri ó dus ban nem min den
tör tént az elő ze tes ter ve i nek meg fe -
le lő en: „Né hány te rü le ten si ker te len -
nek ér zem fel ügye lői mun kám ed di -
gi idő sza kát” – ál la pí tot ta meg.
A gyü le ke ze ti stra té gi ák fon tos sá -

gá nak  hang sú lyo zá sa  után  a  nép -
szám lá lá si  ada tok kal  kap cso lat ban
óva tos ság ra in tett: ne a 2001-es ada -
tok hoz  mér jük  a  fris se ket,  ha nem
fog lal koz zunk az zal, hogy mi lye nek
ezek a sa ját ada ta ink hoz ké pest. Ne
a  har minc szá za lé kos  fo gyás  pers -
pek tí vá já ból néz zük az ered mé nye -
ket, ha nem úgy, hogy a 2001-es szá -
mok vol tak har minc szá za lék kal ma -
ga sab bak a va ló ság hoz ké pest. 
Az egy ház szol gá la tá val kap cso lat -

ban pe dig a kö vet ke zők han goz tak el:
„Meg győ ző dé sem  sze rint  egy há -
zunk nak ka rak te re sebb és gyor sab -
ban  re a gá ló  meg nyil vá nu lá sok kal
kel le ne el kö te le zett sé gün ket az evan -
gé li u mi ta ní tás nak meg fe le lő ér té kek
mel lett kép vi sel nie” – mond ta Fáb -
ri György egy ház ke rü le ti fel ügye lő.
A kö vet ke zők ben kü lön bö ző te -

rü le tek  fe le lő se it  hall gat ta  meg  a
köz gyű lés: dr. Tóth Ju di tot, az elő ző,
il let ve dr. Aszó di Ilo nát, a je len le gi
cik lus  ügyé szét,  Blat nicz ky Já nos
Dá ni elt, az  elő ző  cik lus  misszi ói

lel ké szét, va la mint Sel me czi La -
jos Pé tert, az egy ház ke rü let Gusz -
táv Adolf se gély szol gá lati fe le lő -
sét.  A  köz gyű lés  mind annyi uk
je len té sét el fo gad ta. 
A  hoz zá szó lá sok  na pi ren di

pont já nál ta lán a meg szo kott nál
is hosszab ban idő zött a tes tü let,
hi szen  a  nép szám lá lá si  ada tok
és a szep tem ber től be ve ze ten dő
hit- és er kölcs tan ok ta tás té má i -
nak össze fo nó dá sa szá mos bo rú -
lá tó vé le mény – il let ve több eset -
ben op ti mis ta és re mény ke dő ál -
lás fog la lás – meg fo gal ma zá sá ra
adott okot a je len lé vők nek. Min -

den eset re – aho gyan el is hang zott –
a misszi ó ban az ed di gi ek nél sok kal
bát rab ban kell épí te ni meg lé vő ok ta -
tá si in téz mény rend sze rünk re, il let ve
meg kell ke res ni azt a 30 ezer evan -
gé li kust, akik 185 ez res nyil ván tar tá -
sunk ban nin cse nek ben ne, de a nép -
szám lá lás  215  ez res  ada ta  sze rint
evan gé li ku sok.
A köz gyű lés a to váb bi ak ban már

gör dü lé ke nyeb ben  tár gyal ta meg a
hát ra lé vő na pi ren di pon to kat, be le -
ért ve a még be nem töl tött ke rü leti
tiszt sé gek re  va ló  vá lasz tá so kat  is.
Si ke rült be töl te ni a fél év re üre sen
ma radt ke rü le ti misszi ói lel ké szi fel -
adat kört is, en nek gaz dá ja Bozo rády
And rás lel kész lett. Mind azon ál tal to -
vább ra is szük sé ges, hogy tisz tá zód -
jon – konk re ti zá lód jon – ezen meg -
bí z a tás mi ben lé te, szá mol va az zal az
es he tő ség gel is, hogy fő ál lá sú stá tus -
sá nő je ki ma gát e szol gá lat. 
A köz gyű lés  si ke re sen – és még

épp nap le men te előtt – a meg szo kott
be je len tés sel  zá rult:  „Ta lál ko zunk
ősszel, 2013. no vem ber 15-én, pén te -
ken a bu da hegy vi dé ki temp lom ban.” 

g Hor váth-HE gyi Áron

Új ra a szok vá nyos
keretek kö zött

Köz gyű lés az Észa ki Egy ház ke rü let ben

b Atavalyőszialakulóközgyűlésutánarégikerékvágásbatértvissza
azegyháziközéletazÉszakiEgyházkerületbenis.Akerülethuszon-
hatszavazatijogútagotszámlálóközgyűléseáprilis19-énazegrievan-
gélikustemplombanrendkívülinapirendipontokatnélkülözveült
össze.Avezetőségörömérejónéhánynemközgyűlésitagisrésztvett
arövidneképpennemmondhatóülésen.Mindezazértfontos,mert
agyülekezetekbelegkönnyebbenilymódonjuthatnakelmásholnem-
igentárgyaltegyházihírek,fejlemények,döntések.

A nem ze ti köz ne ve lés ről szó ló 2011.
évi  CXC.  tör vény  a  2013/2014-es
tan év től kez dő dő en kö te le ző en elő -
ír ja az ál la mi ál ta lá nos is ko lák szá -
má ra az er kölcs tan- vagy a hit- és er -
kölcs tan órák meg tar tá sát.  E  tan -
tár gya kat fel me nő rend szer ben ve -
ze tik be 2013 szep tem be ré ben az 1.
és 5. év fo lya mo kon kez dő dő en.
Míg a hit- és er kölcs tan órá kat az

egy há zi fel ső ok ta tá si in téz mé nyek -
ben kép zett lel ké szek és hit ta ná rok
tart hat ják, ad dig az er kölcs tan tan -
tárgy ok ta tá sát azon ta ní tók és ál ta -

lá nos  is ko lai  ta ná rok  vé gez he tik,
akik ren del kez nek a meg fe le lő vég -
zett ség gel és szak kép zett ség gel, vagy
akik pe da gó gus-to vább kép zés ke re -
té ben el sa já tí tot ták az er kölcs tan ok -
ta tá sá hoz szük sé ges el mé le ti és gya -
kor la ti is me re te ket.
Az  Evan gé li kus  Hit tu do má nyi

Egye tem az ér dek lő dés re va ló te kin -
tet tel 2013. má jus–jú ni us ban újabb
pe da gó gus-to vább kép zé se ket in dít
ezen a te rü le ten két cso port ban:

Ta ní tók el mé le ti és mód szer ta ni
fel ké szí té se az er kölcs tan ok ta tá sá -

ra. E kép zé sen az al só ta go za ton dol -
go zó ta ní tók kap hat nak el mé le ti és
mód szer ta ni se gít sé get az er kölcs -
tan tan tárgy ta ní tá sá hoz. (Kép zé si
költ ség: 30 000 fo rint.)

Ál ta lá nos is ko lai ta ná rok fel ké -
szí té se az er kölcs tan tan tárgy 5–8.
év fo lya mon tör té nő ok ta tá sá ra. E
kép zés ke re té ben az ál ta lá nos is ko -
lai ta ná rok sze rez he tik meg a tan -
tárgy ta ní tá sá hoz szük sé ges is me re -
te ket és ké pe sí tést. (Kép zé si költ ség:
60 000 fo rint.)
Mind két kép zés fő cél ja, hogy az

el mé le ti is me re tek át adá sa mel lett
gya kor lat ori en tált, élet sze rű, a min -
den na pok ban jól hasz no sít ha tó tu -
dást ad jon a részt ve vők nek. A meg -
szer zett is me re te ket azon ban nem -
csak az er kölcs tan tan tárgy ok ta tá -
sa so rán le het hasz no sí ta ni, ha nem
az  is ko lai  ne ve lés  kér dé se i ben,  az
osz tály fő nö ki órán és egyéb is ko lai
prog ra mok szer ve zé se so rán is se -
gít sé get ad hat nak a ta ní tók és ta ná -
rok ke zé be. 
A kép zé sek idő pont jai, a tan fo lya -

mok rész le tes prog ram ja, va la mint

a je lent ke zés rész le tei a http://te ol.lu -
the ran.hu/ hon la pon  ol vas ha tók.
(Szük ség ese tén to váb bi in for má ci -
ók dr. Ko dá csy-Si mon Esz ter től kap -
ha tók:  esz ter.si mon@lu the ran.hu)
A kép zés re fe le ke ze ti ho va tar to -

zás tól füg get le nül fo ga dunk je lent -
ke ző ket. A cso por tok lét szá ma kor -
lá to zott, a je lent ke zé se ket a be ér ke -
zés sor rend jé ben vesszük fi gye lem -
be. Mind két cso port leg alább tíz fő
je lent ke ző ese tén in dul. 

Je lent ke zé si ha tár idő: 2013. má jus 5.
g Dr. Sza bó La jos rek tor
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Húsvét ünnepe után negyedik vasárnap (Cantate). Liturgikus szín: fehér. 
Lekció: Jn 16,5–15; Jak 1,16–21. Textus: 1Krón 16,1.2.7–15. Énekek: 233., 318.

Budavár,I.,Bécsikaputér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német) Jo -
han nes Erlbruch; de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; Fébé,II.,Hűvös-
völgyiút193. de. 9.; Sarepta,II.,Modoriu.6. de. 3/4 11. Sztojanovics And rás;
Pesthidegkút,II.,Ördögároku.9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer,III.,Mezőu.12. de. 10. Donáth László; Óbuda,III.,DévaiBíró
M.tér de. 10. Horváth Ferenc; Újpest,IV.,LebstückM.u.36–38. de. 10. Soly -
már Péter Tamás; Deáktér,V.,Deáktér4. de. 9. (úrv.) Cselovszky Ferenc; de. 11.
(úrv., kantátazenés istentisztelet) Smidéliusz Gá bor; du. 6. (orgonazenés áhí tat)
Gáncs Péter; Fasor,VII.,Városligetifasor17. de. fél 10. (angol nyelvű, úrv.) Scott
Ryll; de. 11. (úrv.) Aradi György; Józsefváros,VIII.,Üllőiút24. de. fél 11. Románné
Bol ba Márta; VIII.,Rákócziút57/ade. 10. (szlovák) Gulácsiné Fa bu lya Hilda; VIII.,
KarácsonyS.u.31–33. de. 9. Románné Bolba Márta; Ferencváros,IX.,Gátu.
2.(katolikustemplom)de. 11. (úrv., énekes liturgia) Koczor Ta más;  liturgus: Muntag
Lő rinc; Kőbánya,X.,Kápolnau.14.de. 10. Benkóczy Pé ter; Kelenföld,XI.,Bocskai
út10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; de. fél 11. (úrv.) dr. Blázy Árpádné; du. 6. (ves -
pe ra) Gáncs Tamás; XI.,Németvölgyiút138. de. 9. (úrv.) Gáncs Tamás; Egye-
temiésfőiskolaigyülekezet,XI.,Magyartudósokkrt.3. du. 6. (dzsesszze nés
áhítat ke resz telő vel); Budagyöngye,XII.,SzilágyiE.fasor24. de. 9. (úrv.) Bence
Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.  10.  (úrv.)  Kecz kó  Szilvia;
Angyalföld,XIII.,KassákLajosu.22. de. 10. Gren dorf Péter; Zugló,XIV.,Lőcsei
út32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV.,Gyarmatu.14. de. fél 10. Tamásy Tamás;
Pestújhely,XV.,Templomtér de. 10. (úrv.) Sza bó B. András; Rákospalota,XV.,
Juhosutca28.(kistemplom)de. 10. Po ni csán Erzsébet; Rákosszentmihály,XVI.,
Hősöktere10–11. de. 10. Bö rön te Márta; Cinkota,XVI.,Rózsalevélu.46. de.
fél 11. Halász Ale xand ra; Mátyásföld,XVI.,Prodámu.24.de. 9. Halász Ale xandra;
Rákoshegy,XVII.,Tessediktér de. 9. Ko vács Áron; Rákoskeresztúr,XVII.,Pesti
út111. de. fél 11. Kovács Áron; Rákoscsaba,XVII.,Péceliút146. de. 9. Brunner
Beatrix; Rákosliget,XVII.,GózonGy.u. de. 11. Brunner Beatrix; Pestszentlőrinc,
XVIII.,Kossuthtér3. de. 10. De ák László; Pestszentimre,XVIII.,Rákócziút
83.(reformátustemplom) de. 8. Deák László; Kispest,XIX.,Templomtér1. de.
10. Széll Bulcsú; XIX.,Hungáriaút37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet,XX.,Ady
E.u.89. de. 10. Győri Já nos Sámuel; Csepel,XXI.,Deáktér de. fél 11. Zólyomi
Má tyás; Budafok,XXII.,Játéku.16. de. 10. Hokker Zsolt; Budakeszi,Főút155.
(gyülekezetiterem) de. fél 10. dr. Lackner Pál; Budaörs,Szabadságút75. de. 10.
Endreffy Gé za; Pilisvörösvár(reformátustemplom) du. 2. (úrv.).

istentiszteleti rend • 2013. április 28.

Összeállította: Balla Mária

h i r d E t é s

re for má ció és to le ran cia a ma gyar te le ví zi ó ban
Re for má ció és to le ran cia cím mel áp ri lis 28-án, va sár nap 10.50-kor az M1-
en hu szon hat per ces össze ál lí tást lát ha tunk. A mű sor ban Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök, Ba ráth Mó ni ka, a sop ro ni lí ce um igaz ga tó he lyet -
te se, va la mint Bé res Ta más és Var ga Gyön gyi evan gé li kus teo ló gi ai ta -
ná rok mond ják el gon do la ta i kat. A mű sort a Du na World csa tor nán áp -
ri lis 29-én, hét főn 15.30-kor meg is mét lik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló.

Az LMK (a lel ké szi mun ka kö zös -
ség) al kal ma a lel ké szi to vább kép -
zés ha vi le he tő sé ge. Mot tó ja le het -
ne akár ez is: Ma gad, uram, ha szol -
gád nincs!A mel lé ren delt ség hi e rar -
chia nél kü li sé gé ben,  a  je len le vők
szak mai fel ké szült sé gét öröm mel
fel té te lez ve  és  el fo gad va,  egy  az
egyen lők kö zül fel ké szül, hogy vá -
lasz tott/ki je lölt té má já val a töb bi -
ek se gít sé gé re le gyen. Ta ní tó vá vá -
lik, mi köz ben ma ga is ta nul. Ne -
hogy a meg szo kás – vagy ne vez zük
szak mai nyel ven ru tin nak – el ho -
má lyo sít sa a meg ér tést. 
Az LMK azon ban nem csak a kö -

zös szak mai fej lő dés nek, de a kö -
zös ség meg élé sé nek, Is ten sze re te -
te  meg ta pasz ta lá sá nak  is  he lye.
Egy más hi te, gon do la tai, meg lá tá -
sai  ál tal  nö vek szünk.  Nem  ma -
gunk vá lasz tot ta kö zös ség – ám ép -
pen ez vál hat elő nyé vé is, hi szen
né ha olyan gon do la tok kal is ta lál -
koz nunk  kell,  ame lye ket  egyéb -
ként ele ve ke rül nénk.
Bor sod-He ves lel ké szei az el múlt

hé ten a Mis kol ci Egye tem Öku me -
ni kus Lel kész sé gén ta lál koz tak. Rend -
ha gyó he lyen, hogy meg íz lel hes sék az
egye te mi mun ka ízét, egy pil la nat ra
be le lás sa nak az it te ni élet be. 
En nek je gyé ben in dul tunk meg -

lá to gat ni az egye tem ve ze tő jét, aki
ma ga  is  gya kor ló  (re for má tus)
pres bi ter.  Prof. dr. Pat kó Gyu la
öröm mel fo gad ta a ta lál ko zá sun -
kat. Ká véz ni tér tünk be hoz zá, ám

a ná la töl tött het ven perc alatt –
mi köz ben  elénk  raj zo ló dott  egy
ke resz tény el kö te le zett sé gű tu dós
éle te – bő sé ges szak mai ki te kin tést
is kap tunk szű kebb pát ri ánk gaz -
da sá gi-ipa ri  le he tő sé ge i ről.  (Kö -
zös vá ra ko zás sal te kin tünk a ré gió
egé szé nek ere jét meg nö vel ni ké pes,
mun ka he lye ket és él he tő bor so di
eg zisz ten ci á kat te rem te ni tu dó bá -
nya új ra nyi tá sok ra. A rek tor tá jé -
koz ta tá sa sze rint az itt, az az Észak-
Ma gyar or szá gon ta lál ha tó bar na -
szén-, il let ve lig nit mennyi ség leg -
alább két száz esz ten dőn át fe dez -
ni tud ná Ma gyar or szág tel jes ener -
gia szük ség le tét.)
Patkó  Gyulá nak  na gyon  so kat

kö szön het a lel kész ség. Még rek tor -
he lyet tes ként – 2003-ban – részt vett
a  szo ros  egye te mi  öku me ni kus
együtt mun kál ko dás ki ala kí tá sá ban,
a  lel kész ség  meg ala pí tá sá ban.  Az
el múlt hat év ben rek tor ként to váb -
bi szel le mi és anya gi tá mo ga tá sá val
erő sí tet te az idén ti ze dik szü le tés nap -
ját ün nep lő kö zös sé get.
Ma gad, uram, ha szol gád nincs –

gon dol juk. Az tán né ha úgy ala kul,
hogy egy ká vé zás ból szel le mi ki te -
kin tés, egy kö te le zett ség ből aján dék
for má ló dik.  A  kö vet ke ző  hó nap -
ban a mis kol ci Csil lag pont Kór ház -
ban fo lyó (ha son ló an öku me ni kus)
mun kát  ter vez zük  meg is mer ni  –
vár va va la mi ha son ló, fel töl te ke zés -
re le he tő sé get adó él ményt.

g Bu day Bar na bás es pe res

jó pa pok aján dé ka
LMK-lá to gás a Mis kol ci Egye tem rek to rá nál

Az el múlt va sár nap a vi lág szá mos pont ján – köz tük Bu da pes ten is – meg ren dez ték a ta va szi ma ra ton fu tó-ver senyt. Az
idei ver se nyek han gu la tát a bos to ni ma ra to non tör tént rob ban tás em lé ke ár nyé kol ta be. (Mint is me re tes, az idő köz ben
ár tal mat lan ná tett test vér pár ál tal el kö ve tett áp ri lis 15-i me rény let nek há rom ha lá los ál do za ta és több tu cat se be sült je volt.)
A bu da pes ti 28. Te le kom Vi vi cit tá vá ros vé dő fu tás rajt já nál is ki volt füg geszt ve egy fe ke te ke re tes táb la Bos ton 2013 fel -
irat tal. A fu tó ver seny re idén a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá já nak mun ka tár si csa pa ta is be ne ve zett.
A részt ve vők két tá von mé ret ték meg ma gu kat: a 800 mé te res csa lá di fu tá son és a 3,2 km-es Te le kom Mi ni cit tán.A tá -
vo kat min den ki ere jé hez mér ten tel je sí tet te, hogy fu tás sal kö szönt se a ta vaszt és a fő vá rost. A ve rő fé nyes idő és a moz gás
örö me a mun ka tár sak csa lád tag jai kö zül is töb be ket ki csá bí tott a szi get re, így iga zán csa lá di as han gu lat ban telt a dél után.

g Hu nya Szil via fel vé te le

A jö vő nem ze dé kek or szág gyű lé si biz -
to sá nak  kez de mé nye zé sé re  „a  tá ji
adott sá gok hoz al kal maz ko dó, a Kár pát-
me den cé ben rég óta ter mesz tett gyü -
mölcs faj ták meg őr zé sé ben va ló együtt -
mű kö dés ről” ír tak alá meg ál la po dást
2011.  szep tem ber  5-én  evan gé li kus,
re for má tus és ka to li kus fő pász to rok, il -
let ve a Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,
gén meg őr ző és tu do má nyos in téz mé -
nyek,  va la mint  a  Kár pát-me den cei
Gyü möl csé sze ti Há ló zat kép vi se lő je.
Re mény sé günk, hogy a Kár pát-me -

den cé ben rég óta ter mesz tett, de ma
már ki ha ló fél ben lé vő faj ták, il let ve táj -
faj ták fenn ma rad nak és új ra ho no sod -
nak. A vál to zó kör nye ze ti fel té te lek mi -
att fon tos olyan gyü mölcs fák ül te té se,
me lyek a szél ső sé ges idő já rá si vi szo -
nyok kö zött is ké pe sek ter mést hoz ni.
A  há rom  tör té nel mi  egy ház  azt

vál lal ta a meg ál la po dás alá írá sá val,
hogy együtt mű kö dés re buz dít ják a
gyü le ke ze te ket, hoz zá já rul nak az al -
kal mas  föld te rü le tek  fel mé ré séhez,
meg őr zik a lel ké szi ker tek be ki he lye -
zett nö vé nye ket, és  le he tő vé te szik
nyil ván tar tá su kat.
A Ba kony ta má si Evan gé li kus Egy -

ház köz ség az el sők kö zött je lent ke zett
a prog ram hoz kap cso ló dó pá lyá zat ra.
A nem rég po zi tí van el bí rált pá lyá zat
jó vol tá ból a ba kony szent lász lói gyü -
le ke zet  is  be kap cso lód hat  a  prog -
ram ba. A  ta va szi  fa ül te té si  idő szak
utol só pil la na tá ban meg ér ke zett ős -
ho nos, el len ál ló gyü mölcs fá kat si ke -
rült – nagy gond dal és szak ér te lem -
mel – el ül tet ni. 
A ba ko nyi gyü le ke ze tek an nak az

el hí re sült  mon dás nak  a  szel le mé -
ben buz gól kod nak, mely re for má to -

runk tól, Lu ther Már ton tól szár ma zik:
„Ha tud nám is, hogy hol nap lesz a vi -
lág vé ge, azért ma még ül tet nék egy
al ma fács kát.”

g Sza kos Csa ba 
evan gé li kus lel kész (Ba kony ta má si)

„…ma még ül tet nék egy al ma fács kát”

Ma jor Gyu la ba kony szent lász lói fel -
ügye lő és Voz nek Fe renc gond nok – fa -
ül te tés köz ben
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A sza bad szoft ver moz ga lom a kez -
de tek től fog va ma gya rá za tok ra kény -
sze rül, ugyan is az an gol nyelv ben a
free szó egy aránt je lö li a sza ba dot és
az in gye nest, már pe dig a szó lás sza -
bad ság (free spe ech) és az in gyen sör
(free be er) két kü lön bö ző ka te gó ria. 
A  hely ze tet  bo nyo lít ja,  hogy  a

sza bad  szoft ve rek –  il let ve  a most
már  nyílt  for rá sú ként  em le ge tett
prog ra mok –  több sé ge  tény leg  in -
gyen  hoz zá fér he tő  és  jog sze rű en
hasz nál ha tó. Az in ter net lét re jöt te és
tech no ló gi á ja is dön tő rész ben ezek -
nek a nyílt rend sze rek nek kö szön he -
tő, ezért az tán min dig ter mé sze tes -
nek is te kin tet ték, hogy a we ben ol -
vas ha tó tar ta lom ugyan úgy in gye nes,
aho gyan a szer ve rek re te le pí tett ki -
szol gá ló prog ram ja ik is.
Az  in ter net  mi att  a  nyom ta tott

mé di u mok nagy baj ba ke rül tek, az ál -
ta la dik tált se bes ség gel nem ve het ték
fel  a  ver senyt,  ugyan is  a  rész le tes
elem ző  írá sok  el ké szí té se  min dig
sok időt vesz igény be, míg a rö vid hí -
rek át vé te le és pub li ká lá sa pil la na tok
alatt meg van. A print mé dia mű köd -
te tő i nek vá la sza a gom ba mód sza po -
ro dó hír ol da lak ra az volt, hogy ők is
in gye ne sen el ér he tő on-line fe lü le te -
ket hoz tak lét re. Ez vi szont óva tos kö -
tél tánc ra kény sze rí tet te őket: ha túl
sok tar tal mat tet tek köz zé in gyen, ak -
kor a nyom ta tott szám esé lye it ron -
tot ták, ha el len ben túl ke ve set, ak kor
az on-line ol va sók pár tol tak más or -
gá num hoz – mi köz ben az in ter ne tes
hir de té si be vé te lek messze el ma rad -
tak a csök ke nő pél dány szá mok okoz -
ta vesz te ség mögött.

A kül föl di saj tó tet te meg az el ső
lé pé se ket – mint egy öt év vel ez előtt
– a „fi ze tős ka puk” be ve ze té se irá nyá -
ban.  Ez  töb bé-ke vés bé  azt  je len ti,
hogy  bi zo nyos  tar tal mak  csak  az
elő fi ze tők szá má ra ér he tők el. Ez zel
a mo del lel pár hu za mo san vi rág zott
fel  az  al kal ma zás kul tú ra,  vagy is  az
okos te le fo nok ra  le tölt he tő,  fi ze tős
prog ra mok rob ba nás sze rű bő vü lé se.
Ak kor a leg töb ben úgy vél ték, hogy
a web in gye nes sé gé vel ma gán a we -
ben  nem  le het  szem be száll ni,  vi -
szont a zárt rend sze re ket üze mel te -
tő egyes esz köz gyár tók – az App le
vagy az Ama zon– a sa ját ki zá ró la gos
ér té ke sí té si csa tor ná ju kat hasz nál va
ké pe sek ar ra, hogy meg nyis sák a lá -
to ga tók pénz tár cá it.
Az Ama zon és fő gyárt má nyai, a

Kind le e-könyv-ol va sók és tab le tek
ese té ben ez zel nincs is gond, de vall -
juk be,  a köny vek alap ve tő en  so ha
nem  vol tak  klasszi kus  in ter ne tes
ter mé kek. Ugyan ak kor az App le és
újab ban a Go og le al kal ma zá sai egy -
re in kább az in gye nes ség irá nyá ba to -
lód nak el. Mert bár ki bár mi lyen re -
mek öt let tel áll is elő, a ha son má sok
ké szí tői rend kí vül gyor san ké pe sek
ugyan azt a funk ci o na li tást nyúj ta ni,
sok  eset ben  in gyen,  mind össze  a
prog ra mok ban el he lye zett rek lá mok
be vé te le i ből gaz dál kod va.
A  rek lá mok  el fo ga dott sá ga  igen

ma gas, ha az in gye nes tar ta lom meg -
ma ra dá sa a tét. A Di g ital Ad vert ising
Al li ance  (DAA, Di gi tá lis Hir de té si
Szö vet ség) 2013-as ada tai sze rint a
vá lasz adók csak nem 90%-a sze rint az
in gye nes tar tal mak az in ter net tel jes

ér té ké nek je len tős ré szét ad ják, 75%-
uk pe dig a hí rek, blo gok, szó ra koz -
ta tó ol da lak in gye nes sé ge vé gett haj -
lan dó rek lá mo kat néz ni. Mind össze
a  ku ta tás ban  részt  ve vők  10%-a
mond ta, hogy in kább fi zet ne a rek -
lám men tes sé gért. Bár ezek a szá mok
azt mu tat ják, hogy az in ter ne tes rek -
lá mok kal a leg töb ben ki bé kül tek, a
sze mély re  sza bott  hir de té se ket  –
ame lyek ko ráb bi ak ti vi tá si ada tok ra
épül nek – az em be rek je len tős ré sze
még el len ér zés sel fo gad ja.
Mind emel lett úgy tű nik, hogy az

egyik út ma rad az egyé nek re sza bott
hir de té sek kel szer zett be vé tel – eze -
kért ugyan is jó val töb bet fi zet nek a
hir de tők –, a je len tő sebb üz le ti le he -
tő sé get az in-app purc ha se, az az az al -
kal ma zá so kon be lü li vá sár lás je len ti.
Vagy is ami kor ma gát az al kal ma zást
in gyen kap juk meg, de bi zo nyos funk -
ci ó kért  vagy  ki egé szí tő kért  fi zet ni
kell. Ta lán egy pél da szem lél te ti en nek
ha té kony sá gát: a kö zel múlt ban egy öt -
éves brit kis fiú mint egy hat száz ezer
fo rint nyi  össze get  köl tött  ked venc
já té ká ban pluszfegy ve rek re – mind -
ezt per sze édes ap ja tud ta nél kül…
Úgy tű nik, hogy az in ter net vi lá -

gá ban  egy re  job ban  te ret  hó dít  a
fre e mi um mo dell, vagy is min den be
be le kós tol ha tunk in gyen, de a szol -
gál ta tá sok  tel jes  él ve ze té hez  már
köl te ni kell. Re mél he tő leg ez az on-
line saj tó vi lá gá ra is jó ha tás sal lesz.
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Rovatgazda: Nagy Bence

Nagy  va ló szí nű ség gel  már  min -
den ki hal lot ta az an ti oxi dáns ki fe -
je zést, pon to san még sem tud ná el -
ma gya ráz ni, mik is ezek, és ho gyan
mű köd nek. 
Ma nap ság egy re in kább elő tér be

ke rül az egész sé ges táp lál ko zás, az
élet mód vál tás, amely so rán az an -
ti oxi dán sok kulcs fon tos sá gú sze re -
pet kap hat nak, ezért ér de mes tud -
nunk, mi is a sze re pük. 
Szer ve ze tünk ben na pon ta szá -

mos bio ló gi ai oxi dá ci ós fo lya mat
ját szó dik le, ame lyek mel lék ter mé -
ke ként sza bad gyö kök ke let kez nek.
Ha túl zott mennyi ség ben kép ződ -
nek, kó ros vál to zá so kat in dít hat -
nak el. Az an ti oxi dán sok fel ada ta
az  oxi dá ci ós  fo lya ma tok  gát lá sa,
las sí tá sa.  A  sza bad  gyö kök höz
kap cso lód va sem le ge sí tik azo kat,
ezért fon tos, hogy a szer ve zet ben
a  sza bad  gyö kök  és  az  an ti oxi -
dán sok mennyi sé ge egyen súly ban
le gyen. 

Ha a sza bad gyö kök kép ző dé se
fel gyor sul – pél dá ul stressz ha tá sá -
ra  –,  fenn áll  an nak  a  le he tő sé ge,
hogy a szer ve zet egy adott pil la nat -
ban nem tud ja töb bé fenn tar ta ni ezt
az egyen súlyt, és a sza bad gyö kök
pusz tí tá sa már nem csak a kór oko -
zó kat, de szer ve ze tünk ép sejt je it is
ve szé lyez te ti. 
Mi okoz hat ja szer ve ze tünk ben a

sza bad gyö kök fel sza po ro dá sát? A
rend szer te len, egy ol da lú táp lál ko -
zás (ke vés zöld ség-gyü mölcs, egy -
ol da lú di é ta) vagy hely te len élet mód
(él ve ze ti sze rek, pél dá ul al ko hol, do -
hány áru  rend sze res  fo gyasz tá sa).
Sőt ugyan ez a hely zet, ha gyak ran
vég zünk in ten zív test edzést, vagy
ha  a  szer ve ze tünk ben  kró ni kus
gyul la dá sos  fo lya ma tok  zaj la nak.
Mi vel a ká ros kör nye ze ti ha tá sok
egy ré szét (pél dá ul a le ve gő szennye -
zést, a mun ka he lyi stresszt) ne héz
ki kü szö böl ni, így min den ki nél fenn -
áll a sza bad gyö kök és az an ti oxi -

dán sok köz ti egyen súly fel bo ru lá -
sá nak le he tő sé ge.
Az an ti oxi dán sok rész ben szer ve -

ze tünk ben  ter me lőd nek,  rész ben
vi szont  kül ső  for rás ból  szár maz -
nak, mint a zöld sé gek és gyü möl -
csök. Eb ből adó dó an a he lyes táp lál -
ko zás nak ki emel ke dő sze re pe van az
egész ség  fenn tar tá sá ban.  Saj nos
azon ban ma már a táp lá lé kunk kal
nem min dig  tud juk  fe dez ni  azt  a
mennyi sé gű vi ta mint, ás vá nyi anya -
got és nyom ele met, ame lyek se gít -
sé gé vel a sok ká ros ci vi li zá ci ós ha tást
el len sú lyoz ni tud nánk. 
Ah hoz, hogy a meg bil lent egyen -

súlyt hely re ál lít suk, ext ra adag an ti -
oxi dáns ra van szük ség. Ezért szü le -
tett meg az új BéresCseppExtra,
mely to vább fej lesz tett össze té te lé vel
fo ko zott vé del met biz to sít im mun -
rend sze rünk szá má ra. A rég óta jól is -
mert  ter mék  össze té te lé ben  újult
meg, fo koz va az an ti oxi dáns- és im -
mun vé de lem ha tá sos sá gát. 
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együtt – kö zös ség ben – a Ba la ton-fel vi dé ken
A va dos fai evan gé li kus gyü le ke zet évek óta ter ve zett ál ma va ló sult meg, ami -
kor áp ri lis 13-án út ra kelt, hogy egy két na pos ki rán du lás ke re té ben más fé -
le for má ban is meg él je a kö zös sé get.
Az ősi, hét te le pü lé sen élő, mint egy ki lenc száz nyil ván tar tott ta got szám -

lá ló gyü le ke zet har minc két lel kes tag ja fel ke re ke dett, hogy be jár ja a Ba la ton-
fel vi dék egy ré szét, meg cso dál ja ha zánk e gyö nyö rű tá ját, s köz ben be pil lan -
tást is nyer jen egy-egy gyü le ke zet éle té be vagy szol gá la ti ág mun ká já ba. 
Az ott hon ma ra dók lel ki táp lá lé ká ról sem fe led kez tünk meg. Re isch György

nyu gal ma zott lel kész ve ze té sé vel egy kis csa pat (a soproni lí ce um „lelki kon dis”
diákjai) jár ta a gyü le ke ze tet, az ige hir de tés szol gá la tát pe dig mind a négy is ten -
tisz te le ten Szabó Lillamásodik évfolyamos lelkésznövendék vé gez te.
Út köz ben – mint egy út ra va ló ul – el hang zott a bib lia ol va só Út mu ta tó egyik

az na pi igé je, a sze re tet him nu sza – tel jes egé szé ben, ke re tet is ad va az egész
együtt lét nek.
El ső utunk Keszt hely re ve ze tett, ahol meg te kin tet tük a Fes te tics-kas télyt,

a hin tó mú ze u mot, va la mint az ép pen a kas tély mú ze um ban ki ál lí tott szkí -
ta kin cse ket. Ebéd re már a gye nes di á si Ka per na um Sze re tet ott hon ba vár -
tak min ket. A bő sé ges ven dég lá tás után kör be jár hat tuk az ott hont, így gyü -
le ke ze tünk meg is mer het te az ott fo lyó szol gá la tot is.
Ez után a Ba la ton part ján in dul tunk to vább. Ba la ton gyö rök nél, a Szép-ki -

lá tó nál pi hen tünk egy ki csit, és gyö nyör köd tünk a cso dá la tos pa no rá má ban.
Az uta zás egyes sza ka sza it so kan fény ké pe ken is meg örö kí tet ték, melyek -
ből íze lí tő lát ha tó a gyü le ke zet hon lap ján is.
A Ká li-me den cén át ér kez tünk meg Kő vá gó örs re, ahol a temp lom pa dok -

ba le ül ve hall gat tuk meg a temp lom és a gyü le ke ze tet tör té ne tét Ve ress Ist ván
he lyi lel kész től. Az egész na pos út vé gén éhe sen és kel le me sen el fá rad va ér -
tünk Rév fü löp re, az Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ba. A fi nom
va cso ra elfogyasztása után – az ép pen ott tar tóz ko dó sop ro ni kon fir man dus -
cso port hoz csat la koz va – rend ha gyó es ti áhí ta ton ve het tünk részt a rom temp -
lom nál, Gab nai Sán dor sop ro ni es pe res szol gá la tá val.
Az éj sza kai pi he nést és a bő sé ges reg ge lit kö ve tő en új ra au tó busz ra száll -

tunk, hogy oda ér jünk Ba la ton fü red re, az új temp lom ban ki lenc óra kor kez -
dő dő is ten tisz te let re, me lyen Ri czin ger Jó zsef fü re di lel kész hir det te Is ten igé -

jét. Az ebé dig sza bad prog ram volt. So kan a par ton sé tál tak, na poz tak, él vez -
ték a cso dá la tos nap sü tést és a hosszú tél utá ni el ső me leg na po kat. Vol tak,
akik a Jó kai-em lék há zat te kin tet ték meg, má sok vá ros né zés re men tek.
A mó ló be já ra tá nál le vő Vi tor lás ven dég lő ből – ahon nan ebéd köz ben is gyö -

nyör köd het tünk a ví zen rin ga tó dzó ha jók ban, vi tor lá sok ban és a ti ha nyi apát -
ság lát vá nyá ban – Dör gi csén át vitt utunk Mencs hely re, ko ráb bi szol gá la ti he -
lyem re. A temp lom, a gyü le ke ze ti ház és a gá lya rab em lék mű meg te kin té se után
rö vi den meg is mer ked het tünk a ma rok nyi gyü le ke zet múlt já val és je le né vel.
Kö vet ke ző úti célunk Nagy vá zsony volt, ahol a vár fö löt ti temp lom ban Né meth
Sza bolcs, a gyü le ke zet lel ké sze szólt hoz zánk. Utol só szer ve zett prog ramként
a Ki ni zsi-várat lá to gattuk meg, ahon nan Aj ka érin té sé vel in dul tunk ha za. Még
rá pil lant hat tunk a vá ros mel let ti ha tal mas iszap tá ro zók ra, ame lyek meg re pe -
dé se okoz ta né hány éve azt a ször nyű iszap ka taszt ró fát.
A ko ra es ti órák ban ér tünk ha za. Hi szem, hogy sok-sok él ménnyel gaz da god -

tunk, és né há nyan már az után ér dek lőd tek, mi kor lesz a kö vet ke ző ki rán du lás.
Mi há csi La jos he lyet tes lel kész (Va dos fa)

Ki lenc év ti zed
A ba las sa gyar ma ti Túr me zei Er zsé bet Evan gé li kus Sze re tet szol gá lat la kói kö -
zül ket ten is ezen a hé ten ün nep lik ki lenc ve ne dik szü le tés nap ju kat. 

Pe re micz ky And rás né, Ju ci né nit és Kis Ist ván né, Mag di né nit a csa lád ta -
go kon, la kó tár sa kon és az in téz mény dol go zó in kí vül Ba las sa gyar mat pol -
gár mes te re, Med vácz La jos és Zol nyánsz ki Zsolt ön kor mány za ti kép vi se lő
is fel kö szön töt te, el hoz va szá muk ra a kor mány és a vá ros ve ze tés jó kí ván sá -
gait, az ilyen kor já ró ok le ve let, tor tát és vi rág csok ro kat. 
Ju ci né ni öröm mel és büsz kén mond ta el, hogy uno ká ja a Szü gyi Evan gé -

li kus Egy ház köz ség ben szol gál lel kész ként. Mag di né ni pe dig az ott hon ba
be köl töz ni ké szü lő hú gá val együtt ün ne pelt, és a csa lá di em lé kek kö zül elő -
ke rült egy nyolc van öt év vel ez előtt ké szült kö zös fo tó is.

Bart ha Ist ván lelkész (Balassagyarmat) fel vé te le
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Moz du lat lan  moz gó ké pek cím mel te kint he tő meg
Richly Zsolt gra fi kus mű vész, rajz film ren de ző ki ál lí -
tá sa a Kle bels berg Kul túr kú ri á ban (Bu da pest II.,
Temp lom ut ca 2–10.). A tár la ton bő sé ges vá lo ga tás lát -
ha tó a Ba lázs Bé la-dí jas, ér de mes mű vész fel nőt tek -
nek és gyer me kek nek szó ló gra fi ká i ból, könyv il luszt rá -
ci ó i ból és film je i ből. A ki ál lí tás, ame lyet áp ri lis 10-én
Lack fi Já nos író nyi tott meg, má jus 2-ig tart nyit va. Fa -
bi ny Ta más fel vé te lén Richly Zsolt a Lu ther Már ton
éle té ről ké szü lő rajz film so ro zat ké pei előtt lát ha tó.



GyÁSZ HÍR
„Akié a Fiú, azé az élet” (1Jn 5,12a)
Is te nünk aka ra tá ban meg nyu god va tu dat juk min den ki vel, aki is mer -
te és sze ret te, hogy Édes anyánk, Bé kés Jó zsef né szü le tett Hor váth Zsu -
zsan na, Bé kés Jó zsef evan gé li kus lel kész öz ve gye áp ri lis 11-én, éle té nek
94. évé ben ha za tért Urunk hoz. Ham vasz tás utá ni te me té se a csa lád sír -
já ba má jus 9-én, csü tör tö kön 10.30-kor lesz a rá kos ke reszt úri Új köz -
te me tő ben (Bp. X., Koz ma u. 8–10.) az evan gé li kus egy ház szer tar tá -
sa sze rint. Gyá szol ják iker fi ai, me nyei, uno kái, déd uno kái, a ki ter jedt
ro kon ság és is me rő sei.
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VASÁRNAP

8.30/RégióRádió1485–
AM1485kHz
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
9.30/MezzoTv
Bach: Máté-passió
10.04/Kossuthrádió
Református istentisztelet
közvetítése a debreceni
Nagytemplomból
Igét hirdet: 
Bölcskei Gusztáv püspök
10.50/M1
Reformáció és tolerancia
18.30/DunaWorld
A Szent István-templom
Nagybörzsönyben
(magyar dokumentumfilm)
21.05/DunaTv
Filmregény
(fekete-fehér magyar
filmdráma, 1977) (103’)

HÉTFŐ

9.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
10.00/DunaTv
Isten kezében
13.06/Kossuthrádió
Rádiószínház
Tar Sándor írásaiból
20.30/DunaWorld
Külvárosi legenda
(magyar játékfilm, 1957)
21.00/DunaTv
Mentőöv
(magyar dokumentumfilm,
2013)
21.23/Bartókrádió
Romina Lischka 
(viola da gamba) 
Bach-szonátákat játszik
23.00/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)

KEDD

10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Porpora: 
Destatevi, o, pastori – kantáta
16.00/DunaTv
Balassagyarmat kincsei
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Szerb Templom Galéria
18.35/HBO
Ébredések
(amerikai filmdráma, 1990)
(116’)
20.00/CorvinusRádió
(Sopron)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(corvinusradio.hu)
21.35/Tv2
Bean – Az igazi
katasztrófafilm
(angol vígjáték, 1997) (81’)

SZERDA

5.23/M1
Hajnali gondolatok
13.30/Kossuthrádió
,,Tebenned bíztunk 
eleitől fogva...’’
A református egyház félórája
17.45/M1
Holdhercegnő
(magyar–angol–francia
családi film, 2008) (99’)
18.25/DunaWorld
Szerelmes földrajz
Pálferi útjai
20.15/M1
Drágán add a rétedet!
(amerikai családi film, 2010)
(88’)
21.15/DunaTv
Cyrano de Bergerac
(francia játékfilm, 1990) (133’)
23.25/DunaTv
Beavatás
Czakó Gábor televíziós esszéje

CSÜTÖRTÖK

8.35/DunaTv
Mesél a fény – A diafilm
(magyar ismeretterjesztő
film)
10.00/Bartókrádió
Hang-fogó
Beethoven: VI. (Pastorale)
szimfónia
21.04/Kossuthrádió
Belépő (kulturális magazin)
21.15/DunaTv
Jadviga párnája
(magyar játékfilm, 1999)
(128’)
22.35/M1
Nemzeti nagyvizit
Történeti egészségtan
23.05/M1
Rejtélyes XX. század
Kun Miklós történész
műsora
23.40/DunaTv
MüpArt classic
Brahms-est

PÉNTEK

11.25/AgnusRádió
(Kolozsvár)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(agnusradio.ro)
15.45/DunaWorld
Kérdések a Bibliában
16.15/DunaWorld
Magyar elsők
Az első magyar tévéadás
19.49/Kossuthrádió
Esti mese
Magyar népmese Benedek
Elek feldolgozásában
21.05/Bartókrádió
Az Affetti Musicali
hangversenye
Alessandro Scarlatti
kantátáiból
23.25/DunaTv
Koncertek az A38 hajón
(magyar koncertfilm)
Napra – Holdvilágos

SZOMBAT

7.40/DunaTv
Kerekek és lépések
(magyar ismeretterjesztő
sorozat)
Sárospatak
8.30/DunaTv
Élő egyház (vallási híradó)
9.00/DunaTv
Isten kezében
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu, ismétlés: 23.00)
21.15/DunaTv
A madárijesztő
(amerikai játékfilm, 1973) (106’)
22.10/M1
Sziránia
(amerikai film, 2005) (122’)
22.30/Kossuthrádió
Belépő extra
(kulturális magazin)
Színházak éjszakája

VASÁRNAP

8.00/CivilRádió
(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(civilradio.hu, ismétlés: 22.00)
9.30/Bartókrádió
Musica Sacra
(egyházzenei magazin)
9.30/Rádió17(Budapest)
Lélekhangoló
Az Evangélikus Rádiómisszió
műsora
(radio17.hu)
10.00/ARD1(német)
Evangélikus istentisztelet
A Kirchentag záró
istentiszteletének közvetítése
a hamburgi Stadtparkból
10.55/M1
Evangélikus magazin
20.55/DunaTv
Liliomfi
(magyar játékfilm, 1954) (106’)
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Bu da kör nyé ki há zunk ba vár juk meg bíz -
ha tó, nem do hány zó, 40–62 év kö zöt ti
nő je lent ke zé sét. Mi ni má lis ház ve ze tői
se gít ség  el le né ben  biz to sí tunk  kü lön
be já ra tú  ház rész ben  in gyen  lak ha tást
hosszú táv ra. Ku tyus és ci ca van. Je lent -
ke zés: 30/375-3407.

va sár nap (áp ri lis 28.)
Ki tud ja, ta lán fe lénk for dul, és meg szán az Is ten, le lo had lán go ló ha rag ja,
és nem ve szünk el! Jón 3,9 (Mt 11,25–30; Kol 3,12–17; Zsolt 45; 1Thessz 5,9–
10) Meg ren dí tő, ami kor az em ber szem be ta lál ja ma gát az zal a ténnyel, hogy
a ben nün ket te rem tő Is ten va ló ban lé te zik! Még meg ren dí tőbb, ami kor nyil -
ván va ló vá lesz, mennyi dol gunk sér ti a te rem tő Is ten is ten sé gét, és ezért a
ha rag já ra kell szá mí ta nunk. De a leg meg ren dí tőbb az, amit a Gol go tán cse -
lek szik! Ami kor az a jo gos ha rag nem min ket sújt, ha nem az ő Fi át. Ez a leg -
utób bi meg ren dü lés lesz meg té ré sünk re, ami kor meg szé gye nül ten ros ka dunk
le Krisz tus ke reszt je alá, amellyel nem vá dol, ha nem meg sza ba dít.

Hét fő (áp ri lis 29.)
Ne légy ke ményszí vű és szűk mar kú sze gény test vé red del szem ben. 5Móz 15,7b
(Jak 1,17–25/26–27/; Dán 9,20–27; Ap Csel 20,35) Mó zes tör vé nyei ko moly
tel je sít ményt vár tak el Iz rá el né pé től. Az élet leg ap róbb dol ga it is sza bá lyoz -
ták, hogy min den Is ten di cső sé gé re tör tén jen. Aki jól kö vet te a tör vényt, szá -
mít ha tott Is ten jó in du la tá ra. Tedd a jót, hogy ju tal mad le gyen! Az tán meg -
je lent az Úr Jé zus, és elénk tár ta a „ju tal mat”, ami kor még bű ne ink ben, hűt -
len sé günk ben vol tunk. Meg halt ér tünk, és örök éle tet szer zett ne künk, pe -
dig nem tar tot tuk meg a tör vényt – tá vol ról sem. Ha ő még is így sze re tett,
ak kor bi zony há lás le he tek ezért, s te he tem a jót – há lá ból, hi szen a „ju ta -
lom” már meg van, ke gye lem ből!

Kedd (áp ri lis 30.) 
Pál ír ja: Tud juk…, hogy vá lasz tot tak vagy tok. Mert a mi evan gé li u munk nem -
csak sza vak ban ju tott el hoz zá tok, ha nem erő vel, Szent lé lek kel és tel jes bi zo -
nyos ság gal. 1Thessz 1,4–5a (Ézs 33,13; Lk 19,36–40; Dán 12,1–13) Két ezer év
ke resz tyén sé ge sok ta pasz ta la tot adott. A leg na gyobb meg ta pasz ta lások egyi -
ke, hogy az Úr Lel ke ér el em be re ket, ő nyű göz le, ő győz ben nünk! Nincs
ha tal munk ban, hogy bár kit hí vő vé te gyünk, meg té rít sünk! De ő ránk bíz ta
az evan gé li um hir de té sé nek szol gá la tát, mert ne ki van ha tal ma még a mi szol -
gá la tunk sza va in ke resz tül is élet re hív ni, meg érin te ni! Jó ab ban a bi zo nyos -
ság ban len ni, hogy a mi Urunk éle tet akar ad ni, és nem bün te tés ből el ven -
ni! Ezért Szent lel két ad ja, hogy si ker rel jár junk.

Szer da (má jus 1.)
Tart sá tok meg pa ran cso la ta i mat, és él je tek azok sze rint. Én va gyok az Úr. 3Móz
22,31 (Gal 6,2; Róm 15,14–21; Péld 25,11–28) Jé zus azt mond ta, új pa ran cso -
la tot ad ta nít vá nya i nak: hogy egy mást sze res sék! Ez az a pa rancs, ame lyet
az Ószö vet ség né pe is meg ért he tett: Is ten sze re te té nek fé nyé ben jár ni e vi -
lág ban! Ar ra let tek ki vá laszt va, hogy Is ten di cső sé ge nyil ván va ló vá le gyen
raj tuk. A tör vény is an nak bi zo nyí té ka volt, hogy Is ten sze re tet ből állt szó -
ba ve lük, s mi u tán nem si ke rült meg tar ta ni uk, az után is sze re tet ből ma rad
mel let tük. Krisz tust is sze re tet ből kül di e vi lág ra. Eb ben a sze re tet ben sza -
bad él nünk, s eb ből lesz majd örök élet!

Csü tör tök (má jus 2.)
Mert ami lyen bő ség gel ré szünk van a Krisz tus szen ve dé se i ben, Krisz tus ál -
tal olyan bő sé ges a mi vi gasz ta lá sunk is. 2Kor 1,5 (Zsolt 119,76; 1Kor 14,6–
9.15–19; Péld 26,1–12) Krisz tus meg je lent eb ben a vi lág ban, vál lal ta a mi em -
ber sé gün ket. Vál lal ta az em berlét e vi lá gi, tör vény sze rű ki me ne te lét, a ha -
lált. Mi kö ze volt ne ki a ha lál hoz mennyei Úr ként? És mi kö zünk van ne künk
a mennyei élet hez e vi lá gi bű nös ként? Krisz tus mint sza ba dí tó meg cse le ked -
te, hogy ál do za tá ban kö ze le gyen a mi ha lá lunk hoz, és így ne künk is kö zünk
le gyen a menny or szág hoz mint meg sza ba dí tot tak nak. Hogy ezt meg cse le -
ked te, az bi zo nyos. Ezért mond ja, hogy aki hisz őben ne, an nak örök éle te
van – bi zo nyo san!

pén tek (má jus 3.)
Mert az ő al ko tá sa va gyunk, aki ket Krisz tus Jé zus ban jó cse le ke de tek re te rem -
tett, ame lye ket elő re el ké szí tett Is ten, hogy azok sze rint él jünk. Ef 2,10 (Zsolt
138,8b;  Lk  22,39–46;  Péld  27,1–7)  Em be rek  va gyunk,  akik  igyek szünk
min dent meg ma gya ráz ni: a sa ját lé te zé sün ket is. A tu do má nyos vi lág úgy
gon dol ja, tud ja a ma gya rá za tot, a vá laszt: fej lett lény va gyunk az ál la tok so -
rá ban, amely a vé let le nek foly tán lett olyan, ami lyen. En nek büsz ke sé gé vel
él he tünk, amíg meg nem ha lunk. Pál apos tol más vá laszt mond: az Úr al -
ko tá sa va gyunk, sze re tet ből az örök élet ígé re té vel meg aján dé koz va. Le het
vá lasz ta ni, me lyik vá laszt és me lyik vég ki fej le tet akar juk ma gun ké nak. 

Szom bat (má jus 4.)
Az után vi ta tá madt a ta nít vá nyok kö zött ar ról, hogy kö zü lük ki a na gyobb.
Jé zus pe dig is mer ve szí vük gon do la tát, ké zen fo gott egy kis gyer me ket, és ma -
ga mel lé ál lí tot ta; majd ezt mond ta ne kik: „Aki be fo gad ja ezt a kis gyer me ket
az én ne ve mért, az en gem fo gad be.” Lk 9,46–48a (Zsolt 94,9; Jn 6,/60–62/63–
69; Péld 28,12–28) Jó kat fo gunk ne vet ni ma gun kon majd a menny or szág ban.
Mennyi os to ba sá got be szél tünk, és mennyi fe les le ges ag go dal mas ko dá sunk
volt! Mi köz ben ha za é re zé sünk csak Jé zus Krisz tus mi att és ál tal volt le het -
sé ges! Pé ter apos tol is meg kap ta a fej mo sást Pál tól, ami kor kü lönb sé get tett,
rá adá sul fé le lem ből (Gal 2,11–12). Krisz tus sze re te te ki űzi a fé lel met. Csak en -
ged jem, hogy Jé zus lak jék a szí vem ben, és ak kor már nem kell fé le lem mel ke -
res gél nem a he lye met. Jó he lyen le szek!

g Blat nicz ky Já nos Dá ni El

Új nap – új kegyelem

or go na kon cert és író-ol va só ta lál ko zó
A la jos ko má ro mi evan gé li kus temp lom ban áp ri lis 26-án 17 órá tól jó té -
kony sá gi kon cer tet ad Te le ki Mik lósor go na mű vész. Az össze gyűlt ado -
má nyok az or go na fel újí tás há rom évé nek költ sé ge it fog ják tá mo gat ni. Író-
ol va só ta lál ko zó val foly ta tó dik a dél után, a gyü le ke ze tünk tör té ne té ről
meg je lent, Evan gé li ku sok La jos ko má rom ban cí mű könyv szer ző i vel – Ko -
vács Ele o nó rá val és  Kol le ga Tar soly Ist ván nal –  ta lál koz ha tunk  az
Agape Sze re tet ott hon nagy ter mé ben. A ren dez vé nyen részt vesz és meg -
szó lal a könyv vel kap cso lat ban Sze me rei Já nos,a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke és Re isz T. Csa ba, a Ma gyar Or szá gos Le -
vél tár cím ze tes fő igaz ga tó ja. Sze re tet tel hív juk és vár juk test vé re in ket!

A La jos ko má ro mi Evan gé li kus Egy ház köz ség el nök sé ge
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